
tangenten 2/2012 1

Kroppen er noe vi alle har et forhold til, helt 
fra vi blir født. Som tema i ungdomskul turen 
er kropp høyaktuelt. Da vi ba våre lesere og 
bidragsytere om innlegg knyttet til temaet 
«Matematikk og kropp» regnet vi med å få 
mange spennende innfallsvinkler, og vi har fått 
mange bidrag. Noen knytter matematikken til 
det som foregår i kroppen vår. Vi får vite mer 
om krefter som styrer armer og bein. Vi har 
også fått et bidrag som studerer proporsjoner 
knyttet til kroppen. Denne har også med en 
liten avsløring om Leonardo da Vincis forhold 
til det gylne snitt. En annen artikkel undersøker 
hvor viktig kroppen er når barn skal orientere 
seg i et landskap. Vi har fått bidrag om idretts- 
og skiaktiviteter, og en som undersøker trim-
utstyr. Artikkelen om tannfelling på barnetrin-
net viser hvor høyaktuell matematikk kan være 
i vår utforskning av verden. 

Med alle disse eksemplene kan en stille seg 
spørsmålet: Ligger matematikken allerede i 
kroppen vår? Er den en del av organismen? Eller 
er det hjernen vår som tolker matematikken inn 
i det observerte? 

Her snakker vi om to grunnleggende for-
skjellige syn på matematikk. Det ene sier at 
matematikk eksisterer uavhengig av oss og kan 
oppdages slik en sjøfarer oppdager en hittil 
ukjent øy. Han må bare få øye på den, og gå 
i land. Matematikk finnes i kroppen, naturen 

og verdenen ellers, og vår oppgave er å avsløre 
disse mer eller mindre godt skjulte hemmelig-
hetene.

Det andre synet går ut fra at matematikk 
er menneskeskapt. Det er vi som konstruerer 
matematikk som i utgangspunktet ikke finnes. 
Konstruksjonen foregår hos den enkelte, men 
også i felleskapet. Konstruksjonene hos de 
enkelte vil ha felles trekk og likheter som gjør 
at vi kan formidle idéer som andre kan teste ut i 
forhold til egne og felleskapets konstruksjoner. 

Flere andre syn er mulige i debatten om 
matematikkens vesen. Mange ser på mate-
matikk som et slags spill. I startfasen må reglene 
avtales.  Så snart reglene er formulert lever spil-
let sitt eget liv. Noen ganger kan vi bli overrasket 
over utfallet. Slikt kan jo også hende i et spill.

Ståstedet man tar i denne debatten om 
matematikkens tilblivelse vil ha konsekvenser 
for vårt syn på læring og undervisning. Sam-
tidig vet vi at mange andre faktorer, som men-
neskesyn og rammer for praksis, vil ha vel så 
stor innflytelse på matematikkundervisningen 
vår. Likevel er undringen over hvor faget vårt 
kommer fra spennende og betydningsfull for 
vår forståelse av matematikk som fag. Kanskje 
det er en debatt som kunne være fruktbart å 
diskutere med elevene våre?
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Britt Eikli

Mister jenter flere tenner  
enn gutter i 1. klasse?
Ved skolestart høsten 2009 møtte 18 mer eller 
mindre tannløse 1. klassinger ved Hillestad 
skole. Det var ni gutter og ni jenter. De fleste 
var ekstremt opptatt av tannfellingen. Elevene 
rugget på tenner tidlig og sent, og lykken var 
stor da tennene falt ut. 

Den matematiske samtalen skulle stå i fokus 
dette året, og det var naturlig å benytte oss av 
det elevene var engasjert i, og som var en del av 
deres hverdag.

Visualisering av tannfellingen
En av de første dagene på skolen undersøkte 
vi hvor mange tenner hver elev hadde mistet 
før de startet i 1. klasse. Ei jente hadde mistet 

sju tenner, og alle jentene hadde mistet minst 
ei tann. Det sto «dårligere» til med guttene. 
To hadde mistet fire tenner, og tre hadde ikke 
mistet noen. Elevene viste med fingrene hvor 
mange tenner de hadde mistet. Læreren laget 
søylediagram, ett for jentene og ett for guttene, 
for å visualisere hvor mange tenner de hadde 
mistet. Søylediagrammene ble hengt opp på 
døra i klasserommet.

Da vi telte opp ved skolestart, hadde jen-
tene mistet 28 tenner og guttene 16 tenner. I og 
med at de var like mange av hvert kjønn, var 
det enkelt å se at jentene «ledet», som de kalte 
det. Vi brukte duploklosser med forskjellige 
farger, rød for jentene og blå for guttene. Ut 

Britt Eikli
Hillestad skole
britt.eikli@holmestrand.kommune.no

I barnas forskningskonkurranse 
Nysgjerrigper er reglene enkle. Ved hjelp 
av naturvitenskapelige metoder skal barna 
forske på noe de lurer på og sende inn 
en rapport. Hvert år deles det ut mange 
premier til spennende forskning. Alle elever i 
barneskolen kan delta, frist for innsending av 
forskningsrapport er 1. mai hvert år.

Matematikksenteret deler ut en 
matematikkpris i Nysgjerrigperkonkurransen.
Vinneren av matematikkprisen i 2010, 
1. klasse ved Hillestad skole i Holmestrand, 
presenterer arbeidet sitt i denne artikkelen.
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fra dette kunne vi telle at jentene hadde mistet 
tolv tenner mer enn guttene. Et par av guttene 
synes at dette egentlig var litt urettferdig, og vi 
begynte å undre oss over om det var slik at gut-
tene kunne klare å miste flere tenner enn jen-
tene i 1. klasse.

Ved hver tannfelling farget eleven sin egen 
celle rød eller blå og skrev på dato. Dette illus-
trerte de tennene de mistet i 1. klasse. Vi telte da 
også hvor mange tenner guttene hadde mistet, 
hvor mange jentene hadde mistet og hva som var 
forskjellen.Når elevene skulle ut eller inn døra, 
sto de veldig ofte foran tannregistreringen hvor 
de telte og sammenlignet. De som etter hvert 
begynte å miste tenner, ble veldig lykkelige. Det 
ga status med få melketenner i munnen!

Samtidig som vi telte fingre, tær, lærte å telle 
til ti, fem og fem, ti og ti osv., hadde vi mange 
samtaler om tennene som falt ut.

Eksempler på spørsmål  
til matematiske samtaler 
– Hvor mange tenner har vi som seksåringer? 
– Hvor mange tenner har du mistet nå? 
– Hvor mange tenner har du igjen? 
– Hvilken dato er det i dag? 
– Hvor mange dager er det siden noen mistet 

en tann?
– Hvem har mistet flest tenner, og hvem har 

mistet færrest tenner?
– Hvor mange tenner har jentene mistet, og 

hvor mange tenner har guttene mistet? 
Hvor stor er forskjellen?

– Hvor mange tenner har dere mistet denne 
uka, denne måneden, de to siste måne-
dene?

– Hvor mange kroner ble det av tanna di, og 
hvor mange kroner har du fått til sammen?

– En elev har fått ti kroner og en annen 20 
kroner. Hvor stor er forskjellen? 

– Hvor mange tenner har dere mistet i gjen-
nomsnitt?

Vi konkretiserte spørsmål og svar ved å tegne på 
tavla, regne på fingrene, regne på hundrebrett, 

hoppe på tallinjen eller målebånd og telte på 
«perlekjede» med 100 perler til å telle fram og 
tilbake når vi skulle finne fram til svarene. 

Vi begynner å forske
Utover høsten så vi at trenden fortsatt var at jen-
tene mistet enda flere tenner sammenlignet med 
guttene. Hillestad skole har en tradisjon med å 
forske og har ofte deltatt i Nysgjerrigper. Flere 
i klassen hadde søsken som også hadde deltatt. 
Det ble diskutert i klassen om vi skulle delta, og 
hva vi eventuelt skulle forske på. Siden elevene 
var såpass små, uhyre engasjert i tannfellingen 
sin og enkelte ekstremt konkurranseinnstilt, 
ble det stemt for at vi skulle forske på om jenter 
mister flere tenner enn gutter i 1. klasse. De 
lærte uttrykk som å forske og å lage en hypo-
tese. Hypotesen vår var at jentene mister flere 
tenner enn guttene i 1. klasse. Dette måtte vi 
forske videre på. Prosjektet var tenkt tverrfag-
lig med matematikk, norsk, naturfag, forming 
og musikk. Det ble mest matematikk og mye 
skriving.

Gjennomsnitt
I november fikk vi tvillinger i klassen. Dette 
var to gutter. Den ene hadde mistet to tenner, 
den andre ingen. Ny problemstilling: Mister 
tvillinger tenner samtidig? Vi så med én gang 
at de ikke mister tenner samtidig, for Aleksan-
der hadde mistet to tenner, og Nikolai hadde 
ikke mistet noen. Men hvis tvillingene var gutt 
og jente, ville jenta da miste flere tenner i 1. 
klasse?

Men nå ble det ikke lenger helt riktig å sam-
menligne søylene med jenter og gutter, for nå 
var de blitt ni jenter og elleve gutter. 

Begrepet gjennomsnitt ble innført. Det ble 
forklart slik at når vi telte opp tennene som 
jentene hadde mistet, og fordelte dem på de ni 
jentene i klassen, ville vi finne ut hvor mange 
tenner hver elev ville ha mistet hvis alle hadde 
mistet like mange. Det samme med guttene, 
men her måtte vi fordele tennene på elleve 
gutter. Læreren tegnet opp ni jenter på tavla. 
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De hadde nå mistet 38 tenner. Elevene tegnet 
streker fra tennene til jentene. Jentene hadde 
mistet fire tenner hver i gjennomsnitt, og enda 
var det to tenner til overs.

Elleve gutter ble tegnet opp med 28 tenner. 
Det ble to tenner til hver og seks tenner til overs. 
De seks tennene kunne vi fordele på omtrent 
halvparten av guttene. Guttene hadde altså 
mistet omtrent to og en halv tann hver i gjen-
nomsnitt. 

Eksempel på en foreløpig opptelling i 
klassen – 15. mars

I en samling fikk elevene ta legoklosser tilsva-
rende tennene de hadde mistet, guttene blå og 
jentene røde. Til tross for mye rugging hadde 
Johan fortsatt ikke mistet noen tann, han hadde 
to løse. Johan ble da sjefen for opptellingen. 
Elevene kom fram og satt alle legoklossene oppå 
hverandre. Det var jo tydelig at jentene hadde 

mistet flest tenner enda de var to færre enn gut-
tene. Da utbrøt Petter: «Jentene leder! Men dere, 
det viktigste er ikke å vinne, men å delta!»

Vi så også at det var vanskelig å telle én og én 
kloss når det sto så mange oppå hverandre. Flere 
elever kom med forslag om å dele opp klossene 
i tiere og enere. Og det å telle ti og ti kunne de 
nå. 

Dagen etter mistet for øvrig Johan – til stor 
glede for ham selv og alle de andre – sin første 
tann.

Vi innhenter tallmateriale
Når man forsker, må det samles inn et større 
tallmateriale. Ved å spørre foreldrene fikk vi 
navn på skoler de kjente til. Vi sendte brev og 
spørreskjema til 37 skoler: fire brev til barne-
skolene i Holmestrand, 31 brev rundt omkring i 
Norge, ett brev til Svalbard og ett brev til Afrika 
(de to siste fikk vi dessverre ikke svar fra).

Vi sendte også brev til tolv tannklinikker i 
Vestfold for å høre om de visste om jenter mister 
tenner tidligere enn gutter.

Svar fra skolene
Det var en spennende periode da vi ventet på 
svarbrevene. Snart dumpet det ene brevet etter 
det andre ned i postkassa. Mange skrev positive 
tilbakemeldinger, brev og tegninger, og noen 
hadde kopiert opp spørreskjemaet og gitt det til 
parallellklasser. Totalt fikk vi svar fra 27 klasser. 
Med oss ble det 28 klasser, så tallmaterialet ble 
ganske stort.

Vi samlet og gjennomgikk alle svarene fra 
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skolene:
– Hvor mange elever var det i klassene?
– Hvor mange jenter og gutter var det i klas-

sene?
– Hvor mange tenner hadde de mistet?
– Var det flere eller færre enn oss?
– Var det tvillinger i klassen?
– Var det gutt/gutt, jente/jente eller gutt/

jente?
– Hvor mange tenner hadde guttene og jen-

tene mistet i gjennomsnitt?

Systematisering av datamaterialet
Læreren innførte begrepet regneark. Ved store 
tallmengder kan et program på datamaskinen 
summere de tallene vi skriver inn. Elevene var 
allerede kjent med at vi måtte regne ut gjen-
nomsnittet for guttene og jentene i og med at 
det var ulikt antall.

Læreren laget regnearket, og elevene skrev 
inn skolenes navn og hvor mange tenner gut-
tene og jentene hadde mistet. 

Etter at tennene var summert, så vi at 243 
jenter hadde mistet 1011 tenner. 316 gutter 
hadde mistet 1001 tenner. Elevene så at det var 
færre jenter enn gutter, men de hadde mistet ti 
tenner flere enn guttene. Nå skulle vi prøve å 
forstå hva over 1000 var for noe. For å visua-
lisere hvor mange tenner jentene og guttene 
hadde mistet, brukte vi melkekorker og melke-
kartonger. Elevene hadde nå forståelse for at ti 
korker i en kartong var det samme som en tier. 
De gikk i gang med å putte ti korker i hver kar-

tong. Men hvordan skulle de så kunne telle opp 
og systematisere tellingen når kartongene sto 
utover gulvet? Etter litt grubling var det ei som 
foreslo at de kunne sette ti kartonger etter hver-
andre, for 10 ti ganger ble 100. Deretter øvde vi 
på å telle 100 og 100 til 1000. Vi så også at jen-
tene hadde én tierkartong mer enn guttene.

For å finne gjennomsnittet her viste læreren 
elevene at det antall tenner/korker vi hadde, 
måtte deles på antall elever. Dette brukte vi reg-
nearket til, og vi fikk ut et nytt søylediagram. 
Det viste at jentene hadde mistet litt over fire 
tenner i gjennomsnitt og guttene tre tenner. 
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Hva med tvillingene?
Det var ni tvillingpar på de skolene vi fikk svar 
fra. Her var ikke tallmaterialet så stort, men det 
kunne gi en indikasjon på om hypotesen vår 
stemte. Elevene laget et skjema hvor de skrev 
inn skole og tegnet opp hvor mange tenner de 
hadde mistet. Et tvillingpar var gutt og jente. 
Der hadde jenta mistet tre tenner og gutten 
ingen. Ti gutter hadde mistet 20 tenner og åtte 
jenter hadde mistet 24 tenner. 

Gjennomsnitt
Dette var veldig fine tall. Elevene tegnet opp ti 
gutter og 20 tenner under dem. Ved å fordele 
de 20 tennene og tegne ring rundt så de at det 
ble to tenner som de hadde mistet hver i gjen-
nomsnitt.

Det var åtte jenter, og de hadde mistet 24 
tenner. Da de hadde tegnet opp jentene og for-
delt ei og ei tann til hver, så de at de hadde mistet 
tre tenner i gjennomsnitt. Også blant tvillinger 

så vi at jentene hadde mistet flest tenner.

Svar fra tannklinikker
Vi fikk svar fra syv tannklinikker av de tolv vi 
sendte brev til. Også her fikk vi mange positive 
tilbakemeldinger, og flere hadde innhentet tall 
og opplysninger. De fleste mente at det stemte 
at jentene mistet tenner noe tidligere enn gut-
tene. Men en tannpleier (Borgejordet tannkli-
nikk i Larvik) mente at det var sammenheng 
mellom når de første melketennene kommer, og 
når de felles. Kommer melketennene tidlig, felles 
de ofte også tidlig. Men kommer de seint, felles de 
ofte også seint. Vi hadde liten tid igjen før pro-
sjektet skulle leveres, men syntes denne tanken 
var interessant. Vi måtte undersøke på oss selv. 
Elevene skrev brev til foreldrene: Hvor gammel 
var jeg da jeg fikk mi første tann?

Vi fikk også besøk av en tannpleier, som 
fortalte om tenner, hvordan de så ut, stell også 
videre. Vi spurte om hun visste hvem som 
mistet tenner tidligst, guttene eller jentene? 
Hun trodde at jentene mistet tenner noe tid-
ligere enn guttene, men kunne ikke svare helt 
sikkert på det.

Vi fikk først inn 17 svar fra foreldrene. Resul-
tatene ble skrevet i et søylediagram på tavla. Vi 
skrev opp hvor mange måneder de var da de 
fikk si første tann, og tegnet en liten kloss for 
den måneden. Jentene var røde og guttene var 
blå. I vår klasse så vi tydelig at guttene hadde 
fått tenner tidligst. Ut fra vår klasse ser det ikke 
ut til å ha noen betydning for når på året de 
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er født. Men tallmaterialet er sikkert ikke stort 
nok til å gi en endelig konklusjon. Etter dette 
tegnet elevene sitt eget søylediagram fra tavla. 
Vi fikk inn to svar til, og da så vi enda tydeligere 
at jentene fikk tenner seinere enn guttene.

Tannfest
Flere av skolene vi fikk svar fra, registrerte 
også tannfellingen. En av skolene fortalte at de 
hadde hatt tannfest. En elev i klassen tente på 
denne idéen og kom med forslag om at vi kunne 
ha tannfest når vi hadde mistet 100 tenner til 
sammen. De hadde da mistet 87 tenner. Ola 
rakk opp handa og sa: «Da må vi miste 13 tenner 
til!» Og alle fortsatte å rugge som besatt. Da vi 
avsluttet prosjektet, hadde vi mistet 98 tenner, 
altså manglet vi to.

10. mai ble datoen for tannfest med grønn-
saker og dipp. Da hadde vi mistet 100 tenner til 
sammen.

Ved avslutningen i 1. klasse hadde jentene 
mistet 59 tenner og guttene 51 tenner. Hypo-
tesen vår stemte: Jentene mister flere tenner enn 

guttene i 1. klasse. Altså «vant» jentene.
Vi fortsatte registreringen i 2. og nå i 3. 

klasse. I fjor falt det ut mange tenner, og iveren 
og engasjementet var like stort. Av søyledia-
grammet kan vi se at i løpet av 2. klasse (grønn 
farge) nærmet guttene seg jentene. Men jentene 
«leder» fortsatt på melketennene og har nå 
mistet i gjennomsnitt ni tenner, guttene åtte. 
Nå er det spennende om jentene drar fra igjen 
med jekslene. 

Vi har hatt mange interessante og lærerike 
samtaler og utregninger, og det ser ut til at de 
fleste har hatt godt utbytte av dette. Tennene er 
konkrete og angår absolutt alle. De er der hver 
dag, og de første årene på skolen skjer det noe 
hele tiden.
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Den vitruviske mann
Den vitruviske mann av Leonardo da Vinci 
(tegnet ca. 1486) er nok verdens mest kjente 
og gjenkjennelige tegning av menneskekrop-
pen. Selv et overfladisk blikk på tegningen (se 
figur 1) viser at her er det gjort nøye geome-
triske overveielser. Det mest innlysende er at 
de to inntegnede posisjonene av menneske-
kroppen er plassert innenfor henholdsvis et 
kvadrat og en sirkel. Det finnes flere vidløftige 
teorier knyttet til matematikken i tegningen. 
For eksempel blir tegningen gjerne brukt som 
et eksempel på det gylne snitt i kunsten, noe 
det ikke er belegg for å hevde. Denne mis-
oppfatningen gjentas forbausende ofte, og 
et nettsøk gir fort hundre tusen treff på da 
Vinci, det gylne snitt og den vitruviske mann. 
Misoppfatningen om bruk av det gylne snitt 
hos da Vinci ser ut til å stamme fra at han 
illustrerte Luca Paciolas bok De Divina Pro-
portione (1498) om det gylne snitt (se George 
Markowskys artikkel Misconceptions about 
the Golden Ration, som ser på ulike påstander 
uten belegg om det gylne snitt)1.

Det er derimot belegg for å hevde at hele da 
Vincis tegning bygger på geometriske propor-
sjoner. Tegningen til da Vinci stammer opprin-

nelig fra en av hans notatblokker, og på samme 
side i notatblokken har han vært så velvillig å 
skrive ned de proporsjoner han benyttet i sin 
sedvanlige speilskrift. Denne teksten er gjengitt 
i tekstboks 1.

Noen av proporsjonene i figur 1 er vist i figur 
2. Disse proporsjonene er ikke helt konsistente 
med hverandre.  

Mens Leonardo da Vinci nok er kjent for de 
fleste av leserne, er Vitruvius, som han baserer 
seg på, en mer ukjent skikkelse. Marcus Vit-
ruvius Pollio (ca. 75–15 f.Kr.) var en romersk 
arkitekt som er mest kjent for sitt tibindsverk De 
Architectura, som er det eneste romerske verket 
om arkitektur som fortsatt eksisterer. Bind 3 gir 
spennende lesning og inneholder mye matema-
tikk som kan være utgangspunkt for utforsking 
i klasserommet. Kapittel 1 i dette bindet hand-
ler om symmetri i templer og i menneskekrop-
pen2. Mesteparten av det da Vinci skriver om 
proporsjonene i sin menneskefigur, finner en 
opprinnelig i dette kapittelet, samtidig som en 
også finner annen informasjon om geometrien 
som ligger bak tegningen. Tredje del av dette 
kapittelet er gjengitt i tekstboks 2.

Det er ikke bare Leonardo som har tegnet 
menneskekroppen etter Vitruvius’ beskrivelse. 
Figur 3 og 4 viser Cesare Cesarianos fremstil-
ling i en illustrert utgave av De Architectura fra 
1521. Som en ser, delte Cesariano beskrivelsen 
til Vitruvius opp i to atskilte figurer. Figurene 
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Arkitekten Vitrivius sier 
i sitt verk om arkitekter 
at kroppens mål er 
fordelt fra naturens side 
slik at fire fingerbredder 
gir en håndsbredd, og 
fire håndsbredder gir en 
fot, seks håndsbredder 
gir en alen, fire alen gir 
en manns høyde, fire 
alen gir et armspenn og 
tjuefire håndsbredder 
gir en mann.
Disse målene brukte 
han i sine bygninger. 
Dersom du åpner bena 
så mye at din høyde 
minker med 1/14 og 
hever dine utstrakte 
armer til langfingrene 
er i høyde med toppen 
av hodet, må du vite 
at sentrum av de 
utstrekte lemmer vil 
være navlen og rommet 
mellom bena vil være 
en likesidet trekant. 
Lengden til en manns 
utstrekte armer er lik 
hans høyde. 
Fra hårets røtter til 
bunnen av haken er 
det en tiendedel av 
en manns høyde; fra bunnen av haken til toppen av hans hode er en åttendedel av hans høyde; fra 
toppen av brystet til toppen av hans hode vil det være en sjettedel av en mann; fra toppen av brystet 
til hårets røtter vil det være en syvendedel av en hel mann; fra brystvortene til toppen av hodet vil 
det være en fjerdedel av en hel mann; den største bredden over skuldrene innehar en fjerdedel av 
lengden til en mann; fra albuen til håndleddet vil det være en femtedel av en mann; fra albuen til 
armhulens vinkel vil det være en åttendedel av en mann; hele hånden er en tiendedel av en mann; 
begynnelsen på kjønnsorganene markerer midten av mannen; foten er en syvendedel av en mann; 
fra fotsålen til under kneskålen er det en fjerdedel av en mann; fra under kneskålen til begynnelse 
på kjønnsorganene er det en fjerdedel av en mann; distansen fra bunnen av haken til nesen og fra 
hårroten til øyebrynene, er begge like, og også lik øret, en tredjedel av ansiktet.

Figur 1

Tekstboks 1
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Siden avstanden mellom toppen av brystet og toppen av 
hodet er en sjettedel av kroppshøyden og avstanden fra 
bunnen av haken til toppen av hodet er en åttendedel av 
høyden, skulle avstanden fra toppen av brystet til bunnen 
av haken bli 1/6-1/8=1/24 av høyden. Likeledes, siden 
avstanden fra toppen av brystet til hårets røtter er en 
syvendedel av kroppshøyden og avstanden mellom hårets 
røtter og bunnen på haken er en tiendedel av høyden, skulle 
avstanden fra toppen av brystet til bunnen av haken bli 
1/7-1/10=3/70 av høyden. Nå er 1/24 og 3/70, så nærme 
hverandre at dette ikke blir særlig merkbart på figuren.

til Cesariano er blitt kritisert for å ikke være helt 
nøyaktige med proporsjonene, eksempelvis er 
armene for lange i forhold til kroppen.

Det er mye matematikk som kan trekkes 
ut av tegningene til da Vinci og Cesariano og 
beskrivelsene til da Vinci og Vitruvius. Her vil 
jeg nøye meg med å nevne et par poeng. 

