
tangenten 2/2017 1

Potensiale for læring 
«Kva kan me få til? Kva er mogeleg? Lat oss 
prøva å …!» Slike tankar opnar for variert og 
nytenkjande matematikkundervising. Det 
handlar om å tenkja nytt, også om når og kor-
leis matematikk kan lærast. Det handlar om kva 
kontekstar som kan brukast til å læra matema-
tikk og kjennskap til nokre av alle dei konteks-
tane der matematikk vert brukt. Bruksområdet 
til matematikk og barn og unge sitt læringspo-
tensiale er ofte større enn ein kan sjå for seg. 
Likevel er det utfordrande å svara når elevar 
spør: «Kva er vitsen med å læra dette?»

I ein travel kvardag kan det vera krevjande å 
ha rom, energi og inspirasjon til å endra under-
vising, til å gjera noko anna enn dagen før. I 
dette nummeret er det fleire tekstar som me 
vonar kan vera inspirasjon til å tenkja nytt, til å 
gje elevar rom for å læra meir enn det som står 
i læreboka og til å leggja til rette for å oppleva at 
matematikk er viktig utanfor skulen.

Tonje Katrine Nordheim underviser mate-
matikk på andre trinn. I teksten Proporsjoner 
i kjempenes land skriv ho om korleis elevane 
hennar arbeider med storleikar og proporsjo-
nar i samband med at dei såg filmen SVK – Store 
Vennlige Kjempe. Trass i at elevane berre er 6–7 
år, viser dei, mellom anna gjennom teikning, at 
dei har utvikla forståing for formlikskap, for-
holdstal og proporsjonar som er kompetanse-
mål fyrst etter 10. trinn.

Morven Muilwijk skriv i teksten Ekte data 
om korleis elevar i vidaregåande skule kan 
bruka lokale og globale vær- og CO2-data i 
arbeid med funksjonar og statistikk, i GeoGebra 
og Excel. Brått viser det seg at regresjon, stig-
ningstal og topp- og botnpunkt ikkje berre er 
noko ein driv med i matematikktimane. Dette 
er naudsynt kunnskap for å vera i stand til å seia 
noko om kor fort temperatur og CO2-innhald i 
atmosfæren endrar seg. Tor Inge Vethe mfl. har 
også utforsking av ekte data og klimamålingar 
som tema i sin fagfellevurderte artikkel der dei 
diskuterer kritisk kompetanse. Fokuset på kva 
matematikk vert brukt til, finn me att i spalta 
Matematikk og arbeidsliv. Elevar frå Rothaugen 
ungdomsskole har undersøkt kva matematikk 
som trengs for å utøva ulike yrker, og teksten i 
dette bladet handlar om matematikk som ligg 
til grunn for økonomiske val i musikkbransjen.

Til neste nummer av Tangenten ynskjer me 
velkomne tekstar om rike matematikkoppgåver 
som utfordrar og motiverer elevar til å under-
søka og bruka matematikk. Tekstane til Nord-
heim og Muilwijk kan lesast som inspirasjon 
også til å det.



2/2017 tangenten2

Nordheim

Proporsjoner i kjempenes land
Ideen til dette undervisningsopplegget på 
2.  trinn fikk jeg da vi skulle jobbe med Roald 
Dahls bok SVK – Store Vennlige Kjempe fra 1999 
etter at trinnet hadde sett filmen på kino. En av 
betingelsene for å få gå på skolekino var at det 
skulle gjøres noe faglig i tilknytning til filmen 
på skolen i etterkant. Med bakgrunn i barne-
hjemsjenta Sofies betraktninger av SVK og de 
andre kjempene i kjempeland passet det å lage 
et matematikkopplegg om størrelser og propor-
sjonalitet.

Proporsjonalitet er ikke noe de fleste forbin-
der med småskolematematikk. I geometri har 
proporsjonalitet sammenheng med formlikhet, 
et tema som gjerne først blir behandlet på ung-
domsskolen. Det nevnes først som kompetan-
semål etter 10. trinn under temaet funksjoner, 
trolig fordi det er et sammensatt og utfordrende 
felt som krever en viss grad av modning og 
erfaring . Det er likevel mye forkunnskap som 
kan aktiveres hos elever på et tidlig tidspunkt. 
Ved å se på størrelser som vokser, jobbet vi mot 
kompetansemål i læreplanen som sier at elevene 
etter 2. trinn skal kunne uttrykke tallstørrelser 
på varierte måter. De skal kjenne igjen, samtale 
om og videreføre strukturer i tallmønstre. De 

skal også kunne sammenlikne størrelser knyttet 
til lengde og areal med ulike måleenheter.

Undervisningsopplegget som beskrives her, 
ble gjennomført tidlig på høsten i 2. trinn. Opp-
legget jeg laget, måtte tilpasses elevenes kunn-
skaper og erfaringer; jeg ville sikre at de hadde 
det nødvendige grunnlaget for å kunne angripe 
oppgavene på fornuftige måter. Utgangspunk-
tet var filmen som alle hadde sett. Elevene var 
engasjerte i den, og det var i seg selv nok til å få 
elevene med. Oppgavene knyttet jeg til tekster 
fra boka og bilder fra filmen. Å sette matematik-
ken inn i en slik kontekst kan finne støtte hos 
Freudenthal og hans realistiske matematikkun-
dervisning (Skott, Jess & Hansen, 2008). Selv 
om ikke konteksten er virkelig i betydningen 
av det virkelige liv, er den virkelig nok for elev-
ene. De forestiller seg det som skjer. 

Vi begynte arbeidet i første økt med en klas-
sesamtale om størrelser, forhold mellom stør-
relser og sammenlikning. Jeg brukte et bilde der 
Sofie sitter på skulderen til SVK, for å bringe 
elevene tilbake til Roald Dahls forestillingsver-
den. I klassesamtalen satte elevene ord på erfa-
ringer de hadde fra dagliglivet om ulike størrel-
ser. De fleste viste god forståelse og hadde gjort 
mange erfaringer rundt begreper som mindre, 
kortere, lengre, tyngre og høyere. I tillegg til 
betraktninger rundt det gitte bildet snakket vi 
blant annet om store og små epler, lave og høye 
personer, små og store føtter.

Tonje Katrine Nordheim
Granly skole
tonje.nordheim@horten.kommune.no
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Elevenes første oppgave var å illustrere ett av 
fem utvalgte sitater fra boka. Alle situasjonene 
handlet om sammenlikning av størrelser, og de 
var kjent for elevene gjennom filmen. Sitatene 
er hentet fra Sofies beskrivelser. Hun er omtrent 
på størrelse med elevene, og beskrivelsene er fra 
et barns ståsted: 

«Den måtte faktisk bøye seg ned for å se inn 
gjennom loftsvinduene. Så høy var den.»

«Armen var tykk som en trestamme.»
«Hvert skritt var like langt som en tennis-

bane.»
«Tærne dine er så store som middagspølser.»
«Tåren til SVK var så stor at den ville fylt 

en hel oppvaskkum. Den falt på gulvet med et 
plask! Det ble en hel sølepytt.»

Vi repeterte hvilke situasjoner det var snakk 
om, og knyttet ordene til barnas mentale bilder. 
De to første sitatene er fra da Sofie oppdager 
SVK fra vinduet sitt på barnehjemmet. Hun vet 
ennå ikke helt hva det er hun ser. Skrittlengden 
beskriver hun da SVK har tatt henne til fange 
og løper av sted med henne i et teppe. Da SVK 
sier at han ikke er så stor til å være en kjempe, 
trøster Sofie ham med å si at selv tærne hans er 
ganske store sett fra hennes ståsted. SVK gråter 
da Sofie forteller ham om livet uten foreldrene 
sine, og hun beskriver tårene hans.

Uavhengig av tegneferdigheter klarer alle 
elevene å tegne slik at andre forstår hvilket sitat 
de har illustrert. Bildene 1–4 viser noen elev-
arbeider.

Bilde 2 viser elementer fra to sitater. SVK 

har Sofie på skulderen, noe eleven forklarte skal 
være i bakgrunnen i bildet. Foran i bildet ønsker 
han å vise fram SVKs arm som kan sammenlik-
nes med et tre, og hvordan kjempens tårer lager 
en hel sølepytt. Eleven som tegnet tennisbanen, 
brukte omrisset av sin egen fot i arbeidet.

Bilde 3: Hvert skritt så langt som en tennisbane.

Bilde 1: Den måtte bøye seg ned.

Bilde 2: Armen var tykk som en trestamme.
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I den andre økta så vi på forholdet mellom 
størrelsen på SVK og et menneske. Da Sofie 
første gang oppdaget SVK, beskrev hun ham 
som «fire ganger høyere enn det høyeste men-
nesket». Vi begynte med å snakke om hva 
«høyt» er, og hva «høyeste» betyr. Elevene 
kom med forslag, og vi så på et klipp fra NRKs 
Supernytt fra 14.11.2014 om verdens høyeste 
mann.

For å illustrere forholdet «fire ganger høyere» 
tok vi utgangspunkt i ruter og tegning og byg-
ging med centikuber. Vi begynte felles med et 
rutenett på Smartboardet. Jeg skraverte en rute 
og sa at det kunne være høyden til mennesket. 
Så spurte jeg elevene om hvor mange ruter jeg 
måtte skravere for å vise høyden til SVK. Noen 
mente at vi skulle legge fire ruter oppå mennes-
kets rute (altså totalt fem ruter), noen mente at vi 
skulle legge på menneskets høyde slik at det ble 
fire ruter til sammen (noe som ville gitt riktig 
svar i denne sammenhengen), og noen mente at 
vi måtte tegne fire ruter ved siden av, slik at det 
ble tydelig at SVK hadde sin egen høyde. Uten 
å svare elevene på dette skraverte jeg i stedet to 
ruter og spurte elevene hva som ville skje om det 
var menneskets høyde? De fikk litt tenketid før 
en av elevene fikk svare i plenum. 

Hvorfor svarte jeg ikke bekreftende på det 
riktige innspillet etter en skravert rute? Jeg 
ønsket å se om noen av elevenes strategier ville 
utfordres når to ruter ble skravert; hvis noen 
satte fire ruter oppå menneskets høyde nå, hva 
ville skje da? Hvor mange ruter ville måtte 

skraveres for å få fire totalt? Hvor mange ruter 
måtte skraveres dersom SVK skulle ha sin egen 
søyle? Den første eleven som fikk ordet, argu-
menterte for at SVK skulle ha sin egen søyle 
med åtte ruter. Han pekte og forklarte hvordan 
menneskets høyde da var fire ganger «inne i» 
søyla. Jeg spurte elevene om dette kunne brukes 
hvis mennesket bare var en rute høy, og det var 
det enighet om. Jeg valgte å ikke gå nærmere 
inn på feilsvarene som var kommet opp i første 
omgang. Jeg ville ikke forvirre mer enn nød-
vendig.

Etter denne felles gjennomgangen jobbet 
elevene med sin læringspartner. Oppgavene 
bygde på det vi hadde gjort i fellesskap. Alle 
elever skulle først fargelegge i sin egen rutebok. 
Hvis mennesket er en rute høy, hvor mange 
ruter høy er SVK som er fire ganger høyere? 
Og hvis mennesket er to ruter høy, hvor mange 
ruter høy er SVK som er fire ganger høyere? 
Dette var det samme som vi hadde gjort på 
tavla. Ved at elevene jobbet med de samme opp-
gavene i boka si, ble det enkelt å se om noen ikke 
hadde forstått forklaringen. De fleste gjorde 
dette raskt og greit og fikk i oppgave å finne ut 
hva som skjer med høyden til SVK dersom men-
nesket er tre ruter høy. Elevene klarte dette; de 
skraverte ruter og forklarte hvorfor når de fikk 
spørsmål om det. En elev sa at «du teller bare 
med fire mer for hver gang: fire – åtte – tolv». 
Da de hadde tegnet i boka si, fikk de mulighet 

Bilde 4: SVKs tåre.

Bilde 5: Elevene jobber med læringspartnere.
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til å bygge menneskets og SVKs høyde med cen-
tikuber (bildene 6 og 7). 

De som ble fort ferdige, arbeidet videre med 
å fargelegge flere høyder i boka og/eller ved 
bygging. De ble utfordret på om de kunne en 
finne en regel som alltid måtte gjelde. Regelen 
var egentlig gitt allerede – høyden til mennes-
ket måtte ganges med fire. For elevene er ikke 
dette hverdagsspråk fordi de aller færreste har et 
forhold til multiplikasjon. Når de fikk uttrykke 
forholdet selv, ga mange uttrykk for at de for-
stod proporsjonal vekst: Hver gang man la til en 
rute på menneskets høyde, måtte vi legge til fire 
ruter på SVKs høyde. Vi kan se litt tydeligere 
streker tegnet for hver fjerde rute på de to høy-
este kolonnene på bilde 6. 

Ei av jentene i klassen hadde tegnet mennes-
ket tre ruter høyt og SVK 12 ruter høy. Hun ble 
bedt om å finne og beskrive høydene om men-
nesket var fire ruter høyt. Da satte hun en tyde-
lig strek på toppen av hver kolonne hun alle-
rede hadde (se bilde 8), og beskrev hvordan hun 
kunne tegne en rute oppå for mennesket: «Da 
må det være fire ruter til for SVK. Sånn fortset-

Bilde 7: SVK og menneskenes høyde med centikuber.

Bilde 6: SVK og menneskenes høyde skravert med ruter.

Bilde 8: Legge til fire ruter for SVKs høyde.
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ter det bare hele tiden.» Hun hadde ikke behov 
for å tegne nye søyler for å vise sammenhengen 
fordi hun hadde sett systemet og forstått den 
faste økningen.

Senere så vi nærmere på størrelsen til de 
andre kjempene i kjempeland. SVK er liten i 
forhold til de menneskespisende kjempene. Han 
sier selv at «de er minst to ganger min utstrek-
ning og det dobbelte av min kongelige høyhet.» 
Vi så på et bilde fra filmen der den største 
kjempen holder SVK i neven med et godt grep. 
Elevene så tydelig at de ulike kjempene hadde 
litt forskjellig størrelse og framtoning, men 
de ble engasjert i at vi skulle doble SVK både 
i høyden og bredden. Med utgangspunkt i for-
holdet mellom størrelsene til mennesket og SVK 
brukte vi samme framgangsmåte for å etablere 
størrelsene til resten av kjempene. Vi skraverte 
ruter sammen på tavla først, før elevene jobbet 
med læringspartneren sin, og tegnet og bygde de 
store kjempene også (bildene 9 og 10).

Jeg hadde idé til en oppgave til som vi ikke 

fikk gjennomført med elevene. Den skulle ta 
utgangspunkt i en beskrivelse fra SVKs hule: 
«Midt på gulvet sto det et fire meter høyt bord, 
og en stol som passet til.» Tanken var at elevene 
skulle tegne bordet og stolen, samt plassere seg 
selv størrelsesmessig riktig inn i tegningen.

Gjennom arbeidet med dette undervisnings-
opplegget gjorde elevene flere erfaringer med 
ulike matematiske begreper knyttet til stør-
relse, vekst og proporsjonalitet. Flere oppdaget 
at vi kunne rekketelle med fire for å finne SVKs 
neste høyde, og de fikk med det erfaring med 
multiplikasjon som gjentatt addisjon. Vi brukte 
ulike representasjonsformer, både konkrete og 
halvkonkrete som vist på bildene, men også 
mer abstrakte ved at vi satte størrelsesforhol-
det mellom høyden til mennesket og høyden til 
SVK inn i en tabell på tavla. Ved hele tiden å se 
sammenhenger mellom det konkrete arbeidet 
elevene gjorde, med tall, tekst og muntlig tale, 
var elevene med på å knytte representasjonsfor-
mene sammen og oversette mellom dem. Opp-

Bilde 10: Mennesket og kjempene tegnet og med 
centikuber.

Bilde 9: Mennesket og kjempene skravert med ruter.



tangenten 2/2017 7

gavene viste seg å være kognitivt krevende for 
elever på alle mestringsnivåer, og alle elever var 
deltakende. 

Et opplegg som dette trenger ikke komme 
i tillegg til noe annet, det kan være en inte-
grert del av matematikkundervisningen. Ved 
at elevene oppdager at de trenger kunnskaper 
for å løse oppgaver, får de ofte en indre motiva-
sjon for å lære noe nytt fordi de umiddelbart 
kan anvende det. Gjennom arbeidet med stør-
relsene i kjempenes land fikk elevene verktøy 
og språk for å behandle størrelser som vokser 
jevnt avhengig av hverandre. Dette kan de bruke 
videre i mange situasjoner. Dersom en bil kjører 

med en konstant fart, kan vi finne ut hvor langt 
den kjører på en, to eller tre timer. Hvis en kg 
appelsiner koster 18 kr, hva koster fem kg? Etter 
hvert skal de også arbeide med blant annet kart 
og målestokk eller forholdstall i for eksempel 
saftblanding. Vi trenger ikke bruke ordet pro-
porsjonalitet for å gi elevene viktige erfaringer 
på området.

Referanser
Skott, J., Jess, K. & Hansen, H. C. (2008). Matematik for 

lærerstuderende. Delta. Fagdidaktik. Frederiks-
berg: Forlaget Samfundslitteratur.

