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Tangenten er 25 år!
Jubileumsåret gir muligheter til å se Tangenten 
i et både historisk og framtidsrettet perspektiv.  
I det første nummeret i 1990 formulerte Stieg 
Mellin-Olsen bladets utfordringer slik:

Me står mellom anna framfor store endrin-
gar når det gjeld evaluering av faget. Teikn i 
tida tyder på at den såkalla målretta evalu-
eringa er på veg inn både i Noreg og i gran-
nelanda. (…) Me skal fylje med, og vonar 
på ein konstruktiv debatt og utvikling som 
kjem både elevar og lærarar til del. (… )

Elles vil de alt i dette nummeret merka 
kva slags linje me legg opp til. Kvinneper-
spektiv, fleirkulturelt perspektiv, matema-
tikken under høgteknologien, og sjølvsagt 
– mykje metodikk. 

Me vil og satse på reportasjar frå lokale 
utviklingsarbeid som andre kan lære av. Då 
må me ha tips.  

Hvor står vi i dag? Visst har det handlet om 
«målrettet evaluering»! Nasjonale prøver ble 
innført i 2004 og med LK06 fikk skolen kom-
petansemål og målrettet vurdering. Mengden 
av kompetansemål aktualiserer spørsmål om 
hvordan det er mulig å balansere mellom alt 
som skal læres og måles samtidig som en skal 
ta vare på matematikklæring som går i dybden, 
som oppleves aktuell, som engasjerer og erfares 

som meningsfull av elevene. Er det mulig? Må 
krav endres?

Linjene som Tangenten formulerte for 25 år 
siden, er fremdeles aktuelle. Teknologi, flerkul-
turelle perspektiv og deling av utviklingsarbeid 
er viktige temaer også i dag. Dette nummeret 
har for eksempel en artikkel om digitale fer-
digheter og eksamen. Lærere forteller fra utvi-
klingsarbeid. Kvinneperspektivet blir kanskje 
ikke flagget like høyt i bladet som på 90-tallet, 
men likestilling er like aktuelt i dag som i 1990. 
Det handler om alles rett til utdanning, til 
kritisk deltakelse – i og med matematikk. Det 
handler om kjønn, etnisitet, religion, klasse og 
geografi.

Mye har forandret seg på 25 år. Den digitale 
utviklingen har eksplodert. Mulighetene for 
ideutveksling og tilgang til informasjon er helt 
annerledes i dag. Gjennom for eksempel grup-
per på Facebook har «alle» muligheter til å delta 
i diskusjoner, stille spørsmål, få raske svar og 
dele det en selv synes fungerer. Tangenten får 
en annen rolle enn bladet hadde i starten, fordi 
diskusjonene omkring har fått andre vilkår. I 
Tangenten gir formatet plass til å gå litt mer i 
dybden enn i kjappe kommentarfelt. Bladet 
skal gi inspirasjon til debatt, være et møtested 
mellom praksis og forskning og gi næring til og 
styrke reflektert praksis i barnehage og skole.
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Oliv Klingenberg

Hvor mye vann  
bruker du når du dusjer?
I denne artikkelen vil jeg presentere et under-
visningsopplegg om hvordan elever som er 
blinde,1 har undersøkt og besvart spørsmål om 
vannmengde og dusjing, og hva jeg selv har lært 
av elevenes tilnærminger. Opplegget er brukt i 
elevgrupper på mellomtrinn og ungdomstrinn, 
med elever som presterer både svakt og sterkt 
i matematikk. Det er undervisningsopplegget 
som er hovedfokus i artikkelen, ikke spesifikt 
undervisningen for elever med synshemning. 
Målet for opplegget er at elevene skal gjøre seg 
kjent med hvordan en stor vannmengde kan 
måles. Det innebærer også at elevene skal bli 
godt kjent med vanlige kartongstørrelser som 
brukes i husholdningen (2,5 dl, 1 liter, 1,5 liter 
etc.), slik at de kan fungere som referanse for 
å vurdere volum i andre sammenhenger. I lys 
av teorier om hvordan seende elever utvikler 
kunnskaper om emnet, vil jeg avslutningsvis 
begrunne undervisningsopplegget og aktivite-
tene som elevene har arbeidet med. 

Praktisk gjennomføring
Gymsalens dusjanlegg er arena for praktisk 
å undersøke hvor mye vann som brukes når 

en dusjer. For anledningen er det satt fram et 
utvalg baljer, bøtter og kar samt en stor sam-
ling tomme husholdningskartonger av ulik 
størrelse og med skrukork. I tillegg har elevene 
stoppeklokke(r), hevert, en rull bred tape og 
bord/benker med ulik høyde. 

Elevene skal som gruppe bestemme seg for et 
antall minutter de mener er realistisk dusjetid. 
Før de tapper opp vannet, tipper de hvor mange 
liter dette vil bli. Her blir det gjerne inkludert en 
individuell tippekonkurranse. 

Når vannet er tappet opp i baljer og bøtter, 
forsøker elevene å anslå volumet på vannmeng-
den, og de kan også korrigere sine individuelle 
estimat (jf. den individuelle konkurransen). 
Deretter tapper elevene vannet over på kar-
tonger ved hjelp av hevert(er). De får erfare 
betydningen av høydeforskjell mellom vann-
kilde og uttak. Det er tidkrevende å tappe en 
stor vannmengde over i små enheter, men slik 
får hver enkelt elev rimelig god erfaring på alle 
posisjoner i produksjonslinjen: Én elev har kon-
troll med inntaket til heverten, én elev styrer 
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selve tappingen og en gruppe elever bringer 
tomme kartonger uten skrukork til opptapping 
og setter fulle kartonger med skrukork på plass 
på et oppsamlingsbord. Det er tidsbesparende å 
etablere flere parallelle produksjonslinjer.

Som siste praktiske oppgave skal elevene 
velge kartonger som til sammen blir 10 liter, og 
tape dem sammen til «10-litringer». Dette gjør 
volumet «tellbart». 

Jeg har lært at …
For noen elever er mine ordvalg og spørsmåls-
formuleringer viktige for hvordan de begynner 
med oppgaven. Noen elever «skyter fra hofta» 
og er ureflektert opptatt av å svare med et tall. 
Det er som om de mener at matematikk handler 
om å «tippe riktige tall». Norma Presmeg (2006) 
sier at vi må undervise slik at elever får øve seg 
på å se for seg problemstillinger i en helhet, og 
hun hevder at visualisering er en viktig mate-
matisk kompetanse på linje med andre mate-
matiske kompetanser. Jeg har lært at det er til 
hjelp for elever å bruke formuleringen hvordan 
kan vi finne ut heller enn det direkte spørsmålet 
hvor mye. I tillegg har jeg positiv erfaring med 
at elevene diskuterer i små og gradvis større 
grupper for til slutt å kunne enes om en frem-
gangsmåte eller et forslag til resultat. 

Når elevene diskuterer hvordan de kan løse 
problemstillingen, kommer tidsfaktoren opp 
som en uavklart variabel. Dette erfarer jeg at 
elever forstår, også elever som jeg oppfattet 

innledet ureflektert. Det har vært interessant å 
observere at elevene jevnt over har vært usikre 
på hvor lang tid de faktisk bruker i dusjen. 
«Mine elever» har valgt ulike løsninger for å bli 
enige om en tid å utføre eksperimentet på. De 
har gått konkret til verks og tatt tiden, eller de 
har diskutert seg fram til en tid på et mer teo-
retisk grunnlag. Én gruppe baserte avgjørelsen 
på en erfaring fra campinglivet, nemlig at en 
elev bruker to polletter når hun dusjer (uten å 
vaske håret), og én pollett gir varmt vann i tre 
minutter. 

Jeg har også lært at selv om elevene har tippet 
at mengden dusjvann vil være ti liter, tjue liter 
eller hundre liter, så er de usikre på hvor stor 
beholder de skal velge for å samle den volum-
mengden de har foreslått. Jeg har sett at når 
vannet er samlet opp i baljer og bøtter, så er 
dette størrelser som elevene ikke kan uttrykke 
at de kjenner volummålet til. Mon tro om dette 
er særegent for elever som er blinde, eller om 
det er slik at store volum er upresise størrelser 
også for seende?

Jeg reflekterer over hvor viktig det er i sko-
lematematikken at elever kan forestille seg et 
volum, og tenker på oppgaver av typen 3 dl + 
2 dl = 5 dl. Er et korrekt svar «riktig» selv om 
eleven ikke kan se for seg hva svaret innebærer 
konkret?

Teoretiske begrunnelser for aktivitetene
Undervisningsopplegget er basert på at vi har 
medfødte evner til å lære å tenke matematisk, 
men at disse evnene må modnes, utvikles 
og foredles gjennom ulike utfordringer og 
språklige erfaringer (Tall, 2013). Grunnleg-
gende matematiske begrep har utgangspunkt i 
kroppslige erfaringer (Lakoff & Núñez, 2000). 
Gjennom fysisk aktivitet og kommunikasjon 
har menneskeheten skapt et matematisk språk 
som brukes og videreutvikles i samfunnet vi 
lever i. På samme måte gjenskaper hver elev 
sin forståelse av begrepene. Barn har eksempel-
vis ubevisst kunnskap om rund form fordi de 
griper omkring melkeglasset og handa da får en 
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krumning. Kunnskapen blir mer bevisst etter 
hvert som de lærer seg ord som rund form, kule, 
sylinder etc. Når et barn bruker kroppen i sam-
spill med fysiske objekter og i ulike aktiviteter, 
og samtidig utvikler et ordforråd for dette, blir 
en medfødt evne til å oppfatte form og størrelse 
modnet og utviklet mot et stadig mer abstrakt 
nivå. Dette har jeg observert i en studie av geo-
metrilæring hos elever som er blinde (Klingen-
berg, 2012). 

Begrep om hvor langt 100 meter er, kan utvi-
kles gjennom friidrett, og melkekartonger som 
bringes inn og ut av kjøleskapet, gir innsikt i 
hvor mye en liter er. Det utvikles kroppslige 
referanser til disse størrelsene fordi aktiviteter 
utføres gjentatte ganger. Å legge til rette for at 
elever skal håndtere ulike volumstørrelser og 
håndtere dem mange ganger, og å bruke tilhø-
rende navn på størrelsene, er begrunnelsen for 
å tappe dusjvannet over i mange ulike volumen-
heter. Opptappingen i kartonger og håndterin-
gen av dem gir elevene referanser til volumstør-
relser som to og en halv desiliter, tre desiliter, en 
halv liter etc. Elevene får en kroppslig kunnskap 
om hvor mye halvliteren veier, og også om volu-
mets størrelse. Som lærer vil jeg lage et opplegg 
der elevene bruker begrepene og lærer seg sam-
menhengene mellom enhetene: En kvart liter er 
det samme som to og en halv desiliter, en halv 
liter er fem desiliter etc. Noen elever har god 
forståelse for at eksempelvis fem-desiliteren er 
fem enheter à én desiliter. For andre elever er 
det nok slik at de oppfatter kartongen som en 
egen enhet som heter «halvliter» eller «fem-
desiliter».  

Læringsmålet er at elevene skal ha kunnska-
per om ulike størrelser og tilhørende volumbe-
nevninger. En slik kunnskap kan brukes som en 
referanse – en grunnenhet – for å sammenligne 
med andre størrelser. Å gjøre sammenligninger 
er en viktig aktivitet i det å måle. Måling betyr 
å sammenligne størrelser med en grunnenhet 
og å telle opp hvor mange slike grunnenheter 
den andre størrelsen rommer. I første omgang er 
det for volummåling, hvis liter er grunnenheten, 

snakk om å estimere om en beholder rommer 
mer (enn en liter), mindre (enn en liter) eller 
omtrent like mye (som en liter). I neste omgang 
handler det om å kunne telle opp hvor mange 
grunnenheter (liter) som trengs for å fylle en 
annen størrelse. 

Når jeg velger å bruke undervisningstid på 
et prosjekt, ønsker jeg at tiden jeg investerer i 
praktiske aktiviteter, skal gi formålstjenlige 
erfaringer til flere matematikkområder. Eksem-
pelvis vil kunnskaper om liter som blir delt opp 
i mindre enheter, være nyttige å ha med seg for 
å forstå divisjon med rasjonale tall. 

David Tall (2013) fremholder at elever tren-
ger hjelp til å generalisere kontekstuelle erfa-
ringer til et matematisk symbolspråk. I under-
visningsopplegget som her er beskrevet, blir 
elevene utfordret til å skrive oppbyggingen av 
10-litringene som addisjonsstykker. De lager 
notasjoner med utgangspunkt i de konkrete 
10-litringene de har laget, men de skriver også 
andre mulige sammensetninger av ti liter. Elev-
ene kan utfordres til å bruke både desimaltall og 
brøkuttrykk, og de får øvelse i å anvende riktige 
benevninger. 

I en gruppe/klasse vil elever ha ulike nivåer 
av matematisk forståelser. Van de Walle (2007) 
anbefaler å planlegge undervisningsopplegg i 
måling med tanke på at elevgruppen kan repre-
sentere tre ulike nivåer av forståelse: 

Nivå 1
Det grunnleggende stadiet i måling er å forstå at 
et objekt kan beskrives ved hjelp av en egenskap 
(et attributt) – her egenskapen volum. Forfat-
teren peker på at det er mer komplisert å forstå 
volum som en egenskap ved massive objekter 
uttrykt i kubikkcentimeter, kubikkdesime-
ter etc. enn som et rommål uttrykt i desiliter, 
liter etc. Aktiviteter som er anbefalt for å hjelpe 
elever til å bli oppmerksomme på rommål, er 
å sammenligne ulike objekter med tanke på 
om de rommer mer (enn en gitt enhet), mindre 
eller omtrent like mye som en gitt enhet. I til-
legg til evnen til å foreta disse vurderingene 
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fysisk mener jeg at ordene (språket) står sentralt 
i læringen. Elevene må utfordres til å begrunne 
hvordan de kan vite at en beholder rommer mer 
eller mindre. 

En boks/kartong som «omslutter» en væske-
mengde, har, slik jeg ser det, noen fellestrekk 
med et massivt objekt. Å håndtere slike karton-
ger kan derfor tenkes å være en nyttig erfaring 
– en referanse – for å utvikle forståelse for at 
volum er en egenskap også ved massive objekter.

Nivå 2
På det neste stadiet forstår elevene at størrelsen 
til et objekt kan beskrives som et antall av en 
enhet. Hvor mange enheter er det plass til inni 
beholderen? Det kan være et antall kopper ris, 
et antall «halvlitringer» eller et antall klosser 
(kuber). Anbefalte aktiviteter er å bruke enheter 
som elevene har et naturlig forhold til. I under-
visningsopplegg med elever som er blinde, har 
vi laget esker av ark med taktile ruter med side-
lengde 1 cm. Disse eskene har vi både fylt med 
centikuber, men også beregnet volumet med 
utgangspunkt i «enheten centikube» (cm³). 
Ifølge Battista (2007) er aktiviteter med kuber, 
der elevene skal tenke seg plassering av kuber i 
et tredimensjonalt koordinatsystem, viktige for 
at elever skal forstå formelle utregningsmetoder 
for volum av et prisme. Elevene kan utfordres til 
å tenke seg hvor mange kuber som trengs for å 
fylle en eske. En større utfordring er å tenke seg 

eller regne ut hvor mange «parkuber» (to kuber 
satt sammen til én ny enhet) som trengs for å 
fylle en eske. 

Nivå 3
På det tredje nivået har elevene kunnskap om 
standardiserte måleenheter, og de kan anvende 
måleinstrumenter og bruke formler for å regne 
ut volum.  

Å beskrive ferdigheter/forståelse i form av 
stadier må her ikke forstås som absolutte mål 
for kunnskap, men som et teoretisk redskap til 
å planlegge et undervisningsopplegg. Det er et 
redskap også til å kunne observere elever under-
veis i arbeidet med tanke på hvilke aktiviteter 
og oppgaver de bør utfordres med. Noen elever 
kan bruke lang tid på å sammenligne beholdere 
(nivå 1), mens andre kan regne ut vannvolum 
etter en gymtime for hele klassen og beregne 
konsekvensene av å bruke to minutter lengre 
tid i dusjen. 

Referanser
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(fortsettes side 26)
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Renate Jensen

Juleavslutning  
med utstilling og grublerier
Hvert år inviterer de fleste skoler foreldre til 
avslutninger eller andre tilstelninger. Ved Natt-
land skole har vi forsøkt å bruke disse anled-
ningene til å vise det arbeidet som gjøres i ulike 
fag. Det har vært alt fra vitensenter om kroppen 
viaog musikaler til reiselivsmesse. 

Julen i 2013 inviterte vi foreldre til elever på 
sjette trinn til å se hvordan elevene arbeider i 
matematikk. Vi ønsket å fokusere på lesing og 
kommunikasjon, både muntlig og skriftlig, fordi 
dette er et viktig fokus i undervisningen. Forel-
drene ser mest av elevenes leksearbeid, noe som 
ikke gir et bilde av helheten vi arbeider med å 
få til i faget. De får ikke høre elevene kommu-
nisere når de arbeider med rike oppgaver eller 
forklarer nye begrep for medelever. 

Elevene fikk derfor i oppgave å komme med 
ideer til hvordan vi kunne vise foreldrene hva 
vi arbeider med. Etter en idémyldring kom det 
frem til at de ønsket å lage en matematikkut-
stilling. De ville lage plakater med ulike tema, 
og alle skulle få lage sin egen plakat. På dagen 
skulle de selv være foreldrenes guider i utstil-
lingen og vise og forklare innholdet på plaka-
ter med ulike tema. I tillegg skulle det være et 
grublerom hvor elever og foreldre kunne løse 

oppgaver sammen. 
Elevene fikk selv velge hva de ønsket å vise 

og forklare. Vi tenkte først at det kom til å bli 
mange plakater med geometriske figurer og søy-
lediagram, men slik ble det ikke. Mange valgte 
å forklare strategier i hoderegning eller mate-
matiske begrep. 

Selve arbeidet startet med at hver elev laget 
et utkast i boken sin. Her presenterte de begre-
pene og ferdighetene de ville skrive om. Hver 
elev fikk tilbakemelding på utkastet sitt. Det ble 
en prosessorientert skriveprosess med fokus på 

Renate Jensen
Nattland skole, Bergen
Renate.Jensen@bergen.kommune.no

Elevene hadde som oppgave å følge foreldrene 

gjennom utstillingen og forklare og vise innholdet på 

egne og medelevers plakater. Her fikk de trene på å 

kommunisere muntlig. Foreldrene fikk her et innblikk 

i det språket elevene mestrer. Her forklarer en elev 

hvordan han kan finne sirkelens omkrets. 
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å bruke det matematiske språket i forklaringene. 
Noen valgte å arbeide videre i par, andre fort-
satte med sin egen prosess.

Disse elevene har på mellomtrinnet arbeidet 
mye med den grunnleggende ferdigheten å lese 
i matematikk. Som lærer har jeg reflektert over 
at det har vært en tradisjon i faget at læreren 
introduserer et tema med et eget opplegg eller 
en oppgave. Deretter har elevene gjerne jobbet 
med tilsvarende oppgaver i læreverket eller fra 
andre ressurser. Hvis dette alltid gjøres når nytt 
stoff introduseres, blir læreboken en oppgave-
samling, ikke tekster hvor elevene leser for å 
lære. Det å lese tekster er utfordrende. Alle tek-
ster består av flere meningsskapende ressurser. 
Slike ressurser er bilder, verbalspråk, symboler 
av ulike slag, tabeller, diagram og figurer. Det er 
viktig at elevene får trene på hvordan multimo-
dale tekster må leses for å skape mening i tek-
sten. De skal selv produsere slike sammensatte 
tekster, og da er mønstre fra læremidler viktige. 

I leseopplæringen har vi hatt tre hovedfo-
kus: å forstå hvordan tekstene skal leses, de 
matematiske begrepene og skillet mellom det i 
matematikken som er «funnet på» og det som 
er «funnet ut». 

