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Matematikk – kunsten å tenke
Matematikk som kunsten å tenke gir asso-
siasjoner til det kreative, til det utprøvende og 
nytenkende. «Det er en enhet mellom galskap, 
metode, frihet og disiplin,» sa Lone Klemp da 
hun i en debatt snakket om sammenhenger i 
vitenskap og kunst. Kunstneren er avhengig av 
galskap, men trenger metoder for å forløse gal-
skapen. Kunstnere trenger frihet og må samti-
dig ha disiplin for å gjennomføre sine prosjekter. 
Det blir ofte framhevet at matematikere må ha 
metoder og disiplin, men frihet og galskap for å 
tenke nytt, se mønstre og utvikle ideer utenfor 
«boksen» er også en forutsetning. Det samme 
kan sies om matematikklærere. Det trengs både 
galskap og metode, frihet og disiplin for å få 
matematikkaktiviteter til å bli steder der mate-
matikk erfares som kunsten å tenke.

Dette temaheftet har samme tittel som 
Matematikksenterets Novemberkonferanse i 
2014. Bidragsytere på konferansen er invitert 
av Matematikksenteret og Tangenten til å dele 
kunnskap og engasjement med våre lesere. Det 
er flott at så mange tok imot invitasjonen og 
utfordringen.

Mike Naylor viste på Novemberkonferan-
sen kunst laget ved hjelp av matematikk. Han 
kombinerer interesser for matematikk og kunst 
og smelter det sammen til en enhet. Det visu-
elle og analytiske går hånd i hånd. Matematikk 

kan brukes for å skape kunst, kunst kan brukes 
for å visualisere matematikk. Matematikk som 
kunsten å tenke er likevel mye mer enn å se 
sammenhenger mellom visuell kunst og mate-
matikk. Dette kommer fram i artikler fra klas-
serom der utforskning, matematikksamtaler og 
leting etter ulike løsninger på problemer i spill 
og oppgaver blir poengtert. Det kreative og det 
systematiske demonstreres gang på gang av 
elever og lærere. 

Noen er kreative for å gi flere muligheter til å 
lykkes i faget vårt. De brenner for at flere frivil-
lig skal gi seg i kast med matematikkrelaterte 
aktiviteter. En av disse er Rose Griffiths. I dette 
nummeret presenterer hun tiltak og forskning 
knyttet til å engasjere barn som er i fosterhjem. 
Hun arbeider for at de skal bli sett, gjennom 
tilbud om materiell som stimulerer aktiviteter 
som lesing og regning rettet direkte til barnet. 
Forskningen hennes dokumenterer betydningen 
av frivillighet – også i arbeid med matematikk-
relaterte aktiviteter. Å gi barn selvråderett over 
noe som er barnets eget, gir barnet frihet til valg 
som har betydning i nåtid og framtid! Å hjelpe 
barn til å lykkes fortjener lærernes faglige enga-
sjement, kreativitet og evne til å tenke – inni og 
utenfor «boksen».
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Svein Anders Heggem

Gylne øyeblikk
Som matematikklærere utvikler vi med tiden 
vår interesse for og evne til å fange opp og gjen-
kjenne elevreaksjoner eller -svar. Elevinnspill 
gir ofte en gyllen mulighet til å avklare et begrep 
eller få tydeliggjort en matematisk idé. Jeg kjen-
ner ofte på nødvendigheten av å stoppe opp for 
å jobbe mer i dybden med begreper slik at alle 
elevene får tid til å tenke matematisk. Noen 
ganger avdekker samtalene en mindre misfor-
ståelse, andre ganger et mangelfullt eller ufull-
stendig begrep, for eksempel innen divisjon. 
Eksemplene jeg trekker frem i denne artikkelen, 
er først og fremst hentet fra arbeid på niende 
trinn ved Lillesand ungdomsskole høsten 2014. 
Navnene er tilfeldige.

Et slikt gyllent øyeblikk oppstod da en av 
elevene satt og trykket hardt og i hørbar frustra-
sjon på sin kalkulator og utbrøt: «Lærer, kalku-
latoren har klikka!» Oppgaven som skapte frus-
trasjonen, 12 : 0,2 = , var hentet fra ei lærebok. 
Poenget med oppgaven var å regne dette ut ved 
å multiplisere begge tallene i proporsjonen med 
10 (120 : 2) og se at forholdet mellom dem ble 

det samme, men eleven grep til kalkulatoren. 
Samtalen ble omtrent som følger:

Nils: Se her, lærer. Jeg slår inn 12 : 0,2 og 
får bare galt svar. 

Jeg: Hva forventer du å få?
Nils: I alle fall ikke dette … Jeg skal 

jo dele … I alle fall mindre enn 
12 … !!??

Jeg: Kan du tenke deg en situasjon som 
dette kan handle om?

Nils: Hæhh ????? Åssen da?

Situasjonen førte til en «time-out» hvor proble-
met ble løftet opp og drøftet i hel klasse. Kunne 
elevene finne en situasjon fra dagliglivet som 
illustrerte denne oppgaven, en slags regnefor-
telling? Etter litt individuell fundering og dis-
kusjon med læringsvennen, kom det opp noen 
forslag. Elevene fant fort ut at dette ikke dreide 
seg om å dele likt mellom personer. Én elev fore-
slo at vi skulle dele ei 12 meter lang snor opp 
i 0,2 meter lange tautamper. Da ville han få 5 
tautamper ut av 1 meter, 10 ut av 2 meter osv. 
En annen elev foreslo at hvis man hadde ei bøtte 
eller en dunk med 12 liter oppblandet saft som 
skulle helles opp i kjøkkenglass à 0,2 liter, så 
fikk man 5 glass ut av 1 liter. Jeg fulgte opp med 
å stille spørsmål som hvor mange glass man da 
kunne porsjonere ut av 2 liter. Hva med 3 liter? 
6 liter? 12 liter? Elevene kom selv opp med gode 
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eksempler på målingsdivisjon: Det måtte da bli 
det samme som 12 ganger 5, altså 60 glass. 

Elevene oppdaget sammenhengen: Å dele på 
0,2 er det samme som å gange med 5. Man kan 
få 5 · 0,2 l ut av 1 l saft. 0,2 som brøk er 1/5 og 
den inverse brøken 5/1. Noen «mystiske øvel-
ser» fra brøkregningen på mellomtrinnet falt på 
plass, for eksempel «divisor stiller seg liksom 
på hodet eller opp ned, og så ganger vi med den 
omvendte brøken i stedet». 

Etter noen runder hvor vi så på problemet 
med å dele med 0,25, 0,5, 0,75 osv., økte elev-
enes forståelse merkbart: Å dele med 0,25 var 
det samme som å gange med 4, å dele på 0,5 var 
det samme som å gange med 2 osv. 

I fortsettelsen løste nesten alle elevene lik-
nende problemer. Ved å snappe opp og gjen-
kjenne en misoppfatning, ta en «time-out» og 
utnytte den gylne muligheten til å jobbe litt med 
et begrep, hadde altså elevene i klassen hevet 
sin kompetanse mye på kort tid. Denne effek-
ten hadde jeg nok ikke oppnådd uten å stoppe 
opp og drøfte oppgaven skikkelig. Og kanskje 
aller viktigst: Elevene kunne ha jobbet med en 
haug med øvingsoppgaver i flere «stille arbeids-
timer» uten å komme til den samme forståelsen. 
Etter «time-out»-en kunne elevene få oppgaver 
som 10 : 0,25 og 13,5 : 0,75, og de tok det kjapt i 

hodet: 10,5 : 0,25 ble til 10,5 · 4, dvs. 21
2

1
4

:  er det 

samme som 21
2

4
1
⋅ . Gjennom samtale i etterkant 

av divisjonsproblemet fant vi også i fellesskap 
ut at det var mest utviklende for alle å ha en idé 
om hva man forventer å få i displayet når en 
slår inn en matematikkoppgave på kalkulatoren, 
altså før man trykker på likhetstasten.

Jeg bruker mye tid på å la elevene komme 
med sine ulike måter å tenke og løse problemer 
på og å la dem utveksle regne- og løsningsstra-
tegier med medelever. Jeg lærer mye av elev-
enes ulike måter å tenke på, og elevene lærer 
forhåpentligvis også en del, først og fremst av 
hverandre. 

Matematikklærere i skolen trenger ofte 

trygghet for å ta seg tid til å jobbe mer i dybden 
og ikke alltid haste videre. Kanskje trenger man 
støtte fra kolleger for å gjøre grep man vet er 
riktige, men ikke tror man har tid til. Blant 
matematikklærerne i kollegiet mitt er det klima 
for å lansere ideer, dele gode erfaringer, prøve ut 
metoder og utvikle undervisning og oppgaver 
sammen. Det gir inspirasjon.

En del ulike matematikkdidaktiske fors-
kningsmiljøer har gjennom mange år pekt på 
viktigheten av at elevene får tenke matematikk 
og ikke bare lærer seg oppskrifter eller algorit-
mer for å løse oppgaver. Iversen  og Tvete (2013) 
formulerer det slik i en kronikk på HiNTs res-
sursside: 

Dersom hovedinnholdet i skolematema-
tikken blir utholdende oppgaveregning i 
ferdige, lærerforklarte standardmåter og 
formler, vil mange mislykkes fordi formal-
matematikken blokkerer for deres tenkning. 
Ferdigheter kan synes å sitte en stund, men 
gjør det erfaringsmessig i liten grad over tid.

Johan Lithner ved Universitetet i Umeå sier 
at «utenatlæring er en av hovedårsakene til at 
matematikk blir vanskelig for store grupper 
av elever. Å imitere prosedyrer utvikler ikke 
grunnleggende begreper.» (Johan Lithner, 
plenumsforedrag på Novemberkonferansen i 
Trondheim 2013).

Hvordan involverer vi så alle elevene i klas-
serommet? For meg er det viktig at oppstart for 
en undervisningsøkt i størst mulig grad inklu-
derer, involverer og utfordrer alle elevene: Alle 
elevene skal ha et rimelig læringsutbytte av den 
undervisningen de deltar i. Ofte bruker jeg en 
variant av «Hvilken rute skal ut?», inspirert av 
NRKs «Nytt på nytt», hvor hensikten er å peke 
på den ruten som skiller seg ut og ikke passer 
inn i sammenhengen med de andre rutene (se 
figur 1). Så gir jeg elevene tid til først å tenke 
litt selv, og etter omtrent et minutt snur de 
seg til læringspartneren for å drøfte med ham 
eller henne. Etter en periode på 1–3 matema-



2/2015 tangenten4

tikktimer er alle læringspar blitt utfordret til 
å komme frem med sine tanker og løsninger. 
Begge læringspartnerne må etter tur få fortelle 
hva de to har snakket om og argumentere for 
sine forslag til løsning. Fordelen med metoden 
er at alle vet at de skal bidra, men de kan senke 
skuldrene og snakke på vegne av læringsparet: 
«Vi tror at 2 skal ut fordi at …» Videre får elev-
ene frem sin kunnskap og får repetert viktige 
begreper, og kanskje noen får reorganisert noe 
av sin begrepsstruktur gjennom matematikk-
samtalen.

Fiigur 1

Jeg sørger for at inngangsterskelen er så lav 
at alle kan tenke litt selv og etterpå samtale med 
læringsvennen sin om en løsning. En samtale 
om ovenstående bilde kan fortone seg slik:

Jeg: Se på tallene, tenk stille et lite 
minutt. Diskuter så med lærings-
vennen din. Etter en stund bryter 
jeg dere av. Jeg vil ikke ha noen 
hender i været, men dere vet at alle 
læringsparene blir utfordret, og jeg 
forventer at alle parene har kommet 
frem til en mening. 

Så følger en stille tenkepause, som regel 30–60 
sekunder til å tenke individuelt, og deretter 1–2 
minutter for å diskutere. Så plenumsamtale:

Jeg: Så minner jeg dere på å lytte med 
respekt og høflighet til de ulike inn-
spillene. Hva snakket dere sammen 

om, Thea og Kristoffer?
Thea: Vi tror at 2 skal ut, fordi det er det 

eneste partallet.
Jeg: Hva heter de tallene som du vil 

beholde, da?
Thea: Oddetall.
Jeg: Det er et godt forslag og en god 

løsning. Finnes det andre mulige 
løsninger? Hva snakket dere to om, 
Mathias og Elisabeth?

Mathias: Vi tror at 7 skal ut, fordi det er det 
eneste tallet som består bare av rette 
streker.

Jeg: Det er jo også et artig moment. Det 
hadde ikke jeg tenkt på. Jeg tenker 
også på en annen løsning som jeg 
vil ha frem. Har dere et forslag? 
Mina og Danny? 

Mina: Vi tror at 9 skal ut, fordi de andre 
tallene er primtall.

Lærer: Er 2 et primtall, da?
Mina: Ja, det er det eneste partallet som er 

primtall.
Jeg: Javisst. Hva er betegnelsen på slike 

tall som ikke er primtall?
Mina: Er det sammensatte …?
Danny: Ja!

Erfaringen er at elevene blir mer involvert og 
aktive og vet at de alle må kunne redegjøre 
for det læringsparene diskuterer av løsninger. 
De får repetert en del begreper og uttrykk, 
og den som svarer, gjør det på vegne av begge 
læringspartnerne. Et moment som også er svært 
avgjørende i klassen, er at jeg ikke vil ha noen 
håndsopprekking. Metoden med at læreren for-
mulerer et spørsmål og får raske håndsopprek-
kinger og elevsvar, vil erfaringsmessig kople av 
80–90 % av elevene i klassen. De fleste elevene 
vet at de ikke har mulighet til å respondere på 
1–2 sekunder, og gidder ikke engasjere seg. Lar 
man elevene få tid til å tenke individuelt for der-
etter å snakke og diskutere med læringspartne-
ren, bringer det en mye større variasjon og mer 
rikholdige og bedre svar inn i plenumsamtalene. 
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Elevene vet at de alle sammen kan bli utfordret 
og må bidra i samtalen: De kan ikke skjule seg 
bak at de ikke rekker opp hånda. Dessuten er 
elevene koplet på og lærer av å høre på andre 
elever. Ikke minst opplever jeg at elevene synes 
det er en inspirerende og morsom aktivitet, og 
det gjør vel ikke noe?

«Hvilken rute skal ut?» kan brukes som opp-
start innen alle emner og hovedområder. Bruk 
fantasien! La elevene få tenke, og nyt stunden 
med gode elevinnspill. Du vil garantert få løs-
ninger og svar du ikke hadde tenkt på selv, og 
samtidig lærer du en hel masse om hvordan 
elevene tenker. I eksemplene i figur 2 ble det 
øverste brukt som oppstart i algebra og det 
nederste i geometri.

Ved Universitetet i Umeå har Johan Lith-
ner samarbeidet med professor Lars Nyberg 
på Umeå Center for Functional Brain Imaging 
(UFBI). Et forskningssamarbeid mellom fag-
feltene matematikkdidaktikk og kognitiv psy-
kologi har gitt noen interessante funn sett fra 
et lærerståsted: Elever fra studieforberedende 
linje på videregående skole ble delt inn i to 
hovedgrupper. Den ene fikk en algoritmepreget 
undervisning, og den andre hovedgruppa jobbet 
med mer kreative tilnærminger hvor man i 
større grad måtte tenke ut og konstruere sine 
egne løsninger. Man brukte noen standardtester 
fra kognitiv psykologi for å måle elvenes kogni-
tive kapasitet på et gitt tidspunkt. På bakgrunn 
av disse målingene delte man så elevene fra de 
to hovedgruppene inn i tre like store grupper: 

de med lavest, middels og høyest kognitiv funk-
sjonsevne etter indikatorer som evne til oppfat-
ning og tenkning, oppmerksomhet, persepsjon 
og hukommelse, evne til å løse problemer og ta 
avgjørelser, resonnering, språk og evne til kom-
munikasjon. Kort oppsummert var den mer 
langsiktige læringseffekten best for den kreative 
elevgruppen hvor elevene måtte involvere seg 
mer i den matematiske tenkningen. Dette gjaldt 
for alle nivåene. Det som imidlertid var mest 
overraskende, var at funnene tydet på at elevene 
med lavest kognitiv indeks var den elevgruppa 
som hadde mest å tape på at man ikke jobbet 
mer med åpne metoder og brukte mer kreative 
og uformelle tilnærminger i undervisningen: 
Alle elevene trenger å utvikle sin tenkning og 
skape resonnementer selv. 

Jeg lurer på om vi lærere av og til tror at det 
å jobbe mer kreativt, blir for vanskelig for våre 
antatt svake elever, og at vi derfor raskt hopper 
over til en oppskrift, altså mer algoritmepreget 

 

Figur 2
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regning og en mer imitativ undervisningsform. 
Det er kanskje for å gjøre det lettere for de elev-
ene som sliter faglig;  de får mer informasjon 
av læreren eller læreboka, og vi tenker at det 
vil gjøre det enklere for dem. Jeg tror likevel 
vi kommer i skade for å gjøre elevene en bjør-
netjeneste: Om vi gir elevene oppgaver uten å 
skissere en løsningsmetode, lar elevene tenke 
litt individuelt og drøfte løsninger med lærings-
vennen, kan det være at vi lykkes bedre med å 
utvikle alle elevenes matematiske kompetanse. 
Bruk av læringsvenn i dette arbeidet rommer 
store muligheter med hensyn til tilpasset under-
visning.

På niende trinn ved egen skole gjorde jeg et 
interessant eksperiment i høst. En av de mer 
sammensatte arealoppgavene fra slutten av det 
vanskeligste «sporvalget» skannet jeg inn i en 
powerpoint (figur 3) og ba elevene komme frem 
til en måte å finne omkrets og areal på: først 
jobbe 3–4 minutter individuelt og så drøfte med 
læringsvennen. Klassen var nesten fulltallig, 
27–28 elever. På forhånd antok jeg at noen elever 
ville slite, men jeg ble veldig overrasket: Alle 
gruppene fant en eller annen fremgangsmåte for 
å beregne areal og omkrets. Dette var altså en 
sammensatt og komplisert «stjerneoppgave», og 
svært få elever kommer til disse oppgavene til 
vanlig. Ved oppsummeringen av timen viste det 

seg at alle elevene hadde forstått og kunne for-
klare en metode for å beregne areal og omkrets, 
de kunne også foreslå et måltall selv og beregne 
areal og omkrets ut fra denne verdien.

Jeg synes spill er en motiverende aktivitet til 
bruk i klasserommet. Elevene kan jobbe konsen-
trert over lengre tid, men man må vite hva man 
vil, hvilke grep man må ta, og hva som bringer 
elevenes matematikkunnskaper fremover. Spil-
let i figur 4 er et multiplikasjonsspill for to og er 
i utgangspunktet ganske abstrakt. Jeg har gjen-
nomført det på ulike måter, men «time-out» og 
oppsummering er helt avgjørende for at elevene 
skal ha et godt læringsutbytte.

Rammen for spillet er slik at den første spille-
ren velger og peker på to desimaltall fra ellipsen 
ovenfor. De to valgte tallene fra ellipsen multi-
pliseres. Ved behov kan svaret kontrolleres med 
en kalkulator, og så krysser man av i ruten for 
produktet i rektangelet under. 

Jeg har ved noen anledninger utfordret hele 
klasser: 29 elever mot læreren, og én elev får 
en kalkulator og fungerer som kontrollregner. 
Så får elevene muligheten til å starte. Det er 
noe som engasjerer og får frem konkurranse-
instinktet hos elevene! Jeg kan kanskje vinne 
2-3 ganger, og elevene vil gjerne ha en runde til 

Figur 3

Figur 4
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for å revansjere det sviende nederlaget. Elevene 
har så fått spillet med hjem. Leksa blir å øve seg 
og å spille med noen hjemme slik at de er godt 
forberedt til neste matematikktime. Da blir det 
mulighet for en ny spilleomgang. Neste time 
kommer så en klasse revansjesugne elever til-
bake. Det samme kan skje på nytt: De får starte, 
og jeg vinner. Så kan jeg ta en «time-out» og 
spørre hvilke tall som er vanskelige å finne, 
hvordan de ulike elevene tenker for å komme 
frem til et tall osv. Da får jeg selvsagt frem et 
stort tilfang av strategier og ulike tilnærmings-
måter. Elevene lytter, får ideer og reorganiserer 
egne begrepsstrukturer, og det skjer mye spen-
nende læring. Elevene får en mengde nye verk-
tøy i sin matematiske verktøykasse. Da kan de 
for eksempel si:

Amalie: Jeg lette etter noe som kunne gi 
0,2, og så tenkte jeg at når man 
ganger med 0,5, så er det som å ta 
50 %, altså halvparten. Så tok jeg og 
ganget 0,4 med 0,5. 

Simen: Jeg lette etter noe som kunne gi 
1,35, og fant ut hvis jeg tok bort 1/10 
fra 1,5, altså 0,15, så fikk jeg 1,35. 
Da blir det som å gange 1,5 med 0,9, 
altså tar man 90 %. 

Juno: Jeg lette etter noe som kunne gi 1, 
og prøvde å ikke tenke på komma. 
Jeg tenkte på om det var noen tall 
som gir 10 eller 100 eller noe, og da 
så jeg at 25 · 4 blir 100, og så tok jeg 
bare 2,5 · 0,4.

Ingerid: Det blir jo som å ta 40 % av 2,5.

En slik «time-out» er en fantastisk inspirerende 
og givende læresamtale. Elevene er lydhøre og 
interessert, motivasjonen er på topp: De skal jo 
slå meg! Slike gylne læringsrom hever elevenes 
kompetanse betydelig, og det er inspirerende for 
oss alle. Når vi så spiller en ny runde, forekom-
mer det ikke at noen peker på to tilfeldige tall 
lenger. Nå slår elevene meg sønder og sammen, 
heldigvis …

Referanser
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kommentarer/2013/skolematematikken_laererut-

danningen_og_test_u_kulturen
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Susanne Stengrundet

Nå skal vi repetere … !?
Etter sommerferien når elevene begynner på 
et nytt klassetrinn eller en ny skole, er ofte de 
første matematikktimene satt av til repetisjon. 
Når påsken nærmer seg, stresser lærerne for å 
bli ferdige med «pensum» for å ha nok tid til 
repetisjon. 

Repetisjon legger med andre ord beslag på 
store deler av skoleåret. Legges denne tiden 
sammen, utgjør det mange uker i en elevs sko-
legang. Hva er det som er så viktig med repeti-
sjon?

I starten av et skoleår vil mange lærere repe-
tere det som elevene skal kunne for å ha et godt 
utgangspunkt for å gå videre. Det første kapit-
telet i mange lærebøker heter repetisjon og inne-
holder ofte en lang liste med emner som elevene 
har hatt i tidligere skoleår. Ser man nøye på inn-
holdet, blir emnene ofte presentert som om det 
var nytt stoff. Elevene kan det ikke, derfor må vi 
gjennomgå det på nytt, er en uttalelse som høres 
ofte. Dave Hewitt (1996) mener at i slike sam-
menhenger vil de elevene som kan stoffet fra før 
av, kjede seg, og de elevene som ikke kan det, vil 
sannsynligvis ikke forstå stoffet noe bedre etter 

en ny gjennomgang.
Einstein sa at man ikke kan løse problemer 

med det samme tankesettet som skapte proble-
met. En ny gjennomgang vil altså ikke hjelpe til 
forståelsen.  Det finnes imidlertid måter å repe-
tere på som gir elevene langt større utbytte.Når 
jeg overtar en ny klasse, starter jeg alltid med å 
spille «Til topps» med fem terninger.

Elevene er engasjerte og regner. I spillet 
repeteres de fire grunnoperasjonene, paren-
teser og regnerekkefølgen. Til tross for dette 
brede faglige innholdet jobber elevene bra. Alle 
vil komme høyest. De prøver derfor å sette 
sammen de ulike verdiene på terningene sine, 
og velger en eller flere grunnoperasjoner slik at 
regnestykket gir det neste tallet. Fokuset blir 
ikke på repetisjon av grunnleggende regning. 
Gangetabell, parentesregler og bruk av regne-
rekkefølge blir bare et middel for å nå målet.  

«Til topps» med fem terninger:
– Kast fem terninger én gang.
– Med utgangspunkt i disse fem tallene skal 

dere lage alle tall fra 1 til … så høyt opp 
som dere klarer.

– Dere kan bruke addisjon, subtraksjon, 
multiplikasjon, divisjon og parenteser.

– Dere kan bruke én, to, tre, fire eller alle fem 
terninger.

– Alle regnestykker må skrives opp på arket.

Susanne Stengrundet
Matematikksenteret
susanne.stengrundet@matematikksenteret.no

Artikkelen er basert på forfatterens verksted, 
Novemberkonferansen 2014.
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Denne formen for repetisjon vil jeg si har en 
mye større effekt enn å regne 100 etterfølgende 
regnestykker i en bok. I og med at elevene note-
rer regnestykkene på ark, ser læreren om elev-
ene har forstått regnerekkefølgen. Står det på et 
ark at 4 + 5 · 3 = 27, kan læreren påpeke at hun 
får svaret 19. Da pleier elevene å være kjappe til 
å forklare at 4 + 5 = 9 og at 9 ganger 3 blir 27. 
Dette skaper en god diskusjon om parenteser 
og regnerekkefølgen. Gjennom spillet trener 
elevene tallforståelsen. Det at elevene selv må 
vurdere hvilke regneoperasjoner det er smart 
å bruke for å få det ønskede tallet, gjør at de 
trenes i å bli fleksible i tallbehandling. I doku-
mentet for god regning står det at elevene skal 
kunne utføre prosedyrer effektivt, nøyaktig og 
fleksibelt. Når elevene spiller «Til topps», øver 
de på nettopp dette.