Geir Botten

Matematikk med mening
– mening for alle
Matematikk med mening – mening for alle – er 
ei  bevisstgjøringsbok der forfatteren drøfter  
matematikkfagets rolle i skole og samfunn.  Gjennom 
eksempler illustrerer han betydningen  faget har og 
har hatt - på godt og på vondt.  Forfatteren tydeliggjør 
hvordan arbeidsformer  reflekterer fagsyn og læringssyn 
og hvordan språk,  kommunikasjon og samarbeid har 
en sentral rolle i  all læring. Han gir mange ideer til 
hvordan en kan  gjøre faget engasjerende og meningsfylt, 
for lærere  og for alle elever, uansett bakgrunn og 
forutsetninger  for å lære matematikk.
Boka henvender seg til alle som er opptatt av  matematikk og læring (lærere, lærerstudenter, 
foreldre …).
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Dean, Kjebekk, Fuglestad 

Digital interaktiv undervisning
Den digitale utviklingen går fort. Mange hjem 
har flere digitale enheter som brukes daglig, 
bedrifter og storsamfunnet bruker digital tek-
nologi i alle mulige sammenhenger. Skoler har 
i større og mindre grad tatt disse i bruk. Det 
digitale samfunnet har kommet for å bli. Dette 
krever nytenking på mange områder. På sør-
landet er vi noen pedagoger i prosjektet Digital 
Interaktiv matematikkundervisning (DIM) som 
har lyst til å være med på å utvikle fremtidens 
digitale matematikkundervisning. Eksemplene 
som blir presentert her, er prøvd i klassene.

Første skoleåret (2015/16) laget vi oppgaver 
til seks emner tilpasset 8. trinn: brøk, prosent, 
geometri, statistikk, algebra og målenheter. 
Ulike vinklinger og tilnærminger ble valgt. 
Oppgavene er lagt ut på prosjektets hjemmeside 
www.dim2015-18.no under lenken «Undervis-

ningsopplegg». Denne artikkelen viser eksem-
pler på geometrioppgaver som ledet elevene mot 
Pytagoraś  læresetning. 

På besøk hos bestemor
Bestemor til Martha er veldig glad i to ting: 
bake kake og matematikk. Hver gang Martha 
og venninnene hennes besøker bestemor, har 
hun alltid laget ei lita kake. For bestemor er det 
viktig at alle som besøker henne, skal få like 
mye kake. Men det er ikke så nøye med henne 
selv, bare hun får stykket i midten. Hun sier 
alltid: «Spar midten til bestemor!»

En dag kommer Martha, Lisbeth og Katrine 
til bestemor. Da har hun laget ei kake som så 
ut som en likesidet trekant. Den kan deles i 4 
stykker. Hvert stykke har samme form og er like 
store. Hvert stykke er en likesidet trekant.

Ve skole og Samfundets skole i Kristiansand og 
Universitetet i Agder, samarbeider i prosjektet: 
Digital interaktiv matematikkundervisning 
(DIM) som gjennomføres med tre 
ungdomsskoleklasser over tre år (2015–18). 
Målet er å skape innovativ undervisning i 
matematikk i et digitalt preget læringsmiljø, 
samtidig som universitetet skal forske på vår 
anvendelse av digitale hjelpemidler. 

Evert Dean
Samfundets skole
evert.dean@samfundet.org

Inga Kjebekk
Ve skole
inga.kjebekk@kristiansand.kommune.no

Anne Berit Fuglestad
Universitetet i Agder
anne.b.fuglestad@uia.no
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Marta

Lisbet

Katrine

Bestemor

Figur 2

Oppgave A 
1. Lag en slik figur (figur 2) i GeoGebra og 

regn ut arealet til kakestykkene. Bruk kom-
mandoen Regulær mangekant (Regular 
Polygon) når du lager trekantene. 

2. Sjekk at alle stykker har like stort areal ved 
å trykke på Areal (Area). 

3. Skriv ned med tekst i GeoGebra (ABC 
Text) hva slags trekant bestemors stykke er.

Elevene har fått en kort innføring i GeoGebra 
før de får denne oppgaven. De får trening i å 
lage regulære mangekanter på de tre sidene til 
trekanten i midten. De lærer også å bruke Geo-
Gebra til å regne ut arealene av trekantene. Til 
slutt må de beskrive trekanten til bestemor.

Oppgaven fungerer som oppvarming til det 
som skal komme. Alle de tre punktene er vik-
tige for å sikre at elevene behersker ferdigheter 
de trenger før de går videre. Ideen om at alle 
som besøker bestemor, får like mye kake (like 
stort areal), har betydning når arealene på en 
Pytagoras-trekant skal regnes ut. Da er det jo de 
to arealene til de regulære polygonene på kate-
tenes sider som skal være lik arealet til hypote-
nusens regulære polygon.

På besøk igjen
Neste gang Martha kommer på besøk, har hun 
bare med seg Katrine. De er spente på hvordan 
bestemor har laget kaka i dag. Bestemor sier 

lurt: «Jeg har laget ei rakettkake av fire trekan-
ter, men i dag må Martha spise to stykker og 
Katrine ett. Da får dere like mye kake. Det er 
ikke så nøye med meg, bare jeg får stykket i 
midten.»

Marta 1

Marta 2

Katrine
Bestem

or

Figur 3 

Oppgave B 
1. Lag ei slik rakettkake i GeoGebra (figur 3). 

Bruk igjen kommandoen Regular Polygon 
på barnas kakestykker. La GeoGebra regne 
ut arealene. 

2. Ved å endre på bestemors kakestykke 
endres barnas kakestykker. Du må sørge 
for at Marthas to stykker er til sammen lik 
det ene kakestykke til Katrine! 

3. Finn ut og skriv ned med tekst i GeoGebra 
(ABC Text) hva slags trekant bestemors 
stykke er når kravet er oppfylt at begge 
barna får like mye.

Nå er de i gang med Pytagoras! Elevene utnyt-
ter de dynamiske egenskapene til GeoGebra ved 
å dra i hjørnene til bestemors trekant. De leter 
etter en trekant i midten slik at Katrines areal 
blir summen av Marthas to trekanter. Når dette 
kravet blir oppfylt, skal de beskrive bestemors 
kakestykke. 

Elevene observerer, kanskje måler de vinkler, 
og kommer fram til at bestemors kakestykke 
må være en rettvinklet trekant for at Katrine 
og Martha skal få like mye kake. Her møter de 
Pytagoras’ setning i en annen variant enn den 
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som står beskrevet i lærebøkene. Hensikten er 
at elevene skal eksperimentere og få undersøke 
sammenhengen og ikke straks kjenne igjen kva-
dratene på sidene og kopiere en løsning som de 
kanskje har sett før.

Det er også mange lærere som ikke vet at 
regulære trekanter på de tre sidene i en rettvin-
klet trekant har disse pytagoreiske egenskapene. 
De fleste har bare regnet på kvadrater. Det er 
imidlertid nok at figurene på de tre sidene i en 
rettvinklet trekant er formlike. Da vil arealet på 
de to katetene være lik arealet på hypotenusen. 
Denne kunnskapen utnyttes i neste oppgave.

Bestemor kommer på besøk til Martha!
Denne lørdagen er det mamma og Martha som 
skal få besøk av bestemor. Martha spør: «Kan vi 
ikke lage ei kake med en gøyal form slik beste-
mor alltid gjør?»

De bestemmer seg for at bestemor selvfølge-
lig skal få det midterste stykket, og det skal være 
en trekant. Mamma skal få én halvsirkelformet 
og Marthe to halvsirkelformede stykker. For å 
gjøre som bestemor alltid gjør, så må Mamma 
og Martha få like mye kake. Det betyr at area-
let til mammas stykke må være lik arealene til 
Marthas to stykker til sammen.

Marta 1

M
 2

Bestemor

Mamma

Figur 4

Oppgave C
1. Lag en slik kakefigur i GeoGebra (figur 4), 

med halvsirkelformede stykker på sidene 
av trekanten. Bruk kommandoen Halv-
sirkel gjennom to punkt (eller Semicircle 
through 2 Points) for å lage halvsirklene på 
trekantens sider.

2. For å kunne få GeoGebra til å regne ut 
arealet må du først gjøre halvsirklene om 
til en sirkelsektor. Dette gjør du slik: Bruk 
kommandoen Sirkelsektor gjennom tre 
punkt (Circumcircular Sector). Merk det ene 
hjørnet, deretter buen på halvsirkelen og til 
slutt det andre punktet. 

3. Regn ut arealene av de tre halvsirkelfor-
mede stykkene. Hvis du endrer på beste-
mors kakestykke, kan du få Marthas to 
stykker til å bli like stort som mammas.

4. Finn ut og skriv ned hva slags form beste-
mors trekantstykke har når du oppfyller 
kravet om at mamma og Martha skal få 
like mye kake.

Oppgave C blir brukt som ekstraoppgave for 
elever som blir raskt ferdige. De får ekstra 
utfordring med en noe mer krevende oppgave. 
I prinsippet er det ikke noe nytt i denne opp-
gaven. Elevene oppdager igjen at en rettvinklet 
trekant på bestemors kakestykke oppstår hver 
gang disse tre halvsirklenes areal har en bestemt 
sammenheng. Til slutt samler klassen seg rundt 
den klassiske figuren til Pytagoraś  læresetning.

En kveld like før jul
En kveld like før jul skal Martha og Katrine 
besøke bestemor og hjelpe henne med å pynte 
juletreet. Denne kvelden vil hun igjen over-
raske barna med en ny idé. Hun baker som før 
ei kake. Som alltid vil hun selv ha midten, og det 
stykket skal være en trekant. Bestemor liker best 
slike kakestykker. Kakestykkene til barna skal 
være regulære mangekanter. Katrine skal få to 
stykker og Martha ett. 

I regulære mangekanter er sidene like lange 
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og alle vinklene like store. Et kvadrat er et 
eksempel på en regulær mangekant. 

Katrine 1 Katrine 2

Marta

Bestemor

Figur 5 Trekant med kvadrater på sidene

Oppgave D 
1. Lag en slik kakefigur i GeoGebra (figur 5). 

Kravet er at bestemors kakestykke skal 
være en trekant og barnas stykker skal 
være kvadrater. 

2. Be GeoGebra regne ut arealet. Deretter 
endrer du på bestemors trekant slik at 
arealet til Katrines to stykker er lik arealet 
til Marthas ene kakestykke. 

3. Finn ut og skriv ned med tekst i GeoGebra 
hva slags trekant bestemors stykke er. 

I praktisk utregning av Pytagoraś  læresetning 
er det kanskje en fordel å bruke kvadrater på 
de tre sidene. Det er som regel lettere å regne ut 
kvadratroten av et tall (for en side i trekanten) 
enn én av sidene i vilkårlige formlike polygoner, 
men det fins muligheter til det når en bruker 
GeoGebra. Da kan en be om både lengder og 
arealer av lukkede figurer ved å bruke passende 
menyvalg. Ved å utnytte disse menyvalgene kan 
elever også eksperimentere med andre figurer, 
for eksempel bruke regulære polygoner på 
sidene av trekantstykket eller se på andre sam-

menhenger med figurene. Elevene kan få flere 
oppgaver der de tester slike sammenhenger når 
det for eksempel gjelder pentagon, heksagon, 
heptagon eller oktagon. 

DIM-prosjektet bruker digitale enheter i de 
fleste matematikktimer. Elevene fikk hver sin 
iPad i starten av 8. klasse. Disse fungerer også 
sammen med klassens digitale tavler både gjen-
nom Apple-TV og annen teknologi som knytter 
sammen de digitale enhetene. De siste tavlene vi 
har prøvd ut med KAPP-IQ-teknologi (https://
interactive.no), gir store muligheter. En iPad kan 
styre eller overta den elektroniske tavla, og når 
timen er slutt, kan alle notatene på tavla sendes 
som pdf-fil til elevenes enheter og lagres i den 
digitale notatboka. Notatene kan lett hentes 
fram når elevene skal presentere arbeidet sitt 
og diskutere resultatene i klassen. 

Det er mange som vil tenke kreativt og inno-
vativt når det gjelder morgendagens undervis-
ning. Det gjelder også i DIM-prosjektet der vi 
utforsker muligheter ved å bruke det digitale 
utstyret til en transformasjon av undervisnin-
gen. Vi legger mer vekt på eksperimentering og 
utforsking der elevene samarbeider i par eller 
små grupper, presenterer og diskuterer resulta-
tene sine i klassen. Kommunikasjon ved hjelp av 
digitale enheter utnyttes i samarbeidet. 

Figur. 1 Elev med digital tavle
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Den digitale læringskurven for oss lærere har 
vært bratt, og vi har lært mye siden starten av 
prosjektet. Vi ser fremover og skimter konturer 
av et nytt, digitalt landskap. Fordi vi er flere som 
jobber mot et felles mål, kan vi utnytte hveran-
dres kompetanse. 

Vi erfarer at elevene tar det nye veldig kjapt. 
Det er vi lærere som er tang i propellen, som vi 
sier her på Sørlandet, vi trenger lang tid for å 
sette oss inn i nye muligheter med digitale verk-
tøy. I DIM-prosjektet oppleves det noen ganger 
at elevene må hjelpe læreren med det tekniske. 
Dette blir kanskje en del av den nye hverdagen 
for oss pedagoger! 

Målet er at elevene skal få større innsikt i 
matematikk ved å bruke digitale hjelpemidler, 
men det er for tidlig å si om vi vil lykkes. Vi vet 
at engasjerte lærere ofte har en positiv betyd-
ning på læringsmiljøet i en klasse, og alene det 
kan gi bedre resultater. Vi prøver ut ulike tiltak 
i tre år og håper erfaring og forskning knyttet 
prosjektet kan gi noen svar på hva som lykkes 
og hva som ikke er vellykket. Slik håper vi at 
våre utprøvinger gir inspirasjon til videre utvik-
ling av vår undervisning, og at det får virkning 
for andre.

Hana og Hansen: 
Matematiske horisonter I
Hana og Hansen gir i denne boka en fortellingsbasert innføring i 
sentrale tema innenfor matematisk analyse. Den legger opp til at 
lesere møter boka for å lære matematisk analyse og for å få innsikt 
som fremtidige lærere. Leserne får derfor anledning til å ta del i 
matematiske tankeganger og prosesser, de erfarer generell matematisk 
aktivitet, og får metaperspektiv på egen og andres læring. Det 
oppfordres til matematisk utforsking – til å utvikle egne spørsmål 
og eksempel. Boka er skrevet ut ifra Nasjonale retningslinjer for 
grunnskolelærerutdanningen 5. – 10. trinn, Matematikk 2. Den er rettet mot lærerstudenter, 
lærere og andre som ønsker en alternativ tilnærming til matematisk analyse.

ISBN 978-8290898-67-5
191 sider · 385,–
Caspar Forlag AS · www.caspar.no
Bestill på ordre@fagbokforlaget.no
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Muilwijk 

Ekte data
Det er mest sannsynlig ikke hverdagskost for 
elever i norsk videregående skole å løse mate-
matikkoppgaver med tall og målinger fra ekte 
forskningsprosjekter.  Forskere og studenter ved 
Universitetet i Bergen ønsker nå å bidra til at 
elevene kan bruke den matematiske verktøy-
kassen til å løse reelle problemstillinger, og har 
startet prosjektet Ekte data: ektedata.uib.no

Ut av læreboken
Prosjektet går ut på å lage matematikkoppgaver 
til videregående skole som baserer seg på ekte 
problemstillinger, fysiske eksempler og målin-
ger i naturen. Oppgavene har forskjellig opp-
bygning avhengig av trinn, men bygger alle på 
konseptet om å bruke matematiske ferdigheter 
på reelle problemstillinger. Elever får jobbe med 
globale datasett, som for eksempel havnivå og 
atmosfærens CO2-innhold, og lokale datasett 
der vi bruker skolenes egne målestasjoner for 
vær og hav. Vi ønsker å bidra til en mer anvendt 
og spennende matematikkundervisning, samti-
dig som elever kan få økt generell kunnskap om 
naturen som omgir oss, havet, været og klima. 
Og ikke minst håper vi at arbeid med denne 

typen oppgaver vil øke interessen for våre real-
fagsstudier.

Eksempel på en oppgave
En av oppgavene som er mye brukt, er oppgaven 
der elevene henter ned et datasett med global 
gjennomsnittstemperatur og CO2-innhold i 
atmosfæren fra 1851 til i dag. Elevene laster inn 
dataene i GeoGebra, tegner grafen og beskriver 
hovedtrekkene til den globale temperaturutvik-
lingen: Når var temperaturen på sitt høyeste, 
på sitt laveste osv.? De velger deretter en lineær 
regresjon som passer til datapunktene. Hva er 
uttrykket for den rette linjen? Synes du dette er 
en god tilnærming til temperaturdataene?

Elevene får videre spørsmål av typen: Fra 
grafen ser vi at temperaturen øker raskere etter 
1960. Lag en ny regresjonslinje, men bruk kun 

Figur 1: Eksempel på elevarbeid der elever har plottet 
globale temperaturdata i GeoGebra.