På bord foran plakatene hadde vi satt frem 

konkretiseringsmateriell som elevene kunne bruke 

som hjelp i forklaringene sine. Da kunne elevene vise 

foreldrene for eksempel hvordan de forsto likeverdige 

brøker og fellesnevner. 

I invitasjonen til utstillingen oppfordret vi foreldrene til 

å stille spørsmål. Det å forklare matematiske begreper 

kan gjøres på ulike måter. Noen elever mestrer å bruke 

språket, mens andre klarer å gi eksempler. Foreldrene 

stilte spørsmål om hva primtall og faktorisering er. 

Jeg tror mange lærte mye denne ettermiddagen både 

elever og foreldre.
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De fleste læreverk tilbyr digitale utgaver. 
Dette er til stor hjelp når elevene skal arbeide 
med lesing. Da kan opplæringen skje i felle-
skap, og leserekkefølge kan diskuteres. Begrep 
og vanskelige ord kan utheves og arbeides med 
sammen. Ser hver elev i sin egen bok, vet ikke 
læreren på samme måte hvor elevene har fokus.

Jeg mener det er viktig at begrep opptrer i 
mange ulike sammenhenger for at elevene selv 

skal ta dem i bruk. Vi har 
derfor lest sammen med 
elevene, diskutert sammen, 
gitt oppgaver der begrepene 
er viktige, latt elevene lage 
egne oppgaver der begre-
pene er nødvendige, og hatt 
begrep på ukeplanen slik at 
de blir en del av læringsmå-
let for perioden. Forståelsen 
av begrep er blitt vurdert 
som like viktig som ferdig-
hetene de har arbeidet med, 
når vi gir tilbakemelding til 
elevene.

Et annet fokus har vært 
å se forskjellen på matema-
tiske definisjoner og bevis. 
I grunnskolen lærer elev-
ene oftest definisjoner som 
er funnet på. Det er bestemt 
at det skal være slik, for å 
forstå hverandres kommu-
nikasjon. Dette må læres på 
en annen måte enn det en 
kan «gjøre» og se stemmer. 
Noen ganger handler det 
om å være kjent med kon-
vensjoner. Det er for eksem-
pel ikke logisk at x-aksen 
skal leses av før y-aksen i 
et koordinatsystem, eller at 
reglene for regnerekkefølge 
er slik vi har bestemt. Vin-
kelsummen i en trekant, 
eller at faktorenes rekke-

følge er likegyldig, er ting vi har funnet ut. Dette 
kan arbeides med og må læres på en helt annen 
måte. Her kan elevene «gjøre» og forstå. Denne 
forskjellen mener vi det er viktig å diskutere 
med elevene for å gjøre dem bevisste på hvordan 
de må tenke og jobbe med faget. Disse reflek-
sjonene om arbeid i matematikk ønsker jeg å 
gjøre elevene delaktige i, og de ligger til grunn 
for tilstelningen foreldrene var invitert til. 

På grublerommet var det laget oppgaver hvor det å tegne modeller var en 

god strategi for å finne løsningen. Foreldrene fikk se at elevene hadde ulike 

strategier når de arbeidet med oppgavene.
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I arbeidet med utstillingen valgte mange 
elever å vise og forklare ulike regnestrategier 
og metoder, men alle tema i matematikk var 
representert. Elevenes hovedmål i denne oppga-
ven var å kunne kommunisere matematikk. Det 
å kunne skrive i faget er også en viktig grunn-
leggende ferdighet. Det innebærer blant annet 
å kunne beskrive og forklare en tankegang. 
Det innebærer å bruke matematiske symbol 
og det matematiske språket til å presentere løs-
ninger. Skrivingen er et redskap for å utvikle 
egne tanker og egen læring. Utvikling i å skrive 
i matematikk går fra å bruke enkle uttrykks-
former til gradvis å ta i bruk et formelt symbol-
språk og en presis fagterminologi. Elevene på 
sjette trinn er på god vei i denne utviklingen.

Det er vanskelig å måle effekten av det å 
drive en systematisk lese- og kommunikasjons-
opplæring i faget. Det vi som lærere ser i denne 
gruppen, er at det er sjelden elevene ikke forstår 
det de leser i faget. Det er selvsagt ikke alltid de 
får til alle oppgaver, men de forstår hva teksten 
forklarer, og hva oppgavene spør om. Det håper 

vi er et resultat av at elevene har fått trene i å 
lese, diskutere og reflektere over matematikk og 
å bruke språket i egne forklaringer. Vi så også i 
arbeidet med utstillingen at elevene brukte det 
vi har arbeidet med. De visste hvordan språket 
skulle være når de forklarte matematikk på pla-
katene, og de brukte de matematiske begrepene 
når de forklarte og viste for foreldrene.

Elevene arbeider jevnlig med rike oppgaver 
og problemløsning i undervisningen. Vi ønsket 
også å vise foreldrene eksempler på dette, og 
laget derfor et «grublerom». Elever og foreldre 
løste julegrublerier sammen i små grupper. Vi 
brukte ulike oppgaver, blant annet fra fra www.
matematikk.org sin julekalender. Det at for-
eldrene fikk høre barna forklare og se hvilke 
strategier de brukte, var et viktig mål for denne 
økten. 

Vi lærere opplevde at dette var en god 
metode for å vise foreldrene hvordan vi arbei-
der i matematikk på, og kommer helt sikkert til 
å gjøre dette igjen når vi får nye elevgrupper.

Trude Fosse (red.)
Rom for matematikk – i 
barnehagen
Rom for matematikk – i barnehagen er en nødvendig bok for 
arbeid med matematikk i barnehagelærer utdanningen. Forfatterne 
viser ulike matematikk didaktiske innfallsvinkler til fagområdet 
matematikk og barn. Fagstoffet blir presentert med nærhet til 
praksisfeltet samtidig som det blir satt inn i faglige og historiske 
sammenhenger. Boka utfordrer og bevisst gjør leserne til å se 
muligheter i barns matematiske verden.

Bidragsytere:
Magni Hope Lossius, Gert Monstad Hana, Leif Bjørn Skorpen, Line I. Rønning Føsker,  
Elena Bøhler, Vigdis Flottorp og Torgunn Wøien

ISBN 978-8290898-57-6 · 137 sider · 365,–
Caspar Forlag AS · www.caspar.no · bestill direkte fra forlaget på ordre@fagbokforlaget.no
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Anne-Marit Selstø,  
Linn-Merethe Kibsgård, Terje Pedersen

Droner – lekende læring
Fredag 3. oktober var det kickoffdag med droner 
på Rothaugen skole. Elevene i klasse 8E, 9G og 
8F hadde nemlig en såkalt dronedag hvor de 
skulle få lære mer om droner, men også selv få 
både fly og kjøre droner. Elevene var selvfølge-
lig spente og gledet seg til å prøve noe nytt og 
spennende innenfor emnet. Målet med denne 
dagen var at elevene skulle få se hvordan droner 
ble brukt i arbeidslivet, men også knytte dem 
til arbeid med praktisk matematikk. Resultatet 
inngikk i et tverrfaglig arbeid i matematikk, 
naturfag, RLE og norsk.

Dagen startet med at elevene presenterte pro-
grammet for dagen og ønsket de inviterte gjes-
tene velkommen. Elevene ble så delt inn i grup-
per som de skulle følge hele dagen. Ettersom det 
var rundt 60 elever som skulle være med, var vi 
nødt til å dele dagen opp slik at alle fikk med seg 

de ulike foredragene og aktivitetene som skulle 
foregå. Før lunsj delte vi klassene i to.: Den ene 
gruppen programmerte droner med Kristine 
Sevik fra IKT-senteret, mens den andre hørte 
på foredrag fra Truls Andersen (Aker Solutions), 
professor Joachim Reuder og ph.d.-student Line 
Båserud (Ggeofysisk institutt ved UiB). Etter vel 
en time byttet vi, slik at de som hørte på fore-
draget, fikk programmere, mens de som hadde 
programmert, fikk høre på foredragene.

Anne-Marit Selstø
Rothaugen skole, Bergen
Anne-Marit.Selsto@bergen.kommune.no

Linn-Merethe Kibsgård
Rothaugen skole, Bergen
Linn-Merethe.Kibsgard @bergen.kommune.no

Terje Pedersen
Rothaugen skole, Bergen
Terje.Pedersen @bergen.kommune.no

Figur 1: Et eksempel som får dronen til å ta av, rotere 

mot klokken, stoppe og lande. Hentet fra Iktsenteret.no
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Programmering og dronens bruksområde
Under programmeringsøkten lærte elevene 
hvordan de kunne få dronene til å utføre gitte 
ordrer som var skrevet inn i programmet de 
brukte (se figur 1). Etter å ha prøvd ut de ulike 
ferdigskrevne kodene, fikk elevene også prøve å 
legge inn endringer i kodene, for eksempel for 
å endre retning, fart og tidsavhengighet. Ved 
hjelp av litt prøving og feiling forstod elevene 
at droner som får slike ordrer, automatisk vil 
utføre dem og ikke slutte før de får beskjed. 
Vi hadde en gruppe som sendte kommandoen 
«takeoff», etterfulgt av «stig» i tre sekunder, 
men glemte å si at dronen skulle lande. Resul-
tatet ble at dronen stod og spant oppi taket, og 
vi måtte gå inn manuelt og sende en ny kom-
mando, «land», for å få dronen ned igjen. Dette 
viste elevene hvor viktig det er å sende presise 
kommandoer til dronen, slik at du ikke må inn 
og endre dem underveis.  

Truls Andersen fra Aker Solution holdt et 
spennende foredrag om hva droner er, hvordan 
de fungerer, og hvordan droner kan utvikle seg i 
framtiden. En drone er et ubemannet, fjernstyrt 
fartøy som kan programmeres til å fly visse 
distanser og utføre ulike kommandoer. De blir 
ofte forbundet med militær innsats, hvor de blir 
brukt til blant annet å angripe mål som ligger 
langt unna. Droner har gjennomgått en enorm 
utvikling de siste årene, og de blir også brukt til 
andre ting, for eksempel fotografering, filming, 
undersøkelser og hobbyflyvning. Professor Joac-
him Reuder og ph.d.-student Line Båserud fra 
Universitetet i Bergen forklarte hvordan Gdet 
geofysiske institutt bruker droner til å under-
søke værfenomener og foreta ulike målinger 
i atmosfæren. Dette gjøres ved at de sender 
droner opp i atmosfæren. Disse dronene har 
en spesiell overflate og små følere som henter 
informasjon fra atmosfæren til videre forskning.

Droner i et etisk perspektiv
I forkant av dronedagen hadde vi sammen med 
elevene vært på BIFF og sett filmen «Drone». 
Denne filmen tar for seg CIAs kampdroneakti-

vitet på 2000-tallet. I filmen møter vi tidligere 
droneoperatør i U.S. Air Force, Brandon Bryant, 
og den pakistanske advokaten Shahzaf Akbar, 
som forteller hver sin historie. Denne filmen 
fikk elevene til å tenke på de etiske spørsmå-
lene ved bruk av droner. På slutten av filmen 
fikk elevene mulighet til å prate med og stille 
spørsmål til Brandon Bryant og Shahzaf Akbar. 
Elevene ble veldig engasjert og stilte spørsmål 
som: «Hvorfor bruker de droner når de vet hvor 
mange uskyldige liv som går tapt?»

I en forlengelse av dette hadde vi denne dagen 
invitert Rolf Lund, som er leder i Forsvarets 
droneseksjon. Han holdt et innlegg om droner 
i strid og hvordan Forsvaret bruker dem. I den 
forbindelse kom flere etiske aspekt ved bruk av 
droner fram, noe som skapte stort engasjement 
hos elevene. Ettersom elevene hadde sett filmen 
«Drone» i forkant av dronedagen, ble de ivrige 
på å stille spørsmål som: «Bruker Norge droner 
på samme måte som USA?» «Hvorfor sender de 
ikke inn tropper når de vet at mange liv går tapt 
når de bruker droner?»

Praktisk matematikk
Etter lunsj brukte vi dronene til å løse ulike 
praktiske matematikkoppgaver. Elevene jobbet 
med temaene koordinatsystem, vinkler, målin-
ger, tid, fart og strekning. Dette var temaer 
som elevene hadde fått en kort introduksjon 
om i forkant av dronedagen. Til dette arbeidet 
brukte elevene kjøredroner (minidrones, figur 
2) og flyge droner (quadcopters, figur 3), som de 
styrte ved hjelp av smarttelefon eller nettbrett.

Den første matematikkoppgaven handlet 

Figur 2: En kjøredrone (minidrone). 
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om koordinatsystemet, om det å bevege seg fra 
koordinat til koordinat. Elevene tegnet X-aksen 
langs gulvet og Y-aksen vertikalt (langs veggen). 
X-aksen skulle fortelle hvor langt til venstre 
eller høyre dronen fløy, mens Y-aksen anga 
høyden til dronen. Elevene jobbet med opp-
gaver hvor de måtte notere hvor dronen fløy, i 
koordinatsystemet, og de skulle få dronen til å 
fly opp til gitte koordinater. De første oppga-
vene gikk mest på at elevene skulle bli kjent med 
og forstå koordinatsystemet de hadde laget. Til 
dette måtte de forstå hva de ulike koordinatene 
betyr, for eksempel at koordinaten (3, 2) betyr 
at dronen må starte på 3 på X-aksen og skal fly 
opp til 2 på Y-aksen. 

Den største utfordringen var når elevene 
skulle tegne ulike geometriske figurer i luften 
ved hjelp av dronen. Elevene måtte først bli 
enige om hvilken geometrisk figur de ønsket å 
tegne, og hvor i koordinatsystemet de ville plas-
sere den. De tegnet inn figuren i et tomt koor-
dinatsystem som de hadde fått utlevert før de 
brukte dronen til å tegne den. Elevene erfarte 
raskt at det å styre dronen så presist som mulig, 
er både vanskelig og tidkrevende. Det var derfor 
viktig at de samarbeidet godt og hjalp piloten å 
se når dronen nådde de ulike punktene i koor-

dinatsystemet (se figur 4). 
Dagens siste oppgave ble løst ved hjelp av 

kjøredronene. Elevene fikk i oppgave å konstru-
ere en bilbane ut fra en konstruksjonsforklaring. 
Til denne oppgaven måtte elevene vite hvordan 
de skulle konstruere 90, 60 og 45 graders vin-
kler. Dette var vinkler vi hadde gjennomgått 
tidligere i uken. Konstruksjonen av bilbanen 
var den oppgaven som tok lengst tid, ettersom 
den krevde nøyaktighet og elevene måtte huske 
hvordan de konstruerte de ulike vinklene. 
Kommunikasjon og samarbeid var viktig. De 
måtte så bruke kunnskaper om målestokk til å 
forstørre opp banen og overføre den til gulvet. 
Etter å ha overført banen til gulvet skulle elev-
ene kjøre gjennom banen flere ganger og regne 
ut gjennomsnittstiden og farten til dronen. Flere 
elever opplevde kjøringen som vanskelig, etter-
som dronen er meget følsom på måten du styrer 

Figur 3: En flygedrone (quadcopter). 

Figur 4: Elever i aksjon med flygedrone (quadcopter). 
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den. De opplevde derfor at gjennomsnittstiden 
og farten ikke alltid stemte helt, ettersom én 
elev kjørte fort gjennom mens en annen gjerne 
brukte dobbelt så lang tid. 

Elevene hadde også i oppgave å gjøre et inter-
vju med de innleide foreleserne som de måtte ta 
med i en rapport som de skulle skrive i norsk-
faget etter dronedagen. Dette som et ledd i den 
tverrfaglige tanken vi hadde for prosjektet. 
Elevene viste stor interesse for de innleide fore-

leserne, noe som kom frem 
i spørsmålene de stilte: 
– Når valgte du å 
begynne å jobbe i forsva-
ret?
– Da jeg var 18 år 
gammel.
– Hvordan bruker 
forsvaret droner?
– Vi bruker droner til 
blant annet skyte øving.

Oppgavene som elevene 
løste i løpet av dagen, stilte 
store krav til kreativitet, 
nøyaktighet og samarbeid. 
Når elevene arbeidet med 
de ulike oppgavene, hadde 
de ikke tilgang til noen 
hjelpemidler. De måtte selv 

finne ut hvordan de skulle løse de ulike pro-
blemstillingene, noe som førte til litt prøving 
og feiling underveis. For å løse oppgavene måtte 
elevene bruke hverandres styrker og kunnska-
per og sammen finne løsninger på oppgavene. 
De måtte sammen vurdere de ulike løsningene 
og finne ut om de var riktige eller gale.  

Elevene ga gode tilbakemeldinger og syntes 
nok at selve droneflygingen og kjøringen var 

det aller kjekkeste. For 
oss ble dette starten på en 
praktisk tilnærming til 
matematikkfaget og noe vi 
ønsker å bygge videre på i 
etterkant av den vellykkede 
dronedagen.

Figur 5: Konstruering av bilbane

Figur 6: Elevene styrer kjøredronene (minidrones) gjennom løypen og tar tiden.
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Evert Dean

Returkraft + algebra = 
meningsfylt matematikk?
I flere år har det foregått et spennende mate-
matikkprosjekt i Agder. Noen ungdomsskole-
elever har besøkt Returkraft og fått opplæring 
i algebra. Dette har vært et samarbeidsprosjekt 
mellom bedriften, Universitetet i Agder og et 
par skoler. Masterstudenter i matematikk har 
utarbeidet oppgavene, mens Returkraft har 
hatt ansvar for omvisning på denne spennende 
arbeidsplassen. Målet har vært å møte elevene 
med meningsfylt matematikk i en ny kontekst 
utenfor klasserommet. Professor Maria Luiza 
Cestari ved UiA har ledet prosjektet i flere år, og 
hun har også samarbeidet med Anne Vegusdal 
fra Lektor2-ordningen.

I 2013/14 var jeg deltaker i dette MathEUS-
prosjektet (Mathematics at the Enterprise, Uni
versity and School) som en del av min videreut-
danning i matematikk. Fokus var på algebra-
undervisningen i ungdomsskolen. Min erfaring 
er at algebra er et krevende emne. Mange elever 
opplever det som meningsløs manipulering 
med symboler og regneprosesser etter bestemte 

regler. Slike algebraiske aktiviteter i en skole-
kontekst gjør det kanskje vanskelig for elevene å 
se sammenhengen med det virkelige liv. Derfor 
ønsket jeg å finne ut av hva som skjer når elev-
ene kommer i en ny kontekst og får oppgaver fra 
det virkelige liv.

Lektor2-ordningen er en nasjonal 
realfagsatsing som finansieres av Kunnskaps-
departementet og ledes og driftes av Natur-
fagsenteret. Ordningen deler ut midler til 
ungdomsskoler og videregående skoler som 
ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet 
direkte i undervisningen. Gjennom Lektor2-
ordningen får skolen ressurser til å etablere og 
utvikle læreplanrettede undervisningsopplegg i 
samarbeid med bedrifter og institusjoner som 
bruker realfag i sitt arbeid.
Målene for Lektor2-ordningen er å
– stimulere interessen og motivasjonen for 

realfag
– øke elevenes læringsutbytte
– øke rekrutteringen til realfagene
– styrke samarbeidet mellom skole og 

arbeidsliv

Disse målene skal nås gjennom en relevant 
og praksisnær undervisning som har 
fokus på anvendelse av kunnskap og aktiv 
elevdeltakelse. 
(Kilde: www.lektor2.no)

Evert Dean
Samfundets skole Kristiansand / 
masterstudent UiA
evert.dean@samfundet.org 

Bilder/illustrasjoner: www.returkraft.no,  
Anne Vegusdal og Margrethe Hanssen
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Jeg jobbet sammen med 
Wenche Holtsmark Ander-
sen og May Hanne Mikal-
sen, to dyktige lærere fra 
videregående skole, og 
utarbeidet et hefte med 
matematikkoppgaver. Opp-
gavene knyttet seg til data 
fra bedriften: antall tonn 
søppel og energi i form av 
strøm og fjernvarme. Vi 
fikk gode tilbakemeldin-
ger fra både elevene og 
lærerne som deltok. Det 
var en annerledes kontekst 
for elevene, og vi obser-
verte at elevene arbeidet 
ivrig med oppgavene, og 
de gav mange gode tilbake-
meldinger om at dette var 
meningsfylt matematikk: 
lærte algebra i en praktisk 
sammenheng, mye gøyere 
enn vanlig skole, lettere å 
forstå grafer og funksjoner, 
mere utfordrende oppgaver 
enn de på skolen, forstår 
bedre hvordan man får 

bruk for matematikk i arbeidslivet osv.
Å legge undervisningen til en bedrift kan 

skape forståelse for at opplæringen på skolen 

Returkraft er et energigjenvinningsanlegg 
som brenner ca. 130 000 tonn restsøppel i 
året. Forbrenningsovnen varmer opp vann, 
og vanndamp under høyt trykk driver en 
turbin som produserer strøm. Varmt vann 
blir også sendt som fjernvarme rundt i 
distriktet. Gjennom renseprosesser blir de 
giftige stoffene i røyken fjernet, og derfor er 
Returkraft en moderne og miljøvennlig bedrift 
som har løst problematikken rundt restavfallet 
som tidligere bare ble deponert i naturen.