Forholdet mellom kvadratet og sirkelen
Sirkelen og kvadratet er fremtredende i da 
Vincis tegning, og det er tydeligvis sammen-
henger mellom dem. To sammenhenger som er 
enkle å se, er at kvadratet og sirkelen har samme 
vertikale symmetrilinje, og at nedre horisontale 
side av kvadratet er en tangent til sirkelen.

Sirkelen har sentrum i navlen, mens kvadra-
tet har sentrum i kjønnsorganene. Roterer en 
kvadratet om sentrum, vil toppunktet på det 
nye kvadratet omtrent falle sammen med topp-

punktet på sirkelen3. Dette gir da en ytterligere 
visualisering av sammenhengen mellom sirke-
len og kvadratet.

Sammenligner en da Vinci og Cesarianos 
tegninger, ser en at de begge plasserer men-
neskekroppen innenfor samme sirkel, men at 
de benytter ulike kvadrat som omriss. Hos da 
Vinci er sidelengden til kvadratet lik kropps-
høyden, som igjen er lik armspennet. I figur 3 
tegner Cesariano et kvadrat hvis diagonal er lik 
kroppshøyden. Dette gir også to mindre kva-
drat (ett som omslutter overkroppen, og ett som 
omslutter bena). Disse kvadratene er alle orien-
tert på horisontalen. I figur 4 tegner Cesariano 
et kvadrat hvis diagonal er lik diameteren til 
sirkelen som omslutter menneskekroppen (sir-
klene hos da Vinci og Cesariano er like). 

Figur 2

Som for kroppens lemmer, bør det i delene til et tempel være størst mulig harmoni i hvordan de 
ulike delene symmetrisk korresponderer med hverandre, og med det hele. Navlen er naturlig 
plassert i sentrum av menneskekroppen. For en mann liggende med fjeset vendt opp, med hender 
og føtter utstrakt og en passerspiss sentrert i navlen vil fingre og tær på hans to hender og to føtter 
berøre sirkelen gitt av passeren. Og som menneskekroppen gir opphav til en sirkel, så kan også et 
kvadrat lages fra menneskekroppen. For hvis vi måler avstanden fra fotsålene til toppen av hodet 
og sammenligner dette mål med lengden til to utstrakte armer, vil bredden bli funnet å være lik 
høyden, akkurat som for plane figurer som er perfekte kvadrat.

Tekstboks 2
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Figur 3

Figur 4

Måleenheter i tegningene
I beskrivelsen til da Vinci – og opprinnelig hos 
Vitruvius – blir det brukt ulike måleenheter 
fra kroppen: fingerbredde, håndsbredd, fot og 
alen. Sånn sett er de ulike tegningene av den 
vitruviske mann velegnet til å studere ulike 
måleenheter.

Spesielt Cesariano har gjort det enkelt for oss 
ved å plassere sine tegninger inn i et rutenett 
hvor bredden på rutene er lik en håndsbredd. 
Under tegningen på figur 3 ser en også hvordan 
Cesariano illustrerer at håndsbredden kan deles 
opp i fire fingerbredder, at fire håndsbredder gir 
en fot, og at seks håndsbredder gir en alen.

I da Vincis tegning finner man en linjal 
som gjerne blir oversett ved første øyekast (se 
figur 5). Rett under tegningen er det gitt en 
linjal hvor armspennet er delt opp i fire alen. 
Den første og siste alenen er videre delt opp i 
seks håndsbredder. Og første og siste hånds-
bredd er delt opp i fire fingerbredder. 

Eksemplene antyder rike muligheter for å 
invitere elevene inn en undersøkende virksom-
het med utgangspunkt i de historiske tegnin-
gene. Tegningene gir innsikt i geometriske sam-
menhenger, proporsjoner og måleenheter i en 
historisk kontekst.

Figur 5

(fortsettes side 25)
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Monica Volden

Kart i barnehagen
Barn må bevege seg fysisk for å bygge mentale 
forestillinger om plasseringer, og forskning viser 
at å bevege seg omkring i ulike omgivelser fører 
til senere suksess i utfordringer som innebærer 
romlig tenkning (Clements og Sarama, 2009). 
I rapporten Alle teller mer (Østrem et al., 2009) 
om barnehagers implementering av Rammeplan 
for barnehagens innhold og oppgaver (Kunn-
skapsdepartementet, 2011) kommer det frem at 
delen rom i fagområdet Antall, rom og form blir 
lite vektlagt i forhold til antall og form. Føsker 
(2010) fremholder at det kanskje kan skyldes 
svakere faglig og didaktisk kompetanse hos 
personalet på dette området, men også at det 
kan skyldes svakere bevisstgjøring om rom som 
viktig matematisk emne for barn. Romforstå-
else oppleves kanskje mindre konkret og hånd-
gripelig enn antall og form. Bevisstgjøring på 
området vil blant annet innebære å søke svar på 
spørsmål som: Hva er det egentlig romforståelse 
handler om for barnehagebarn? Hvordan kan 
man legge til rette for utvikling av barns rom-
forståelse? Hva kan gjøres i hverdagssituasjoner 
som stimulerer til utforsking og erfaring med 
for eksempel orientering og lokalisering? 

Artikkelen tar for seg hvordan en busstur i 
barnehagen kan være utgangspunkt for arbeid 
med orientering og lokalisering. Ved bruk av 
fotografier for å rette fokus ut av bussen får 
barna erfaring med gjenkjenning, rekkefølge og 
plassering. Etter turen kan fotografiene, barnas 
egne tegninger og kart samt topografiske kart 
benyttes til refleksjon og dokumentasjon.

Rammeplan for barnehagens innhold og opp-
gaver (Kunnskapsdepartementet, 2011) legger 
vekt på at barna skal oppleve, utforske og erfare 
ulike matematiske sammenhenger, noe som 
innebærer at personalet har en undrende og 
spørrende holdning sammen med barna. Carl-
sen et al. (2011) skriver om denne undersøkende 
samhandlingen og viktigheten av en grunnleg-
gende innstilling til fenomener og situasjoner 
man møter, og det å kunne bruke denne innstil-
lingen som et redskap for å oppnå nettopp at 
barna undres og gjør oppdagelser.  Personalet 
må «styrke barnas nysgjerrighet, matematikk-
glede og lyst til å utforske matematiske sam-
menhenger» (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 
49). På denne måten skal barnehagen bidra til 
at barna «erfarer plassering og orientering og på 
den måten utvikler sine evner til lokalisering» 
(ibid. s. 48).

Carlsen et al. (2011, s.198) beskriver rom-
forståelse som erkjennelse av oss selv i forhold 
til omgivelsene vi befinner oss i, det handler om 
orientering og retning, plassering og lokalise-

Monica Volden
Universitetet i Tromsø
monica.volden@uit.no
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ring. Barn lagrer plasseringer ved å huske rekke-
følge og retninger i forhold til holdepunkter. 
Når Leah (4 år) sitter i bilen på vei til barne-
hagen, kan hun peke ut hvilken vei mamma skal 
svinge når de kommer til krysset etter butikken. 
Hun kan fortelle at de må kjøre over ei bru, inn 
i tunnelen og gjennom mange rundkjøringer. 
Det er imidlertid ikke sikkert at hun vet hvor-
dan disse holdepunktene er plassert i forhold til 
hverandre, men hun vet noe om rekkefølgen de 
kommer i når hun sitter i bilen. Små barn blir 
kjent med holdepunkter på ruten hjemmefra til 
barnehagen. Barna vet også hvor de bor i forhold 
til hverandre «Æ bor attmed Isak og Emil, men 
ikke attmed ho Mille». Det å kjenne seg igjen på 
bilder og bruke bilder av holdepunkter langs en 
rute er en del av det å kunne orientere seg. 

Clements & Sarama (2009) beskriver hva 
barn er i stand til med hensyn til kartforstå-
else i ulike aldre. Treåringer kan lage enkle, 
meningsfulle kart ved bruk av tredimensjo-
nale figurer, for eksempel landskapsleker som 
hus, biler og trær, der figurene grupperes i grov 
nærhet, men ikke i riktig posisjon i forhold til 
hverandre. De kan demonstrere en rute ved å 
gå. Fireåringer kan lære en rute fra et kart, og de 
begynner å forstå symboler på kart. Femåringer 
kan tolke hvor de er på et kart, de kan snu kartet 
samme vei som de ser, tegne kart, representere 
avstander og gjenkjenne funksjoner på flyfoto 
og arealkart. I tråd med dette kan bruk av foto-
grafi av ting i uteområdet til barnehagen være 
et godt utgangspunkt for å lage et kart sammen 
med barna, enten det er et tredimensjonalt 
kart av leker, fotografi fra barnehageområdet 
som plasseres i forhold til hverandre (figur 1), 
eller tegninger av kart. Eksempler på aktivite-
ter kan være å ta bilder mens barnehagen er ute 
på lengre turer, eller å ta med bilder som barna 
kan bruke for å kjenne seg igjen og finne det 
det er bilde av i virkeligheten. Slike aktiviteter 
kan være gode for å øve på plasseringsord, ori-
entering og lokalisering. Plasseringsord er ord 
som forteller om plassering i forhold til avstand, 
retning, lukkethet og rekkefølge (Solem og 

Reikerås, 2008). Barn lærer først fikserte plas-
seringsord som «inni», «på», «under», «opp» 
og «ned», så læres ord som «mellom» og «ved 
siden av», og til slutt de relative plasseringsor-
dene; «foran» og «bak» først, deretter «høyre» 
og «venstre» (Clements og Sarama, 2009).

Figur 1.

Figur 2.

Romforståelse og romlige ferdigheter består 
i romlig visualisering og romlig orientering 
(Bishop, 1980, Harris, 1981 og McGee, 1979 
i Clements & Sarama, 2009). Romlig visua-
lisering handler om å forestille seg hvordan 
to- og tredimensjonale figurer blir om man 
for eksempel roterer eller flytter på dem. Når 
Andreas (4 år) perler, ser han hvilke farger han 
skal bruke ut fra et bilde (figur 2). Bildet ligger 
rotert i forhold til perlebrettet, men han kan 
likevel se mønsteret og «snur det» inni hodet 
sitt slik at det blir likedan på hans perlebrett 
som på bildet Romlig orientering handler om 
plassering (beskrive en posisjon) og lokalisering 
(navigering), det å vite hvor man er, og hvordan 
finne fram dit man skal. Markus (4 år) ser på 
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bildet av skuret (ett av bildene i figur 1) og sier 
mens han peker «dær, dær e det». Sara (3 år) 
ser også på bildet. Hun løper mot skuret mens 
hun peker. Barns språklige kommunikasjon 
kompletteres med gester som peking og andre 
bevegelser. Barna ser på et bilde og peker eller 
løper dit bildet viser, i stedet for å bruke plas-
seringsord. Ettersom barns språkhandlinger 
gjennomføres ved bruk av konkreter og gester, 
er det viktig at de voksne tar i bruk konkretise-
ringsmateriell når de arbeider med matematikk 
i barnehagen (Carlsen et al. 2011). 

Ekspedisjon med buss – en mulighet til 
utforsking og erfaring
Barnehager er ofte på tur, både til fots og med 
buss. Da er orientering og lokalisering en del 
av turen. Barna orienterer seg, de legger merke 
til, de danner referanser, de merker seg hvor-
dan ting er plassert i forhold til seg selv og i for-
hold til andre gjenstander. Det er barnehage-
personalets oppgave å løfte fram dette som del 
av felles språket. Før turen snakker voksne og 
barn sammen om hva som skal skje. De retter 
seg inn mot forventninger, og også mot hvordan 
barna skal legge merke til hvor vi er og hvor vi 

skal. Spørsmål som: «Hvor er vi? Hvor skal vi? 
Hvordan kommer vi oss dit?» handler om det. 
Det er også slik at samtalene etter turen rettes 
inn mot det samme: «Hvor har vi vært? Hvor-
dan forløp turen? Hva så vi på turen?» Clements 
& Sarama (2009) skriver at når man jobber med 
spørsmålene «Hvilken vei? Hvor langt? Hvor? 
Hvilket objekt?», som handler om retning, 
avstand, lokalisering og identifisering, vil barn 
utvikle ferdigheter i å abstrahere, generalisere 
og symbolisere. 

Barna i en 3–6-årsavdeling ved en barnehage 
i Tromsø skulle dra på besøk til en av guttene på 
avdelingen. Han bor et godt stykke unna barne-
hagen, så de måtte ta buss for å komme seg dit. 
Først gikk de ned en lang bakke til busstoppet. 
Derfra tok de buss som gikk inn til sentrum, 
gjennom en tunnel, forbi flyplassen og over ei 
bru. Litt etter brua gikk de av bussen og et lite 
stykke nedoverbakke til guttens hjem. Buss-
turen tok omtrent en halvtime. På turen hjem 
tok de en annen vei, med ett bussbytte. 

En slik tur er en fin mulighet for å sette fokus 
på den delen av romforståelse som handler om 
plassering og orientering. Hva husker barna 
etter en så lang busstur? Kan de etterpå beskrive 
turen ved hjelp av rekkefølge og plassering av 
kjennemerker langs turen, og eksempelvis tegne 
et kart over hvordan det ser ut langs ruten? For 
at barna skal kunne huske noe om plassering og 
rekkefølge og få en bevissthet om omgivelsene, 
er det nødvendig at de voksne hjelper dem til å 
iaktta og skjerpe blikket. 

På forhånd ble det tatt fotografier av bygnin-
ger og ting som fantes langs bussruta, eksem-
pelvis biblioteket og brannstasjonen, hvor barna 
nettopp hadde vært på besøk, og flytårnet (figur 
3, 4 og 5). To og to barn fikk med seg et ark med 
fem fotografier av ting de kunne se fra bussen, 
og ett fotografi av noe de ikke kunne se fra 
bussen (eksempel biblioteket, som lå i sentrum, 
to gater ovenfor busstraseen). Barn ser ofte en 
busstur som en sosial opplevelse der det som 
skjer inni bussen er det viktige. De snakker om 
hvor de skal, synger «en bussjåfør, en bussjåfør Figur 3. Brannstasjonen
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…», og de voksne legger til rette for at de har det 
fint sammen. Denne gangen var det et mål å få 
barnas blikk ut av bussen, at de sammen skulle 
kjenne seg igjen, få erfaring med plassering og 
rekkefølge og orientere seg. Bildene ble brukt 
som hjelp til dette. 

Ved hjelp av bilder utvikles språket (Lossius, 
2012). Barna kan huske en rekkefølge, bruke 
plasseringsord og tilegne seg romforståelse ved 
å tenke ned bakken til busstoppet eller inn i 
tunnel en, og orientere seg inni sentrum, hvor 
de vet at biblioteket er, men hvor de ikke kan 
se det. Som ett av barna sa: «for det ligger der 

oppe, og vi kjørte der nede». Det samme skjedde 
på vei hjem da de tok en annen bussrute. De 
fikk bilder å se på som de skulle finne igjen 
langs ruten. Når barna sitter i bussen, er det 
ofte vanskelig å se det som er rett foran bussen, 
så det var viktig at bildene som ble brukt, var 
av objekter som kunne sees fra barnas perspek-
tiv. Det var også viktig at bildene var av kjente 
ting eller var monumentale nok til at barna lett 
kunne se dem, i og med at barna skulle kunne 
snakke om rekkefølge og orientering.

Etter at barna var kommet tilbake i barne-
hagen, så vi på ett og ett bilde sammen. Barna 
fortalte om de kjente igjen bildet i virkelighe-
ten, om plassen lå på høyre eller venstre side av 
veien, eller om de kanskje ikke hadde sett det 
som det var bilde av, og hvorfor de ikke kunne 
se dette. Samtidig som vi gjennomgikk ruten, 
tegnet vi et felleskart over turen på et stort 
ark på gulvet slik figur 6 viser. Et barn tegnet 
turen fra barnehagen og ned til busstoppet, et 
annet tegnet veien fra busstoppet og hjem til 
gutten, mens et tredje barn tegnet ruten tilbake 
til barnehagen. Deretter fikk alle barna tegne 
hver sitt kart. Mange tegnet lignende kart som 
felleskartet. Noen samarbeidet og hadde med 
mange detaljer. Jeg vil her se nærmere på et par 
av karttegningene.

Barnas karttegninger
Det som er felles i mange av barnas kart-
tegninger, er holdepunktene barnehagen, buss-
stoppet, brua og huset til gutten. Det kartet som 
ble tegnet i fellesskap, er antakeligvis kopiert 
av flere av barna. De tegnet nedoverbakken til 
busstoppet som en rett strek nedover på arket. 
Busstoppet ble markert tydelig. Bussruten gjen-
nom sentrum og tunnelen ble enten tegnet som 
en strek (som i figur 8) eller ikke tatt med (som 
i figur 7). Dette til tross for at flere av bildene 
barna fikk med seg, var av ting ved og i sentrum 
som naturlig kunne danne holdepunkter. Brua 
var en viktig del av kartet, noe som kan skyl-
des at det ikke ville være lenge igjen til de var 
framme og skulle gå av bussen. 

Figur 4. Flytårnet

Figur 5. Biblioteket
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Retningen i barnas karttegning tok utgangs-
punkt i der barna var da de tegnet (barne-
hagen). Det er relativ plassering. Julie (6 år) 
pekte på rundingen øverst til venstre i tegnin-
gen sin (figur 7), og sa «her er barnehagen», og 
«så gikk vi nedover til busstoppen». Hun pekte 
langs den loddrette streken. Hun pekte deret-
ter på brua og på tegningen av barna på høyre 
siden. «Her er brua, og her gikk vi av bussen, så 
måtte vi gå et stykke nedover for å komme til 
han Lukas.» «Her bor Lukas.» Maia pekte på 
rundingen nederst til høyre. Julie viste tydelig 
hvilke holde punkter som var viktige for tegnin-
gen av turen. Barn tegner det som er viktig for 
dem, noe Julies tegning bekrefter. Her er rek-
kefølge og plassering viktig. 

Emma (5 år) og Jonas (5 år) startet på hver 
sin tegning og satte dem så sammen til kartet i 
figur 8. Det er flere likheter mellom Julies kart-
tegning og tegningen til Emma og Jonas. Bar-
nehagen, busstoppet, brua og huset til gutten 

er tydelige også her. Emma og Jonas forklarte at 
Tromsø (sentrum) var til venstre for brua, altså 
før de kom til brua. De tegnet et topologisk kart, 
de viste at de kunne plassere disse holdepunk-
tene på ruta i riktig rekkefølge, men ikke i riktig 
avstand i forhold til hverandre. Etter at de hadde 
forklart denne delen av kartet sitt, fortsatte de å 
tegne på kartet (figur 9) mens de diskuterte seg 
imellom hva som skulle være med. De forklarte 
for hverandre. 

Jonas: Og her er porten (han peker på trekan-

Figur 6. Felleskart

Figur 7. Julies karttegning. 

Figur 8. Emma og Jonas sin karttegning.

 

Figur 9.
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ten med streker inni). 
Emma: … her er skuret til syklene… Jonas, du 

må lage nedoverbakke (hun tar bort 
hånden til Jonas og fortsetter)... ned… 
ned helt til skogen (mens hun tegner 
rett strek nedover og så rett bort til 
siden)… her er skogen. 

Det var porten, sykkelskuret, og uteområdet i 
barnehagen som var deres fokus. Samtalen og 
tegninga fortsatte: 

Jonas: Emma..
Emma: og så en etasje der… 
Jonas: Emma …
Emma: … og så en etasje der og så en øverst.
Jonas: vi burde hatt litt mer vann … kanskje
Emma: … ja
Jonas: det er vanngrensa
Emma: ja
Emma: nå er jeg ferdig å lage kartet.

Ved å bevege seg i terrenget har Emma gjort seg 
utallige erfaringer med uteområdet i barne-
hagen med hensyn til høydeforskjeller, plas-
seringer og avstander. Høydeforskjellen på de 
platåene som vi kan se i figur 10, samsvarer med 
symbolspråket i karttegningen. Emma tegner 
noe som ligner koter i kartet, hun klarer å sym-
bolisere hvordan hun beveger seg i terrenget.

Avslutning
Når barna tegner eller lager kart, får de erfaring 
i å bevege seg mellom to og tre dimensjoner. De 
utforsker rommet ved å bevege seg i det, enten 
det er i barnehageområdet eller det er på lengre 
turer til fots eller med buss. Samtaler underveis 
om hvor de er nå, hvor de skal, og hva de ser, 
utfordrer barna i å bruke språket og forklare 
med plasseringsord og bruke kroppsspråket. 
Det samme må de når de under samlings-
stunden etter turen ser på bilde for bilde og skal 
forklare hva det viser. For eksempel samtalen 
rundt bildet av brannstasjonen. «Så dere brann-
stasjonen ved veien?» «Ja». «Hvilken side av 
veien lå den på, høyre eller venstre?» Her svarte 
noen høyre, mens andre viste med høyre hånd 
og sa «den siden». Da bilde av biblioteket kom 
opp, fikk barna spørsmål om de så biblioteket 
fra bussen. «Nei.» «Men bussen kjørte gjen-
nom sentrum, og biblioteket ligger i sentrum, 
så hvorfor så dere det da ikke?» «Jo, fordi det 
ligger der oppe, og vi kjørte der nede». 

Barna legger merke til, opplever, utforsker og 
erfarer ved å være på tur. Ved bruk av kropps-
språk, muntlig språk og tegninger kan de for-
telle og gi uttrykk for hvor de har vært, hva de 
så på turen og hvordan turen forløp. 

Turen var lærerik for voksne og barn. De 
voksne fikk næring til samtaler om hvordan 
en kan fortsette med å utvikle barns romlige 
orientering og innsikt, og de fikk tiltro til hvor-
dan de selv kunne lage matematikkpedagogiske 
opplegg for barna. 

 

Figur 10.

(fortsettes side 36)
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Bjørg Oddrun Hallås

Å bruke kroppen
Kroppsøving som allmenndannende fag skal 
medvirke til at mennesket sanser, opplever, 
lærer og skaper med kroppen. Sentralt i faget 
er variert bevegelseslek, allsidig idrett, dans og 
friluftsliv. Kroppsøving skal gi kunnskaper om 
og holdninger til kropp, trening og helse (K06). 
Faget skal utvikle hele mennesket. Gjennom 
kroppsøvingsfaget skal elevene gis fysiske utfor-
dringer og mot til å tøye egne grenser. Videre 
skal det tilrettelegges for mestring og mestrings-
glede. 

Kroppsøvingsfaget, ett av de såkalte praktisk-
estetiske fagene, er med å utvikle praktiske fer-
digheter hos elevene hvor bevegelsesaktivitet og 
kroppslig læring har egenverdi (Ommundsen, 
2008). Å løfte fram kroppslig læring som like-
stilt med kognitiv/teoretisk læring gir et helhet-
lig syn på hvordan læring finner sted. Læring i 
bevegelse, den kroppslige læringen, for eksem-
pel å lære å svømme, skal være i fokus i faget. 
Samtidig representerer faget en teoretisk og his-
torisk dannelsestradisjon hvor kombinasjonen 
av praktisk og teoretisk kunnskap utgjør egen-
arten ved faget. Læreplanene for faget viser at 
kroppsøvingsfaget er handlingsrelatert og kom-
binerer praktisk erfaring med kulturell innsikt 

og intellektuell utvikling (Dale, 2010). 
Det er viktig å ta hensyn til kroppsøvings-

fagets egenart ved planleggingen av konkret 
undervisning. «Det er bruk av kropp, kropp i 
bevegelse og læring av fysiske ferdigheter som 
det blir satt fokus på.» (Brattenborg og Enge-
bretsen, 2007, s. 37) Ikke noe annet fag har dette 
fokuset i grunnskolen. Andre særegenheter ved 
faget er at undervisningen foregår på mange 
ulike arenaer både ute og inne gjennom hele 
skoleåret. Faget gir også unike muligheter for 
en annen type kommunikasjon mellom lærer 
og elev og mellom elever, kanskje spesielt i 
hovedemnet friluftsliv. Kroppsøvingsfaget har 
også noen spesielle utfordringer med hensyn til 
organisering, forhindring av ulykker og det å 
klare å skape et trygt klassemiljø. Det er disse 
egenskapene ved kroppsøvingsfaget jeg mener 
gir gode muligheter for et meningsfullt, tverr-
faglig samarbeid mellom lærere i kroppsøving 
og matematikk. Faget kroppsøving har få timer i 
skolen. For at elever skal få bruke kroppen mye, 
lære gjennom bruk av kropp og sanser, er det 
spesielt viktig å trekke faget med i tverr faglig 
undervisning. Samtidig kan slike praktiske 
situasjoner gi unike muligheter til å inspirere 
til, konkretisere, øve opp og uttrykke matema-
tikkfaglige komponenter som tall, geometri, 
måling og statistikk. «Å bruke egne erfaringer 
fra kroppsøvingsfaget for å belyse sentrale mate-
matiske problemstillinger tror vi vil gi mange 

Bjørg Oddrun Hallås
Høgskolen i Bergen
Bjorg.Oddrun.Hallas@hib.no
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elever en nærhet til stoffet, og dermed økt moti-
vasjon.» (Jacobsen og Mjåtveit, 2009, s. 211)

Nedenfor vil jeg presentere noen tips til akti-
viteter som jeg mener egner seg til tverrfaglig 
undervisning mellom kroppsøving og mate-
matikk. På nettsidene til matematikksente-
ret  finner du flere tips til aktiviteter som viser 
hvordan den grunnleggende ferdigheten å regne 
brukes og kan komme til uttrykk i kropps-
øvingsfaget. 