Dette fikk jeg bekreftet for noen år siden. 
Elevene, som kjente spillet godt, satt fordypet 
i oppgaven da en jente plutselig reiste seg og 
ropte høyt: «Hvorfor kan jeg det egentlig? Jeg 
som ikke kan gangetabellen?» Jenta, som gikk 
på vg1, hadde IOP i matematikk. I og med at 
det i denne aktiviteten ikke ble lagt vekt på å 
løse oppsatte regnestykker, glemte hun vanske-
lighetene sine. Det viste at hun hadde tilegnet 
seg noen grunnleggende kunnskaper i løpet av 
årene med matematikkundervisning.  På grunn 
av alle nedturene gjennom skoletida klarte hun 
antageligvis ikke å vise hva hun kunne, ved å 
løse tradisjonelle oppgaver.

Jeg spiller aldri «Til topps» kortere enn tolv 
minutter. Dette kommer av at elevene først er 
nødt til å bruke kunnskaper om multiplikasjon 
og parenteser når tallene de skal prøve å lage, 
blir store. Når tallene blir større, vil elevene 
kanskje oppdage mønster som de kan ha god 
nytte av. Å oppdage mønster er dessuten en 
egenskap som de kan ha bruk for senere. 

Eksempel: Tallene som terningene viser, er 
1, 2, 4, 4 og 5, og elevene har kommet til tallet 
20. Da kan videre regning se ut som i boksen i 
neste spalte.

Etter 27 må elevene finne en annen måte å 

sette sammen tallene på, da alle tallene er brukt. 
Vi ser at 27 også kan lages mye enklere ved å 
bruke regnestykket fra tallet 28 og trekke fra 
1. Det er først etter noen gjennomganger at 
elevene begynner å tenke på subtraksjon når 
de skal finne et større tall. Ofte starter det med 
at de hopper over et tall som de ikke finner et 
regnestykke til. Først etter å ha laget det større 
tallet, finner de det lavere tallet. Et annet viktig 
moment er oppdagelsen av at man kan lage 
ettallet ved å dele to like tall. Hvis ikke alle 
elevene oppdager dette, kan elever som bruker 
dette, forklare.

Hewitt (1996) sier at barn ikke blir gode til 
å gå fordi de legger vekt på å øve på å gå, men 
fordi de vil videre. Med andre ord: Elever blir 
ikke gode i grunnleggende tallbehandling ved 
å gjøre mange oppgaver, men de blir gode hvis 
de bruker grunnleggende regning til å klare å 
løse andre oppgaver. 

God repetisjon er ikke en ny gjennomgang, 
men å se stoffet i en ny sammenheng. 
Anders Isnes, tidligere leder av Naturfagsen-
teret, har sagt dette, og jeg synes vi skal ha 
denne setningen i bakhodet når vi tenker på 
repetisjon. Jeg vil gi noen eksempel hentet fra 
geometri. Helt fra første klasse skal elevene bli 
kjent med egenskaper ved geometriske figurer. 
Likevel presenteres figurene som om de var nye, 

20 4 5
21 4 5 1
22 4 5 2
23 4 5 4 1
24 4 5 4
25 4 5 4 1
26 4 5 4

= ⋅
= ⋅ +
= ⋅ +
= ⋅ + −
= ⋅ +
= ⋅ + +
= ⋅ + ++
= ⋅ + + +
= + ⋅
= + ⋅ +

2
27 4 5 4 2 1
28 5 2 4
29 5 2 4 1

( )
( )
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selv på videregående nivå. Man tar altså ikke 
hensyn til elevenes forkunnskaper, og elevene 
får bekreftet at de ikke behøver å lære noe, for 
det kommer jo på nytt. 

En god repetisjon tar hensyn til forkunnska-
per. Mange elever på ungdomstrinnet og videre-
gående skole tenker ikke over at et kvadrat har 
egenskapene til både et rektangel og et parallel-
logram. Da vet elevene heller ikke at et kvadrat 
både er et trapes og en rombe, og de må derfor 
lære seg mange formler. 

Hvis man tar kunnskapene til eleven på 
alvor, blir det mye lettere. Vi kan vise dem et 
utvalg av geometriske figurer som de skal sor-
tere (figur 1). 

Min erfaring sier at elevene har lett for å 
sortere slik at alle figurer med sirkler kommer i 
samme gruppe. Elevene ser på oppbyggingen av 
figuren istedenfor figuren som helhet. I et neste 

skritt ber jeg elevene om å tilordne formler til 
figurene. Jeg passer på at antall figurer og form-
ler ikke stemmer overens. Dermed legger jeg til 
rette for at elevene oppdager sammenhenger. 
For mange elever er det en helt ny oppdagelse at 
én og samme figur kan ha to forskjellige formler 
for volum. For eksempel kan man enten bruke 
formelen V = s 3, V = a · b · c eller V = G · h for å 
finne volumet til en kube. 

Når man ser på helheten i figurene, kan man 
sortere enkle tredimensjonale geometriske 
figurerer i to grupper. Figurer med samme 
grunnareal og toppareal passer til formlene  
V = G · h, mens figurer med spiss har formelen 
V = G · h/3 (figur 2). Da blir gruppen med sirkler 
ikke lenger en egen gruppe, men passer enten til 
figurer med spiss eller figurer uten. Når det er 
så enkelt, hvorfor skal de da lære mange formler 
for volum? Det hender at vi får en spennende 

Figur 1

Figur 2
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diskusjon i klassen når vi ser på volumformelen 
for kula. Hvor er spissen?

Hewitt (1996) poengterer at når vi repeterer 
slik at elevene skal huske til neste gang, så blir 
det like fort glemt igjen. Men i den korte perio-
den elevene husker, blir læreren belønnet fordi 
elevene gjør som han sier. Jeg mener at det er 
akkurat denne typen læring som står sentralt i 
mange lærebøker. Vi gjennomgår som om elev-
ene aldri hadde hørt noe om emnet, som om 
emnet stod helt for seg selv uten sammenheng 
med andre deler av lærestoffet, og avslutter 
med en kapittelprøve, ofte med godt resultat. 
Til våren er alt glemt, og vi må repetere for at 
kunnskapen skal sitte til eksamen. Målet med 
undervisningen skal ikke være å lære til neste 
prøve, men å hjelpe elevene til å se mønster og 
sammenhenger slik at de har et grunnlag for å 
komme videre.

Det er ikke gjentagelse som fører til 
kunnskap, men refleksjon. 
I vg1 vil de fleste elever huske formelen for 
Pytagoras’ setning. De husker gjerne ord som 
katet og hypotenus og vet at Pytagoras’ setning 
bare kan brukes i rettvinklete trekanter. Mange 
elever er veldig trygge på beregningen av den 
manglende siden i trekanten, uavhengig av om 
det er en katet eller hypotenus de skal finne. 
Men kan vi stole på at elevene har skjønt hva 
som egentlig står i setningen? Spør jeg elevene 
mine hva betydningen av Pytagoras’ setning er, 
får jeg svar som: hypotenus2 = katet2 + katet2. 
Spør jeg videre, følger svarene: 

 hyp2 = kat2 + kat2  eller  c 2 = a 2+ b 2. 

Med andre ord får jeg det samme svaret tre 
ganger, et svar som er en gjentagelse av defi-
nisjonen, mens jeg er interessert i at elevene 
skal se at et tall opphøyd i andre kan fremstil-
les geometrisk som et kvadrat. Leuders (2012) 
mener at elevene får en sårbar kunnskap hvis 
repetisjon begrenser seg til å repetere og trene 
fremgangsmåter. Han mener det er viktig at 

repetisjon setter lærestoffet i en sammenheng, 
slik at konseptet ikke blir glemt. Forstår elevene 
konseptet, kan de opparbeide seg kunnskapen 
på nytt dersom de glemmer fremgangsmåten. 
I tillegg er det konseptet som danner utgangs-
punktet til videre læring, ikke algoritmen. For å 
trene opp en bedre forståelse av Pytagoras’ set-
ning hjelper det dermed ikke å gi elevene mange 
oppgaver med oppstilte rettvinklete trekanter. 
Jeg pleier i denne sammenhengen å dele ut et 
ark med mange kvadrater til elevene (figur 3). 
Oppgaven er å finne nøyaktig sidelengde til kva-
dratene uten å bruke linjal eller kalkulator. 

Løsningen er å tegne en rettvinklet trekant 
slik at siden i kvadratet danner hypotenusen i 
trekanten (figur 4). Da kan man finne sideleng-
den ved hjelp av definisjonen i Pytagoras’ set-
ning.

Lengden til katene av trekanten som er 
tegnet over siden til kvadratet, er 2 og 4. Det 
betyr at arealet til kvadratet er 4 + 16 = 20. Siden 
til kvadratet blir dermed 20 2 5= . Jeg mener 
at når elevene arbeider på denne måten, må de 
ha kunnskap om Pytagoras’ setning utover å 

Figur 3
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ramse opp formelen. Setningen blir ikke i fokus, 
men fungerer mer som et redskap. Anvendelsen 
og resonnementet fører etter min mening til en 
bedre forståelse hos elevene. Eksempelet Pyta-
goras viser at det er forskjell på å kunne beregne 
sider med algoritmen Pytagoras’ setning og å 
forstå konseptet Pytagoras.

Det er refleksjon som forbedrer forståelsen, 
ikke repetisjon.
Hvordan kan det skapes bedre forståelse av 
begrepet kvadrattall? Et tips er å skrive noen 
store kvadrattall på tavla. Be elevene om å 
trekke ut rota uten å bruke kalkulator. Spør 
etter strategier. 

Eksempel:  2304
Elevens resonnement:

– Tallet må ligge mellom 40 og 50 fordi:

 402 = 1600 og 502 = 2500

– Det siste tallet er 4, da får man to mulighe-
ter: 42 og 48.

– Det riktige svaret er 48 fordi 2304 ligger 
nærmere 2500 enn 1600.

Mange elever liker slike utforskende oppgaver. 
De blir utfordret i tallforståelse. Jeg har erfart at 
høyt presterende elever på videregående skole 
klarte å finne rota til tall opp til 2002 ved reson-

nering. Dermed viste de god forståelse av kva-
drattall opp til 20.

Ren repetisjon forbedrer ikke forståelsen, 
det er det refleksjon som gjør. Hewitt (1996) 
skriver at all tid man bruker på å forklare noe 
som er blitt forklart en gang før, er bortkastet. 
Han mener at repetisjon i form av ren gjenta-
gelse tjener til å holde elevene på samme nivå. 
Det mener han står i sterk kontrast til alt vi 
lærer i hverdagslivet. Som eksempel skriver 
han at unger som lærer å krabbe, ikke vil nøye 
seg med å krabbe på flatt golv. De vil videre, 
de vil krabbe over hinder, opp trappa og helst 
opp veggen også. Repetisjon sammenligner 
han med å gi unger et flatt golv å bevege seg 
på. Det er kjedelig, og ungene mister lysten til å 
krabbe. På samme måte vil elever som bare blir 
utfordret med samme type oppgaver, gå lei av 
matematikk. Det finnes mange lærebøker som 
er tilpasset svake elever. Disse lærebøkene er 
strippet for anvendelser og konsentrerer seg om 
prosedyrer. Leuders (2012) mener at det er feil å 
tenke at prosedyrer kommer før anvendelser, og 
sier at det er spesielt viktig for svake elever at de 
får jobbe med anvendelser. Også disse elevene 
trenger utfordringer, ikke bare gjentagelser, for 
å komme videre. Problemløsningsoppgaver er 
egnet når elevene skal trene på prosedyrer, fordi 
prosedyrene ikke er i fokus. Det er det andre 
overordnete strukturer som er. I eksempelet 
«Til topps» er det det å finne det neste tallet som 
styrer aktiviteten. En god problemløsningsopp-
gave vil i tillegg være selvdifferensierende. Det 
betyr at elevene kan finne utfordringer på eget 
nivå. 

Noe av det vanskeligste ved å legge til rette 
for god repetisjon er å strukturere lærestoffet i 
en type hierarki. Ikke alt som står i læreplanen 
eller matematikkboken, er like viktig. Det finnes 
noen begreper som er sentrale, for eksempel de 
fire regneartene, prosentregning, proporsjona-
litet og funksjoner. Ved å konsentrere repetisjo-
nen om disse viktige begrepene, vil andre deler 

Figur 4

(fortsettes side 21)
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Kjersti Melhus

Å stimulere  
barns evne til å tenke

Hvis vi mener at kunsten å tenke er et viktig 
aspekt ved matematikk – hvordan kan vi da få 
til en matematikkundervisning som stimulerer 
barns evne til å tenke? Og hva kan lærere gjøre 
for å fremme elevers ulike tenkemåter? Et mulig 
svar kan ligge i undervisningsmodellen som 
har vært prøvd ut ved Smeaheia skole i Sandnes 
siden 2009. Elevene har fått gode resultatet på 
nasjonale kartleggingsprøver. På den nasjonale 
prøven i regning høsten 2013 fikk de et gjen-
nomsnitt på 2,7. Ingen av elevene var på nivå 1, 
og hele 65 % av dem var på nivå 3 (Kvalitets-
melding for Sandnes-skolen 2014). De gode 
resultatene har skapt interesse og nysgjerrighet 
både hos andre lærere, skoleledere og politikere. 
Etter hvert har lærere ved flere andre skoler gått 
i gang med å undervise etter de samme prinsip-
pene.

Undervisningsmodellen har sine røtter 
i Vygotskys teorier om læring, utvikling og 
undervisning. Psykologen Leonid Zankov, stu-
dent og senere kollega av Vygotsky, delte hans 

syn på undervisning. Zankov var den første 
til å teste ut Vygotskys ideer om utviklende 
læring gjennom eksperimentell forskning i rus-
siske barneskoler (Guseva & Sosnowski, 1997). 
Sammen med sine studenter utarbeidet han 
en omfattende og systematisk undervisnings-
modell som også inkluderte lærebøker og en 
struktur for lærerens forberedelse. Det er denne 
modellen som har blitt prøvd ut ved Smeaheia 
skole. Elevene har jobbet med oppgaver hentet 
fra et russisk læreverk som bygger på Zankovs 
prinsipper. Siden læreverket er en sentral kom-
ponent i implementeringen av modellen, har 
det etter hvert blitt viktig å få bøkene utgitt på 
norsk. Dette arbeidet er nå i full gang.

Zankovs undervisningsmodell
Zankovs modell er primært utviklet for små-
skoletrinnet. Den baserer seg på «den antakelse 
at passende undervisningsmetoder stimulerer 
kognitiv utvikling» (Guseva & Sosnowski, 1997, 
s. 14), og kjennetegnes av allsidighet, progresjon, 
kognitiv konflikt og variasjon (Zankov Center, 
u.å.).

Modellen gjelder for alle fag, ikke bare mate-
matikk, og har som overordnet mål at opplærin-
gen skal føre til en optimal, generell utvikling av 
den enkelte elev. Den baserer seg på fem under-
visningsprinsipp (Zankov, 1977):

Kjersti Melhus
Universitetet i Stavanger
kjersti.melhus@uis.no

Artikkelen er basert på forfatterens 
presentasjon, Novemberkonferansen 2014.
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1. Undervisning på et høyt nivå
2. Ledende rolle for teoretisk kunnskap
3. Rask gjennomgang av stoffet
4. Bevisstgjøring av barna overfor egen 

læringsprosess
5. Systematisk og målrettet utvikling av hvert 

eneste barn i klasserommet

En hovedtese hos Vygotsky er at undervisnin-
gen eller opplæringen må ligge foran utviklin-
gen, i det han kalte sonen for den nærmeste 
utvikling. Dette synet støttet Zankov, og det er 
dette som ligger i det første prinsippet. Under-
visningen bør med andre ord ikke begrense seg 
til det eleven allerede kan, men heller rettes mot 
det eleven ikke mestrer riktig ennå. 

Det andre prinsippet dreier seg primært om 
å se sammenhenger i lærestoffet. Dette inklude-
rer blant annet analyse (å undersøke systematisk 
hvordan noe er satt sammen ved å dele det opp 
i mindre deler), syntese (det motsatte av analyse 
– å sette deler sammen til en helhet), generalise-
ring, planlegging og refleksjon. Disse komponen-
tene danner et viktig grunnlag for videre læring. 

Det tredje prinsippet om en rask gjennom-
gang av stoffet er et brudd med tanken om å 
vente til alle elevene er med, før man går videre. 
Det er viktig å understreke at det ikke hand-
ler om å haste avgårde i klasserommet, men 
heller om å skape mest mulig «gunstige vilkår 
for å vekke til live og utvikle elevens potensial» 
(Guseva & Sosnowski, 1997, s. 20). Man forsøker 
å unngå avbrudd i læringens framdrift, derfor 
går man hele tiden videre. Repetisjon spres 
utover og foregår samtidig som man lærer noe 
nytt. Elever som ikke fikk med seg alt i første 
omgang, får på denne måten en sjanse til å 
hente seg inn igjen, samtidig som man unngår 
at andre elever sitter og kjeder seg. 

Det fjerde prinsippet går på å bevisstgjøre 
barna overfor deres egen læringsprosess. Dette 
handler om metakognisjon, altså refleksjon over 
egen læring. Elevene skal bli bevisste på hvor-
dan og hvorfor de lærer, og om de forstår det de 
lærer. De skal også bli bevisste på hvordan det 

de lærer nå, kan knyttes til det de allerede kan, 
og hvilken kunnskap de trenger for å løse en 
bestemt oppgave. Og hvis de har gjort en feil: 
Hva var det som førte til denne feilen, og hva 
må de gjøre for å unngå å gjøre liknende feil i 
framtiden? 

Det femte prinsippet er et overordnet prin-
sipp som går ut på at det skal foregå en syste-
matisk og målrettet utvikling av hvert eneste 
barn i klasserommet. Elevene blir ikke delt inn 
etter evner. Tanken er at hvert barn er unikt og 
lærer i sitt eget tempo gjennom å samarbeide 
med andre. Det fokuseres først på et obligatorisk 
minstekrav og deretter på maksimal utvikling. 
Dette handler i praksis om tilpasset opplæring, 
der hvert enkelt barn skal få strekke seg så langt 
det kan. Dette prinsippet krever at læreren kjen-
ner elevene godt. 

Zankovs undervisningsmodell har på mange 
måter i seg alle de momentene som ifølge fors-
kning kjennetegner god læring og undervis-
ning i matematikk (Nosrati & Wæge, 2014; 
Wæge, 2015). Modellen brukes i dag i ca. 25 % 
av grunnskolene i Russland.

Læreverkets oppbygning og innhold
Det er vanskelig å gjennomføre Zankovs 
undervisningsmodell uten støtte i et læreverk. 
Hovedforfatteren av læreverket vi har valgt ut, 
Iren Arginskaya, var en dyktig matematiker og 
pedagog. Det var Zankov selv som i sin tid ba 
henne skrive læreverket, og det er blitt til gjen-
nom flere tiårs forskning i russiske klasserom.

Dette russiske læreverket er ganske forskjel-
lig fra tradisjonelle norske læreverk. Det mest 
iøynefallende er kanskje struktureringen av 
lærestoffet samt mengden av tekst alt fra første 
klasse. Dette ser vi tydelig på figur 1, som viser 
to etterfølgende sider i Grunnbok 1A. Ved å 
jobbe med flere emner samtidig unngår man 
uheldige opphold i læringen. I tillegg får man 
en naturlig variasjon i undervisningens inn-
hold. Det er viktig å understreke at selv om det 
jobbes med flere emner samtidig, er det en tyde-
lig hierarkisk oppbygning innenfor det enkelte 
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emnet. 
Når det gjelder tekstmengden, er det ikke 

meningen at de yngste elevene skal lese all 
teksten selv. Det legges opp til en dialogbasert 
undervisning, og teksten er på mange måter 
lærerens del av dialogen. Spørsmålene er ment 
å sette i gang elevenes tankevirksomhet, og 
elevene vil hele tiden bli bedt om å begrunne 
svarene de kommer med. Denne måten å jobbe 
på krever høy grad av konsentrasjon og engasje-
ment både fra lærer og elever.

Siden diskusjoner og dialog er en så sentral 
komponent i undervisningen, blir det viktig å 
tilby elevene et språk som de kan bruke for å 
uttrykke argumentene og begrunnelsene sine på 
en mest mulig presis måte. Språket er ikke bare 
viktig for å kunne kommunisere, det er også en 
nødvendig forutsetning og et viktig redskap for 
kognitiv utvikling (Vygotsky, 1978).

Bøkene introduserer faguttrykk fra første 
stund – ikke fordi det er viktig for elevene å 
lære de «korrekte» ordene, men for å gjøre det 
enklere for dem å sette ord på det de observe-
rer, og det de tenker. Da elevene på Smeaheia 
gikk i tredje klasse, ble de presentert for lik-
hetene 16 : 2 = 8, 16 : 4 = 4 og 16 : 8 = 2 og fikk 
spørsmålet: «Hva ser dere?» Elevene var kjent 
med begrepene dividend, divisor og kvotient 
og kunne dermed uttrykke det de så på en 
meget presis måte, f.eks.: «Dividenden er lik på 
alle stykkene», «Når vi dobler divisoren, halv-
eres kvotienten» og «Når vi halverer divisoren, 
dobles kvotienten».

Vår erfaring når det gjelder språk og bruk 
av faguttrykk, er at begrensninger på dette 
området ser ut til å sitte i hodene på oss voksne. 
Barna har få problemer med å lære nye, «van-
skelige» ord – de synes sågar det er morsomt. 
Hvis man ønsker at ord som addisjon og sub-
traksjon etter hvert skal bli en del av elevenes 
eget vokabular, ser vi ingen grunn til å vente 
med å innføre dem.

Noe annet som skiller dette læreverket fra 
andre, er at det ikke gis noen form for direkte 
instruksjon der elevene blir vist gjennom 

eksempler hvordan de skal løse ulike typer 
oppgaver. Elevene blir som regel først bedt om 
å gjøre noe selv. Etterpå kan de gjerne få hint 
ved f.eks. å bli presentert for ulike forslag, men 
dette etterfølges alltid av spørsmål der elevene 
selv må ta standpunkt til hva som er riktig. Et 
eksempel fra Grunnbok 1B er vist i figur 2. 

Elevene blir fra første stund utsatt for opp-
gaver som ikke har entydig svar. Det kan for 
eksempel være oppgaver der elevene skal plukke 
ut et eksempel som ikke passer inn (se figur 3 
fra Grunnbok 2A), eller oppgaver der de blir 
bedt om å dele noen eksempler inn i grupper, og 
der inndelingen avhenger av hvilke egenskaper 
man velger å fokusere på. Om svaret er riktig 
eller ikke, avhenger dermed av begrunnelsen 
eleven kommer med. Det kan være åpne spørs-
mål som «Hva ser du?», som stimulerer elev-
ene til å finne flere svar. Slike spørsmål virker 
også naturlig differensierende siden absolutt 
alle elever vil finne noe som de kan bidra med. 
Andre oppgaver som går igjen, er oppgaver av 
typen sann/usann, der elevene må ta stilling til 
påstander som presenteres.

Læreverket stimulerer til en variert bruk av 
strategier. Hensikten er ikke bare å lære ulike 
strategier, men også å oppdage at ulike strate-
gier egner seg i ulike situasjoner. Når elevene 
behersker flere strategier, kan de selv velge den 
de syns passer best i den aktuelle situasjonen. 
Siden de er vant med at det ikke nødvendigvis 
kun finnes én måte å løse en oppgave på, over-
rasker de ofte med å bruke strategier læreren 
selv ikke har tenkt på. Da elevene på Smeaheia i 
fjerde klasse fikk en tekstoppgave som omhand-
let vei, fart og tid, var det en elev som med den 
største selvfølge erklærte at «jeg løste oppgaven 
med likning, jeg». Læreren hadde sett for seg 
flere måter å løse den aktuelle oppgaven på, men 
å bruke likning var ikke én av dem. 

Det legges også i stor grad opp til at det 
skapes kognitive konflikter. Elevene utsettes for 
oppgaver der det er for lite eller for mye infor-
masjon, oppgaver som de mangler strategier for 
å løse, situasjoner der de må velge mellom ulike 
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alternativer og strategier, og situasjoner der det 
dukker opp nye betingelser for bruk av kunn-
skap de allerede har. Man ønsker å få elevene til 
å tenke selv og å unngå at de utvikler misopp-
fatninger som kan være vanskelige å bli kvitt 
senere.

Hva synes elevene?
Etter fem år med «russisk matematikk» skrev 
alle elevene på det aktuelle trinnet på Smeaheia 
skole en kort tekst der de ga uttrykk for sine 
erfaringer som deltakere i dette prosjektet. Tek-
stene viser at elevene er udelt positive. Det er 
ingen tvil om at de synes det til tider har vært 
vanskelig, men de uttrykker ikke dette på noen 
negativ måte. Tvert imot sier elevene at de har 
likt å få utfordringer. Det at de har måttet streve 
litt, har gjort at de har vært ekstra stolte når de 
endelig har fått det til. Dette er noe læreren i 
stor grad kan ha en innvirkning på. Når lære-
ren signaliserer at for å lære noe nytt, så må 
vi anstrenge oss litt, at vi må jobbe sammen 
og ikke gi opp, så smitter det over på elevene. 
Dermed blir det å anstrenge seg ikke bare et ork. 
Det blir vel så mye et tegn på at nå er vi i ferd 
med å lære oss noe nytt – «nå blir vi bedre», 
som elevene selv ville sagt. Dette er vel så nyttig 
kunnskap som den spesifikke fagkunnskapen 
de får med seg.