Figur 1: Eksempel på en oppgave fra MathEUS-prosjektet

Figur 2: Elevbesvarelse fra MathEUS-prosjektet
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er noe vi får bruk for i et 
fremtidig yrke. Samtidig 
er kompliserte emner ikke 
bare noe vi lærer på skolen, 
men noe som kan ha til-
knytning til dagliglivet, og 
for mange er det nødvendig 
kunnskap i jobbsammen-
heng utenfor skolen. Målet 
med dette MathEUS-
prosjektet er å stimulerer 
til økt læringsutbytte i 
matematikk hos elever. 
Vi håper også at en slik 
opplevelse kan skape større 
interesse og motivasjon for 
realfagene. I mars 2014 ble 
MathEUS-prosjektet eva-
luert, og alle samarbeids-
partnerne var enige om at 
det skulle videreføres. 

Knyttet til MathEUS-
prosjektet (og eget master-
prosjekt) har jeg utviklet 
et forberedelseshefte som 
elevene gjennomgår på 
skolen før bedriftsbesøket, og et hefte med alge-
braoppgaver fra bedriftskonteksten som løses på 
Returkraft. 

Før besøket på Returkraft arbeider elev-
ene 1–2 timer på skolen for å bli litt kjent med 
bedriften og hva de driver med der. Elevene 
forbereder også funksjonsbegrepet som de skal 
arbeide videre med under bedriftsbesøket. 

Bedriftsbesøket varer en hel skoledag og star-
ter med omvisning i kontrollrommet, der de kan 
se trailere som tømmer søpla i en stor bunker, 
og ei kran som løfter søpla inn i ovnen. Deret-
ter går turen til produksjonshallen, der elevene 
blant annet ser forbrenningsovnen og genera-
toren som produserer strøm. Deretter går veien 
til skolestua, der de nå skal løse oppgaver som 
dreier seg om søppellevering, kjemisk energi 
som blir omdannet til varmt vann i ovnen, og 
produksjon av strøm og fjernvarme. Etter en 

felles oppsummering blir det en ny omvisning 
i renseavdelingen med posefilter og katalysator 
som gjør røyken fri for giftige stoffer og gasser. 
Så er det igjen tilbake til skolestua med nye opp-
gaver knyttet til dette temaet. Dagen avsluttes 
med en felles oppsummering av hva de har lært. 
Målet er å gi elevene en god plattform for funk-
sjonsbegrepet. 

Algebraopplegget har nå blitt et fast tilbud 
fra Returkraft til ungdomsskoler i Agder. Det 
er bare å ta kontakt med bedriften (www.retur-
kraft.no). En liten informasjonsfilm fra niende 
klasse ved Samfundets skole, som gjennom-
førte opplegget høsten 2014, ble laget av Cath-
rine M. Sviggum ved Mediesenteret på UiA. 
(https://uia.mediaspace.kaltura.com/media/
Matematikk+på+Returkraft/0_o0pjm6sf)

Opplegget kan kanskje også inspirere andre 
som ønsker å knytte til seg bedrifter i forbin-

Figur 3: Eksempel fra forberedelsheftet
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delse med opplæringen i 
matematikk eller andre fag.

Selv om professor 
Cestari nå har blitt pen-
sjonist, lever hennes  
MathEUS-prosjekt videre 
med nye didaktikere fra 
UiA. Regionalt forsknings-
fond Agder har bevilget 
500  000 kroner til fors-
kning på dette samarbeidet 
mellom en bedrift, univer-
sitetet og ungdomsskoler.
Hovedfokus vil være om 
elevene har økt læringsut-
bytte når de deltar i under-
visningsoppleggene ved 
Returkraft. Prosjektleder er 
Anne Vegusdal, koordina-
tor for Lektor2-ordningen 
i Agder. (http://www.natur-
fagsenteret.no/nyhet/vis.
html?tid=2100088).

Figur 4: Ett eksempel fra elevheftet

2.4	  Bruk	  av	  kalk	  

Les	  dette:	  Kalk	  reagerer	  med	  de	  farlige	  gassene	  i	  røyken	  og	  blir	  til	  små	  partikler	  som	  blir	  renset	  

ut	  i	  filteret.	  Det	  varierer	  hvor	  mye	  kalkpulver	  Returkraft	  bruker.	  Hvis	  det	  er	  mye	  svovel,	  klor	  og	  

fluor	  i	  røykgassen,	  må	  de	  øke	  doseringen	  til	  200	  kg	  kalk	  i	  timen.	  Hvis	  det	  er	  mindre	  farlige	  

gasser,	  kan	  de	  redusere	  dette	  til150	  kg/h.	  Her	  har	  du	  en	  graf	  som	  viser	  at	  Returkraft	  sprøyter	  

inn	  150	  kg	  i	  timen:	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Lag	  en	  ny	  graf	  g(x)	  som	  viser	  at	  kalkmengden	  har	  økt	  til	  200	  kg	  i	  timen.	  

	  

f(x)	  =	  150x	  

f(x)	  =	  150x	  

Figur 5: Et annet eksempel fra elevheftet
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Gjert-Anders Askevold, Silke Lekaus 

Elevar si argumentasjon
Denne artikkelen byggjer tematisk på artikkelen 
«Matematisk argumentasjon» frå Tangenten 4, 
2014. Vi følgjer den same elevgruppa frå åttande 
klasse, og denne gongen er det elevane sin kollek
tive læringsprosess som er i fokus. Artiklane kan 
lesast uavhengig eller i samanheng.

Imaginære dialogar
Med denne arbeidsforma får elevane utdelt ein 
uferdig tekst i dialogform mellom to (eller fleire) 
personar som er i startfasen med å utforske eit 
matematisk problem. Elevane skal individuelt 
skrive ferdig dialogen mellom desse personane, 
som skal fortsetje å arbeide med det matema-
tiske problemet. Dialogen skal skrivast medan 
elevane sjølve utforskar og argumenterer i 
arbeidet med problemet, og såleis kan ein seie 
at arbeidsforma nærmast blir ei form for tan-
keskriving der feilslutningar òg blir tekne med 
(Wille, 2011). Tekstforma der to tenkte elevar 
snakkar med kvarandre, ikkje til læraren, tillèt 
eksplisitt at elevane nyttar sitt eige, meir ufor-

melle språk, noko som kan gjere det enklare for 
elevane å komme i gang med ein matematisk 
argumentasjon og forstå matematikken i proble-
met. Meir informasjon om imaginære dialogar 
finn du i Matematisk argumentasjon i Tangen-
ten 4, 2014 (Lekaus & Askevold, 2014).

Vi arbeidde med dialogskriving i ein 
åttandeklasse med 30 elevar, sett saman av 16 
gutar og 14 jenter. Klassen var delt i sju grupper 
med fire eller fem elevar i kvar. Læraren sette 
saman gruppene etter samarbeidseigenskapar 
og slik at det faglege nivået hos elevane var 
jamnast mogleg. Alle gruppene skulle skrive 
ein imaginær dialog i fellesskap. Dette er altså 
ei tillemping av den opphavlege metoden, der 
elevane jobbar individuelt. I denne artikkelen 
møter vi ei gruppe på fire elevar, to gutar og to 
jenter, som blei rekna som fagleg sterke. Alle 
opplysingar om skulen og elevane er anonymi-
serte.

Oppgåva, starten på ein imaginær dialog
Elevane arbeider med ein imaginær dialog der 
dei skal avgjere når trekanten har størst areal 
når lengda på grunnlina er konstant og vi flyt-
tar det motståande punktet slik at summen av 
dei to andre sidene er konstant. Veka før hadde 
elevane arbeidd med ei anna dialogoppgåve og 
funne ut at trekantar ikkje treng ha likt areal 
sjølv om dei har lik omkrins (Lekaus & Aske-
vold, 2014). Vi håpa at elevane skulle gjere seg 

Gjert-Anders Askevold
Høgskolen i Bergen
Gjert-Anders.Askevold@hib.no

Silke Lekaus
Høgskolen i Bergen
Silke.Lekaus@hib.no
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nytte av erfaringane dei hadde gjort tidlegare, 
når dei jobba med den nye dialogoppgåva.

I figur 1 finn du oppgåva slik ho vart gitt 
til elevane. Ei dialogoppgåve skal ikkje vere ei 
matematikkoppgåve med fasitsvar, men heller 
utfordre elevane på matematisk argumentasjon. 
Denne oppgåva kan løysast på ulike måtar. Den 
eine måten er empirisk og går ut på at ein festar 
eit tau med endane i A og B og strekkjer det 
ut med ein penn slik at vi finn C (tauet blir då 
linestykka AC og BC). Premissen AC  +  BC = 
konstant blir dermed halden, samstundes som 
C kan ha ulike posisjonar. Desse posisjonane er 
å finne i ei elliptisk bane (sjå figur 2). Arealet av 
ein trekant er avhengig av grunnlina og høgda 

til trekanten. Sidan grunnlina alltid er den same 
i denne problemsituasjonen, er det høgda som 
avgjer arealet til trekanten. Skal arealet bli størst 
mogleg, må høgda vere størst mogleg. I dette 
tilfelle finn vi at det er når trekanten er like-
beina, at C er lengst vekke frå AB og trekanten 
har størst areal (sjå figur 2).

Prosessen med å skrive ein dialog 
(transkripsjonen)
I fortsetjinga av denne artikkelen vil vi sjå på 
korleis elevane utviklar ein argumentasjon 
når dei arbeider med dialogen. Vi skal sjå at 
dei startar på det som kan karakteriserast 
som ein omveg, men som likevel gir læring i 
matematikk. I starten ser det ut til at elevane 
forholdsvis raskt arbeider seg fram mot ein idé 
om når arealet av trekanten er størst. Når ein ser 
på videoen og transkripsjonen, ser det ut som 
elevane har forstått oppgåva og funne ein argu-
mentasjon for at trekanten må vere likebeina. 
Det er akkurat på dette punktet det er freistande 
som lærar å gå inn i ein dialog med elevane for 
å sørgje for at dei formulerer resultatet med 
eit matematisk språk og notasjon. Men det er 
her vi meiner at elevane sjølve bør få fullføre 
resonnementa sine og bli sikre på sin eigen 
argumentasjon. Som vi skal sjå, startar elevane 
på ein lang omveg som viser at dei nesten var 
ved målet, utan å vite kvifor. Vissa om at dei 
hadde funne svaret eller vunne ny innsikt, 
var kanskje ikkje til stades. Vi skal no følgje 
prosessen til dei fire elevane Jim, Jan, Kaja og 
Hege gjennom å analysere utdrag frå samtalane.

Størst areal
I figuren nedenfor, tenk deg at A og B er to 
faste punkt, men punkt C kan flyttes hvor 
som helst, så lenge AC + BC er lik.

Per:  Hmm... AC+BC skal alltid være lik. Hva 
betyr det? Er det som om vi hadde et 
tau som er festet i A og B?

Kari:  Jeg tror du har rett. Og C er som en 
perle tredd på tauet.

Per:  Og når du flytter C, så endrer 
trekanten form.

Kari:  Når tror du at trekanten har størst 
areal? 

Per: Hvordan kan vi finne ut av det? Jeg 
har lyst til å prøve med litt tau. 

Skriv ferdig dialogen mellom Per og Kari. 

Figur 1

Figur 2
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Elevane eksperimenterer
I starten av timen er det mest dei to gutane 
Jim og Jan som diskuterer oppgåva. Kaja er lite 
aktiv, og Hege kjem litt seinare til timen og vil 
bli sett inn i arbeidet av resten av gruppa.

Gutane kjem i gang med oppgåva gjennom 
ein fase der dei hentar fram etablert kunnskap, 
og reknar ut arealet av trekanten som allereie 
er på arket. Dei er opptekne av at arealforme-
len for trekantar må følgjast, og at ein skal vere 
nøyaktig i rekninga. Det ser vi når dei gir opp 
måltalet til arealet med tre desimalar. Jim og 
Jan snakkar litt forbi kvarandre og reknar fort. 
Vi kan ane ei form for rutine eller instrumentell 
tilnærming der elevane er vane med at svaret 
på oppgåva ligg i nøyaktige utrekningar, ikkje 
forklaringar og argumentasjon. Det verkar som 
elevane ikkje er klare for å lausrive problemstil-
linga frå den gitte figuren, som ser ut til å ha 
ei statisk rolle for elevane. Så kjem elevane til 
kjernen i oppgåva, at summen av dei to sidene i 
trekanten (AC og BC) skal vere konstant. Det er 
her vi meiner at sjølve utforskinga kjem i gang.

I situasjon 1 nedanfor kan vi sjå at gutane 
begynner å eksperimentere og teikne på figuren. 
Dei teiknar ein ny trekant der dei prøver å få 
AC + BC til å ha det same måltalet som i den 
gitte trekanten. Dei prøver å vere nøyaktige på 
millimeteren. Dei måler den nye trekanten, og 
videoen syner at dei reknar ut arealet av denne, 

altså den midtarste trekanten i figur 4.
Vi kan sjå av situasjon 1 at gutane er einige 

om at problemet med arealet kan reduserast til 
eit problem kring høgdene. Gutane finn først at 
høgda på den nyteikna trekanten er den same 
som i den opphavlege trekanten. Eller var ho no 
verkeleg det? Elevane er no tydeleg i ein utprø-
vingsprosess der dei blir kjende med oppgåva 
og testar ut ulike måtar å løyse henne på. Jim og 
Jan prøver å leggje linjalen normalt på grunn-
lina i trekanten, gjennom toppunktet til den 
opphavlege, og finn at høgda ikkje er lik i dei to 
trekantane. Vi meiner at elevane her har opp-
daga at trekanten vil endre areal når vi flyttar 
på C, men Jim verkar usikker på resultatet og 
trur han har gjort feil. Ein hypotese hos gutane 
verkar for å vere at trekanten alltid har same 
areal uansett kor dei flyttar punktet C. Noko 
av grunnen til at Jim vil halde på denne tesen, 
og trur at han har gjort feil, kan vere at dei har 
teikna ein trekant som er ganske lik den opp-
havlege trekanten, og at høgda blir tilnærma lik 
den i den opphavlege trekanten. Elevane er så 
vidt i gang med oppgåva, dei eksperimenterer, 
og det kan sjå ut som dei arbeider på det første 
bevisnivået, «naiv empirisme», i Balacheffs teori 
om ulike argumentasjonsnivå (Balacheff, 1998). 

Jim: Blir arealet større no? Skal vi se? 
((trekker arket mot seg))

Jan: Høyden er jo den samme jo. Grunnlinjen 
er den samme, høyden er den samme.

Jim: ((Forskjell i trekantenes høyde er veldig 
liten)) Såååå sant. ((ser på tegningen)) 
Nei, det er det jo ikke, se då! Da tar vi 
den helt (parallell) ((Tar linjalen og viser 
en parallell til grunnlinjen)). 

Jan: Ser du? Høyden er ikke den samme. 
Jim: Men da er det bare det at jeg har gjort 

feil da.

Situasjon 1

1. Naiv empirisme: enkel utprøving av om 
ein hypotese stemmer, med få og enkle 
eksempel.

2. Det avgjerande eksperimentet: same 
som nivået over, men eleven testar òg 
hypotesen på ekstremtilfelle.

3. Det generiske eksempelet: argumentasjon 
som viser generelle matematiske 
samanhengar, men framleis er avhengig 
av konkrete eksempel.

4. Tankeeksperimentet: matematisk 
argumentasjon lausrive frå bruk av 
eksempel.

Balacheff (1998).

Figur 3
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Naiv empirisme tyder at elevane argumenterer 
på grunnlag av få og tilfeldig valde eksempel. 
På det neste av fire nivå prøver elevane ut kva 
som skjer i ekstremtilfelle. Balacheff kallar 
dette nivået «det avgjerande eksperimentet». 
Sjå figur 3.

Nesten der
Elevane fortset å eksperimentere, og etter 
omtrent seks minutt verkar det som dei har 
funne ein argumentasjon for at arealet er størst 
når trekanten er likebeina. Jan prøver å under-
byggje sin teori med eit slags avgjerande mot-
eksempel når han forklarer for Jim i situasjon 2 
at trekanten må bli veldig låg dersom punktet C 
blir flytta langt til ei av sidene.

Jim finn midten på grunnlina og teiknar inn 
ein likebeina trekant. Teikninga som oppstår, 
er vist i figur 3. Ho motseier tydelegvis Jan si 
forventning til kva som skulle skje, som vi ser 
i situasjon 3.

Gutane måler lengdene på nytt. Dei tek eit 
nytt ark og lagar ei ny teikning. Jim teiknar 
inn midtnormalen til grunnlina opp til ei line 
parallell med grunnlina gjennom toppunktet 
til den opphavlege trekanten. Det kan verke 
som om teorien om at høgda alltid er den same 
uansett kor ein flyttar C, er så sterk at Jim ikkje 
ønskjer å gjere midtnormalen lengre. Han går 

likevel med på det etter at Jan peikar på at han 
bør vere lengre: «Men litt over den streken i til-
felle vi kommer …» Jan mumlar, noko som kan 
tyde på at han er usikker på sin eigen hypotese. 
Deretter går dei i gang med å teikne linene AC 
og BC og få dei slik at AC + BC er som på den 
opphavlege figuren. Elevane bruker lang tid på 
å få måla nøyaktige. Jan konkluderer med at 
C no er litt over streken som er parallell med 
grunnlina. Det kan sjå ut som om elevane har 
løyst oppgåva; dei har funne ut at trekanten er 
størst når han er likebeina, sidan dei teiknar 
inn midtnormalen. Dei finn at høgda på den 
nye trekanten er litt større enn på den opphav-
lege trekanten, slik at arealet òg må bli større, ei 
oppdaging som fører til at dei må forkaste hypo-
tesen om at arealet alltid er det same. Slik vi ser 
det, er elevane no nesten i mål. Dei har funne eit 
(mot)eksempel som viser at arealet til trekanten 
varierer når ein flyttar på C. 

Figur 4

Så skjer det ei avsporing i gruppearbeidet. 
Den andre jenta, Hege, kjem inn, og no samar-
beider alle fire elevane. 

Jan: Nei, vent nå litt, kødder du? Få se!
 ((Jim måler høyden på nytt.))
Jim: Jeg visste det (…)
Jan: Det kan ikke være riktig.
Jim: Det er helt riktig. Jeg er helt sikker på 

det. For her når du setter den her opp 
så mister du (…)

Jan: Bare … Hvor mye … hvor store var 
disse her til sammen? ((Peker på sidene 
AC og BC i den opprinnelige trekanten))

Situasjon 3

Jan: Det (enkleste er å) si vi har en sånn her 
på ti, den her er åtte centimeter

 [den her er 2, sant
Jim: [Ja jeg vet ikke
Jan: og siden den her er så lav så kan den 

herre strekke seg ganske langt ned for 
at den ikke skal møtes, men hvis de blir 
like store for eksempel da kan de rette 
seg litt opp...