Idrettsaktiviteter
Aktiviteter som ski, skøyter, svømming eller løp 
på barmark er gode idrettsaktiviteter for alle 
alderstrinn. Aktivitetene kan skape stor beve-
gelsesglede, gir god treningseffekt for helsen 
og innebærer kroppslig læring. I en tverrfaglig 
undervisning kan det være aktuelt å gjennom-
føre individuelle konkurranser eller gruppekon-
kurranser eller bare å foreta ulike utregninger 
uten konkurranse. Å arbeide med idealtid, ta 
bestetid eller foreta utregninger av tid, lengde 
og fart kan gi resultater som også kan brukes i 
matematikk. Slik kan meningsfulle faglige opp-
legg i et fag også være utgangspunkt for arbeid i 
andre fag. På mange skoler arbeides det allerede 
slik, enten fordi samme lærer underviser både 
i kroppsøving og matematikk, eller fordi det er 
en kultur på skolen for tverrfaglig samarbeid.

Orientering
Et kompetansemål i kroppsøving i 4. klasse er 
å «lage og bruke enkle kart til å orientere seg i 
nærområdet» (K06). Det å lage et kart ved å ta 
utgangspunkt i en idrettsbane gir mulig heter for 
tverrfaglig samarbeid. Elevene må først lære at 
et kart er et forminsket og forenklet bilde av et 
område sett i fugleperspektiv. Elevene må også 
ha visse forkunnskaper i bruk av kart og være 
vant til å ferdes ute i nærmiljøet ved skolen. 
Læreren kan gi elevene millimeterpapir, gi 
en innføring i hva målestokk er, planlegge for 
arbeid i klasserommet og tilrettelegge for fysisk 
aktivitet ute. Det er fornuftig at det legges opp 
til en tredelt arbeidsprosess i undervisningen, 

først med et forarbeid både ute og inne, deret-
ter bevegelse ut av klasserommet for at elevene 
skal få tilegne seg egne konkrete erfaringer, og 
til slutt et etterarbeid (Jordet, 2010). For arbeidet 
i et konkret tverrfaglig undervisningsopplegg 
må foregå ute med fokus på ulike landformer, 
himmel retninger og bruk av enkle kart. For-
arbeidet i klasserommet eller i gymsalen må 
være arbeid med hva et kart er, ulike typer 
kart, hva enkle karttegn og symboler betyr, 
og hvordan man kan lage enkle kart selv. Selve 
uteopplevelsene kan være å oppholde seg på 
idrettsbanen, tegne omrisset av banen som skal 
bli kartet, skrive inn himmelretningene nord, 
sør, øst og vest og å tegne inn noen kjennetegn. 
Ulike kjennetegn som for eksempel gjerder, lys-
kastere og annet kan tegnes forenklet eller som 
symboler og utgjøre ulike karttegn. Etterarbei-
det kan være å ferdigstille kartet inne i klasse-
rommet, det må gjøres pent, tydelig og lesbart 
for alle. Klassen kan enten lage et felles kart eller 
ett per elevgruppe. Det er viktig at elevene også 
får prøve seg på orienteringsaktiviteter ute med 
de selvlagde kartene. Da kan det organiseres på 
ulike måter, for eksempel en stjerneorientering 
med postplasseringer i ulike himmelretninger 
og i nærheten av ulike karttegn (Norsk oriente-
ring, www.orientering.no)

I dette eksempelet antar vi at elevene tid-
ligere har hatt undervisning på idrettsbanen 
i kroppsøvingsfaget. Da er skolens omgivelser 
blitt benyttet som en læringsarena. Idretts banen 
kan også benyttes som en kunnskapskilde når 
elever skal lage et enkelt orienteringskart av 
området. Dette berører sentrale kunnskaps-
teoretiske spørsmål om hva kunnskap er, og 
hvor kunnskap er å finne. Sett fra kropps-
øvingsfagets side vil både idrettsbanen og 
kartet være kunnskapskilder som kan gi elev-
ene verdi full kunnskap og medføre læring i flere 
fag. Dette eksempelet viser også at de problem-
løsende og praktiske aktivi tetene gir elevene 
en variert opplæring hvor andre arbeidsmåter 
enn ren klasseroms undervisning blir benyt-
tet. Når undervisning flyttes ut av klasserom-
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met «endres de kontekstu elle betingelsene for 
opplæringen vesentlig og dette får konsekvenser 
både av kunnskaps-, lærings- og dannelsesteo-
retisk art.» (Jordet, 2010) Å arbeide med kart og 
orientering kan føre til læring gjennom at elev-
ene bruker kropp og sanser og må kommunisere 
og samhandle i sosiale sammenhenger. Slik kan 
utepedagogisk tenkning bidra til utvikling av 
hele mennesket gjennom at det foregår et sam-
spill mellom teoretiske, praktiske og estetiske 
kunnskaps- og læringsformer (Jordet, 2010).

 

Foto: Orientering

Fysisk aktivitet i skolehverdagen
I opplæringsloven § 2–3 tredje ledd ble det med 
virkning fra 1. august 2009 vedtatt en forskrifts-
bestemmelse om fysisk aktivitet i grunnskole-
opplæringen som sier at alle skoler skal tilby to 
ekstra uketimer i fysisk aktivitet for alle elever 
på 5.–7. trinn i grunnopplæringen. Eksempelet 
under tar utgangspunkt i denne bestemmelsen. 
Poenget er å vise hvordan en lærer som under-
viste både i kroppsøving og i matematikk, 
gjennom førte undervisning der både praktisk 
og teoretisk kunnskap ble integrert. Elevene ved 
en barneskole fikk gå i raskt tempo istedenfor 
å bli sendt med buss når de skulle til svømme-
hallen, som lå et stykke fra skolen. På turen fra 
svømmehallen tilbake til skolen ble elevene bedt 
om å telle både antall lyktestolper og antall biler 
som passerte. Læreren ville få elevene til å øve 
seg på hoderegning. De skulle huske flere obser-
vasjoner samtidig og konsentrere seg i løpet av 

en økt da de uansett skulle forflytte seg. At én 
elev plottet inn sine observasjoner på mobilte-
lefonen, og en annen tok kulepennen og laget 
streker i håndflaten, viste at disse to elevene var 
kreative og løsningsorienterte. Læreren fulgte 
opp den praktiske elevoppgaven senere på dagen 
og brukte elevenes opptellinger i matematikk-
timen. Svaret fra hver elev vedrørende antall 
biler ble notert, og elevene laget tabeller og søy-
lediagrammer for å illustrere resultatet. Klas-
sen fikk også en oppgave hvor de skulle regne 
ut hvor langt de kunne ha gått når det var 72 
lyktestolper (dette var gjennomsnittet de kom 
fram til) og muligens 15 meter mellom stolpene. 
De måtte også ta hensyn til noen usikkerhets-
momenter, for eksempel hva om det ikke var 
samme avstand mellom alle stolpene, og hva 
skulle de gjøre med vegkryss og strekninger 
uten lyktestolper? Dette medførte hjemmelekse 
og oppfordring om å ta for seg strekningen igjen 
for å finne disse svarene. Slik planla læreren for 
mer praktisk og fysisk aktivitet for elevene.

Registrere fysisk aktivitet
Å lære om kroppen handler om å forstå syste-
mer, sammenhenger og rytmer, og det handler 
om aktiviteter, helse og livsstil. I slike tilfeller 
kan kunnskap om tall, målinger og statistikk 
være en god hjelp og faglig berikelse. Egen fysisk 
aktivitet kan registreres på mange måter. Å telle 
puls/hjerteslag manuelt er en treningssak. Det 
kan oppleves ekstra motiverende og lærerikt å få 
prøve pulsklokker (Grønningsæter et al., 2007). 
Da kan hjertefrekvensen måles digitalt, og resul-
tatene kan benyttes i etterkant både som en del 
av kroppsøvingsfaget og som kilde til læring i 
andre fag. Hjertefrekvensen registreres ved at 
elevene får et brystbelte på seg og en klokke 
rundt håndleddet. Pulsklokker er kostbare, men 
ved noen skoler er det kjøpt inn pulsklokker slik 
at grupper av elever kan få prøve dem. De ulike 
produsentene leverer også med programvare 
slik at resultatene kan bearbeides digitalt. En 
rimeligere variant når det gjelder registrering 
av fysisk aktivitet, er å benytte enkle skrittellere. 
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Da registreres antall skritt. Skrittelleren plas-
seres i buksebeltet på hoften. Resultatene fra 
slik registrering kan brukes meningsfylt i flere 
fag, blant annet når elevene skal lære seg bruk 
av regneark. Fremstillingen av resultatene kan 
brukes i matematikk og videre i enkle statistiske 
beregninger (Hallås og Herfindal, 2009). For 
eldre elever kan slike data nyttes til mer avan-
serte utregninger.

Foto: Brystbelte

Foto: Pulsklokke

 

Foto: Skritteller

Kunnskapsløftet er et felles løft hvor lærere og 
elever sammen må finne de kunnskapskildene 
og de temaene som passer for at elevene skal ha 
høy måloppnåelse i fagene. Da kan det være en 

god idé å samarbeide på tvers av fag, klasser og 
elevgrupper. Jakten på god læring i skolen hand-
ler om å finne det som gir mening for elevene, 
legge til rette for at opplæringen oppleves som 
nyttig, og å organisere undervisningen slik at 
den lar elevene delta, helst med hele kroppen. 
Faget kroppsøving er sentralt her.
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Jon Henjum

Skred
Sogndal er av friluftsbladet UTE i 2011 kåra til 
beste plass for friluftsopplevingar. Brattkøyring 
på ski er ei av opplevingane som studentane kan 
oppnå kort frå Sogndal sentrum. Desse frilufts-
opplevingane er ein av grunnane til at mange 
kjem til Sogndal for å studera. Ved avdeling for 
lærarutdanning og idrettsfag (ALI) er det eit 
sterkt fagleg miljø innan forsking og undervis-
ning i idrett. Matematikkseksjonen på avdelinga 
har lang erfaring i arbeid med nærmiljøpedago-
gikk. I denne artikkelen vil eg visa korleis ein i 
faget idrett kan bruka matematikk som verktøy 
i temaet skredfare. Artikkelen rettar seg både 
mot eleven, studenten og læraren. Hovudom-
råda etter kompetansemåla i grunnskulen er 
målingar og geometri.

Terrenghellinga
Eit mål for terrenghellinga er hellingsvinkelen. 
Hellingsvinkelen er vinkelen mellom horison-
talplanet og terrenget. I ferdsel på fjellet vert 
flakskred sjeldan løyste ut ved mindre terreng-
helling enn 30°. Dette vert presentert med eit 
histogram i Lied og Kristensen (2003, s. 23).

I figur 1 viser eg eit histogram henta frå Lied 
og Kristiansen (2003). Klassebreidda er på 5°, 

og tolkinga er at dei fleste flakskred førekjem 
mellom 30° og 45°. Når summen av to vinklar 
er 90°, vert dei kalla for komplementvinklar. Om 
vinkelen mellom terrenget og loddlinja er 60°, 
vert hellingsvin kelen 30°.

Jon Henjum
Høgskolen i Sogn og Fjordane
jon.henjum@hisf.no
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Figur 1: Forholdet mellom skredhyppighet og 

terrenghelning for store skred.
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Figur 2.

Figur 3.

Figur 4.

Figur 5.

Måling av hellingsvinkelen med skistavar
Skikøyraren kan med enkel bruk av skistavar 
gjera eit overslag over om hellingsvinkelen er 
27°, 30°, 45°. Eg vil først visa konstruksjonen av 
30° (sjå figur 3). Du legg skistaven i fallretninga, 
roterer staven og hengjer i den andre skistaven. 
Treffer du bakken akkurat, er vinkelen 60° og 
hellingsvinkelen vert 30°. Skikøyraren har laga 
ein likesida trekant med skistavane.

I figur 4 ser vi at ein rettvinkla likebeina tre-
kant har vinklar på 45° og 90°. For vinkelen på 
27° brukar ein halve og heile skistavar (figur 5). 
Det vert konstruert ein rettvinkla trekant der 
eine kateten er halvparten av den andre kate-
ten. 

Skikøyraren har ferdigheit i å avgjera om 

vinkelen er tilnærma 27°. Læraren kan då 
utnytta dette med å bruka omgrepet tangens 
og setninga om at toppvinklar er like (figur 6). 
Stavane kan vera av ulik lengd, og forholdet vert 
det same. Forholdet   AC/BC = 0,5 gir ein vinkel 
på 26,565°, som me rundar av til 27°.

Læreboka
I boka Faktor 1 (Grunnbok på ungdomssteget) 
får elevane presentert konstruksjonen av ein 60° 
vinkel. Eg skriv no ei parallell framstilling med 

Figur 6.
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bruk av skistavar.
I bruken av skistavar kan ein diskutera 

grunnlaget for konstruksjon av ein 60° vinkel. 
Viss den andre staven ikkje rører startpunktet, 
er ikkje trekanten likesida, men likebeina. Det 
er det som er utgangspunktet for konstruksjo-
nen. I den skriftlege framstillinga i læreboka 
skriv ein ikkje om dette, men i Lærerens bok vert 
det påpeika slik: 

Konstruksjonen av en 60° vinkel bygger på 
kunnskapen om en likesidet trekant. Det  
er i en slik trekant at alle vinklene er 60°. 
Dette bør vi minne elevene på slik at de ser  
sammenhengen. 

Bruken av skistavar er ei indirekte måling då ein 
måler komplementvinkelen til hellingsvinkelen. 
Viss komplementvinkelen er 60°, er hellingsvin-
kelen 90° – 60° = 30°.

Ei vidareføring av arbeidet kan vera å bruka 
ein likesida trekant med ei pendelkule slik at 
ein kan lesa av hellingsvinkelen direkte (sjå 
figur 7). Då har me brukt eit måleinstrument. 
Dette måleinstrumentet kan brukast til å lesa av 
hellingsvinklar i området .

Skredfare som utviklingsarbeid
Dette utviklingsarbeidet tok utgangspunkt i 

praksisarbeidet til ein vidareutdanningsstudent 
om arbeid med grunnleggjande ferdigheiter. 
Studenten enda opp med temaet å rekna i pro-
gramfaget idrett. Rolla mi vart å påpeika mate-
matikken i faget friluftsliv med temaet skred-
fare. Eg brukte ei tidlegare erfaring frå brett- og 
skatemiljøet som grunnlag for undervisning i 
matematikk. Fagstoffet vart hellingsvinkelen 
med måling av vinklar som omtala i artikkelen. 
Ho viste meg også Norges Geotekniske Institutt 
(NGI) sin hellingsvinkelmålar i plast, som vert 
brukt på kart i målestokken 1:50 000. 

Eg var ikkje noko særleg kjend med denne 

Faktor 1 Bruk av skistavar

Teikn ei linje og merk av eit punkt A på linja Marker eit punkt i snøen med skistaven

Set passarspissen i A og slå ein boge som 
skjer linja. kall skjeringspunktet B 

Legg skistaven i fallretninga frå det gitte 
punktet, og set av ytterpunktet i snøen

Set passarspissen i B, og slå ein sirkel 
som har same radius som AB. Kall 
skjeringpsunktet C  

Roter skistaven slik at han peikar opp og ut 
frå ytterpunktet

Trekk linjestykket AC. Du har no konstruert  
ein vinkel på 60°

Heng den andre staven i «den roterte 
staven». Om staven heng fritt og rører 
startpunktet akkurat, har du konstruert ein 
vinkel på 60°

Tabell 1

Figur 7.



tangenten 2/2012 25

målereiskapen, men forstod at dette var noko 
eg som matematikklærar burde gjera meg kjend 
med og bruka i undervisninga. Studentar på 
idrett har erfaring i å bruka denne målerei-
skapen. Eit døme på ei slik avlesing kan vera at 
dersom 20 m-kotane ligg tettare enn 0,7 mm på 
eit 1 : 50 000-kart, er terrenghellinga 30° eller 
meir. Dette er ei ferdigheit som studenten har 
utan at det er kopla til matematikkfaget. Dei 
andre studentane vart kjende med arbeidet på 
eit praksisseminar. Slik utvikla me undervis-
ninga om praksis i praksis som seinare vart eit 
læremiddel i den ordinære undervisninga.

Med dette grunnlaget laga eg saman med 
førstelektor Anne Norstein ein nettressurs om 
bruk av matematikk og idrett. Denne artikkelen 
er ein del av vidareutviklinga. Me ønskjer å ta i 
bruk verktøya spegelkompass og smarttelefonar 
i målingar av hellingsvinkel. Dette er verktøy 
som studentar brukar, og i langt større grad enn 
faglærarar. Difor må me setja oss inn i bruken 
og delta i kritisk refleksjon og pedagogisk ekspe-
rimentering med desse verktøya.

Noko av informasjonen kan ein skaffa seg på 
YouTube slik det vert presentert av Bruce Trem-
per (Director of the Utah Avalanche Center). 
I instruksjonsvideoen fortel han på ein enkel 
måte om å måla hellingsvinkelen med i-Phone, 
spegelkompass, bruk av skistavar og tolking av 
histogram. Du kan lasta ned ein applikasjon 
(tilleggsprogram) som utfører målinga med 
ressursane på ein smarttelefon.
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Figur 8: Lied og Kristensen (2003), s. 125: Sjablon for 

måling av terrenghelningen på kartet.

Noter
1 Et par nettsider som belyser at den vit-

ruviske mann ikke baserer seg på det 
gylne snitt er www.world-mysteries.com/
sci_17_vm.htm og sites.google.com/site/
leonardodavincivitruvius/.

2 Tilgjengelig på www.gutenberg.
org/files/20239/20239-h/29239-h.
htm#Page_69.

3 Beskrivelsen til da Vinci er god nok til at 
en med noe regning og bruk av Pytago-
ras’ setning kan finne ut eksakt hvor stor 
forskjellen er.

(fortsatt fra side 11)
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Runar Baune

Kropp og krefter … og litt til
Det er mange grunner til å kjenne kroppen sin 
og hvordan vi bør bruke den riktig når vi skal ta 
i et tak. Vi skal i denne artikkelen se på hvordan 
prinsipper fra fysikkfaget kan bidra til å forstå-
else noen av kroppens mekanismer bedre. Skal 
vi beholde en sunn kropp gjennom livet, er det 
viktig å vite hvordan vi belaster kroppen riktig 
og uten at vi påfører den skader. Det er lettere 
og bedre å forebygge skade enn å reparere den.

Mot slutten pekes det på momenter hvor 
fysikken kan uttrykkes med matematikk. 

Vi bruker vektstenger hver dag i mange sam-
menhenger. En saks, en skiftenøkkel og en tang 
er vektstenger. En dumphuske, en spade, et spett 
og en trillebår er også vektstenger – eksemplene 
er mange. Felles for disse er at de består av et 
stivt legeme som, når det utsettes for en kraft, 
kan dreie rundt en akse. Vi utnytter kunnskap 
om vektstenger for å kunne utøve større krefter 
med liten muskelkraft.

I fysikken skiller vi mellom toarmet vektstang 
og enarmet vektstang. I en toarmet vektstang 
virker kreftene på hver sin side av aksen – som 
gir et kraftmoment i hver sin retning. Når vekt-
stangen er i likevekt, er disse momentene like 
store. 

På en enarmet vektstang virker kreftene på 
samme side av aksen, men gir tilsvarende dreie-
moment hver sin vei (for eksempel opp og ned). 
Se figur 1.

Først skal vi se på hva fysikken sier om vekt-
stenger, for dernest å se på vektstenger i krop-
pen. 

I figurene 1 a og 1 b har vi en enarmet vekt-
stang, og som vi ser virker kreftene på samme 
siden av aksen. En kraft nedover ytterst (blå) på 
bommen holdes i likevekt av kraft oppover (rød). 
Jo nærmere oppoverkraften er aksen til høyre, 

Runar Baune
Naturfagsenteret
runar.baune@naturfagsenteret.no

Figur 1 a

Figur 1 b
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jo større kraft må til for at bommen skal være i 
balanse (være i ro). De to kreftene kan gi rota-
sjon, men hver sin vei slik at de er i balanse. Den 
enkle loven som gjelder, kalles kraftmomentsat-
sen og handler om krefter i balanse:
– Kraftmoment = Kraft × (Kraft)arm
– Kraft (K) × Kraftarm (Ka) = Last (L) × 

Lastarm (La)

Figurene viser at når kraftarmen blir kortere, 
blir kraften større. Produktet av dem blir det 
samme når systemet er i balanse.

Den toarmete vektstangen følger også 
momentsatsen over. Forskjellen er altså at kref-
tene virker på hver sin side av aksen. De kan 
også gi rotasjon om aksen, men i hver sin ret-
ning, som over. Det går fram av figuren til høyre 
at det trengs en stor kraft (K) når kraftens arm 
(Ka) er kort.

Figur 2 a

Figur 2 b

Knokler og ledd som vektstenger
Skjelettet hos nyfødte består av 270 knokler. Men 
en del av dem vokser sammen i opp veksten, slik 
at et voksent menneske «bare» har 206. Skjelet-
tets mange knokler holdes sammen av leddbånd 
og bindevev til bevegelige ledd. Ca. 600 forskjel-
lige muskler gjør at vi kan bevege oss. Disse er 

under viljens kontroll og betegnes som tverr-
stripete (for slik ser de ut). I tillegg har vi glatt 
muskulatur som ikke er under viljens kontroll, 
f.eks. i tarmsystemet. I menneske kroppen kan 
omtrent hver eneste knokkel betraktes som en 
vektstang der leddet er aksen. Kreftene på knok-
kelen gis av musklene eller en ytre belastning 
– som når vi løfter en gjenstand. I det følgende 
skal vi presentere et par eksempler på dette.

Underarmen som enarmet vektstang
Vi skal se at underarmen virker som en enarmet 
vektstang. Rotasjonsaksen i albueleddet er mar-
kert med en stjerne. Hånden holder en masse på 
10 kg, og dette svarer til en last på omtrent 100 
N (egentlig 10 kg × 9,8 m/s2 = 98 N) nedover 
(tyngden). Lastens arm er lengden fra aksen i 
albuen til loddet i hånden. Hos en voksen er 
denne ca. 50 cm. Muskelen i overarmen (biceps) 
holder likevekt, men den har en ganske kort 
kraftarm til muskelfestet på underarmen, bare 
ca. 5 cm. 

Figur 3. Armen i løftestilling

Vi skal nå bruke momentsatsen til å regne ut 
kraften som overarmsmuskelen må utøve (vi ser 
her bort fra vekten av underarmen): K × Ka  = L 
× La, K × 0,05 m = 100 N × 0,5 m  som utregnet 
gir at K = 1000 N.

Grovt regnet kan vi si at kraften som muskelen 
i overarmen virker på underarmen med, blir 10 
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ganger større enn det vi løfter med en vannrett 
underarm.

Dette er kanskje overraskende stort tall, men 
det viser hvor store krefter kroppen må tåle – 
og det gjelder både knokler, leddbånd, sener og 
muskler. Ved løfting belaster vi kroppen med 
store krefter. Ved feil løfting kan vi derfor lett 
påføre kroppen skader.

Underarmen som toarmet vektstang – kast
Underarmen er ikke bare en enarmet vektstang. 
Når du skal kaste en ball eller støte en kule i 
friidrett, er underarmen en toarmet vektstang. 
Studer figur 4, som viser armen hevet over hodet 
idet du kaster, og legg merke til at kraften på 
ballen har en lang kraftarm (La). Kraften (K) 
som muskelen må gi, blir svært stor når denne 
kraftens arm (Ka) er liten – helt som i forrige 
eksempel. 

Når det gjelder en kastbevegelse, kommer 
også hurtighet eller tid inn i tillegg til kraften.

Figur 4: Armen løftet i kaststilling

Mellomfoten som vektstang
Forsøk: Stå på én fot og løft deg opp på tærne. 
Muskelen bak på leggen tar dette løftet.

Mellomfoten er en vektstang. Hvilken type 
vektstang? Hvor er aksen til vektstangen? Hvor 
er kraftarmene?

Regn ut kraften i leggmuskelen. Hvilke 
målinger må du gjøre for å kunne beregne 
denne?

Figur 5

Symmetrisk og usymmetrisk løft
Hvordan bærer du matposene fra butikken? 
Fordeler du vekten likt mellom hendene? Se på 
figur 6 hvordan samme masse på 30 kg (vekt 
300 N) kan bæres fordelt mellom hendene eller 
med én hånd. Overkroppen til personen er 40 
kg (400 N). Belastningen i første tilfelle blir bare 
300 N + 400 N = 700 N. 