De aller fleste elevene gir på en eller annen 
måte uttrykk for er at de har satt pris på og sett 
nytten av å samarbeide med hverandre. Nesten 
samtlige trekker også fram variasjon i oppga-
vetyper. Er det noe de virkelig savner i andre 
læreverk, så er det variasjon. Det kan for så 
vidt være interessant å legge merke til at elev-
ene snakker om variasjon i oppgaver og ikke i 
undervisningsmetoder.

For oss som jobber med den norske versjo-
nen av læreverket, betyr det mye at elevene er 
positive. En modell og et læreverk er kun hjelpe-
midler. Til syvende sist er det elevene og lærerne 
selv som må gjøre jobben. Da er det viktig at de 
liker det de holder på med.
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Reinert A. Rinvold

Matematisk tenkning  
som informasjonshåndtering
I et moderne samfunn forholder vi oss til mye 
kvantitativ informasjon, dvs. informasjon som 
representeres ved hjelp av tall, størrelser, tabel-
ler, grafer, osv. Et eksempel er en kassa lapp. Den 
gir oversikt over hvilke varer du har handlet, hva 
hver vare koster, og totalsummen. Sluttsummen 
er bestemt av prisene for hver enkelt vare, men vi 
kan ikke uten videre se hva den er ut fra enkelt-
prisene. Hvis kassalappen hadde manglet slutt-
summen, måtte vi regnet den ut. Slutt summen er 
eksplisitt informasjon som er implisitt i enkeltpri-
sene. En utregning kan ses som en omforming av 
informasjon til en form som er nyttig for oss. Om 
to personer oppgir at de er 3 ∙ 17 år og 2 ∙ 27 år, er 
de fleste ikke fornøyd med det. Vi vil regne ut at 
aldrene er henholdsvis 51 år og 54 år. Skrevet slik 
ser vi umiddelbart at den sistnevnte personen er 
3 år eldre enn den første, og vi kan sammen-
ligne med andre personers aldre. Representasjon 
av kvantitativ informasjon og omforming eller 
transformasjon til nyttige måter å representere 
den på, er to sentrale aspekter ved matematisk 
tenkning. Også de grunnleggende ferdighetene 

lesing, skriving, muntlig ferdighet, regning og 
digital ferdighet dreier seg om informasjon og 
informasjonshåndtering. Å se matematisk tenk-
ning som informasjonshåndtering gir dermed en 
forbindelse til grunnleggende ferdigheter.

Representasjon og transformasjon
Hvordan vi hensiktsmessig representerer kvan-
titativ informasjon, avhenger både av hva infor-
masjonen skal brukes til, og hvem som er mål-
gruppen. Prisene på kassalappen oppgis i norske 
kroner og øre ved hjelp av posisjonssystemet for 
tall. I andre land brukes andre valutaer. Prisene 
kunne også vært representert annerledes, for 
eksempel ved bilder av mynter og sedler. Det 
siste kan være enklere for barn. Fordeler med 
posisjonssystemet for tall er at informasjonen 
tar liten plass og egner seg for hurtig og pålite-
lig utregning eller sammenligning. Forklaring 
og begrunnelse i matematikken er ofte lettere å 
gjennomføre med andre representasjoner. For 
å utvikle og kommunisere regnestrategier på 
småskole trinnet er det nyttig å supplere posi-
sjonssystemet med visuell og grafisk notasjon. 
Ovaler og piler kan som i figur 1 vise hvordan Reinert A. Rinvold

Høgskolen i Hedmark
reinert.rinvold@hihm.no

Artikkelen er basert på forfatterens 
presentasjon, Novemberkonferansen 2014.

Figur 1
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den ene addenden kan splittes slik at det dannes 
en tier.

Figur 2 gir et eksempel på hvordan symboler 
for tall, addisjon og likhet kan kombineres med 
visuelle representasjoner av tall som mengder.

Figur 2

To ulike farger, en boks rundt tieren, en pil 
og en oval får frem hvordan representasjonen 
omformes, uten å bruke ord. Bruk av muntlig 
ferdighet er en måte å styrke utviklingen av reg-
nestrategier på, men ikke den eneste. Kanskje 
burde vi også innført visuell ferdighet som en av 
de grunnleggende ferdighetene? Visualisering 
gir vesentlige bidrag til forståelse av matema-
tikk.

Ligninger og deduksjon
I skolematematikken møter elevene tekstoppga-
ver. I disse oppgavene finnes informasjon både 
i form av tall og tekst. Deler av informasjonen 
er implisitt, dvs. det vi kaller ukjente størrelser. 
Denne informasjonen skal omformes slik at den 
blir eksplisitt representert med tall. La oss se på 
et eksempel:

Summen av to tall er 14. Differansen mellom 
tallene er 8. Hvilke tall er dette?

Å oversette tekstoppgaver direkte til lignin-
ger eller algebra er en krevende øvelse. I mange 
tilfeller er det nyttig først å lage en tegning eller 
formulere med egne ord hva oppgaven spør 
etter. Når størrelsene er positive, kan vi lage 
figurer som også kan brukes til å løse lignin-
gene. Dette gjøres i figur 3 ved hjelp av rektan-
gler eller staver.

Figur 3

Når en stav med lengde x og en med lengde 
y legges inntil hverandre, utgjør de til sammen 
en stav med lengde 14. Dessuten danner en stav 
med lengde 8 og en med lengde y til sammen 
en med lengde x. Det siste er en omforming av 
informasjonen om at differansen mellom tallene 
er 8. Ved å føye til en stav med lengde y nederst 
til høyre i figur 3, får vi figur 4.

Figur 4

Selv om vi utvider figuren, er dette kun en 
omforming, ikke en essensielt forskjellig figur. 
Vi innfører ikke ny informasjon som ikke 
implisitt er gitt i tekstoppgaven. I figur 4 har 
det imidlertid blitt tydelig, eller eksplisitt, at 8 
og det dobbelte av y til sammen er 14. Siden dif-
feransen mellom 14 og 8 er 6, vet vi dermed at 
det dobbelte av y er 6, se figur 5. Herfra trenger 
vi bare divisjon og subtraksjon for å finne hvilke 
tall x og y står for.

Figur 5

Systematisk omforming av informasjon 
uten at vi føyer til informasjon som ikke 
implisitt eller eksplisitt er til stede fra star-
ten, kalles deduksjon. «Valid deductive infer-
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ence is often described as the extraction or 
making explicit of information that is only 
implicit in information already obtained»  
(Barwise & Etchemendy, 1996, s. 4).

Vanlig tekst eller ord er en lite hensiktsmes-
sig støtte for utvikling av deduktiv tenkning. 
Selv om logikk har vært koblet til språklige set-
ninger, gjør visuelle diagrammer eller figurer 
det lettere å oppfatte hva deduksjon er. Alge-
braiske ligninger er mer abstrakte enn de visu-
elle stavene, men de har vel så mye til felles med 
visuelle figurer som med tekst. 

   x + y = 14
 8 + y = x

Den øverste ligningen kan leses «x pluss y er 
lik 14». En person som er vel kjent med lignin-
ger, ser ligningssystemet helhetlig snarere enn 
å lese hver ligning som tekst fra venstre mot 
høyre. Han eller hun ser for eksempel at x i den 
første ligningen kan erstattes med 8 + y fra den 
nederste ligningen, slik at vi får

 8 + y + y = 14

Denne algebraiske omformingen svarer til 
det vi så visuelt i figur 4. Figurene er en støtte 
for å lære algebraisk representasjon, men over-
gangen fra figurer til algebra går ikke av seg 
selv. Duval (2002, 2006) har grundig tatt for seg 
elevers vanskeligheter med overganger mellom 
representasjoner. Matematisk samtale der elev-
ene setter ord på overgangen mellom figurene 
og algebra, er en god måte å støtte elevens 
læring på, se Chapin, O’Connor og Anderson 
(2003).  

Elevene trenger også å lære seg å representere 
informasjonen algebraisk. Algebraiske metoder 
er både mer generelle og mer utbredte. Det kan 
være utfordrende for noen elever å oppfatte det 
abstrakte ved figurene. Siden vi må tegne figu-
rene før vi vet verdien til de ukjente, vil repre-
sentasjonene av disse vanligvis ha «feil» lengder. 
Enda mer utfordrende er det om det skulle vise 

seg at en eller flere av de ukjente er negative tall. 
I prinsippet kan vi representere et negativt tall 
med en positiv lengde, men det er stor sjanse for 
at det vil skape forvirring. 

Generell matematisk informasjon
Matematisk deduksjon forbindes gjerne med 
begrunnelse av generelle påstander, altså 
påstander eller sammenhenger som er sanne 
for alle tall eller størrelser av en bestemt type. 
Også i naturvitenskap og dagligliv finner vi 
generelle påstander, som for eksempel at sola 
alltid går opp i øst og ned i vest. Et eksempel 
på en generell matematisk påstand er at fakto-
renes orden er likegyldig, eller at rekkefølgen 
ikke har betydning for svaret når vi multiplise-
rer to tall. I dagliglivet tror vi ofte på generelle 
påstander hvis vi har fått dem bekreftet mange 
ganger gjennom erfaring og i tillegg har hørt 
påstanden fra andre vi stoler på. At elever over-
fører dette til matematikken, er ikke unaturlig 
(se Fischbein, 1982).

 3 ∙ 7 = 10 og 7 ∙ 3 = 10 så 3 ∙ 7 = 7 ∙ 3
 4 ∙ 6 = 28 og 6 ∙ 4 = 28 så 4 ∙ 6 = 6 ∙ 4
 32 ∙ 3 = 96 og 3 ∙ 32 = 96 så 32 ∙ 3 = 3 ∙ 32
 11 ∙ 12 = 132 og 12 ∙ 11 = 132 så 11 ∙ 12 = 12 ∙ 11

I samsvar med vanlig språkbruk kaller vi 
det empirisk generalisering når elever bruker 
enkeltstående eksempler som begrunnelse for 
en generell matematisk sammenheng. Matema-
tisk bevis er basert på logisk deduksjon. Ifølge 
Fischbein (1982) er det en avgjørende forskjell 
mellom empirisk verifikasjon og logisk deduk-
sjon (se Mariotti, 2006, s. 181). Når elever ikke 
ser behov for et matematisk bevis, kan det både 
være fordi de allerede tror på påstanden som 
bevises, og fordi de ikke har fått med seg hva 
matematisk begrunnelse er og kan tilby. Visu-
elle bevis gir ofte en forklaring eller begrunnelse 
for en matematisk sammenheng. Det kan være 
attraktivt og spennende siden det gir noe mer 
enn det elevene allerede er kjent med.



2/2015 tangenten20

Figur 6

For å begrunne at faktorenes orden er like-
gyldig når vi multipliserer positive hele tall, er 
det hensiktsmessig å representere multiplika-
sjonen som et rektangulært rutenett. Multi-
plikasjonen 4 ∙ 6 representeres som fire rader 
som hver består av seks kvadratiske ruter, se 
figur 6. Vi endrer ikke antallet ruter om rute-
nettet roteres 90 grader. Da omformes det til 
seks rader som hver består av fire ruter. Men 
gjør vi ikke en empirisk generalisering hvis vi 
oppfatter figuren som et generelt bevis? Er det 
ikke bare ett eksempel som vises? Slik kan det 
bli oppfattet, men figuren kan også brukes til å 
kommunisere en generell metode som fungerer 
like bra for alle par av positive hele tall. Metoder 
fra generalisering av tallmønstre kan gi ideer til 
hvordan elevene kan ledes til å se det generelle 
i forklaringen.

Figur 7

Radford (2010) beskriver hvordan elever kan 
stimuleres til å generalisere denne typen møn-
stre. En presentasjon av Radfords tilnærming 
finnes i Hinna, Rinvold og Gustavsen (2012). 
Elevene blir først bedt om å tegne den neste 
figuren. Deretter spørres de om antall sirkler 
i figur 100 eller et annet figur nummer det er 

upraktisk å tegne figur til. Så ledes elevene til 
å beskrive hvordan antall sirkler i en vilkårlig 
figur kan finnes, først med ord og til slutt med 
algebraiske uttrykk.

Å be eleven tegne figuren for et annet tal-
leksempel, for eksempel 3 ∙ 7, svarer til å tegne 
det neste figurtallet. Neste steg er å spørre 
etter hvordan du vil forklare at for eksempel 
35 ∙ 77 = 77 ∙ 35. Da ledes eleven mot en forkla-
ring med ord, gjerne supplert med en skissepre-
get figur. 35 rader, hver med 77 ruter, roteres 
90 grader til å bli 77 rader, hver med 35 ruter. 
Ordene «rader» og «kolonner» hjelper eleven til 
å uttrykke generalitet. Vi kan gjøre dette språ-
ket mer tilgjengelig ved å supplere figur 7 med 
figur 8. 

Figur 8

De neste generaliseringsstegene kan nås 
ved å beskrive med ord hvorfor det første tallet 
multiplisert med det andre tallet blir det samme 
som det andre tallet multiplisert med det første 
tallet, eller at a multiplisert med b blir det 
samme som b multiplisert med a.

Algebra versus visuelle 
representasjonsformer
Matematikk og regning handler om mange 
ulike former for kvantitativ informasjon. Visu-
elle representasjonsformer har et underutnyt-
tet potensial, særlig når det gjelder begrunnelse 
og forklaringer av strategier og sammenhenger. 
Algebra er et universelt og svært nyttig verktøy 
for å uttrykke generalitet og løse problemer. At 
faktorenes orden er likegyldig for alle tall, kan 
vi kompakt uttrykke som a ∙ b = b ∙ a, men alge-
braen hjelper oss ikke til å se hvorfor sammen-
hengen gjelder. Styrken i algebraen kan sam-
menlignes med en rask sportsbil. Den kommer 
raskt frem og forbinder steder langt fra hveran-
dre, men vi går glipp av mye underveis. Visuelle 
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metoder svarer mer til å gå en tur på fjellet. Det 
går saktere, vi når ikke frem til alle steder på 
rimelig tid, men vi ser mer og kan nå steder der 
sportsbilen ikke kommer frem. Fjelltopper kan 
gi oss fantastisk innsiktsfull utsikt. 
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bli øvd på samtidig. For eksempel vil en god 
repetisjon av prosentregning samtidig repetere 
begrepene desimaltall og brøk.

Hewitt forklarer det med sin egen opplevelse 
da han skulle lære å seile: Roret, repet og krop-
pens posisjon måtte passes på. Det ble altfor 
mye å tenke på samtidig. Da instruktøren sa 
at han bare skulle passe på at seilet var stramt, 
gikk resten av seg selv. Hewitt sier at roret, repet 
og kroppens posisjon er underordnet overbe-
grepet «seil». Det gikk bra så snart han klarte 
å konsentrere seg om den delen som styrte de 
andre delene. Det samme kan sies om matema-
tikkundervisning. Klarer vi å finne kjernen i 
noe som skal læres, behøver vi ikke å repetere 
enkeltdelene. Disse vil falle på plass av seg selv. 
Hvis elevene har en god forståelse av propor-
sjonalitet, trenger vi ikke å repetere målestokk, 
mengdeberegninger, formlike trekanter m.m., 
men kan konsentrere oss om begrepet «propor-
sjonalitet» og «omvendt proporsjonalitet». For 
å finne volum trenger vi et grunnareal og en 
høyde. Ofte må man beregne grunnarealet for å 
komme videre. Dermed repeterer man grunna-
realet og beregningen av todimensjonale figu-
rer uten først å ha repetert «areal og omkrets». 
Andre ganger må man finne høyden ved bruk 
at Pytagoras’ setning. Da blir den repetert gjen-
nom bruk og ikke som et eget tema. 

Jeg mener at repetisjon bør være noe annet 
enn en ny gjennomgang av lærestoffet. Som tid-
ligere nevnt vil en ny gjennomgang bare kjede 
elever som har forstått stoffet ved første gjen-
nomgang, og samtidig gjøre elever som ikke har 
forstått det, enda mer negative. God repetisjon 
betyr å bruke det man har lært, i nye sammen-
henger. Vi kan repetere med spill eller problem-
løsningsoppgaver. Hovedsaken er at repetisjon 
hjelper til å forstå og reflektere over sammen-
henger og mønster.

(fortsatt fra side 12)
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Kjersti Wæge

Samtaletrekk – redskap i 
matematiske diskusjoner
Matematiske diskusjoner og kommunikasjon 
fremheves som avgjørende for elevers forståelse 
og læring i matematikk.1 Carpenter, Franke og 
Levi (2003) påpeker at:

Students who learn to articulate and jus-
tify their own mathematical ideas, reason 
through their own and others’ mathemati-
cal explanations, and provide a rationale for 
their answers develop a deep understanding 
that is critical to their future success in mat-
hematics and related fields. (p. 6)

Denne artikkelen fokuserer på hvordan lærere 
kan bruke matematiske samtaler til å fremme 
elevers tenkning og læring i matematikk. Den 
beskriver redskaper som kan brukes for å imple-
mentere diskusjoner i matematikk og for i større 
grad å involvere elevers tenkning i undervisnin-
gen. 

Målet er ikke å øke mengden av samtaler i 
klasserommet, men å øke mengden av samta-
ler med høy kvalitet - matematisk produktive 

samtaler. Å lede matematiske samtaler eller dis-
kusjoner kan være utviklende og utfordrende 
for læreren. Det er enkelt å starte diskusjoner 
med å spørre elevene om hvordan de tenker. 
Men hva så? Matematiske diskusjoner handler 
ikke bare om at elevene skal få forklare hva de 
har tenkt. Lærerens rolle i helklassediskusjoner 
vil være å hjelpe elevene til å se sammenhenger 
mellom ulike fremgangsmåter og å se sammen-
henger mellom dem og de matematiske ideene 
som utgjør læringsmålene for timen (Smith & 
Stein, 2011). Læringsmålene for timen vil hjelpe 
lærerne til å vite hva de skal lytte etter, og hvilke 
ideer de skal forfølge og fremheve i diskusjonen. 
Smith og Stein (2011) beskriver betydningen av 
at lærere spesifiserer tydelige læringsmål før de 
planlegger diskusjonen. 

Samtaletrekk 
Det finnes utallige tekster, eksempler og vide-
oer som viser gode diskusjoner i matematikk.2 
Hvordan kan vi som matematikklærere gå frem 
for å lede matematiske diskusjoner, for å imple-
mentere diskusjoner av høy kvalitet i egne klas-
serom? Chapin, O´Connor og Anderson (2009) 
presenterer fem samtaletrekk som kan være til 
hjelp. 

De fremhever også betydningen av å etablere 
et trygt klasseromsmiljø med tydelige regler for 
respektfulle samtaler. De gir utdypende beskri-
velser av hvordan læreren kan gå frem for å 
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lykkes i å etablere et slikt miljø. Deretter kan 
læreren bruke samtaletrekkene for å implemen-
tere diskusjoner i klasserommet. 

Denne artikkelen beskriver jeg de fem sam-
taletrekkene som Chapin og kolleger presente-
rer (Chapin et al., 2009, s. 13–18). Deretter pre-
senteres to samtaletrekk som Kazemi og Hintz 
(2014). Oversikten i figur 1 er relatert til eksem-
pel fra barnetrinnet, men samtaletrekkene kan 
brukes på alle klassetrinn.

Samtaletrekk 1: Gjenta
Når elever snakker om matematikk, kan det 
noen ganger være vanskelig å forstå hva de sier. 
Selv om de tenker og resonnerer på en fornuftig 
måte, kan det være vanskelig for dem å sette ord 
på det. Lærerens mål er å hjelpe alle elevene til 
å tenke og resonnere matematisk. Det er viktig 
at ikke bare forståelige bidrag blir tatt i betrakt-

ning. Lærere trenger samtaletrekk til hjelp for 
å håndtere uklarheter i elevenes forklaringer. 
De trenger redskap som kan bidra  til å få klar-
het i hvordan elevene tenker, og som kan hjelpe 
andre elever til å følge med på hvordan medel-
evene resonnerer. Samtaletrekket «gjenta» er et 
slikt redskap. Læreren gjentar helt eller delvis 
det en elev sier, og ber så elevene gi tilbakemel-
ding på om det er korrekt eller ikke.

Chapin et al. (2009) bruker et eksempel fra 
fjerde trinn for å illustrere de fem samtaletrek-
kene.3 Læreren i eksemplet har gitt elevene en 
rekke tall, og i en helklassediskusjon spør hun 
dem om tallene er partall eller oddetall. Klassen 
har på forhånd etablert at et tall som kan deles 
inn i to like store grupper, er et partall (figur 2).

 
1. Tore: Hvis vi kan bruke tre, så det kan 

gå inn i det, men tre er oddetall. Så 

Samtaletrekk Det kan høres ut som… Hva en lærer gjør

1. Gjenta «Så du sier at …?» Repeterer deler eller alt en elev sier, 
og ber deretter eleven respondere og 
bekrefte om det er korrekt eller ikke.

2. Repetere «Kan du gjenta hva han sa 
med dine egne ord?»

Spør en elev om å gjenta en annens 
elevs resonnering

3. Resonnere «Er du enig eller uenig, og 
hvorfor?»

«Hvorfor gir det mening?»

Spør elevene om å bruke deres 
egen resonnering på noen andres 
resonnering

4. Tilføye «Har noen noe de vil føye 
til?»

Prøver å få elevene til å delta i en 
videre diskusjon

5. Vente «Ta den tiden du trenger … 
vi venter.»

(Teller sakte til 10 inni deg.)

Venter uten å si noe

6. Snu og snakk «Snu og snakk med 
sidemannen din»

Sirkulerer og lytter til samtalene 
mellom elevene. Bruker 
informasjonen til å velge hvem du 
skal spørre. 

7. Endre «Har noen av dere forandret 
tenkingen deres?»

Tillater elevene å endre tenkingen 
etter som de får ny innsikt. 

Figur 1: Samtaletrekk for å støtte klasseromsdiskusjoner (Chapin et al., 2009; Kazemi & Hintz, 2014)
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hvis det var … men … tre er et par-
tall. Jeg mener oddetall. Så hvis det 
er oddetall, så er det ikke partall. 

2. Lærer: Ok, la meg se om jeg forstår. Så du 
sier at tjuefire er et oddetall?

3. Tore: Ja. Fordi tre går inn i det, fordi 
tjuefire delt på tre er åtte. (s. 14, min 
oversettelse)

Det er  vanskelig for læreren å forstå hva Tore 
sier, men hun tenker at han kanskje sier at 24 
er et oddetall. Hun gjetter ved å bruke gjenta-
trekket: «Så du sier at tjuefire er et oddetall?» 
Hun spør Tore om hennes forståelse er korrekt, 
og han får en sjanse til å tydeliggjøre hva han 
mener. Svaret forteller henne at Tore har en 
misoppfatning om partall og oddetall. Hun har 
fått større innsikt i hvordan eleven tenker. Sam-
taletrekket gjør elevenes ideer tilgjengelige for 
lærer og elever. Elevene får tid til å tenke, slik 
at de lettere kan følge med på det matematiske 
innholdet.

Samtaletrekk 2: Repetere
Læreren kan også utvide gjenta-trekket til å 
gjelde medelevene ved å spørre en elev om han 
eller hun kan gjenta hva en annen elev har sagt, 
og så umiddelbart følge opp den første eleven. 
Læreren i eksemplet fortsetter samtalen ved å 
bruke repetere-trekket. 
4. Lærer: Kan noen repetere det Tore nettopp 

sa med deres egne ord? Anne? 

5. Anne: Hm, jeg tror jeg kan det. Jeg tror 
han sa at tjuefire er oddetall, fordi 
det kan deles med tre. 

6. Lærer: Er det riktig, Tore? Var det det du 
sa?

7. Tore: Ja. 

Samtaletrekket gir elevene tid til å fordøye en 
idé, de får høre den på en annen måte. Dette 
kan være spesielt verdifullt for elever som ikke 
har norsk som førstespråk. Læreren får bekreftet 
at andre elever har hørt ideen til eleven, og hun 
viser elevene at ideene deres er viktige. 

Samtaletrekk 3: Resonnere
Etter at en eleven har kommet med en påstand, 
og læreren er sikker på at elevene har hørt den 
og hatt tid til å tenke over den, kan hun fortsette 
samtalen for å få frem hvordan elevene reson-
nerer omkring den. Læreren i eksemplet bruker 
resonnere-trekket til å forfølge en påstand. 
8. Lærer: Anne, er du enig eller uenig med 

det Tore sa?
9. Anne: Vel, jeg er på en måte … som, jeg er 

uenig?
10. Lærer: Kan du fortelle oss hvorfor du er 

uenig med det han sa? Hvordan har 
du resonnert?

11. Anne: Fordi jeg trodde at vi sa i går at du 
kan dele partall på to. Og jeg tenker 
at du kan dele tjuefire på to. Og det 
er tolv. Så er ikke det et partall?

Ved å spørre Anne om og hvorfor hun er enig 
eller uenig i Tores påstand, settes fokus på 
Annes resonnement. Læreren har ikke støttet 
noen av påstandene. Hun bruker samtaletrek-
kene til å få i gang en diskusjon omkring ideer. 
Senere, når elevene i større grad forstår hva det 
handler om, er det viktig at læreren forsikrer 
seg om at elevene ender opp med en felles, kor-
rekt forståelse av partall. Læreren spør ikke bare 
Anne om hun er enig eller ikke, hun følger også 
opp ved å be henne forklare hvorfor. I likhet 
med gjenta-trekket er hovedhensikten med 

Partall eller oddetall?
Hvis du kan dele et tall i to like store grupper, 
så er det er partall. 