Morven Muilwijk
Universitetet i Bergen
morven@uib.no
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verdiene etter 1960. Deretter ser elevene en liten 
video om global oppvarming og togradersmålet, 
og så går de tilbake til grafene sine og sammen-
likner de to regresjonslinjene. De skal reflektere 
over hvilken av de to linjene som er mest realis-
tisk, og argumentere for hvorfor de mener det. 

Elevene arbeider videre med CO2-innholdet 
i atmosfæren og sammenhengen mellom de to 
datasettene. Basert på regresjonene de har laget, 
skal de diskutere hvilken temperatur vi vil få 
dersom CO2-innholdet i lufta blir 450 ppm.1 

Elevenes presentasjon og tolkning av data 
Erfaringene viser at selv på et relativt enkelt 
datasett som dette, kommer elevene med mange 
ulike tolkninger. For eksempel har skaleringen 
på aksene mye å si om de synes temperaturen 
øker mye eller lite. Noen hadde zoomet inn lite 
på y-aksen, og da ble historien selvsagt veldig 
annerledes. Andre prøvde å skalere og plotte 
CO2 og temperatur på samme y-akse. Da kan 
man selvsagt ikke se noen sammenheng mellom 
de to grafene. For noen var sammenhengen 
mellom CO2 og temperatur klar, for andre var 
det ikke så tydelig. Diskusjonene i klassen er en 
viktig del av arbeidet med Ekte data. De fleste 
velger å løse oppgavene i grupper, der elevene 
diskuterer hvordan de skal fremstille og tolke 
dataene. I andre oppgaver utfordres elevene til 
å gjøre utvalg av data og velge løsningsmetode 
selv.

Ulike oppgavetyper og datakilder
Oppgavene er knyttet til læreplanen og kan 
sorteres på fag og temaer som for eksempel 
lineær regresjon, vektorer, statistikk og funk-
sjonsanalyse. Eksempler på lokale datakilder 
er værstasjoner på skolene i Bergen kommune 
(som hvert 10. minutt måler nedbør, temperatur, 
vind, trykk og stråling) og målebøyen Gabriel 
i Store Lungegårdsvann (som hver tredje time 
måler temperatur, saltholdighet, oksygennivå og 
uklarhet i vannet fra overflate til bunn) som er 
kjøpt og drevet av Amalie Skram videregående 
skole. Data fra Gabriel og værstasjonene er til-
gjengelig på egne nettsider. Der kan elevene lære 
mer om hva målingene forteller om naturen, og 
få tilgang til store mengder data i sanntid som 
de kan utforske og analysere. 

I de fleste oppgavene i Ekte data er det lagt 
opp til at man skal bruke programmer som 
GeoGebra og Excel til å regne og plotte. Menin-
gen er at man kan erstatte oppgaver i ett eller 
flere kapitler i læreboken med oppgaver fra Ekte 
data, eller ha større prosjekter, for eksempel på 
en blokkdag. Ekte data passer også veldig fint 
til oppsummering før en tentamen eller til en 

Figur 3 Dataene som blir brukt: Figuren visualiserer 
den globale temperaturutviklingen sammen med CO2-
innhold i atmosfæren (antall deler CO2 av en million 
deler luft). Den siste delen (den oransje linjen) viser 
CO2-innholdet fra direkte målinger. For å beregne CO2-
innholdet før 1959 (rød linje) har iskjerner fra Antarktis 
og Grønland blitt benyttet.

Figur 2 Eksempel på elevarbeid der elever har brukt 
lineær regresjon på globale temperaturdata i GeoGebra.
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større hjemmelekse. Det er tilrettelagt slik at det 
skal være lett for læreren å sette seg inn i mate-
riale for å ta det i bruk. 

Erfaringer fra klasserommet 
Ekte data har siden 2015 blitt prøvd ut på flere 
skoler i Bergensområdet, og tilbakemeldingene 
fra både elever og lærere har vært svært positive.  
Elevene synes det er gøy og spennende å bruke 
reelle data fra nærområdet, og mange uttryk-
ker at de får en bedre forståelse av de matema-
tiske metodene de bruker. I tillegg blir elevene 
aktivert på en annen måte enn når de jobber 
med oppgaver fra læreboken. For mange er 
kanskje ikke matematikk det faget der de oftest 
har muntlige presentasjoner eller blir bedt om 
å reflektere rundt svarene, men gjennom dette 
prosjektet får elevene stor mulighet til nettopp 
refleksjon. En interessant observasjon er kan-
skje hvem som opplever å ha størst utbytte av 
å bruke Ekte data. Det er vår oppfatning at den 
største positive effekten er blant de elevene som 
ikke er de teoretisk høyt presterende. De elev-
ene som strever med matematikk, er ofte også 
de som ikke så klart ser hvordan matematik-
ken kan brukes. Matematikken oppleves for 
mange svært abstrakt. For disse elvene gir Ekte 

data et nytt perspektiv og synliggjør koblingen 
mellom matematikk og den reelle verden. De 
som er høyt presterende i matematikk, viste 
også interesse, kanskje fordi Ekte data byr på 
andre og noen ganger større utfordringer enn 
det bøkene gir.

Kritisk tenkning og ingen fasit
Det å ikke ha fasit er utfordrende for mange 
elever. Da må de stole på sin egen dømme-
kraft. Samtidig var det også mange elever som 
uttrykte at de satte veldig pris på det å ikke ha 
fasit, fordi det da krevde at de forstod hva de 
hadde gjort. Det førte til mer diskusjon i klasse-
rommet. Dette er noe som trekkes frem i natur-
vitenskapelig forskning; det er ikke alltid det 
bare finnes ett rett svar.  Oppgavene i Ekte data 
gir elever erfaring med å jobbe med matema-
tiske problemer knyttet til reelle data der elever 
i stor grad må bruke kritisk sans, tenkning og 
diskusjon for å løse problemene. De må tenke 
forbi matematiske formler og drøfte funnene 
sine, og de får dermed trening i å uttrykke seg 
matematisk og diskutere matematikken. Å løse 
oppgaver fra en lærebok, der fiktive tall passer 
perfekt inn i en gitt graf, tilrettelegger gjerne 
ikke for disse diskusjonene. 

Aktualitet
Ekte data gir elevene mulighet til å jobbe med 
matematiske utfordringer som er knyttet til 
aktuelle samfunnsspørsmål og hendelser. Gjen-
nom å jobbe med ekte målinger kan elevene selv 
regne på hva som skjer med det globale klimaet, 
lære om hvordan ting henger sammen, hvordan 
vi kan forstå de endringene vi observerer, hvilke 
feilkilder som kan forekomme, og hvordan 
resultatene kan tolkes. Oppgavene i Ekte data 
tar for seg andre aktuelle hendelser og temaer 
som for eksempel den akutte nedgangen av areal 
dekket med sjøis i Antarktis, eller de mer hyp-
pige og sterkere stormene rundt ekvator. 

Hvorfor blande forskning og undervisning?
Hvordan kan matematikk anvendes, og hvor-

Figur 4 Målebøyen Gabriel i Store Lungegårdsvann i 
Bergen er en lokal datakilde som hver tredje time måler 
temperatur, saltholdighet, oksygennivå og uklarhet i 
vannet fra overflate til bunn.
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for er matematikk viktig i det hele tatt? Dette 
er spørsmål som lærere gjerne får fra elevene. 
I den naturvitenskapelige forskningen brukes 
matematikk i praksis nesten hver eneste dag.  
Mange forskere jobber med problemstillinger 
som elever og andre kan relatere seg til. Det 
finnes også mange målinger knyttet til ulike 
fagfelt, som for eksempel oseanografi, meteo-
rologi, biologi, kjemi og fysikk, som alle er med 
på å beskrive forskjellige naturfaglige proses-
ser. Vi som driver med naturvitenskapelig fors-
kning, er derfor i en særskilt posisjon til å styrke 
undervisningen i realfagene på videregående 
nivå. På sikt vil vi kunne dra fordel av å få flere 
studenter som har lært å mestre matematiske 
metoder gjennom å jobbe med reelle problem-
stillinger. 

Motivasjon og læringsutbytte 
Vi håper selvsagt at Ekte data kan bidra til økt 
motivasjon knyttet til bruken av matematikk 
i andre fag. I tillegg ønsker vi å bidra til økt 
dybdekunnskap i bruk av målinger og obser-
vasjoner av hav, luft og land i matematikk, og 
hvordan disse kan anvendes i naturfag og med 
det styrke realfag- og forskningsforståelsen 
(Kunnskapsdepartementet, 2016). 

Prosjektet vil gi elevene praktisk erfaring 
med å koble matematisk teori, abstraksjon og 
de mer anvendte naturfagene ved å tilføre tal-
lene virkelighet og å vise at matematikk er en 
forutsetning for å forstå naturen. Ekte data vil 
forhåpentligvis også stimulere til utforskende, 
fagovergripende arbeidsmåter der elever og 
studenter er aktive i både å utvikle metoder 
for problemløsning og anvende egne metoder i 
en reell, problemløsende kontekst (Thorsheim, 
Kolstø & Andresen, 2016).

Prøve ut Ekte data? 
Det er mulig for lærere å prøve ut Ekte data. 
Vi ønsker tilbakemeldinger og forslag til forbe-
dringer. Det legges jevnlig ut nye oppgaver på 
ektedata.uib.no, og vi tar selvsagt imot ønsker 

om nye oppgaver. Ved spørsmål eller interesse 
for å være med på å forme og videreutvikle 
Ekte data, ta kontakt på vår felles e-postadresse  
ektedata@uib.no

Noter
1 Hele oppgaveteksten finnes på https://ektedata.

uib.no/2015/03/01/temperatur-og-co2/
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Kaarstein

Elevers motivasjon – TIMSS 2015

Det er kanskje både trivielt og gammelt nytt at 
motivasjon er viktig, men likevel, det skader 
ikke å gjenta dette. Faglig motivasjon har sam-
menheng med læring, og den har sammen-
heng med faglige prestasjoner. Motivasjon er 
også viktig for rekruttering til både utdanning 
og yrker. I den siste realfagsstrategien, Tett på 
realfag (2015–2019), er et av målene nettopp at 
«barn og unges kompetanse i realfag skal forbe-
dres gjennom fornyelse av fagene, bedre læring 
og økt motivasjon» (Kunnskapsdepartementet, 
2015, s. 11, min utheving). Så, hvordan står det 
egentlig til med norske elevers motivasjon for 
matematikk? 

Denne teksten er basert på kapittel 4 i TIMSS 
2015-rapporten. Kapittelet i rapporten er 
skrevet av Hege Kaarstein og Trude Nilsen. 
Hele rapporten kan lastes ned fra www.idunn.
no/vi-kan-lykkes-i-realfag. På timss.no finnes 
mer informasjon om undersøkelsen, og her 
ligger det også frigitte oppgaver fra tidligere 
TIMSS-undersøkelser som kan benyttes i 
undervisningen.

Hege Kaarstein
Universitetet i Oslo
hege.kaarstein@ils.uio.no

Den internasjonale storskalaundersøkelsen 
TIMSS (Trends in International Mathematics 
and Science Study) undersøker elevers 
kompetanse i matematikk og naturfag. 
Undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år og 
har to målgrupper: elever på 4. trinn og elever 
på 8. trinn. Norge har fra og med TIMSS 2015 
byttet målgrupper til 5. og 9. trinn. 
Begrunnelsen for byttet  av målgrupper i Norge 
henger sammen med hva som regnes som 1. 
trinn. I Norge begynner våre 6-åringer på 1. 
trinn. I de øvrige nordiske landene defineres 
6-åringenes aktivitet som førskole, og det er 
deres 7-åringer som begynner på 1. trinn. De 
norske elevene på 4. og 8. trinn har derfor 
vært 1 år yngre enn elevene i våre nordiske 
naboland som vi gjerne vil sammenligne 
oss med. For TIMSS 2015-undersøkelsen 
ble det derfor bestemt at Norge skulle skifte 
målgrupper, fra 4. til 5. trinn og fra 8. til 9. trinn. 
Men, for å følge opp trendmålingene for 4. og 8. 
trinn, ble elever på disse to trinnene også med i 
undersøkelsen i 2015. 
I TIMSS trekkes det et representativt utvalg 
elever for hver målgruppe. I Norge utgjør dette 
omtrent 5000 elever fra hvert trinn. 5000 elever 
fra ett trinn utgjør omtrent 8 % av alle elevene 
som går på trinnet i hele Norge.
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I TIMSS 2015-undersøkelsen deltok norske 
elever fra fire trinn. I tillegg til elever fra 4. og 
8. trinn deltok også elever fra 5. og 9. trinn (se 
faktaboks). Med elever fra fire trinn får vi en 
unik mulighet til å følge med på utviklingen 
over trinnene, både når det gjelder hvor moti-
verte elevene er, og hvor mye motivasjon har å 
si for deres faglige læringsutbytte. 

Siden motivasjon i utgangspunktet er et 
omfattende og komplisert begrep, har man i 
TIMSS valgt å konsentrere seg om de tre moti-
vasjonsaspektene som gjennom tidligere fors-
kning har vist seg å ha en direkte sammenheng 
med prestasjoner (se f.eks. Bandura, 1997; Deci 
& Ryan, 2008; Jensen & Nortvedt, 2013; Skaal-
vik & Skaalvik, 2006). Disse tre aspektene er 
indre motivasjon, ytre motivasjon og selvtillit, 
se figur 1. 

Indre motivasjon handler om interesse for og 
glede ved faget, og elevene som deltar i TIMSS, 
blir blant annet spurt om de liker matematikk, 
om de liker å lære matematikk og å løse oppga-
ver, om de gleder seg til matematikktimene, og 
om matematikk er et av deres yndlingsfag. Ytre 
motivasjon handler om fagets nytteverdi, og i 
TIMSS knyttes dette til elevenes oppfatning av 
faget for framtidig utdanning og yrkeskarriere. 
Spørsmålene som knyttes til elevenes selvtil-
lit, handler om hvordan de oppfatter sine egne 
evner og ferdigheter i faget. Her spørres det 

blant annet om de synes de gjør det bra i mate-
matikk, og om de lærer fort og er flinke til å løse 
vanskelige oppgaver. Bortsett fra spørsmålene 
om ytre motivasjon som bare stilles til elevene 
på ungdomstrinnet, får elevene på barneskolen 
og ungdomsskolen likelydende spørsmål om 
indre motivasjon og selvtillit i matematikk. I 
tabell 1 vises alle utsagnene elevene blir spurt 
om å forholde seg til når det gjelder motivasjon. 
For hvert utsagn svarer elevene på en firedelt 
skala som går fra «svært uenig» til «svært enig».

Istedenfor å rapportere den prosentvise 
fordelingen for hvor mange som er enige eller 
uenige i hvert av utsagnene, lager TIMSS et 
samlebegrep, et konstrukt, for alle utsagnene. 
For de ni utsagnene om matematikk, øverst i 
tabell 1, kalles konstruktet «indre motivasjon 
for matematikk». Tilsvarende gjøres for de 
utsagnene som er knyttet til ytre motivasjon og 
selvtillit. 

Det var forventet en nedgang i elevenes moti-
vasjon for matematikk fra barnetrinnet til ung-
domstrinnet, særlig fordi TIMSS-undersøkelsen 
gang på gang har funnet nettopp dette.2 Hvor-
dan utviklingen ville være fra ett trinn til det 
neste, var imidlertid mer åpent. Det kunne for 
eksempel være slik at elevene på 4. og 5. trinn 
hadde mer eller mindre lik motivasjon, mens 
motivasjonen mellom 8. og 9. trinn kanskje 
sank betraktelig fordi elevene får økt erfaring 

Indre motivasjon 
(interesse- og glede-)

Ytre motivasjon 
(nytteverdi)

Prestasjoner
Selvtillit 
(forventning om suksess)

Figur 1: En forenkling av modellen til Eccles og Wigfield (2002). Elevers selvtillit, indre og ytre motivasjon påvirker 
deres prestasjoner (hentet fra Kaarstein & Nilsen, 2016, s. 64) .
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Motivasjonsaspekt Spørsmål: Hvor enig er du i disse utsagnene om å lære matematikk?

Indre motivasjon

Jeg liker å lære matematikk

Jeg skulle ønske jeg ikke var nødt til å lære matematikk*

Matematikk er kjedelig*

Jeg lærer mye interessant i matematikk

Jeg liker matematikk

Jeg liker alt skolearbeid som har med tall å gjøre

Jeg liker å løse oppgaver i matematikk

Jeg gleder meg til timene i matematikk

Matematikk er et av de fagene jeg liker best

Spørsmål: Hvor enig er du i disse utsagnene om matematikk?

Ytre motivasjon 

(bare til elever på 
ungdomsskolen)

Jeg tror at å lære matematikk kommer til å hjelpe meg i dagliglivet

Jeg trenger matematikk for å lære andre skolefag

Jeg må gjøre det bra i matematikk for å komme inn på den utdanningen 
jeg helst vil 

Jeg må gjøre det bra i matematikk for å få den jobben jeg ønsker meg

Jeg kunne tenke meg en jobb hvor jeg får bruk for matematikk

Det er viktig å lære om matematikk for å komme seg fram her i verden

Å lære matematikk vil gi meg flere muligheter til arbeid når jeg blir 
voksen

Foreldrene mine synes det er viktig at jeg gjør det bra i matematikk

Det er viktig å gjøre det bra i matematikk

Spørsmål: Hvor enig er du i disse utsagnene om matematikk?