Jim: Ja
Jan: Dermed blir arealet større
Jim: Men vi må finne midten her då

Situasjon 2
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Elevane fortset å diskutere hypotesen om at 
trekanten alltid har likt areal uansett kor C er 
plassert. Heile gruppa verkar for å famle litt. Jim 
er overtydd av teikningane, medan det kan sjå 
ut til at Jan leitar etter eit deduktivt argument. 

Feil argumentasjon og hissig stemning
I fortsetjinga er det mest Jan som arbeider med 
oppgåva. Resten av gruppa pratar om saker som 
ikkje vedgår matematikk. Hege prøver å over-
tyde Jim ved å bruke analogien om at sirklar og 
firkantar med same omkrins òg har likt areal: 
«Hvis du har en runding og gjør den, trekker 
den ut til en firkant, så vil det fremdeles være 
like stort inni fordi du har bare en viss, en viss 
lengde på denne tråden.» Denne argumentasjo-
nen står i sterk kontrast til den førre matema-
tikktimen vi var med klassen, då dei arbeidde 
med ei problemstilling som gjekk på at figurar 
med lik omkrins ikkje treng å ha likt areal. Det 
kan sjå ut som om kunnskapen blir sett på som 
isolert. Det verkar for at elevane her ikkje klarer 
å hente fram og gjere seg nytte av tidlegare lært 
matematikk. 

I fortsetjinga av diskusjonen verkar det for 
at jentene er einige med Jim, som trur at svaret 
er at trekanten alltid har det same arealet. Men 
han er langt frå sikker i si sak, noko han tydeleg 
viser i situasjon 4. Men det verkar ikkje som om 
gruppa vil gå inn i prosessen med å finne eit 
argument som viser at det må vere på den eine 
eller den andre måten, noko Hege viser med 
kommentaren i situasjon 4. Ein grunn kan vere 
at elevane ikkje er vane med å formulere mate-
matisk argumentasjon. Er det for vanskeleg eller 

for slitsamt å gå inn i ein prosess med argumen-
tasjon? Manglar elevane sjølvtillit, og trur dei 
ikkje heilt på at dei kan finne rett løysing utan 
hjelp frå læraren? Eller kan det vere at matema-
tikktimane alltid har ein struktur der elevane 
får svaret på slutten av timen, slik at det nesten 
ikkje er naudsynt å fullføre alle oppgåvene? Ein 
får den rette tankegangen servert til slutt. 

Læraren som autoritet
I situasjon 4 verkar det som om gruppa er langt 
frå å kunne finne at trekanten faktisk er størst 
når han er likebeina, trass i at dei var så nær 
målet i situasjon 2. Det nærmar seg slutten av 
timen, og læraren går no rundt og snakkar med 
gruppene.

Læraren ser på skissene til elevane og måler 
sidene på den trekanten som elevane har teikna 
som likebeina. Han finn at sidene faktisk er litt 
for korte. Jan ser fort at då blir trekanten endå 
høgare, altså at høgda bli lengre, og han ser 

Jim: Men vi har jo egentlig funnet svaret. Det 
er bare han som må se det. 

Jim: Det kan jo hende du har rett … ((vendt 
mot Jan))

Hege: Ja vi bare hører han, så finner vi ut av 
det … det tror jeg (vi gjør)

Situasjon 4

Lærer: Ja::: syv komma en (3) Den er da fem 
komma to, og den er ni og en halv, 
fjorten komma syv, so det er en tre fire 
millimeter for korte de to strekene til 
sammen. Hva vil det føre til? (…) Hvis 
den her, de to til sammen skulle være 
tre fire millimeter lenger, eller de er for 
korte, hvordan ville trekanten sett ut 
da? 

Jan: Enda høyere…?
Jim: Du bare argh
Jan: Så det vil si….
Hege: Du frustrerer oss. Det er ikke snilt. 

((vendt mot læreren i rommet))
Jim: Så det vil si at alt det vi trodde at den 

var for lang at det er feil. Det er altfor 
kort. Sidene er for korte. 

Lærer: For så vidt (…) toppene (…)
Jan: Da vil den her bli, bli enda høyere.

Situasjon 5
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nok at arealet blir større (situasjon 5). For Hege 
og Jim er dette ei frustrerande oppleving. Det 
verkar som dei innser at empirien deira ikkje 
held, og at dei har grunnlagt konklusjonen på 
faktiske feil. Dette markerer òg eit vendepunkt 
i elevane sitt arbeid med problemet. Litt etter at 
læraren har målt på figuren, finn elevane fram 
til at arealet er størst når trekanten er likebeina, 
og heile gruppa er einig. Det kan vere verdt å 
spørje seg kvifor skissa til elevane vart feil og 
AC og BC vart for korte, men det kan vi berre 
spekulere i. Kanskje var det målefeil, kanskje 
var det tanken om at trekanten alltid skulle ha 
lik høgd uansett kor C vart plassert, slik at dei 
prøvde å tilpasse teikninga så ho skulle passe 
til hypotesen. Det er samstundes så små figurar 
at eventuelle skilnadar i lengd er vanskelege å 
finne om ein ikkje konstruerer med passar og 
linjal. Ein tredje påstand kan vere at elevane 
kom vekk frå problemstillinga då dei skulle 
måle nøyaktig med linjal.

Oppsummering
I timen skulle elevane skrive ein tenkt dialog 
mellom Per og Kari. Dialogen inneheldt eit 
matematisk problem som viste seg å være 
utfordrande for elevane. Det som for oss synest 
å vere den største utfordringa for elevane, er å 
skulle argumentere matematisk samstundes 
som ein skal formulere argumentasjonen som 
tekst. Oppgåva motiverte likevel elevane, og dei 
klarte å arbeide lenge med henne. Sjølve dialo-
gen kom litt i bakgrunnen, men han la grunnla-
get for argumentasjonsoppgåva og fungerte godt 
som ein igangsetjar. Kanskje kunne elevane få 
arbeide individuelt og skrive dialogen på eiga 
hand. Då kunne dei fått mindre å konsentrere 
seg om og meir fokus på å skriftleggjere sin 
eigen tankegang og argumentasjon.

Denne timen viser òg at elevane har vanskar 
med å kople saman resultat frå ulike undervi-
singstimar. Eit resultat frå førre veke som kunne 
ha hjelpt elevane, synest heilt gløymt i denne 
timen. Kva er grunnen til det? Har dei gløymt 
det, eller verkar det ikkje for å ha relevans? Kan-

skje ein grunn kan vere at elevane ikkje er vane 
med å arbeide argumenterande i matematikk, 
noko læreplanen legg føringar for at vi som 
lærarar skal gjere i klasserommet. Å nytte tid-
legare lærte resultat og setje dei saman til ny 
argumentasjon er ein krevjande prosess som 
krev strukturforståing i matematikk. Det krev 
òg øving, og elevane må jobbe med oppgåver 
som fordrar argumentasjon. Argumentasjons-
prosessen skal ta tid, og Jan verkar villig til å 
tida til hjelp i den krevjande prosessen. Resten 
av gruppa verkar prega av oppgåveparadigmet 
(Skovsmose, 2003), der ein får svaret på oppgå-
vene i slutten av timen og ikkje treng å anstren-
gje seg nemneverdig utover drilloppgåvene. 

Vi ser òg skilnad på korleis elevane arbeidde 
denne gongen og i timen før: Då kom elevane 
fram til (det nesten rette) svaret heilt på eiga 
hand. Denne gongen trong dei mykje meir 
hjelp frå læraren og stolte mindre på seg sjølve. 
Læraren si rolle som autoritet i klasserommet 
blir tydelegare. Éin av grunnane kan vere at ele-
vane i den førre timen var einige om svaret og 
framgangsmåten i beviset, medan elevgruppa 
her hadde ulike tilnærmingar. Læraren fekk 
rolla som dommar. Elevane sine matematiske 
argument var ikkje sterke nok, kanskje fordi 
ingen av elevane stolte heilt på sin eigen argu-
mentasjon? 

Dette viser at idear og resultat må samanfat-
tast til slutt. Læraren kan gå rundt i klasserom-
met og spørje elevane etter alle ideane dei kjem 
på undervegs, og oppmode om at desse vert 
inkluderte i teksten. Vi meiner at det er viktig 
at elevane får tid til utforsking og til å fullføre 
argumentasjonsrekkjene sine slik at dei sjølve 
kan løyse opp eventuelle motsetnadar og argu-
mentere for eigne oppdagingar.

Referansar
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(fortsettes side 26)
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Toril Eskeland Rangnes

Matematikkdidaktikk  
på Facebook

Det dannes stadig nye grupper på Facebook. 
Disse gruppene kan brukes til å dyrke inter-
esser, diskutere hobbyer eller faglige spørsmål 
med hverandre. I Norge er det særlig to grup-

per som er aktuelle for matematikklærere. 
Den ene er gruppen «Geogebra. Norsk gruppe 
med hjelp og tips» som Tor Espen Kristensen 
nevner i sin artikkel «Krav til digitale ferdig-
heter» i dette nummeret. Den andre og største 
gruppen knyttet til matematikkundervisning i 
Norge, er gruppen «Matematikkdidaktikk» som 
ble opprettet i 2013. Gruppen er veldig aktiv og 
får stadig nye medlemmer. Grunnleggeren av 

Toril Eskeland Rangnes
Høgskolen i Bergen
tera@hib.no
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«Matematikkdidaktikk» er Kjetil Idås, lektor 
ved Horten videregående skole og daglig leder 
av Nettskolen Vestfold. «Matematikkdidaktikk» 
preges av stor aktivitet der lærere fra barneskole 
til universitet og høgskole bidrar. Tangenten 
fant at fenomenet måtte undersøkes nærmere 
og arrangerte et intervju med Ketil Idås.

Hva var bakgrunnen for at du startet denne 
gruppa?

Jeg tror det er mange matematikklærere 
som har behov for å dele og diskutere meto-
diske opplegg på en effektiv måte når det passer 
dem. Jeg var en av dem, og jeg så fordeler ved å 
kunne dele og informere effektivt via en Face-
bookgruppe. Jeg håpet vi ville få noen hundre 
medlemmer, men dette har jo tatt helt av! Jeg 
ønsket også å få tilgang på et godt kvalifisert 
og engasjert fagmiljø. Dette har gruppen lykkes 
med. På «Matematikkdidaktikk» er avstanden 
mellom lærere og professorer i faget bare noen 
tastetrykk unna. Her deler og hjelper alle hver-
andre. Den siste grunnen for å starte gruppen 
var rett og slett fordi jeg så på det som en måte 
å holde meg faglig og informasjonsmessig ajour 
på. Det opplever jeg at arbeidsgiver ikke alltid 
makter. I «Matematikkdidaktikk» er det rask 
respons - her er det mye påfyll som kommer 
nesten hver dag!

Hvilke temaer ser du engasjerer deltakerne i 
gruppa?

Det er stor forskjell på temaene både i forhold 
til faglig nivå og aktualitet. Det er alt fra tråder 
som rett og slett bare besvarer et kort spørsmål 
til store diskusjoner rundt matematikkfaget, 
om innhold i læreplaner og eksamensoppgaver. 
Hyppigst diskutert er nok bruk av digitale verk-
tøy hvor trådene har handlet om alt fra bruk av 
CAS på eksamen til Matematikksenterets rolle. 
Ellers så er det utrolig hvordan medlemmene 
er villige til å dele tips om opplegg eller erfa-
ringer med læreverk og digitale verktøy. Her er 
det nok mye interessant informasjon også for 
leverandører av læremiddel, for kommentarene 
er relativt usminket. Den siste store tingen er 
nok eksamensoppgaver som både kritiseres og 

diskuteres. 
Hva har overrasket deg i arbeidet med 

gruppa?
Det er flere ting som har overrasket meg, 

men kanskje først og fremst at gruppen har 
truffet et behov og blitt så stor så fort. Det er 
også overraskende at det kommer flere og flere 
medlemmer fra de andre nordiske landene. Men 
det viktigste i forhold til dette er kanskje viljen 
deltakerne i gruppen har til å dele erfaringer. 
Medlemmene opplever tydeligvis «Matematikk-
didaktikk» som en flott delingsarena. Det ser 
ut for at gruppa fyller et behov mange lærere 
har for å diskutere fag og dele med hverandre, 
et behov som kanskje ikke blir dekket i travle 
lærerkollegier. Ja kanskje er det nettopp det som 
overrasker meg - at «Matematikkdidaktikk» 
kan supplere og utvide fagmiljøet på en enkel 
måte.

Det er registrert at du i gruppa innimellom 
forteller om hvor mange medlemmer det er blitt. 
Du legger blant annet ut mulige matematiske 
modellerer for vekst. Hvordan vil du beskrive 
veksten den tiden gruppa har eksistert? 

Ja – jeg har brukt casen som en fin regre-
sjonsoppgave for mine elever. Først vokste med-
lemsmassen faktisk eksponentiell, mens den nå 
vokser lineært med ca 100 nye medlemmer i 
uka. Vi begynner derfor å se en todelt funksjon. 
I gruppa har dette vært diskutert og jeg støtter 
nok de som mener at vi kanskje får en utflating 
fremover når x går mot max-grensen av poten-
sielle lærere.

Regner med det er noe arbeid med å drive en 
slik facebookgruppe. Hvilke utfordringer ser du 
med siden?

Debattene og trådene kan til tider være 
friske, men det kan være bra bare innleggene 
holder faglig nivå. Når siden passerte 1.000 
aktive medlemmer forsto jeg at det ble nød-
vendig å ta et redaksjonelt ansvar. Jeg begynte 
å verifisere medlemsforespørsler og slette kren-
kende varslede innlegg og tråder. Blant annet 
slipper jeg ikke inn personer som ser ut som 
elever eller ikke har noen matematikkspor på 
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337–344).

veggen sin. Det kan ramme noen utilsiktet, men 
jeg ser heller ingen annen mulighet til å skjerme 
siden for oss matematikklærere. Det har vært 
få krenkende innlegg og de aller fleste trådene 
følger nettets justis og regulerer seg selv. Jeg vur-
derte også grundig hvordan jeg skulle håndtere 
kommersielle henvendelser om publisering fra 
forlag og lignende. Det vurderer jeg som uteluk-
kende positivt og lar de publisere helt fritt slik 
at alle blir oppdatert raskest mulig. 

Hvilke vyer har du for framtiden til gruppa?
Det er voldsomt å tenke på at våre 2.000 

medlemmer ganske sikkert underviser over 
100.000 elever/studenter hver uke. Med publi-
seringskraften i Facebook kan vi spre kunnskap, 
nyheter og informasjon direkte til og mellom 
matematikklærere. «Matetikkdidaktikk»-siden 
har en mulighet til å bli den foretrukne infor-
masjonskanalen til alle matematikklærere, både 
for å få raskt hjelp og for å holde seg oppdatert. 
Klarer jeg å styre dette til en viss grad redak-
sjonelt, kan siden bli stedet hvor lærere henter 
informasjon ved å spørre andre, stedet de får 
svar på faglige og metodiske spørsmål eller der 
de kan følge etterutdanningskurs fra videoklipp. 
Når du ser hvor mange som bidrar og bruker tid 
på å dele, tror jeg faktisk at noen kan oppleve 
«Matematikkdidaktikk» som sitt andre lærer-
rom.
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Noter
1 I Norge går alle elever som har en synshemning, 

på skole på hjemstedet i klasser med seende 

elever. Elever som er blinde (det vil si elever som 

bruker punktskrift i opplæringen), blir årlig invitert 

til et firedagers kurs i regi av Statped. Tema på 

slike elevkurs er kroppsøving, lesing/skriving 

med punktskrift, IKT, matematikk osv. Undervis-

ningsopplegget som er beskrevet i artikkelen, er 

brukt på slike elevkurs. 

2 Statped er en nasjonal etat som er underlagt 

Utdanningsdirektoratet, og som gir spesialpe-

dagogiske tjenester til kommuner og fylkeskom-

muner. Statped har spisskompetanse innen 

seks definerte fagområder: døvblindhet, ervervet 

hjerneskade, hørsel, sammensatte lærevansker, 

språk/tale og syn. For mer informasjon: www.
statped.no

(fortsatt fra side 5)

(fortsatt fra side 23)
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Bjørn Smestad

Oksehandel på nytt
Da Geir Botten (2009) skrev i Tangenten om sin 
utmerkede bok «Min lidle norske regnebog», 
overlot han til leserne å løse denne oppgaven 
fra Tyge Hansøns bok «Arithmetica Danica» 
(fra 1645):

3. hunder Øxsen store oc smaa /
Enb Øxdriffuer monn kiøbe:
3. for (63) Daler fik hand daa /
Igjen i kiøbet Lod løbe :
3. for (63.) Daler dem solde hen /
Magre oc Fede tillige.
787 1/2 Daler vant hand igjen /
Huor ded tilgick mig sige? Respons
Huo det vil regne betencke ret /
Oc sagen vel begrunde /
Da vorder ded saa gandske let /
At regne for en Bunde.

Altså, kort fortalt: Oksedriveren kjøpte 300 
okser til prisen «3 for 63 daler», solgte dem til 
prisen «3 for 63 daler» og satt igjen med en for-
tjeneste på 787 1/2  daler. Hvordan kunne det 
gå an?

I Tangentens anmeldelse av Bottens bok 
hadde Geir Martinussen og undertegnede et 
forslag til løsning der vi strengt tatt valgte å 

overse opplysningen om at han solgte til prisen 
3 for 63. Da blir jo løsningen enkel: Han må 
tjene 2 5/7 daler per okse for å få overskuddet 
som er oppgitt, og må altså selge for en snittpris 
på 23 5/8 daler (Smestad & Martinussen, 2011). 

Per Manne (2011) hadde et annet forslag som 
lå litt tettere på oppgaveteksten: Han tenkte seg 
at bonden kjøpte to store og én liten okse for 
63 daler (nærmere bestemt 23 1/3 daler per stor 
okse og 16 1/3 daler per liten okse). Så endret 
bonden prisene når han skulle selge, dog slik 
at én stor og to små okser kostet 63 daler, slik 
at han fortsatt kunne si at han solgte 3 for 63. 
Mannes konkrete løsning var at bonden nå 

Bjørn Smestad
Høgskolen i Oslo/Akershus
Bjorn.Smestad@hioa.no
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solgte de fete oksene for 26 1/4 daler, og de små 
for 18 3/8 daler. 

Nå tror jeg imidlertid jeg har funnet en 
enklere løsning – en som krever mindre reg-
ning, og som ikke innfører antakelser om antall 
store og små okser. Jeg ble godt hjulpet av kjente 
matematikere som Tartaglia (ca. 1500–1557) og 
Alcuin (ca. 735–804):

Hvis oksedriveren solgte 150 okser for prisen 
«2 for 63 daler» og 150 okser for prisen «4 for 
63 daler», skal det bare en solid dose frekkhet 
til (og et litt kreativt forhold til begrepet gjen-
nomsnitt) for å påstå at de i gjennomsnitt var 
solgt til prisen «3 for 63 daler». Og inntekten 
ville da ganske riktig bli 4725 daler for de første 
150 oksene og 2362 1/2 daler for de siste 150 
oksene, i alt 7087 1/2 daler, som er en fortjeneste 
på 787 1/2 daler (siden de ved innkjøp kostet 
6300 daler).

Dette var i så fall ikke første gang denne 
formen for tvilsom forretningspraksis viste seg 
i matematikkoppgaver. En fascinerende nettside 
av David Singmaster med tittelen «Sources in 
Recreational Mathematics» kategoriserer slike 
underholdende oppgavetyper og gir eksempler 
på hvor man kan finne dem i historiske kilder. 
Akkurat vår type oppgave har fått betegnelsen 
«7.Y» (Singmaster, 2004). Der framgår det at 
allerede gode, gamle Alcuin ga et liknende pro-
blem, hvor to handelsmenn handlet griser for 
100 «solidi» til en pris av fem griser for to solidi. 
De klarte å gå med overskudd selv om de solgte 
grisene til samme pris. 