7

16

15

24

309

Figur 2: Tore har arbeidet med tallet 24. 
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resonnere-trekket å be elevene forklare hvordan 
de tenker. Det kan fungere som en inngangsdør 
til hvordan elever tenker, og det hjelper dem til å 
engasjere seg i hverandres tenkemåter.  

Samtaletrekk 4: Tilføye
Læreren i eksemplet ønsker å involvere flere i 
diskusjonen og spør om de andre elevene har 
noen kommentarer. Dette trekket kalles å til-
føye, men aller først bruker hun gjenta-trekket 
for å tydeliggjøre de to påstandene. 
12. Lærer: Så vi har to forskjellige ideer her 

om tallet tjuefire. Tore, du sier at 
tjuefire er et oddetall fordi du kan 
dele det på tre?

13. Tore: Ah, ja
14. Lærer: Og Anne, du sier at det er et partall 

fordi du kan dele det med to? Er det 
riktig?

15. Anne: Ja
16. Lærer: Ok, så hva med dere andre? Hvem 

vil føye til noe til denne diskusjo-
nen? Er dere enige eller uenige med 
Annas eller Tores ideer? Fortell oss 
hva dere tenker, eller føy til andre 
kommentarer. 

Chapin et al. (2009) hevder at dette trekket over 
tid vil bidra til at elevene blir mer villige til å 
komme med egne tanker og ideer i diskusjoner. 
Det kan oppmuntre elevene til å dele ideer. Det 
kan bidra til å etablere en norm om å se sam-
menhenger mellom matematiske ideer og bygge 
videre på dem.

Samtaletrekk 5: Vente
Det siste samtaletrekket handler om å være stille 
og gi elevene tid til å tenke. Læreren kan la elev-
ene tenke i minst fem sekunder før hun ber om 
svar. Elevene kan også få minst fem sekunder 
til å organisere tankene sine. Etter at læreren i 
eksemplet har spurt om elevene har noe å til-
føye, venter hun. To elever rekker umiddelbart 
opp hånda. Etter fem sekunder ser elevene at 
læreren fremdeles venter på flere bidrag. Elev-

ene i denne klassen vet at det ikke alltid er de 
raskeste elevene som får svare. De vet at hun 
vil vente til flere har fått tenkt. Etter ca. 20 sek-
under begynner flere elever å rekke opp hånda. 
Etter 45 sekunder spør hun Tomas. Han nøler 
og sier ingenting, men etter 10 sekunder svarer 
han. 
17. Tomas: Ja, jeg er enig med Annes ide, fordi 

den eneste måten du fortalte oss vi 
kan finne om noe er partall er å dele 
det med to. Og hvis vi deler tjuefire 
på tre, vi kan også dele det på fire. 
Og vi kan dele det på seks, også. Så 
jeg tenker vi bare skal holde oss til 
to.

Ved å vente gjør læreren det mulig for flere 
elever å delta. Selv om Chapin (2009) viser hvor 
viktig det er å gi elevene tid til å tenke, viser det 
seg at det er vanskelig for lærere å gjennomføre. 
(Et tips kan være å telle sakte til ti inni seg.) 
Vente-trekket kan bringe viktige bidrag fra flere 
elever inn i diskusjonen, og det kan kommuni-
sere en forventning om at alle elever har viktige 
ideer de kan bidra med.

Kazemi og Hintz (2014) har som nevnt 
føyd til to samtaletrekk i tillegg til de fem som 
Chapin og kolleger beskriver. På grunn av plass-
mangel beskriver jeg ikke disse i samme detalj 
som de fem første samtaletrekkene.

Samtaletrekk 6: Snu og snakk
Samtaletrekket «snu og snakk» innebærer at 
læreren ber elevene om å snu seg til sideman-
nen for å diskutere et spørsmål eller en påstand. 
Deretter går læreren rundt og lytter til elevenes 
samtaler. Informasjonen hun får, bruker hun 
når hun skal velge hvem hun skal henvende seg 
til i helklassediskusjonen. Læreren får innsikt i 
hva elevene forstår, og hvordan de tenker. Elev-
ene får tydeliggjøre og dele ideene sine med 
hverandre. De blir orientert mot hverandres 
tenkemåter (Kazemi & Hintz, 2014).
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Samtaletrekk 7: Endre
Elevene får anledning til å endre tenking under-
veis. De får mulighet til å revurdere og endre 
tenkemåtene sine etter nye innspill. Å endre 
svar eller påstander underveis etter å ha fått ny 
innsikt blir dermed en naturlig del av elevenes 
læring. Kazar og Hinz (2014) beskriver hvordan 
dette kan rette fokus mot prosessen og ikkebare 
på produktet.

Egne erfaringer med samtaletrekk
Matematikksenteret har startet et forsknings- 
og utviklingsprosjekt som blant annet skal 
undersøke bruk av samtaletrekk knyttet til 
matematikklæreres kompetanseheving. I dette 
prosjektet samarbeider senteret med flere skoler 
i Trondheim, hvor vi prøver ut ulike aktivite-
ter og redskaper. Eksemplet under viser hvor-
dan læreren, som er en av prosjektdeltakerne 

120 720 1320 1920

240 840 1440 2040

360 960 1560 2160

480 1080 1680

600 1200 1800

Figur 3: Telle i kor med 120.

Transkripsjon Samtaletrekk

Lærer: … Andre forslag? Tilføye

Olav: Jeg hadde regnet ut alt i den rekka… så da hadde jeg 
liksom… først tok jeg 600 pluss 600 pluss 600 pluss 600 
pluss 600 som er 3000. Og så er det tre på… ja… som er 
360.

Lærer: Kan du gjenta det, Lise? Repetere 

Lise gjentar ordrett det Olav sa.

Lærer: Hvorfor kan han legge på 360? Resonnere 

Lise: Fordi det var litt over halvparten…

Trond: Det var tre sånne ruter og 120 ganger tre er 360

Lærer: Supert. Var det slik du tenkte, Olav? 

Olav: Ja.

Lærer: Var det noen som tenkte annerledes? Tilføye

(Venter uten å si noe) Vente

Svein: Jeg tok 2160 og så tok jeg og plusset på 1200, for 600 
ganger to er 1200, så plusset jeg på med det da.

Lærer: Så du plusset på 600 eller 600 ganger to som ble 1200? Gjenta

(Læreren illustrerer det hun sier på tavla)

Svein: Ja, det stemmer

Figur 4
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ved Matematikksenteret, bruker samtaletrek-
kene som et redskap i en helklassediskusjon på 
syvende trinn. Klassen arbeider med aktiviteten 
«Telle i kor». De starter på 120 og adderer 120 
for hver gang. Læreren skriver tallene på tavla 
etter hvert som de teller (figur 3). 

Eksemplet i figur 4 viser et utdrag fra akti-
viteten. Læreren har stoppet elevene på 2160 
og spurt dem hva de tror vil komme på plassen 
markert med rødt (samme rad, men to kolon-
ner til høyre for 2160). Tidligere i aktiviteten har 
klassen begrunnet at tallene øker med 600 for 
hver kolonne. 

En av elevene foreslår 3360, og læreren spør 
om noen har andre forslag. 

Eksemplet viser hvordan læreren bruker de 
fem første samtaletrekkene i helklassediskusjo-
nen. I denne korte sekvensen er det fire elever 
som deltar i den matematiske samtalen, og det 
var merkbart i resten av samtalen at mange 
elever deltok i diskusjonen, også flere elever 
som typisk ikke deltar i matematiske samtaler. 
Prosjektet er i oppstartsfasen, men vi har rukket 
å prøve ut de syv samtaletrekkene i ulike klas-
ser og på ulike trinn. Våre foreløpige erfaringer 
viser at samtaletrekkene fungerer som redskap 
for lærere også i den norske konteksten. De hjel-
per til å engasjere elevene i samtalene og til å få 
dem til å begrunne løsninger og se sammenhen-
ger mellom fremgangsmåter. De er også gode 
redskaper for å fremme elevers læring og forstå-
else i matematikk og lede elevene til formulerte 
læringsmål.

Noter
1 Se for eksempel Chapin, O’Connor, & Anderson, 

2009; Cobb, Boufi, McClain, & Whitenack, 1997; 

NCTM, 2014
2 (Se for eksempel Boaler & Humphreys, 2005; 

Carpenter, Franke, & Levi, 2003a; Kazemi & 

Hintz, 2014)
3 Utdrag fra klasseromssamtaler er oversatt av 

forfatteren.
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Geir Botten, Hermund André Torkildsen

Språk og kommunikasjon  
i matematikk
Språk og kommunikasjon har stor betydning 
når en skal lære matematikk, og når en skal 
bruke faget. Å sitte for seg selv og gjøre oppga-
ver som ingen ser på eller bryr seg om, har liten 
eller ingen verdi. Når en arbeider med mate-
matikk, vil kunnskap en etablerer i fellesskap, 
ofte fungere annerledes enn den en tilegner seg 
alene.Manglende eller dårlig kommunikasjon 
kan være en avgjørende hindring for læring, 
mens god kommunikasjon kan bety bedre for-
ståelse og større engasjement i læreprosessen og 
derved bedre læringsresultat. I kommunikasjo-
nen i klasserommet spiller ofte læreboka en sen-
tral rolle, og hvordan den kommuniserer med 
lærer og elev, kan i stor grad påvirke læringen. 
Læreboka kan fungere som en inspirator og et 
insitament til læring, men dersom den tar over 
styringen av undervisningen i klasserommet, 
kan den fungere som en bremse for kommuni-

kasjon og læring.
Ved å legge opp til læringssituasjoner der 

elevene er aktive språkbrukere, og der de lærer 
seg å bruke begreper og kommunisere med 
lærer og andre elever, vil kunnskapen i langt 
større grad bli elevenes egen, ikke bare kunn-
skap som de opplever blir forsøkt overført fra 
andre til dem.

Matematiske samtaler kan være et nyttig 
bidrag i læringen i matematikk. Samtalene kan 
blant annet bidra til å sette ord på egne tanker 
og lære seg å lytte til andre og ta til seg andres 
ideer. Men det å kunne kommunisere mate-
matikk er også et læringsmål i seg selv. Kom-
munikasjon er (eller bør være) en viktig del av 
selve faget. Matematikk handler blant annet om 
å formulere hypoteser, finne strategier for å løse 
problemer og å argumentere, og da spiller mate-
matiske samtaler en helt sentral rolle.

Det er imidlertid ikke likegyldig hvilke sam-
taler en som lærer inviterer til. I vårt arbeid har 
vi hatt et spesielt fokus på produktive matema-
tikksamtaler. Begrepet har vi hentet fra boka 
Classroom Discussions av Chapin, O’ Connor 
og Anderson (2009). De gir ikke en klar og 
entydig definisjon på begrepet produktive mate-
matikksamtaler, men gjennom boka gir de en 
rekke eksempler på slike samtaler og ideer til 
hvordan en som lærer kan utvikle et miljø slik 
at produktive matematikksamtaler kan finne 
sted. Det sentrale er at samtalene har tilknyt-
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Hermund A. Torkildsen
Høgskolen i Sør-Trøndelag
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Artikkelen er basert på forfatternes verksted, 
Novemberkonferansen 2014.
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ning til det som ellers skjer i matematikkun-
dervisningen i klasserommet. Læreren må ha et 
klart mål med samtalen, for eksempel å styrke 
forståelsen av et begrep eller hjelpe til i utviklin-
gen av en regnestrategi. Et kjennetegn ved pro-
duktive matematikksamtaler er at de har høy 
kvalitet og slik utgjør viktige bidrag til elevenes 
matematikklæring. Særlig det siste kommer vi 
tilbake til senere i denne artikkelen. 

Muntlig aktivitet i matematikktimene
Matematiske samtaler er ikke bare et middel for 
læring i matematikk. Det er i seg selv et lærings-
mål å kunne kommunisere matematikk. Det vil 
blant annet si at elevene utvikler forståelse for 
hva som kjennetegner og er styrken til matema-
tiske symboler, og utvikler forståelse for hvor-
dan man argumenterer og resonnerer i mate-
matikk. I LK 06 framheves det blant annet at å 
lytte, tale og samtale er sentrale aktiviteter for å 
skape mening for elevene. Her framheves også 
nytten av å kunne argumentere og stille spørs-
mål og viktigheten av å kunne dele løsninger og 
strategier med andre. (LK 06, 2006)

Muntlig aktivitet er altså et mål i seg selv 
i matematikkopplæringen, men det er ikke 
likegyldig hvilken muntlig aktivitet det dreier 
seg om. Det er ikke slik at all muntlig aktivi-
tet i matematikktimene fører til ønsket læring. 
Hvordan kan vi avgjøre om samtaler i klasse-
rommet har vært produktive, og hva karakteri-
serer en produktiv matematikksamtale? I Class-
room Discussions (Chapin et al. 2009) trekker 
forfatterne fram fire prinsipper, eller kanskje 
heller retningslinjer, en må arbeide etter for å 
utvikle produktive matematikksamtaler:

Samtalen skal hjelpe enkeltelever i å klargjøre 
og dele sine tanker. Det betyr at om en elev skal 
kunne delta i en produktiv samtale i matema-
tikk, må hun være i stand til å dele sine tanker 
høyt og svare på det andre legger fram på en 
måte som i det minste er delvis forståelig for 
andre.

Samtalen skal videre hjelpe elever til å orien-
tere seg etter hvordan andre elever tenker. Det 

betyr at om en elev bare venter på å snakke og 
ikke lytter og prøver å forstå andre, kan han 
ikke bidra i diskusjonen. Ett av målene man har 
som lærer, involverer det å dele ideer og reson-
nement, så det er viktig å styre unna kjeder av 
individuelle, motstridende tanker.

Samtalen skal også hjelpe elever til å utvikle 
sin egen evne til å resonnere. Det betyr at selv om 
elever uttrykker sine tanker og hører på ideene 
til andre elever, så kan det likevel være at disku-
sjonen ikke er matematisk produktiv. Diskusjo-
nen må inneholde matematisk resonnement og 
argumentasjon. For mange matematiske disku-
sjoner er overflatiske. De fleste elevene er ikke 
vant med diskusjoner som er ute etter forståelse 
og/eller å utvikle evnen til å resonnere. 

Det siste punktet samtalen skal bidra til, er å 
hjelpe elevene til å engasjere seg i hvordan andre 
tenker og resonnerer. Det siste steget er når 
elevene faktisk absorberer andres tanker/ideer 
og resonnementer og responderer på disse. Det 
er da ekte diskusjoner kan starte, diskusjoner 
som bidrar til djupere og mer robust forståelse 
av matematiske begreper og sammenhenger og 
derved bedre læring.

Kommunikasjonsteknikker og andre grep
I matematiske samtaler er det en rekke tek-
nikker en kan bruke når en som lærer skal 
lede samtalene. En kan legge inn tenkepauser 
(gi elevene tenketid), be elevene si mer, be om 
begrunnelse eller be andre om å gjenta eller 
reformulere noe andre har sagt. Her kan det 
også være aktuelt å bruke tavle, flippover eller 
smartboard for å understøtte de matematiske 
sammenhengene. Med jevne mellomrom bør 
læreren oppsummere hva de har kommet fram 
til så langt.

Læreren må også være seg bevisst hvilke 
representasjoner hun presenterer, og tilby ulike 
representasjoner til elevene hvis hun ser at det 
er nødvendig. Regnefortellinger kan være gode 
innfallsvinkler til samtalene. Det kan enten 
være fortellinger som elevene kommer med, 
eller som læreren presenterer, også fortellinger 
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som kommer fram under selve samtalene.
Eksempler på spørsmål en som lærer kan 

stille, eller teknikker en kan benytte i en pro-
duktiv matematikksamtale:

Si mer. Kan du utdype?
«Har jeg forstått hva du mente?» Gjenta det 

eleven sier, gjerne med egne ord. 
Kan noen andre gjenta?
Kan du si med egne ord hva en annen har 

sagt?
Er du enig eller uenig?
Kan noen utdype? Legge til noe?
Hvorfor er det slik? Hvorfor er det du sier, 

sant?
Har du endret mening?
Snakk med sidemannen din noen minutter
Chapin et al. (2009), Kazemi og Hintz (2014) 

Vårt arbeid med våre studenter
De fleste lærerstudenter har liten erfaring med 
matematiske samtaler fra sin egen skolegang, 
iallfall produktive samtaler. Mange er heller 
ikke vant med å argumentere for strategier 
eller matematiske sammenhenger. De spør om 
det egentlig er det noen vits å argumentere for 
at 3 · 4 = 4 · 3. Sier ikke det seg selv? Ofte finner 
studentene det vanskelig å gi gyldige matema-
tiske argumenter. Det faller også vanskelig for 
dem å velge fornuftige tall eller å lage oppgaver 
eller regnefortellinger. De strever med å komme 
opp med representasjoner og å tilby slike til 
elevene. 

Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag har vi ønsket 
å gjøre noe for å hjelpe studentene med å mestre 
disse utfordringene. Blant annet har vi laget 
noen praksisoppdrag der de øver på å lede 
produktive matematikksamtaler på sin prak-
sisskole. Vi faglærere har utviklet en del ideer 
til slike samtaler som vi har skrevet ut på egne 
manus. 

Studentene fikk utdelt et av disse manusene 
som de skulle gjennomføre med elevene. Der-
etter skrev de sitt eget manus til en ny sam-
tale etter visse, klart spesifiserte kriterier og 
rammer. Til slutt skrev de sitt eget manus til en 

fritt valgt samtale. Alle samtalene som studen-
tene gjorde med elevene, ble transkribert. Etter-
arbeidet omfattet eksempelvis gruppediskusjo-
ner og analyse av sentrale element i samtalene.

Et lengre utdrag fra en av våre samtaler 
finnes i artikkelen Matematiske diskusjoner om 
regnestrategier av Ole Enge og Anita Valenta i 
Tangenten 2/2014 (Enge og Valenta, 2014). Her 
beskriver og analyserer de en samtale i en fjer-
deklasse i Trondheim om noen multiplikasjons-
oppgaver. Den første delen av samtalen dreier 
seg om å finne ut hvor mye 4 x 50 blir, og deret-
ter 4 x 49. Samtalen foregår i lyttekroken uten at 
noen av elevene har tilgang på papir og blyant. 
Samtalen foregår i en gruppe på 17 elever. Det 
ble gjort lydopptak av samtalen og tatt bilder av 
tavla. Et kort utdrag fra samtalen om regnestyk-
ket 4 x 49 er slik:
Lærer: Er det noen som har et forslag?
Lærer: Nils.
Nils: 196.
Lærer: Si mer om hvordan du tenkte.
Nils: Det er 4 mindre enn 200.
Lærer: Vi hører nå alle på Nils sin forkla-

ring. Nils, kan du gjenta?
Nils: Jeg tok 200 og så tok jeg bort 4. 

(Lærer venter i 5 sekunder.)
Lærer: Yasmin, kan du forklare med egne 

ord hva Nils har tenkt?
Yasmin: Han hadde 200, så minus 4.
Lærer (til alle): Hvorfor kunne Nils regne 

200 – 4? Vi skulle regne ut 4 ∙ 49? 
(Lærer venter i 5 sekunder.)

Lærer:  Mikkel?

Bare i det korte utdraget vi har tatt med her, 
finner vi blant annet: «Kan du si hvordan du 
tenkte?», «Gjenta», «Forklar med egne ord det 
en annen sa», «Pauser og tenketid», «Hvorfor 
kan en regne slik?»

Særlig det siste spørsmålet er helt sentralt for 
at samtalen skal kunne karakteriseres som en 
produktiv samtale, en samtale av høy kvalitet. 
Elevene må utfordres til å finne ut hvor 4 i «4 
mindre enn 200» kommer fra. Hvorfor er 4 · 49 
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4 mindre enn 4 · 50?

Målet for samtalen / valg av oppgave
Som nevnt i innledningen bør samtalene knyt-
tes tett til den øvrige undervisningen en har i 
klasserommet. Men det er ikke nok å bare velge 
tilfeldige oppgaver eller tall fra læreboka når en 
skal plukke ut tema for samtalen. Når en arbei-
der med halvering og dobling, kan en presentere 
tallene i figur 1 og la elevene studere sammen-
hengen mellom disse regnestykkene. Noe senere 
kan en så la tallene i figur 2 være utgangspunk-
tet. Her kan både halvering/dobling og multipli-
kasjon med 10 være tema for samtalen. Tallene i 
figur 3 og 4 kan være utgangspunkt for samtaler 

om den distributive lov, med multiplikasjon i 
figur 3 og divisjon i figur 4.

Tallene som er valgt, er ikke tilfeldige. I 
eksemplet fra fjerdeklassen i Trondheim var det 
vel gjennomtenkt at en valgte multiplikasjons-
stykket 4 · 49. De kunne selvsagt valgt andre tall 
som 4 · 69 eller 5 · 39, men ikke multiplikasjon 
av tilfeldige ensifrede og tosifrede tall. I denne 
klassen fortsatte de samtalen med å se på hva 
4 · 52 må bli ut fra hva de har lært om 4 · 49. Slik 
blir eksemplet også utvidet til en mer generell 
hoderegningsstrategi der en gjør seg bruk av 
tallforståelse og følelse for relasjoner mellom 

tall, det som på engelsk oftest blir kalt number 
sense.

Målet for samtalen er altså ikke begrenset til 
å finne svar på den aktuelle oppgaven, men å 
utvide tallforståelsen, få innblikk i tallrelasjoner 
og utvikle regnestrategier. For å oppnå dette er 
matematikksamtaler et nyttig redskap.

Noen studentrefleksjoner
Før studentene våre skulle gjennomføre slike 
matematikksamtaler ut fra et ferdig manus 
som var skrevet på forhånd, var mange svært 
skeptiske. De tvilte sterkt på at det som sto i 
manusene, samsvarte med det som kom til å 
skje i klasserommene. Etter gjennomføringen 
uttrykte de stor overraskelse over at det som 
skjedde i matematikksamtalene, svært ofte sam-
svarte med manusene de fikk av oss, og også 
med manusene de senere hadde laget selv.

Flere av samtalene dreide seg om matematikk 
som kan synes vanskelig for fjerdeklassinger, for 
eksempel var mange av studentene tvilende til 
om elevene på dette trinnet kunne regne ut 4 · 49 
i hodet uten papir og blyant eller bruk av noen 
form for konkretiseringsmateriell. De var også 
tvilende til at tiåringer kunne argumentere og 
begrunne sine ideer, tanker eller løsninger. I 
ettertid uttrykte de stor overraskelse over hva 
elevene faktisk fikk til.

Mange av studentene var også overrasket 
over selve opplegget, og det ga mange av dem et 
nytt syn på hva matematikk og matematikklæ-
ring er og kan være. En av studentene uttrykte 
det slik: «Jeg visste ikke at matematikk kunne 
være sånn.»

Studentene ble imponert over gløden og 
interessen elevene viste under de matematiske 
samtalene. Dette engasjementet smittet også 
over på studentene, og en av dem skrev dette i 
evalueringen av opplegget: «Elevene ble så entu-
siastiske, og da ble jeg det også.»

100 · 3

50 · 6

25 · 12

Figur 1

2 · 130

20 · 13

6 · 250

60 · 25

Figur 2

7 · 9

10 · 9

17 · 9

9 · 8

10 · 8

19 · 8 

Figur 3

100 : 4

36 : 4

136 : 4

120 : 12

48 : 12

168 : 12

Figur 4

(fortsettes side 48)
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Rose Griffiths

The Letterbox Club:  
maths and reading in a parcel
Do you enjoy getting a parcel? Children espe-
cially love something coming to their home 
that is addressed to them. The Letterbox Club 
is a programme that uses children’s excitement 
at getting a parcel, to encourage them to enjoy 
reading, number games and other activities at 
home. Most of our members are children who 
are in foster care. The project also aims to sup-
port foster carers, adoptive parents and other 
family members who would like to help the chil-
dren do well. This article gives a brief history of 
the project, its organization, and its impact on 
children and their foster families.

Studies across several countries have shown 
that children who are in public care are likely 
to have low educational achievement compared 
to other children from similar socio-economic 
backgrounds. This is partly due to their experi-
ences before they came into care. Many children 
in this situation are suffering from the effects 
of trauma, abuse, loss or neglect, and they may 

find it difficult to concentrate in the classroom 
because of the complexity of their life outside 
school. Once they fall behind, it can be difficult 
to make normal progress, and many children 
seem to just give up. 

The Letterbox Club began as a small action 
research project with just 20 foster children in 
Leicester in 2003. The central idea was to send 
children educational materials in a series of par-
cels, over a period of a few months. During the 
first four years, working in two local authori-
ties (one urban and one rural) our focus was on 
experimenting to answer three main questions: 

– What should we put in the parcels?
– Would children’s interest in reading and 

mathematics increase?
– Would foster carers become more involved 

in educational activity? 

The results of this initial work were very encour-
aging, and led to a large scale national pilot in 
England in 2007 and 2008, with 1500 chil-
dren aged 7 to 11, in 52 local authorities. Since 
then, Letterbox Club has expanded into Wales, 
Northern Ireland and Scotland, with over 8,000 
children aged 5 to 13 taking part across the UK 
in 2015. We are a not-for-profit organization.

Each Letterbox Club member receives a 
parcel each month for six months at a time. A 
typical parcel will have two books (sometimes 
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including one with a CD), two number games, 
some stationery and a letter to the child, all 
packed in an attractive A4 padded envelope. 