Selvtillit

Jeg gjør det vanligvis bra i matematikk

Matematikk er vanskeligere for meg enn for mange andre i klassen*

Jeg er rett og slett ikke flink i matematikk*

Jeg lærer fort i matematikk

Matematikk gjør meg utrygg*

Jeg er flink til å løse vanskelige oppgaver i matematikk

Læreren sier at jeg er flink i matematikk

Matematikk er vanskeligere for meg enn noe annet fag*

Matematikk gjør meg forvirret*

Tabell 1: Oversikt over utsagn som benyttes for å måle de tre motivasjonsaspektene i TIMSS 2015.
* Negativt formulerte utsagn hvor skalaen reverseres før analyse.1 
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med karakterer som vurdering av egne presta-
sjoner. I den norske TIMSS-gruppa undersøkte 
vi nettopp dette. 

Kort sagt fant vi overraskende store forskjel-
ler i elevenes motivasjon for matematikk, ikke 
bare mellom barnetrinn og ungdomstrinn, men 
også mellom 4. og 5. trinn og mellom 8. og 9. 
trinn. 

Men først: Når TIMSS rapporterer om 
elevenes motivasjon, deles den inn i tre nivåer: 
høy, middels høy og lav. I figur 2 vises kun pro-
sentandelen norske jenter og gutter som rap-
porterer om høy motivasjon for matematikk. 
Resultatene vises for hvert motivasjonsaspekt.

Figur 2 viser flere ting. Den viser for det 
første nok et forventet resultat om vi ser på 
kjønnsforskjeller. Det er litt flere gutter enn 
jenter som rapporterer om høyere motivasjon 
for og selvtillit i matematikk. For det andre viser 
figur 1 den tydelige nedgangen i motivasjon som 
vi forventet fra barnetrinnet til ungdomstrin-
net. I tillegg til dette viser også figur 2 at det er 
en tydelig tendens til nedgang fra ett trinn til 
det neste, for alle de tre motivasjonsaspektene.

Den største endringen fant vi for indre moti-
vasjon. Fra 4. til 5. trinn synker andelen elever 

med høy indre motivasjon for faget med hele 
12 prosentpoeng. Dette er en betydelig endring. 
Indre motivasjon er også det motivasjonsaspek-
tet som faller mest fra barneskolen til ungdoms-
skolen. På 9. trinn er det svært få elever som 
rapporterer om høy indre motivasjon, altså at de 
liker, har interesse for og føler glede ved å jobbe 
med matematikk. 

Hvorfor motivasjonen synker fra ett trinn til 
det neste og fra barneskolen til ungdomsskolen, 
kan ikke TIMSS-dataene gi svar på. Her kreves 
det mer forskning, og det er antakelig mange 
mulige forklaringer på hvorfor-synker-moti-
vasjonen-spørsmålet. Dette er et spørsmål vi i 
prosjektet mener det er viktig å finne svar på. 

Fra tidligere forskning er det, som nevnt inn-
ledningsvis, kjent at motivasjon har stor betyd-
ning for elevenes prestasjoner (se f.eks. Bandura, 
1997; Deci & Ryan, 2008; Jensen & Nortvedt, 
2013; Skaalvik & Skaalvik, 2006). Men det vi 
derimot ikke vet, er hvordan sammenhengen 
mellom motivasjon og prestasjoner utvikler seg 
fra trinn til trinn. Norske TIMSS 2015-data fra 
fire trinn gir en unik mulighet til å se på nett-
opp denne utviklingen.

Høy indre motivasjon 

for matematikk

Høy ytre motivasjon

for matematikk

Høy selvtillit

i matematikk

Figur 2: Prosentandel norske jenter og gutter med høy indre og ytre motivasjon for matematikk og høy selvtillit i 
matematikk (hentet fra Kaarstein & Nilsen, 2016, s. 72).
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Den statistiske metoden vi i prosjektgruppa 
brukte til denne analysen, gir oss regresjonsko-
effisienter (med tallverdier mellom –1 og 1) som 
viser hvor sterk sammenhengen mellom moti-
vasjon og prestasjoner er. En positiv regresjons-
koeffisient indikerer at motivasjon og prestasjo-
ner henger sammen (jo høyere motivasjon, jo 
bedre prestasjoner), mens en negativ koeffisient 
indikerer at motivasjon og prestasjoner vari-
erer i utakt (jo høyere motivasjon, jo dårligere 
prestasjoner). Er koeffisienten 0, er det ingen 
sammenheng. Men det er viktig å presisere at 
analysene vi gjennomførte, ikke viser hva som 
påvirker hva: Vi kan ikke si om det er motiva-
sjon som påvirker prestasjoner, eller om det er 
prestasjoner som påvirker motivasjon. 

Vi fant at alle regresjonskoeffisientene var 
positive, og at styrken på sammenhengen 
mellom motivasjon og prestasjoner øker jo eldre 
elevene blir, se figur 3.

Figur 3: Regresjonskoeffisientene for sammenhengen 
mellom de tre motivasjonsaspektene og elevenes 
matematikkprestasjoner.

Ved å kombinere figur 2 og figur 3 ser vi at 
elevenes motivasjon synker etter som de blir 
eldre, samtidig som sammenhengen mellom 
motivasjon og prestasjoner blir sterkere og ster-
kere. Elevene på 9. trinn har altså den laveste 
motivasjonen, samtidig som den betyr mest for 
prestasjonene. Med andre ord: Dersom vi klarer 
å øke elevenes motivasjon for faget på ungdoms-

trinnet spesielt, indikerer våre resultater at det 
kan bidra til økt faglig læringsutbytte.

Fra tidligere forskning er det for eksempel 
kjent at lærernes motivasjon, lærernes undervis-
ningskvalitet og elevenes skolemiljø er faktorer 
som har sammenheng med elevenes motivasjon 
(Fauth, Decristan, Rieser, Klieme & Büttner, 
2014; Scherer & Nilsen, 2016; Scherer, Nilsen 
& Jansen, 2016). Men om det er disse faktorene 
som er årsaken til den synkende motivasjonen, 
er det svært få studier som er designet for å 
svare på, heller ikke TIMSS. Her må det videre 
forskning til, men det er mulig å stille spørs-
mål om den synkende motivasjonen kan ha en 
sammenheng med fagets egenart og det økende 
abstraksjonsnivået gjennom skoleløpet. Eller 
kanskje er det slik at den indre motivasjonen, 
som handler om å like faget, endres fordi lære-
bøkene er annerledes utformet på ungdomstrin-
net? Kanskje er det slik at elevenes motivasjon 
endres når de får karakterer i tillegg til munt-
lige tilbakemeldinger på ungdomsskolen? Eller 
er det slik at elevene på barnetrinnet bare er 
mer positive enn elevene på ungdomsskolen? Å 
finne svar på hvorfor motivasjonen synker, er en 
utfordring, og det trengs mer forskning. 

Forskning på motivasjon og årsakssammen-
henger er viktig blant annet fordi det fremdeles 
er for mange elever som strever i videregående 
opplæring fordi de går ut av grunnskolen med 
mangelfulle matematikkunnskaper (Kunn-
skapsdepartementet, 2015). Og for mange av 
elevene som strever med matematikken på 
videregående skole, kan kunnskapsmangelen 
føre til at de ikke fullfører, og det vil igjen få 
konsekvenser for deres videre utdanning og 
yrkesvalg. For samfunnet, som blant annet står 
overfor utfordringer knyttet til utvikling av ny 
teknologi og nye energiløsninger, vil det være et 
stadig behov for personer med gode kunnskaper 
i matematikk. Med dette som utgangspunkt er 
det viktig å finne svar på hvorfor-synker-moti-
vasjonen-spørsmålet.
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Noter
1 For å kunne analysere elevenes svar oversettes 

skalaen til heltallsverdier. «Svært uenig» får ver-
dien 0, og «svært enig» får verdien 3. Skalaen går 
fra det vi anser som det dårligste til det beste. Når 
utsagnene er negative, reverseres skalaen. Med 
andre ord vil «svært enig» få verdien 0 og «svært 
uenig» få verdien 3.

2 At elevers faglige motivasjon synker fra barne-
trinnet til ungdomstrinnet, er ikke et særnorsk 
fenomen. Elevenes faglige motivasjon synker også 
i alle de andre landene som deltar i TIMSS.
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Tronstad, Graff, Herheim

Matematikk i 
musikkbransjen
På en fin fredag var vi på besøk hos Made Music 
AS. Der snakket vi med Geir Luedy og Helga 
Luedy. De holder til nede ved kaien på verftet 
på et kontor med flere ansatte. Her planleg-
ger de turer og hvordan de ulike utgiftene skal 
håndteres, slik at artister skal oppnå suksess på 
best mulig måte. Geir er manager, mens Helga 
er med i støtteapparatet og holder hovedsakelig 
orden på økonomien. Hun passer på alle utgif-
ter, tar kopi av alle regninger og passer på at de 
ikke går i minus. Sammen er de to en knakende 
god kombinasjon og manager for blant annet 
stjerneskuddet Aurora. Hun er på vei frem i 
verdenstoppen i den internasjonale musikk-
bransjen.

En manager er en person som jobber veldig 
tett på artister. Han har ansvar for å veilede 

artistene, følge dem hele veien til suksess og 
sørge for at de tjener penger. Manageren har 
også ansvar for at artistene får god pressedek-
ning, blant annet at ingen skriver noe negativt 
eller feil om dem. En manager må derfor vite 
hvordan man skal framstille sine artister over-
for mediene og fans. Det er viktig å bygge opp 
og opprettholde imaget til artistene. Kort opp-

Denne teksten er en av flere tekster som 
er utarbeidet av elever fra Rothaugen 
skole som del av prosjektet Matematikk i 
arbeidslivet. Tre lærere, Anne-Marit Selstø 
Rathke, Linn-Merethe Kibsgård og Terje 
Pedersen, og elevene deres fra tre 10.-klasser 
har samarbeidet med Rune Herheim fra 
Høgskulen på Vestlandet. Målet har vært å 
få innsikt i ulike yrker og identifisere hvordan 
matematikk i skolen blir brukt utenfor 
skolen. Elevene har undersøkt over tjue 
yrker til foreldre og bekjente – med fokus på 
matematikk som kreves for å utføre yrket. De 
fikk opplæring i å intervjue, dokumentere og 
gjøre forhåndsundersøkelser før de ble delt i 
grupper på 2–3 elever og datainnsamlingen 
kunne starte. Etter lange prosesser før og etter 
besøkene på arbeidsplassene, ting tar ofte tid i 
arbeidslivet, ble den første elevgruppens arbeid 
publisert i Tangenten nr. 1, 2017. Her følger 
tekst nr. 2 fra prosjektet.

Trygve Tronstad, Sigmund Graff
10. klasse, Rothaugen skole, Bergen

Rune Herheim
Høgskulen på Vestlandet
rune.herheim@hvl.no
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summert har en manager ansvar for å passe på 
artistene slik at ingenting går galt. Manageren 
er på en måte den nærmeste personen for dem 
som er artister, og uten en manager ville de 
fleste artister fått store vanskeligheter.

Geir forteller at for å bli en manager må man 
ha et godt øye for talent og karisma. Man må 
kunne godta en varierende karriere, for det går 
opp og ned. Noen managere kan ha suksess, 
mens andre kan slite veldig. De fleste vil opp-
leve både motgang og medgang, men dette er 
en del av jobben. Managerjobben er variert og 
man opplever mye. Det kan være vanskelig å 
forutse hva som skal være neste steg og hva som 
kommer til skje i framtiden. Noen artister får 
kjempesuksess, mens andre sliter veldig med å 
bli kjent – selv om viljen og pågangsmotet er 
på topp. Kanskje må man nesten ha litt flaks? 
Artisten dePresno ble for eksempel oppdaget 
nesten ved et uhell. Han fikk studiotid i gave av 
broren, og der ble han oppdaget av Geir. Nå er 
dePresno en av de største unge artistene i Norge.

Eksempler på matematikk i bruk
Kalkulator og regneark blir brukt mye. Da 
handler det ofte om prosentregning og om hvor-
dan penger skal bli delt mellom artist, mana-
ger og alle de ulike utgifter en artist har på en 
turné. Utgifter til hotell, bil og mat er noen av 
de tingene man må bruke penger på. Derfor er 
artist- og managerbransjen et litt risikabelt yrke 
der man er nødt til å lykkes for å tjene penger.

Tabell 1 viser en av måtene Made Music 
bruker regneark på. Tabellen viser et regneark 
med budsjett over utgifter til Auroras USA-
turné i april 2016. Alle radene er sortert etter 
dato og spillested, og i kolonnene er det tatt 
med eksempler på noen av utgiftene. Regnear-
ket er blant annet fylt ut med forskjellige tall 
og formler for hvor mye penger de beregnet til 
mat hver dag, lønn til musikere og diverse andre 
utgifter. Flere av tallene er hemmelige, så vi kan 
ikke si noe om størrelser på honorarer eller noe 
nøyaktig om hvor mye de brukte. Men tabellen 
viser likevel hvordan man systematisk må sette 
opp inntekter og utgifter. På den måten får man 
kontroll på at man tjener mer enn man bruker.

Tabell 1: Oversikt over Auroras USA-turné i april 2016
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Både manager og artist må tjene penger. 
Artisten tjener penger ved å spille konserter og 
selge plater, men i dag er det også flere andre 
viktige inntektskilder. Spotify er et eksempel på 
dette. For hver avspilling på Spotify kan man for 
eksempel få 7 øre. Aurora hadde fram til januar 
2016 passert hele 8,6 millioner avspillinger på 
Spotify med sangen Running with the wolves. 
Det gir følgende utregning:

 8 600 000 · 0,07 = 602 000

Man får da en inntekt på 602 000 kroner. Av 
disse kan 50 %, altså 301 000 kroner, gå til pla-
teselskapet og resten bli delt mellom de for-
skjellige partene som var involvert i prosessen 
med å lage sangen eller albumet. Her har ofte 
de involverte partene, for eksempel studiomu-
sikere og manager, en fast prosent som de tar 
for den jobben de gjør. Hvis en av partene har 
fått en avtale på 8 % av disse pengene, utgjør 
det følgende:

 301 000 · 0,08 = 24 080

En manager og artist må i dag vurdere om de 
skal satse på CD, strømmetjenester eller en 
kombinasjon. Grafen i figur 1  viser salget av CD 
og strømmet musikk i millioner kroner. I 2012 
krysset kurvene hverandre, og for første gang 
genererte strømmet musikk mer penger enn 
CD-er. CD-salget fortsatte den negative veksten 
i 2013 og 2014, men i løpet av de siste to årene 
kan det se ut som at trenden har snudd. Da må 
det gjøres vurderinger om rettigheter og kon-
troll over egen musikk og matematiske vurde-
ringer om hvilket publiseringsformat artisten er 
best tjent med. Et eksempel er Adele som valgte 
å gjøre albumet «25» fra 2015 utilgjengelig gjen-
nom strømmetjenester.

Et siste eksempel på hvordan en bruker mate-
matikk i musikkbransjen, er knyttet til penger 
gjennom Tono-avgiften. Tono er et nonprofitt-
selskap som forvalter og beskytter rettigheter 

til komponister og tekstforfattere. Et eksempel 
går på hvor mye artisten og manageren får per 
minutt for at en av artistens sanger blir spilt 
på for eksempel NRK P1. På P1 får man 60 kr 
i minuttet. Da kan man da regne ut, alt etter 
hvor lang sangen er, hvor mye penger man får 
for å få spilt sangen på radio. Hvis sangen er på 
3 minutter og 23 sekunder, får man følgende per 
gang hele sangen blir spilt:

  3·60+ (  
23 __ 60  ) · 60=203 

Hvis sangen blir spilt 200 ganger på en måned, 
får man en inntekt på 200 · 203 = 40 600 kroner. 
Da gjelder med andre ord å lage noen lange ban-
gerz som blir spilt mye på radio.

Takk til Made Music AS
Besøket vårt hos Made Music var interessant og 
hyggelig. Folkene der var hyggelige og imøte-
kommende og svarte på alle spørsmål vi hadde. 
Det var gøy å lære om hvordan Made jobber 
med artister, og hvordan de aktivt bruker mate-
matikk i hverdagen sin. Det var særlig interes-
sant å se hvor viktig det var for dem med avan-
serte regneark til å organisere hverdagen.
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Pettersen

Intervju med tre lærere
Tangentens stafett har gått videre til Tromsø, 
hvor Geir Olaf Pettersen har kontaktet tre enga-
sjerte matematikklærere – en i barneskolen og 
to i barnehagen. Gjennom serien med intervjuer 
får vi innsikt i hva matematikklærere fra bar-
nehage til videregående er opptatt av knyttet til 
matematikkundervisning. Kanskje kan tema 
som løftes fram inspirere andre til å skrive i 
Tangenten? Stafettpinnen er nå sendt videre. 
Les også intervjuer i tidligere nummer av Tan-
genten.