Andre kjente matematikere som Fibonacci, 
Pacioli og Tartaglia hadde med liknende opp-
gaver i sine bøker. For eksempel kjøpte Pacio-
lis handelsmenn 60 perler til prisen 5 for 2. 
De solgte 30 perler til prisen 2 for 1 og 30 til 
prisen 3 for 1 – og dermed kunne de påstå at de 
(i gjennomsnitt) fortsatt solgte til prisen 5 for 2. 
Kostnaden ble 24, mens inntekten ble 15 + 10, så 
overskuddet ble 1.

Det er fascinerende å se hvordan slike opp-
gavetyper kan følges gjennom historien, fra 
land til land og fra epoke til epoke. En del opp-
gaver lever fortsatt i beste velgående – Jan van 
Maanen (2014) forteller at elever kommer til 
ham med vandreoppgaver som de har fanget 
opp i skolegården eller på ferie, og som han kan 
slå fast var kjent for mange hundre år siden. 
Men dette er ikke bare fascinerende – oppga-
vene kan også være nyttige for å kartlegge inn-
flytelser gjennom historien. Hvis en (nyere) bok 
bruker mange oppgaver som også finnes i en 
annen (eldre) bok, har den nyere formodentlig 
blitt inspirert av den eldre, eller de har begge 
hentet inspirasjon fra en tidligere bok. Vi kan 
ut fra denne oppgaven anta at Tyge Hansøn var 
inspirert av tidligere lærebøker, men det krever 
et mer systematisk studium å prøve å finne ut 
mer om inspirasjonskildene hans. En morsom 
oppgave er det uansett han, via Geir Botten, har 
bragt videre til oss. 

Takk til Albrecht Heeffer for tips om de his-
toriske forløperne.
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Følgende regneoppskrift (algoritme) er gitt:
Velg et naturlig tall, f.eks. 18. Skriv ned 

det reverserte tallet (sifrene skrevet i motsatt 
rekkefølge). I vårt eksempel blir det 81. Trekk 
det minste av disse to tallene fra det største, og 
skriv ned svaret. Her: 81 – 18 = 63.

a) Velg flere naturlige tall som har to siffer 
(tallene skal være større enn 9 og mindre 
enn 99), og gjør det samme. Studer sva-
rene, og se om dere kan finne en sammen-
heng / et mønster. Skriv ned denne sam-
menhengen.

b) Velg et naturlig tall som har tre siffer (tallet 
skal være større enn 99 og mindre enn 
1000). Gjennomfør algoritmen ovenfor 
med dette tallet. Eksempel: 381 – 183 = 
198.

 Velg flere slike tall, og gjør det samme. 
Studer svarene. Gjelder den sammenhen-
gen dere fant i punkt a)? Finner dere andre 
sammenhenger?

c) Kan dere vise at den sammenhengen dere 
fant i punkt a), må være rett?

Oppgaven kan utvides i flere retninger, for 
eksempel slik:

Hvilke sammenhenger finner dere dersom 
regneoppskriften brukes på tall med fire siffer 
og/eller fem siffer?

Et annet eksempel: Utfør samme regneopp-
skriften i et annet tallsystem enn titallsystemet, 
f.eks. sekstallsystemet, og gjennomfør punktene 
ovenfor i dette tallsystemet. Deretter kan resul-
tatet fra titallsystemet og sekstallsystemet sam-
menlignes. Hva ser dere og hvorfor?

En tredje retning går på å utvide regneopp-
skriften med et par ekstra trinn, f.eks.: Reverser 
svaret på subtraksjonen, og adder dette tallet til 
svaret på subtraksjonen.

Med våre tidligere talleksempel blir det

Svar subtraksjon: 63
+ reversert tall: 36
Svar: 99

Svar subtraksjon: 198
+ reversert tall: 891
Svar: 1089

Gjør dette med tall som har to, tre, ... siffer, og 
se på de svarene dere får. Finner dere noen sam-
menhenger?

Ole Einar Torkildsen

Et tall og det omvendte

Ole Einar Torkildsen
Høgskulen i Volda
oet@hivolda.no

I anledning Tangentens 25-årsjubileum 
presenterer vi her den første oppgaven i serien 
«Ole Einars oppgaveside» fra nr. 1 i 1990.
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Matematisk institutt ved UiB tilbyr to samlingsbaserte videreutdanningskurs i 
GeoGebra, ett for lærere på ungdomstrinnet og ett for lærere i videregående  
skole. Kurset skal gi solid kompetanse i bruk av GeoGebra som undervisnings- og 
læringsverktøy. 

Nye minstekrav til digitale verktøy for skriftlig todelt eksamen i matematikk for ung-
domstrinnet våren 2015 krever kompetanse blant lærerne i bruk av programmet Geo-
Gebra.  I videregående skole har GeoGebra blitt det viktigste digitale hjelpemiddelet 
i matematikkfaget. GeoGebra er et mye sterkere verktøy enn kalkulatoren, og har stor 
innvirkning på undervisning, læring og vurdering. 

Kursene skal gi deltakerne:

•	 Teknisk	kompetanse	i	bruk	av	GeoGebra

•	 Praktisk	erfaring	med	hvordan	GeoGebra	kan	brukes	i	undervisningen

•	 Praktisk	erfaring	med	bruk	av	GeoGebra	i	undersøkende	læringsaktiviteter

Det er mulig å søke Utdanningsdirektoratet om stipend/vikarmidler  
og  støtte til studieavgift. Les mer på udir.no. Søknadsfrist 15. mars. 
 
Faglig	ansvarlig:	Tor	Espen	Kristensen	med	flere.

 
For mer informasjon: uib.no/evu

VIDEREUTDANNING I GEOGEBRA 
FOR MATEMATIKKLÆRERE

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Søknadsfrist: 
1. april 2015
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Tor Espen Kristensen

Krav til digitale ferdigheter
Våren 2015 blir det nye krav til digitale ferdig-
heter ved eksamen i grunnskole og videregå-
ende skole. I ungdomsskolen har elevene tidli-
gere fått oppgaver der de skal bruke regneark. I 
videregående skole har det fram til nå vært slik 
at alle oppgavene på del 2 skal kunne løses ved 
hjelp av en grafisk kalkulator. Dette forbeholdet 
er nå tatt vekk. I stedet er det presisert hvilke 
typer verktøy elevene må kunne bruke i de ulike 
fagene for å få full uttelling ved eksamen. 

Fag Verktøy

10. klasse, 1P, 2P, 
2P-Y

Graftegner og 
regneark

1T, 2T, 2T-Y, R1, R2, 
S1, S2

Graftegner og CAS

Dette vil innebære at eksamen nå skal teste 
et bredere kompetansemål som utfordrer elev-
enes hjelpemiddelkompetanse og også elevenes 
kommunikasjonskompetanse. Følgende eksem-
pler fra Utdanningsdirektoratets eksempelsett 
er valgt for å illustrere dette.

Elevene må bruke et CAS-verktøy for å få 
full uttelling på denne oppgaven. De må først 

bestemme en funksjon g som gir arealet til tre-
kanten, og så bestemme når denne har sin stør-
ste verdi. Når dette er gjort, må løsningen i det 

Eksempel 1 (Matematikk 1T)
Funksjonen f er gitt ved f(x) = 10/x 2 + 5, x > 0. 
Punktet A har koordinatene (0, 0), punktet B 
ligger på x-aksen, punktet C ligger på grafen 
til f og –B = 90∞. 
Bruk CAS til å bestemme den eksakte verdien 
av x slik at arealet av DABC blir minst mulig. 
Hvor stort er arealet da?

Tor Espen Kristensen
Matematisk institutt, UiB
Tor.Kristensen@math.uib.no

Figur 1: Løsningsforslag
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digitale verktøyet dokumenteres med skjerm-
bilde eller utskrift. Eleven må også kort forklare 
framgangsmåten. Det innebærer å forklare at 
ekstremalpunkt finnes der den deriverte er null 
og at den deriverte skifter fortegn fra negativt til 
positivt i det aktuelle punktet. 

Neste eksempel er hentet fra  R2 (matema-
tikk for realfag i tredje klasse). Dette er en kre-
vende oppgave som tester høy måloppnåelse og 
er plassert bakerst i eksempelsettet.

Slike oppgaver er krevende for mange elever 
fordi det inngår mange symboler. Oppgaven 
innebærer også en ny måte å tenke på når elev-
ene skal løse den i et CAS-verktøy fordi de må 

definere objekter som skal bli brukt senere i 
oppgaven. De må definere funksjonsuttrykk 
som bestemmer linjen. Det gis ikke grafiske 
representasjoner av objektene som defineres, 
slik det gjøres i en graftegner. Arbeid med 
symboler på denne måten medfører et høyere 
abstraksjonsnivå. Figur 3 viser en mulig løs-
ning. 

Det er noen fallgruver i slike oppgaver. Det 
er viktig å starte med en ny GeoGebra-fil. Ellers 
kan en allerede ha tilordnet bestemte verdier 
eller objekter til for eksempel parametrene a, b 
og c. Det er og viktig å huske at det skal være 
mellomrom eller multiplikasjonstegn mellom 
for eksempel a og x 2, ellers tolker GeoGebra ax 
som en ny variabel. 

Hvordan gjøre elevene trygge?
Det er en del å holde styr på når vi skal jobbe 
digitalt. Så hvordan kan vi hjelpe elevene slik 
at eksamen ikke skal bli en dårlig erfaring for 
dem? Foruten å få undervisning der de digitale 
verktøy blir brukt, må elevene også få vurde-
ringssituasjoner som tilsvarer eksamenssitua-
sjoner der det legges opp til digital bruk. Det 
kan være innleveringer, der elevene må løse 
oppgaver og føre dem digitalt. Dette behø-
ver ikke være mye merarbeid for læreren. Å 
la elevene vurdere hverandres arbeid, gjerne i 
grupper på tre, kan være en tilnærming til dette. 
Det kan lages hjelpeark som beskriver hva de 

Eksempel 2 
En funksjon f er gitt ved f(x) = ax 2 + bx + c,  
Df = R. Et område er avgrenset av grafen til 
f og en rett linje. Skjæringspunktene mellom 
grafen til f og den rette linjen har x-koordinater 
p og q. Se skissen på figur 2.
Bruk CAS til å vise at arealet som er begrenset 
av grafen til f og den rette linjen bare er 
avhengig av differansen p – q og a (eller 
differansen q – p og a). 

Figur 2

Figur 3: Løsningsforslag til oppgaven i R2
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skal se etter. For å få dette til å fungere er det en 
forutsetning at det er arbeidet fram en kultur 
der elever våger å diskutere, støtte og utfordre 
hverandre. I arbeid med hjelpeark gis det rom 
for at elevene kan diskutere ulike løsninger med 
hverandre. 

Hvor kan vi få hjelp når vi 
står fast?
Det kan være frustrerende 
å stå fast når oppgaver skal 
løses med digitale verktøy. 
Ofte kan det være detaljer 
som gjør at en ikke får til 
oppgaver. Å finne detal-
jene selv kan til tider være 
tidkrevende og vanske-
lig. Facebookgrupper som 
«GeoGebra. Norsk gruppe 
med hjelp og tips» kan da 
være til hjelp. Her poster 
lærere og elever spørs-
mål og tips om GeoGebra 
og bruk av GeoGebra i 
undervisning. Gruppen har 
rundt 1500 medlemmer. 

I denne artikkelen 
har jeg skrevet kort noen 
tanker om digitale verktøy 

i forbindelse med den nye eksa-
mensmodellen. Men potensialet 
disse verktøyene byr på strekker 
seg langt ut over en slik vurde-
ringssituasjon. Program som 
GeoGebra kan gi elevene mulig-
heter til å utforske og analysere 
ulike matematiske problemer 
som ellers ville vært utilgjenge-
lige for elevene. 

Kilder
Relevante dokumenter i forbindelse 

med eksamen blir lagt ut på Utdan-

ningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/

Vurdering/

Figur 4: Vurderingsark

Figur 5: Du kan få hjelp på Facebook
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Tangenten har startet en stafett som skal gå fra 
fylke til fylke, der vi ønsker å få vite mer om hva 
lærere fra barnehage til videregående skole er 
opptatt av knyttet til matematikkundervisning. 
Lærerne som blir intervjuet får fem spørsmål 
om matematikkundervisning. Spørsmålene er 
1) hva de ser på som god undervisning 2) hva 
de kan tenke seg å prøve ut 3) om positive erfa-
ringer 4) hva som kan være spennende med 
å undervise i matematikk og 5) hva som kan 
sees på som utfordrende. Her kan lærerne velge 
hvilke spørsmål de finner aktuelle.  I tillegg har 
vi ett spørsmål som vi ber alle svare på: Hva 
kunne du tenke deg å lese om i Tangenten? Vi 
håper at svarene kan inspirere andre til å skrive 
til Tangenten om temaer som her løftes fram.

Saeed Manshadi ved UiT avdeling Alta tok 
på seg ansvaret for å finne de to første engasjerte 
matematikklærerne. Tone Hansen er lærer ved 
Seida Skole i Tana. Hun er også ressurslærer for 
matematikk ved skolen, og tar videreutdanning 
i matematikkdidaktikk i Trondheim. Tørris 
Koløen Bakke jobber som matematikklærer ved 
Alta videregående skole. 

Tone Hansen
Hva ser du på som god matematikkundervisning 
for trinnet du underviser på?

Jeg underviser i matematikk både på ung-
doms- og barnetrinnet. Jeg mener at god mate-
matikkundervisning er der elevene er delaktige 

i undervisningen og opplever mestring. Det 
kan være arbeid med konkretisering der elev-
ene bruker fagkunnskaper og erverver/utvi-
der kunnskapene, eller situasjoner der elevene 
arbeider felles med fagstoffet. Jeg ser ofte at elev-
ene får «aha–opplevelser» når vi arbeider med 
konkreter, og når medelever forklarer hvordan 
de tenker og løser oppgaver. 

Har du en positiv erfaring fra matematikk
undervisningen som du ønsker å dele?

Den grunnleggende ferdigheten «regning i 

Intervju med to lærere
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alle fag» ser jeg på som noe veldig positivt for 
matematikkfaget. Skolen jeg arbeider ved, har 
regning i alle fag som satsningsområde, og vi 
har hatt en del fokus på dette i snart to år. Vi 
begynner nå å se resultater av dette; faglærere 
er blitt mye mer bevisst på regning i eget fag 
og på å gjøre elevene bevisst på det. Her får 
elevene bruke sine fagkunnskaper i praktiske 
situasjoner, og man blir mer bevisst på bruken 
av matematikk i hverdagen. Det er veldig bra 
for elevene å se at man faktisk har nytte av for 
eksempel areal, volum og vinkler når man skal 
arbeide praktisk i for eksempel duodji / kunst 
og håndverk.

Hva kunne du tenke deg å lese om i Tangen
ten?

Jeg synes Tangenten har mange gode artikler 
som favner vidt. Det jeg er mest opptatt av, er 
artikler som tar for seg praktiske ideer som jeg 
kan bruke sammen med elevene, og erfaringer 
fra prosjekter som andre skoler har gjort.

Tørris Koløen Bakke
Hva ser du på som god matematikkundervisning 
for trinnet du underviser på?

Undervisningen bør føre til at elevene får 
trygghet og selvtillit til å kunne arbeide med 
matematiske problemstillinger, og at de lærer å 
tenke både logisk og kreativt og blir i stand til å 
bruke matematikken i nye og ukjente situasjo-
ner. Dette er et viktig grunnlag for videre stu-
dier – gode matematikkunnskaper er en nød-
vendig forutsetning på de fleste områder.

For å få dette til må elevene jevnlig oppleve 
mestringsfølelse, men det må også være knyt-
tet til arbeidsinnsats. Elevene må bli vant til å 
bruke både tid og krefter på et problem før de 
får presentert en løsning. Det krever selvdisiplin 
fra lærerens side å ikke gi elevene løsninger for 
tidlig, men jeg tror det er viktig at elevene lærer 
at tålmodighet og arbeidsinnsats er både nyttig 
og nødvendig.

Hva kunne du tenke deg å prøve ut i matema
tikkundervisningen på din skole?

Jeg kunne tenke meg å jobbe mer med 
omvendt undervisning, da jeg tror det kan være 
et godt virkemiddel til å lære elevene å aktivt 
skaffe seg nødvendig kunnskap, ikke bare være 
passive mottakere. Det kan også gi bedre tid til 
å jobbe med mer komplekse oppgaver i timene. 
Jeg gjør det av og til, med godt resultat, men 
skulle gjerne gjort det mer systematisk.

Jeg vil også jobbe en del med gruppearbeid 
fremover, og da gjerne med åpne problemstil-
linger. Diskusjoner om løsningsmetoder og stra-
tegier er god muntlig trening, og elevene lærer 
av og til best av hverandre.

Og så skulle jeg ønske at estetiske fag fikk en 
større plass i skolen – kunnskap om og arbeid 
med estetiske fag utvikler fantasi og kreativitet, 
noe som er en helt nødvendig forutsetning for å 
lykkes i matematikkfaget!

Og om Tangenten: Jeg har ikke lest tidsskrif-
tet så mye, men skulle gjerne lest om hvordan 
man kan jobbe for at både elever og foreldre kan 
utvikle en positiv holdning til matematikkfaget. 
Ulike typer holdninger skaper ulike pedago-
giske utfordringer, og det ville være interessant 
å lese andres tanker og erfaringer rundt dette.
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Christoph Kirfel

Røtter
I denne artikkelen vil jeg finne ut mer om 
kvadratrøtter. Først ser jeg på hvorfor noen 
kvadratrøtter ikke kan skrives som brøker, og 
så tar jeg denne kunnskapen videre til å vise 
hvordan man med de samme argumentene kan 
finne enkle tallfølger som approksimerer kva-
dratrøtter raskt.

Pytagoras (ca. 572 f.Kr.–ca. 500 f. Kr.) 
grunnla et brorskap der en dyrket matema-
tikk. Valgspråket deres var «Alt er tall». På den 
tiden hadde man et noe mer begrenset tallbe-
grep enn i dag. Når Pytagoreerne snakket om 
tall så tenkte de på naturlige tall eller forhold 
av naturlige tall (brøker). Andre former for tall 
var ikke tenkelig for dem. I geometrien betydde 
det at alle størrelser (lengder) kunne måles med 
same måleenhet. Hadde man to lengder i en 
geometrisk konstruksjon så kunne man finne 
en måleenhet slik at måleenheten gikk et helt 
antall ganger opp i den ene lengden og et helt 
antall ganger i den andre, bare man valgte måle-
enheten liten nok. 

Det kom som en stor overraskelse på brø-
drene når en av dem viste at en slik tankegang 
ikke alltid var holdbar.

Vi vet ikke med sikkerhet hvordan denne 

tanken oppstod i Pytagoras brorskap. I sin 
«Introduction to the History of Mathematics» 
antyder Howard Eves at det kan ha skjedd på 
følgende måte. Man undersøkte et kvadrat med 
sidelengde s og diagonal d. I følge Pytagoreernes 
motto  skulle det da finnes en måleenhet m slik 
at s = n · m og d = t · m for to naturlige tall n og t. 
Situasjonen ser da ut som i figur 1.

La oss konstruere en sirkelbue om A med 
radius s = n · m og finne skjæringspunktet M 
mellom sirkelen og diagonalen. Reststykket MC 
har da lengden d – s = (t – n) · m, også dette er da 
et heltallig multiplum av måleenheten.

Figur 1.

Christoph Kirfel
Matematisk institutt, UiB
kirfel@math.uib.no
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Opprett en normal på diagonalen i M og kall 
dens skjæringspunkt med sidekanten BC for G. 
Trekanten GCM er da rettvinklet og har dessu-
ten en vinkel på 45 grader (diagonalen møter 
sidekanten). Altså er den siste vinkelen også 45 
grader og trekanten GCM likebeint. Dermed 
har vi fått at MG = MC = (t – n) · m. Se så på 
trekantene ABG og AGM. Begge er rettvinklete 
og AB = AM. I tillegg er siden AG felles for tre-
kantene. Dermed må trekantene være kongru-
ente, og vi kan konkludere at BG = MG = MC 
= (t – n) · m. 