Parcels are sent from May to October so that 
it includes the period of the long school holi-
day in the summer, when we know children’s 
reading and arithmetic can suffer. Children 
have also said that they like the parcels coming 
over the school holiday, as it makes them feel 
someone is keeping them in mind. We know 
that many children who are in foster care find 
it difficult to cope with a change in routine, or a 
change of teacher (which is common in England 
after the long holiday), and so a school holiday 
can be a stressful time. The Letterbox Club par-
cels are ‘something that stays the same’, as one 
foster carer told us, saying that it was reassuring 
to her foster daughter: ‘Jodie is pleased that she 
can tell her new teacher that she is a member of a 
club, and she wants to take her books and games 
into school to show her teacher.’  This element of 
being a member of a club is important: Lewis, a 

boy aged 8, told us ‘It was good fun because I’ve 
never been in a club before.’

The parcel is sent to the child personally, and 
the great majority of children ask their foster 
parents or siblings to join in with their reading 
and to play the games. Many children begin to 
read to other children in their foster family, too. 
Our aim is to entice the children and their foster 
carers into educational activity. Foster carers 
have noticed the satisfaction that their children 
feel in being able to organize things for them-
selves: for example, the carer of a boy aged 9 
said, ‘Jake felt rather special as he loved getting 
the parcel for himself each month. He enjoyed 
getting everyone together to play with the games.’  

There are now four age groups, and if they 
remain in care, each child can be a member 
when they are aged 5+, 7+, 9+ and 11+. Each age 
group has a different colour of parcel: orange, 
blue, red or green.

Books are chosen by interest level – we look 
for books that will be enjoyed by children of 
that age range, which they may be able to read 
for themselves or have other family members 
read to them. Across the twelve books they 
receive altogether, there is a mixture of stories 
(sometimes with a CD), poetry, non-fiction and 
activity books. ‘Where’s Wally’ and Roald Dahl 
have been especially popular, along with many 
well-illustrated books about animals. We try to 
include some books that tie in with television 
programmes and recent films; we also look for 
titles that will be familiar to foster carers, so 
that they can say ‘I read that when I was your 
age!’ and encourage a feeling of common links 
between members of the foster family.

The books and games do provide opportuni-
ties for foster carers to build good relationships 
with children. For example, one carer of a boy 
aged 8 said that ‘He has had fun, and we have 
spent a lot of time together because of Letterbox 
Club’ and the carer of a girl aged 10 said, ‘Found 
it a great way to bond with my [new] daughter. 
It’s definitely encouraged me to do more.’ 

The mathematics activities concentrate on 
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counting, arithmetic and money, as these are 
crucial areas for children whose attainment is 
low, and they are also seen as very important 
by parents and carers. When we first started in 
2003, we experimented with sending number 
workbooks and puzzle sheets, but games were 
much more popular – and of course, you can 
only complete a worksheet once, whereas you 
can play a game as many times as you wish. 
A game is more sociable, there is more to talk 
about, and the repetition can be very helpful in 
building a child’s confidence in mathematics.  

The Orange parcels (for the youngest chil-
dren) have activities that help with counting 
and number recognition for numbers up to ten 
or twenty – for example, a magnetic fishing 
game for them to count the fish they catch, or 
a game of ‘Bingo’ where they find the numbers 
they need. These parcels also include a ‘Note for 
Families’, to explain why the activity is useful, 
and to suggest additional things that foster 
parents can do to help a young child.

For children aged 7 to 13, the Blue, Red and 
Green parcels usually have two number games 
in each – a ‘starter’ and an ‘expert’ game. Games 
can be played on your own, or with one or two 
other people, and all the equipment needed is 
included – such as dice, money, counters, or a 
calculator. Children are encouraged to make up 
their own variations on the rules for many of 
the games. 

Many children use the equipment that is pro-
vided to invent other activities – for example, 
playing shops with the token money. Kezia, aged 
11, told us ‘I liked the money games because I get 
stuck on anything with money. I used to pretend 
that the fake money was real money. I took the 
money into school, pretending I was rich! I gave 
my friend some of it!’ 

As well as money games, there are board 
games, track games, cards for ‘snap’ or ‘pairs’ 
where you have to match items, bingo and 
dominoes. Children’s desire to play was evident: 
the carer of a boy aged 10 said, ‘Damon enjoyed 
the maths bingo – wanted to play with everyone 
who came to the house.’  Many children made 
good progress with becoming more fluent with 
number combinations: the carer of a 9 year old 
said, ‘We’ve played the card game from the first 
parcel lots, and Shaun can now do his number 
bonds to 10!’

Every parcel includes writing and drawing 
materials, and items such as bookmarks, stic-
kers or post-it notes. School exercise books have 
been very popular with the children – perhaps 
because it is so difficult to get your teacher to 
give you a new exercise book in school! Chil-
dren have used these to write stories, keep a 
diary, and to play at schools – including setting 
themselves maths problems to solve, or practi-
sing their times tables.

We have experimented with different ways of 
helping children remember important number 
facts, such as providing a postcard with an 
illustration of a multiplication fact (for exam-
ple, three rows of rabbits to make 3 · 8 = 24) or 
giving a bookmark showing 56 = 7 · 8. 
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Children and foster carers have said that they 
enjoy the surprise each month, not knowing 
what will be in the parcels, and they like the 
mixture of books and activities. 

Our evaluations of the programme have 
included questionnaires to the children and 
their foster carers, and interviews with samples 
of children and carers. The key outcomes are 
increased engagement of the children in their 
own learning, increased engagement of foster 
carers in supporting educational activity at 
home, improvements in reading and number for 
many children, and, most of all, a great deal of 
enjoyment for the children and families invol-
ved.

Six months after one group received their 
last parcels, we interviewed the children and 
found they were all still using the majority of 
items that they had been sent, so the six months’ 
membership was having an impact for at least a 
year. Many foster carers commented that they, 
too, had enjoyed reading the books, listening to 
the story CDs and playing the games – inclu-

ding foster carers who had said that they felt 
anxious about their own levels of literacy or 
numeracy. 

The programme is now established as a sub-
scription-based service, with an annual fee per 
child, paid by their local authority. The central 
Letterbox Club organization, with a staff of four 
people, is hosted by Booktrust (a national cha-
rity) in London. This team carries out all the 
tasks that are best done centrally: they keep in 
touch with the co-ordinator in each local area; 
organize the book selections; order the books, 
games and stationery and liaise with the ware-
house where parcels are packed; maintain the 
website and write newsletters; and run special 
events and induction sessions for local organi-
sers. They also keep in touch with all the major 
children’s publishers in the UK, and with our 
patrons and supporters.

At the local level, each nominated co-ordina-
tor for the Letterbox Club tells the central team 
in January each year how many parcels they will 
need in each age range. They are responsible for 
keeping their database up to date every month, 
holding the children’s details and their current 
address – so that if the child moves home, the 
parcel still arrives safely. Each month from May 
to October, they print off address labels for each 
child, print a personalized letter for each child 
to go in their parcel, and add any local materials 
(for example, information about a special event 

(fortsettes side 48)
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Mette Andresen

Glimt af kreativitet  
i problemløsning
Første del af denne artikel præsenterer baggrun-
den for et igangværende forskningsprojekt der 
drejer sig om at udvikle aktiv, undersøgende og 
autonom undervisning med tilhørende mål-
styret læring i matematik1. Projektet er knyttet 
til EU-projektet KeyCoMath (www.keycomath.
eu/) og projektgruppen som startede forår 
2013 bestod af otte matematiklærere fra fem 
videregående skoler i Bergen og en matema-
tikdidaktisk forsker fra Universitetet i Bergen.  
Hypotesen var at vi kunne opmuntre eleverne 
til mere selvstændig matematisk tænkning i 
undervisningen ved at lade dem arbejde med 
problemløsning. Lærerne udviklede og afprø-
vede undervisningsforløb af omkring 10 timers 
varighed med fokus på selvstændig problemløs-
ning i deres egne klasser hver især, for derefter 
at se nærmere på hvilke redskaber og strategier 
eleverne tog i brug i den forbindelse. Vi var spe-
cielt interesserede i at fremprovokere og studere 
eksempler på kreativitet hos eleverne, som defi-
neret hos Lithner (2008). 

I anden del af artiklen illustreres det kreative 

aspekt af elevernes selvstændige undersøgelser 
med to episoder, udvalgt fra afviklingen af et af 
forløbene fra forskningsprojektet i foråret 2014. 
I forløbet kastes eleverne ud i at løse et problem 
som er nyt for dem, uden at læreren ’tager 
gassen af ’ problemet ved at stille delspørgsmål 
og forklare. I de to episoder opstår den gode løs-
ning i et glimt ved andre elevers mellemkomst 
– altså uden forudgående delvise trinløsninger 
eller registrerbare tilløb til forståelse. Episo-
derne indgår i det videre arbejde med at under-
søge, hvordan man kan tilrettelægge undervis-
ning der fremprovokerer lignende situationer, 
og hvilke potentialer de rummer.

Forskningsprojektet
Arbejdet i forskningsprojektet var funderet 
på Polya’s (1985) problemløsningsheuristik, 
Schoenfeld’s (2011) teori for hvordan man 
angriber problemløsning, og Lithner’s (2008) 
analyser af studerendes strategier for løsning af 
matematiske opgaver. Den valgte forskningsme-
tode for projektet var i overensstemmelse med et 
sociokulturelt perspektiv og kan beskrives som 
et samarbejde med lærerne centreret omkring 
undervisningseksperimenter (Cobb, 1999), 
mens tolkningen og analysen af data blandt 
andet var baseret på Yackel og Rasmussens 
(2002) arbejder med normer og forestillinger 
(beliefs) i klasseværelset Arbejdsformen kom-
binerede lærernes udarbejdelse og afprøvning af 
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undervisningsforløbene medfælles diskussioner 
og materialeudveksling på en række planlæg-
nings- og evalueringsmøder. Indsamlingen af 
data i form af notater og filmoptagelser foregik 
i skoleåret 2013 – 2014, under afviklingen af de 
enkelte forløb. 

Schoenfeld, Polya og Lithner som baggrund
I planlægningen af forløbene tog gruppen 
udgangspunkt i de fire områder man må tage 
i betragtning, ifølge Schoenfeld (2011), for at 
forstå om elevers problemløsning vil lykkes eller 
ej. Specielt valgte vi at lade alle forløbene starte 
med en introduktion af de konkrete metodiske 
greb fra fagområdet matematisk problemløs-
ning som Polya har udviklet, for at sikre at 
eleverne havde indsigt i passende problemløs-
ningsheuristikker. Så hvert undervisningsek-
speriment blev indledt med en introduktion 
til Polya’s (1985) ideer i  ‘How to solve it. New 
aspects of mathematical method’. 

Vi forfulgte endvidere tankegangen hos Lith-
ner (2008), hvor en opgave kaldes en ‘problem 
situation’ hvis det ikke på forhånd er klart hvor-
dan man skal komme videre. Løsningen foregår 
i tre trin:
a. Der foregår et ‘strategi valg’ hvor strategi 

kan betyde alt fra en lokal procedure til 
en overordnet tilgang og hvor valg ses i en 
bred betydning (vælge, komme i tanke om, 
konstruere, gætte, opdage etc.). Eventuelt 
fulgt af prædikativ argumentation: hvorfor 
vil denne strategi kunne bruges til at løse 
opgaven?

b. Strategien implementeres, eventuelt under-
støttes med verifikativ argumentation: 
hvorfor kunne strategien bruges til at løse 
opgaven?

c. Man når til en konklusion

Ifølge Lithner ( 2008) kan man identificere visse 
karakteristiske fremgangsmåder for løsning af 
matematikopgaver som er udbredte hos første-
årsstuderende på universitetet i Sverige. Blandt 
de meget udbredte fremgangsmåder er huske-
tænkning og algoritmisk tænkning (figur 1). 
Pointen her er ifølge Lithner, at fremgangsmå-
derne kan bruges af de studerende fordi alt som 
er forståelsesmæssigt vanskeligt er taget ud af 
den opgave de skal løse, så kun det aller letteste 
er overladt til eleven. Dette kan enten ligge alle-
rede i den måde opgaven er opdelt og strukture-
ret på, eller det kan ske når læreren stiller hjæl-
pespørgsmål og guider den studerende igennem 

I. Husketænkning (Memorized 
reasoning, MR) som er 
karakteriseret ved, at:

II. Algoritmisk tænkning (AR) hvor algoritmer 
inkluderer alle færdiglavede procedurer, 
karakteriseret ved, at:

a. Strategi valget er baseret på 
genkaldelse af et komplet svar

b. Implementeringen består 
udelukkende i at nedskrive svaret

a. Strategi valget består i at genkalde en 
løsningsalgoritme. Argumentation kan være 
af forskellig art, men der er ingen grund til at 
finde på en ny løsning

b. Resten af tænkningen under 
implementeringen af strategien er triviel for 
den tænkende, kun sjuskefejl kan forhindre at 
det rigtige svar findes

Figur 1
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opgaveløsningen. Lærerne i forskningsprojektet 
havde i almindelighed observeret tilsvarende 
strategier i videregående skole, hvor eleverne 
gennemgående er bedst til at løse opgavetyper 
de allerede kender.  

Kreativ matematisk tænkning
Det mål gruppen havde sat sig kunne beskri-
ves ved, at eleverne skulle bringes til at mestre 
hvad Lithner (2008)kalder kreativ matematisk 
funderet tænkning (CMR). Kreativ matematisk 
funderet tænkning opfylder følgende kriterier:
– Innovation: En ny (for den tænkende) tan-

kerække skabes, eller en glemt tankerække 
genkaldes

– Plausibilitet: Der er argumenter som 
begrunder at strategivalget og/eller imple-
menteringen er rigtigt eller plausibelt

– Matematisk fundering: Argumenterne er 
forankret i interne matematiske egenskaber 
ved de komponenter som er involveret i 
tænkningen

Kreativ matematisk tænkning behøver ikke, 
som problemløsning, at foregå i en problem 
situation, men omfatter også elementær tænk-
ning. Det betyder altså, at man kan forestille 

sig en elev tænke kreativt matematisk selvom 
eleven ikke er i en problemsituation, altså har 
et problem som skal løses på en måde han eller 
hun ikke kender på forhånd. En sådan kreativ 
tænkning kunne for eksempel bestå i at eleven 
så en ny sammenhæng mellem kendte begreber 
eller kædede forskellige repræsentationer af et 
begreb eller en størrelse sammen på en ny måde.  

To episoder
Det pågældende forløb indgik i undervisningen 
i rækker i tre klasser på R2 og omfattede arbej-
det med to opgaver fra Nelsen (1993). Der var 
taget højde for den matematisk baggrund i hen-
hold til Schoenfeld  (2011) ved at eleverne var i 
gang med aritmetiske og geometriske rækker, 
kendte til eksplicit henholdsvis rekursiv formel, 
og de kunne opskrive rekursive udtryk ud fra 
konkrete eksempler som 20 + 17 + 14 + 11 + … 
Eleverne havde også selv opstillet generelle 
udtryk for summer, og fundet sumformler. 
Læreren hjalp eleverne igennem den første 
opgave, som gik ud på at se hvordan figuren 
kan benyttes som argument for at et matema-
tisk udtryk (står under figuren) er sandt (figur 
2). Derefter skulle eleverne sætte sig i grupper 
og selv løse den anden, tilsvarende opgave – 

Episode 1

Den ene elev (Jo) har set sammenhængen og forklarer 
for den anden elev (Pi):

Jo : (Peger på figuren) Vi skal finde ud af hvordan 
summen af de to første rækker, altså den og den, har 
sammenhæng med hvordan figuren er lavet. Og når vi 
ser at summen for alle rækkerne, … altså summen for 
det n’te. Sn er lig n2

Pi : Altså 2 gange 2 er 4, … (peger på nederste venstre 
hjørne af figuren), 3 gange 3 er 9 …

Jo : Der ser du et kvadrat … Jeg havde ikke lagt 
mærke til, fra begyndelsen, at det var kvadrattal

Pi : Ja, det var egentlig bare det

Episoden viser ikke noget om 
hvordan Jo har fundet frem til 
sin løsning. 

Den ganske korte forklaring 
ikke blot overbeviser Pi; det 
virker som om Pi oplever en 
indsigt i et glimt når hun bliver 
præsenteret for forklaringen. 
Dermed er der ikke behov 
for at Jo argumenterer for 
løsningen på nogen måde.
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Episode 2

Ida: (skriver) S1 = 1, S2 = 1 + 2 eller 
1 + 3?

Per: 1 + 3 

men Ida insisterer og skriver 1 + 2,

Dialogen mellem Ida og Per viser hvordan de tager 
udgangspunkt i den foregående opgave (figur 3) og 
forsøger at kopiere fremgangsmåden fra den og de 
fortsætter. (Min rekonstruktion figur 4, 1. søjle). 

Per foreslår lige i begyndelsen af episoden at 
de skriver 1 + 3, men overtrumfes af Ida uden 
argumentation.

Per: (peger) så skal vi se om den 
plus noget andet kan blive det 
(summen)(…)

De bliver enige om at omskrive til 
S2 = 2 + 1, og bruger dette system 
til at omskrive op til S8. 

Da de ikke skelner klart imellem an og Sn og ikke 
tydeligt forbinder disse med ’rækkerne’ henholdsvis 
’arealet’ på figuren opnår de ikke at finde frem til en 
egentlig fremgangsmåde men opskriver blot samme 
udtryk som i den foregående opgaves, hvor ai jo var 
lig med antal elementer i diagonal nummer i. 

Denne strategi stemmer overens med Lithner’s AR. 

De to forsøger at finde et rekursivt 
udtryk. (…)

Ida: (skriver) an = an–1 + 2

Per: Stemmer det? Det er Sn 

Ida: S2 (peger på det hun lige har 
skrevet) bliver 2 – 1 + 2, det er 3. 
(skriver) Sn = S2–1 + 2 = 3

Derefter, da de går videre og skal finde et system 
i udtrykkene for S1, S2, …, finder de selv på en 
opsplitning i to led, som afhænger af i (2. søjle 
figur 4).

Per: Men så  S3–1 ? 

Ida: Og så er Sp = Sp–1 + 2  
– hov, der er altså noget galt!  
Vi har jo ligesom fundet noget helt 
andet …

Denne opsplitning viser sig ikke at føre til noget, 
idet den ikke knytter an til ’arealet’ af figuren, og de 
opgiver den på eget initiativ og i enighed.

Per: Det er bare plus i stedet for 
minus, p + 1, +1 + 2, det bliver 6. 

Ida: åh ja!

Dette ligner rent gætteværk og bliver ikke taget op 
videre

(fortsettes neste side)

hvor læreren havde skjult formlen som ellers 
stod under figur 3. Eleverne skulle altså selv 
både finde en sammenhæng mellem figuren og 
en række, og finde frem til summen af rækken. 
Det følgende er en summarisk oversættelse til 
dansk af brudstykker af dialogen mellem to par 

af elever der arbejder med opgaven på figur 3.

Diskussion og afrunding
Det er fælles for de to episoder at ‘løsningen’ 
kommer fra en elev som har indset sammen-
hængen, og at denne elev fremprovokerer en 
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Episode 2 (fortsatt)

Lea (fra den gruppe som sidder 
foran) vender sig om og hjælper

Lea: Men dette stemmer jo ikke? 

Ida: Jo, 

Lea: Hvordan stemmer det? S7 er 
lig 28? 

Ida: Jo vi har lagt dem alle 
sammen sammen, facit 

Lea: Men se her (peger på figuren) 
I må jo lægge sammen 1 + 3 + …

Ida: Åh ja vi har jo bare taget 
1 + 2 + 3 (peger på søjlerne)

Lea: Det er jo kedeligt at skrive 
alt det her op (peger på alle 
summerne), bare skriv S1 

Ida: 4, 

Lea: nej det er jo S1 

Med hjælp fra en anden elev (Lea) knyttes Sn her til 
’arealet’ af firkant nummer n. 

Lea refererer til resultaterne i 1. søjle figur 4 da hun 
siger at det ikke stemmer. 

Ida forsvarer deres resultat ved at sige de har lagt 
alle tallene sammen og har fået et facit (!), men lader 
sig hurtigt overbevise da Lea peger på figuren og 
siger at det er de forkerte tal de har lagt sammen. 

Lea forsøger at overbevise om at de skal skrive det 
kortere Si ved at sige det er kedeligt at skrive den 
lange talrække, måske gentager hun en kommentar 
læreren plejer at komme med.

Ida: (skriver) S1 = 1, S2 = 4, 
S3 = (tæller) 5, 6, 7, 8, 9, (skriver) 9, 
S4 = (tæller) 10, 11, 12, 13, etc.

Ida fortsætter med at tælle sig 
frem, skriver op til S8 (korrekt) …

Ida finder værdierne for Si (3. søjle figur 4) ved at 
tælle kuglerne på figuren.

Men så skal de finde ’systemet’ og 
de forsøger sig igen med summer

Ida: Og så må vi tage og gange   
– nej plus …

Per: S2, så skal man tage for 
eksempel 2 …

Ida: Plus 2 (skriver) 2 + 2

Per og Ida vælger tilsyneladende lidt tilfældigt, i hvert 
fald uden at argumentere, mellem plus og gange da 
de derefter skal omskrive de nye værdier af Sn.

Per: 2 gange 4 det er der ingen 
vits i.. 

Ida: Nej, 

Per: Så vi begynder med 2+2. 
S1=1, S2=4=2+2,

Per foreslår 2 gange 2 +1 men de 
bliver enige om at gå videre med 
plus: S3=3+6

Per overvejer om en af Sn- værdierne kan være 
fremkomet som 2 gange 4 men afviser straks tanken

(fortsettes neste side)
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Episode 2 (fortsatt)

Lea (peger på tallene)

 Ida: åh, kvadrattallene?

Lea: Ja, (skriver) Sn = n2, det har vi 
allerede fundet ud af

De vælger at benytte samme system som før men 
bremses af Lea som ved at pege på de nyfundne 
værdier gør Ida og Per opmærksomme på at det 
er kvadrattallene – og her opnår Ida og Per den 
glimtvise erkendelse af sammenhængen.

glimtvis indsigt hos de andre elever. Denne 
glimtvise indsigt opfylder to af kriterierne for 
kreativ matematisk tænkning (Lithner, 2008), 
nemlig innovation og matematisk fundering. I 
de to episoder er det tydeligt, at der ikke ople-
ves noget behov for argumentation, men der 
ser ikke ud til at være tvivl om at eleverne ville 
kunne præstere en passende argumentation, når 
først den glimtvise indsigt er opnået. Dette er 
tydeligt i episode 1 hvor de to elever simpelthen 
bliver færdige med opgaven i samme øjeblik 
som indsigten er opnået.

I episode 2 kan de to elevers første forsøg på 
at finde selve summerne Si (1. søjle figur 4) ses 
som et eksempel på AR, idet de uden nærmere 
overvejelser går ud fra at de skal kopiere 
løsningen fra forrige opgave. Begge deres senere 

forsøg på at finde system i summerne, det første 
forsøg nedskrevet i søjle 2 figur 4, og det andet 
gentaget da summerne er korrigeret, kan tolkes 
som tilløb til kreativ matematisk tænkning, 
idet eleverne ser (for dem) nye sammenhænge 
udtrykt i opsplitningen af Si, (2. søjle Figur 4), 
og selve udregningerne stemmer jo.

Alle de to episoders eksempler på kreativ 
matematisk tænkning vedrører elementær 
tænkning snarere end egentlig problemløs-
ning, men de er opstået i problemløsningssam-
menhæng. De illustrerer dermed hvordan det 
at lade eleverne arbejde med problemløsning 
kan give grobund for små glimt af kreativitet 
såvel som tilløb til kreativ matematisk tænk-
ning.  Selve det at lade eleverne arbejde i mere 
åbne og mindre styrede forløb end sædvanligt 

Figur 2 (Hentet fra Nielsen (1993), s.69) Figur 3 (Hentet fra Nielsen (1993), s.71)
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ser ud til at være befordrende for denne form 
for kreativitet.

Mere generelt gælder, at de to episoder er 
eksemplariske for forløbene i forskningsprojek-
tet: Det fungerer godt i klassen at lade eleverne 
arbejde på (for dem) nye måder, hvor de ikke 
altid ved hvad de skal gøre for at løse den stil-
lede opgave. Det er altså muligt at tilrettelægge 
oplæggene åbne men alligevel styre elevernes 
faglige udbytte nogenlunde. Lithners typer af 
strategier er velegnede til at indfange hvad der 
sker når eleverne sidder og arbejder i grupperne. 
Det er muligt at identificere tilfælde af kreativ 
matematisk tænkning (CMR) i data (mine opta-
gelser af elever under gruppearbejdet). Data fra 
det samlede forskningsprojekt omfatter desuden 
en lang række andre situationer hvor løsningen 
på tilsvarende måde kommer i et glimt fra en 
elev, uden påviselig sammenhæng med det 
forudgående. 

Note
1 Vi arbejder i øjeblikket (forår 2015) på at få 

udgivet de otte undervisningsoplæg som blev 

udviklet og afprøvet i projektet. Disse vil senere 

på året kunne findes på hjemmesiden for projek-

tet KeyCoMath: www.keycomath.eu/
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Første opskrivning Omskrives til Rettes med hjælp fra Lea til

S1=1 S1=1

S2=1+2 eller 1+3? Skriver 1+2=3 S2=2+1 S2=1+3=4

S3=1+2+3=6 S3=3+ 3, S3=1+3+5=9

S4=1+2+3+4=10 S4=4+6 S4=1+3+5+7=16

S5=1+2+3+4+5=15 S5=5+10 S5=1+3+5+7+9=25

S6=1+2+3+4+5+6=21 S6=6+15 S6=1+3+5+7+9+11=36

S7=1+2+3+4+5+6+7=28 S7=7+21 S7=1+3+5+7+9+11+13=4

S8=1+2+3+4+5+6+7+8=36 S8=8+28 S8=1+3+5+7+9+11+13+15=64

Figur 4
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Tim Rowland 

Teacher learning provoked by 
teaching: equal-area triangles
Introduction
In an earlier Tangenten article (Rowland, 2011) 
I described how unexpected events during a 
lesson (such as a student’s question, or response 
to a task) can make significant demands on a 
teacher’s knowledge resources, both mathemati-
cal and didactical. My conclusion was that, con-
trary to popular belief, elementary mathematics 
teaching is not so elementary after all. In that 
article I described two unexpected classroom 
events, and explored ways in which the teacher 
might have responded to them. In this one, I 
describe another such episode, and how con-
sideration of how a teacher could respond to it 
resulted in significant learning for me – learn-
ing of mathematics in the first instance, but 
with didactical potential. My claim is that what 
I learned could be useful didactical knowledge 
for other mathematics teachers.