Guro Mariann Moe
Hva ser du på som god matematikkundervisning 
for 2. trinn? 

Når jeg 
jobber på 
småtrinnet, 
synes jeg 
det er veldig 
viktig å leke 
og bruke 
matemat ik-
ken. Mate-
matikkboka 
skal ikke 
styre mate-
m a t i k k t i -
mene. Lek, 
k reat iv itet , 
bruk av kroppen og matematiske samtaler burde 
få mye plass. I denne alderen har vi mulighet til 
å la elevene legge et godt grunnlag for matema-
tisk tenkning, argumentasjon, generalisering og 
bevisføring – noe mange matematikkverk ikke 
alltid legger til rette for. God matematikkunder-
visning er undervisning der alle elever, uansett 
nivå, får utfolde seg og lære nye løsningsmeto-
der, tankesett og begreper. I god undervisning 
vil også de elevene med høyt læringspotensial 
(evnerike elever) få utfordringer tilpasset sitt 
nivå og sitt læringstempo. Det er jo ikke til å 

Geir Olaf Pettersen
UiT – Norges arktiske universitet
geir.olaf.pettersen@uit.no 

Guro Mariann Moe 
Fagereng skole
guro.mariann.moe@tromso.kommune.no

Jorun Edny Johansen
Gimle studentbarnehage
jorun.johansen@samskipnaden.no

Ellen Kristine Strandli
Gimle studentbarnehage
ellen.strandli@samskipnaden.no
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legge skjul på at norsk skole er veldig mye flin-
kere til å legge til rette for elever som sliter i 
faget, mens de elevene med høyt læringspoten-
sial ofte blir oversett.

Arbeid med problemløsning og rike oppga-
ver synes jeg er veldig spennende og givende å 
jobbe med i denne aldersgruppen. Ikke minst 
gir det en god mulighet for å tilpasse oppga-
vene til alle elevene – også de elevene med høyt 
læringspotensial.

Hva kunne du tenke å prøve ut i matematikkun-
dervisningen på din skole?

Jeg kunne tenke meg å jobbe mer med hvor-
dan oppdage og systematisk tilrettelegge for 
elever med høyt læringspotensial (evnerike 
elever) i matematikk, gjerne gjennom mer sam-
arbeid mellom ulike trinn.

Hva synes du er mest spennende med arbeidet 
knyttet til matematikklæring/matematikkunder-
visning?

Jeg synes det er veldig spennende å jobbe 
med rike oppgaver (problemløsningsoppga-
ver). Det gir muligheter til gode, matematiske 
samtaler i klassen, og elevene får virkelig trent 
seg på å bruke matematiske begreper og å lage 
matematiske regler, generaliseringer og bevis. 
Jeg liker godt å la klassen jobbe med slike opp-
gaver fordi de automatisk tilpasses til elevenes 
nivå. De svake elevene bruker enklere strategier 
enn de sterke elevene, men de kommer likevel 
fram til mange av de samme svarene. I tillegg 
får elevene trent seg på mange ulike matema-
tiske ferdigheter.

Jeg prøver å finne oppgaver og problemer 
som engasjerer elevene, og som de kan kjenne 
seg igjen i.

De matematiske samtalene vi har i gruppa, 
både underveis og etterpå, gir elevene mulighet 
til å diskutere og forklare. Jeg tror at elevene, 
uansett hvilket nivå de er på, lærer masse av 
hverandre gjennom disse samtalene!

Hva synes du er den største utfordringen med å 
være matematikklærer?

Den største utfordringen som matematikk-
lærer er å lære elevene at en matematikkoppgave 
ikke alltid er å regne ut og finne et riktig svar. 
Det å få elevene til å bli bevisste på prosessen, 
bevisene og argumentasjonen kan være veldig 
utfordrende!

Hva kunne du tenke deg å lese om i Tangenten?
Jeg kunne tenke meg å lese mer om hvordan 

andre arbeider med tilrettelegging for elever 
med høyt læringspotensial i matematikk.

Jorun Edny Johansen  
og Ellen Kristine Strandli
Hva ser du på som godt arbeid med matematikk 
i barnehagen?

Jorun (har 3–6-årsavdeling): Godt arbeid 
er å bruke de mange mulighetene i hverdagen 
sammen med barna. Eksempler på dette kan 
være påkledning hvor man benevner antall 
klær, plassering av sko, rekkefølge av klær osv. 
Ved matbordet kan man telle kopper og fat, 
kniver og gafler, og i forbindelse med opprop av 
barn, hvor mange har vi, hvor mange er borte. 
Gjennom puslespill får barna erfaring med plas-
sering, størrelser og mønstre.

Ellen (har 0–6-år og er med på arbeidet med 

Strandli (til venstre) og Johansen
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førskolegruppa på huset): Jeg har tatt første del 
av PAPS og fikk der veldig sansen for regnefor-
tellinger. De kan brukes sammen med barna på 
turer der man lager fortellinger om fugler og 
dyr, og gjerne om barna selv. Jeg har erfart at 
regnefortellinger motiverer og engasjerer barna 
slik at de lærer gjennom fantasi og lek. De synes 
det er morsomt når man lager en fortelling som 
egentlig er om dem, men med andre navn. 

Hva kunne dere tenke dere å prøve ut med 
matematikk?

Vi kunne tenkt oss å prøve en mer systema-
tisk tilnærming der man planlegger mer ut fra 
at barna skal få erfaring med de ulike regnear-
tene og ulike temaer innenfor matematikk. Vi 
synes at vi er blitt flinkere på å se matematikken 
i hverdagsaktiviteter og lek hos barna. Det som 
vi ønsker å jobbe mer med, er å lage aktiviteter 
som tilrettelegger for ulike matematiske erfarin-
ger og for progresjon. Det er for å kvalitetssikre 
at barna får rikere matematiske erfaringer.

Hva synes dere er mest spennende med arbeidet 
knyttet til matematikklæring?

Det er spennende å se utviklingen hos 
barna etter hvert som de blir eldre. For eksem-
pel varmer det et pedagoghjerte å se alt fra en 
2 ½-åring som har stilt opp biler på rekke og 
rad og prøver å telle dem med peking og tallord, 
til en 5-åring som sorterer biler etter størrelse, 
farger og merker!

Vi har også fokus på å bruke matematiske 
begreper når vi for eksempel er på tur med 
barna. Et konkret eksempel kan være at vi har 
bygd en iglo, og da får barna førstehånderfarin-
ger med begreper som sentrum, sirkel, diameter, 

radius og vinkler og helling av snøklossene, slik 
at den får en riktig krumming. Det er viktig for 
oss at barna bruker kroppen og sanser når de 
holder på med aktiviteter som inneholder mate-
matikk.

Hvilke utfordringer er det med matematikk i 
barnehagen?

Den største utfordringen, slik vi ser det, er 
matematikkvegring hos voksne. Mange har 
negative holdninger til matematikk og tenker at 
det er for vanskelig. Det er manglende bevisst-
het omkring at mye av det man jobber med, 
inneholder matematikk. 

Er det noen spesielle temaer som er særlig utfor-
drende?

Det mest utfordrende er å få temaene i 
system og med mer lik vektlegging. Det blir fort 
mye fokus på tall og telling, mens andre temaer 
er man ikke så bevisst på. 

På hvilken måte synes dere rammeplanen for 
barnehager hjelper dere med matematikk i bar-
nehagen?

Den nye rammeplanen stiller krav om at per-
sonalet «skal», og det kan være med på å gjøre 
eiere, ledelse og personale mer bevisst på at man 
har en forpliktelse til å ha fokus på og kunnskap 
om matematikk i barnehagen.

Hva kunne dere tenke dere å lese om i Tangen-
ten?

Vi kunne tenke oss å lese både praksisfor-
tellinger (blant annet om matematikk ute), til-
gjengelig og aktuell teori og informasjon om 
materiell og apper for små barn.
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Naylor

Sølvsnittet og dets 
venner

Hvis du noensinne har brettet et A4-ark og klip-
pet bort et kvadrat, kanskje for å bruke det til 
origami, fikk du et rektangel til overs. I stedet 
for å kaste bort dette rektangelet, prøv dette (se 
figur 1): 

Klipp bort et kvadrat fra enden, og klipp så 
bort et kvadrat til. Rektangelet du har til overs, 
har samme forhold som rektangelet du hadde 
før du tok bort de to kvadratene! Dette betyr at 

du kan klippe bort to kvadrater til, om og om 
igjen, uendelig.

Dette minner om et gyllent rektangel med 
sider i forhold til det gylne snitt, (√5+1)/2 : 1, et 
rektangel hvor du kan klippe bort et kvadrat, 
og hvor delen som er til overs, også er et gyllent 
rektangel. Du kan klippe bort et kvadrat om og 
om igjen (figur 3).

Figur 1

Mike Naylor
Matematikkbølgen/  
Amborneset Matematikkpark
mike@matematikkbolgen.com
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Rektanglet i figur 2 er veldig likt, men her 
klippes det bort to kvadrater om og om igjen. 
Dette rektanglet kan kalles «sølvrektanglet» og 
er det lille søskenbarnet til det gylne rektan-
gelet. Forholdet mellom sidelengdene kalles et 
sølvsnitt. Sølvsnittet kan utføre like mange fan-
tastiske triks som det gylne snitt – hvis du er fan 
av det gylne snitt, kan du finne veldig mye å bli 
glad i med sølvsnittet!

Ag: Sølvsnittet
A4-papir har sidelengder i forholdet √2 : 1 
(ca. 1,414 : 1). Når du tar bort et kvadrat fra et 
«√2-rektangel», har delen som er til overs, for-
holdet 1 : (√2 – 1). Dette tallet kan skrives:

   1 ____ 
 √ 

__
 2   − 1

   =   1 ____ 
 √ 

__
 2   − 1

   ·    √ 
__

 2   + 1 ____ 
 √ 

__
 2   + 1

   

=    √ 
__

 2   + 1 ________  
2 +  √ 

__
 2   −  √ 

__
 2   − 1

   =    √ 
__

 2   + 1 ____ 1   

Sølvsnittet er lik √2 + 1 = 2,414… Siden det 
gylne snitt har sitt eget symbol, φ, skal vi gi 

sølvsnittet sitt eget symbol: Ag. (Ag er det kje-
miske symbolet for sølv.)

NB: Vi får et sølvrektangel når vi tar bort 
et kvadrat fra et √2-rektangel (1 : √2 – 1), men 
vi får også et sølvrektangel når vi legger til et 
kvadrat til et √2-rektangel (√2 + 1 : 1)!

Tallegenskaper til φ og Ag
Det gylne snitt var beskrevet av Euklid ca. 300 
f.Kr. i hans Elementer. Den var beskrevet i en 
oppgave for å dele et linjestykke i to, slik at for-
holdet mellom delene er det samme som for-
holdet mellom den lengste delen og den hele. 
Forholdet blir (1 + √5)/2, som er ca. 1,618, og 
som ofte blir benevnt ved den greske boksta-
ven φ (phi). φ har interessante tallegenskaper. 
φ opphøyd i andre potens er nøyaktig en mer 
enn φ, og 1/φ er nøyaktig en mindre enn φ:

φ = 1,618…

φ2 = 2,618… = φ + 1

1/φ = 0,618… = φ – 1

Hva med Ag? Det er litt morsomt å bruke alge-
bra for å verifisere at

Ag = 2,414…

Ag2 = 5,828… = 2Ag + 1

1/Ag = 0,414… = Ag – 2

Potenser av φ og Ag:  
Fibonacci og Agonacci
Potenser av φ er ganske morsomme å leke med. 
Ved å erstatte φ2 = φ + 1 i utregninger til for-
skjellige potenser av φ, kan vi redusere hver 
potens til en konstant ganger φ pluss et heltall. 
Rekkefølgen er overraskende (figur 4 neste side).

Konstantene og heltallene er Fibonacci-tall: 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, … Og forholdet mellom 
to påfølgende tall i Fibonacci-rekken nærmer 
seg til φ, ca. 1,618.

Figur 2: Sølvrektanglet.  
Du kan ta bort to kvadrater om og om igjen.

Figur 3: Det gylne rektangel.  
Du kan ta bort ett kvadrat om og om igjen
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Når vi gjør det samme med Ag, får vi dette:

Ag2 = 2Ag + 1

Ag3 = 5Ag + 2

Ag4 = 12Ag + 5

Ag5 = 29Ag + 12

Ag6 = 70Ag + 29

Nå har vi en ny rekkefølge, som vi skal kalle 
Agonacci-rekken: 1, 2, 5, 12, 29, 70, 169, 408, … 
Hva skjer med forholdet mellom påfølgende tall 
i Agonacci-rekken? De nærmer seg Ag, selvføl-
gelig, ca. 2,414!

Forresten, Fibonacci-rekken lages ved å 
starte med 1 og 1, og deretter legge sammen to 
påfølgende tall for å få det neste. Dette kan skri-
ves F(n) + F(n + 1) = F(n + 2). Agonacci-rekken 
kan lages ved å starte med 1 og 2 og deretter 
legge sammen ett tall og to ganger det neste for 
å få det følgende tallet i rekken: 

 Ag(n) + 2Ag(n + 1) = Ag(n + 2)

Stilig!

Geometri med φ og Ag
I en regulær femkant er forholdet mellom dia-
gonalen og sidelengden φ (figur 5). I en regulær 
åttekant er forholdet mellom den nest lengste 
diagonalen og sidelengden Ag.

I tillegg kan en regulær åttekant skjæres til 
et sølvrektangel og to sølvtrapeser. Arealet til 
rektangelet er akkurat likt arealet til de to tra-
pesene til sammen! Kan du bruke figur 5 for å 
bevise dette?

En ting til …
En morsom måte å skrive 
φ på kommer fra φ2  =  φ + 1. 
Del likningen med φ for å få 
φ = 1 + 1/φ. Da kan vi erstatte 
φ på høyre side med 1 + 1/φ og 
gjøre det om og om igjen for 
å få en nydelig uendelig brøk:

 ϕ = 1 +   1 ____ 
1 +   1 __ ϕ  

      ϕ = 1 +   1 _________  
1 +   1 _________  

1 +   1 ________ 
1 +   1 ______ 

1 +   1 _____ 
1 +   1 ___ 1 + ⋯  

  
  
  
  
   

Fins det en lignende versjon for Ag? Abso-
lutt!

  ϕ = 2 +   1 _________  
2 +   1 _________  

2 +   1 ________ 
2 +   1 ______ 

2 +   1 _____ 
2 +   1 ___ 2 + ⋯  

  
  
  
  
   

Din tur: Videre med Ag og bronsesnitt
Hva mer kan du finne med Ag? Kanskje du 
ønsker å utforske sølvtrekant, en ny versjon 
av Fibonaccis kaninoppgave som produserer 
Agonacci-tall, bruk av sølvsnitt i kunstverk? 
Hva mer?

Figur 5

φ2 = φ + 1
φ3 = φ2·φ = (φ + 1)·φ = φ2 + φ = (φ + 1) + φ = 2φ + 1
φ4 = φ3·φ = (2φ + 1)·φ = 2φ2 + φ = 2(φ + 1) + φ = 3φ + 2
φ5 = φ4·φ = (3φ + 2)·φ = 3φ2 + 2φ = 3(φ + 1) + 2φ = 5φ + 3
φ6 = φ5·φ = (5φ + 3)·φ = 5φ2 + 3φ = 5(φ + 1) + 3φ = 8φ + 5

Figur 4

(fortsettes side 33)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Torkildsen

Hundre-kvadratet
Utgangspunktet er en oppgave fra Tan-
genten nr. 1 1991. Tabellen viser de 
naturlige tallene til og med 100. Hvis vi 
tar ut et  3×2 -rektangel fra tabellen, for 
eksempel

72 73 74

82 83 84

og multipliserer tallene i motsatte hjør-
ner, her  72 · 84 = 6048  og  74 · 82 = 6068 , 
så har produktene en differanse på 20.

a) Velg ut andre  3×2 -rektangler og gjør 
det samme. Hva ser dere?

b) Undersøk dette for andre typer rektangler, 
for eksempel

  i)  4×2  ii)  5×2  iii)  4×3 
 Hva observerer dere i hvert av disse tilfel-

lene?

c) Forsøk å formulere en regel, en sammen-
heng.

d) Kan dere klare å vise at regelen må være 
riktig for et  3×2 -rektangel? Enn for et 
vilkårlig rektangel?

Oppgaven kan utvides i flere retninger, for 
eksempel slik: 

1. I stedet for å multiplisere «diagonalt» adde-
rer vi diagonalt og sammenligner svarene. 
Hva ser vi nå?

Ole Einar Torkildsen
Høgskulen i Volda
oet@hivolda.no
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2. Velg andre figurer enn rektangler.
 Hvordan blir det hvis vi velger kryss av 

typen

25

34 36

45

 og multipliserer de to vannrette tallene og 
de to loddrette og deretter ser på differan-
sen mellom de to produktene?

 Lag større kryss og gjøre det samme.
 Hvordan blir det hvis vi lager parallello-

grammer?
 Hva om vi lager drakefigurer?
3. Ta utgangspunkt i multiplikasjonstabel-

len, og gjør de samme undersøkelsene som 
tidligere.