Fullfører nå trekanten CMG til et kvadrat (se 
figur 3). Du skal nå ha fått følgende situasjon: 
Du startet med et kvadrat ABCD der du kunne 
finne en måleenhet m som passet et helt antall 
ganger både i diagonalen og i siden. 

Nå har du konstruert et mindre kvadrat der 
den samme måleenheten m igjen passer et helt 
antall ganger både i siden CM = (t – n) · m og i 
diagonalen CG = n · m – (t – n) · m = (2n – t) · m. 
Denne prosessen kan fortsettes i det uendelige 
og du vil få mindre og mindre kvadrater der 
både diagonalen og siden vil være multipler av 
samme måleenhet. Dette går selvsagt ikke an 
siden kvadratene etter hvert blir mindre enn 
enhver gitt måleenhet.

Dette forbauset også Pytagoreerne. Det 

var en strek i deres regning. Hvis alt kunne 
beskrives med naturlige tall og forhold mellom 
naturlige tall så måtte da dette også gjelde så 
enkle ting som diagonalen og siden i et kva-
drat. Oppdagelsen ble først holdt hemmelig 
men en «utro» tjener i brorskapet, Hippasus, 
skal ha røpet hemmeligheten til utenforstående. 
Legenden forteller at han kort tid etter omkom 
på sjøen på mystisk vis. Men etter hvert måtte 
også Pytagoreerne innse at oppdagelsen ikke 
kunne fornektes og at de her hadde et eksempel 
hvor forholdet mellom to geometriske lengder 
ikke kunne skrives som et forhold av to heltall. 
Dette var en alvorlig krise for brorskapet. Idéen 
om irrasjonale tall var født.

Personlig synes jeg at tankegangen ovenfor 
har noe utilfredsstillende ja kanskje destruktivt 
ved seg, siden den fører til en selvmotsigelse, så 
jeg prøvde å finne ut om man kunne bruke den 
til noe konstruktivt i stedet. Til slutt kom jeg 
på å snu prosessen, starte med et lite kvadrat og 
gå til større kvadrater og se hva som skjer. I de 
videre beregningene sløyfer jeg nå måleenheten 
m. Ovenfor fant jeg at den nye diagonal0en i det 
mindre kvadratet har lengde CG = (2n – t) = b 
mens den nye kvadratsiden har lengde CM = 
(t – n) = a. Dersom du nå starter med a og b fra 
det lille kvadratet så kan du regne deg tilbake 

Figur 2.
Figur 3.
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til den opprinnelige siden n  og den opprinne-
lige diagonalen t. Du kommer forhåpentligvis 
fram til at

t = 2a + b og n = a + b.

Start så med et «litt skeivt kvadrat» eller bedre 
sagt en rombe, der diagonalen og siden har et 
rasjonalt forhold f.eks. 3 : 2 (se figur 4). Anvend 
sammenhengen fra observasjonen ovenfor, men 
nå for å lage et større «kvadrat». Dette får nå 
diagonallengde 7 og sidelengde 5. Forholdet 
7/5 = 1,4 er en mye bedre tilnærming til 2  enn 
den første brøken 3/2. Kanskje metoden kunne 
brukes til å lage approksimasjoner til  2 ?

Det vil si at du skal bruke oppskriften mange 
ganger etter hverandre. Nå var b bokstaven for 
diagonalen og a bokstaven for siden i det lille 
«kvadratet». For å understreke at t =  2a  +  b 
overtar rollen som den nye diagonalen og 
n = a + b overtar rollen som den nye siden skri-
ver vi b’ = t = 2a + b og a’ = n = a + b.

For hver ny figur man tilføyer etter den 
nevnte oppskriften b’ = 2a + b og a’ = a + b blir 
resultatet mer og mer «kvadratete» og forhol-
det mellom diagonal og side nærmer seg  2 . 
Dette vil jeg se nærmere på. Oppskriften egner 
seg meget godt til undersøkelser med Excel så 
jeg satte opp tabell 1. I den fjerde kolonnen har 
jeg tatt med avstanden fra 2  og vi ser hvor 
imponerende raskt følgen dannet av forholdene 
nærmer seg 2 . 

La oss se på noen konkrete verdier: a = 2, b 
= 3 (forhold 3/2 = 1,5) som gir b’ = 7, a’ = 5 (for-
hold 7/5 = 1,4) som igjen gir b’’ = 17 og a’’ = 12 
(forhold 17/12 = 1,41667). Du kan måle avstan-
den til 2 .

Vi ser at de tre første approksimasjonene har 
en feil på henholdsvis 

1 5 2 0 08578644, ,− ≈ , 

2 1 4 0 01421356− ≈, ,  og 

17 12 2 0 0024531/ ,− ≈ .

To spørsmål dukker opp. Det ser ut som 
om følgen av avstander fra 2  er alternerende. 
Stemmer det? Det andre spørsmålet er: hvor fort 
nærmer følgen av forhold seg 2 ? Finnes det et 
mål på det? La oss starte med det første spørs-

målet: Er følgen 2 − b
a

 alternerende? Vi starter 

med 2 >
b
a

. Da er 

2

4 4 2 4 2

2 2

2

2 2

2 2 2 2

2 2
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a b

a ab b a ab b

a b a b

a b
a b

>
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eller  

2 2a b
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b
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= >
’
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.

Omvendt gjelder også at hvis 2 <
b
a

 så er 
2 2a b
a b

b
a

+
+

= <
’
’

. Følgen «produserer» altså 

verdier som vekselvis ligger over og under 2 .
Hvorfor approksimerer følgen til 2  så 

«raskt»? For å forstå dette bedre vil jeg vise at 
for hver beregning av nye a og bverdier så går 
avstanden til «sluttverdien» 2  ned til under en 

Figur 4.
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femtedel av den forrige avstanden. Ved ti itera-
sjoner (gjentakelser) betyr det av avstanden fra 
<rot2> har gått ned til (1/5)10 ª 0,0000001 av den 
opprinnelige avstanden. Var den opprinnelige 
avstanden under 1/10 som f.eks. for b = 7 og a 
= 5 som gir b/a = 1,4, slik at 2 0 1− <

b
a

, , så vil 
avstanden fra 2  etter ti omganger være under 
10–8, som betyr at jeg har minst 8 korrekte siffer, 
som må kunne kalles en god approksimasjon. I 
Excel-arket ser du at forholdet b/a ikke foran-
drer seg lenger etter ti omganger siden vi bare 
viser 8 siffer.

La oss så gå ut fra at
 

2  > b/a. Det kan vises 

at 2 5 2 2− >
+
+

−









b
a

a b
a b

. Dersom du omfor-

mer den siste ulikheten får du

6 2 10 5

6 2 10 5

6 2 10 6 2 6

2
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+
+
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+ > + + +

− + − −






a b
a b

b
a

a b a b b b
a

b
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b
a
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( ) ( )

 >

2
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Sett nå x = b/a og undersøk parabelen 
y x x= − + − −( ) ( )6 2 10 6 2 6 2. Fra tegningen i 
GeoGebra er det tydelig at parabelen holder seg 
over xaksen for verdier 1,1 < x < 2 . Det betyr 
at hvis du starter med verdier for a og b slik at 
brøken b/a ligger mellom 1,1 og 2 , så vil hver 
iterasjon gi deg et resultat der avstanden fra 2  
synker til under 1/5 av den forrige.

Bemerkning: Man kan optimalisere argu-
mentene og komme frem til 

 
2 2 2− >

+
+

−









b
a

k a b
a b

 

der k < + ≈3 2 2 5 828, , og det er det beste man 
kan oppnå. Men en kan altså ikke erstatte 5-talet 
med et 6-tall i resultatet ovenfor.

Bemerkning: For å finne approksimasjoner 
til N  kan man benytte seg av iterasjonsregelen 
b’ = Na + b og a’ = a + b. For grenseverdien vil 
verdien for  b/a og b’/a’ stemme overens slik at 
b
a

Na b
a b

=
+
+

. Da er b(a + b) = Na 2 + ab   eller ab 

= Na 2. Dette kan omformes til b 2/a 2 = N eller 
b
a

N= . 

Dersom du ønsker å finne roten av en brøk 
N
M

, kan du bruke oppskriften: b’ = Na + b og 

a’ = Mb + a . Hvorfor? 

Metoden kan også varieres til b’ = Na + pb 
og a’ = Mb + pa for en hvilken som helst verdi 
av p. Hvorfor? Kan metoden også utvides til 
tredjerøtter?
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tangenten 1/2015 Side 8 fra nr 1/1990
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Side 9 fra nr 1/1990 1/2015 tangenten
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tangenten 1/2015 Side 10 fra nr 1/1990
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Side 11 fra nr 1/1990 1/2015 tangenten
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tangenten 1/2015 Side 12 fra nr 1/1990
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Faks: +47 73 55 11 40
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Revidering av KIM-
materialet
Fra KIM til LIM 
KIM-materialet (Kvalitet i matematikkunder-
visningen) ble utarbeidet av Telemarksforskning 
på 1980-90-tallet. Dette var diagnostiske prøver, 
med tilhørende veiledninger om diagnostisk 
undervisning. Prøvene skulle avdekke misopp-
fatninger og manglende begrepsforståelse som 
var til hinder for videre læring i matematikk. 
KIM var laget som papirprøver, og har senere 
blitt digitalisert og gjort tilgjengelig i Utdan-
ningsdirektoratet (Udir) sin prøvebank (www.
pgsc.udir.no).

Matematikksenteret fikk høsten 2014 i opp-
drag fra Udir å omarbeide prøvestrukturen 
og revidere både oppgavene og veiledningene. 
De reviderte prøvene skal erstatte de gamle 
KIM-prøvene og blir tilgjengelig i Udir sin nye 
Prøve bank, som blir lansert høsten 2015. Prø-
vene skal være interaktive, lett tilgjengelig og 
selvrettende, samtidig som grunntanken fra det 
gamle KIM-materialet ivaretas.

Foreløpig arbeidstittel for oppdraget er LIM 
– Læringsstøttende prøver i Matematikk. 

I tillegg til at LIM vil bestå av flere ulike diag-
nostiske prøver har vi vektlagt å gjøre dette til 
en sammensatt læringsressurs for læreren. Det 
betyr at vi synliggjør typiske feilsvar, kommer 
med forklaringer til resultatene/analysene, og 
viser til undervisningsaktiviteter som egner seg 
for å jobbe seg bort fra misoppfatningen som 
prøvene eventuelt avdekte. Dette er også rele-
vant i planlegging av undervisning når begrep 
skal innføres eller videreutvikles.

Delprøver 
Etter hvert som prøvene blir utarbeidet vil de 
bli publisert i Utdanningsdirektoratet sin Prø-
vebank under www.udir.no. Materialet er inndelt 
i følgende delprøver:
– Posisjonssystemet (høsten 2016)
– De fire regningsartene (høsten 2016)
– Algebra (høsten 2017)
– Brøk, prosent og desimaltall (høsten 2018)

Kartlegge misoppfatninger
Elever generaliserer det de har lært. Ideer og 
begreper elever har dannet seg, gjelder ikke 
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nødvendigvis i alle situasjoner. Et begrep er sjel-
dent fullstendig utviklet ved at man har gjort 
erfaringer på et avgrenset felt. Vi kaller ufull-
stendige tanker knyttet til et begrep for misopp
fatninger (se Brekke, G (2002) Introduksjon til 
diagnostisk undervisning i matematikk).

Oppgavene og tallene som er valgt i LIM er 
valgt bevisst for å gi mest mulig diagnostisk 
informasjon om hvilke tanker elevene gjør seg 
om et bestemt begrep.

En vanlig misoppfatning er at elever ofte ser 
på desimaltall som par av to hele tall; ett sett 
tall til venstre for komma og ett sett til høyre 
for komma. Elever i denne misoppfatningen 
vil kunne løse noen oppgaver med desimaltall 
riktig, for eksempel finne halvparten av 6,20. 
Strategien til disse elevene er: halvparten av 6 er 
3 og halvparten av 20 er 10. Dermed blir svaret 
3,10. Denne oppgaven gir svært lite diagnostisk 
informasjon om tankegangen til elevene.

Eksemplet under er hentet fra utprøvingen av 
LIM-prøvene. Her er tallene valgt bevisst for at 
oppgaven skal gi mye diagnostisk informasjon 
om tankegangen til elevene.

Spørsmål:
Hva er halvparten av 4,10?

Elevsvar på oppgaven:

Her viser eleven at han tolker 4,10 som par av 
hele tall, som han hver for seg dividerer med to. 
For å være sikker, kontrollregner eleven med å 
doble svaret sitt. Eleven viser at han er i denne 
misoppfatningen både ved bruk av divisjon og 
addisjon.

Tabell 2 viser resultatene på denne oppgaven 
etter utprøving på 9. trinn.

Status
Vi har testet ut oppgaver som måler området 
posisjonssystemet. Vi jobber for tiden med å 
pilotere oppgaver som måler misoppfatninger 
innen de fire regnearter og jobber videre med 
disse to prøvene som skal være klar i prøveban-
ken høsten 2016.

Er du interessert i det vi jobber med eller har 
spørsmål, ta kontakt på mail: roberth.asenhus@
matematikksenteret.no

Elevsvar Prosentandel av elevene

2,05 (Riktig svar) 48,5 %

2,5 47,1 %

Andre svar 4,2 %

Tabell 2
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Nasjonale prøver i 
regning
Nye og mer brukervennlige rapporter

Grethe Ravlo

De nasjonale prøvene i grunnleggende ferdighe-
ter i å kunne regne i alle fag ble første gang gjen-
nomført i 2007. Fram til 2010 var prøvene bare 
for elevene på 5. og 8. trinn, men de siste fem 
årene har også elevene på 9. trinn gjennomført 
prøven for 8. trinn. Dette for å få et lite innblikk 
i virkningen av ett års ekstra skolegang. Det er 
Matematikksenteret som hvert år utvikler nye 
prøver med tilhørende veiledninger og analy-
serapporter på oppdrag fra Utdanningsdirek-
toratet. Prøvene er obligatoriske og en rettighet 
for elevene. Hvert år fra og med 2010 har ca. 
180 000 elever i Norge gjennomført nasjonale 
prøver i regning.

Siden 2009 har prøvene vært elektroniske, og 
resultatene er blitt automatisk generert. Vi som 
utvikler prøver og veiledningsmateriell, har i 

stadig større grad kunnet konsentrere oss om å 
gjøre resultatene lettere tilgjengelig for lærerne 
gjennom mer praktiske veiledninger. 

Nytt fra 2014 er at Utdanningsdirektoratet 
har innført ny skala for poenggiving hvor opp-
gavene er vektet ut fra vanskelighetsgrad. Gjen-
nomsnittlig løsningsprosent for prøvene for 5. 
og 8. trinn i 2014 ble bestemt å være 50 skalapo-
eng, og skalaen fikk standardavvik 10. Det betyr 
at ca. 68 % av elevene fikk resultater i intervallet 
40 til 60 skalapoeng og 95 % resultater i inter-
vallet 30 til 70 skalapoeng. Ingen riktige svar 
gav 19 skalapoeng og alt rett gav 80 skalapoeng.

Elevene ble i 2014 som i tidligere år plassert 
på mestringsnivå ut fra oppnådde resultater. Det 
er tre mestringsnivå for prøven til 5. trinn og 
fem mestringsnivå for prøven til 8. og 9. trinn. 
Nytt i 2014 er imidlertid at også oppgavene er 
plassert på mestringsnivå, og slik vektet ut fra 
vanskelighetsgrad. Det betyr at skalapoengene 
elevene fikk i 2014 og vil få i 2015 avhenger av 
hvilke og ikke antall oppgaver elevene har løst 
riktig. Elever med like mange riktige svar vil 
derfor oppleve å få ulik skalapoengsum. Rap-
porteringen med skalapoeng er blitt innført for 
enklere å kunne sammenligne resultater over 
tid.  

Utdanningsdirektoratet har utviklet nye 
informative elektroniske rapporter for alle 
nivåer, fra elev- til nasjonalt nivå. Disse vil 
kunne lette lærernes arbeid både når det gjel-

Grethe Ravlo
Matematikksenteret 
grethe.ravlo@matematikksenteret.no

Figur 1: Grå kolonne viser løsningsprosenten på hver oppgave for egen gruppe, oransje kolonne viser 

løsningsprosenten nasjonalt, avviket viser forskjellen i prosentpoeng mellom egen gruppe og nasjonalt, de andre 

kolonnene viser om det er en tall-, målings- eller statistikkoppgave, hva oppgaven tester, hvilket fag vi mener 

oppgaven er relevant for og om det er en åpen oppgave eller en flervalgsoppgave.
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der å få oversikt over resultatene 
til egne elever, og når det gjelder 
det pedagogiske etterarbeidet i 
egen klasse med resultatene. 

Rapporter i PAS i 2014 
Ved å logge seg inn i PAS, kan 
man hente ut grupperapport NP01 
som viser riktig (1) eller galt (0) på 
hver oppgave for hver enkelt elev. 
Grupperapporten kan eksporte-
res til et regneark og limes inn i 
et analyseverktøy hvor de nasjo-
nale resultatene allerede er lagt 
inn (figur 1). Analyseverktøyet må 
lastes ned fra PAS. Læreren kan 
for eksempel bruke dette analyse-
verktøyet (regnearket) til å finne 
ut hvilke områder av tall, måling 
og statistikk klassen behersker, og 
hva klassen trenger å arbeide mer 
med.

Analyseverktøyet gir også 
informasjon om hvilke fag opp-
gavene kan være relevante for når 
det gjelder grunnleggende ferdig-
heter i regning. Kolonnen innhold 
forteller hva hver oppgave tester. 
Kolonnen avvik kan om læreren 
ønsker det, gi rask informasjon 
om hvordan klassen ligger an i 
forhold til de nasjonale resulta-
tene. 

Figur 2: Analyserapport fra PAS som inneholder resultater for ulike nivå. Eksempel fra 5. trinn.

Figur 3: En elevrapport for versjon 1 av prøven for 8. trinn 

2014. Mestringsnivå og skalapoeng på de vertikale aksene, og 

oppgavenumrene i grønt (riktig løste oppgaver) og rødt (oppgaver uten 

poeng) spredt på de ulike mestringsnivåene. Blå «prikk» angir elevens 

samlede prestasjon og skalapoengsum. 
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Den nyeste analyserap-
porten fra 2014 består av 
fem faner (figur 2). Fane 
èn er veiledning med for-
klaring, og deretter følger 
resultater for skole, gruppe, 
elev og mestringsnivå. Inn-
holdet i de ulike fanene er 
til dels interaktivt og gir 
mulighet for både sortering 
og å klikke på elementer 
for å få opp mer informa-

sjon.
Figur 3 viser en elevrapport på 8. trinn. Her 

kommer det tydelig fram både hvilke oppgaver 
som hører til på de forskjellige nivåene (oppgave 
1 til 58), hvilke oppgaver eleven har løst riktig 
(grønn farge) og hvilke oppgaver eleven ikke 
har fått til (rød farge). Blå «prikk» viser elevens 
poengsum i skalapoeng og hvilket mestrings-
nivå prestasjonen kvalifiserer til. 

I eksempelet har eleven oppnådd 51 skala-
poeng som gir mestringsnivå 3. Eleven har løst 
oppgaver på alle nivå, men har også feil i oppga-
ver på alle nivå. I tilknytning til rapporten vises 
den generelle beskrivelsen av hva den typiske 
elev som oppnår mestringsnivå 3 behersker. 

Figur 5: Diagram som viser spredning og gjennomsnitt 

på klasse, skole og nasjonalt nivå.

Figur 6: Viser i prosent fordelingen på mestringsnivå for klasse, skole og nasjonalt nivå.