Ryggmusklenes vektarm er ca. 5 cm på den 
ene siden av ryggraden, mens vekten av loddet 
og kroppen (300 N + 400 N) har 10 cm kraftarm 
på den andre siden. Men det skjeve løftet blir 
det da 1400 N på muskulaturen som støtter ryg-
graden på motsatt side.

Du er vel ikke i tvil om hva som betyr minst 
belastning av muskulaturen i ryggen? I tillegg 
blir mellomvirvelskivene belastet uheldig (se 
figur 8).

Belastning av de store ryggmusklene
Dette forsøket kan du gjøre med elevene: Stå 
oppreist og rett i ryggen. Kjenn på de loddrette 
ryggmusklene på begge sider av ryggraden.  Du 
kjenner kanskje at disse musklene er høyere enn 
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taggene på ryggvirvlene. Hvis du bøyer deg 
langt framover med strake bein, vil du tilsva-
rende kjenne at det er ryggtakkene som nå er 
de høyeste punktene. Det betyr at kraftarmen 
til kraften fra ryggmusklene blir mindre når 
du bøyer deg framover. I praksis kan vi regne 
med at kraftarmen reduseres fra ca. 4 cm til 
ca. 3 cm. Dette betyr videre at musklene må gi 
tilsvarende større kraft for å gi samme moment 
etter momentsatsen. Ryggen belastes altså mer 
– betydelig mer – når du står med krum rygg. 
Hvis du i tillegg løfter en kasse på 10 kg – som 
i figurene 7 a og 7 b – må ryggmusklene i figur 
7 b tåle en belastning som er nær 2,5 ganger 
større enn i figur 7 a. En overraskende stor for-
skjell!

Figur 7 a og 7 b. Gjengitt og bearbeidet med tillatelse 

(samme kilde som over).

Om trykk på mellomvirvlene i ryggen
Første del av artikkelen handlet om hvordan 
muskulaturen i ryggen kan bli unødvendig 
belastet. Men i tillegg kan det oppstå en unød-
vendig trykkbelastning av mellomvirvelskivene, 
særlig nederst i ryggen – lumbalryggen eller 
korsryggen. Figur 8 a og 8 b viser trykket på 
en mellomvirvelskive nederst i ryggen når vi 
står rett, og når vi bøyer oss framover. Legg 
merke til at når vi står bøyd, virker kraften 
mest på kanten av skiva – på en mindre flate – 
og dermed øker trykket på kanten av mellom-
virvelskiva. Mellomvirvelskiva er elastisk slik at 
vi kan bøye ryggen i ulike retninger. Ved over-
belastning kan mellomskiva gi etter (sprekke), 
noe som kan medføre store akutte ryggsmerter 
– «hekseskudd» eller lumbago (vondt i lumbal-
ryggen).

I tillegg kan nerver som går fra ryggmargen 
ut mellom de nederste ryggvirvlene, komme i 
klemme. Mange voksne har opplevd isjias! Det 
innebærer at isjiasnerven, som går ut mellom de 
nederste ryggvirvlene og ned på utsida av beina, 
blir klemt. Smertene oppleves nedover i benet, 
selv om årsaken er en klemt nerve i ryggen. Vi 
kan løfte på oss ryggvondt – med kanskje lang-
varig rekonvalesens som følge!

        

        

Figur 8 a og 8 b. Her vises skjematisk hvordan 

mellomvirvelskivene (brune) får jevn belastning 

når man står rett, og hvordan trykket på kanten av 

mellomvirvelskiva øker ved skjev belastning.

Mer om trykk
I fysikken defineres trykk som kraft per flate (N/
m2). Trykket som en gjenstand øver mot under-
laget, kan regnes ut som tyngden delt på area-

                               

Figur 6. Gjengitt og bearbeidet med tillatelse av Bjørn-

Oscar Støre: Biomekanikk for fysioterapeuter, HiO-

notat 2009 nr. 5 
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let den hviler på. Samme tyngde på en mindre 
flate betyr større trykk (Situasjon 2 i figur 9). 
Tilsvarende gir samme tyngde på en større flate 
mindre trykk. 

La oss regne ut trykket i de tre situasjonene 
figur 9. Du står 1) på hele foten, 2) på tærne og 
3) på ski. 

Situasjon 1 Situasjon 2    Situasjon 3

Figur 9.

Da trenger vi først å måle tyngder og area-
ler.

Tyngden din – og massen
I dagligtale sier vi at vi «veier» 60 kg – det du 
måler på en badevekt –  men en fysiker vil si 
at det er massen din som er 60 kg. Massen – 
eller stoffmengden i kroppen din – er nemlig 
den samme her på jorda, på månen og i vektløs 
tilstand i verdensrommet. Vekten din – det du 
veier – skyldes tyngdekraften og den er forskjellig 
på jorda, månen og i verdensrommet (se tabell 
1).

Tyngdens akselerasjon er en konstant – kalt 
gravitasjonskonstanten, g – men den varierer 
med hvor i verden eller i verdensrommet du 
er. Sammenhengen mellom masse og tyngde er 
beskrevet i følgende lov og gjelder generelt: 

Newtons 2. lov: K = m × g  K er tyngden, m er 
massen og g er tyngdens akselerasjon.

Her setter vi g = 9,8 m/s2 (se mer om g til slutt 
i artikkelen). Er massen din 60 kg, blir tyngden 
60 kg × 9,8 m/s2 = 588 kg m/s2 ≈ 600 N. 

Arealer
Trykket mot bakken under føttene dine er 
avhengig av arealet du står på. Hvordan kan 
vi beregne det? Her skal vi vise en metode til å 
finne arealet av fotavtrykket:   

Areal av fotspor – tellemetoden: Stå på 
foten, med eller uten sko, på et ruteark på gulvet 
(ev. millimeterpapir). Tegn rundt foten/skoen 
på rutearket. Etterpå kan du med en penn rute 
opp fotavtrykket du har tegnet og telle antall 
kvadrater (antall cm2). Det vil være en del ruter 
rundt kanten som er sneiet av. Kanskje ser du at 
2–3 slike sneier blir en hel rute eller cm2?

Figur 10

Fotavtrykket (skostørrelse 38), er telt opp til å 
ha et areal på 132 cm2 (avbildet).

Et tilsvarende avtrykk når du står på tærne, 
kan gi et areal på 42 cm2 (ikke avbildet).

Arealet av en ski kan vi betrakte som et 
rektangel, f.eks. 4,5 cm × 170 cm = 765 cm2 ≈ 
770 cm2.

Situasjon 1: Trykket på fotsålen din blir: 

600 N/ 132 cm2 = 4,54 N/cm2 ≈ 4,5 N/cm2. 

Situasjon 2: Trykket på en fot på tå:

600 N/ 42 cm2 = 14,29 N/cm2 ≈ 14 N/cm2.

Situasjon 3: Trykket på en ski:

600 N/ 770 cm2 = 0,779 N/cm2 ≈ 0,8 N/cm2.  
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Trykket på to ski ≈ 0,4 N/cm2.
Altså er det ca. tre ganger så stort trykk under 

framfoten når du står på tærne på ett ben, som 
når du står flatt på foten. Hva betyr denne økte 
belastningen på framfoten for damer som går i 
høyhelte sko?

Står du på ski på flat mark, er trykket under 
skiene mot snøen så lavt at den bærer. Prøver du 
å gå på føttene i løssnøen, tråkker du gjennom – 
trykket er 10–11 ganger større uten ski.

Kommentarer 
Tellemetoden for arealer er neppe helt nøyak-
tig, men kan gi et godt estimat. Alternativt kan 
den forfines ved at for eksempel fem elever teller 
hver for seg det samme fotsporet, og så bereg-
ner de gjennomsnittsverdien av disse tellingene. 
Dette gir et bedre estimat. 

En raskere måte er å dele opp fotarealet i 
noen rektangler og beregne arealet av dem 
først. Restarealet rundt rektanglene må telles 
og legges til. 

Elever i en klasse kan med kopi av samme fot-
avtrykk vise at det er flere måter å tegne inn 
rektangler på. Får de samme sluttareal? 

Dette kan være et godt utgangspunkt for en 
diskusjon i klassen om målenøyaktighet, gjel-
dende siffer osv. Klassen kan også drøfte regu-
lære figurer – hvor vi har de enkle formlene – 
og uregelmessige figurer, hvor vi må finne en 
metode selv. 

Kommentar til tellemetoden for areal
Pedagogisk er dette en god måte å nærme seg 
arealbegrepet på: å telle ruter. Metoden kan 
dessuten egne seg til å finne arealet av alle typer 
uregelmessige figurer. Når elevene har areal-
begrepet inne, får de også en bedre forståelse 
av formlene som en enklere og raskere måte å 
finne arealer på. 

Kan du bruke denne tellemetoden til å 
beregne arealet av f.eks. en sirkel – til å utvikle 
eller sannsynliggjøre formelen?

Artikkelen fortsetter med et tillegg side 43.

Figur 11. Eksempel på fotavtrykk med rektanglene A 

og B. 
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Johan F. Aarnes 

Pytagoreiske tripler  
og Fibonacci-tall
Pytagoras og Fibonacci –  
siamesiske tvillinger?
Mer enn 1700 år skiller dem i tid, men mate-
matisk er de på en måte uadskillelige. Pytago-
ras (ca. 585–500 f.Kr.) og Leonardo Pisano (ca. 
1175–1250), som skulle bli kjent under navnet 
Fibonacci, var begge lidenskapelig opptatt av 
tall. Og begge grunnet over forbindelsen mellom 
geometri og tallmønstre. Fibonaccis tallfølge

 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, …

fremkommer ved at hvert tall er summen av 
de to foregående, bortsett fra de to første. For-
holdet mellom et tall og dets forgjenger i denne 
følgen vil etterhvert nærme seg det gylne snitts 
forhold 1

2 5 1 1 61+( ) ≈ , . Dette er også forholdet 
mellom diagonal og side i en regulær femkant, 
som var pytagoreernes symbol. Vi vet ikke om 
pytagoreerne kjente til Fibonaccis tallfølge og 
dens merkverdige forekomst i naturens former, 
som i grankongler og sneglehus. Men Fibonacci-
tallene hadde utvilsomt passet godt i deres filo-
sofi som gikk ut på at «Alt er tall». De hevdet 
at tallene og deres innbyrdes forhold rommet 
forklaringen på alle universets hemmeligheter. 
Det gylne snitt kjente de imidlertid godt. His-

torien forteller at Pytagoras’ hustru Teano skal 
ha arbeidet med det (Eves, 1983). Det er likevel 
en annen og ikke så kjent forbindelse mellom 
Pytagoras og Fibonacci vi skal ta for oss her. Vi 
skal se at det er en nær sammenheng mellom 
pytagoreeiske tripler og Fibonacci-tallene.

Pytagoreiske tripler
Et pytagoreisk trippel er et trippel av naturlige 
tall (a, b, c) hvor a2 + b2 = c2. Triplet er primitivt 
hvis a og b er uten felles faktor. Kjente eksem-
pler på slike er (3, 4, 5) og (5, 12, 13). Det finnes 
uendelig mange primitive pytagoreiske tripler. 
Allerede for 3500 år siden, lenge før Pytago-
ras, kjente babylonerne en metode for hvordan 
de kunne finnes, se for eksempel Eves (ibid.). 
Det som beskrives hos Eves er «standardmeto-
den», som fortsatt finnes i de fleste tekster som 
behandler pytagoreiske tripler. I denne artik-
kelen skal vi se at det finnes en geometrisk frem-
gangsmåte som er mer visuell og vel så enkel. Vi 
skal også vise hvordan standardmetoden enkelt 
kan utledes av denne geometriske metoden, 
og hvordan Fibonaccis tallrekke er en annen 
nøkkel til konstruksjon av pytagoreiske tripler. 

Pytagoreiske trekanter
Et pytagoreisk trippel bestemmer sidene i en 
pytagoreisk trekant, som selvsagt er rettvinklet, 
hvor hypotenusen har lengde lik c. La r være 
radius i den innskrevne sirkel i en slik trekant, 

Johan F. Aarnes
Prof. emeritus ved NTNU
johana@math.ntnu.no



tangenten 2/2012 33

hvor hjørnene er betegnet med A, B, C og sen-
tret i sirkelen med O (se figur 1). Arealet F av 
trekanten DABC er summen av arealene av tre-
kantene DABO, DBCO og DCAO, slik at

F ab r a b c= = + +
1

2

1

2
( )

En liten utregning gir

r
ab

a b c

ab a b c

a b c

ab a b c

a ab b c
a b

=
+ +

=
+ −

+ −

=
+ −

+ + −
= + −
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2 2

2 2 22
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2
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når vi husker at c2 = a2 + b2. Denne formelen 
medfører at r blir et helt tall. For hvis a og b 
begge er like tall blir også c2 = a2 + b2 et like tall, 
som medfører at også c må være like, og påstan-
den følger i dette tilfellet. Hvis a er odde og b 
er like så blir c2 odde og dermed c odde, slik at  
a + b – c igjen blir like og påstanden følger også 
her. Den siste muligheten er at både a og b er 
odde tall. Vi skal imidlertid se nedenfor at det 
ikke kan skje. I et pytagoreisk trippel må minst 
ett av tallene a og b være et like tall.

Med kateter på 3 og 4 og hypotenus lik 5 får 
vi r = 1, mens triplet (5, 12, 13) gir r = 2. Det 
er naturlig å spørre om det er andre pytagore-
iske trekanter som passer med disse radiene. For 
r = 1 er svaret nei, hvis vi ser bort fra ombytting 
av katetene. Hvis r = 2 vil triplet (6, 8, 10) også 
gi en trekant som passer. Men dette triplet er 

ikke primitivt, så det finnes bare ett primitivt 
pytagoreisk trippel, (5, 12, 13) som gir r = 2.

En geometrisk metode  
for å konstruere pytagoreiske tripler
At radius i den innskrevne sirkel i en pytago-
reisk trekant har lengde lik et helt tall er interes-
sant nok, men det er ikke slutten på historien. 
Det er her den begynner. La oss spørre:

For en gitt radius med heltallig lengde, 
hvilke mulige valg av pytagoreiske tripler 
har vi?

Eller, formulert på en litt annen måte: Hvilke 
pytagoreiske trekanter kan omskrives en sirkel 
med gitt heltallig radius r? Det er rimelig klart 
at for å besvare spørsmålet må vi finne uttrykk 
for sidene a, b, c som involverer r. Vi går løs på 
dette problemet med utgangspunkt i figur 2. La 
oss gå ut fra at (a, b, c) er et pytagoreisk trippel 
slik at r er et helt tall. Kvadratet i figur 2 har 
side lik 2r og størrelsene x og y er bestemt ved 
ligningene a = x + 2r, b = y + 2r.

Det er klart at x og y blir hele tall. Av figuren 
ser vi at CQ = CR = x + r og AP = AR = y + r, 
slik at c = (x + r) + (y + r) = x + y + 2r. Siden 
(a, b, c) er et pytagoreisk trippel må da

(x + 2r)2 + (y + 2r)2 = (x + y + 2r)2.

Utregning av begge sider gir

x2 + 4rx + 4r2 + y2 + 4ry + 4r2  

AB

C

P

Q 

b

a c

O

r

r

r

Figur 1

AB

C

P

Q 

b

a c

O

r

r
r

R

y

x

Figur 2
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= x2 + y2 + 4r2 + 2xy + 4rx + 4ry.

Dette reduserer seg til den enkle ligningen

xy = 2r2.

Siden x og y er hele tall må minst ett av tallene 
ha 2 som faktor. Anta for eksempel at x = 2z 
slik at a = 2r + 2z = 2(r + z), som viser at a er et 
like tall. Analogt, hvis y er et like tall må b være 
et like tall. Vi kan derfor foreløpig konkludere 
med at i et pytagoreisk trippel må minst ett av 
tallene a og b være et like tall, som vi sa ovenfor. 
Men det er også klart at hvis triplet er primitivt, 
så må det andre tallet være odde. 

Vi vil i fortsettelsen anta at x = 2z, noe vi 
trygt kan gjøre, eventuelt ved å døpe om de to 
katetene a og b. Det gir oss ligningen zy = r2. 
Produktet zy er derfor en faktorisering av r2, 
men vi påstår, uten å argumentere for det her, 
at hvis z og y er uten felles faktor, så får vi også 
en faktorisering av r. Da må z = n2 og y = k2, 
slik at r = nk, der k og n er hele tall uten felles 
faktor. Setter vi dette inn i uttrykkene for a, b 
og c ovenfor får vi

a = 2nk + 2n2, b = 2nk + k2, c = 2nk + 2n2 + k2.

Dermed har vi uttrykt alle de tre sidene i tre-
kanten ved hjelp av en faktorisering av r! Legg 
merke til at fordi vi har antatt at a er et like tall, 
så er b odde, som medfører at også k er odde. 
Omvendt, hvis vi starter med to tall n og k som 
ikke har noen felles faktor, hvor k er odde, og 
lar a, b og c være gitt ved formlene ovenfor, så 
er (a, b, c) et primitivt pytagoreisk trippel. Den 
endelige konklusjonen er derfor at alle primi-
tive pytagoreiske tripler kan skrives på formen 
ovenfor. For en gitt radius r må vi finne alle fak-
toriseringer r = nk der n og k er uten felles faktor 
og k er odde. 

Hvor mange pytagoreiske trekanter kan 
omskrives en sirkel med gitt radius r?
Ved å la r være lik 1, 2, 3, … får vi generert alle 
mulige tripler på denne måten. Gjennom fak-
toriseringen av r har vi god kontroll på hvor 

mange og hvilke trekanter som vil forekomme 
for hver radius. La oss se på noen eksempler.
1. r = 3 gir to muligheter: k = 1, n = 3 og 

k = 3, n = 1. Det gir de to triplene

 (24, 7, 25) og (8, 15, 17).

2. r = 4 gir en mulighet: k = 1, n = 4 (k skal 
være odde) som gir triplet (40, 9, 41).

3. r = 18: k = 1, n = 18 og k = 9, n = 2 (k = 3 
kan ikke brukes, da blir 3 en faktor i n).

4. r = 60: Prøv selv!

Som vi ser vil antallet av primitive tripler vari-
ere sterkt med radien til den innskrevne sirke-
len. Er for eksempel r et odde primtall får vi 
bare to muligheter: k = 1, n = r og k = r, n = 1. 
Mer generelt må det være slik at antallet primi-
tive pytagoreiske tripler for en gitt radius r vil 
være bestemt av antallet odde faktorer k i r som 
ikke har felles faktor med n (der r = kn). Dette 
kan vi redusere til et spørsmål om hvilke ulike 
odde primfaktorer (faktorer som er primtall) 
som finnes i r. Anta nemlig at det forekommer 
m ulike odde primtall p1, p2, …, pm i faktorise-
ringen av r, slik at

 r = 2n0p1
n1 · · · pm

nm ,

der n0 er et helt tall ≥ 0, og ni er et naturlig tall 
for i = 1, 2, …, m. Tallet k kan da bygges opp 
ved å velge ut en, to eller flere, opp til alle av 
faktorene pi

ni, og ta produktet av dem. 
For hver primtallspotens pi

ni velger vi om den 
skal være med som faktor i r eller ikke. Dette 
gir oss m valg, hvert med to alternativer. Til 
sammen gir det 2m valgmuligheter. Siden k og 
r skal være primiske må hele primtalls potensen 
pi

ni være med enten i k eller n.
Konklusjonen er altså: Hvis r har m ulike 

primfaktorer så finnes det nøyaktig 2m primi-
tive pytagoriske trekanter som kan omskrives 
en sirkel med radius r.

For r = 60 har vi to odde primfaktorer, 3 
og 5, og dermed 22 = 4 primitive tripler. La oss 
avslutte med et eksempel som viser situasjonen 
ganske generelt. For r = 103 950 = 2·33·52·7·11 
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har vi 4 ulike odde primfaktorer: 3, 5, 7, 11, og 
får 24 = 16 primitive tripler. Tar vi for eksempel 
k = 33·52·11 = 7425 og n = 2 · 7 = 14 får vi

a = 2·103 950 + 2·142 = 208 292 
b = 2·103 950 + 74252 = 55 338 525 
c = 2·103 950 + 2·142 + 74252 = 55 338 917,

Et pytagoreisk trippel som kanskje ikke ligger 
helt opp i dagen. 

Standardmetoden
Fra formlene for a, b og c får vi ved en liten 
omregning

a = 2n(n + k),  
b = 2nk + k2 = (n + k)2 − n2,  
c = 2nk + 2n2 + k2 = (n + k)2 + n2

Setter vi her m = n + k får vi

a = 2mn, b = m2 − n2, c = m2 + n2

som er de vanlige formlene for et pytagoreisk 
trippel (a, b, c) uttrykt ved parametrene m og n. 
Her er m > n og det er ikke vanskelig å se at de 
ikke kan ha noen felles faktor. Når vi varierer m 
og n under disse betingelsene får vi alle mulige 
primitive pytagoreiske tripler. Dette er enkle 
formler, men vi mister oversikten over hvor de 
tilhørende trekantene ligger i landskapet.

Fibonacci-tallene  
som nøkkel til pytagoreiske tripler
La p og q være to vilkårlige tall som følger etter-
hverandre i Fibonaccis tallfølge, for eksempel 
p = 21 og q = 34. De to neste tallene er da 

p + q = 55 og q + (p + q) = p + 2q = 89.

Sett a lik 2 ganger produktet av de to midterste 
tallene, og la b være lik produktet av det minste 
og det største av disse fire tallene:

a = 2q(p + q), b = p(p + 2q).

Dette er uttrykk som er identiske med de vi fant 
tidligere når vi setter p = k, q = n. Det betyr at 
a og b blir sider i en pytagoreisk trekant. Kon-
troller selv at a2 + b2 = c2 når vi setter c = 2pq 

+ p2 + 2q2! Med tallene ovenfor får vi triplet 
(3740, 1869, 4181). Denne fremgangsmåten gir 
også den tilhørende radius helt gratis. Vi må ha 
r = pq, som i dette eksemplet er lik 714.

Fibonacci-tallene vokser fort, så triplene vi 
produserer på denne måten blir fort store. Vi 
kan imidlertid merke oss at hvis p er odde (som 
i dette eksemplet), så blir de alltid primitive. Det 
stikker i at etterfølgende tall i Fibonacci-følgen 
ikke kan ha noen felles faktor. Denne metoden 
lager mange tripler, men slett ikke alle. Skal vi få 
det til må vi generalisere den. Fibonacci-tallene 
er bestemt av differensligningen 

an+2 = an + an+1, n = 1, 2, …, a1 = a2 = 1.

Endrer vi de to første tallene a1 og a2, men 
bruker samme oppskrift, slik at a3 = a1 + a2 osv., 
så får vi det vi kaller en generalisert Fibonacci-
følge. Starter vi for eksempel med 7 og 4 får vi 
følgen

7, 4, 11, 15, 26, 41, 67, …

Fremgangsmåten beskrevet ovenfor fungerer 
like godt på tall fra denne følgen, vi får en ny 
uendelig serie av pytagoreiske tripler. Tar vi de 4 
første tallene 7, 4, 11, 15, får vi det primitive trip-
pel (88, 105, 137) og radius lik 28. Legg merke til 
at vi satte det odde tallet 7 foran 4. Hadde disse 
to byttet plass ville vi fått en annen følge og det 
fremkomne trippel ville ikke blitt primitivt. Det 
er klart at ved å variere de to første tallene så 
kan vi produsere alle mulige pytagoreiske tripler 
på denne måten. 

Det gylne triangel
Fibonacci-følgene gir oss altså alle primitive 
pytagoreiske tripler, og en enkelt følge gir oss 
en uendelig serie av slike. Tenker vi geometrisk 
betyr det siste utsagnet at vi har en uendelig 
følge av voksende pytagoreiske trekanter. Hvor-
dan ser de ut? 

Også for en generalisert Fibonacci-følge vil 
forholdet mellom et ledd og dets forgjenger 
nærme seg en grense, det gylne snitts forhold, 
som ofte betegnes med j :
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Går vi derfor langt nok ut i følgen vil 4 etter-
følgende tall nærme seg kvadruplet (p, jp, j2p, 
j3p).

Bruker vi oppskriften på disse tallene får vi 
kateter

a = 2j3p2, b = j3p2

og hypotenusen

c a b p p p= + = + =2 2 6 4 6 4 3 24 5ϕ ϕ ϕ .

Alle sidene er derfor et multiplum av j3p2, som 
viser at trekanten er formlik med trekanten med 
sider 1, 2 og 5 . Denne er ikke pytagoreisk 
siden hypotenusen ikke er et helt tall, men den 
kalles det gylne triangel, fordi det er den som 
lettest gjør det mulig å konstruere det gylne 
snitts forhold.

Dermed er vår rundtur kommet til veis ende. 
Vi har gått fra Fibonacci-tall til det gylne snitt 
og pytagoreiske trekanter, og følger vi de pyta-
goreiske trekantene langs en Fibonacci-følge mot 
evigheten kommer vi til det gylne triangel.