4. Velg en annen tabellstørrelse enn  10×10 .
 Hvordan blir resultatene dersom tabellen 

var skrevet som her?

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

Et skritt videre er å utforske bronsesnitt. 
Du kan begynne med et rektangel som du kan 
klippe bort 3 kvadrater fra om og om igjen. 
Hvilke sammenhenger fins i dette forholdet?

(fortsatt fra side 31)

Knut Ole Lysø
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statistisk metodelære
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Bergem

Om TIMSS
I lederartikkelen for Tangenten nr. 1/2017 er 
det noen påstander om TIMSS som vi gjerne 
vil knytte noen kommentarer til. 

Påstand 1: TIMSS er tufta på ei oppfatning av 
at born i alle land har behov for den same mate-
matikk-kunnskapen. Det er tvilsamt om det er 
tilfelle.

Omtrent 60 land deltok i TIMSS 2015, og i 
neste runde ser det foreløpig ut som om hele 85 
land vil delta. Et viktig kriterium for matema-
tikkoppgavene som inngår i TIMSS, er at de skal 
fungere godt i alle land. For eksempel aksepteres 
ikke en oppgavekontekst som favoriserer elever 
i noen land. Oppgavene må være forståelige for 
elever i alle deltakende land. Noe annet ville 
også være helt urimelig. Dette betyr imidlertid 
ikke at læring av matematikk må foregå på den 
samme måten i alle land. Vi kan ikke se at det 
å kontekstualisere matematikk ut fra elevenes 

sosiokulturelle bakgrunn står i motsetning til 
de skisserte rimelighetskravene for oppgavene 
som inngår i TIMSS.

Påstand 2: TIMSS-testane er i hovudsak sum-
mative. Når så mykje ressursar vert brukt på ein 
test, burde ein i større grad brukt han i lærings-
arbeidet vidare for elevane.

Som antydet i vår kommentar til påstand 
1 blir det lagt ned et stort arbeid for å sikre 
at TIMSS-studien holder høy kvalitet. Det er 
derfor ikke vanskelig å si seg enig i at testen 
i større grad burde brukes i læringsarbeidet. 
Dette er da også fullt mulig å gjøre. På vår hjem-
meside timss.no har vi lagt ut alle frigitte opp-
gaver for perioden 1995–2011. Det er fritt fram 
for lærere å bruke disse oppgavene i matema-
tikkundervisningen. Mange av oppgavene egner 
seg også godt for klasseromsdiskusjoner. 

Påstand 3: Holmboeprisen framstår som kontrast 
til TIMSS-studien sine tendensar til å vera døm-
mande for lærarar og den jobben dei gjer.

I TIMSS 2015-rapporten som vi ga titte-
len «Vi kan lykkes i realfag», har vi lagt vekt 
på å analysere hvilke faktorer som henger 
sammen med et godt læringsutbytte for elev-
ene. Det pekes blant annet på viktigheten av 
et godt skole- og læringsmiljø, høy motivasjon 
og betydningen av elevenes hjemmebakgrunn. 

Ole Kristian Bergem
Prosjektleder for TIMSS, Universitetet i Oslo
o.k.bergem@ils.uio.no
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Det som særlig blir understreket, er imidlertid 
at høy faglig lærerkompetanse og god under-
visningskvalitet har sterk positiv sammenheng 
med elevenes læringsutbytte. Som det blir sagt 
i kapittel 10.6: «TIMSS 2015-dataene viser at det 
på mange områder jobbes godt i norsk skole». 
Og litt senere: «Gode lærere er svært viktig for å 
kunne lykkes med å heve elevers læringsutbytte. 
Det har vært satset mye på å øke realfaglæreres 
kompetanse de siste årene. Ut fra våre funn er 
det all grunn til å fortsette denne satsningen.» 
Er dette å være «dømmande for lærarar og den 
jobben dei gjer»? Vi mener svaret er nei.

Gert Monstad Haga
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elever muligheter til å ta del i matematiske prosesser, til å lage eksempel, definere, resonnere, 
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metamatematiske innsikt gir grunnlag for slik undervisning.
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Denne boka har fokus på at samtaler har betydning 
for å lære matematikk. Boka handler om flerspråklige 
barn og unge, om matematikksamtaler i barnehage, i 
grunnskolens barne- og ungdomstrinn – om samta-
ler mellom elever som arbeider med matematikk på 
datamaskin, som arbeider med sannsynlighet og risiko, 
som samarbeider med bedrifter, som knytter matema-
tikk til lekende kreativitet.

Boka løfter samtaleanalyser som grunnlag for 
innsikt i fagdidaktisk praksis. Fokus er noen ganger 
på elevers samtaler, andre ganger på hvordan lærere 
danner rom for barn og unges matematisering, deres 
matematiske samspill – deres samtaler. Slik er den 
aktuell for studenter på alle nivå i lærerutdanningene 
og i forskerutdanning. Den er aktuell for lærere.
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Vethe, Sørngård, Hagen, 
Bringeland, Sumstad, Hauge

Kritisk refleksjon om
global temperaturutvikling
I denne artikkelen undersøkes det hvordan en 
gruppe masterstudenter reflekterer kritisk over 
en graf som viser prognoser for variasjoner av 
global gjennomsnittstemperatur. Forfatterne stil-
ler spørsmål ved om slike refleksjoner er relevante 
for matematikkforståelse og for samfunnsdebat-
ten selv om grafen er basert på matematikk som 
er altfor avansert til å forstå. Klasseromsdisku-
sjonen om grafen foregår i et kurs i matematikk-
didaktikk, og fem av studentene og foreleseren 
er forfatterne av denne artikkelen. I analysen 
brukes Skovsmoses seks refleksjonsnivåer for å 
identifisere og kategorisere studentenes utsagn. 
Refleksjonsnivåene er knyttet til kritisk vurde-
ring av matematikkens holdbarhet, relevans og 
rolle i samfunnet.  Resultatene viser at studen-
tene reflekterer allsidig over grafen og i henhold 
til alle seks nivåer. Dette tyder på at slike klas-
seromsdiskusjoner kan danne vilkår for kritisk 
refleksjon og læring, selv uten at man har utdy-
pende kjennskap til den underliggende mate-
matikken. Artikkelen diskuterer videre hvilken 
relevans slike diskusjoner kan ha. Betydningen 
av hvordan kritisk refleksjon i forbindelse med 
komplekse samfunnsspørsmål kan overføres til 
skolen, blir også diskutert.  

Introduksjon
Matematikk spiller en sentral rolle for hvor-
dan man forstår ulike samfunnsspørsmål, for 

Tor Inge Vethe
Bønes skole
ti.vethe@gmail.com

Andreas Austlid Hagen 
Alversund skule
andreas_au_ha@hotmail.com

Maria Astad Sørngård
Sædalen skole
maria.sorngard@gmail.com
 
Terje Andre Bringeland
terje.bringeland@hotmail.no
 
Marius Sætren Sumstad
Gimle oppveksttun skole
marius.sumstad@gmail.com 
 
Kjellrun Hiis Hauge
Høgskulen på Vestlandet
khh@hvl.no

Dette er en fagfellevurdert artikkel på nivå 1. 
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eksempel et rettferdig skattenivå, fordeling av 
støtteordninger, hva som er akseptabel risiko, 
eller hvordan man vurderer nytte opp mot 
kostnader. Matematikk er ofte et verktøy for 
beslutningstaking og påvirker slik samfunnets 
forståelse av hva som er problemet og hvordan 
man best løser det. Skovsmose (1994) betegner 
dette som matematikkens formaterende kraft. 
Kritisk matematikkdidaktikk omhandler dis-
kusjoner om og forskning på kritiske perspek-
tiver knyttet til matematikkens rolle i skolen og 
i samfunnet generelt, ofte i sammenheng med 
rettferdighet og demokrati. Elevenes evne til 
egne kritiske refleksjoner er et sentralt tema: 
det å vurdere beregningers gyldighet, rolle og 
relevans for et gitt samfunnsproblem (Skovs-
mose, 1994). I denne sammenhengen beskri-
ver Jablonka og Gellert (2007) en todeling av 
samfunnets borgere. På den ene siden har man 
sosiale grupper med kontroll over matematiske 
argumenter og som slik har styrende makt. På 
den andre siden finner man sosiale grupper som 
ikke har kunnskaper til å kunne diskutere de 
matematiske argumentene, noe som kan hindre 
kritisk refleksjon. 

Et demokrati er avhengig av en bred og kri-
tisk samfunnsdeltagelse. Jablonka (2003) knyt-
ter dette til mathematical literacy og betegner 
mathematical literacy som å benytte, anvende 
og tilegne seg matematisk kunnskap for å kunne 
stille kritiske spørsmål i forbindelse med mate-
matikkens formaterende kraft. For å legge til 
rette for kritisk refleksjon og økt deltagelse 
understreker Jablonka (2003) at det er viktig 
med virkelighetsnær undervisning, inkludert 
matematikkdiskusjoner. Eksempler på aktuelle 
temaer som er brukt i undervisning, er rasedis-
kriminering ved huslån (Gutstein, 2013) og støt-
teordninger til fattige bønder (Barbosa, 2006). 
Gutstein beskriver hvordan elever undersøker 
statistikker over hvem som får tilslag på huslån 
basert på søkernes økonomi, med den hensikt 
å få elevene til kritisk å reflektere over grunn-
leggende urettferdighet i deres eget liv. Barbosa 
viser hvordan elevene kritisk reflekterer over 

hva som er rettferdig når de lager matematiske 
fordelingsnøkler for støtteordninger.

Klimadebatten er et tema som har høy 
aktualitet i samfunnet. Det er store uenigheter 
i debatten, og argumenter er ofte vitenskapelig 
basert med matematikk som redskap, uavhengig 
av deltagerens overbevisning. Matematikk- og 
naturfagdidaktikere argumenterer for at kli-
madebatten må inn i klasserommet, både fordi 
elever trenger kunnskap på feltet, og fordi det 
fremmer kritisk refleksjon. Barwell (2013) påpe-
ker matematikkens roller i å beskrive, predikere 
og kommunisere klimaendringer. Han bruker 
Skovsmoses begrep matematikkens formate-
rende kraft når han refererer til klimadebatten 
og folks forståelse av hva klimaendring er. 
Tre karakteristikker ved matematikkens 
formaterende kraft blir pekt på, som det kan 
være viktig å reflektere over i klimadebatten: 
Forenklinger i ekspertenes beregninger blir 
skjult for allmennheten, bruk av matematisk 
språk kan tilsløre usikkerhet fordi den ikke 
er tilstrekkelig representert i matematikkens 
språk, og tallfestet kunnskap blir gjerne opp-
fattet som mer troverdig. Videre argumenterer 
han for at utdanningen har et ansvar i å forbe-
rede elever til kritisk refleksjon i klimadebat-
ten. Barwell og Suurtamm (2010) argumenterer 
dessuten for at matematikkundervisningen kan 
bidra til å synliggjøre menneskelig påvirkning 
i klimaspørsmålet med begrunnelsen at dette 
perspektivet ofte forsvinner i den offentlige 
debatten. Hansen (2010) tar for seg en avisar-
tikkel som presenterer prognoser av havnivået 
som resultat av global oppvarming. Hun belyser 
forutsetningen for prognosene og viser hvor-
dan dette fører til usikkerhet i prognosene. Slik 
berører hun særlig ett av aspektene ved matema-
tikkens formaterende kraft: at matematisk språk 
både kan tilsløre usikkerhet og generere risiko. 
Videre argumenterer hun for at elever bør erfare 
og øves i å reflektere over konsekvenser av valg, 
når problemstillinger, som hva havnivået i 
Bergen vil være i fremtiden, må forenkles for 
å kunne benytte matematiske redskaper. Erstad 
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og Klevenberg (2011) refererer til et elevprosjekt 
der kontroversene i klimadebatten i mediene er 
brukt for å fremme bevissthet rundt vitenska-
pens begrensninger og dens rolle i samfunns-
spørsmål.

I Norge ses elevers deltagelse i samfunns-
debatter på som viktig for et inkluderende og 
demokratisk samfunn, og i formålet til lærepla-
nen i matematikk står det: «Eit aktivt demokrati 
treng borgarar som kan setje seg inn i, forstå 
og kritisk vurdere kvantitativ informasjon, 
statistiske analysar og økonomiske prognosar. 
På den måten er matematisk kompetanse nød-
vendig for å forstå og kunne påverke prosessar i 
samfunnet» (Kunnskapsdepartementet, 2006). 
Dette betraktes som en del av elevers danning, 
og det uttrykkes videre at «[d]anning skjer i en 
prosess som veksler mellom individuell og kol-
lektiv læring, og utvikles gjennom refleksjon» 
(Kunnskapsdepartementet, 2009, s. 43). 

Fra ulike hold argumenteres det slik for hvor 
viktig det er å inkludere samfunnsdebatter, 
som klimadebatten er et eksempel på, i mate-
matikkundervisningen. Likevel er det svært 
begrenset forskning på hvordan debatter som 
støtter seg på avansert matematikk, legger til 
rette for læring av matematiske kompetanser. 
Lærerstudenter som har erfaring med å delta 
i denne type debatter, vil som lærere kunne 
fremme elevers kritisk demokratiske praksis 
i skolen.  Som en begynnende utforsking av 
dette problemområdet ble det lagt til rette for 
en diskusjon rundt klimapanelets graf som viser 
prognoser for temperaturvariasjoner av den glo-
bale gjennomsnittstemperaturen. Diskusjonen 
ble gjennomført i et masterkurs i matematikk-
didaktikk, og fem av studentene og foreleseren 
er forfattere av denne artikkelen. Vi undersø-
ker hvilke typer refleksjoner denne diskusjonen 
utviklet knyttet til matematikkrelaterte kom-
petanser. Til dette bruker vi Skovsmoses (1992) 
seks refleksjonssteg. I det følgende presenterer vi 
data, metoden for analysen, selve analysen og til 
slutt en diskusjon rundt funnene våre.

Presentasjon av forskningsprosjektet og 
analyseverktøy
Dette forskningsprosjektet tar utgangspunkt i 
en forelesning med masterstudenter i matema-
tikkdidaktikk ved Høgskolen i Bergen. Tema 
for forelesningen var kritisk matematikk med 
tittelen: Matematikklæring og modellering i et 
kritisk læringsperspektiv. En forenklet defini-
sjonen på kritisk matematikk kan være: kritiske 
blikk på matematikkens rolle i utdanning og i 
samfunnet (Ernest, 2010). Ni studenter var til 
stede, fem av disse er medforfattere av denne 
artikkelen. Foreleseren inviterte studentene til 
å være medforskere på denne undervisningsøk-
ten. Som innledende diskusjon presenterte hun 
tre medieutsagn knyttet til klimadebatten. Ett 
av dem var overskriften «De naturlige variasjo-
nene i klimaet har vært undervurdert», med 
ingressen «Mens klimaforskere flest advarer 
om global oppvarming, hevder professor Ole 
Humlum at temperaturen på jorden trolig vil 
synke» (BT, 2013). Så var det en lengre diskusjon 
med utgangspunkt i en graf fra klimapanelets 
rapport (se figur 1). Grafen viser prognoser for 
variasjoner av global gjennomsnittstempera-
tur. De matematiske beregningene bak grafen 
ble ikke presentert, de var uansett ansett som 
altfor avanserte. Foreleseren hadde med hensikt 
valgt en graf som var potensielt åpnende for dis-
kusjon, og som kunne illustrere flere aspekter 
ved kritisk matematikk og pensum for under-
visningen. 

Etter diskusjonen ble hovedpunktene opp-
summert og notert. Deretter presenterte forele-
seren Skovsmoses (1992) seks refleksjonsnivåer: 
(1) Har vi brukt den matematiske algoritmen 
riktig? (2) Har vi brukt den riktige algoritmen, 
eller finnes det mer velegnede algoritmer? (3) Er 
resultatene troverdige i forhold til hvordan de 
skal brukes? Er de formålstjenlige? (4) Hadde 
vi i det hele tatt trengt formelle utregninger? (5) 
Hvordan kan en bestemt algoritme påvirke vår 
forståelse av problemet? (6) Kunne vi reflektert 
på en annen måte? Deretter fulgte en dialog 
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mellom foreleser og studenter om hvilke nivåer 
oppsummeringspunktene fra diskusjonen 
kunne representere. 

Det ble gjort lydopptak av diskusjonen, meta-
samtalen om diskusjonen og dialogen rundt 
anvendelsen av Skovsmoses refleksjonsnivå på 
diskusjonen (se tabell 1). De fem studentene som 
ble med på forskningsprosjektet, transkriberte 
opptakene og kodet utsagn i henhold til reflek-
sjonsnivåene. Der kodingen ikke var entydig, 
ble den diskutert i fellesskap. Skovsmoses reflek-
sjonsnivå er utviklet for situasjoner hvor det 
reflekteres over egne beregninger og egen bruk 
av algoritmer. I klasseromsdiskusjonen reflek-
teres det derimot rundt en graf som andre har 
utarbeidet – i dette tilfellet klimaforskere. Det 
krevde omformulering av refleksjonsnivåene 
som nå skal gjenspeile hvordan diskusjonsdel-

tagerne reflekterer over sin forståelse av andres 
bruk og fremstilling. Våre omformuleringer er 
presentert i tabell 1 og fungerer som vårt analy-
seredskap på det transkriberte materialet. 