Equal-area triangles
I gleaned the story which follows on a visit to 
the Cinvestav research institute in Mexico City 
in 2010. It is reported in the thesis of Sandra 
Parada (2009), and I am grateful to Olimpia 
Figueras for sharing it with me.

Some Mexican teachers had been attending 
a professional development program on math-
ematics teaching. As part of the program, they 
planned some lessons in small groups, consist-
ing of some primary teachers and some sec-
ondary specialist mathematics teachers. One 
sequence of lessons, planned for primary chil-
dren aged about 10, was on areas of triangles. 
One lesson focused on the property that trian-
gles with the same (length) base and height have 
the same area. In the next lesson, the teacher, 
Edgar, planned to reinforce this fact, using a 
practical activity involving cutting up and re-
assembling paper triangles. 

Figures 1, 2: The isosceles and right-angled triangles

Tim Rowland
University of Cambridge, England
Høgskolen i Sør-Trøndelag
tim.rowland@hist.no

Artikkelen er basert på forfatterens 
plenumsforedrag, Novemberkonferansen 2014.
En norsk versjon av artikkelen blir publisert på 
Tangentens og Matematikksenterets nettsider.
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First Edgar displayed a prepared drawing of 
a right-angled triangle, drawn on a whiteboard 
(Figure 2). Then he picked up a prepared card-
board isosceles triangle (Figure 1), and placed it 
over the triangle on the whiteboard, as shown 
in Figure 3, so that the ‘bases’ (BC) of the two 
triangles coincided. 

Figures 3 and 4: The right angled triangle overlaid by 

the isosceles triangle 

In order to ‘show’ that the two triangles have 
the same area, he pointed out that triangle GBC 
was common to both, then he cut DBC along 
the line BG. He then turned over the cardboard 
triangle DBG and placed it over the triangle 
ACG, and declared that the two were a ‘match’ 
(in effect, that DBG and ACG are congruent).

One pupil observed that it didn’t look like a 
very good fit (Figure 4). Edgar said that that was 
because he had not made the cut very carefully. 
He then gave the class a worksheet with several 
pairs of triangles like those in his demonstra-
tion; the pupils’ task was to follow the dissection 
procedure that he had demonstrated in order 
to show, in each case, that the two triangles 
had the same area. As they tried the worksheet 
items, pupils asked Edgar for help because theirs 
“didn’t work”.

Solving Edgar’s problem
Depending on the teacher’s response, this lesson 
could either descend into farce – a roomful of 
students pretending to perform an impossible 
action – or develop into a deep investigation 
of what is going wrong, and why, and whether 
the task could be ‘fixed’ in some way. My col-

leagues and I (Rowland, Turner, Thwaites & 
Huckstep, 2009) have observed that the teacher’s 
response to unexpected ideas and suggestions 
from students is one of three kinds: to ignore, 
to acknowledge but put aside, and to acknow-
ledge and incorporate. It is not difficult to see 
that Edgar’s ‘demonstration’ never would work 
because, for example DB must be shorter than 
AC. However, one angle ‘fits’ (the obtuse one 
at G in Figure 3) and Edgar persisted with 
the proposal in the lesson. The idea had been 
planned by his teacher development group, of 
course, and some of the members of the group 
were specialist secondary mathematics teachers. 
So although Edgar acknowledged his students’ 
objection to the assigned task (it “didn’t work”), 
he effectively put it aside. Since he believed that 
the planned dissection would “work”, the only 
way the students’ difficulty could be accoun-
ted for was carelessness and/or motor-control 
ineptitude on their part. Besides, to admit that 
his demonstration had been a charade, and the 
task ill-conceived, would have resulted in loss 
of face on his part. Perhaps Edgar reflected on 
these matters after the lesson, and referred the 
dilemma to the members of his teacher develop-
ment group. 

One potentially fruitful line of enquiry for 
the group could be prompted by the following 
question: would it have been possible to dissect 
one triangle in some other way, and to reassem-
ble the pieces to form the other exactly, thereby 
demonstrating that the two triangles have the 
same area?

Since I first took an interest in this question, 
it has been pointed out to me that the answer 
has been known for some 200 years. Given any 
two simple polygons of equal area, the first can 
be dissected into finitely many polygonal pieces 
and rearranged to form the second (the Wal-
lace-Bolyai-Gerwien Theorem: see e.g. Stewart, 
1996). But knowing that it can be done – which 
I didn’t to begin with – is not the same as kno-
wing how it can be done in a particular case.

When I was introduced to the situation at 
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Cinvestav, my own immediate response was to 
see that it was possible to dissect both triangles, 
reassembling both to form the same rectangle: 
or rather, two congruent rectangles, labelled 
QDRB and TACS in Figures 5a, 5b. 

This certainly demonstrates that the two 
triangles have the same area, albeit somewhat 
indirectly. In effect we are saying that (area) 
DBC equals QDRB and ABC equals TACS, 
which is clearly congruent to QDRB. 

The question of whether one of these trian-
gles – isosceles or right angled – can be dissec-
ted and reassembled to form the other remained 
unanswered. My approach to solving it – mostly 
during several long, sleepless nights in the hotel 
in Mexico City - was a kind of ‘reverse enginee-
ring’ i.e. to make use of the existing ‘equal rec-
tangles’ solution to the problem, yet somehow to 
bypass the intermediate rectangles. My solution 
began by superimposing the two congruent rec-

tangles (now re-labelled AB’DC), as shown in 
Figure 6. 

Starting from ABC. the triangle MDB is 
rotated (a half turn) about M to MB’A, to com-
plete the rectangle ACDB’. Now the triangle 
AB’D has to be removed from that rectangle and 
relocated (by a glide-reflection) at ACE, so that 
the other triangle, ADE, is completed. Thus an 
effective dissection procedure is: from ABC, cut 
along DM and AD: relocate MDB to NCE, and 
DMA to ANE. The corresponding isometries 
here are a reflection and a glide-reflection (the 
one referred to a few lines above). 

This would have worked for Edgar, in his ini-
tial demonstration.

The general case
By now I had succeeded in the specific transfor-
mation at the heart of Edgar’s lesson, from an 
isosceles triangle to a right angled one on the 

Figure 7: Two triangles on the same length base and with the same height

Figure 6: Dissecting and reassembling the right angled 

triangle to form the isosceles triangle.

Figures 5a, 5b: dissecting and reassembling the 

isosceles and right angled triangles to form congruent 

rectangles
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same base, and with the same height. But at the 
back of my mind I could not ignore the general 
case: given any two triangles on the same base, 
and with the same height, what dissection of 
the first can be reassembled to form the second? 
There is something quite special about the two 
triangles brought for consideration by Edgar, 
with a right angle in one and line symmetry 
in the other: what instead if we begin with two 
quite ‘ordinary’ triangles on the same length 
base and with the same height, such as those 
in Figure 7.

It seemed sensible to try to proceed as before, 
by first dissecting these triangles, and reassemb-
ling both to form congruent rectangles. The dis-
section-reassembly method used for the isosce-
les triangle earlier is clearly not useful in the 
general case: in particular, the method shown in 
Figure 5a depends on the line symmetry of the 
isosceles triangle. However the strategy for the 
right angled triangle (Figure 5b) seemed promi-
sing. In that case, a rotation about the midpoint 
of the ‘slanting’ side had been required to form 
the equal-area rectangle. Applying the same 
rotation to both sides of a ‘general’ triangle, like 
those in Figure 7, would result in a rectangle 
with the same area (Figure 8).

From here, I will use the word ‘morph’ to 
capture the idea of dissecting one polygon (into 
polygonal pieces) and reassembling those pieces 
to form another, equal-area polygon. In order to 
‘morph’ one triangle (say the left one) in Figure 
7 to the other one, the same reverse engineering 
principle applied to Edgar’s triangles should 

work. That is to say, morph the first triangle to 
the rectangle as shown in Figure 8a, then morph 
the rectangle to the second triangle by ‘undoing’ 
the rectangle construction in Figure 8b. I super-
imposed 8b on 8a to help me envisage what this 
would look like – in Mexico it was with pencil 
and paper; Figure 9 is much tidier.

Figure 9: Figures 8a, 8b, superimposed, with points 

labelled

So the stages of the morph from triangle 
ABC to triangle DEF are as follows: rotate MSB 
to MPA, and NCR to NAQ; then rotate MPD to 
MSE, and NDQ to NFR. It is important to note 
in passing that this is made possible by the fact 
that M and N, the midpoints of the ‘slanting’ 
sides of the two triangles, coincide when 8b is 
superimposed on 8a. And this follows because 
MN is parallel to, and half the length of, the two 
(equal length) triangle bases (Euclid V1.2, 4). 

Once again, I asked myself what effective 
‘one-step’ dissection would achieve the morph 
from ABC to DEF, without the intermediate 
construction-deconstruction of the rectangle 
PQRS. This was solved by tracing the path of 
each component of the dissected triangle ABC 
through the stages of the two-stage morph 
described in the previous paragraph. MES, for 

Figure 8a, 8b: Dissecting and reassembling the two triangles (Fig. 7) to form congruent rectangles
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example, belongs to both ABC and DEF, and 
can stay where it is. Turning to MEB, part of 
this triangle stays in place as MDX after the 
rotation, but the remaining part (DAX follo-
wing the initial rotation) is subsequently rota-
ted to become part of NCF. These two half turn 
rotations constitute a translation, with BE trans-
lated to CF; the partition of MEB indicated in 
the previous sentence must therefore be accom-
plished by a line through E and parallel to FN. 
Once this line of reasoning is followed through, 
the one-step dissection shown in Figure 10 
results. Triangles ABC and DEF each consist 
of the same four parts: a pentagon common to 
both, together with three triangles, numbered 1, 
2, 3 in Figure 10. The morph from ABC to DEF 
is achieved (without the need to construct and 
then to deconstruct the intermediate rectangle) 
first by causing M and N to coincide; then by 
rotating triangles (half turns) 2 and 3 about M, 
N respectively; and finally by translating tri-
angle 1 (through a vector equal to the base of 
either triangle). Hey presto, it can be done!

Incidentally, the same approach works when 
one, or both, of the triangles has an obtuse angle 
at the ‘base’ (i.e. including the equal-length side) 
– but I leave you to try it.

An afterthought
Having written this article up to this point, I 
had another sleepless night. In the early hours 

of the morning I reflected that the transforma-
tions in Figure 6 used to morph Edgar’s right 
angled triangle to the isosceles triangle are 
both ‘opposite’ isometries – reflection and glide 
reflection – whereas those in the general case 
(Figure 10) are direct isometries – translation 
and rotation. So they are very different. But the 
general procedure (Figure 10) should include 
Edgar’s triangles as special cases. And indeed it 
does, as shown in Figure 11. 

Figure 11: Dissecting and reassembling a right angled 

triangle to form an isosceles triangle using the method 

of Figure 10

This would morph Edgar’s triangles wit-
hout the need to ‘turn over’ any of the dissected 
parts. However, it requires both triangles to be 
dissected into four parts, whereas the previous 
method (Figure 6) only requires three parts.

Conclusion
My purpose in writing this article has been two-
fold. First, to make the point that unexpected 
events, even in elementary mathematics classes, 

Figure 10: Dissecting and reassembling triangle ABC to form triangle DEF
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can raise questions to which we don’t know the 
answer. These can be didactic questions (such as 
“How could explain this differently?” or “Why 
doesn’t this student understand …?”); or they 
can be questions about mathematical content. 
I gave examples of both in Rowland (2011). In 
both cases, seeking answers to the questions – 
didactical, mathematical, both – initiates lear-
ning for the teacher. In the case of the triangle, 
the question about demonstrating equal area 
of triangles like Edgar’s by dissection had not 
occurred to me before, and I didn’t have an 
answer for it. I was fortunate in having time 
to think about it and work on the problem – 
albeit in the middle of the night. To be honest, 
the problem would not let me rest until I had 
resolved it to my satisfaction.

Secondly, it seems to me that Edgar’s inten-
tion was a good one, even if his execution was 
problematic. I hope that the ‘morphs’ demon-
strating equal-area triangles in this article sug-
gest a practical resource for teaching that could 
be used at several grades from upper elementary 
and beyond. It could be powerful to make the 
materials from cardboard, as Edgar did. Alter-
natively, a digital resource which demonstrates 
the triangle morphs, associated with this paper, 
is hosted by Tangenten at www.caspar.no/tan-
genten/2015/animation.mp4
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at a local library), then they put the parcel in 
the post. 

We’re very pleased that there are pilots run-
ning in Sweden and Denmark, as we think it is 
an effective, enjoyable and economical way of 
providing support for vulnerable children. You 
can find out more at www.letterboxclub.org.uk.
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Gabriella Axelsson

Fysisk aktivitet –  
ett lyft for undervisningen
Gemensamt för didaktiken på Norges veten-
skapscenter är att den är elevaktiv, praktiskt 
inriktad och ställer öppna frågor. På INSPIRIA 
science center i Sarpsborg används fysisk akti-
vitet, tävlingar och social interaktion i matema-
tikundervisningen. Av de 90 minuterna som 
undervisningen varar, går ca 10-20 minuter 
till fysisk aktivitet, oftast stafett där matematik 
alltid ingår som ett moment. Trots att aktivi-
teten är en så liten del av lektionen, ser den ut 
att göra skillnad. Eleverna får ny energi, de blir 
gladare, mer intresserade och säger själva att de 
lär sig mer. 

Vad säger forskningen om effekt av fysisk 
aktivitet, och vilka erfarenheter har vi gjort på 
INSPIRIA? De frågorna tas upp i denna arti-
keln.

Fysisk aktivitet och berikad miljö
Det har gjorts omfattande forskning på skolor, 
där eleverna fått utökad idrott på schemat. 
Några exempel från Sverige och Norge är Bun-
kefloprojektet, Malmö (Ericsson 2011); Trud-

vang skole, Sogndal (Resaland 2010), samt en 
studie på femteklassare i Mölndal  (Käll, Nils-
son, Lindén 2014.) Utgångspunkten var att 
undersöka hur utökad fysisk aktivitet påver-
kade eleverna  hälsa och det sociala klimatet på 
skolan. En överraskande bieffekt i alla projekt 
var att det också tydligt förbättrade elevernas 
prestationer i matematik. 

Det finns också forskningsresultat om hur 
kortvarig fysisk aktivitet påverkar lärandet. 
Genom modern teknik har neurologer fått helt 
nya möjligheter att studera vad som faktiskt 
sker inne i  hjärnan. Forsker Mia Keinänen ved 
Norges Idrettshøgskole beskriver det som: 

«Når du er i aktivitet, og får opp hjertefrek-
vensen, frigjøres nevrotransmittere i hjernen. 
Disse holder oss våkne og skarpe. Etter ett par 
minutter stimulerer den fysiske aktiviteten til 
produksjon av nye hjerneceller og dannelse 
av nye koblinger i hjernen. Dette er et perfekt 

Gabriella Axelsson
INSPIRIA sciencecenter, Sarpsborg
gabriella.axelsson@inspiria.no

Artikkelen er basert på forfatterens 
presentasjon, Novemberkonferansen 2014.

INSPIRIA  är ett av 9 regionala science 
center i Norge. Besökaren erbjuds interaktiva 
utställningar, planetarium och temaprogram. 
Målgrupperna är allmänhet, företag och inte 
minst skola. 
Hit kommer 20 000 elever per år för ett 
heldagsprogram med undervisning, show och 
fri utforskning i utställningen. Till lärarna finns 
ett separat kursutbud.
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utgangspunkt for læring.» (Keinänen, referert 
i Johansen, 2012)

Begreppet berikad miljö är en del av fors-
kningsfronten för pedagogik, liksom för neuro-
logisk rehabilitering. Berikad miljö underlättar 
inlärningen och kan delas upp i komponenterna 
fysisk aktivitet, sinnesstimulering (på norsk; 
sansestimulering) och social interaktion. Alla 
tre komponenterna fungerar var för sig och för-
stärker varandra när de används tillsammans. 
Begreppet kan spåras tillbaka till den kanaden-
siske pyskologen Donald Hebb, som fann att 
komponenterna bidrog till fysiska förändringar 
i kretsarna av nervceller, som i sin tur ledde till 
starkare kopplingar mellan dem.(forskning.se 
2011) 

Som nämndes i inledningen, är den fysiska 
aktiviteten en liten, men viktig, del av skolpro-
grammen på INSPIRIA. Den mesta delen av 
tiden sitter eleverna ner, men i alla övningar 
samarbetar de med varandra, och använder sina 
sinnen på ett varierat sätt enligt principerna för  
«berikad miljö» . 

Ett exempel är när eleverna möter geome-
triska figurer i bilder och i olika material, i olika 
proportioner, storlekar och färger. Vilka hör 
ihop och varför? Vad är lika och vad skiljer dem 
åt?  Här finns inga rätta eller fel svar, bara olika 
motiveringar. Genom att lyssna på och förklara 
för andra ges tillfälle till nya insikter. När de 
själva konstruerar dem med hjälp av vinkelben, 
jovobrickor eller papper (origami) aktiveras nya 
sinnen. För att öka motivationen kan gruppen 
få som uppgift att konstruera alla figurer de 
kan komma på i det aktuella materialet, och får 
extrapoäng om de också kan säga namnet på 
dem. Alla elever klarar att bygga någon figur, 
och det är lätt för eleverna att uppleva sig som 
vinnare. Också här samarbetar gruppen med att 
minnas alla namn, och de som inte minns får 
istället höra dem igen. Det varierade arbetssättet 
gör det möjligt att repetera samma sak många 
gånger, utan att det upplevs som tjatigt. När 
huvudet trots allt börjar bli fullt, kompletterar 
vi med en fysisk aktivitet. 

Fysisk aktivitet på INSPIRIA
Fysiska aktiviteter integrerade med matema-
tik på INSPIRIA, kan delas in i två grupper. 1, 
Fysisk aktivitet som repetition och färdighets-
träning och 2, fysisk aktivitet för förståelse och 
sammanhang.

1. Fysisk aktivitet som repetition  
och färdighetsträning
Materialet skall vara enkelt att plocka fram och 
övningen lätt att organisera. Samtidigt som 
elevernas tidigare kunskaper hålls aktuella,  ger 
de eleverna omväxling och ny energi under lek-
tionen. Eleverna skall få upplevelsen att detta är 
något de kan. Aktiviteterna kan också användas 
som avstamp för utforskande aktiviteter som 
ger utvidgad kunskap.

Exempel 1: Bingostafett med multiplikation.
Material: Tärningar och bingobrickor

Eleverna ställer upp i lag på ena sidan 
rummet, på andra sidan rummet ligger bin-
gobrickor (med tal som är produkter från mul-
tiplikationstabellen) till varje lag, tillsammans 
med två tärningar/bricka. De  första eleverna 
i laget springer fram till bingobrickorna och 
slår tärningarna = faktorerna. När eleverna 
har utfört multiplikationen i huvudet, skriver 
de in faktorerna som tärningarna visar, i rätt 
produktruta. Sen lägger de en markör på rutan. 
Det lag som först får en full rad markörer, med 
rätt faktorer i rutorna, vinner.

Aktiviteten har flera  möjligheter till praktisk 
vidareutveckling:

Eleverna kan tillverka sina egna bingobric-
kor. Är några produkter mer vinstgivande än 
andra och varför i så fall? Träning av tabel-
lerna 1-12 med hjälp av 1-12 tärningar och bin-
gostafett, skulle ta allt för lång tid. Istället kan 
eleverna få en praktisk matematisk och kreativ 
uppgift. Hur kan bingobricka och regler utfor-
mas, för att stafetten skall fungera bra? Hur 
många produkter är möjliga att få? Vad är san-
nolikheten för att tärningskastet skall ge ”träff”. 
Vilka kreativa idéer kan minska antalet ”icke 
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träff”? Eleverna får praktiska exempel på vad 
matematiken kan användas till, och kan eventu-
ellt också bli mer motiverade att lära sig mer om 
faktorisering, tabeller eller sannolikhet.

Exempel 2: Figurjakten
Material: Låda med 2D-figurer och 3D-kroppar, 
sen tidigare kända av eleverna. De kan vara flera 
av samma slag, men gärna med olika former, 
proportioner och i olika material. Klassen delas 
in i ett flicklag och ett pojklag. Lagen sitter på 
stolar i varsin rad. Längst fram, mellan raderna, 
står lådan. Ett lag i taget är aktivt under 3 minu-
ter, det andra laget är publik. Därefter byte.

Genomförande: Det lag som startar, skic-
kar fram eleven som sitter på stolen längst bak. 
Eleven kan välja att ta upp ett föremål ur lådan, 
visa upp det för laget, som ropar ut namnet på 
figuren. Det ger 1 poäng till laget. Om eleven 
istället greppar föremålet nere i lådan, utan att 
visa upp det, och istället beskriver figuren/krop-
pen i matematiska termer , vinner laget 3 poäng. 
När eleven är klar sätter han/hon sig på stolen 
längst fram, och det betyder att alla elever i laget 
måste flytta sig till en stol längre bak. Nästa elev 
springer fram. o.s.v

Aktiviteten kan vidareutvecklas för att sti-
mulera till reflexion. Vilken information är 
effektiv för att laget snabbt skall komma fram 
till rätt svar? Genom att eleverna ges möjlighet 
att reflektera över hur man bäst beskriver egen-
skaper hos figurer, och genom positiv feedback 
vid goda exempel, får alla elever i klassen sam-
tidigt, möjlighet att öka sin matematiska språk-
kompetens.

2. Fysisk aktivitet för förståelse  
och sammanhang
Redskapet för förståelsen är elevernas rums-
och kroppsuppfattning. Aktiviteten ingår som 
en del av en större matematisk helhet. Eleverna 
måste ha de förkunskaper som krävs för att 
förstå innehållet i den fysiska aktiviteten. Efte-
råt behöver eleverna hjälp med att överföra erfa-
renheterna från aktiviteten  till det matematiska 

innehållet i teoretiska räkneuppgifter.

Exempel: Enhetsstafett
Förkunskap:  Talsystemet från tusendelar upp 
till tusental. Målet med leken är att eleverna 
skall få erfarenhet av att enheten är meter, och 
att prefixen är synonymer till talpositionen. 
Samtidigt är tanken att de genom sin rums- 
och kroppsuppfattning skall få en uppfattning 
av storleksordningen.

Del 1. I ena änden av rummet finns ett 
decimaltecken markerat på golvet. Till höger 
om tecknet, står tre stolar med en meters mel-
lanrum, med två skyltar per stol: 1/10 och dm; 
1/100 och cm respektive 1/1000 och mm. På 
vänster sida står fyra stolar med samma mel-
lanrum, och med skyltarna 1 och m, 10 och 
10m, 100 och 100m, 1000 och km. Eleverna står 
uppställda i lag på led i andra delen av rummet. 

Uppgift: Eleverna i ledet skall röra sig tätt 
samman och får inte kollidera eller bryta något 
annats lag led. Vid start säger eleven som står 
sist, en enhet. Eleven som står först, skall leda 
hela laget till rätt stol, runda den och föra laget 
tillbaka till startplatsen. Där ställer sig den 
ledande eleven sist i ledet och säger en ny enhet. 
Den nye ledaren i laget anför hela laget runt den 
aktuella stolen o.s.v tills alla enheter är kända 
för laget.

Del 2. Läraren tar bort skyltarna med enhe-
ter från stolarna medan skyltarna för talsys-
temet står kvar. Varje lag får nu alla enheter 
skrivna på en och en postislapp i lagets färg. 
Förste man i ledet får en av dem i handen. 
Resterande postislappar placeras i andra änden 
av rummet, bortanför talsystemet.

Genomförande: Stafetten börjar med att 
förste man placerar sin postislapp på rätt stol. 
Det är tillåtet att först konferera i laget. Sen 
hämtar han/hon en valfri ny postis med enhet 
i lagets färg, och lämnar till nästa man i laget. 
Vinner gör det lag som har flest riktiga svar och 
dessutom är snabbast klar.

Vidareutveckling från konkret till abstrakt.
Eleverna har talsystemet med enheter fram-
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för sig på ett papper.  Om talet är 3,25 m så kan 
eleven med hjälp av enheterna i talsystemet, läsa 
ut att det är 3m 2 dm och 5 cm. 

Vid enhetsomvandling behövs förkunskapen 
att talet 3,25 kan uttryckas som 325 hundradelar 
eller 32 hela tiondelar (32,5). Är eleven inför-
stådd med att cm och mm  är synonymer till 
orden tiondelar och hundradelar, kan eleven 
förhoppningsvis lösa uppgifter om enhetsom-
vandlingar i boken, med stöd av bilden av tal-
systemet. Strävan är att eleven med mer träning, 
får en inre bild av talsystemet, så den konkreta 
bilden inte längre behövs.