Figur 4: Ved å klikke på en oppgave i elevrapporten kommer oppgaven til syne.
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Kenguruoppgaver for 
elever på småtrinnet
Anne-Gunn Svorkmo

En del kenguruoppgaver består av bilder med 
lite tekst, og disse oppgavene kan egne seg godt 
for elever på småtrinnet. Oppgavene går ofte ut 
på å sammenligne figurer, se et mønster, finne 
brikken som mangler i et puslespill, finne veien 
gjennom en labyrint eller gjøre enkle opptellin-
ger. Når elever arbeider med slike oppgaver, kan 
de arbeide i par eller i smågrupper. Dersom det 
er mye tekst for aldersgruppa, kan læreren lese 
for elevene.  Elevgrupper som tidligere ikke har 
arbeidet så mye med problemløsing, kan gjerne 
løse oppgaver i fellesskap. Læreren kan da lede 
da elevene gjennom prosessen, stoppe opp og 
stille sentrale spørsmål underveis. 

Kenguruoppgavene er flervalgsoppgaver der 
elevene velger og merker riktig svaralternativ. 
Ikke alle elever vet hvordan svaralternativene 
på ulike måter kan være til nytte i løsningspro-
sessen. Det kommer an på oppgaven. Jeg har 

kenguru    sidene
Ved å klikke på et oppgavenummer i elevrap-

porten, kommer oppgaven til syne (figur 4). I 
tillegg får man beskjed om oppgaven er riktig 
besvart eller ikke.

Rapporten under fanen skole viser spred-
ningen i resultatene for hver klasse på en skole, 
skolens samlede resultat og spredningen på 
nasjonalt nivå (figur 5). 

Rapporten for mestringsnivå viser prosentvis 
fordeling av elevene på de fem nivåene (figur 6). 

Rapportene er tilpasset ulike formål, og jeg 
tror det er riktig å si at de gjør det enklere for 
alle nivå å innhente tilgjengelig informasjon. 
Ikke minst ser jeg nytteverdien for læreren når 
det gjelder egne elever. Med bare noen taste-
trykk kan læreren se hvilke oppgaver enkeltele-
ver har løst eller ikke fått til, og ved å se på reg-
nearket i figur 1 kan man ganske raskt få noen 
indikasjoner på hvor utfordringen ligger i egen 
klasse/gruppe. De nye rapportene i 2014 skal 
videreutvikles. Vi som utvikler de nasjonale 
prøvene, har et håp om at rapportene i fram-
tida skal kunne knyttes direkte til veilednings-
materiellet elektronisk. Da vil det bli «kort vei» 
fra en oppgave til våre kommentarer og tips til 
etterarbeid med oppgaven.  

For mer informasjon: 
http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-

prover/Etter-proven/-/Finne-resultatene/Nasjo-
nale-prover-Hvordan-bruke-analyserapporten/
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noen ganger erfart at når elever ikke finner sitt 
svar blant alternativene, er det ubehagelig å inn-
rømme at man har regnet feil.  Da er det enklere 
å skylde på at det må være en feil i oppgaven. 
Når man ikke finner sitt svar blant alternati-
vene, betyr det at man har funnet feil løsning 
og må prøve på nytt! I slike tilfeller er alternati-
vene i en flervalgsoppgave en veiledende faktor. 
Å bruke svaralternativer som hjelp i løsnings-
prosessen må som mye annet læres. 

Nedenfor presenterer jeg noen eksempler på 
oppgaver som jeg mener kan passe for denne 
aldersgruppa.  Jeg kommenterer hver oppgave 
og gir noen tips og idéer på hva som i denne 
sammenhengen kan poengteres. 

Eksempel 1
Hentet fra Kenguruoppgaver 1.–3. trinn 2014, 
www.matematikksenteret.no.

Hvilket bilde viser Elins skygge? Sett ring rundt.

Kommentar til oppgaven: Her må elevene 
sammenligne bilder. Oppgaven må kopieres 
i et slikt format at detaljene kommer tyde-
lig fram.  Elevene kan sammenligne origi-
nalen med hver av skyggene for å se hvilken 
av de fem skyggebildene som passer. De kan 
også sammenligne skyggene med hveran-
dre, se hva som er likt og hva som er forskjel-
lig og deretter se bort fra de skyggebildene 
som ikke passer med originalen. Ved å bruke 

denne framgangsmåten, står man igjen med 
det riktige alternativet til slutt. Hvilken av 
de to framgangsmåtene foretrekker elevene? 
Etter at elevene har løst oppgaven må de 
begrunne svaret. Spørsmål som kan stilles til 
elevene:
– Hvis man nummererer skyggebildene fra 

1–5, hvorfor kan ikke alternativ 2, 3 og 5 
være riktige? Hvilke detaljer gjør sitt til at 
de ikke kan passe? 

– Alternativ 1 og 4 ligner på hverandre. Hva 
er forskjellen mellom de to? Hvorfor passer 
ikke alternativ 1 med originalen? 

Eksempel 2
Hentet fra Milou 2013 oppgave 8, www.ncm.
gu.se.

Kalle Kanin finner gulrøtter når han hopper 
hit og dit i en labyrint. Hva er det største antall 
gulrøtter han kan få tak i? 

7 8 9 15 18

Kommentar til oppgaven: Hvis ikke alle 
elevene vet hva en labyrint er, må det forklares 
på forhånd. Hvilke regler gjelder i en labyrint? 
Kanskje bør «største antall» fra oppgaveteksten 
utdypes slik at elevene skjønner hva det betyr. 
Når elevene har satt ring rundt det svaralter-
nativet de mener er det riktige, må de forklare 
hvordan de fant det ut. Mange elever vil nok 
følge veien som Kalle går gjennom labyrinten 
og telle alle de gulrøttene det er mulig for han 
å få tak i. 
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– Hvordan telte elevene opp gulrøttene? 
Hvordan var de sikre på at de hadde telt 
alle og at ingen ble telt mer enn en gang? 
En måte å sjekke det på er å telle de gulrøt-
tene Kalle ikke får tak i, summere de med 
de andre og se om det blir 16 gulrøtter til 
sammen. 

– Det er 16 gulrøtter i labyrinten. Kan da 18, 
det siste svaralternativet være riktig? Hva 
med 15? Er det slik at det bare er en gulrot 
Kalle ikke kan få tak i? 

– Er det flere veier som gir samme antall? 
Sammenligne veiene elevene har valgt. 

Eksempel 3
Hentet fra Ecolier 2006, oppgave 1, www.mate-
matikksenteret.no.

Berit tegner tre forskjellige figurer i den samme 
rekkefølgen. Hvilken figur er den neste hun skal 
tegne?

Kommentar til oppgaven: Elevene må lete 
etter et mønster i denne oppgaven. Hvordan 
beskriver elevene mønsteret for hverandre? Når 
elevene forstår mønsteret, vil de gjøre seg opp en 
mening om hvordan den neste figuren ser ut. De 
vil da sammenligne sin figur med svaralterna-
tivene. Finner de igjen denne blant disse, ringer 
de rundt figuren og oppgaven er løst. Dersom 
de ikke finner igjen den figuren de tror det skal 
være, må de starte på nytt. Alternativ B og E er 
ikke aktuelle løsninger. Hvorfor er de ikke det? 
Her er det muligheter for mange morsomme 
diskusjoner. Elevene kan lage egne mønster som 
andre skal finne neste figur til. 

Påmelding til Kengurukonkurransen 2015

Frist for påmelding er 16. mars. Konkurransen 
starter i år 19. mars og kan gjennomføres fram 
til 17. april. Elevenes resultater må registreres 
på nett seinest 17. april. For mer informasjon 
gå inn på www.matematikksenteret.no/
kengurusiden

Eksempel 4
Hentet fra Ecolier 2001, oppgave 4, www.ncm.
gu.se.

22 4433

55

5555555 5
A) E)D)C)B)

Tegningene viser tallene 2, 3 og 4 med sine 
speilbilder. Hvordan skal neste tegning se ut?

22 4433

55
5555555 5

A) E)D)C)B)

Kommentar til oppgaven: Elevene kan 
arbeide med oppgaven i par eller gruppe, og 
sammen bestemmer de seg for hvilket alterna-
tiv de mener er det riktige. Elevene kan så få 
utdelt et speil for å sjekke egen løsning. Hvorfor 
kan ikke de andre alternativene være riktige? De 
ligner på speilbilder alle sammen! Elevene må 
forklare hvordan de ulike alternativene er satt 
sammen.  Alternativ B og C ligner på hverandre. 
Hvorfor må det være alternativ C som er riktig 
svar? For å følge mønsteret må speilingslinja 
ligge til venstre for tallet og ikke til høyre slik 
det er i alternativ B. Lærer bør utnytte mulighe-
ten til å bruke begreper som speiling, rotasjon 
og forskyvning.
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Lederen har ordet
Tone Skori

Jeg ønsker dere alle et nytt godt 
matematisk år selv om kalende-
ren viser godt ut i nyåret. 

Aller først vil jeg komme med 
en god nyhet. LAMIS har fått 
200 000 kroner fra Sparebank-
stiftelsen DNB. Pengen skal gå 
til matematikkdagheftet og til å 
arrangere sommerkurs. 

LAMIS arrangerer nå UngeA-
bel, en matematikkonkurranse 
for klasser på niende trinn, for 
andre gang dette skoleåret. 
Første runde er avsluttet, og 
når dette nummeret av Tangen-
ten foreligger, holder de akkurat 
på å avslutte andre runde. Etter 
det gjenstår det å levere fordyp-
ningsoppgave, og i slutten av 
april er det semifinale og finale på 
Gardermoen. Vinneren av finalen 
går videre til den nordiske fina-
len, som avholdes i Trondheim 
i starten av juni. I første runde 
2014–2015 fikk vi inn svar fra 144 
klasser fordelt på alle fylkene i 
landet. Deltakertallet er godt 
under det vi kunne ønsket oss, 
og vi har plass til mange flere. 
Kanskje er UngeAbel fremdeles 

en godt bevart hemmelighet, 
eller kanskje ble dette skoleåret 
så mye forkortet at mange ikke 
tok seg tid til å delta? Uansett 
skal vi gjennomføre konkurran-
sen i år som i fjor, og så håper vi 
på økt deltakelse neste skoleår. 
Vær gjerne med og spre kunn-
skapen om UngeAbel. 

Alle medlemmer skal nå ha 
fått Matematikkdagheftet 2015 i 
postkassen, og LAMIS oppfor-
dret barnehager og skoler til å 
arrangere matematikkens dag i år 
som tidligere. Vi ønsker en felles 
matematikkdag, gjerne i løpet 
av uke 11. Passer ikke det, så 
ta matematikkdagen i en annen 
uke når det passer for skolen. 
Inviter gjerne lokal presse, og la 
dem få et innblikk i at vi i skoler 
og barnehager også jobber med 
praktisk matematikk. Vi er svært 
stolte av årets matematikkdag-
hefte, som også inneholder en 
del oppgaver der vi legger vekt 
på bruk av GeoGebra. Dette 
blir et viktig element i eksamen 
både i grunnskolen og i videre-
gående skole fra og med dette 

skoleåret. For til vårens eksamen 
i matematikk er det innført krav 
om obligatorisk bruk av digitale 
verktøy for alle eksamensko-
der i grunnskolen og videregå-
ende. I programfag og teoretisk 
matematikk på videregående er 
kravet CAS (Computer Algebra 
Systems) og graftegner. For 
elever som har praktisk mate-
matikk i videregående skole og 
grunnskolen, er kravet til digitale 
verktøy regneark og graftegner. 
Verktøyet GeoGebra tilfredsstiller 
disse kravene. 

I tillegg til heftet skal dere nå 
ha mottatt krav om innbetaling 
av kontingent for 2015. For at 
LAMIS skal bestå og fortsette 
å lage gode matematikkdaghef-
ter, er vi avhengige av at dere 
medlemmer betaler kontingen-
ten. LAMIS jobber hele tiden 
for at medlemslistene skal være 
oppdatert. For å få til dette er vi 
avhengige av at dere medlemmer 
gir oss beskjed når dere endrer 
e-postadresse, postadresse og 

(fortsettes side 64)
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Sommerkurset 2015
Velkommen til Fredrikstad 7.8.–9.8.

Påmeldingen til årets høydepunkt 
nærmer seg, og sommerkursko-
miteen er stolte av å kunne pre-
sentere nok et kurs i Fredrikstad. 
Som nevnt i forrige Tangenten vil 
fokuset være på algebra og de 
endringene matematikken står 
overfor i norsk skole i dag. Digi-
tal matematikk er også et tema 
som vil bli berørt.

For mange er LAMIS sommer-
kurs et høydepunkt som innleder 
et nytt skoleår. Her treffer man 
ressurspersoner og matema-
tikklærere fra hele landet, og 
gjennom faglig oppdatering og 
sosiale aktiviteter blir man godt 
kjent og skaffer seg venner og 
bekjentskaper for livet. Én av de 
tingene LAMIS sommerkurs er 
kjent for, er at man som kurs-
deltager tilegner seg undervis-
ningsopplegg og metoder som 
har direkte overføringsverdi til 
egen praksis. 

Tittelen på årets sommerkurs 

er «Matematikk i tiden». Vi ønsker 
gjennom denne tittelen å sette 
fokus på at matematikken følger 
med og er i stadig utvikling, og 
at den faglige oppdateringen vi 
tilbyr, er i henhold til tidens lære-
planer og tidens forventninger til 
lærernes kompetanse. 

Algebra for liten og stor
Både styret i LAMIS og sommer-
kurskomiteen synes det er veldig 
viktig at sommerkurset kan tilby 
faglig utbytte for alle skoleslag. 
Dette innebærer at vi ønsker å 
tilby verksteder for både barne-
hagelærere, grunnskolelærere 
og undervisere på høgskolenivå. 
Jakten på disse foredragshol-
derne er i gang, og vi har flere 
spennende verkstedholdere som 
gleder seg til å vise fram alge-
bra på flere arenaer og for alle 
aldersgrupper. Detaljerte beskri-
velser av verksteder og foredrag 
ligger på lamis.no. Vi har også 

plass til flere verkstedholdere i 
vårt program, og har du lyst til å 
bidra til sommerkurset 2015, kan 
du ta kontakt på karikarl@online.
no innen 15. mars 2015. 

Én av plenumsforeleserne vi 
er stolte av å kunne presentere, 
er Lisbet Karlsen. Lisbet Karlsen 
er høgskolelektor i matematikk-
didaktikk ved Høgskolen i Bus-
kerud og Vestfold, der hun blant 
annet jobbet med grunnskolelæ-
rerutdanning for 5.–10. trinn og 
med etterutdanning av lærere. 
Hun har lang undervisningserfa-
ring fra alle trinn i grunnskolen.

Lisbet vil ta for seg algebra 
og skal snakke om hva elever 
sliter med innen emnet. Hun vil 
belyse hvilke kritiske punkter vi 
kan finne i deres utvikling av for-
ståelse for algebra, og hvordan 
vi som lærere kan legge til rette 
for økt forståelse.

(fortsettes side 64)
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Det er på Facebook det skjer! 
LAMIS har en Facebook-gruppe, 
og der ble det spurt om noen 
ønsket å skrive litt om hver-
dagslivet som lærer i den norske 
skolen i dag. Jeg foreslo meg 
selv som skribent. Det du leser 
nå, er skrevet av en regnelærer 
på en ungdomsskole i Oslo.

Jeg har  lyst til å snakke om 
det som preger hverdagen til 
en lærer. Det er påfallende hvor 
lav innlæringskapasiteten hos 
mange elever er. Elevene har 
etter mitt syn intet ansvar for at 
de har havnet i en slik situasjon. 
Deretter ønsker jeg å fremsette 
noen tanker om Zankov-pedago-
gikk og utviklende læring, og jeg 
vil snakke om forskjellen mellom 
matematikk og regning ved å for-
telle om den ene gangen i år jeg 
underviste matematikk i en mat-
tetime. Vanligvis blir det regning.

Litt om skribenten: Jeg tok 
min mastergrad i industriell 
matematikk ved universitetet i 
Tromsø i 2008. Siden den gang 
har jeg blant annet undervist ved 
voksenopplæringen i Bærum, 
Sinsen skole, Haugerud skole og 
nå Fyrstikkalleen skole. Selv gikk 
jeg tolvårig skole i Norge fra 1990 
til 2002. Min far er amerikaner, og 

min mor er fra Hedmark. Min far 
er det vi kan kalle en luring, og 
var med på utviklingen av infor-
matikk og det som ble Internett 
ved amerikanske universiteter i 
seksti- og syttiårene. Eplet falt 
ned fra treet og landet et stykke 
fra stammen.

Litt detaljer om skolen jeg 
jobber på for øyeblikket, Fyr-
stikkalleen skole på Helsfyr i 
Oslo. Vi er en 8–13-skole med 
et progressivt team bestående 
av høyt kvalifiserte lærere og en 
ledelse som ønsker den beste 
fagdidaktiske undervisningen 
for sine elever. Derfor er vi ikke 
redde for å prøve nye ting. Som 
i Japan gjør vi såkalte Lesson 
Studies, der vi som fagteam (kalt 
faglag) planlegger og observerer 
en mønstertime sammen. Timen 
evalueres og forbedres, og den 
gjentas i de tre andre parallell-
klassene. Vi har gjennomført 
Lesson Studies i flere faglag, og 
evalueringen tilsier at dette er 
noe vi ønsker å fortsette med. 
Det er én av suksessfaktorene 
ved den japanske skolen, som 
har godt faglig samarbeid blant 
lærerne.

Vi gjennomfører kollegavei-
ledning og har timeplanfestet 

observasjon av andres timer. Det 
er morsomt og lærerikt å være 
med i andres timer. Dette kalles 
skolevandring enkelte steder, da 
er det ledelsen som går rundt. 
Kulturen på F21 er at alle timer 
er observerbare, og det er kultur 
for å invitere kollegaer inn sam-
tidig som uanmeldte besøk kan 
være like interessante og lære-
rike. Det ender med at man alli-
erer seg med noen og besøker 
hverandre jevnlig. Tillit kreves for 
å minimere nervøsitet og maksi-
mere god stemning.

Så til det som mange opp-
lever, enten de vil innrømme 
det eller ei. Jeg snakker om de 
situasjonene der elever skal lære 
noe nytt, gjerne ved å løse et 
sett oppgaver. Svært mange gir 
opp fordi de «ikke forstår». Da 
sier de ting som «hva skal jeg 
gjøre», «jeg har ikke lært dette», 
«jeg skjønte ikke» eller variasjo-
ner over dette temaet. 

Hva skyldes dette? Er det 
elevenes manglende utholden-
het, eller er det at fagstoffet er 
for vanskelig? Kan det skyldes 
at elevene er understimulert over 
mange år, for eksempel ved at 
lærebøkene ikke gir elevene 
gode og varierte nok oppgaver, 

Hverdagslivet som matema-
tikklærer i en norsk skole
Harald B. Zeigler
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eller er det lærerne som gjør en 
for dårlig jobb med det fagdidak-
tiske arbeidet, eller har lærerne 
for dårlig fagkompetanse? 

Kan det skyldes at elevene er 
mindre begavet enn i andre land? 
Kan det skyldes at den norske 
læreplanen er mindre ambisiøs 
enn i andre land? Går vi for fort 
frem? For sakte? Har vi ikke god 
nok fagkompetanse i barnesko-
len eller andre steder?