Presentasjon og kategorisering av 
datamateriell

I det følgende presenterer vi noen utdrag fra 
klasseromsdiskusjonen. Utdragene er hentet fra 
diskusjoner som hadde utgangspunkt i avisover-
skriftene (se over) og i en ganske komplisert graf 
fra Klimapanelet (figur 1). Grafen viser historisk 
utvikling av og prognoser for temperaturvaria-
sjoner av den globale gjennomsnittstemperatur. 
Prognosene er basert på fremtidsscenarier som 
representerer fire tenkte utslippsnivåer av kli-
magasser. Prognosene er utviklet ved hjelp av 
flere matematiske modeller, og de er presentert 

Figur 1: Grafen viser modellert utvikling av temperaturvariasjonene av den globale gjennomsnittstemperatur 
(Stocker et al., 2013, s. 1054). De er beregnet som avvik i overflatetemperaturen i forhold til perioden 1986 – 2005. 
Fire fremtidsscenarier er presentert med gjennomsnitt (de fargede linjene) og et 90% konfidensintervall (de fargede 
områdene). De ulike fargene representerer tenkte utslippsnivåer av klimagasser (RCP - representative concentration 
pathways), som blant annet vil være avhengig av den globale klimapolitikken.
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med gjennomsnitt og et 90 % konfidensintervall 
i hver sin farge. 

Utdragene er sortert under Skovsmoses 
refleksjonsnivåer i stigende rekkefølge. Vi 
begrunner valg av nivå og diskuterer senere 
relevansen av den kritiske kompetansen. Klam-
mer med tre prikker i utdragene er brukt for 
å markere at deler av sitatet eller hele sitatet er 
fjernet, parentes inneholder gjenfortalte og for-
kortede utdrag. Tre prikker i sitatene markerer 
kortere pauser eller nøling, mens parentes med 
tre prikker representerer lenger pauser i sitatene 
eller i diskusjonen. Vi har brukt klammer med 
refererende ord for å unngå misforståelser. 

Refleksjonsnivå 1:  
Har vi forstått grafen riktig?
Første utdrag er hentet fra diskusjonen rett 
etter at foreleser viser en graf fra klimapanelet 
(se figur 1). 

Emma Hvorfor er det så mange farger, da?
Foreleser (forklarer at RCP-verdiene repre-

senterer ulike konsentrasjoner av 

drivhusgasser) Så hver farge er … 
hører til et scenario […]    

Erik Så den røde streken er liksom gjen-
nomsnittet, da?

Foreleser Ja.
Erik Også er det liksom maks og minst? 
Steffen Er disse tre fargene tre tenkelige 

utfall på en måte?

Når Emma spør «Hvorfor er det er så mange 
farger, da?», tyder det på at hun er i en prosess 
der hun prøver å forstå hva grafen viser gjen-
nom hva fargene i grafene representerer. Erik 
bidrar med tolkningen av grafen ved å foreslå at 
den røde streken representerer gjennomsnittet 
i det røde feltet. Når han spør videre, refererer 
«maks» trolig til den øvre grensen av det røde 
feltet og «minst» til den nedre grensen. Dette 
uttrykker at han ser for seg at det fargede feltet 
formidler usikkerhet knyttet til prognosene. 
Steffen utforsker betydningen av at grafen viser 
felt av flere farger når han spør: «Er disse far-
gene tre tenkelige utfall?»

Skovsmoses refleksjonsnivå Vår formulering av refleksjonsnivå

(1) Har vi brukt den matematiske algoritmen 
riktig?

(1) Har vi forstått grafen riktig?

(2) Har vi brukt den riktige algoritmen, eller 
finnes det mer velegnede algoritmer?

(2) Har vi forstått algoritmen bak grafen? Er det 
mer velegnede algoritmer?

(3) Er resultatene troverdig i forhold til hvordan 
de skal brukes? Er de formålstjenlige?

(3) Er resultatene troverdige i forhold til 
hvordan de skal brukes?

(4) Hadde vi i det hele tatt trengt formelle 
utregninger?

(4) Hadde man trengt formelle utregninger?

(5) Hvordan kan en bestemt algoritme påvirke 
vår forståelse av problemet?

(5) Hvordan påvirker bruk av formell 
matematikk vår forståelse?

(6) Kunne vi ha reflektert på en annen måte? (6) Kunne vi reflektert på en annen måte?

Tabell 1: Skovsmoses (1992) refleksjonsnivå.
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Studentene utforsker hva grafen represente-
rer, og spørsmålene de stiller, kan derfor ses på 
som eksempler på refleksjonsnivå 1. De bruker 
matematiske begreper, slik som gjennomsnitt og 
utfall, og de peker på egenskaper (maks, minst) 
som kan knyttes til andre matematiske begre-
per, som variasjon og konfidensintervall. Grafen 
er utfordrende, og en god del av klasseromsdis-
kusjonen går med til å skape en felles forståelse 
om hva grafen uttrykker.

Refleksjonsnivå 2:  
Har vi forstått algoritmen bak grafen?  
Er det mer velegnede algoritmer?
I følgende utdrag diskuterer studentene fargeko-
dene som er brukt i grafen, der det røde og det 
blå feltet er delvis overlappende.

Ulrik Hvorfor kommer den [modellbereg-
ningen] innenfor den røde? Hvorfor 
blir den én av de tolv modellene 
i stedet for den attende på den 
lyseblå? Hvor går grensen for hvor 
målingene er innenfor? [...] Du kan 
se at det veldig mye mer variasjon – 
de virker mye mer uenige.

Emma Det spørs hvilke scenarier det er tatt 
utgangspunkt i. Hvis de har regnet 
på en RCP-verdi på 8,5, så kom de 
som hadde lavest verdi, med den helt 
nederste, ikke sant? Og så regnet de 
den samme modellen på en verdi 
på 2,6. Og så kunne de ha kommet 
med en av de laveste verdiene der 
òg. Mens noen som hadde høy verdi, 
kunne kommet nedi der. Det som 
du kan se her, er at det er veldig mye 
mer variasjon her. At her virker de 
mye mer uenige.

Ulrik utforsker kriterier for hvordan grafen er 
utarbeidet ved å stille spørsmål knyttet til hva 
fargene representerer. Spørsmålet om hvorfor 
deler av modellresultatet kommer innenfor det 
røde feltet, er trolig et spørsmål om hvorfor de 

fargede feltene overlapper. Det virker som om 
Ulrik tror det er utfallet av en modellberegning 
som bestemmer hvilken fargekode det skal ha, 
og ikke at fargekodene gjenspeiler mulige utfall 
for ulike utslippsscenarier. Dette inntrykket 
forsterkes når han spør: «Hvorfor blir den én 
av de tolv modellene, i stedet for den attende på 
den lyseblå?» Her gir han uttrykk for at én av de 
tolv modellene som produserer det røde feltet i 
figuren, burde vært plassert i det lyseblå. Når 
Ulrik stiller spørsmålet: «Hvor går grensa for 
hvor målingene er innenfor?», indikerer det at 
han stiller seg uforstående til hva som skiller det 
lyseblå og det røde området. Emma begynner 
å forklare at spredningen innenfor de fargede 
områdene gjenspeiler hvilket utslippsscenario 
modellene har tatt utgangspunkt i. Det ser ut 
som hun oppfatter at Ulrik har misforstått. Hun 
refererer ikke eksplisitt til algoritmer, men vet 
kanskje at når modeller viser ulike farger, betyr 
det at forskerne har valgt ulike verdier som 
utgangspunkt for sine modeller.

Ulrik stiller kritiske spørsmål knyttet til om 
grafen er basert på en korrekt algoritme. I dette 
tilfellet forstås algoritme som valg av kriterier 
for hvordan matematikkbaserte resultater blir 
representert i grafiske fremstillinger. Selv om 
det tyder på at han har misforstått hva grafen 
representerer, viser han evne til kritisk reflek-
sjon knyttet til algoritmen. Emma responderer 
ved å forsvare og forklare algoritmen. Utdraget 
er derfor tolket som et eksempel på refleksjons-
nivå 2.

Refleksjonsnivå 3:  
Er resultatene troverdig i forhold til  
hvordan de skal brukes? 
Før følgende utdrag diskuterer studentene 
jordens naturlige temperatursvingninger, og 
istidene blir trukket frem som eksempel. Ulrik 
har etterlyst kunnskaper om temperaturene 
lenger tilbake i tid.

Foreleser […] det vi ser, er vel de variasjonene 
og svingningene vi har opplevd i den 
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tidsperioden, fra 1850. Eller ville du 
gå lenger tilbake?

Ulrik Ja, jeg kunne gjerne gått lenger til-
bake og sett. Vi snakker om at det er 
naturlige svingninger før òg, sant?

Foreleser Mhm?
Ulrik Og hvor mye var topptemperaturen 

for lengre tid tilbake enn målingene?

I spørsmålet «Hvor mye var topptemperatu-
ren for lengre tid tilbake enn målingene?», 
refererer Ulrik trolig til naturlige tempera-
tursvingninger. Kanskje mener han at natur-
lige svingninger kan påvirke vår oppfatning 
om at temperaturutviklingen etter år 2000 er 
ekstraordinær. Med andre ord kan han opp-
fattes som tvilende til grafens troverdighet, og 
dette kategoriseres derfor som refleksjonsnivå 
3. Imidlertid kan også utdraget ses på som nivå 
5 fordi valg av tidsintervall kan være med på å 
forme vår forståelse av klimaendringene. Det 
å kunne stille kritiske spørsmål rundt valg av 
data, metode og fremstilling av resultater er en 
sentral del av kritisk kompetanse fordi slike valg 
kan ha betydelig påvirkning på konklusjonene 
basert på beregningene.

Refleksjonsnivå 4: Hadde vi trengt formelle 
utregninger?
Utsagnene nedenfor er hentet fra begynnelsen 
av undervisningen, før studentene er gjort kjent 
med klimapanelets graf. De tre delvis motstri-
dende medieutsagnene angående temperatur-
svingninger er presentert på PowerPoint, der 
den siste inneholdt påstander om at tempera-
turvariasjonene er naturlige, og at temperaturen 
kommer til å synke. Forut for utdraget disku-
teres gjennomsnittstemperatur og variasjoner.

Anne De sier jo at vi bare skal begynne 
å bli vant til den, sånn som den 
desember vi har hatt her i Bergen.

Foreleser  Ja?
Anne Det må vi bli vant til, sånn i forhold 

til været fremover. Ja.

Foreleser  Har du lyst å si noe?
Emma Det er jo veldig mye sånne speku-

lasjoner. Vi er vant til at desember 
er varm, ja, men så for fem-fire år 
siden så var det veldig kaldt her i tre 
måneder, så det er jo...

Foreleser Mhm. 
Emma  Det går opp og ned.
Foreleser Ja?
Emma Det er jo bare sånn synsing.

Anne gir uttrykk for at hun tror at temperatu-
ren ikke vil gå ned i tiden fremover, når hun sier 
at «vi bare skal begynne å bli vant til den», hvor 
«den» refererer trolig til en høyere temperatur. 
Hun eksemplifiserer med den forholdsvis varme 
desembermåneden som hadde vært kort tid før 
klasseromsdiskusjonen. Emma viser trolig til 
både medieutsagnet og til Anne når hun fortset-
ter med «Det er jo veldig mye sånne spekulasjo-
ner», slik at spekulasjonene gjelder om de høye 
temperaturene kommer til å fortsette. Dette 
utdyper hun ved å forklare at det var veldig 
kaldt for fem eller fire år tilbake, og antyder 
at det kan bli kaldt igjen. Emma konkluderer 
med at «Det går opp og ned», der hun refererer 
til temperaturen. Når hun hevder at «Det er jo 
bare sånn synsing», er det rimelig å tro at hun 
mener at det er synsing å påstå hvordan tempe-
raturutviklingen vil være i fremtiden når den 
naturlige variasjonen gjør dette vanskelig. Dette 
kan være et uttrykk for at hun etterlyser en mer 
formell behandling av data og sammenhenger 
når eksperter uttaler seg i mediene. 

Når Emma uttrykker kritikk til synsing, kan 
det tolkes som at hun etterlyser en mer matema-
tisk tilnærming til vurderingen av temperatur-
variasjonene. Her stilles det spørsmål ved kvan-
tifiseringen av fremstillingen, og refleksjonen 
til Emma samsvarer således med Skovsmoses 
refleksjonsnivå 4. Man kan ha overdreven tro på 
matematikkbaserte argumenter, men ofte kan 
de også bidra til å gi innsikt. Siden utdraget i 
tillegg handler om troverdighet, kan det også 
karakteriseres som nivå 3. 
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Refleksjonsnivå 5:  
Hvordan påvirker bruk av formell matematikk 
vår forståelse?
Halvveis i diskusjonen leder foreleser studen-
tene mot et nytt tema i forbindelse med grafen:

Foreleser […] Men hvis vi ser på år 2100, hva 
er det som skjer der?

Elisabeth Grafen er forskjøvet litt ned?
Foreleser Ja, hvorfor det?
Elisabeth I hvert fall den røde.
Foreleser Ja, i hvert fall den røde, det er jo 

veldig tydelig.
Elisabeth Det er jo færre modeller, da.
 […]
Ulrik Tenker at det mest kritiske frem til 

2100 ikke er lagt frem i modellene 
videre.

Foreleser Ja, det er jo sant.
Ulrik Sånn at kurven blir ikke like bratt 

videre.

Når foreleseren spør hva grafen viser for 2100, 
peker Elisabeth på at særlig den røde delen av 
grafen er «forskjøvet litt ned», «i hvert fall den 
røde». Prognosene viser et brudd ved år 2100, 
og prognoseverdiene er lavere etter dette. Hun 
utdyper med at «det er færre modeller». Dette 
kan knyttes til at siden modeller produserer 
ulike resultater, vil gjennomsnittsverdien kunne 
skifte i punktet der noen modeller ikke bidrar 
til prognosene lenger, slik som etter år 2100. 
Når Ulrik refererer til bruddet og sier at de mest 
kritiske modellene ikke bidrar fra 2100, og at 
kurvene etter dette ikke er like bratt, reflekte-
rer han over konsekvensene av å redusere antall 
modeller. Bruken av «kritisk» kan referere til 
enda høyere temperaturer, og muligens ser han 
for seg en mer dramatisk utvikling om grafen 
hadde vist prognoser fra alle modellene etter 
2100. 

Det at Elisabeth og Ulrik reflekterer over 
hvordan utvalget av modeller kan påvirke prog-
nosene, og hvordan temperaturendringene kan 
forstås, innebærer at de reflekterer kritisk over 

hvordan bruk av matematikk påvirker vår for-
ståelse. Utsagnene kan kategoriseres som reflek-
sjonsnivå 5.

Det neste utdraget er hentet fra en metasam-
tale etter diskusjonen rundt grafen.

Foreleser […] Hvorfor lager vi slike grafer? 
Hva er vitsen med dem? Er de vik-
tige?

Elisabeth Absolutt.
Foreleser Fordi?
Elisabeth Det er jo det å forutse hva som 

kommer til å skje da. Og hvilke 
utfall det [klimaendringene] har. 

Theodor De kan jo belyse ting og informere 
folk om effekten av, ja, menneske-
skapte klimagasser. Hva som kan 
skje.

Både Elisabeth og Theodor snakker om kon-
sekvenser av global oppvarming. Økt vann-
stand og tørke var temaer tidligere i diskusjo-
nen. Utsagnene kan tolkes som uttrykk for at 
klimaprognosene påvirker vår forestilling om 
hvordan verden ser ut i fremtiden. Elisabeth sier 
at det handler om «å forutse det som kommer 
til å skje», mens Theodor fremholder at det kan 
belyse og «informere folk om effekten» av men-
neskeskapte klimagasser. Med andre ord er 
det ikke nødvendigvis temperaturprognosene 
isolert sett som er interessante. Kritisk reflek-
sjon om hva som forårsaker resultater (i dette 
tilfelle grafen) og videre årsakssammenhenger, 
er vesentlig for å kunne vurdere betydningen 
av informasjonen. Dette handler om hvordan 
bruk av matematikk kan belyse og forme inn-
sikt, og vi velger derfor å karakterisere det som 
refleksjonsnivå 5. 

De to utdragene viser to ulike typer reflek-
sjoner om hvordan matematikk kan påvirke vår 
forståelse. I det første utdraget er refleksjonene 
knyttet til at to modeller ikke nødvendigvis 
utvikler identiske prognoser. Dette henviser til 
usikkerhet i matematiske modeller, og refleksjo-
nene er knyttet til begrensningene i matema-
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tikkbasert kunnskap. I det andre utdraget er 
refleksjonene knyttet til hvordan matematikk-
basert kunnskap kan være en støtte til å øyne 
konsekvenser og til å ta beslutninger på grunn-
lag av dette. I et samfunnsperspektiv ser vi det 
som viktig med refleksjoner av begge typer.