Referanser
Eves, H. (1983). An Introduction to the History of 

Mathematics, Saunders College Publishing, 
5th ed.

Referanser
Carlsen, M., Wathne, U. & Blomgren, G. (2011). 

Matematikk for førskolelærere. Oslo: Høy-
skoleforlaget.

Clements, D. H. & Sarama, J. A. (2009). Learning 
and teaching early math: the learning trajec-
tories approach. New York: Routledge.

Føsker, L. I. R. (2010). På god vei med antall, rom 
og form? Tangenten, 21(2), 36–39.

Kunnskapsdepartementet (2011). Rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver (revidert 
utgave). Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Lossius, M. H. (2012). Bildenes betydning – for 
små barn. I T. Fosse (red.), Rom for mate-
matikk – i barnehagen. Bergen: Caspar 
Forlag.

Solem, I. H. & Reikerås, E. K. L. (2008). Det mate-
matiske barnet (2. utgave). Bergen: Caspar 
Forlag. 

Østrem, S., Bjar, H., Føsker, L. I. R., Hogsnes, H. 
D., Jansen, T. T., Nordtømme, S. & Tholin, 
K. R. (2009). Alle teller mer: en evaluering 
av hvordan Rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver blir innført, brukt og 
erfart. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.

(fortsatt fra side 17)



tangenten 2/2012 37

TANGENTEN på nivå 1
TANGENTEN er blitt registrert som et 
nivå 1-tidsskrift. Det betyr at visse artikler 
gir publikasjonspoeng. Publikasjonspoeng og 
nivåfastsettelse er knyttet til høgskole og uni-
versitet og har økonomisk betydning innenfor 
disse institusjonene. For forfattere betyr det at 
artikkelen som blir akseptert, anses for å ha 
forskningsmessige kvaliteter.

Vi inviterer forfattere til å sende inn prak-
sisrelaterte forskningsartikler som er rettet 
mot lærere og studenter i barnehage og skole 
som lesergruppe. Artiklenes aktualitet vil først 
bli vurdert i redaksjonen før de anonymt blir 
vurdert av to eksterne granskere. Forfatterne 
får tilbakemeldinger fra redaksjonen basert på 
granskernes kommentarer og råd med sikte på 
eventuell ny bearbeidelse. Artikler som ikke blir 
godkjent på nivå 1, kan likevel bli publisert i 
TANGENTEN, men da uten å være poenggi-
vende. 

Artikler som kvalifiserer for publisering på 
nivå 1, skal ha en vitenskapelig innretning som 
inneholder problemstilling, metode, resultat og 
drøftinger. Vi tilstreber også at artiklene er av en 
mer «allmenn karakter», de skal i sterkere grad 
rette seg inn mot TANGENTENs lesere som 
praktiserende matematikkpedagoger enn mot 
forskermiljøene. Samtidig som vi oppfordrer 
etablerte forskere til å sende inn slike artikler, 

ser vi et potensial i at mange lærere er engasjert i 
utviklingsprosjekter i barnehage, skole og lærer-
utdanning. Matematikkfaglige barnehage- og 
skoleutviklingsprosjekt kan gi grunnlag for arti-
kler, også på nivå 1. Vi oppfordrer også ansatte 
i skole og barnehage i samarbeid med forskere 
til å skrive artikler knyttet til samarbeidspro-
sjekter. Gjennom granskingsprosessen ønsker 
vi å gi forfattere støtte til å utvikle artikler. Når 
TANGENTEN inviterer til artikler på nivå 1, 
er det et ut fra et ønske om å støtte en tekst-
tradisjon som plasserer seg mellom forskning 
og profesjonsutøvelse, der forskere får mulig-
het til å skrive sine perspektiver og resultater 
inn mot en praksisnær sjanger, og der lærere i 
barnehage og skole skriver fram sine (små og 
store) utviklingsprosjekter på analytiske måter. 
Denne nye ordningen er ikke en omlegging av 
TANGENTENs profil. Det er heller en styrking 
av profilen som har vært og er under utvikling. 
Vi ser for oss at det kun vil kunne publiseres én 
artikkel på nivå 1 per hefte. 

Vi håper lesere og forfattere vil oppfatte 
denne nye muligheten som en kjærkommen 
og stimulerende utvidelse av TANGENTENs 
repertoar.
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I artikkelen Talmønstre (Tangenten 3/2011) 
viser Lene Christensen mange viktige tall-
sammenhenger. Disse kan gi idéer til mange og 
gode undervisningsopplegg på forskjellige klas-
setrinn. Eratosthenes’ sil blir ofte, som her, pre-
sentert i en tabell med 10 kolonner. Ved heller å 
bruke 6 kolonner trer flere sammenhenger kla-
rere fram, og en får fram et interessant mønster 
for de tallene som ikke primtall.

Tabellene er laget på følgende måte. Farg 
gult det første tallet med akkurat to divisorer, 
nemlig 2. Derpå farges alle tall som inneholder 
2 som faktor rødt. I neste tabell farger vi nå gult 
det neste tallet med akkurat to divisorer, nemlig 
3, og farger blått alle tall som inneholder 3 som 
faktor. I de to neste tabellene gjør vi tilsvarende 
for de neste to tallene med akkurat to divisorer, 
nemlig 5 og 7. I den siste tabellen farger vi ende-
lig gult alle de tallene som til nå ikke er farget. 
Enklest gjøres kanskje dette ved å kopiere alle de 
fire første tabellene i den femte tabellen. Da vil 
nemlig alle de ikke fargede rutene vises tydelig. 
Disse gule tallene er samtlige primtall mindre 
enn 120.

Vi får fram klare, pene og interessante møn-

stre i alle de fire første tabellene. På sett og vis 
er det også et mønster i primtall-tabellen. Det 
kommer blant annet klart fram at primtallene 
bare fins i 1-erkolonnen og i 5-erkolonnen, 
bortsett fra primtallene 2 og 3. Med andre ord: 
Alle primtall (bortsett fra 2 og 3) er av formen 
6·k ± 1. Merk at 1 ikke er et primtall etter defi-
nisjonen som er brukt her.

Det var Euler som først brukte definisjonen 
at primtall er naturlige tall med akkurat to divi-
sorer. I primtalltabellen får vi også en fin over-
sikt over primtallparene, noe som kan brukes i 
videre undersøkelser. Et godt spørsmål til slutt 
er hvorfor vi bare har tatt med tallene opp til 
120. Dette siste kan også være et utgangspunkt 
for videre diskusjoner.

Jostein Vaage
NTNU
jostein.vage@plu.ntnu.no
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Christoph Kirfel

Trim og hjernetrim
For et par måneder siden satte jeg for første gang 
mine ben i et treningssenter. Fysioterapeuten så 
straks at her måtte det en gedigen kondisjons-
forbedring til, og jeg fikk min første tur på en 
såkalt ellipsetrener. Dette er en slags krysning 
mellom en trøsykkel og en tredemølle. Svetten 
silte og stimulerte de små grå til å resonnere 
litt over matematikken bak et slikt utspeku-
lert redskap. I figur 1 ser du et bilde av en slik 
ellipsetrener. I figur 2 har jeg prøvd å tegne en 

skjematisk skisse over de sentrale delene ved 
ellipsetreneren.

På mitt enfoldige spørsmål hvorfor utstyret 
kalles for en ellipsetrener fikk jeg følgende svar: 
«På en vanlig trøsykkel beveger foten og peda-
len seg langs en sirkellinje. På en ellipsetrener 
er bevegelsen litt mer sammensatt, og da blir 
det en ellipse.» I første omgang var jeg fornøyd 
med det svaret, men så snart jeg fikk tilgang til 
GeoGebra om ettermiddagen steg lysten til å 
kontrollere svaret, og det var da jeg fikk meg en 
ordentlig overraskelse. Jeg konstruerte min egen 
ellipsetrener på GeoGebra, merket av stedet M 
der fotspissen skulle plasseres. For enkelthets 
skyld plasserte jeg punktet midt på pedalen og 
satte på sporingen mens jeg sveivet bakhjulet 
rundt. Kurven lignet lite på en ellipse. 

Den virkelige plasseringen av fotspissen på 
pedalen lå mye lenger fremme. Jeg delte derfor 

Figur 1. Fotografi av ellipsetrener.

Figur 2. Skjematisk oversikt over sentrale deler ved 

ellipsetreneren.

Christoph Kirfel
Universitetet i Bergen
christoph.kirfel@math.uib.no
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pedalen i fire og valgte det fremste delingspunk-
tet F (nærmest staget) for sporingen. Her ble 
kurven nesten litt «bananaktig». I alle fall hadde 
den en tydelig «dump» på toppen og likheten 
med en ellipse var helt forsvunnet.

Jeg bestemte meg for å se på matematikken bak 
utstyret, og dette ble en øvelse i algebra og bok-
stavflytting.

For enkelthets skyld plasserte jeg bakhjulet 
med senter i origo og kalte det bakre festepunk-
tet til pedalen, som da befinner seg på nettopp 
dette bakhjulet for (t, s). Da gjelder

 t 2 + s 2 = r 2 (I)

der r er radius av bakhjulet, se figur 5.
Stagets dreiepunkt plasserte jeg i (k, 0) på 
x-aksen, et godt stykke fra origo. Stagets nedre 
ende, der pedalens fremre ende er festet, beve-
ger seg nå også på en sirkel, eller rettere sagt på 
deler av en sirkel. Dette punktet kalte jeg for 

(u, v). Derfor har vi 

(u – k) 2 + v 2 = R 2,  

 (II)

der R er radius til stagsirkelen. 

Nå er avstanden fra (t, s) til (u, v) konstant, 
nemlig pedallengden og vi kan skrive: 

(u – t) 2 + (v – s) 2 = p 2,  (III)

der p er lengden av pedalen. Skriver vi likning 
II og III under hverandre og trekker fra så skjer 
følgende:

(II) u 2 – 2uk + k 2 + v 2 = R 2 
(III) u 2 – 2tu + t 2 + v 2 – 2sv + s 2 = p 2 
 2u(t – k) + 2sv = R 2 – p 2 – k 2 + r 2 = 2A.

Høyresiden i likningen kalte jeg bare for 2A, 
siden det er en konstant i vår ellipsetrener og 

Figur 3. Sporing av pedalens midtpunkt.

Figur 4. Sporing av et annet punkt på pedalen.

Figur 5. Bakhjulet med pedalfeste.

Figur 6. Bakhjulet og staget beskriver hver sin sirkel.
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vi får:

 u(t – k) + sv = A eller vs = A – u(t – k).

Fra likning I og II kjenner vi uttrykk for v 2 og 
s 2 og vi kan skrive:

(A – u(t – k)) 2 = v 2s 2 = (R 2 – (u – k) 2)(r 2 – t 2).

Dette er en kvadratisk likning i u, som bare 
inneholder variablene t og u. Vi kan skrive den 
som

 a(t)u 2 + b(t)u + c(t) = 0 (IV)

med 

a(t) = r 2 + k 2 – 2tk, 
b(t) = 2k(t 2 – r 2) – 2A(t – k) og 
c(t) = A 2 + (R 2 – k 2)(t 2 – r 2).

Løser vi likning IV med hensyn på u får vi for-
melen i figur 7. Nå er vi interessert i pedalens 
midtpunkt

( , ) , .x y
t u s v

=
+ +








2 2

Her er 

 
s v r t R u k+

=
± − ± − −

2 2

2 2 2 2( )
.

Ved hjelp av den siste formelen for u, kan midt-
punktets koordinater x og y uttrykkes som 
funksjoner av t alene og variabelen u forsvin-
ner fra regnskapet. 

Denne sammenhengen gir oss en kurve. For 
hver verdi av t finner vi nemlig et tilhørende 
punkt (x, y) = (f(t), g(t)) som ligger på kurven. 

Strengt tatt får vi egentlig flere kurver siden 
formlene inneholder noen ± tegn. På tegningen 
ser vi godt at dette stemmer siden kurven har 
et øvre og et nedre løp. I vårt tilfelle viser det 
seg at følgende fortegnsvalg gir det øvre løpet 
av kurven:

 

og

 
.

Velger vi 

 

og 

 
 

får vi det nedre løpet av kurven. 

Ønsker vi å følge delingspunktet som ligger en 
fjerdedel av pedallengden fra stagfestet må vi 
følge punktet 
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Figur 7
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Vi kan bruke GeoGebra sin kommando for 
parameterkurver som nettopp krever en funk-
sjon for kurvepunktets x-verdi, en funksjon 
for kurvepunktets y-verdi, navnet på kurve-
parameteren (hos oss t) og «løpeintervall» for 
kurveparameteren (hos oss [–1, 1]). Med den 
angitte funksjonen for u(t), finner vi nettopp 
de kurvene de forskjellige pedalpunktene på 
ellipsetreneren beskriver. Vi har dermed klart 

å gjenskape kurvene som resultat av formler og 
har dermed en ny mulighet for å studere dem 
videre.

Konklusjon: Vi ser altså at navngivningen på 
moderne redskaper krever gode kunnskaper i 
matematikk hvis det ikke skal falle uheldig ut, 
og at trim noen ganger kan ende med hjerne-
trim.

Mer om tyngdekrefter
Dette er et tillegg til Runar Baunes artikkel på side 26. Sammenhengen mellom masse og tyngde 
ble beskrevet der: Newtons 2. lov: K = m × g, der K er tyngden, m er massen og g er tyngdens 
akselerasjon. I tabellen har vi regnet noen tyngder med denne formelen:

Masse, m 
Tyngdens akselerasjon, g, 

avrundet

Tyngde (eller vekt) 

K kgm/s2 = N

Jorda 
(gjennomsnitt)

60 kg 9,800 m/s2 588 N ( ≈ 600 N)

Jorda (ved 
polene)

60 kg 9,832 m/s2

Jorda (ved 
ekvator)

60 kg 9,780 m/s2

Jorda (i Oslo) 60 kg 9,819 m/s2

Månen 60 kg 1,6 m/s2  96 N ( ≈ 100 N)

Jupiter 60 kg 24,8 m/s2

Saturn 60 kg  10,4 m/s2

Neptun 60 kg 11,2 m/s2

Uranus 60 kg 8,7 m/s2

Vektløs 60 kg 0,0 m/s2 0,0 N  (vektløs!)

På månen veier du ca. 1/6 av det du veier på jorda … i verdensrommet veier du ingenting!

Morsomt å vite 1 – regneoppgaver:
Med mer nøyaktige verdier for g noen steder på jorda kan du regne ut at du veier forskjellig 
avhengig av hvor du er. Hvorfor veier du mindre på ekvator? 
Jorda roterer som en snurrebass. Lengden av ekvator er ca. 40 000 km. Står du på ekvator, 
tilbakelegger du denne strekningen hvert døgn bare ved å sitte stille! Hvor stor er da din hastighet 
(km/t eller m/s)? Med en slik hastighet blir jorda en sentrifuge og gir en kraft oppover eller utover 
som motvirker tyngden, og du veier altså litt mindre.

Morsomt å vite 2 – regneoppgaver:
Du kan bruke Newtons formel til å finne ut hvor tung du er på andre planeter.
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Einar Jahr

Plakater og  
matematiske begreper

I Tangenten nr. 4/2010 etterlyser Ivana Celik 
idéer til nye matematikkplakater. Som eksempel 
vises en plakat med geometriske figurer. Dess-
verre er akkurat denne plakaten noe mangelfull. 
For få eksempler på en type figur kan lett lede til 
for fattige begreper. De to alvorligste manglene 
på denne plakaten er begrepene rektangel og 
prisme. Her ser det ut til at alle rektangler skal 
være «avlange», og at alle prismer er «avlange 
kuber».

De aller fleste av de lærerstudentene jeg har 
undervist, har vært av den oppfatning at et kva-
drat ikke er et rektangel, idet rektangler skal ha 
to forskjellige sidelengder. De har ikke lært at 
de forskjellige typene av firkanter er ordnet i et 
begrepshierarki. En god måte å vise dette hie-
rarkiet på er vist på neste side.

Her er det slik at egenskapene ved de for-
skjellige firkantene «arves» nedover langs lin-
jene. Det er verdt å merke seg at dette ikke er 
i samsvar med det mange har lært på skolen. 
Tidligere het det seg for eksempel at et trapes 
skulle ha to sider som ikke var parallelle, at rek-
tangler var avlange og derfor ikke kvadratiske, 
at parallellogrammer ikke hadde rette vinkler 
osv. Men dette er ufruktbare begrepsdannelser. 
Alle læresetninger om en type firkant vil nå 

gjelde alle de typene som befinner seg neden-
for i dette skjemaet, så vi trenger for eksempel 
ikke påvise ikke-parallellitet mellom linjer for å 
kunne bruke en læresetning om trapeser.

Vi kan definere firkanttypene slik:
Et trapes er en firkant der to av sidene er 

parallelle. Et parallellogram er en firkant der 
to og to sider er parallelle. Alle parallellogram-
mer er trapeser, men ikke omvendt. I alle paral-
lellogrammer er to motstående sider like lange 
(dette viser vi senere). Et rektangel er en fir-
kant der alle vinklene er rette. Alle rektangler 
er parallellogrammer, men ikke omvendt. En 
drake er en firkant der to og to tilstøtende sider 
er like lange. En rombe er en firkant der alle 
sidene er like lange. Den kan også defineres som 
en firkant som er både parallellogram og drake. 
Et kvadrat er en firkant som både er rombe og 
rektangel. Et prisme er et polyeder som har en 
toppflate og en bunnflate som er to kongruente 
mangekanter der samsvarende kanter er paral-
lelle. De øvrige sideflatene er da parallellogram-
mer. Vi navngir prismer etter antall kanter i 
topp- og bunnflaten. Om topp- og bunnflate i et 
prisme for eksempel er femkanter, sier vi at pris-
met er femkantet. Egentlig har det 15 kanter.

En plakat med geometriske figurer i klasse-
rommet er fint, men den må ikke bidra til for 
fattige begreper!

Vi oppfordrer matematikk.org til å utvide 
plakatserien sin med en plakat om «firkant-
hierarkiet» som vist på neste side.

Einar Jahr
Pensjonert lærerutdanner
einjahr@hotmail.no
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Firkant-hierarkiet

Firkant

Drake Trapes

Parallello-
gram

Rombe

Rektangel

Kvadrat
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Vi kan umulig vinne
Fjerdeklassingene ved Montessoriskolen i Bergen 
fikk høsten 2011 tilbud om å delta i skolekon-
kurransen ”Folk i form til NM”. Formålet med 
konkurransen var å bli den sprekeste skolen i 
Hordaland. De engasjerte og nysgjerrige elevene 
så på konkurransen som en spennende utfor-
dring, og var ikke i tvil om at de skulle delta. 
Klassen består av ti aktive elever, som på fritiden 
driver med ulike aktiviteter som ridning, svøm-
ming, ishockey, fotball, karate, trommespilling 
og teater. Konkurransen gikk ut på at elevene 
skulle registrere aktivitetene sine, og deretter få 
poeng ut fra hvor aktive de var både på skolen 
og hjemme (se tabell 1 og 2). Etter hvert utviklet 
konkurransen seg til å bli et tverrfaglig arbeid 
innenfor matematikk og naturfag.

Da konkurransen startet plasserte lærerne 
hoppetau i klasserommet. Lærerne ønsket 
på denne måten å motivere elevene til å ta 10 
minutters hoppepauser innimellom skole-
arbeidet. Elevene ble fort oppmerksomme på at 
hoppe tau var den aktiviteten som ga mest poeng 
i konkurransen, og brukte også utetiden flittig 
til å hoppe. 

Få dager etter at konkurransen startet kom en 
av guttene løpende til skolen. Han var opprørt 
og ba om å få snakke med en av lærerne. «Vi kan 
umulig vinne når vi er så få elever i klassen!» sa 
han, og lurte på hvordan vi kunne sammenligne 
oss med en klasse på over tjue elever.  De andre 
elevene hadde samlet seg rundt den fortvilte 
gutten, og begynte å miste motet. 

Læreren hadde allerede planlagt undervisnin-
gen den aktuelle dagen, men skjønte raskt at her 
måtte det endres på timeplanen og improviseres. 
Dagen startet derfor med innføring av begrepet 
gjennomsnitt. Etter en teoretisk gjennomgang 
var det på tide å lære hvordan dette fungerte i 

Venke Lyngbø Skjerve
Montessoriskolen i Bergen
Venke.lyngbo@mbib.no

Aktivitet på skolen pr. 10 min Poeng

Ballspill 2

Hoppetau 3

Gå/sykle til/fra skolen 1

Gym 4

Tabell 1

Aktivitet hjemme/på fritiden  
pr. 10 min

Poeng

Individuell trening 3

Lagidrett 2

Fysisk lek 1

Tabell 2 
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praksis. Elevene fikk samme dag gå ut for å ha 
«gjennomsnittsstaffett». Gjennomsnittsstafetten 
fungerte som følgende: Elevene ble delt inn i små 
grupper, og deretter fikk de en totaltid som laget 
hadde til disposisjon. Når første deltaker hadde 
gjennomført løpet måtte de resterende delta-
kerne selv regne ut den tiden laget hadde igjen, 
og hvor fort hver enkelt måtte løpe for at laget 
skulle klare å komme i mål til den gitte total-
tiden. Ved å regne med fokus på gjennomsnitt 
oppdaget elevene at det var mulig å klare totalti-
den selv om ikke alle løp like fort. Plutselig gikk 
det opp for elevene at de hadde samme vinner-
mulighet som større klasser. Motivasjonen var 
igjen på topp og elevene var klare for innsats.

Elevene opplevde etter hvert at de fikk gang-
sperr på uvante steder og høy puls på tidspunkt 
de vanligvis var stillesittende. Det ble dermed 
naturlig for lærerne å koble aktiviteten til tema 
om kroppen, slik at elevene kunne få lære mer 
om hva som skjer med kroppen når man er i 
aktivitet. I den forbindelse tok vi kontakt med 
helsesøster som inviterte oss på besøk. Siden 
helsesøster holder til på en annen skole, og vi 
måtte gå et stykke, sanket vi inn ekstrapoeng i 
forbindelse med besøket. 

Hos helsesøster pratet vi om sammenhengen 
mellom kosthold, muskler og kroppen generelt. 
I tillegg til å prate om puls fikk vi målt høyde og 
puls.  Elevene gav uttrykk for at dette var spen-
nende og begynte raskt å sammenligne resulta-
tene. Ordet differanse, som de lærte i tidlig alder, 
ble brukt hos flere av elevene. Da vi kom tilbake 
til skolen denne dagen regnet de på differanser 
mellom høyde og puls hos både elever og lærere. 
Dermed fikk de praktisert den teoretiske kunn-
skapen de tidligere hadde tilegnet seg. 

I forbindelse med konkurransen fikk skolen 
besøk av lokalavisen. Elevene hadde nesten ikke 
tid til å snakke med journalisten. «Jeg har bare 
hoppet en økt i dag! Vi har det så fryktelig tra-
velt med skolearbeidet,» pustet fjerdeklassing og 
ishockeyspiller «Tor» innimellom all hoppingen. 
Alle elevene hadde det travelt med å gjennom-
føre både skolearbeid og innsanking av poeng 

til konkurransen, og regne ut hvor mye de 
måtte være i aktivitet for å klatre høyere opp på 
resultat lista. Hver mandag kom flere av elevene 
med oppdaterte tall til læreren. I helgene hadde 
de regnet ut differansen mellom dem selv og 
førsteplassen. En av elevene regnet til og med ut 
hvor mange minutter hver og en av dem måtte 
hoppe for å komme høyere opp på resultatlista. 

Til tross for at de bare var ti elever som deltok 
kom de på 2. plass i konkurransen. I løpet av 
den perioden vi hadde fokus på kropp og mate-
matikk lærte elevene at gjennomsnitt har stor 
betydning, og at matematikk har en funksjonell 
nytteverdi. 

De brukte matematikk til å regne ut vinner-
mulighetene, ved å bruke både differanse og 
gjennomsnitt. Elevene fikk et helhetlig per-
spektiv på matematikken, og teori ble satt ut i 
praksis. Som lærer må man gripe tak i elevenes 
interesser, og bruke «her og nå»-situasjoner som 
oppstår underveis.  For at skolearbeidet skal 
være meningsfullt, engasjerende og stimulerende 
hviler det en plikt på de voksne til å iaktta barnet 
og gi riktig stimulans på riktig tidspunkt. Det er 
ikke alltid det er den planlagte undervisningen 
som fører til læring. Det viser seg ofte at veien 
blir til mens man går.
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Ylva Jannok Nutti

Förändringsarbete för en 
kulturellt baserad samisk 
matematikundervisning
Samisk undervisning i Sverige omfattas av same-
skolan, som är en skolform likvärdig med övrig 
nationell grundskola. Sameskolan omfattar års-
kurserna 1–6, förskoleklass, samt förskole- och 
fritidshemsverksamhet. Verksamheten i same-
skolan skall vara utformad och profilerad för 
att tillvarata och utveckla det samiska språket 
och den samiska kulturen. Undervisningen ska 
därför anpassas utifrån samisk inriktning och 
avseende undervisning i matematik är det en 
anpassning som inte sker i särskilt hög grad. I 
avhandlingen Ripsteg mot samisk spetskunskap 
i matematik – Lärares perspektiv på transforme-
ringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola 
(Jannok Nutti, 2010) studerades samiska lärares 
genomförande av förändringsarbete för en kul-
turellt baserade samisk matematikundervisning. 
Sex lärare genomförde matematikaktiviteter 
tillsammans med barn i den samiska förskolan 
och elever i sameskolan. Aktiviteterna behand-
lade renskötsel, fiske, ripjakt, slöjdhantverk, 
idrott, matlagning och bakning, samt måtten-
heter och mätmetoder. Detta genomfördes inom 
ett aktionsforskningsprojekt vid Luleå tekniska 
universitet i samarbete med Sameskolstyrelsen 
och lärare vid sameskolan i Sverige (Johansson 

och Jannok Nutti, 2010). Ett resultat analyseras 
och diskuteras vidare i denna artikel.