Jeg underviser noe som heter 
Mattetalent i Osloskolen. Det er 
et tilbud til faglig sterke elever, 
det vil si elever som har karakte-
ren fem eller seks ved forrige ter-
minslutt. For åttendeklassingene 
er det et krav at læreren anser 
dem som skikket. På talentsats-
ningen finnes de samme elevty-
pene som i vanlige klasser. Noen 
liker rutinepreget arbeid med en 
formel eller oppskrift på suksess. 
Andre liker å tenke og krever at 
jeg ikke gir svaret. Felles for de 
fleste er at de klarer å motivere 
seg selv til å tro at de kan klare 
å forstå fagstoffet før timen er 
ferdig. Jeg har stor glede av å la 
disse elevene slite litt med opp-
gavene før noe hint blir gitt. Evne 
til å utsette belønning sies å være 
en egenskap som kjennetegner 
suksessfulle mennesker. Mange 
på Talent har denne evnen. Jeg 
vil likevel si at mange av dagens 
talentelever heller ikke forstår 
ting med én gang. Disse elev-
ene får imidlertid oppleve kog-
nitiv konflikt og undring etterfulgt 
av vanskelige oppgaver én gang 
i uken, og det er en følelse de 
ikke er vant med. Jeg tror denne 
følelsen er viktig for utviklingen 

av deres matematiske kompe-
tanse. I vanlige klasser vil disse 
elevene kanskje være ferdige 
med oppgavene sine lenge før 
de andre og ikke oppleve å bli 
utfordret i like stor grad som på 
talentsatsningen. De er flinke og 
klarer jobben uten altfor mye inn-
sats. Det gjør ikke vondt vanlig-
vis. Derfor føles det meningsfullt 
å gi disse elevene utfordringer de 
ikke møter i det daglige.

Mange tanker finnes om norsk 
skole. Ifølge årets novemberkon-
feranse ønsker Matematikksen-
teret at dagens matematikkun-
dervisning skal gå ut på å sti-
mulere tanken, ikke bare å bare 
pugge algoritmer. Noen veldig 
spennende foredrag som Kjersti 
Melhus fra universitetet i Stavan-
ger presenterte på årets novem-
berkonferanse, var om russisk 
matematikk i Rogaland. I skoler 
omkring Sandnes har de testet 
et undervisningssystem som 
kalles utviklende læring, og som 
er utviklet av Leonid Zankov, en 
av Vygotskys studenter og kol-
legaer. Vygotsky, med sin proksi-
male utviklingssone, er pensum i 
lærerutdanningen og PPU. Hva er 
den nærmeste utviklingssonen? 
Vel, ved universitetet i Stavanger 
mener de at den nærmeste utvi-
klingssonen har en ganske stor 
utstrekning. I praksis vil det si at 
elever på første til fjerde trinn i 
barneskolen lærer tallforståelse 
og abstrakt algebra på et høyt 
nivå, og klarer å ligge omtrent 
tre år før normal progresjon i den 
norske skolen. Hva har de gjort 
annerledes? Vel, de russiske 
lærebøkene som ble oversatt til 

norsk, er én ting. At lærerne har 
tid til forberedelser og er dedikert 
til kun matteundervisning, og at 
lærerne får veiledning av ansatte 
ved universitetet i Stavanger, er 
en annen. 

Jeg blir bergtatt av å høre om 
dette av flere grunner. Mange 
land ligger langt foran Norge i 
matematikkompetanse. Euro-
peiske land, det tidligere Sov-
jetunionen og asiatiske land har 
høye ambisjoner for elevenes 
læring. Hva er det som gjør at vi 
i Norge ikke tør å klemme til enda 
litt mer i læreplanen fra Utdan-
ningsdirektoratet? Nå har Smea-
heia skole og andre skoler vist 
at det er fullt mulig for et utvalg 
av befolkningen å klare høyere 
ordens matematikk tidligere, og 
det gjør at elevene blir smartere. 
Abstrakt matematikk tidlig i livet 
utvikler barnas hjerne i positiv 
retning. Det er belegg for å si 
det, selv om det høres forut-
inntatt ut. En rumensk venn av 
meg pleide å si at i andre land er 
det forventet at elevene kommer 
opp på et visst matematisk nivå. 
Læreren skal klare å trekke eller 
hjelpe elever opp på det nivået. 
I Norge må vi løfte elevene, og 
for å løfte dem må vi legge oss 
på elevens nivå eller lavere, og 
tilpasse opplæringen til eleven. 
Det illustrerer forskjellen mellom 
vårt land og andre. Hva betyr 
egentlig tilpasset opplæring? 
En kollega på Haugerud skole 
har denne filosofien om læring: 
«Jeg legger nivået skyhøyt i alle 
timer. Tiende trinn eller VGS-nivå 
for min åttendeklasse. Jeg sier at 
de ikke kommer til å skjønne det 
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fullt ut enda, kanskje bare ti pro-
sent denne timen. Alle har noe å 
strekke seg etter. Svakt preste-
rende elever opplever at de ikke 
er de eneste som har utfordringer. 
Til slutt opplever klassen gleden 
over å ha mestret noe vanske-
lig som de ikke trodde de skulle 
klare. Du kan si jeg underviser 
på nivå med karakter syv eller 
åtte. Da har sekserelevene også 
noe å strekke seg etter.» Hvor-
for tør ikke barneskoler å være 
like ambisiøse som Smeaheia? 
Hva er grunnen til at Norge har 
produsert generasjoner av men-
nesker som har vært utsatt for 
en ikke-ambisiøs opplæring, der 
man på syvende trinn har en så 
lite utviklet abstraksjonsevne at 
problemer som x + 3 = 9 er så 
vidt overkommelige? Barna fra 
Smeaheia spiser slike likninger til 
frokost i tredje klasse. Kan ikke 
alle bare gjøre slik som dem?

Så da står man i klasserom-
met med elever som ikke har 
hatt denne gode opplæringen. 
Og klassen består av ungdom-
mer som presterer «lavt» og 
«høyt» – men på hvilken skala? 
Den skalaen vi bruker i Norge i 
dag? Vel, vi ligger tre år etter alle 
andre land. Og vi har ikke trent 
hodet riktig de første årene på 
skolen. Derfor har vi elever som 
ikke skjønner greia med brøk, 
regning med negative tall og 
liknende. Likninger med regler 
for prosedyrer og så videre. 
Funksjonsbegrepet med line-
ære funksjoner og heltallskoef-
fisienter. Man er så vidt innom 
annengradsfunksjoner, men bare 
så vidt. Hva kan man gjøre for 

å få barn og ungdom til å like 
matematikk når det legges opp 
til at man skal regne hele veien 
til NAV? Er det noe matematikk i 
læreplanen? 

Jeg opplevde å undervise 
matematikk én gang i år, i min 
åttendeklasse. Det var den 
gangen da vi hadde gått gjen-
nom egenskapene kommmu-
tativitet, assosiativitet, distri-
butivitet, identitetselement og 
invers at jeg følte vi jobbet med 
matematikk. Timen handlet om 
å forsøke å se på andre reg-
neoperasjoner og finne ut om vi 
kunne teste disse egenskapene 
og «finne» identitet og invers for 
rare regneoperasjoner med mor-
somme navn, ofte med symbolet 
# (hashtag), som ungdommene 
kjenner. Elevene satt i grupper på 
fem-seks personer og slet verre. 
Én elev sa plutselig: «Invers er 
omtrent som det motsatte av 
en ting.» De andre på gruppa 
gikk fra å klø seg i hodet til å 
føle noe forståelse. Da følte jeg 
at vi hadde en mattetime, og at 
elevene fikk trent hjernecellene 
litt. De andre timene har et visst 
regnepreg over seg. 

Det er morsomt å jobbe på 
F21. Vi har en lokal læreplan 
utviklet av matematikerne på 
huset. Der undervises tall, alge-
bra, likninger og funksjoner opp 
til tiende trinns pensum allerede i 
åttende klasse. Dette for å bygge 
fundamentet for elevenes aritme-
tikk- og algebraferdigheter, som 
de skal bruke i all matematikklæ-
ring senere. Det er få bøker som 
støtter denne lokale varianten, 
men med klipp og lim, kopierte 

hefter og noe annet, går det sin 
gang. Vi valgte læreverket Maxi-
mum, og det er et ordentlig verk 
som blant annet snakker om 
rasjonale og reelle tall. Det er et 
godt verk som støtter utviklende 
læring uten for stort algoritme-
fokus. Vi tester også diverse 
andre metoder. Vi gleder oss 
til resultatene av eksperimentet 
med denne lokale læreplanen. 
Så gjenstår det å se om Oslo 
kommune ønsker å godkjenne 
lokalt læreplanarbeid som ikke 
er identisk med etatens forslag 
til læreplan. Foreløpig er dette 
ikke særlig strømlinjeformet.

I det daglige er man ofte reg-
nelærer, men av og til kan det 
hende at man tør å prøve seg 
som mattelærer, der målet er at 
elevene skal se bakenfor tallene 
og inn i den abstrakte algebraens 
strukturer. Det som er sikkert, er 
at elevene fra Smeaheia skole vil 
kunne vise ett og annet om hva 
barn er i stand til å lære av mate-
matikk. Ifølge Kjersti Melhus gir 
disse elevene nesten aldri opp, 
og de vil ha høyt faglig nivå og 
utfordrende oppgaver i alle fag. 
Svakt presterende elever finnes 
ikke etter noen år med dette opp-
legget. Det eneste triste er at det 
vil ta lang tid før majoriteten av 
beslutningstakerne i dette landet 
har bestemt at dette skal være 
den nye standarden. Jeg velger 
å håpe på at samfunnet klarer å 
komme dit. Ikke bare for elev-
ene, men også for lærerne. Slik 
at flere kan få undervise mate-
matikk, ikke bare regning. 
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Alle i aktivitet!  
Uteskole og matematikk.
Ulf Steinar Berg, leder LAMIS Fosen

En liten rapport fra med-
lemskveld i LAMIS Fosen
Torsdag 2. oktober arrangerte 
lokallaget «LAMIS Fosen» med-
lemskveld der vi satte fokus 
på matematikk med tilknytning 
til uteskole. Vi var så heldige 
at vi fikk besøk av Anne-Gunn 
Svorkmo fra Matematikksente-
ret som inspirerende kursholder. 
Hun hadde lagt opp til mange 
artige og interessante oppgaver 
som passer til mange klasse-
trinn. I utgangspunktet hadde vi 
i invitasjonen sagt at kurset var 
ment for 2. til 9. trinn, men noen 
av oppgavene kan også brukes 
på høyere trinn i forbindelse med 
uteaktiviteter eller for å lage vari-
asjon i opplæringa.

Storparten av medlemskvel-
den foregikk utendørs, og vi var 
svært heldige med været - flott 
høstvær! Vi startet i skogen der 
vi fikk utfordring om å prøve å 
finne ut hvor lang en meter er. Vi 
skulle kappe en grein som skulle 
ha en lengde på én meter. Vi fikk 
ikke bruke noe form for målein-
strument eller hjelpemidler, så 
var det vår egen oppfatning av 
lengdeenheten meter som ble 
utfordret. Deretter måtte vi sam-
menligne vår egen meter med de 
andres, og stille oss i rekkefølge 

fra kortest til lengst. Og da ble 
det ganske tydelig at vi hadde 
nokså ulik oppfatning om hvor 
lang en meter er. Vi fikk deretter 
se på en stav som var en meter 
lang, og så fikk vi mulighet til å 
kappe en ny grein som var mer 
lik en meter enn den forrige vi 
hadde laget. Det er stort fokus 
på måling og lengdeenheter i 

matematikkfaget, og derfor var 
dette en nyttig øvelse. 

Vi fikk deretter utfordring om å 
bygge ulike geometriske figurer 
ved hjelp av stavene vi hadde 
laget. Det ble laget mange ulike 
figurer både i planet og som 
romfigurer. Vi fikk nyttige tips fra 
Anne-Gunn om hvordan vi kunne 
sette sammen greinene. 
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Det viste seg at strikk var 
nyttig som «bindemiddel». 

Anne-Gunn hadde deretter 
lagt opp en løype med ulike 
poster der vi gjennomførte ulike 
matematikkaktiviteter. Eksem-
pler var å bedømme hvilken 
boks som hadde størst volum. 
Vi skulle sette opp et antall for-
skjellige bokser i rekkefølge fra 
den vi mente hadde minst til den 
vi mente hadde størst volum. Vi 
skulle så sjekke om vi hadde fått 
riktig rekkefølge ved å fylle bok-
sene med vann fra litermål. Dette 
er en aktivitet som det var tyde-
lig at best egner seg utendørs. 
Det var mange andre stasjoner 
som Anne-Gunn hadde satt opp 
også, men det vil føre for langt 
å gå inn på alle her. Likevel må 
den velkjente olympiske øvelsen 
«stilletenkende høyde» nevnes. 
Anne-Gunn hadde på forhånd 
satt opp en farget tapebit høyt 
oppe på en vegg. Vi skulle, uten 
å snakke sammen (derav «stille-
tenkende»), prøve å anslå hvor 
høyt det var fra bakken og opp til 
merket. Vinneren som kom nær-
mest fikk heder og ære. 

Vi holdt på ute til det ble mørkt, 
og etter en kaffepause fortsatte 
vi innendørs. De aktivitetene vi 
gjennomførte innendørs var også 
mulig å gjøre utendørs, selv om 
kanskje papirflykasting kan bli litt 
utfordrende i sterk vind. Anne-
Gunn la inn en artig vri i denne 
konkurransen. Vi skulle f. eks. 
finne ut hvilken gruppe som fikk 
lavest variasjonsbredde, men 
dette fikk vi ikke vite før kastene 
var gjort og registreringene skre-
vet ned.



Landslaget for matematikk i skolen 63

Fagseminar  
i Kunnskapsdepartementet
Hege Fjærvoll, Renate Jensen

Torsdag 23. oktober inviterte 
Kunnskapsdepartementet til fag-
seminar om realfagene. De fleste 
deler av fagmiljøene var invitert, 
og det var rundt 50 deltakere. 
LAMIS var representert ved to 
deltakere fra sentralstyret. 

Fagseminaret ble åpnet av 
statsråd Torbjørn Røe Isaksen 
og leder av ekspertgruppen Ole 
Kristian Bergem.

Fagseminaret hadde to 
hovedoverskrifter: Noen sentrale 
utfordringer for opplæringen i 
realfagene og Bedre læring og 
rekruttering i realfagene. Til hver 
hovedoverskrift var det tre korte 
innlegg og deretter diskusjon. 

Målet med fagseminaret var å 
få innspill og forslag til de ulike 
problemstillingene som ble tatt 
opp gjennom innleggene.

Doris Jorde fra Naturfagsen-
teret snakket om utfordringer 
knyttet til naturfagene i Norge, 
spesielt progresjon. Hun viste til 
USA og det arbeidet som gjøres 
der med å knytte naturfagene 
til tema som helse og sykdom, 
energi, klima osv. Guri Nordtvedt 
fra Ekspertgruppen for realfag 
hadde fokus på grunnleggende 

ferdigheter i regning vs. mate-
matikk. 

Stein Dankert Kolstø fra 
Ekspertgruppen for realfag var 
opptatt av fagdidaktiske utfor-
dringer i naturfagklasserommet; 
hvordan skape forståelse hos 
elevene?

Diskusjonen etter disse tre 
innleggene handlet mye om 
bredden i læreplanene og hvor-
dan elevene kan få mulighet til å 
fordype seg. Timeantallet i natur-
fag ble også diskutert. Matema-
tikksenteret kom med innspill 
om prøver og tester. Disse må 
samsvare med læreplanene.

I del to av seminaret var bedre 
læring og rekruttering viktige 
tema.

Ronny Scherer fra CEMO 
(UiO) informerte om tiltak som 
har gitt bedre læringsutbytte i 
Tyskland.

Ellen Henriksen og Maria Vet-
leseter Bøe fra Ekspertgruppen 
for realfag var opptatt av hvor-
for studenter velger eller velger 
bort realfag, og prøvde og gi et 
innblikk i hva som kan gjøres og 
hvordan. Rollemodeller var et 
viktig poeng.

Elin Reikerås fra Ekspert-
gruppen for realfag var opptatt 
av at det skulle være tidlig start 
og tidlig innsats i matematikk og 
naturfag allerede i barnehagene.

I denne delen av seminaret 
meldte LAMIS seg i diskusjonen 
om bedre læring med et innspill 
om at det er vanskelig å gjen-
nomføre videreutdanning slik 
det fremstår i dag. Dette skyldes 
blant annet at det ikke er vika-
rer til å dekke opp for lærerne 
som er borte. LAMIS har som-
merkurs hvert år, og her kan 
lærerne få faglig påfyll mot lønn 
eller avspasering tilpasset den 
enkelte arbeidsplass. Sommer-
kurset er en flott måte å inspirere 
og øke matematikkompetansen 
til lærerne på. Ideen om en mate-
matikkontakt på hver skole ble 
også lagt frem. LAMIS vil følge 
opp med et åpent brev til kunn-
skapsministeren om hva orga-
nisasjonen har å bidra med i et 
realfagsløft.

Andre interessante innspill i 
denne delen av seminaret var 
hvorfor ikke det å bli lærer er 
viktig når muligheter i realfag 
blir diskutert.



Landslaget for matematikk i skolen64

skoleslag, så vær snill og gi oss 
beskjed om dette på www.lamis.
no under «Medlem – Oppdatere 
medlemsopplysninger».

Fra 1. januar 2015 endrer 
LAMIS adresse. Vår nye adresse 
er: LAMIS, Matematisk institutt 
UIO, Postboks 1053 Blindern, 
0316 Oslo. Vi ser fram til det nye 
samarbeidet med Matematisk 
institutt ved UIO. Vi har allerede 
en del samarbeid med matema-
tikk.org, og vi gleder oss til å 
utvikle dette samarbeidet videre. 

I tillegg har vi fått ny regn-
skapsmedarbeider fra 1. januar. 
Det er Hege Nielsen. Hege 
arbeider også som kontorleder 
på Fosen videregående skole i 
Sør Trøndelag. Alle reiseregnin-
ger sendes henne etter 1. januar. 
Adressen finnes på nettsida vår. 
Vi takker samtidig Randi Håpnes 
og Matematikksenteret for sam-
arbeidet vi har hatt med dem. 
(Bildetekst: Hege Nielsen)

I år som i fjor blir sommerkur-
set i Fredrikstad 7.–9. august. 
Følg med på www.lamis.no. 
Tema for årets sommerkurs er 
«Matematikk i tiden», og vi skal 
legge litt ekstra vekt på algebra, 
også for de minste elevene. Jeg 
ser frem til å se nye og gamle 
deltakere der.

Vår andre plenumsforeleser er 
Johan Lie. Han jobber som før-
steamanuensis ved Høgskolen i 
Bergen. Her er Johan tilknyttet 
seksjon for matematikk fagdi-
daktikk, hvor han også er sek-
sjonsleder. 

Johan planlegger blant annet 
å snakke om hvordan man kan 
innføre algebra på en slik måte 
at elevene bygger algebraen på 
intuitive ting. Han vil snakke om 
bruken av aritmetikk og geome-
triske figurer, og dette har han 
jobbet med tidligere på videre-
utdanningskurs for lærere på 
barnetrinnet. 

Siste plenumsforeleser er ikke 
helt klar enda, og vi ønsker ikke å 
røpe mer før dette er helt i boks. 
Oppdatert program legges ut på 
lamis.no etter hvert som det blir 
klart.

Praktisk informasjon
Program og annen informasjon 
blir lagt ut etter hvert som ting 
faller på plass. Påmeldingen 
åpner i slutten av mars / begyn-
nelsen av april 2015. Deltagere 

bestiller hotellovernatting selv, 
og vi har forhandlet fram gode 
priser med Quality Hotel Fred-
rikstad. Informasjon om bestil-
ling finner du på www.lamis.
no. Det er viktig at alle bestiller 
hotellrom innenfor den framfor-
handlede fristen, slik at du sikrer 
deg den gode prisen vi har fått 
med hotellet! Dette gjelder alle 
deltagere, både kursdeltagere og 
foredragsholdere. Er du usikker 
på hvordan du skal gå fram, så ta 
kontakt med karikarl@online.no.

Lokallagssamling
Er du lokallagsrepresentant, vil 
sommerkurset i år bli avholdt i 
tilknytning til en lokallagssam-
ling. Lokallagssamlingen avhol-
des fra 6.8.14, og programmet 
avvikles på Quality Hotel Fred-
rikstad. Sammenslåing av lokal-
lagssamling og sommerkurs er 
nytt av året, og dersom du repre-
senterer ditt lokallag, er det lurt å 
sette av datoen allerede nå. 

Vi gleder oss til sommerkurs 
2015 og håper vi sees i Fredrik-
stad!

(fortsatt fra side 57)(fortsatt fra side 56)