Social interaktion  
och emotionella utmaningar 
I en berikad miljö er målet är att få alla elever 
att känna sig involverade, betydelsefulla för 
gruppen och att de bidrar positivt till gruppens 
arbete. I alla olika typer av övningar, försöker 
vi skapa trygghet genom att eleverna är säkra 
på vad de skall göra, hur de skall göra  och  i 
vilken ordning det skall ske (vems tur det är). 
De jobbar ofta två och två, så där har de också 
trygghet i varandra. 

Eleverna uppmuntras i diskussioner till att 
gissa och ställa hypoteser, som efter utprövning 
antingen förkastas eller förstärker antagandet.  
Ett felaktigt hypotes kan ofta ge en bättre dis-
kussion än en riktig. Först när man har lärt 
«klart», är det viktigt att svara rätt. När de först 
får diskutera svaret i liten grupp, fördelas ansva-
ret för svaret, och det hjälper eleverna att våga 
delta aktivt.

Vi har redan nämnt de positiva effekterna 
av fysisk aktivitet. När eleverna kommer på 
besök till oss, är de flesta förväntansfulla och 
glada. Men bland dem, finns  också tillbaka-
dragna eller negativa elever, som med blicken 
fastnaglad i golvet eller i tydliga ord, visar att 
de önskar de vore någon annan stans. De deltar 
inte i diskussioner. För några elever kan  tävling 
och fysiska aktiviteter kännas både negativt och 
skrämmande. Vi lägger vikt på några punkter 
för att motverka det.

– Ingen som inte vill hamna i fokus, skall 
behöva göra det.

– Det skall alltid vara ett slumpmoment 
inblandat, så vem som helst kan vinna.

– Det skall vara en liten fördel att ha 
kunskap.

– Både att vinna och förlora på ett bra sätt, är 
nåt man kan lära sig.

– Eleverna jobbar antingen i par, eller har 
direktkontakt med laget.

– När lagen står på led skall det vara kort 
väntetid. (I annat fall börjar de längst bak 
tappa intresset och pratar om annat.)

När det är dags för fysisk aktivitet, gör de allra 
flesta valet att hellre förflytta sig över golvet 
några gånger, istället för att väcka uppmärk-
samhet genom att vägra. Aktiviteten och 
känslan av att ingå i ett sammanhang, gör att 
många kommer igång och klarar resten av lek-
tionen riktigt bra. Har man tur (1/3 chans) så 
vinner elevens lag. Här har vi fått många sol-
skenshistorier med  elever som spruckit upp i 
stora leenden och plötsligt blivit riktigt intres-
serade. 

Avslutande kommentar
Vi upplever att fysisk aktivitet skapar engage-
mang och intresse hos eleverna och hjälper dem 
med grundförståelse och sammanhang. Spon-
tant kan eleverna säga   ”det här var kul” eller 
”hade vi haft såna lektioner på skolan, hade jag 
tyckt att det varit roligt att gå till skolan”. Van-
ligt är att de vänder sig till sin egen lärare och 
frågar ”Varför gör vi inte så här på våra lektio-
ner?”

Efter att ha upplevt framgång i praktiska 
övningar, kan också från början negativa elever 
delta aktivt och positivt i teoretiska diskussio-
ner. 

Både Sverige och Norge har valt att satsa på 
lärarfortbildning. I matematikdidaktik finns 

(fortsettes side 58)



tangenten 2/2015 53

Nils Kr. Rossing

Kreativt verktøy  
for design av taurosetter
Taumatter og pendeltegning
Som speider ble jeg tidlig introdusert til taumat-
ter og rosetter, gjerne framstilt av hampetau. 
Disse har en svært regelmessig og vakker form. 
Spesielt var oseanmatter (kalt tyrkermatter), 
tyrkerrosetter og utviklingsmatter populære 
varianter. Figur 1 viser en utviklingsmatte. 

Helt siden jeg som gutt på begynnelsen av 
60-tallet besøkte Institutt for fysikk under åpen 
dag ved NTH og fikk se instituttets gamle pen-
deltegner, har jeg vært fascinert av denne inn-
retningen, men det var først i 1979 at jeg bygget 

min første pendeltegner. Da oppdaget jeg at 
enkelte pendeltegninger til forveksling lignet 
taumatter, og da spesielt utviklingsmatten. 

Etter som jeg fikk litt kunnskaper om mate-
matikk, oppdaget jeg snart at slike mønster lett 
kunne beskrives matematisk av to trigonome-
triske funksjoner i henholdsvis x- og y-retningen 
(figur 3):

 x = Ax cos(2pfxt),  y = Ay sin(2pfyt)

Nils Kr. Rossing 
Skolelaboratoriet ved NTNU
nils.rossing@plu.ntnu.no

Artikkelen er basert på forfatterens verksted, 
Novemberkonferansen 2014.

Figur 3: fx = 2, fy = 3

Figur 2: Illustrasjonen er hentet fra Airy (1871).

Figur 1: Foto: Kaj Lund (1972).
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hvor Ax og Ay er henholdsvis utslaget (ampli-
tuden) i x- og y-retningen, og fx og fy er antall 
svingninger per tidsenhet i x- og y-retningen. t 
er et uttrykk for tiden. fx og fy uttrykker direkte 
antall bukter langs mattens sider, så lenge fx og 
fy ikke har noen felles faktor, det vil si er inn-
byrdes primiske. Dermed hadde jeg et verktøy 
for matematisk å framstille mønster for utvi-
klingsmatter med ulike antall bukter langs de 
to sidekantene (figur 4).

Som så mange andre lekte jeg som barn med 

spirografer, som gjerne består av et hull i en 
plastsjablong og ulike typer tannhjul. Innsiden 
av hullet er forsynt med tenner slik at hjulene 
kan trille på innsiden av hullet (figur 5). Hjulet 
har på sin side huller hvor man kan stikke ned 
en penn.

Undersøker man spirografen nærmere, vil 
man oppdage at pennens bevegelse kan beskri-
ves ved hjelp av to roterende vektorer hvor den 
andre vektoren er koblet til spissen av den første.

Vi ser at når hjulet b triller på innsiden av 
hullet a, så vil sentrum av hjulet beskrive en 
sirkel omkring sentrum av hullet med en radius 
A1. Når hullet triller mot høyre (figur 6), så kan 
bevegelsen til hjulets sentrum beskrives av en 
roterende vektor med fotpunkt i hullets sen-
trum og med lengde A1.

Hjulet er utstyrt med et hull c for å plassere 
en penn. Vi legger merke til at mens hjulet triller 

Figur 4: Spirografen og roterende vektorer

Figur 6

Figur 5
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mot høyre (negativ dreieretning), så vil pennen 
bevege seg mot venstre. Pennens bevegelse kan 
derfor beskrives av en vektor med fotpunkt i 
sentrum av hjulet, med lengde A2 og som rote-

rer mot venstre (positiv dreieretning). Pennens 
totale bevegelse kan dermed beskrivelse av to 
vektorer med lengde A1 og A2 og med rotasjons-
frekvens f1 og f2 som roterer hver sin vei.

 x = A1 cos(2pf1t) + A2 cos(2pf2t)

 y = A1 sin(2pf1t) + A2 sin(2pf2t)

Hver vektor kan altså beskrives av en cosinus-
funksjon i x-retning og en sinusfunksjon i y-ret-
ning. Parametrene f1 og f2 (frekvensene) bestem-
mer hvor «fort» de to vektorene roterer. Negativ 
frekvens betyr her at vektoren roterer i negativ 
retning, dvs. med klokka. A1 og A2 bestemmer 
lengden til vektorene. Funksjonen som beskri-
ver de to roterende vektorene, kan lett «simule-
res» ved hjelp av GeoGebra eller Winplot.

Figur 7 viser resultatet av to roterende vekto-
rer og kalles en tyrker rosett når den framstilles 
av tauverk.

Tyrkerrosetten
Ett eksempel på et slikt mønster er logoen til 
The International Guild of Knot Tyers, som er 

en tyrkerrosett med fire bukter (eller sløyfer) 
langs kanten (figur 8 og 9). La oss se nærmere 
på hvordan denne enkle rosetten kan framstilles 
matematisk.

For lettere å se sammenhengene velger vi å 
framstille vektorenes frekvenser og amplituder 
som to frekvensspekter (eller bare spekter), ett 
spekter for x- og ett for y-retningen som vist i 
figur 10.

I dette eksempelet ser vi at den ene vekto-
ren (f1) roterer én gang i 
negativ dreieretning, mens 
den andre (f2 ) har rotert tre 
ganger i positiv dreieret-
ning. Differansen mellom 
de to frekvensene (f2 – f1 = 
3 – (–1) = 4) er lik antal-
let bukter i rosetten. Ved å 
endre differansen mellom 
frekvensene (f2 – f1), kan vi Figur 11

Figur 7

    

Figur 8 og 9

Figur 10
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modulere tyrkerrosetter med 
ulike antall bukter som vist i 
figur 11.

Ved å trekke en linje fra 
sentrum og ut til periferien 
til rosetten ser vi at verdien 
til frekvenskomponenten, 
f2, angir antall krysninger 
mellom mønsterkurven og 
linjen. Vi kaller dette antal-

let for rosettens slotting.
La oss gå et skritt videre og studere rosetter 

med større kompleksitet.

Kringlerosetter 
Figur 12 viser eksempler på kringlerosetter. Vi 
ser at de tre kringlene på rosetten til venstre på 
figuren overlapper i sentrum, mens de to andre 
ikke overlapper på denne måten.

For å finne det matematiske uttrykket for 
disse rosettene anvendes fourieranalyse.

Analysen kan utføres ved å overføre rosett-
mønsteret til en transparent folie som så tapes 
til PC-skjermen. Ved hjelp av analyseprogram-
met Matlab kan en få opp et koordinatsystem 
som legges slik at rosettmønsteret passer inn 
i aksesystemet på skjermen. Ved å klikke seg 
langs rosettens kurve med musa punktprøver 
man rosetten, dvs. at dens koordinater overføres 
til programmet (figur 13).

Punktprøvene av rosettmønsteret danner så 
grunnlaget for å bestemme x- og y-funksjonene 
(til høyre i figur 13). Deretter bestemmes spek-
teret til de to funksjonene ved hjelp av Fouriera-
nalyse (figur 14). 

Figur 12

Figur 13

Figur 14

Figur 15: Spekteret til en kringlerosett med fem kringler. 
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Kringlerosetten i figur 14 er sammensatt av 
fem innbyrdes overlappende kringler. Av figu-
ren kan vi se at rosetten kan fremstilles ved 
hjelp av tre frekvenskomponenter (tre roterende 
vektorer). Vi ser også at de tre frekvenskompo-
nentene har en innbyrdes avstand lik fem, som 
også er antallet kringler i rosetten (figur 15).

Kringlerosett kan derfor genereres ved hjelp 
av tre roterende vektorer og kan matematisk 
uttrykkes ved hjelp av ligningene (5) og (6):

 x = A1 cos(2pf1t) + A2 cos(2pf2t) + A3 cos(2pf3t)

y = A1 sin(2pf1t) + A2 sin(2pf2t) + A3 sin(2pf3t)

 A1 = 1,0 A2 = 2,0 A3 = 
–2,2
 f1 = –4  f2 = 1 f3 = 6

Imidlertid vil rosetten blir 
mer fullkommen dersom 
vi inkluderer en fjerde fre-
kvenskomponent (figur 16).

Normalt består et fre-
kvensspektrum av uteluk-
kende positive frekvenser. 
Dersom vi studerer fasen 
til komponentene som 
kommer ut av frekvens-
analysen, vil vi oppdage 
at spekteret representerer 
vektorer som roterer i begge 
retninger, som vi også dis-
kuterte i forbindelse med 
tyrkerrosetten. Dette illus-
treres grafisk ved hjelp av 
de positive og de negative 
frekvensene i spekteret, og 
viser svært tydelig den kon-
stante differansen mellom 
de individuelle frekvens-
komponentene. Dette blir 
tydelig i de neste eksem-
plene (figur 17). 

Det er nå lett å ekspe-

Figur 17

Figur 18: Verdien til grunnfrekvensen er lik det totale antallet runder man vil 

gjøre om man følger kurven hele veien rundt.

Figur 16
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rimentere med parametrene i ligningene for å 
se hva som skjer med formen til rosetten. Ved 
å endre amplitudene (lengden på vektorene), 
avstanden mellom frekvenskomponentene, eller 
ved å forskyve x- og y-komponentene langs fre-
kvensaksen, kan vi lage nye utgaver av rosetten. 
Figur 18 viser to eksempler på eksperimentelle 
kringlerosetter. Figur 19 viser hvordan rosettene 
i figur 18 kan realiseres med 5 mm hampetau.

Det er mitt håp at elever skal få lov til å opp-
leve at matematikken som et uvurderlig verktøy 
i arbeidet med å utvikle et produkt, og ikke som 
en ekstra byrde for å teoretisere et ellers praktisk 
arbeid. 

Den som ønsker å se hvordan en kan vide-
reføre analysen til høyere ordens rosetter, kan 
laste ned heftet Design og framstilling av tau-
matter og rosetter (Rossing, 2013). Her finner 
man eksempler på mønster, en enkel bruker-
veiledning til programmet Winplot og detaljert 
beskrivelse av hvordan rosettene kan realiseres 
i hampetau. Heftet kan i sin helhet lastes ned fra 
Skolelaboratoriets hjemmeside.

Referanser
Rossing, N. K. (2013). Design og framstilling av taumat-

ter og rosetter. Vitensenteret www.ntnu.no/skole-

lab/sl-bla-bokserie

Lund, K. (1972). Måtter og rosetter. Borgen.

Airy, H. (1871). Pendulum Autographs part I and II. 

Nature, august og september.

Winplot kan lastes ned fra: math.exeter.edu/rparris/

winplot.html

Figur 19

Mønsteret i figur 18 er laget ved hjelp av 5 mm 

hampetau. (Foto: Nils Kr. Rossing.)

(fortsatt fra side 52)

många aspekter som behöver beaktas. Kommer 
den omfattande forskning som relaterats till 
tidigare i denna artikel, att påverka innehållet i 
fortbildningen? Kommer framtidens elever att 
möta ”en berikad miljö” i sin matematikunder-
visning med fysisk aktivitet, samarbete och sin-
nesstimulering, eller kommer undervisningen 
också i fortsättningen att mestadels bedrivas 
enskilt, abstrakt och teoretiskt? Vi hoppas och 
tror på de första alternativet.

Referanser
Ericsson, I. ( 2011). Bunkeflomodellen. Motorik och 

skolresultat; en longitudinell interventionsstudie 

om effekter av utökad idrottsundervisning (Dok-

torgradsavhandling). Malmö: Malmö högskola, 

forskning.se. (2011). Går det att stimulera hjärnan till 

bättre skolprestationer? Hentet 7. mars 2015 fra 

www.forskning.se/nyheterfakta/teman/hjarna-

nochlarande/tiofragorochsvar/gardetattstimulera

hjarnantillbattreskolprestationer.5.2e8f151e133b

9963de48000705.html

Johansen, A.B. (2012). Gå og bli smart. Hentet fra 

forskning.no/hjernen-trening/2012/06/ga-og-bli-

smart 

Käll, L.B. & Nilsson, M. og Linden, T. (2014). The Impact 

of a Physical Activity, Intervention Program on 

Academic. Achievement in a Swedish Elemen-

tary School Setting. Journal of School Health, 

8–84, 473–480. 

Resaland, G.K. (2010). Cardiorespiratory fitness and 

cardiovascular diseas risk factors in children – 

effects of a to-year school-based daily physical 

activity intervention (Doktorgradsavhandling). 

Sogndal: Norges idrettshøgskole
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Intervju med to lærarar
Tangenten starta i forrige nummer ein stafett 
der vi ønskjer å finna ut meir om kva lærarar frå 
barnehage til vidaregåande skule er opptatt av 
knytt til matematikkundervising. No er turen 
komen til Stord. Sidan artiklane i dette num-
meret er henta frå Novemberkonferansen, var 
det naturleg å intervjua to engasjerte lærarar 
som deltok på konferansen i år, Gunn Litlabø 
og Gerd Fonnes Buljo. Dei arbeider begge ved 
Tjødnalio skule. Gunn er på tredje trinnet, 
medan Gerd jobbar på sjuande trinnet. Dei er 
to av tre lærarar som held på å kvalifisera seg til 
å bli matematikkrettleiarar på skulen sin. Som 
ein del av denne kompetansehevinga, deltok dei 
på Novemberkonferansen i Trondheim. Dei har 
i fleire år vore inne på matematikksenteret sine 
sider, og sett på Novemberkonferansen, som  
har hatt mange utfordrande og interessante 
tema. Temaet i år, «Matematikk som kunsten 
å tenke», verka spanande for dei to lærarane.

Kva for forventingar hadde de?
Forventingane våre var å læra meir om kor-

leis me på ein god måte kan kommunisera med 

elevane om matematikk i klasserommet og få 
inspirasjon til vidare arbeid. Me valde ulike 
kurs for å kunna utveksla erfaringar etter kursa 
og utbytta var bra. Kursa me tok del i, var  prak-
tisk tilrettelagte, og me fekk prøva ut ulike akti-
vitetar. Sidan gruppene ikkje var så store, vart 
det og ein god dialog mellom kurshaldarar og 
deltakarar.

Kva er det viktigaste du sitt att med etter kon-
feransen?

Det var godt å erfara at mykje av det som vart 
presentert, er noko me brukar dagleg i under-
visninga vår. Samtidig meiner me at kompetan-
seheving er viktig både til utvikling og inspi-
rasjon i arbeidet vårt. Det er alltid bra å få eit 
«løft», slik at me får nye idear og vert minna  på 
å bruka ulike metodar i undervisninga. Me har 
teke i bruk fleire av ideane som vart presentert, 
spesielt har me brukt læresamtalen oftare.

Kva vil de lese om i Tangenten?
I Tangenten synest me det er nyttig å lesa om 

praktiske døme og få inspirasjon til eige arbeid.

Intervjuet er gjort av Gry Tuset, Høgskolen 
Stord / Haugesund. 
Til neste nummer har Bjørn Smestad, 
Høgskolen i Oslo og Akershus, overtatt 
stafettpinnen.
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Realfagbygget A4, NTNU · 7491 Trondheim · +47 73 55 11 42 · ms@matematikksenteret.no

Årets Novemberkonferanse, 
«Meningsfull matematikk for alle» 

24.–25. november i Trondheim. 
Hold av dagene!

I Tangenten er det alltid en del stoff fra Matematikksenteret på disse sidene.

Alle artiklene i dette nummeret av Tangenten er skrevet av forfattere som hadde bidrag på 
Novemberkonferansen 2014, arrangert av Matematikksenteret. Det er derfor ingen spesielle sider 
for senteret i dette nummeret.

Matematikksenteret
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
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LAMIS

Landslaget for matematikk i skolen
Matematisk institutt UiO
Postboks 1053 Blindern

0316 OSLO

post@lamis.no · www.lamis.no
Bankgiro: 7878 0500882 Organisasjonsnr: 980 401 103

Fra formålsparagrafen
Det overordnede målet for  
Lands laget for matematikk i 
skolen er å heve kvaliteten på 
matematikk undervisningen i 
grunnskolen, den videregående 
skole og på universitet/høyskole. 

Landslaget skal stimulere til 
kontakt og samarbeid mellom 
lærere på ulike utdannings nivåer 
og mellom lærere og andre som 
er opptatt av matematikk.

Styret for LAMIS
Leder
Tone Skori, Akershus
Barnetrinnet
Hege Fjærvoll, Nordland
Åge Ryghseter, Nedre-Eiker
Ungdomstrinnet 
Gerd Nilsen, Hedmark
Videregående skole
Per Gunnar Østerlie, 
Sør-Trøndelag
Høgskole/universitet
Marianne Maugesten, Østfold
Varamedlemmer
1. Renate Jensen, Hordaland
2. Kurt M. Klungland, Rogaland

Medlemskontingent 2015
450 kr for enkeltmedlem  
m/Tangenten
200 kr for husstands-
medlemmer
300 kr for studenter  
m/Tangenten 
975 kr for skoler/institusjoner 
m/Tangenten

Organisasjonssekretær
Gro Berg
gro@lamis.no
41562324

LAMIS årsmøte 2015:  
8. august  
15.00–17.00
på Quality hotel Fredrikstad,  
Nygata 2, 1607 Fredrikstad  
i forbindelse med 
LAMIS’ sommerkurs
7.–9. august
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Lederen har ordet
Tone Skori

Ja, nå nærmer det seg skoleslutt 
med stormskritt. På slutten av 
et skoleår er det mye som fore-
går og det er hektiske dager på 
skolene med prøver av ulike salg 
og eksamen for 10. klassinger, 
elever på videregående skoler og 
studenter på høgskoler/universi-
tet. I år er det nye eksamensord-
ning for elever i grunnskolen og 
videregående skole som kommer 
opp i matematikk. Det er svært 
viktig at lærerne setter seg inn 
i den nye eksamensordningen 
som gjelder for grunnskolen og 
videregående skole. Dette finner 
dere mer om på www.udir.no/
vurdering  Lykke til alle sammen!

I skrivende stund nærmer uke 
11seg og LAMIS håper mange 
skoler har arrangert matema-
tikkdag på skolene sine, der de 
bruker matematikkhefter laget av 
lokallag i LAMIS. Årets hefte ble 
laget av lokallaget Fjellregionen, 
og det inneholder mange gode 
spill aktiviteter som fremmer for-
ståelse. Er det noen der ute som 
har bilder og skrevet hva de har 
gjorde på matematikkdagen eller 

uka, så vil vi gjerne ha dette med 
i neste nummer av Tangenten. 
Ta kontakt med organisasjons-
sekretæren til LAMIS, se www.
lamis.no

Akkurat nå foregår det semi-
finale og finale i UngeAbel på 
Gardermoen. I år er alle fylkene 
representert med en skole. Nytt 
i år er at fylkesvinneren skal 
fordype seg i en fagligoppgave 
i stedet for å arbeide med et 
tverrfaglig prosjekt med mate-
matikk i fokus. Fordypningsopp-
gaven dette året er en matema-
tikkoppgave som klassen skal 
undersøke grundig. Det er mulig 
å bruke ulike metoder og strate-
gier for å løse oppgaven. Utfor-
dringen for klassen blir å se på 
de ulike metodene og strategi-
ene, sammenlikne dem og å lage 
både en prosesslogg som viser 
hvordan klassen har arbeidet 
med oppgaven og en faglig rap-
port som viser hva klassen har 
funnet ut av. Det vil også bli gitt 
råd til læreren om hvordan det 
kan være gunstig å organisere 
arbeidet slik at alle elever kan 

bidra til klassens arbeid. Mate-
matiske ideer og prosedyrer kan 
uttrykkes på mange måter. Vi kan 
bruke vanlig hverdagsspråk og 
matematikkens fagspråk – begge 
deler både muntlig og skriftlig. 
Vi kan bruke konkrete materia-
ler, modeller og tegninger for å 
få fram en matematisk ide. Pro-
sessloggen og fagrapporten skal 
utgjøre en selvstendig enhet som 
gir juryen full innsikt i klassens 
arbeid og de resultatene klassen 
har kommet fram til. Juryen leser 
rapportene og bedømmer dem 
før juryen har sett utstillingene og 
hørt de muntlige fremføringene. 
Utstilling og muntlig fremføring 
skal også være selvstendige 
enheter som kan bedømmes av 
jurymedlemmer som ikke har lest 
rapportene. 

Vinneren av den norske finalen 
skal delta i den Nordisk finale, og 
da må alt foreligge på engelsk. 
Den Nordiske finalen foregår i 
Trondheim i starten av juni.

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

Årets høydepunkt nærmer seg, 
og sommerkurskomiteen er 
stolte av å kunne presentere nok 
et kurs i Fredrikstad. Som nevnt 
i tidligere utgaver av Tangenten, 
vil fokuset være på algebra og 
de endringene matematikken 
står ovenfor i norsk skole i dag. 
Digital 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. En 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 sommer-
kurs er «Matematikk i tiden». Vi 
ønsker gjennom denne tittelen å 
sette fokus på at matematikken 
er i tiden, 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. 
Vi har vært heldige å få mange 
gode bidragsytere til årets som-
merkurs, og programmet bør 
inneholde noe for en hver smak. 

En av plenumsforeleserne vi 
er stolte av å kunne presentere 

er Lisbet Karlsen. Lisbet er høg-
skolelektor i matematikkdidak-
tikk ved Høgskolen i Buskerud 
og Vestfold, der hun blant annet 
jobbet med grunnskolelærerut-
danning for 5.—10. trinn og med 
etterutdanning av lærere. Hun 
har lang undervisningserfaring 
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 en økt forståelse.

Vår andre plenumsforeleser 
er Johan Lie. Han jobber som 
første amanuensis ved Høg-
skolen i Bergen. Her er Johan 
tilknyttet seksjon for matema-
tikk fagdidaktikk hvor han også 
er seksjonsleder. 

Johan planlegger blant annet 
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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. 

Ellers kan vi nevne at både 
uteskolematematikk, algebra 
og praktiske undervisningsopp-
legg vil bli presentert gjennom 
ulike verksteder. Her er det mye 
å velge i! For utfyllende informa-
sjon om de ulike verkstedene se 
www.lamis.no, og meld deg på!

Vi har også planlagt sosiale 
bidrag til sommerkurset, og i år 
kan vi lokke med en båttur i flott 
Østfoldskjærgård. Det er leid en 
båt for anledningen, og under-
veis vil vi servere sjømat i vakre 
omgivelser. Dette håper vi blir en 
kveld vi alle sent glemmer!