Aktionsforskningsprojektet inleddes 
genom att lärarna självkritiskt granskade den 
egna undervisningen, där de konstaterade att 
undervisningen i matematik framför allt utgjor-
des av matematikläroboken. Detta trots målet 
är att sameskolans matematikundervisning 
ska anpassas utifrån samiskt språk och samisk 
kultur. Avsaknad av adekvata läromedel och 
kursplaner, samt bristande kunskaper om inne-
börden av en samisk matematikundervisning 
förhindrade lärarnas arbete med att anpassa 
matematikundervisning utifrån samiskt språk 
och samisk kultur. Detta trots att lärarna ansåg 
att en samisk matematikundervisning kunde ge 
eleverna möjlighet att lära matematik utifrån 
det egna språket och kulturen, vilket de ansåg 
både kunde motivera eleverna och också ge dem 
bättre grund för matematiklärandet. 

Inom aktionsforskningsprojektet reflek-
terade lärarna om innebörden av en samisk 
matematikundervisning, ett arbete som skedde 
utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter 
avseende kulturell matematikundervisning. 
Projektet Math in a Cultural Context i Alaska 
gav inspiration för lärarnas konkreta arbete i 
skolan (Lipka med flera, 1988). Ett projekt där 
kulturellt baserad matematikundervisning 
utformades genom samarbete mellan äldre 
Yup’ik kulturbärare, lärare, matematiker och 

Ylva Jannok Nutti
Universitetet i Tromsø
ylva.jannok.nutti@uit.no
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forskare. En lärare utformade aktiviteter i sam-
arbete med samiska kulturbärare likartat med 
arbetssättet i Alaska. Vidare togs utgångspunkt 
för tolkningen av samisk matematikunder-
visning utifrån tidigare licentiatavhandling 
(Jannok Nutti, 2007). I denna beskrevs samiska 
kulturella aktiviteter utifrån samiska slöjdares 
och renskötares berättelser och Bishops teorier 
(1988), där sättet att räkna, mäta, koda och navi-
gera i naturmiljön gav viktiga erfarenheter för 
förståelsen om samisk matematik. Inom den 
samiska kulturen beräknar och benämner en 
renskötare en renhjord utifrån det beräknade 
antalet renar, de samiska väderstrecksbenäm-
ningarna utgår från förhållandet till landska-
pet, de samiska måttenheterna och mätmeto-
derna som slöjdare och renskötare använder 
utgår från kroppen och renskötare bestämmer 
avstånd med hjälp av tiden, samt de olika sin-
nena såsom syn och hörsel. Ordet beanagullan 
är en avståndsbenämning som uttrycker ett 
avstånd inom vilket en hund kan höras skälla 
och det är ett avstånd på cirka en mil. 

Matematikaktiviteter i sameskolan
Matematikaktiviteterna lärarna genomförde 
tolkades med hjälp av Banks (2004) modell för 
multikulturell undervisning. Samisk matema-
tik utifrån Banks modell kan synliggöras enligt 
följande:
– The Contribution Approach – Samiska kul-

turella temaarbeten med etnomatematiskt 
eller matematiskt innehåll

– The Additive Approach – Skolmatematik 
med samiskt kulturellt innehåll 

– The Transformation Approach – Samisk 
matematikundervisning utifrån en trans-
formativ ansats

– The Social Action Approach – Samisk peda-
gogik med samiskt språk och kultur som 
bas för utbildningen i matematik (Banks, 
2004; Jannok Nutti, 2010).

Begreppet ’multikulturell’ avser här ett fler-
kulturellt perspektiv med samisk kultur och 

nationell/västerländsk skolmatematik. Idag har 
begreppet ’multikulturell’ utbildning i många 
fall ersatts av ’interkulturell’ utbildning och jag 
väljer därför till Banks multikulturella modell 
tillföra en distinktion mellan dessa begrepp. 
Lahdenperä (2008) sammanfattade begreppet 
‘multikulturell’ som ett statiskt beskrivande av 
situationen i en grupp, medan begreppet ‘inter-
kulturell’ enligt henne visar på handling, en vilja 
att mötas och förändras. Det interkulturella blir 
därigenom ett sätt att möta det mulitkulturella 
med ambitionen att förhålla sig till varandra på 
ett nytt sätt (Lahdenperä, 2008). Banks begrepp 
’multikulturell’ kan för de två första tillväga-
gångssätten tolkas vara en undervisning som 
berör de enskilda lärares flerkulturella undervis-
ning, där skolmatematik undervisas med tillägg 
av vissa samiska kulturella teman eller samiskt 
kulturellt innehåll. Vid dessa tillvägagångssätt 
undervisades det multikulturella utan interkul-
turella intentioner, det vill säga utan intentioner 
att det samiska kulturella temat och skolmate-
matiken skulle samverka med varandra. Detta 
innebar för aktiviteterna som genomfördes som 
Samiska kulturella temaarbeten med etnomate-
matiskt eller matematiskt innehåll att aktivite-
terna eftersträvades att genomföras likartat med 
görandet i den ursprungliga kontexten. Arbetet 
med dessa aktiviteter kan ses som försök att i 
ett skolsammanhang återskapa samiska kul-
turella aktiviteter. Aktiviteterna var upplagda 
som samiska temaarbeten och det kan tolkas 
som samiska kulturella temabesök där fokus 
för arbetet fanns i genomförandet av temat. 
Renskiljning, ripsnarning och mätning av snö-
djup är exempel på teman som genomfördes. 
Vid temaaktiviteterna eftersträvades en kultu-
rell tolkningsram där räknandet och mätandet 
fanns närvarande som en liten del av arbetet. 
Här ägnades liten uppmärksamhet åt reflektion 
kring de matematikinnehållande inslagen, men 
däremot ingick räkningen och mätningen i ett 
kulturellt sammanhang och var starkt kopplat 
till den ursprungliga kulturella kontexten. Vid 
renskiljningen räknades renar genom att varje 
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enskild kalv, vaja (honrenar) eller sarv (hanre-
nar) synliggjordes med markeringar i en tabell. 
Vid ripsnarningen användes kroppsmått för att 
konstruera ripsnaror och snödjupet mättes med 
hjälp av kroppsmått. Ett av kroppsmåtten som 
användes var goartil (nordsamiska - SaN), vilket 
är benämningen på avståndet mellan toppen 
av fingret och tummen när dessa är utsträckta. 
Renskötarna mäter snödjupet då ett snödjup 
som övergår 6 goartil (en vuxens goartil-mått) 
innebär att renen slutar beta.

Vid Skolmatematik med samiskt kulturellt 
innehåll var fokus skolmatematik och lärarna 
utformade matematikuppgifter med samiska 
kulturella element. Matematikuppgifterna 
berörde samisk matlagning, bakning, idrott, 
rennäring och fiske. Eleverna fick bland annat 
i uppgift att omvandla ett blodpaltsrecept till 
fler personer än vad som ursprungligen angavs 
i receptet. Till skillnad från temaarbetena hade 
dessa uppgifter en skolmatematisk tolknings-
ram där målet med till exempel omvandlingen 
av recept var att eleverna skulle träna på att 
fördubbla tal, inte att eleverna skulle tolka och 
lösa uppgiften som ett vardagligt problem där 
kunskapen att tillaga blodpalt skulle nyttjas för 
att lösa uppgiften. Gellert och Jablonka (2009) 
betonade att det är viktigt att utforma räkne-
uppgifter så att eleverna inte missförstår räk-
neuppgifternas intention och övertolkar det 
kulturella innehållet. Läraren upplevde här att 
eleverna förstod uppgiftens intention.

De aktiviteterna som genomfördes som 
Samisk matematikundervisning utifrån en 
transformativ ansats hade till skillnad från de 
två första tillvägagångssätten däremot interkul-
turella intentioner. Det innebar här att aktivi-
teterna varken kunde lösas som brukligt i den 
samiska kulturella kontexten, men inte heller 
enbart utifrån en skolmatematisk kontext där 
matematikuppgifterna bland annat avsåg att 
träna eleverna på att fördubbla tal. Här utgick 
läraren från den samiska kulturen och försökte 
förändra matematikundervisningen till denna. 
Detta för att försöka ge eleverna möjlighet att 

använda sin samiska kulturella kunskaper i 
matematiklärandet. Exempel på förändrings-
arbeten var bland annat arbeten med utomhus-
matematik där samiska traditionella kropps-
måtten kombinerades med metersystemet. 
Målet för detta var att eleverna skulle lära sig 
både de samiska traditionella kroppsmåtten och 
också de standardiserade måttenheterna, samt 
erhålla mer erfarenhet avseende uppskattning av 
längder. Ett samiskt lärande perspektiv utgjorde 
därmed basen för undervisningen, vilket inne-
bar att eleverna gavs möjlighet att lära genom 
att själva aktivt utforska och praktiskt arbeta 
med måttenheter. De samiska kroppsmåtten 
omtolkades inledningsvis till metersystemet 
genom att eleverna fick mäta de egna kropps-
måtten. Denna kunskap nyttjas därefter som 
hjälpmedel för uppskattningen av olika längder. 
Vidare sammanlänkades millimeter, centimeter, 
decimeter och meter till den egna kroppen, då 
eleverna gavs möjlighet att själva förlägga dessa 
enheter till den egna kroppen. Elever översatte 
då till exempel fingrets bredd med centimeter 
och tjockleken på nageln med millimeter. Lära-
ren menade att denna erfarenhet kan vara till 
stöd för lärandet av metersystemet nyttjas vid 
arbete med omvandlingar mellan olika enheter. 
En annan aktivitet var förskolematematik med 
kaffepåsar. Kaffepåsarna användes för räkning, 
addition, mängd, jämförelse av storlekar, sorte-
ring, former och mönster, mätning och vägning. 
Vid denna aktivitet genomfördes ett spontant 
inslag med ”matte-gympa”, där kaffepåsarna 
som rundningskoner. Detta spontana moment 
var mycket uppskattat av barnen, men förskol-
läraren upplevde att kaffepåsens värde inte för-
medlades som hon önskade då dessa användes 
som rundningskoner. Aktiviteter utifrån en 
transformativ ansats innebar att aktiviteter-
nas målsättning och genomförande värderades 
och reflekterades utifrån olika perspektiv, då 
begrepp och teman försökte förmedlas utifrån 
både samiskt kulturellt och också skolmatema-
tiskt perspektiv.

Därefter följer tillvägagångssättet Samisk 
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pedagogik med samiskt språk och kultur som 
bas för utbildningen i matematik, vilket avser 
en utbildningen som förändras utifrån samisk 
ontologi och epistemologi (Hirvonen, 2004). 
En matematikundervisning på denna sista nivå 
består av de tre tidigare presenterade tillväga-
gångssätten, samt möjliggör även att eleverna 
kritiskt får diskutera viktiga samhällsfrågor uti-
från flera perspektiv. Hirvonen (2004) menade 
att när vi nått dit att skolorna framskridit så 
långt att de räknas som interkulturella samiska 
skolor1 och då kan vi tala om en samisk peda-
gogik. Detta innebar naturligtvis här i aktions-
forskningsprojektet att inga av de genomförda 
aktiviteterna var av den karaktären, då detta 
tillvägagångssätt inte bara avser enskilda lärares 
undervisning utan kräver förändringar av hela 
utbildningen. Hirvonen påtalade att den norska 
samiska läroplanen ger denna möjlighet, men 
för att klara av detta krävs att alla lärare är fler-
språkiga, har kunskap om den samiska kultu-
ren, samt besitter flerkulturell medvetenhet. 

Dessutom om arbete med matematikakti-
viteter ska generera matematiklärande är det 
av yttersta vikt att både lärarna och eleverna 
är medvetna om arbetets målsättning, för att 
olika fokus innebär olika tolkningsramar och 
lösningar. Vid aktiviteterna som genomfördes 
som temaarbeten var lärarnas målsättning att 
finna matematik i vardagliga görandet, men 
fokus för arbetet var inte ett matematiklärande 
utan istället var den grundläggande intentionen 
att arbeta med samiska kulturella teman. Vid 
aktiviteter som genomfördes som skolmatema-
tik med kulturella element var skolmatematiken 
i fokus. Vid temaarbetena nyttjades kroppsmått, 
här förväntades det uppmätta mätas och anges 
ungefärligt. Däremot vid de aktiviteter som 
hade skolmatematiken i fokus förväntades inte 
eleverna att använda sitt vardagskunnande utan 
eleverna förväntades träna på olika matematiska 
operationer. Vid aktiviteter som genomfördes 
som interkulturella aktiviteter utifrån det tredje 
tillvägagångssättet där gavs elever möjlighet att 
aktivt lära utifrån både den samiska kulturen 

och skolmatematiken. Detta innebar att akti-
viteten varken bara hade med element från den 
samiska kulturen som inramning för matema-
tikuppgifter, eller arbetade med samiska teman 
så att eleverna gavs möjlighet att ta del av den 
samiska kulturen, utan att den samiska kultu-
rens kunskaper och element fanns med som bas 
för matematiklärandet. Däremot om arbetet ska 
kunna leda till ett matematiklärande krävs att 
läraren leder matematiska samtal under och i 
anslutning till arbetet med aktiviteter.

Från hinder till kreativt skapande
Läroboken uppgavs vara den begränsande 
faktorn för genomförandet av en föränd-
rad samisk matematikundervisning, men 
den främsta begränsande faktorn för att för-
ändra undervisningen kan hittas i nationella 
mål, nationella prov eller examensuppgifter. 
Lärarna uttryckte en rädsla för att förändra 
mate matikundervisningen utifrån samiskt 
språk och samisk kultur, då de menade att det 
skulle kunna äventyra elevernas möjligheter att 
prestera ’bra’ på nationella prov eller examens-
uppgifter. Den samiska läroplanen (L97S) för 
den samiska skolan i Norge gav enligt Hirvonen 
(2004) möjlighet till interkulturella samiska 
skolor, men avseende matematik angavs i kurs-
planen bara att matematiken ska ha en social 
och kulturell förankring (Pettersen, 2006). Det 
finns ännu inte en samisk matematikkursplan, 
vilket medför att den enskilde matematik-
läraren ansvarar för att tolka av innebörden 
av en samisk matematikundervisning (Jannok 
Nutti, 2010; Fyhn, 2011). För att stötta lärarnas 
tolkningsarbete bör praktiska och systematiska 
förändringsarbeten i matematik genomföras. Ett 
förändringsarbete kan starta utifrån en enskild 
lärares förändringsarbete, men om inte lära-
ren får stöd från kollegor och ledning riskeras 
förändringsarbetet att avta. Därför bör istället 
systematiskt förändringsarbete under ledning 
av rektor inledas på skolorna, där enskilda 
lärare i samarbete med kollegor ges möjlighet 
att aktivt ta ansvar för att utveckla den samiska 
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matematikundervisningen. För att lärare ska ges 
denna möjlighet krävs ett pedagogiskt klimat 
där matematikundervisningen kontinuerligt 
diskuteras och utvecklas utifrån gemensamma 
visioner och konkreta målformuleringar. Detta 
förändringsarbete bör dokumenteras och delges 
andra samiska matematiklärare. Viktigt för det 
konkreta genomförandet av förändringsarbeten 
i matematik är de enskilda lärarna och deras 
kunnande i matematik, matematikdidaktik, 
samisk kultur och språk, samt kunskapen att 
omformulera dessa kunskaper till lämpligt 
kulturellt baserad matematikundervisning i 
skolkontexten. Detta för att samtliga av dessa 
kunskaper visade sig vara viktiga för lärarnas 
möjligheter att kreativt skapa och genomföra 
aktiviteter i matematik utifrån olika tillväga-
gångssätt, det vill säga med utgångspunkt från 
den samiska kulturen, skolmatematiken eller en 
interkulturell samisk matematikundervisning.

Noter
1 Hirvonen benämnde skolorna som ’multi-

kulturella’ samiska skolor.
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NMCC
Nordic Math Class Competition

Svein H. Torkildsen

Nok en gang har elever på 9. trinn i Norge og 8. 
trinn i de øvrige nordiske landene gjennomført 
en matematikkonkurranse. I skrivende stund 
er det ikke klart hvem som skal representere 
hvert av landene i den nordiske finalen, som blir 
gjennomført i Stockholm i perioden 4.–6. juni. 
Lagene er først gjennom en kvalifisering som 
består av to runder, ei runde før jul og ei runde 
i januar. De nasjonale finalene blir gjennomført 
i slutten av april. Både kvalifiseringen og fina-
lene inneholder oppgaver fra ulike hovedområ-
der i læreplanene. Her følger noen eksempler på 
oppgaver hentet fra hovedområdene geometri 
og tall og algebra.

Geometri
Omkrets

Hva er samlet omkrets av figuren øverst på 
neste side?

Del et kvadrat i tre. 
Dere skal trekke to linjer gjennom ett av 

hjørnene på et kvadrat slik at kvadratet blir delt 
i tre like store deler. Forklar og vis på en figur 
hvordan vi kan få det til.

Nøyaktig 180° 
Ei klokke med visere er nøyaktig tre. Hvor lang 
tid går det før viserne første gang peker i mot-
satt retning av hverandre?

Del av et kvadrat
Linjestykkene i det store kvadratet går fra et 

hjørne til midtpunktet på en side. Hvor stor del 
av hele kvadratet utgjør kvadratet i midten?

Tall og algebra
Et resultat i tallområdet 90–100.
Dere skal sette regnetegn (+, – , × eller :) mellom 
sifrene. Dere trenger ikke bruke alle regneteg-
nene, og regnetegnene kan brukes flere ganger. 
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Svaret skal bli et tall i området 90–100. 90 og 
100 er også gyldige resultat.

Målet er å gjøre det på så mange måter som 
mulig.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = x

Eksempel på hvordan man kan regne: 

 12 : 3 – 4 + 56 : 7 + 8×9 = 80

Skjulte regnetegn
Mellom hvert siffer i tabellen er det et regnetegn 
(+, – , × eller :). Det er samme tegn på samme 
sted i hver linje. Hvilket tall skal stå i ruta nede 
til høyre? Forklar hvordan beregningene blir 
utført.

3  4  1  6 = 6

2  5  3  3 = 1

4  6  4  5 = 4

 3  5  5  2 = 

Sum av primtall

Ved hjelp av sifrene 1 til og med 9 skal dere lage 
primtall. Hvert av de ni sifre skal brukes nøy-
aktig én gang, og alle sifrene skal brukes. Finn 
den minste sum av primtall det er mulig å lage. 
Skriv primtallene og summen.

Svarte og hvite kvadrat
Bildet viser de tre første figurene i et mønster 
som vokser etter et spesielt system. Hvor mange 
svarte kvadrater er det i figur nummer 100? 
Hvor mange hvite figurer er det figur nummer 
100?

Bestem a og b

ab × ba = abab – 1000

abab er et firesifret tall og a og b er forskjellige 
sifre.
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Nasjonale prøver
Prestasjoner, kjønnsforskjeller og 
pedagogisk bruk

Grethe Ravlo

Siden 2007 er det i Norge gjennomført nasjo-
nale prøver i grunnleggende regne- og lese-
ferdigheter i alle fag og i deler av kompetan-
semål i faget engelsk. Prøvene er en rettighet 
for elevene. Fram til 2010 var prøvene bare for 
elevene på 5. og 8. trinn, men de to siste årene 
har 9. trinn gjennomført de samme prøvene i 
regning og lesing som 8. trinn. Dette for å få et 
lite innblikk i virkningen av et års ekstra skole-
gang. Det betyr at ca. 180 000 elever i Norge har 
gjennomført nasjonale prøver i 2010 og i 2011.

Ett av formålene med de nasjonale prøvene er 
å kartlegge i hvilken grad det er samsvar mellom 
elevenes ferdigheter og de grunnleggende ferdig-
hetene som er integrert i kompetanse målene 
for faget. Dette med tanke på forbedrings- og 
utviklingsarbeid. Prøven for  5. trinn måler kra-
vene i Kunnskapsløftet (LK06) etter 4. trinn, og 
prøven for 8. (9.) trinn måler kravene etter 7. 
trinn. Resultatene har vist at det er store for-
skjeller i prestasjoner når vi sammenligner 
resultatene på fylkesnivå (Utdanningsdirekto-
ratet, 2011a). Det kan være en indikasjon på 
at det er ulikheter i opplæringstilbudet rundt 
omkring i landet vårt (se figur 1). 

På 5. trinn blir elevene plassert på tre mest-
ringsnivåer ut fra poengsummen de får på 
prøven, og på 8. trinn er det fem mestrings-

nivåer. Nivåene 3 og 5 er de høyeste på hen-
holdsvis 5. og 8. (9.) trinn. Fylket med lavest 
andel lavtpresterende elever på 8. trinn hadde 
20 prosent av elevene på mestringsnivå 1 og 2 i 
2011. I fylket med høyest andel lavtpresterende 
elever var tilsvarende andel 31 prosent (se figur 
1). 

Resultatene har hvert år vist at guttene i 
gjennomsnitt gjør det bedre enn jentene på alle 
tre klassetrinn i prøvene i regning. Sett på bak-
grunn av at jentene de siste årene har hatt bedre 
karakterer enn guttene i alle fag etter grunn-
skoleeksamen bortsett fra kroppsøving, kan 
dette virke som et noe overraskende resultat. 
Tabell 1 viser resultatene på nasjonale prøver i 
regning for de to siste årene. En negativ diffe-
ranse betyr at prosentvis flere gutter enn jenter 
har løst oppgavene riktig. 

Merk at prøvene i 2011 ikke er de samme 
prøvene som i 2010. Vi lager nye prøver for hvert 
år, og selv om temaene er de samme, er ikke 
resultatene for 2011 og 2010 sammenlignbare. 

Hva er spesielt med oppgavene i de nasjonale 
prøvene i regning siden resultatet er motsatt 
av hva eksamens- og standpunktkarakterene 
i fag målt opp mot LK06 viser? Det kan skyl-
des at oppgavene ikke måler kompetansemål 
i faget matematikk, men elevenes handlings-
kompetanse ut fra grunnleggende ferdigheter 
i regning, slik de grunnleggende ferdighetene 
er integrert i kompetansemål for fag. Det er 
altså elevenes evne til å anvende kunnskap som 
testes. Resultatene fra matematikkdelen i PISA-
undersøkelsen i 2009 viser samme tendens når 
det gjelder forskjell på prestasjonene til gutter 
og jenter (Kjernsli et al., 2010). PISA-oppgavene 

NP5 2010 NP8 2010 NP9 2010 NP5 2011 NP8 2011 NP9 2011

Jenter 57,4 % 52,0 % 58,5 % 56,8 % 54,0 % 59,4 %

Gutter 59,7 % 54,6 % 60,8 % 58,7 % 57,5 % 62,2 %

Diff j-g -2,3 pp -2,6 pp -2,3 pp -1,9 pp -3,5 pp -2,8 pp

Tabell 1. Tabellen viser gjennomsnittlig løsningsprosent for jenter og gutter og forskjell i prosentpoeng (Diff j-g) på 

nasjonal prøve i regning for 2010 og 2011. NP5 2010 betyr prøven for 5. trinn i 2010. Tilsvarende for NP8 og NP9. 

Resultatene er for ca. 20 000 elever på hvert av trinnene.
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handler i likhet med de nasjonale prøvene om 
matematikk i dagligdagse kontekster, og guttene 
gjør det bedre enn jentene, selv om kjønnsfor-
skjellen i PISA-prøven ikke er signifikant. Det 
er tegn som tyder på at guttene i gjennomsnitt 
er flinkere enn jentene til å anvende regnekunn-
skap i praktiske situasjoner. 

De nasjonale prøvene i regning består av åpne 
og lukkede oppgaver. Siden 2009 har prøvene 
vært elektroniske og inneholdt noen interaktive 
oppgaver. Elevene skal enten skrive svaret som 
et tall eller velge ett av svaralternativene som 
er listet opp. I tillegg skal de kunne dra i søyler 
og flytte på tall og figurer. Løsningsprosesser 
blir ikke vurdert i de nasjonale prøvene. Måten 
oppgavene er formulert på, gjør at elevene i liten 
grad behøver å bruke kjente algoritmer for å 
komme fram til riktig svar, men i større grad 
må bruke sine evner til problemløsning. 

I 2011 bestod prøven for 5. trinn av 45 opp-
gaver, og prøven for 8. (9.) trinn av 58 oppgaver. 
Både i 2010 og 2011 var forskjellene i prestasjoner 
i guttenes favør størst på området måling. For 
prøven på 8. (9.) trinn handler disse oppgavene 
om regning med og omgjøring av enheter, reg-

ning med tid og begrepene areal, volum, lengde 
og målestokk. Oppgavene som flere jenter enn 
gutter løste, var ferdig oppstilte oppgaver som 
kan løses med kjente algoritmer, eller enklere 
oppgaver som ikke krever mer enn én regne-
operasjon. Det var flere gutter enn jenter som 
løste oppgavene som hadde lav løsningsprosent, 
dvs. de vanskeligste oppgavene. Den største 
forskjellen i løsningsprosent mellom gutter og 
jenter finner vi i oppgavene hvor guttene gjorde 
det bedre enn jentene. Kjønnsforskjellen var stor 
i enkeltoppgaver (se figur 2), men liten når vi ser 
på gjennomsnittlig løsningsprosent (se tabell 1). 
Fordi endelig rapport etter gjennomføringen i 
2011 ennå ikke er offentlig, brukes resultatene 
fra 2010 som eksempler i figur 2 og 3. (Ravlo et 
al., 2011.)
Når vi sammenligner resultatene på 8. og 9. 
trinn, finner vi at elevene på 9. trinn gjorde det 
litt bedre eller like bra som 8. trinn i alle opp-
gavene. Dette gjelder både gjennomføringen i 
2010 og i 2011. I figur 3 er oppgavene sortert fra 
laveste til høyeste løsningsprosent etter resulta-
tene til 8. trinn i 2010. Vi ser at oppgave 36, 52, 
37 og 41 er de fire vanskeligste, og at oppgave 

Figur 1. Prosentvis fordeling på fylkesnivå av elever på de to laveste mestringsnivåene i regning fra 2008 til 2011, 8. 

trinn Kilde: Utdanningsdirektoratet, desember 2011
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Figur 2. Forskjell i løsningsprosent for jenter og gutter for hver oppgave. Positive søyler viser oppgaver hvor jentene 

gjør det bedre enn guttene, og negative søyler oppgaver hvor guttene gjør det best. Rosa søyler for resultater på 8. 

trinn og blå for 9. trinn. «Å» betyr åpne oppgaver. Det er oppgavenummer på horisontal akse og prosentpoeng på 

vertikal akse. Resultater fra 2010 for ca. 20 000 elever på hvert av trinnene. 58 oppgaver.

Figur 3. Oppgavene i nasjonal prøve i regning for 8. (9.) trinn 2010, sortert fra laveste til høyeste løsningsprosent ut 

fra resultatene til elevene på 8. trinn. Resultater for ca. 20 000 elever på hvert av trinnene. 58 oppgaver. 

32, 38, 1 og 54 er de fire letteste både for 8. og 
9. trinn. For øvrig er det bra samsvar mellom 
resultatene for 8. og 9. trinn. Det er ingen opp-
gaver hvor elevene på 9. trinn gjorde det vesentlig 
bedre enn elevene på 8. trinn. 

Hvis vi sammenligner resultatene med tanke 
på kjønnsforskjeller, finner vi lik tendens på 8. og 
9. trinn. Jentene gjorde det bedre enn guttene i 
de samme oppgavene på begge trinnene, og til-
svarende er det med de oppgavene hvor guttene 
gjorde det bedre enn jentene (se figur 2).

Resultatet viser at det ikke skjer noen betyde-
lig økning i kunnskaper fra 8. til 9. trinn. Størst 
fremgang ser vi når det gjelder å løse oppgaver 
som krever regning med prosent. Verken når det 

gjelder gutter sammenlignet med jenter eller 
hvilke typer oppgaver som mestres, ser vi bety-
delig forskjell i resultatene for 8. og 9. trinn. 

Eksempler som viser oppgaveformater og 
alle prøvene for 2011, er å finne på www.udir.no. 
Disse er til fri avbenyttelse, ikke for at elevene 
skal øve til nasjonal prøve, men for at elevene 
skal bli kjent med de ulike oppgaveformatene 
og føle seg trygge på de tekniske utfordringene 
det innebærer å gjennomføre prøvene. Alle vei-
ledninger som er laget til prøvene, er å finne i 
PAS (Utdanningsdirektoratets prøve- og admi-
nistrasjonssystem), og der kan skolene også 
finne resultatrapporter på klasse- og skolenivå. 
I PAS ligger rapporter som viser elevenes poeng 

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen 57



2/2012 tangenten58

på hver enkelt oppgave, og rapporter som viser 
hvilke svaralternativer elevene i egen klasse 
eller på skolen har valgt i flervalgsoppgavene. 
Svar alternativene i flervalgsoppgavene er høy-
frekvente elevsvar som vi har fått inn fra tid-
ligere utprøvinger av oppgavene. Ut fra svar-
alternativene elevene har valgt, kan læreren få 
indika sjoner på typiske misforståelser i egen 
klasse. Ved å logge seg på https://pgsc.udir.no 
kan en lærer studere besvarelsen til hver enkelt 
elev. 

Veiledningsmaterialet er ment til pedagogisk 
etterarbeid med elevene. Materialet inneholder 
forslag til løsningsstrategier for noen oppgaver, 

gir tips til hvordan lærerne kan bruke oppga-
vene i videre undervisning, og foreslår aktivite-
ter i lærerkollegiet for spredning av resultater og 
arbeid med grunnleggende ferdigheter i regning 
i alle fag. 

Nedenfor er gjengitt to eksempler på oppga-
ver med forslag til løsningsstrategier og hvordan 
lærerne kan bruke disse oppgavene i under-
visningen. Eksemplene er hentet fra vurderings-
veiledningene til prøvene i 2011 som ligger i PAS 
(Utdanningsdirektoratet 2011b og c). Tallene 
som er listet opp i tabellene, er fra piloteringen. 
Eksempel 1 er fra prøven for 5. trinn og eksem-
pel 2 fra prøven for 8. (9.) trinn.

Eksempel 1 NP5 2011
Oppgave 15 
Oliv, Hanna og Tobias bakte 100 muffins til en klassefest. Hanna og Tobias bakte til sammen 63 
muffinser, og Oliv bakte resten. Hvor mange muffinser bakte Oliv?

A) 33 B) 37 C) 43 D) 47

Svar Kommentar Andel av elevene

33
Trekker det minste fra det største. Husker at de skal 
veksle, 9 – 6 = 3.

6 %

37 Riktig svar. 72 %

43 Trekker det minste fra det største. 6 %

47 Glemmer at de har vekslet. 16 %

Andre svar og ubesvart 0 %

Løsningsstrategier

Elevene kan bruke ulike strategier, ikke bare standardalgoritmer.

Skriftlig hoderegning 100 – 60 = 40, 40 – 3 = 37

Regne motsatt 63 + 7 = 70, 70 + 30 = 100, 30 + 7 =37 

Hoppe på åpen tallinje 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 39, 38, 37

100, 50, 40, 37

Prøve og feile med 
svaralternativene

33 + 63 = 96 (for få) 
37 + 63 = 100 (stemmer) 
43 + 63 = 106 (for mange) 
47 + 63 = 110 (for mange)
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Eksempel 2 NP8(9) 2011
Oppgave 8
Markus solgte 20 juletrær. Hvert juletre kostet 250 kr. Han tjente 20 % av den totale salgssummen. 
Hvor mye tjente Markus?

A) 50 kr B) 250 kr C) 500 kr D) 1000 kr

Svar Kommentar
Andel av 
elevene

50 kr
Fortjenesten for et juletre. Behersker å regne ut 20 % 
av et tall.

14 %

250 kr
Fortjenesten for et juletre er 50 kr. Regner feil ved at 
20 % av 20 trær er 5 trær. Regner feil igjen ved å tenke  
5 ∙ 50 kr.

19 %

500 kr
Regner riktig 20 ∙ 250 kr = 5000 kr. Gjør feil i 
prosentregningen.

26 %

1000 kr Riktig svar. 40 %

Ubesvart 1 %

Løsningsforslag
1) Total salgssum: 20 · 250 kr = 5000 kr. Siden 
10 % av 5000 kr er 500 kr, kan de tre første 
alternativene ekskluderes. Markus må altså 
tjene mer enn 500 kr. Da er bare alternativ D 
mulig. Markus må faktisk tjene det dobbelte av 
500 kr. Oppgaven kan slik utnyttes til drøfting 
og til å øke forståelsen av prosent. 

2) 20 % av 20 juletrær er 4 juletrær. Markus 
tjener «4 juletrær» : 4 · 250 kr = 1000 kr

3) 20 % =  1/5, fortjeneste per tre: 250 kr : 5 
= 50 kr. Fortjenesten for 20 trær: 20 · 50 kr = 
1000 kr

Ved å presentere flere løsningsforslag kan elev-
ene kanskje forstå begrepet prosent bedre. 

Kilder:
Kjernsli, M. & Roe, A. (2010). På rett spor: norske 

elevers kompetanse i lesing, matematikk og 

naturfag i PISA 2009. Oslo: Universitetsfor-
laget.

Ravlo, G., Andersen, T., Johansen, O. H., Tokle, 
O. D. & Vinje, B. (2011). Rapport, nasjonal 
prøve i regning 8. og 9. trinn 2010. Trond-
heim: Matematikksenteret www.udir.no/
Upload/Nasjonale_prover/2010/4/Rappor-
toganalyse_NP_regning_8%20_og_9%20
%20trinn_2010.pdf, 28.02.12, kl. 21.49.

Utdanningsdirektoratet (2011a). Analyse av 
nasjonale prøver i regning 2011. www.udir.
no/Upload/Statistikk/Nasjonale_prover/
Nasjonale_prover_regning_2011_analyse.
pdf?epslanguage=no, 26.02.12, kl. 09.12.

Utdanningsdirektoratet (2011b). Vurderingsvei-
ledning og fasit. Nasjonal prøve i regning 
8. og 9. trinn 2011. https://pas.udir.no/web/
default.aspx, 29.02.12, kl. 13.24.

Utdanningsdirektoratet (2011c). Vurderingsvei-
ledning og fasit. Nasjonal prøve i regning 
5. trinn 2011. https://pas.udir.no/web/
default.aspx, 29.02.12, kl. 13.26.
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Lederen har ordet
Anders Sanne

Eksamen er viktig både for elever 
og lærere. Såpass viktig at den 
i stor grad er med på å styre 
både faginnhold og undervis-
ning. LAMIS er opptatt av god 
matematikkundervisning, og vi 
er derfor naturlig nok opptatt av 
eksamen. I brev fra Utdannings-
direktoratet til Kunnskapsdepar-
tementet datert 19. desember 
2011 står det på side 7:

«Høsten 2012 vil Utdannings-
direktoratet foreslå en ny ordning 
for sentralt gitt skriftlig, todelt 
eksamen i matematikk i grunn-
skolen og i videregående opp-
læring. Bakgrunnen for forslaget 
er primært at læreplanens krav 
til bruk av digitale verktøy ikke 
blir godt nok ivaretatt innenfor 
dagens eksamensordning. (…) 
Et viktig formål er også å bedre 
kunne ivareta læreplanens 
kompetansemål med krav til å 
argumentere, resonnere, utlede, 
drøfte og bevise i matematikk.»

Du kan lese hele brevet på 
www.udir.no/Vurdering/Eksa-
men/Erfaringer-og-vurdering-av-
eksamen-2011-og-2012/. 
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Det vil bli foreslått nye minste-
krav til bruk av digitale verktøy 
der den håndholdte, grafiske kal-
kulatoren ikke lenger er tilstrek-
kelig ved sentralt gitt skriftlig 
eksamen i matematikk. Utdan-
ningsdirektoratet forventer at 
endringene vil føre til behov for 
kompetanseheving i bruk av IKT 
i matematikk blant lærerne, og 
ordningen skal derfor ikke tre i 
kraft før i 2015.

Slik jeg ser det, er tiden over-
moden for endringer i eksamens-
ordningen. I videregående skole 
er hovedregelen at alle elevene 
har egen datamaskin, og på 
ungdomstrinnet begynner også 
utstyrstilgangen å bli god. Digital 
kompetanse kom med i lærepla-
nen som en grunnleggende fer-
dighet i 2006, men på mange 
skoler utnyttes IKT i liten grad 
i matematikkundervisningen. 
Jeg tror den viktigste grunnen til 
dette er at eksamensoppgavene 
i alt for liten grad har stilt krav 
til bruk av digitale verktøy. Når 
oppgavene enkelt og effektivt 
kan løses med lommeregner, så 

tenker mange elever og lærere at 
det ikke lønner seg å investere tid 
og krefter på IKT i matematikk-
faget. Samtidig har svært mange 
dyktige lærere jobbet godt med 
å utvikle egen og elevenes IKT-
kompetanse i flere år allerede. 
Eksamen er for viktig til at man 
bør gjøre alt for store endringer 
raskt, men denne gang kunne 
jeg ønske at endringstempoet 
var noe høyere.

Det overordnede målet for 
LAMIS er å heve kvaliteten på 
matematikkundervisningen slik 
at alle elever opplever mestring 
og blir gode i matematikk. Hvis 
vi skal nå dette målet, er det ikke 
tilstrekkelig bare å øke bruken av 
digitale verktøy i undervisningen. 
Når det skal gjøres endringer i 
eksamen, bør man også se på 
hva slags oppgaver som gis, og 
hvilke kompetanser som vektleg-
ges til eksamen. LAMIS ønsker 
seg en eksamensordning som 
stimulerer god matematikk-
undervisning og god mate-
matikklæring.
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Er det fagets abstrakte natur 
som gjør at matematikk blir så 
lite tilgjengelig for mange elever, 
eller er hovedgrunnen at de ikke 
jobber hardt nok med faget? Er 
det i grunnen elevene selv som 
er den største begrensende fak-
toren for læring fordi de man-
gler evne til abstrakt tenkning, 
og fordi de ikke er villige til å ta 
jobben med å øve tilstrekkelig 
slik at prosedyrene og formlene 
blir overlært og memorert? Ja, 
for det har neppe noe med oss 
lærere og vår undervisning å 
gjøre, for vi gjør jo bare det alle 
andre har gjort i årtier før oss. Når 
vi tenker på hvor mange elever 
vi faktisk har lært matematikk 
opp igjennom årene, så kan det 
umulig stå på oss? Dessuten har 
vi jo lærebøkene og pensum som 
legger grunnen for hva elevene 
skal lære, så all verdens spillerom 
har vi jo ikke. I alle fall ikke når vi 
i tillegg har svært begrenset tid 
til å komme gjennom alt.

Da er det i grunnen ikke så 
mye å reflektere over, da. Det er 
selvsagt synd for disse elevene 
som ikke lærer så mye, men de 
har jo egentlig seg selv å takke. 
Uten innsats ingen gevinst, sånn 
er det bare. 

Er slike tanker representative for 
norske matematikklærere? Hva 
tenker du? Blir du provosert? 
Flott, sier jeg da og spør tilbake: 
Hvorfor blir du provosert? Hva 
er det med deg som gjør at du 
mener at det som står innled-
ningsvis, ikke stemmer med dine 
tanker? Eller enda viktigere: Hva 
er det du gjør som fører til at det 
ikke stemmer i ditt tilfelle?

Veldig mange elever strever 
med å se meningen med mate-
matikk, og dette blir de seg trolig 
mer og mer bevisst jo eldre de 
blir. Matematikk er for en del 
mennesker (lærere og elever) for-
bundet med å pugge og gjenkalle 
prosedyrer, og noen av elevene 
opplever at å memorere prosedy-
rer uten forståelse etter hvert blir 
uoverstigelig for dem. Dette kan 
skje når matematikk blir under-
vist i løsrevne fragmenter, slik at 
elevene ikke ser sammenhen-
gene eller den logiske oppbyg-
ningen i faget. Å lære matematikk 
ved hjelp av pugging av prosedy-
rer forsterker følelsen av et stort 
pensum og liten tid, for det finnes 
et stort antall fremgangsmåter i 
veldig mange matematikkfaglige 
emner. Det er naturlig at det kan 
virke uoverkommelig for mange 

elever.1 
Når matematikk er redusert 

til en tørr samling av definisjo-
ner, regler og memorerte frem-
gangsmåter, vil den usedvanlige 
kraften til den menneskelige hjer-
nen og tanken være overflødig. 
Undervisningen må legge til rette 
for at elevene kan lære matema-
tisk tenkning, slik de i stedet for 
pugging kan se hvordan de ulike 
emnene i matematikken er rela-
tert til hverandre. De kan også få 
erfare at det er ulike måter å løse 
matematiske problemer på, at det 
ikke finnes en riktig allmektig og 
lærerbestemt metode, men at en 
kan komme frem til riktig svar via 
ulike innfallvinkler. Vi legger på 
denne måten til rette for at elev-
ene skal bruke resonnement og 
logisk tenkning for å løse oppga-
vene. Elevene får være delaktige 
i å utvikle løsningsstrategier og 
metoder i matematikk, noe som 
kan gi dem en sterkere følelse av 
læring og begrepsmessig forstå-
else.2 Det vi ofte ser, er at mange 
elever tilsynelatende ikke bruker 
hjernen aktivt og kreativt i mate-
matikk, for de stoler ikke på at 
det er mulig å finne løsninger via 
resonnement og logisk tenkning. 
De har fokus på å gjenkalle regler 

Hvorfor blir matematikk så 
vanskelig for mange elever?
Mona Røsseland
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og regneprosedyrer, og dette blir 
et hinder for aktiv bruk av hjer-
nen. Hvorfor har ikke elevene 
tiltro til egne resonnement? Jeg 
tror mange lærere har fokus på 
elevenes egne tenkemåter og 
metoder, men samtidig blir dette 
ofte avvist når det blir spurt hva 
som menes med å kunne mate-
matikk. Et eksempel er når vi 
arbeider med divisjon. Elevene 
får utforske med penger, og vi 
får dem til å føre dette skriftlig 
på en slik måte at de skjønner 
hva som skjer. Se eksempel på 
en slik utregning i figur 1. Men 
samtidig forventer vi at de til 
slutt, og ganske raskt, skal vise 
divisjon med standardalgorit-
men, i alle fall når de kommer 
på ungdomsskolen. Det vil si at 
den metoden som noen elever 
forstår, og som er logisk for dem, 
ikke er god nok. Kanskje ikke så 
rart at de blir skeptiske og mister 
tiltroen til egne resonnement?

Den amerikanske læreren Eric 
Cane3 ber ikke elevene memo-
rere alle formlene. Når det er 
mulig, gir han elevene «thinking 
tools» som gjør dem i stand til 
å gjenskape den matematikken 
de trenger i ulike situasjoner. 
Når klassen hans arbeider med 
temaet vei, tid og fart, gir han for 
eksempel elevene denne utfor-
dringen: 

Jeg kjører 2 timer i 60 km/t 
og kjører da totalt 120 km. Kan 
dere skrive dette som et regne-
uttrykk?

Elevene sier at det er ikke 
vanskelig, for det er bare å mul-
tiplisere farten med tiden han har 
kjørt: 

tid ∙fart = distanse (2 ∙ 60 = 120)

Cane mener at det enkle eksem-
plet med de enkle tallene umid-
delbart vil gi elevene tilgang 
til formelen. De enkle tallene 
hjelper elevene til tydelig å se 
sammenhengen mellom de tre 
variablene på en slik måte at de 
kan klare seg uten formelen, eller 
de husker formelen via situasjo-
nen. Han mener at å introdusere 
formler som et mellomliggende 
trinn er mer til hinder for læring 
enn god læring. Det bidrar til å 
skape en oppfatning av matema-
tikk som en ansamling av fakta i 
stedet for et fag som innebærer 
kreativ bruk av sinnet.

Et annet eksempel Cane 
beskriver, er et tankesprang han 
gjør med elevene sine når han 
vil at de skal internalisere logik-
ken bak addisjon og subtraksjon 
med brøker med ulike nevnere. 
Han spør elevene: 

Hva er fem hunder og tre 
hunder? Hva er fem katter og tre 
katter? Hva er fem hunder og tre 
katter?

Det siste spørsmålet utløser 

en diskusjon i klassen og lokker 
frem ulike svar. En elev foreslår 
åtte kjæledyr. Resonnemen-
tet ligger i at en ikke kan legge 
sammen ting med ulike navn, da 
må en først gi dem en lik benev-
ning. 

Å ha forståelse for hvorfor og 
hvordan prosedyren fungerer, 
gjør det enklere å gjenkalle fer-
digheten og ikke minst å bruke 
den i forskjellige situasjoner. Vi 
vil med andre ord klare å løse 
en matematikkoppgave lettere 
dersom prosedyren er knyttet til 
det underliggende logiske og for-
nuftige grunnlaget.4 Det medfører 
at vi i undervisningen må ta i bruk 
mangfoldige representasjoner og 
situasjoner for symbolene, og at 
elevene må få diskutere, reson-
nere og argumentere for på den 
måten å øke sjansene for at de 
skal se sammenhengene mellom 
ulike emner.

Hva er det som hindrer oss i å 
lære flere elever matematikk 
med forståelse?
Jeg er helt sikker på at de fleste 
lærerne i Norge mener at det 
beste er om elevene lærer mate-
matikk med forståelse, men 
hvorfor er det da så vanskelig 
å gjennomføre? Hvilke dilemma 
står vi overfor? Det er viktig at 
vi uttrykker disse klart og tyde-
lig, for på denne måten kan vi 
konfrontere dem og prøve å gjøre 
noe med dem. 

Er det mangel på tid? Er det 
fagsynet vårt (matematikk må 
først pugges, så kommer forstå-
elsen senere)? Er det vår egen 

Figur 1

(fortsettes side 71)
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Se hva jeg kan!
Else Havnevik Devold

Jeg kan 
Jeg kan spille «Se hva jeg kan!» 
i skoletiden. Jeg kan spille «Se 
hva jeg kan!» med elevene mine 
som en del av lese- og mate-
matikkopplæringen. Jeg kan, 
kan dere? 

Jeg spiller «Se hva jeg kan!» 
som en del av lese- og matema-
tikkopplæringen i barneskolen. 
Spillet er morsomt og lærerikt, 
og flere barn bør få spille det 
sammen med voksne i barne-
hage og skole. Barna får vist hva 
de kan, og de voksne får idéer til 
hva som er lurt å kunne.

«Se hva jeg kan!» er et kunn-
skapspill for barn fra fire til syv år. 
Spillet inneholder en spilleplate, 
to terninger, fire frosker og 400 
kort med oppgaver på den ene 
siden og svar på den andre. 

Spillet er laget for barn i barne-
hagealder, og det forutsettes at 
en voksen spiller sammen med 
barna og leser spørsmålene for 
dem. Når vi spiller spillet i skolen, 
leser elevene spørsmålene selv, 
og spillet blir et viktig bidrag til 

å utvikle elevers leseforståelse. 
Spillet fungerer så godt fordi 
spørsmålene er gode og rele-
vante, samtidig som barna synes 
det er morsomt å spille spillet.

Egmont beskriver spillet slik 
på sine nettsider: 

«Bli med til vannliljedammen og 
hopp rundt på bladene sammen 
med den lille frosken. Dette er 
ditt aller første kunnskapsspill. 
Slå terningene, tell øynene og 
flytt riktig antall felter frem. Nå 
skal du løse en oppgave. Det er 
ikke sikkert du klarer alle oppga-
vene med en gang, men kanskje 
du lærer litt og får det til når du 
har spilt noen ganger. Kommer 
du først i mål og vinner spillet?»

Og videre: «Det er mange ting 
som må læres og settes i system. 

Spillet er ment for barn som ikke 
har begynt på skole enda, og for-
bereder barnet på det begreps-
apparatet som brukes i skolen. 
Noen spørsmål er kanskje enkle 
for barnet ditt, men spillet bidrar 
også til at barnet blir bevisst sin 
kunnskap og systemene den er 
basert på, og får en opplevelse 
av mestring. Spillet forutsetter 
at en voksen er med og spiller.» 
(Fra www.univers.no om spillet 

Alle bilder er gjengitt med 
godkjenning fra Egmont 
Univers - www.univers.no
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«Se hva jeg kan!»)
Altfor mange barn har ved 

skolestart ikke lært seg det 
grunnleggende begrepsappara-
tet som vi bruker i skolen, så jeg 
oppfordrer nå barnehageansatte 
til å spille spillet i barnehagen, 
snakke om oppgaven og finne på 
leker og aktiviteter slik at barna 
uvikler forståelse for de ulike 
begrepene.

Gjennomføring
I spillet skal opp til fire spillere få 
sin frosk til å hoppe på vannlilje-
blader fra start til mål. Hver spil-
ler triller én eller to terninger, og 
frosken skal så hoppe like mange 
hopp som det er antall øyne på 
terningen.