Praktisk informasjon
Program og annen informa-
sjon ligger på www.lamis.no, 
og påmeldingen åpner i begyn-
nelsen av april 2015. Deltagere 
bestiller overnatting selv, og vi 
har forhandlet fram gode priser 
med Quality Hotel Fredrikstad. 
Informasjon om bestilling finner 
du på www.lamis.no. Det er viktig 
at alle bestiller hotellrom innen-
for den framforhandlede fristen 
slik at du sikrer deg den gode 
prisen vi har fått med hotellet! 
Dette gjelder alle deltagere, både 
kursdeltagere og foredragshol-
dere! Er du usikker på hvordan 
du skal gå fram, ta kontakt med 
karikarl@online.no

I år inviteres to lokallagsre-
presentanter fra hvert lokallag 
til å delta på sommerkurset. For 
å sende deltager nummer to, 
forutsettes det at det sendes 
et LAMIS-medlem som ikke 
tidligere har deltatt på sommer-
kurs i regi av LAMIS. Dette er en 
kjempe flott mulighet for lokal-
lagene til å knytte til seg nye 
ressurspersoner, og ikke minst 
en fantastisk mulighet for de 
deltagerne som ikke tidligere har 
hatt muligheten til å være med på 
sommerkurs. 

Lokallagssamling
Er du lokallagsrepresentant vil 
sommerkurset i år avholdes i til-
knytning til en lokallagssamling. 
Lokallagssamlingen avholdes 
fra 6. august, og programmet vil 
finne sted 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 Fred-
rikstad!

Sommerkurset, som er LAMIS 
sin store årlige satsing, med tit-
telen «Matemat1kk 1 t1den» 
foregår i Fredrikstad 7. – 9. 
august. På sommerkurset er det 
faglig utbytte for alle skoleslag, 
og i år er det faglige fokuset på 
algebra. Grunnen til det fokuset 
er at det er et tema der elevene 
møter abstraksjon og mange 
opplever dette som vanskelig, 
derfor vil LAMIS sette fokus på 
hvordan en kan jobbe med dette 
fra barnehagen og videre oppo-
ver for å fremme forståelsen. På 
sommerkurset har også LAMIS 
sitt årsmøte. Årsmøte blir holdt 
lørdag 8. august 2015 kl. 15.00 
på Quality hotel Fredrikstad.

Jeg håper jeg ser mange nye 
og gamle medlemmer i Fredrik-
stad i starten av august.

Ønsker alle en velfortjent som-
merferie når den tid kommer!

(fortsatt fra side XX)
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Matematikkdagen i Drammen
Svend Kristian Eidsten

Markedsføring av matematikk 
for elever og lærerskolestu-
denter
Undertegnede ble en fredag 
i begynnelsen av januar opp-
fordret til å ta ansvar for mate-
matikkundervisningen til elleve 
lærerskolestudenter ved Høg-
skolen i Buskerud og Vestfold, 
Campus Drammen. Den ferske 
foreleseren ble møtt av en gjeng 
engasjerte og lærevillige studen-
ter, og etter fire uker ute i praksis 
på ulike skoler i Søndre Buske-
rud var saken klar: Her må vi smi 
mens «mattejernet» er varmt!

Jeg tok derfor kontakt med 
den nærmeste praksisskolen, 
som ligger bare 20 minutters 
gange fra Campus, og spurte om 
de skulle arrangere matematikk-
dagen i år, og om vi kunne være 
med som deltagende og lærende 
observatører. Svaret kom kjapt 
og entydig: JA til ALT!

Brandengen skole er en 1–7-
skole med ca. 500 elever og 
ligger på Rundtom i utkanten av 
Drammen sentrum. Skolen har 
gangavstand til marka, Dram-

menselva og Drammen sentrum, 
og dette gir skolen mange mulig-
heter til aktiv bruk av nærmiljøet. 
Skolebygningen er tegnet av 
arkitekt Arnstein Arneberg, og 
materiale og byggestil er typisk 
for skolebygg fra begynnelsen 
av 1900-tallet: «evigvarende» 
materialer som teglstein, stein 
og betong. Kanskje var tanken 
at byggematerialene skulle stå i 
stil med kunnskapene og ferdig-

hetene elevene hadde ervervet 
ved endt skolegang?

Brandengen skole hadde satt 
matematikk som overskrift for 
hele uke 10 og hadde i god tid 
satt sammen en «mattegruppe» 
på sju lærere fordelt på alle klas-
setrinn ved skolen. I tillegg var en 
avdelingsleder på skolen knyttet 
til gruppa. Hele arrangementet 
kulminerte med LAMIS-dagen 
fredag 6. mars. Som kick-off for 

Brandengen skole badet i vårsol og spente elever
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arrangementet ble det, i regi av 
mattegruppa, tidlig i uka arran-
gert ulike aktiviteter for trinnene: 
1. og 2. trinn: papirflybretting. 
3. og 4. trinn: ballongblåsing. 
5.–7. trinn: superstore såpebo-
bler.

Før den tid ble imidlertid hele 
opplegget presentert av mat-
tegruppa for lærerne i skolens 
fellestid.

Første del var felles for alle 
på personalrommet, mens del 
to gikk ut på at lærerne fordelte 
seg i ulike grupper og tok ansvar 
for forarbeidet og gjennomførin-
gen av selve matematikkdagen 
fredag 6. mars. Mattegruppa 
fordelte seg i sin tur på de ulike 
gruppene: 1. og 2. trinn, 3. og 4. 
trinn pluss 5.–7. trinn.

Mantraet for matematikkda-
gen 6. mars var «matte er kult», 
og rammene ble som følger:

Småskoletrinnet
09.00–10.30: 1. og 2. trinn: felles 
aktiviteter på stasjoner ved pavil-
jongen, 3. og 4. trinn: felles akti-
viteter på stasjoner i første og 
andre etasje, foruten i gymsalen 
eller ute.

10.30–11.45: Matpause i egne 
klasserom. Friminutt.
11.45–13.15: Matematikkaktivi-
teter i egne klasserom.

Mellomtrinnet
09.00–11.30: Felles aktiviteter på 
stasjoner i tredje og fjerde etasje, 
ev. ute.
11.30–12.30: Matpause i egne 
klasserom. Friminutt.
12.30–14.00: Matematikkaktivi-

teter i egne klasserom.

Matematikkdagen på Bran-
dengen opprant med perfekte 
forhold: skarp og lav vårsol i 
øynene, lett rim på cherroxen 
og flyktig dugg på parkdressen. 
(Foto 1)

Kl. 08.37 var alt som kunne 
krype og gå, på plass i skolegår-
den, og den enerverende lyden 
av skraping i høyttalere vekket 
brått alles oppmerksomhet. 
Elevene hadde forberedt show 
både med Tangram og såpebo-
bler, og startskuddet ble markert 
med 10 ballonger som ble punk-
tert samtidig. Jeg fikk assosia-
sjoner til ny-sirkus der jeg stod 
på sidelinjen og observerte det 
hele! (Foto 2)

Etterpå forsvant elevene hver 
til sitt klasserom. De ble fordelt 
på stasjoner på tvers av klasse-
trinn som vist i oppsettet tidligere 
i teksten. Jeg ble først med første 
og andre trinn ut på «Tegger’n», 

tomta til en av de nå for lengst 
nedlagte teglfabrikkene her i 
byen.

Temaene for uteaktivitetene 
på de to laveste trinnene var 
både matematisk varierte og 
fysisk aktive: Tier-venner, nabo-
tall, bygge tallinje, lengdemåling 
(både stille lengde og med papir-
fly), tidtaking og tårnbygging. 
(Foto 3–6)

På tredje og fjerde trinn fikk 
jeg bl.a. med meg hoderegnings-

Bilde 2: Drammens største Tangram?

Foto 3: Hava Kunduraci forklarer 

«bygg tallinje» for elever på 1. og 

2. trinn
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stafett, papirbretting av hund og 
katt og «bygg figuren» etter en 
muntlig forklaring. (Foto 7–10)

På mellomtrinnet var det gru-
blis-rebusløp, symmetri, ulike 
terningspill, sjakk og musikk 
(telle takter) som gjaldt. Vaffella-
gingen gikk jeg dessverre glipp 
av, men til gjengjeld fikk vi smake 
på resultatet, som jeg helt klart 
plasserte på øverste mestrings-
nivå! (Foto 11–13)

For å komme med en god 
oppsummering av denne dagen 
ser jeg ingen annen utvei enn å 
dykke helt ned i Utdanningsdi-
rektoratets irrganger. I «formåls-
paragrafen» til matematikk fel-
lesfag kan man bl.a. lese:

Opplæringa vekslar mellom 
utforskande, leikande, kreative 
og problemløysande aktivitetar 
og ferdigheitstrening. […] Ele-
vane må utfordrast til å kom-
munisere matematikk skriftleg, 
munnleg og digitalt. Det må leg-
gjast til rette for at både jenter 
og gutar får rike erfaringar med 

matematikkfaget, som skaper 
positive haldningar og ein solid 
fagkompetanse. Slik blir det lagt 
eit grunnlag for livslang læring. 
(www.udir.no/kl06/MAT1-04/
Hele/Formaal/) 

Gratulerer, Brandengen, med 
en fabelaktig, feiende flott gjen-
nomført matematikkdag!

Og hvordan stod det så til med 
lærere og assistenter etter en 
slik dag? Lett rødmussede kinn, 
foruten latter og god stemning på 
personalrommet i lunsjpausen, 
vitnet om suksess. Dessuten 
var det fredag, så da hadde de 

Foto 4: Ellen Randi Henriksen 

bistår med måling av lengdehopp

Foto 5: «Tallklask»: Hvem kan slå på tiervennen til 7?

Foto 6: Undring: Hvor høyt og hvor mange klosser?

Foto 7: Hva er 293 + 38, mon tro?
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jo snart to dager å komme seg 
på før neste økt.

Studentene, som hadde del-
tatt på seansen fram til lunsj, var 
oppspilte og positive og hadde 
også snappet opp flere godt tips 
til egen praksis. Mitt mål med å 
drasse studentene med hit var jo 
også nettopp dette: å så en spire 
til at også kommende genera-
sjoner lærere går i bresjen for 
å arrangere matematikkdag på 
egen skole. Som de sier i filmen 
Flåklypa Grand Prix: Time will 
show …

Foto 8: Se hva jeg har brettet!

Foto 9: Moro med geometriske 

former

Foto 10: Geometrisk mastermind

Foto 11: Øystein Aasen får elever til å tenke!

Foto 12: Symmetri er helt perle!

Foto 13: Matematisk mat
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Evnerike elever
Kari Kolberg

Maur-i-rompa-poden, lærerkor-
rektøren, dagdrømmingsprin-
sessen eller klassens klovn. 
Evnerike elever er ikke alltid de 
elevene vi tror. 

Hvor mange evnerike elever 
har du i ditt klasserom, tror 
du? 
Jeg spør ofte lærere om dette 
når jeg holder kurs. Oftest er 
svaret «ingen» eller «jeg hadde 
en tidligere». Noen ganger 
nevner lærerne en elev de har 
akkurat nå, og som er utredet 
av PP-tjenesten. Ofte har eleven 
vært et uromoment, en som fra 
tidlig skolegang nektet å sitte 
på stolen, bråkte og som gjerne 
produserte lite. Som et resultat 
av bekymring er hjelpeappara-
tet brakt inn, ikke sjelden har 
man trodd at det forefinnes er 
en «bokstavdiagnose». Deret-
ter kommer resultatet av PP-
tjenestens undersøkelse: «Elev 
X har svært gode evner. Eleven 
har ingen vansker eller diagnoser 
og har følgelig ikke rett til spe-
sialundervisning. Kjære lærer: 
her er det bare å bedrive vanlig 
tilpasset opplæring.» Det er 
også mange kursdeltakere som 
primært tenker på de «flinke» og 

«høytpresterende» elevene sine. 
(Disse kan være evnerike, men 
det er langt fra alle evnerike barn 
som agerer slik vi forventer at 
«flinke elever» skal gjøre.)

Opplæringsloven gir alle elever 
rett til en «opplæring tilpasset 
sine evner og forutsetninger». At 
også de elevene som har svært 
sterke læreforutsetninger inklu-
deres i dette finner vi eksempel-
vis i NOU 1995: 18 som presi-
ser dette gjelder «…også elever 
som har forutsetninger for å lære 
raskere eller mer enn gjennom-
snittet» (Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet, 1995). 
Også i Læringsplaktaten henvi-
ses det til at vi skal «gi alle elevar 
og lærlingar/lærekandidatar like 
gode føresetnader for å utvikle 
evner og talent individuelt og i 
samarbeid med andre» (Utdan-
ningsdirektoratet, 2012),

Når både læreplan og lovverk 
påpeker dette, hvordan står det 
så til med tilpasset opplæring for 
elever med sterke læreforutset-
ninger i Norge?

Forskningen fra 1970 og frem 
til ca. 2010 var nærmest fravæ-
rende når det gjelder evnerike 
barn i Norge, og selv om dette 
i seg selv er en interessant his-

torikk skal jeg la det ligge her. 
Fra de senere årene finnes det 
imidlertid en rekke mindre, kva-
litative undersøkelser som har 
sett nærmere på disse elevene 
og deres opplæringssituasjon i 
den norske fellesskolen. Disse 
tyder bl.a. på at retten til tilpas-
set opplæring for denne gruppen 
ikke blir oppfylt (Smedsrud, 2012 
bl.a.). En undersøkelse som så 
på norske læreres gjennomføring 
av tilpasset opplæring for faglig 
sterke elever fant at vi opple-
ver det som lettere å tilpasse 
for de svake elevene, og at det 
oppleves som altfor vanske-
lig og tidkrevende å finne riktig 
fagstoff for elever som trenger 
vanskeligere tekster og oppga-
ver (Engelstad, 2012). En studie 
gjort av Cosmovici et.al. (2009) 
antyder at norske lærere har pro-
blemer med å håndtere bredden 
i elevenes evner og derfor legger 
undervisningen mot «gjennom-
snittet». 

Det er også hevdet at det fore-
finnes en ideologisk begrunnet 
motvilje i Norge mot å ivareta 
elevgruppen (Skogen og Idsøe, 
2011). Dessuten ser det ut til at 
systemet prioriterer elever med 
spesielle behov/vansker når 
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skolen skal tilpasse opplæringen 
(Solhaug og Fosse, 2008). 

Da professor Arnold Hofseth 
ga ut sin bok Evnerike elever i 
skolen i 1968 ante han nok ikke at 
det skulle gå helt til 2011 (Skogen 
og Idsøes bok) før det kom en 
norsk fagbok om emnet neste 
gang. Allerede i utgave nr. 2 av 
sin bok (1970) skriver Hofseth at 
«Elever med evner betydelig over 
gjennomsnittet har bare i liten 
grad vært gjenstand for offentlig 
oppmerksomhet. Det er tvilsomt 
om vi har råd til å vente lenger» 
(Hofset, 1970). Men «venting» 
ble det, for etter 1970 har i stor 
grad den «store stillheten» rådet 
om dette temaet innenfor norsk 
pedagogikk. Fagfeltet har i lang 
tid nærmest vært ikke-eksiste-
rende.  Kanskje var det norske 
egalitære idealer, kanskje var det 
ukunnskap som gjorde at vi kon-
kluderte at «de klarer seg selv»? 
Det er nok mange årsaker, men 
konsekvensen er man i enkelte 
miljøer møtes med både hånlat-
ter og heftige hersketeknikker 
om man pirker borti temaet.  

Jeg har ofte blitt møtt med 
utsagn som at «Det er viktigere å 
hjelpe elever som sliter,» men da 
mener jeg at vi har bommet. For 
også evnerike elever er først og 
fremst barn/ungdommer, og der-
nest er de evnerike. Også denne 
elevgruppen har behov for å bli 
sett og anerkjent, også disse har 
et sterkt behov for å bevege seg 
ut i sin nærmeste utviklingssone. 
Det er der det magiske skjer.

I de fleste europeiske land 
forefinnes i dag retningslinjer for 
denne elevgruppen, det finnes 

omforente begreper og ikke 
minst et videreutdanningstilbud 
for lærere som ønsker å lære mer. 
I Norge mangler vi imidlertid både 
offisielle, begreper, retningslinjer 
som skolene kan forholde seg 
til, og forskning på elevgruppen 
(Eurydyce, 2006). Dersom en 
norsk lærer i dag skulle ønske å 
fordype seg i fagfeltet er det p.t. 
svært lite å hente i norske utdan-
ningsinstitusjoner. Ikke en gang 
på nettsiden til Utdanningsdirek-
toratet eller Kunnskapsdeparte-
mentet finnes det per i dag noe 
å hente. Informasjon jeg sitter på 
tyder på at skolene famler både 
mht. å identifisere gruppen, og 
å tilpasse opplæringen. Foruten 
stadig fremheving av muligheten 
til «forsert løp» i ungdomsskolen 
har det lenge vært forunderlig 
stille fra toppen av utdannings-
pyramiden når det gjelder dette 
temaet. Og man kan jo undres 
om en evnerik elev som har 
ventet på riktig faglig nivå fra i 
sju år på magisk vis plutselig blir 
høytpresterende nok den dagen 
han kommer i ungdomsskolen, 
slik at han får tilbud om forsert 
løp?

Når vi i noen tiår i Norge nær-
mest har «glemt» at det finnes 
noe som heter evnerike elever, 
eller at de i det minste må være 
«de flinke barna som gjør som vi 
sier,» da er det ikke merkverdig 
at også Stortingsmelding 20 og 
22 kun skriver om tiltak for «høyt 
presterende elever». Problemet 
er at man da elegant hopper 
bukk over at evnerike elever 
som ikke møtes med adekvate 
arbeidsoppgaver over tid har en 

høy sannsynlighet for å underyte. 

Hva er underyting?
Underyting defineres ofte som å 
ikke utnytte sitt potensiale. Dette 
kan selvsagt ramme alle elever, 
og det kan ha ulike årsaker. Hos 
evnerike elever vil underytingen 
bl.a. være en konsekvens av å 
ikke oppleve adekvat tilpasset 
opplæring over tid. Når eleven 
opplever at nivået på arbeids-
oppgaver og undervisning 
ligger langt under hans/hennes 
reelle faglige nivå og innlæ-
ringstakt, vil skolen ofte opple-
ves som meningsløst. Dermed 
blir eleven også lettere avledet. 
Noen velger den stille strategien 
i klasserommet; de dagdrømmer 
eller funderer over annet mens 
vi gjennomgår fagstoff. Noen 
blir forstyrrende; bråker, prater, 
klovner. Uansett hvordan eleven 
agerer vil han/hun før eller senere 
gå glipp av nytt lærestoff. «Gjen-
nom understimulering er eleven 
passivisert, og har derfor ikke 
lært hvordan man skal arbeide 
seg gjennom fagstoff som ligger 
utenfor den aktuelle sonen, langt 
mindre hvordan be om hjelp. Å 
oppdage årsaken til slike unnvi-
kelsesstrategier, og å reversere 
underytelse krever tett innsats 
fra lærerteamet rundt eleven, 
og ofte et tett samarbeide med 
hjemmet.» (Kolberg, 2014) 

Både innagerende strategier 
og forstyrrende atferd vil bidra 
til å maskere elevens potensiale, 
særlig om vi i skolen er sosiali-
sert inn i en tankegang som sier 
«flink = høytpresterende, snill, 
grei, pliktoppfyllende». Da «ser» 



Landslaget for matematikk i skolen 71

vi ikke maur-i-rompa-podens 
behov for utfordringer. For 
«først må han lære seg å sitte på 
stolen». Mange evnerike elever 
(kanskje særlig i ungdomsskolen) 
vil oppleves som svært kritiske 
og de kan utfordre oss både på 
faglig innhold og regler i klas-
sen. Ikke fordi de nødvendigvis 
ønsker å være ubehagelige, men 
fordi de over tid har utviklet en 
negativ holdning til læring og 
skole generelt.  Og ikke minst 
forventer de at det som blir sagt 
fra tavla er riktig. 

Fra første dag i første klasse…
Barnet som møter entusiastisk 
opp første dag i første klasse og 
har sjonglert flersifrede tall eller 
muiltiplikasjon ved middags-
bordet i pur glede over at hun 
kan, vil forholdsvis raskt fore-
finne skolen som et merkverdig 
sted dersom det kun er «lov» å 
fundere matematisk over tall 
mellom 0 og 20. Barnet som til 
omgivelsenes forbauselse knakk 
lesekoden som 4-åring vil som 
førsteklassing undres over at han 
må forholde seg til «en bokstav i 
uka»-metodikk og tilsynelatende 
uendelige uker med språkleker. 
Når tredjeklassingen får ros for 
en fredagstest med «alt rett» 
som han vet inneholdt ukeord 
han behersket fra før, kan det 
utløse sterk frustrasjon. For han 
har jo ikke jobbet, og rosen føles 
malplassert. 

Vår manglende kunnskap om 
og forståelse for disse elevens 
læringsbehov medfører ofte 
at eleven mister troen på egne 
evner: «Gifted students who 

remain unchallenged in school 
and receive high praise for work 
that is easily accomplished, may 
begin to doubt other´s beliefs in 
their abilities. Similarly, doing the 
same task repeatedly does not 
maintain self-efficacy.» (Siegle 
og McCoach, 2002).

«Det er nesten umulig å tenke 
seg at en opplæring i samsvar 
med elevens evner og forut-
setninger kan realiseres uten at 
læreren har kjennskap til disse 
evnene og forutsetningene» skri-
ver Thomas Nordahl (2002). Det 
er forholdsvis greit å gjenkjenne 
de elevene som har «knekt sko-
lekoden», de «flinke» som følger 
våre anvisninger, villig gjør opp-
gaver og generelt agerer som det 
forventes. Men gjenkjenner og 
anerkjenner vi at maur-i-rompa-
poden, dagdrømmingsprinses-
sen, den frekke lærerkorrektø-
ren eller argumentasjonskongen 
kanskje agerer som han/hun gjør 
fordi de føler at vi (og tidligere 
lærere) bedriver undervisning 
med håndbrekket på?

Autentiske mestringsopple-
velser er en like kraftig motor for 
motivasjon og forventning om 
mestring for alle elever. Ved å 
legge opp lærestoff og oppgaver 
også på et faglig høyt (og dypt) 
nivå fra tidlig alder vil vi kunne 
forebygge uro i klasserommet, 
og vi kan være med på å fore-
bygge skolevegring og siste 
instans drop-out fra skolen. 

I min verden er evnerike barn 
først og fremst det: barn. Dernest 
er de utstyrt med sterke evner. 
Evner som innebærer en sterk, 
indre læringsmotor og en annen 

innlæringstakt. Enten behersker 
de fagstoffet i læreboka fra før, 
eller de oppfatter og husker etter 
1–2 gjennomganger. 

«Å repetere er noe av det 
verste jeg vet. Har jeg hørt det en 
gang, så kan jeg det. Jeg prøver 
likevel å gjøre det jeg skal i frykt 
for at læreren skal tro at jeg ikke 
kan det og så blir det enda mer 
repetisjon.» (Fredrik 10 år, til NRK 
Radiodokumentaren 2.11.13)

Hvilken rolle den evnerike 
eleven inntar hos oss følger 
av disse evnene, men også av 
hvordan vi møter eleven og hans/
hennes evner. 

Det berømte spiralprinsippet 
er dessverre lite egnet til å ivareta 
en evnerik elev fordi våre spiraler 
starter på feil nivå og det er for 
«kort mellom svingene. For å vite 
hva vi skal gjøre kreves kunn-
skap om evnerike elever; hvor-
dan gjenkjenne dem og hvordan 
tilpasse for deres innlæringstakt. 
Da må vi forlate «den store still-
heten» der myter og pedagogisk 
tro råder, og sette inn tiltak på tre 
nivåer: på systemnivå, på fors-
kningsnivå og på skolenivå (Det 
følgende er hentet fra Kolberg 
(2014)): 

På systemnivå er det et 
sterkt behov for anerkjennelse 
av evnerike elevers særskilte 
opplæringsbehov, en termino-
logi for å betegne elevgruppen 
og utvikling av retningslinjer for 
ivaretakelse av denne gruppen 
elever gjennom hele skoleløpet. 
Fra første dag i første klasse til 
fullført videregående skole. Dette 
må trolig initieres helt fra politisk 
ledelse.
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Forsknings-/høyskolenivået 
er avhengig av at systemnivået 
etterspør og presser frem fors-
kning innenfor temaet. Vi tren-
ger norsk forskning som kan 
identifisere og validere de beste 
tiltakene for evnerike elever i en 
norsk kulturell kontekst. Lærerut-
danningene må inkludere temaet 
i sin undervisning, og det bør 
utvikles et videreutdanningstil-
bud om elevgruppen.

På skolenivå må det utvikles 
kunnskap om evnerike elever og 
ulike former for undervisnings-
differensiering. Per i dag er det 
få steder å henvende seg for 
grunn- og videregående skoler 
om denne elevgruppen.  Skole-
eiere og -ledere må etterspørre 
kompetansen og presse på for 
at nivåene over gir dem de ret-
ningslinjene de har behov for. 
Ønsket om økte ressurser og tid 
for lærerne vil selvsagt alltid være 
til stede, men endringer her vil 
være avhengig av de valg som 
foretas på systemnivå, og prio-
riteringer hos skoleeierne. 

Først med nødvendige end-
ringer på disse tre nivåer vil vi 
kunne realisere en systematisk 
tilpasset opplæring også for de 
evnerike elevene i den norske 
skolen. 

Hvilke evnerike elever har du i 
klasserommet, tror du? 
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