I skolen bruker jeg to terninger 
for å øve på addisjon, i barne-
hagen kan man bruke én terning 
eller trille to terninger og så velge 
hvilken av dem en vil følge – så få 
barna erfaring med å telle og se 
hvor det er flest øyne. Når fros-
ken har hoppet så langt den skal, 
må barnet svare på et spørsmål 
som den voksne trekker fra 
bunken med spørsmålskort. Jeg 
sitter med kortbunken og velger 
ut oppgavene til barna. Slik kan 
jeg se til at alle får noen spørsmål 
de klarer, og noen de må tenke 
litt over eller få hjelp til å svare 
på. Jeg observerer mens vi spil-
ler, og oppdager huller i elevenes 
språkforståelse. Noen vet ikke 
hva motsatt eller færre betyr. En 
av oppgavene som mange synes 
er vanskelig, er å finne den som 
står nest først eller nest sist.

Barna vet hvor «først» og 
«sist» er, men har ikke blitt klar 

over hva «nest sist» betyr. Når 
jeg spiller samme med en gruppe 
barn, får jeg god oversikt over 
hvilke begreper de behersker, og 
hvilke de ikke forstår.

Det som gjør at jeg har blitt 
så begeistret for dette spillet, 
er spørsmålene. Det er mange 
spørsmål om matematiske 
begreper og matematisk forstå-
else, og det er mange spørsmål 
med begreper som en trenger å 
kunne for å lære seg å lese. 

«Det er det vanskelige spørs-
målet,» sier Kalida når jeg gir 
henne oppgaven der hun skal 
peke på den smale døren.

 Kalida husker ikke hva «smal» 
betyr. Vi har spilt spillet før, og 
hun husker at hun ikke vet hva 
dette ordet betyr. Og hun lærer 
seg ikke hva «smal» betyr gjen-
nom å spille dette spillet. Hun kan 
lære å peke på den enkle døren, 
men det betyr ikke at hun har 
forståelse for de motsatte begre-
pene «smal» og «bred». Vi må ut 
og smyge oss gjennom trange 
tunneler i klatrestativet slik at 
hun får kroppslige erfaringer med 

«smal.» Vi åpner døren litt, slik at 
hun må smyge seg gjennom den 
smale døråpningen. Etter at hun 
har fått varierte erfaringer knyttet 
til begrepet, er innholdet i ordet 
ikke lenger fremmed for henne. 

Omtrent halvparten av oppga-
vene i spillet har fokus på mate-
matiske begreper. Mange av 
oppgavene handler om begreper 
som brukes i leseopplæringen, 
og i tillegg er mange oppgavene 
relevante med hensyn til å utvide 
barnas ordforråd. 

Matematiske begreper
Eksempler på spørsmål om 
matematiske begreper er opp-
gaver som stiller spørsmål om 
tallsymboler, størrelser, former, 
penger, tid, plassering, antall og 
hva som er likt og ulikt. 
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Leseforberedende oppgaver
Spillet er laget for barn som ikke 
kan lese, og det er meningen at 
en voksen skal lese for barna. 
Jeg har brukt spillet som et lese-
treningsspill og lar elevene selv 
lese hva som står på kortene. 
Noen leser flytende, men de 
hører ikke etter og får ikke med 
seg det de har lest. Gjennom 
spillet får de god erfaring med 
at det som leses, skal bety noe 
og gi mening. Du kan ikke svare 
på oppgaven før du har forstått 
hva du blir spurt om. 

Oppgavene i spillet med 
begreper som brukes i leseopp-
læringen, er av typen: 
– Hvor mange bokstaver er det 

her?
– Hvor mange ord er det her?
– Hvilken bokstav er dette?
– Kan du finne ord som rimer 

på …?
– Kan du si et ord som begyn-

ner på …?

Mange av spørsmålene fokuserer 
på ordenens formside gjennom 
spørsmål om førstelyd og hva 
som rimer. Det er oppgaver der 
en må kunne bokstavnavnet eller 
lyden for å svare rett, og barna 
må vite hva et ord og en bokstav 
er for å kunne telle seg fram til 
riktig løsning på oppgaven.

Utvikle ordforråd
Mange av oppgavene er godt 
egnet til å utvide barnas gene-
relle ordforråd. Det er spørsmål 
der barna skal finne ut hva som 
er det motsatte av noe, og hvor 
mange det er av noe. I andre 
oppgaver skal de forklare et ord 
eller gjøre det som står på kortet. 
Der er spørsmål om trafikkskilt, 
dyrefamilier, frukt og grønnsaker 
og farger. Dette gjør at spillet ikke 
bare blir et spill som matematikk- 
og norsklærere kan like, men et 
spill for alle. 

Spørsmålene er så pass lette 
at mange av elevene kan svare 
riktig på de fleste av dem. Dette 
gir mestringsfølelse, elevene 
opplever at de kan mye, og da 
blir det ganske greit at de må 
lære seg noe nytt også. Barna 
spiller spillet for moro skyld, 
jeg spiller det med henblikk 
på begrepsopplæring og telle-
ferdigheter. 

«Se hva jeg kan!» er et spill der 
barna får vist hva de kan og de 
voksne blir bevisst på hva barna 
bør kunne.
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LAMIS sommerkurs 9.-12. august 2012 i Bergen:
Matematikk i aksjon

Bergen og omegn lokallag av 
LAMIS har gleden av å invitere 
til årets sommerkurs. Tittelen på 
konferansen er ”Matematikk i 
aksjon”. Med dette ønsker vi å 
vise at matematikk er et levende 
fag som finnes på alle arenaer. 
Det blir et spennende og variert 
program som tar for seg ulike 
former for matematisk aktivitet, 
fra fysisk bevegelse til matema-
tikk som tenkning. Kursdagene 
blir en blanding mellom teori og 
praksis, med høy kvalitet på fore-
dragsholderne. Vi skal se på hva 
forskning og teori sier, men hele 
veien skal det være praktiske og 
klasseromsnære verksteder som 
deltakerne kan velge å gå på.  

Kristin Halvorsen kommer!
Kristin Halvorsen kommer og 
åpner konferansen og på den 

måten vise at hun setter pris på 
det arbeidet som LAMIS gjør, og 
ikke minst vise respekt for alle de 
lærerne som velger å bruke som-
merferien til faglig oppdatering.

Matematikk i barnehagen
I tillegg til det vanlige program-
met med paralleller til alle skole-
slag, blir det på lørdagen (11.aug)  
et ekstra fokus på matematikk i 
barnehagen.  Vi kommer til å 
invitere mange barnehagepeda-
goger som dagdeltakere til den 
dagen, og på bakgrunn av dette 
vil det være to verksteder med 
fokus på barnehagen til hver 
parallell den dagen. 

Program, pris og påmelding
Det endelige programmet for 
Sommerkurset 2012 finner dere 
på hjemmesiden til sommer-

kurset, gå inn via www.lamis.
no. På hjemmesiden vil dere 
også finne en fullstendig oversikt 
over alle verkstedsholderne og 
en beskrivelse av verkstedene. 
Dere melder dere på verkstedene 
samtidig som dere melder dere 
på konferansen.  

Konferanseavgiften er kr 2900 
og inkluderer lunsj og middag 
(kr 2600 uten festmiddagen). 
Reise og hotellovernatting 
kommer i tillegg. Det vil også 
være mulig å kjøpe dagpakker 
for kr 650 som inkluderer lunsj, 
men ikke middag. 

Påmeldingen til konferansen 
starter 30. mars. 

Hjertelig velkommen til fire 
aksjonsfylte matematikkdager i 
Bergen!

Hilsen sommerkurskomitéen 
i Bergen.
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Med det nye Facebook-baserte 
spillet Dream On for unge mellom 
15 og 17 år har Fokus Bank nå et 
komplett tilbud til barn og unge 
fra 5 til 27 år for å øke deres 
økonomiske kompetanse. Ingen 
andre har noe tilsvarende, det er 
unikt, og det er attraktivt.

Lamis har deltatt
Organisasjonssekretær Gro Berg 
har sammen med ungdomsek-
spert Klaus Sonstad, forsker Berit 
Skog og trendforsker Ole Petter 
Nyhaug deltatt i et ekspertpanel 
for Fokus Bank i forbindelse med 
utviklingen av spillet. På bildet 
er også Harald Lynum, Vibeke 
Ulvin og Mads Helleberg Dorff 
Christiansen fra Fokus Bank og 
Michael Venneberg Carlsen fra 
utviklingsselskapet Zupa, som 
har hatt ansvar for prosjektet.

Dekker alle aldre
Dream On er det siste tiltaket i 
vårt Program for økonomisk for-
ståelse. Nå omfatter programmet 
læring og kunnskap om penger 
og privatøkonomi for alle mellom 
5 og 27 år.

Formålet med Dream On, i 
likhet med de andre tiltakene i 
Program for økonomisk forstå-
else, er å styrke unges interesse 
for, og kunnskap om penger og 
privatøkonomi. 15–17-åringene 
står på terskelen til å bli voksne, 
og Fokus Bank og de unge har 
en felles interesse av at de blir 
godt rustet til å styre egen øko-
nomi.

Vil ha mer kunnskap
En ny undersøkelse som YouGov 
har utført for Fokus Bank, viser 
at over halvparten av 15–17-årin-
gene vil ha mer kunnskap om 
privatøkonomi. I tillegg viser 
undersøkelsen at 66 prosent av 
de unge og hele 72 prosent av 
foreldrene deres mener at de 
unge ikke er klar til å håndtere 
sin egen privatøkonomi.

Fra drøm til virkelighet
Vibeke Ulvin, Fokus bank

Dream On er et Facebook-
basert spill for unge mellom 
15 og 17 år som på en 
morsom måte skal øke 
interessen for og innsikten 
i penger og privatøkonomi. 
Idéen er at drømmer 
kan realiseres gjennom 
økonomisk forståelse 
og planlegging. Spillet 
fokuserer på å motivere til 
en sunn økonomisk atferd 
og innsikt. Spillerne tjener 
opp «credits» og «karma». 
Credits er «spillpenger» som 
kan brukes i den virtuelle 
butikken. Man kan velge 
å hjelpe sine medspillere 
ved å sende «englekort», 
eller stikke kjepper i hjulene 
ved å sende «djevlekort». 
Du må ha Facebook-profil 
og Facebook-tilgang for å 
spille.

Gjennom Dream On kan vi 
støtte foreldrene i deres arbeid 
med å øke den økonomiske for-
ståelsen blant de unge.
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Matematikk i et hotellrom
Inger-Lise Risøy, Maria Johansen 
LAMIS Nedre Buskerud
Tema på fjorårets sommerkurs 
i Bodø var «Matematikk i alle 
rom» – og hvor mye matematikk 
finnes det vel ikke i et hotellrom? 
Vi laget et opplegg som kan gjen-
nomføres både i enkle matema-
tikktimer og i tverrfaglige ukepro-
sjekter, som kan tilpasses over 
elleve årstrinn og kan kobles til 
et stort antall av matematikkens 
hovedtemaer. 

I god LAMIS-ånd gjennom-
førte vi en workshop på et hotell 
med mye aktivitet hvor delta-
kerne ikke satt stille og lyttet. 
Etter en rask innføring i opp-
draget ble de delt inn i grupper 
som lagde hver sitt hotellrom av 
enkle pappesker, tom emballa-
sje, tapetrester og stoffremser. 
Alle rommene var fulle av mate-
matikk; både ulike geometriske 
figurer, målinger og beregninger. 
Vi hadde kort tid, og samarbeid 
var svært viktig for å få et ferdig 
hotellrom klart til presentasjon og 
utstilling. Her ble det også sam-
arbeid på tvers av grupper. Hvor 
stort skulle vinduet være? Papp-
eskene skulle settes sammen. Én 
gruppe sendte en av deltagerne 
av sted for å måle vinduene i 
hotellet. Hvilken målestokk skulle 
de bruke? Forslaget var 1:10, 
men ungdomsskolegruppa ville 
helst ha riktig takhøyde i forhold 
til virkeligheten og gjorde om på 
målestokken. Dermed fikk de en 

mer utfordrende målestokk å ta 
hensyn til. Godt det finnes kal-
kulator. For yngre elever er det 
greit å forholde seg til målestok-
ken 1:10.

Vi er alle ulike – akkurat som 
elevene våre
Det var svært spennende å stå 
utenfor og observere de ulike 
matematiske diskusjonene som 
foregikk på gruppene. Man har 
forskjellige ståsteder og liker å 
jobbe på ulike måter, og det å 
skulle samarbeide kan fort bli en 
utfordring. Noen er taktile og tren-
ger å prøve for å kunne finne en 
løsning, andre er mer visuelle og 
har behov for å lage diagrammer 
og figurer, mens andre igjen har 
behov for en auditiv tilnærming 
med diskusjon. Når gruppene i 
tillegg til tidspresset ikke kjente 
hverandre i særlig grad, kunne vi 
høre noen litt oppgitte, men like-
vel høflige sukk rundt i gruppene. 
Det er ikke bare enkelt å bli enige 
om løsninger, det handler om å gi 
og ta, noe vi også ser når elever 
skal samarbeide. 

Stille jobbing eller full fres?
Workshopen ble gjennomført to 
ganger for ulike nivå og klasse-
trinn, noe som gjorde at gjennom-
føringene ble svært ulike. Gruppa 
med deltakere fra ungdoms- og 
videregående skole brukte god 

tid til å ha gode, til dels høylytte 
matematiske diskusjoner, men 
fikk skikkelig tidspress på slutten 
for å få ferdig et produkt. Gruppa 
for barne- og mellomtrinnet var 
mer preget av stille og intens job-
bing hvor samarbeidet foregikk 
i stilltiende enighet. Her var det 
ikke mange matematiske dis-
kusjoner – produktet skulle bli 
ferdig! 

Bilde 1 – produkt sommerkurs.

Begge gruppene av deltakere ble 
likevel omtrent ferdige med sine 
hotellrom, så man kan jo spørre 
seg hva som er mest effektivt – 
stillhet eller «matematisk bråk»? 
Men effektiviteten satte en stop-
per for den gode matematiske 
samtalen, som er så viktig å ha 
i et prosjekt som dette. Så ved 
gjennomføring med elever bør 
man ha mye mer tid. 

Prosjekt for alle
«Matematikk i et hotellrom» er 
et prosjekt som er laget med 
fokus på enkle midler, og som 
enkelt kan tilpasses tids messig. 
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Materialene som trengs, er enkle 
å få tak i. Elevene kan selv samle 
papp og småesker hjemmefra 
et par uker før prosjektstart. 
Tapetrester, gulvbelegg, fliser 
og stoffremser kan en få tak i 
hjemme eller i butikker. Alt annet 
utstyr er vanlig skoleutstyr som 
tape, lim og saks, og alle elever 
har jo både kalkulator, linjal og 
skrivesaker. Oppgavene kan 
tilpasses både til ulike trinn og 
innad på trinnet. De som tren-
ger en ekstra utfordring kan lage 
spesialrom, sette opp budsjett 
og gjøre ulike kombinatoriske 
oppgaver, mens de som trenger 
forenkling, kan gjøre de enklere 
oppgavene som krever mindre 
matematiske ferdigheter. Like-
vel er alle med på samarbeidet, 
og alle føler seg inkludert når det 
ferdige produktet presenteres. 

Idéen til opplegget
I 2008 gjennomførte Krokstad 
skole i Nedre Eiker en temauke 
med matematikk som fokusom-
råde som het «Vi bygger Krokstad 
hotell». Siden stedet vårt ikke har 
et hotell, fant vi ut at da bygger 
vi det! Alle trinn med til sammen 
540 elever fra 1. til 7. trinn laget 
hotellrom, og resultatet ble over 
120 rom som ble satt sammen i 
foajéen på skolen.Målsettingen 
til elevene var:
– Alle skal være med og 

bygge, beregne kostnader 
og få kjennskap til målestokk 
1:10.

– Alle skal få erfaringer med å 
designe egne arbeidstegnin-
ger. 

– Alle skal få erfaring med sam-
arbeid på tvers av trinnet. 

I matematisk sammenheng 
møtte elevene ulike geometriske 
begreper som størrelse, areal, 
omkrets, lengde, forholdsreg-
ning, målestokk, kostnads-
beregninger (de fire regneartene), 
desimaltall og overslagsregning. 
Kunst og håndverk hadde også 
sin plass med tegning, design, 
fargelære, form og overflatebe-
handling. De eldste elevene fikk 
også brukt naturfag til å forske 
på lys og elektrisitet. Noen av 
lampene hadde nemlig lys!

Opplegget ga ulike matema-
tiske utfordringer og problem-
løsninger i tillegg til at elevene 
fikk testet sin evne til samarbeid 
og matematisk argumentasjon. 
Elevene hadde ulike matema-
tiske målsettinger ut fra trinn og 
alder. Det ble fantastisk flotte 
hotellrom preget av kreativitet, 
matematikk, design og farger. 
Hvert trinn hadde sin grunnfarge 
på rommene, og elevene jobbet 
i grupper på tre og fire hvor de 
laget sitt hotellrom. Syvende 
trinn hadde i oppgave å lage 
restaurant, kjøkken, trimstudio, 
barnerom, bar, restaurant og 
uteområde m.m.

Rommene ble laget ut fra 
målestokk 1 : 10, og opplegget 
inneholdt masse matematikk på 
alle trinn. Gruppene måtte gjøre 
matematiske beregninger, og de 
yngste fikk hjelp av læreren til å 
holde oversikten. Elevene fikk 
i oppdrag å male, legge gulv, 
legge fliser og lage møbler til 
sitt rom. Alle ting som skulle inn 

måtte beregnes og lages i riktig 
målestokk. Da var centimeterpa-
pir godt å ha for tredje klasse. 
De eldste elevene regnet også 
ut hvor mye det kostet å drive 
et hotell. Vi innhentet priser på 
vask av håndklær og sengetøy, 

Bilde 2. Barneavdelingen

Bilde 3. Hotellets bar

Bilde 4. Beregninger

Bilde 5. Senger i tre
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kostnader til vask av rom, såpe, 
sjampo – detaljpriser på hvilke 
kostnader som påløper for å drive 
et enkelt hotellrom. Dermed ble 
det mange utregninger og bereg-
ninger hvor alle grunnleggende 
ferdigheter i matematikkfaget 
ble benyttet, blant annet reg-
ning, lesing, skriving, muntlige 
diskusjoner og IKT. Prosjektet 
var spennende og engasjerte en 
hel skole. Vi fikk mediedekning 
både i aviser og på lokalfjern-
syn. Ordføreren i kommunen 
åpnet ”hotellet”. I tillegg hadde vi 
åpent hus hvor foreldre og annen 
familie fikk mulighet til å komme 
til skolen og se på det ferdige, 
store hotellet som sto i foajéen 
på skolen. Det ble en spennende 
og annerledes uke med matema-
tisk fokus og stolte elever som 
kunne skue et «digert» hotell. I 
ettertid har en skole i en annen 
kommune også gjennomførte 
opplegget, og vi har nå i forbin-
delse med LAMIS’ sommerkurs i 
Bodø tilpasset opplegget til både 
ungdomsskole og videregående 
skole. Tenk så spennende hvis 
ungdomsskoleelever og elever 
ved videregående skole fikk 
jobbe mer med matematikk-
prosjekter som ender opp med 

et produkt, og hvor de har brukt 
matematikken i praksis!

Den største gleden med det 
gjennomførte prosjektet er at det 
skaper motiverte og engasjerte 
elever (og voksne) som strut-
ter av kreativitet og diskuterer 
matematikk på en helt annen 
måte enn når de arbeider i mate-
matikkboka!

Bildene er tatt av: Inger-Lise 
Risøy 

Bilde 6. Areal ved hjelp av 

centimeterpapir.

Bilde 7 og 8. Hotellet del 1 og del 2

lærer matematikk med forstå-
else. Men jeg vet også at mange 
lærere synes dette er vanskelig, 
spesielt overfor de elevene som 
tilsynelatende ikke er interessert. 
Jeg har derfor lyst å utfordre dere 
til en delingskultur her i Tangen-
ten. Det trenger ikke være lange 
artikler, men små glimt fra klas-
serommet. Beskrivelser av øye-
blikk der du opplever at polletten 
renner ned hos elevene. 

Kanskje vi kan få til en petit 
kalt «Vi bygger forståelse» her på 
Lamis-sidene?

Noter
1 Røsseland, M. (2011). 

«Jeg gidder ikke bry meg 
mer» (Masteroppgave i 
undervisningsvitenskap). 
Bergen: Høgskolen i 
Bergen. www.fiboline.no/ 

2 Boaler, J. (red.) (2000). 
Multiple Perspectives on 
Mathematics Teaching 
and Learning. Westport, 
CT: Ablex Publishing. 

3 Cane, E. (2011). Teaching 
to intuition. Mathematics 
teaching in the middle 
school. Vol 17, No 4. 
NCTM

4 Hiebert, J., & Lefevre, P. 
(1986). Conceptual and 
Procedural Knowledge in 
Mathematics: An Intro-
ductory Analysis. I J. 
Hiebert (red.), Conceptual 
and Procedural Know-
ledge: The case of mathe-
matics. New Jersey: 
Lawrence Erlbaum Asso-
ciates Inc. Publishers.

evne til å legge til rette for at elev-
ene kan utvikle forståelse? Eller 
er det kort og greit viljen det står 
på (jeg gjør det jeg alltid har gjort, 
for det er minst brysomt)? 

Jeg vet at det foregår mye god 
matematikkundervisning rundt 
om i Norge, og at mange elever 

(fortsatt fra side 63)
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Lokallagssamling  
på Gardermoen
Marianne Maugesten

4. og 5. februar var represen-
tanter fra lokallagene i LAMIS 
samlet på hotell Park Inn på 
Gardermoen. 18 av 20 lokallag 
var representert, og sammen 
med sentralstyret var vi i alt 49 
deltagere.

Hensikten med lokallagssam-
lingen er å utveksle erfaringer i 
lokallagsarbeidet og få litt faglig 
påfyll. Derfor var programmet 
tredelt: en faglig del, en organi-
sasjonsarbeidsdel og en sosial 
del. 

Den faglige delen sto Olav og 
Kari Lunde for. Olav Lunde har 
arbeidet med matematikkvansker 
i mange år på Sørlandet Kompe-
tansesenter. Han hadde et inter-
essant og givende foredrag som 
han hadde kalt «Hvorfor tall går 
i ball». Her gjorde han rede for 
hvorfor ikke opplæringen funge-
rer for alle elever, og hvilke nyere 
forskningsresultater som finnes 
innen emnet matematikkvansker. 
Det store spørsmålet er hva som 
hindrer elevens tenking. Det var 
oppsiktsvekkende og flott å høre 
at vi kan redusere lærevanskene 
med opp til 70 % ved rask inter-
vensjon, presise tiltak og fore-
bygging.

Kari Lunde har arbeidet som 
matematikklærer i mange år på 
barnetrinnet. Hun er opptatt av 

at elevene skal forstå det de 
driver med, og at for tidlig inn-
føring av standardalgoritmer 
bør unngås. Hennes spørsmål 
var: «Hvordan kan bruken av 
gangebilder være med på å øke 
forståelsen for multiplikasjon av 
flersifrede tall?» Alle deltagerne 
lagde gangebilder og fikk et inn-
blikk i andre måter å multiplisere 
på enn standardalgoritmen, for 
eksempel «å gange med de store 
først», gittermetoden og en kine-
sisk metode. For oss som lett 
mestrer ferdighetsregning med 
standardalgoritmene, utfordret 
dette forståelsen vår.

Deltagerne opplevde to flotte 
foredrag av teoretisk og praktisk 
karakter. Her fikk vi med noe til-
bake til klasserommet!

På samlingen hadde vi også 
informasjonsøkter. Valgkomi-
téen informerte om sitt arbeid 
og oppfordret lokallagene til å 
komme med forslag på kandi-
dater til valget på årsmøtet. Vi 
fikk også en informasjon om 
årets sommerkurs i Bergen fra 
to av medlemmene i sommer-
kurskomitéen. Informasjon om 
sommerkurset ligger på LAMIS’ 
sider www.lamis.no. Til slutt fikk 
vi prøvd ut noen av aktivitetene 
i årets matematikkdaghefte fra 
lokallaget i Follo.

På søndag formiddag sto orga-
nisasjonsarbeid på programmet. 
Lokallagenes representanter 
fikk hjelp til å redigere lokallags-
sidene sine og til å registrere seg 
i Brønnøysundregisteret.

Vi hadde også en diskusjon 
om relevante spørsmål for lokal-
lagene: hvordan drive lokallag, 
hva gjør styret, hvordan få flere 
videregående skoler til å delta, 
hvilke utfordringer opplever de 
nye lokallagene og de mer eta-
blerte lokallagene?

Den sosiale biten ble ivaretatt 
med gode samtaler i pausene og 
med god mat og drikke ved mid-
dagene og i baren etterpå.

Det er gøy og lærerikt å dra på 
lokallagssamling!