Refleksjonsnivå 6:  
Kunne vi ha reflektert på en annen måte?
Følgende utdrag er hentet fra metasamtalen 
etter diskusjonen om grafen. Foreleseren ønsker 
å oppsummere temaene det er reflektert over i 
diskusjonen. Samtalen finner sted før Skovsmo-
ses refleksjonsnivå er presentert.

Foreleser Hvilke typer refleksjoner har dere 
hatt, temamessig? 

Steffen Jeg merker at vi har vært veldig kri-
tiske til alt du har gitt oss av utsagn 
og grafer.

 […]
Foreleser […] Hva tenkte du på, da du sa det? 

(Viser tilbake på kommentaren fra 
Steffen).

Steffen Nei, jeg tenkte jo på at vi prøvde 
å finne mangler eller feil på alle 
utsagn, på grafer du har vist oss. At 
vi har vært veldig, nei, veldig. Vet 
ikke om vi har vært negative, eller …

Theodor Er åpne for at det er feil i modellene.
Steffen Ja, ja.
Ulrik Vi hadde jo den inngangen hele 

tiden. Jeg tenker på at overskriften 
for timen er jo i et kritisk …

Steffen Ja. Det har vært lite positive argu-
menter i utsagnene om grafen. Det 
har vært lite argumenter for at de 
[medieutsagnene] stemmer eller for 
at det er riktig. Og på de forskerne, 
på de. Ja. …

Flere av studentene gir uttrykk for at de har 
vært for kritiske i diskusjonen. Steffen sier «at 
vi prøvde å finne mangler og feil», og lurer 
på om «vi har vært negative». Når Theodor 

sier at de har «vært åpne for at det er feil i 
modellene», kan det være en motsats til Steffen. 
Ulrik fremhever «i et kritisk» [perspektiv] som 
undervisningstimens overskrift, og påpeker at 
tema for timen kan ha påvirket graden av kritisk 
tenkning hos studentene. Utsagnet fungerer 
samtidig støttende til både Theodors og Steffens 
utsagn, og Steffen kommer tilbake og fremhol-
der at det «har vært lite positive argumenter».

Det virker som om studentene, særlig Steffen, 
forstår «kritisk» som noe negativt. Ulrik fore-
slår at temaet for timen kan ha påvirket graden 
av kritisk tenkning hos studentene. Dette kan 
bety at studentene mener de ville ha uttalt seg 
mer positivt om noen av presseoppslagene og 
om klimapanelets graf i andre sammenhenger. 
Derfor vil utdraget kunne kategoriseres som 
refleksjonsnivå 6. Refleksjoner som dette er 
avgjørende for innsikt i hva kritisk kompetanse 
innebærer. Selv om man kan ha kritiske inn-
vendinger til kvantifisert kunnskap, betyr ikke 
det nødvendigvis at man er imot tiltakene som 
kunnskapen peker mot. Ofte er det begrenset 
hvor mye usikkerheten knyttet til kunnskap 
kan reduseres. Det er for eksempel ikke gitt at 
man med mer forskning vil kunne produsere 
betraktelig bedre temperaturprognoser. Da har 
spørsmålet om hvordan man skal forholde seg 
til usikkerheten, større betydning enn hvilken 
tolkning av den usikre kunnskapen som er den 
beste.

Diskusjon
Analysen viser at studentenes refleksjoner kan 
ses i lys av alle Skovsmoses (1992) refleksjonsni-
våer, men at noen nivåer var mer fremtredende 
enn andre. En god del av diskusjonen var knyt-
tet til å lese grafen, noe vi har betegnet som 
refleksjoner rundt det matematiske ved grafen. 
Flest refleksjoner var knyttet til om grafen var 
riktig forstått. Vi utvidet Skovsmoses to første 
nivåer til å gjelde refleksjoner om andres bruk 
av algoritmer. Fordi klimapanelets beregninger 
er så komplekse, ser vi at det ikke er like aktuelt 
med vurderinger av om panelet har regnet riktig 
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eller ikke. Kanskje nettopp derfor ble det enkelte 
ganger vanskelig å skille mellom refleksjonsnivå 
1 og 2.

Vi fant flere eksempler når det gjelder reflek-
sjonsnivåene som omhandler sammenhenger 
mellom middel og mål. Det ble særlig reflektert 
rundt temperaturendringer og hvordan grafen 
kunne ha vært fremstilt for å styrke inntryk-
ket av om endringene er menneskeskapte. I for-
bindelse med flere medieutsagn, som studenter 
betegnet som «synsing», ble det etterlyst tall-
materiale for å kunne vurdere troverdigheten 
til utsagnene.

Aktualiteten til grafen ble diskutert i form av 
hvordan slike grafer påvirker folks oppfatning 
om alvoret i klimautviklingen og resulterende 
tiltak. Mot slutten av undervisningen reflek-
terte studentene over sin egen kritiske stemme 
og ga uttrykk for at de synes de hadde vært for 
negative. 

Innledningsvis i artikkelen ble det belyst 
hvordan matematikkens formaterende kraft 
(Skovsmose, 1994) i fremstilte problemer og 
prognoser kan påvirke vår forståelse av vir-
keligheten. Vi mener utdragene viser at det er 
mulig å utvikle undervisning slik at studenter 
kan øve kritisk kompetanse som vesentlig for 
kritisk samfunnsdeltagelse. Innsikt i at slike 
prognoser til dels inneholder tilfeldigheter som 
kan påvirke folks oppfatning av en situasjon, 
innebærer at man forstår at det er usikkerhet 
knyttet til prognoser, og at det finnes alterna-
tive matematiske fremgangsmåter. Denne usik-
kerheten kan forklare eventuelle uenigheter 
mellom eksperter. Som kritisk samfunnsdelta-
ger kan man stille spørsmål ved begrensningene 
til beregninger og bidra til at alternative vink-
linger prøves ut. 

Tidligere forskning viser verdien av at elever 
kritisk reflekterer over statistikk presentert i det 
offentlige rom (Watson, 1997; 2004). Analysene 
våre viser at til tross for at svært avansert mate-
matikk ligger til grunn for klimapanelets graf, 
klarer studentene å reflektere kritisk over en 
rekke aspekter ved grafen og grunnlaget for den. 

Verdien av en slik aktivitet kan være mangfol-
dig: 1) Studentene får trening i å tolke en sam-
mensatt og samfunnsaktuell graf og vurdere 
bakgrunnen for den. 2) De får nye innsikter i 
et samfunnsaktuelt tema samtidig som deres 
eget diskusjonsbidrag er viktig for de andre. 3) 
I vårt tilfelle ble klimadiskusjonen brukt for å få 
dypere innsikt i pensumlitteratur. 4) Studentene 
får trening i å stille kritiske spørsmål, en ferdig-
het de senere kan bruke for å påvirke samfunns-
debatter. 5) De utvikler innsikt i usikkerheter 
i forbindelse med matematisk modellering, for 
eksempel det at valg av data kan påvirke gra-
fens budskap (i vårt tilfelle data lenger tilbake i 
tid), at ulike betingelser kan føre til ulike prog-
noser (ulike nivåer av drivhusgasser), at ulike 
modeller kan komme frem til forskjellig resul-
tat (fallet i kurvenivåene ved år 2100). 6) Selv 
kvantitativ forskning med høy status kan være 
forbundet med usikkerhet. Det betyr at man må 
velge hvordan man skal forholde seg til denne 
usikkerheten. Har man lit til trenden i prog-
nosene til tross for usikkerhet? Tør man satse 
på at klimaendringer ikke er menneskeskapt? 
Det å være kritisk til noe betyr dermed ikke det 
samme som å være negativ til foreslåtte tiltak. 

Under arbeidet med analysen ble det ytret 
behov for et nytt refleksjonsperspektiv som går 
på reliabiliteten til den som har utført beregnin-
gene. Eksempelvis ytret en student: «[…] Det er 
større sannsynlighet for at den [klimapanelets 
graf] er riktig, enn om en vanlig person skulle 
gjort det.» Her indikerer studenten at klimapa-
nelets utsagn har en større troverdighet, og at 
dette er et viktig poeng i debatten. For å få inn 
slike perspektiver kan enten nivå 3 utvides til 
også å gjelde forskerens/personens reliabilitet 
eller alternativt å opprette et nytt nivå.

I denne artikkelen har vi fokusert på å finne 
eksempler på Skovsmoses seks refleksjonsnivåer 
i klimadiskusjonen. Vi har ikke lagt vekt på å 
dokumentere hvordan innsikter utvikles gjen-
nom diskusjonen, eller hvilken bestemt verdi 
disse innsiktene kan ha. Datamaterialet kan 
imidlertid gi innsikt i dette temaet også.
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Et relevant spørsmål er om et liknende 
undervisningsopplegg kunne bli like fruktbart i 
skolen? Trolig skulle elever i videregående skole 
kunne diskutere klimapanelets graf på en tilsva-
rende måte som studentene i vår artikkel. Slik 
vil det også kunne være for ungdomsskoleelever 
og barneskoleelever. Skal det være relevant for 
elevene, vil valg av graf, samfunnsaktualitet og 
interesseområde ha betydning. Et slikt arbeid 
forutsetter engasjement fra elever og lærer. For 
å vurdere om en graf er velegnet til å reflektere 
over, kan læreren bruke Skovsmoses (1992) seks 
refleksjonsnivåer. Dessuten kan de brukes til å 
forberede spørsmål som kan utløse refleksjoner 
på de ulike nivåene blant elevene. I tillegg til at 
elevene får trening i ulike refleksjonsnivåer, vil 
slik virkelighetsnær undervisning kunne bidra 
til engasjement og motivasjon. Særlig gjelder 
dette hvis elevene har et forhold til temaet og 
en klarer å danne en likeverdig dialog mellom 
elever og mellom elever og lærer.  Imidlertid 
er spørsmålet om hvordan lærere og elever 
kan diskutere resultater og grafer fra avansert 
matematikk, og fordeler og ulemper med dette, 
temaer for videre forskning.

Takk
Vi ønsker å takke medstudenter for en kon-
struktiv og god klasseromsdiskusjon, for tilla-
telsen til å bruke dataene og for tilbakemeldin-
ger på artikkelen. Marit Johnsen-Høines har gitt 
oss uvurderlig støtte og hjelp underveis. Det er 
vi veldig takknemlige for. Og til slutt retter vi 
en takk til Klimapanelet (IPCC) for tillatelsen 
til å trykke grafen.
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Matematikksenteret
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Nasjonale prøver:  
Et nyttig verktøy for 
skole-Norge 
Prestasjonene i matematikk og regning blant 
norske elever har vært under lupen i flere tiår. 
Siden 2004 har de nasjonale prøvene, sammen 
med internasjonale tester, vært en viktig måle-
parameter for elevenes kompetanse og pre-
stasjoner. De nasjonale prøvene utvikles i sin 
helhet ved Matematikksenteret.

For 15 år siden vedtok politikerne at det 
skulle gjennomføres nasjonale prøver i skolene 
her til lands. Det kom som en følge av svake 
prestasjonene i PISA-undersøkelsen i år 2000. 
Matematikksenteret fikk oppdraget med å utvi-
kle prøvene. De første prøvene ble gjennomført 
i 2004. I dag er det fortsatt Matematikksente-
ret, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, som 
utvikler prøvene og det tilhørende veilednings-
materiellet for lærerne. Dette arbeidet utgjør en 
stor del av Matematikksenterets virksomhet. 

Kvalitetssikret
– De nasjonale prøvene er kvalitetssikret gjen-
nom tre runder med utprøvinger for at vi skal 
stole på resultatene, sier Grethe Ravlo. Hun er 
prosjektleder for arbeidet med nasjonale prøver 
ved Matematikksenteret.

Da prøvene ble innført var det sterke fronter 
både for og mot nasjonale prøver. Kritikerne 
mente det var feil å legge nasjonale prøver til 

grunn for å si 
noe om hvor 
gode eller dår-
lige norske elever 
er i matematikk. 
Noe senere ble 
det argumen-
tert med at et 
nasjonalt vur-
deringssystem, 
som de nasjo-
nale prøvene er, 
kunne bli opp-
fattet som en 
vurdering av de 
enkelte lærerne 
rundt om i landet, og at det ville være en uhel-
dig og uønsket konsekvens. I 2004 og 2005 lå 
prøvene til gjennomføring på slutten av skoleå-
ret. I påvente av ny læreplan, kjent som «Kunn-
skapsløftet», ble det politisk besluttet å sette de 
nasjonale prøvene på vent i et år. Det var i 2006. 
Siden 2007 har prøvene blitt gjennomført i sep-
tember og oktober.

Fra matematikk til regning
Norske elever fortsatte å forbedre resultatene 
i den internasjonale PISA-undersøkelsen. I 
2004 og 2005 var det nasjonale prøver i faget 
matematikk. Da ny læreplan kom i 2006 ble 
det endret til nasjonale prøver i regning. I disse 
dager jobbes det med de nasjonale prøvene som 
skal ut i skolene høsten 2018. Dette arbeidet har 
allerede pågått et halvt år.

Grethe Ravlo
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– Det tar to år fra vi starter til prøvene er 
ferdig utviklet. I løpet av denne tida prøves hver 
oppgave ut i et utvalg skoler hele tre ganger, for-
teller Grethe Ravlo.

To år med utvikling
Nasjonale prøver gjennomføres i 5., 8. og 9. 
trinn. De to eldste årstrinnene har den samme 
prøven. La oss følge prøvene fra a til å. Høsten 
2016 ble altså arbeidet med 2018-prøvene påbe-
gynt. Det ble utviklet om lag 530 oppgaver for-
delt på 15 forskjellige prøvesett. For det meste 
er dette åpne oppgaver, det vil si at det ikke er 
noen svaralternativer å velge mellom. Utdan-
ningsdirektoratet trekker ut et tilfeldig og repre-
sentativt utvalg skoler. Matematikksenteret tar 
kontakt med skolene. På hver skole velges det 
ut 30 elever som gjennomfører den aller første 
utprøvingen av oppgavene. Om lag 2 000 elever 
på hvert trinn er med i utprøvingen, eller pilo-
teringen som det omtales som internt. Alt dette 
skjedde i februar 2017.

– Alle elevsvar fra denne utprøvingen sendes 
til Matematikksenteret, der svarene analyseres. 
Hvordan oppfører en enkelt oppgave seg i for-
hold til en annen? Svarer gutter og jenter ulikt 
på enkelte oppgaver? Er det oppgaver der løs-
ningsprosenten er spesielt lav eller høy? Vi luker 
ut oppgaver som ikke oppfyller kriteriene i så 
høy grad at vi kan stole på resultatet, forklarer 
Ravlo.

Flervalgsoppgaver
Etter analysene gjøres åpne oppgaver om til fler-
valgsoppgaver. Det vil si at oppgavene får svar-
alternativer, der elevene skal velge det alterna-
tivet som de mener er riktig. Alle alternativene 
er reelle elevsvar fra den første runden med 
utprøving.

I mai 2017 skal oppgavene testes på nytt 
blant skoleelever ved et tilfeldig og representa-
tivt utvalg skoler. I første utprøving var det 15 
forskjellige prøvesett med til sammen 530 opp-
gaver. I andre utprøving vil det være seks–sju 
prøvesett med 45–50 oppgaver i hvert sett. På 

nytt kommer elevsvarene til Matematikksen-
teret. Nye analyser skal gjennomføres og flere 
oppgaver lukes bort.

Siste runde med utprøving kommer i august 
2017. Da er det redusert til to fullverdige prøver 
for hvert trinn som skal gjennomføre prøven. 
Skoler velges ut, elever svarer, resultatene sendes 
Matematikksenteret og alt analyseres nok en 
gang.

60 000 elevbesvarelser på hvert trinn
– På dette tidspunktet har vi fått så god over-
sikt over hvordan oppgavene «oppfører» seg 
blant elevene, at vi med sikkerhet kan si hvilke 
oppgaver som vil fungere og hvilke som ikke 
vil fungere i forhold til kravene. Vi plukker ut 
de beste oppgavene fra den siste utprøvingen – 
det som hos oss kalles andre pilot – og ender i 
løpet av høsten 2017 opp med første forslag til 
nye prøver for 2018. Forslagene våre til endelige 
prøver sendes så til Utdanningsdirektoratet i 
februar 2018. Høsten 2018 skal 180 000 elever 
gjennomføre obligatoriske nasjonale prøver i 

Hva er forskjellen på  
matematikk og regning?

Matematikk: Matematikk i denne 
sammenhengen er definert som faget 
matematikk, slik det er beskrevet i 
Kunnskapsløftet fra 2006. En prøve i 
matematikk tester i hvilken grad elevene har 
nådd kompetansemålene i faget matematikk. 
 
Regning: Regning er en grunnleggende 
ferdighet som går på tvers av fag. Ferdigheten 
å kunne regne er å bruke matematikk i en rekke 
livsområder. Det innebærer å resonnere og 
bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, 
fakta og verktøy for å løse problemer og for å 
beskrive, forklare og forutse hva som skjer. En 
prøve i regning måler i hvilken grad elevene 
har den matematiske kompetansen som er 
nødvendig for å nå kompetansemålene i alle 
fag.
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regning, sier Grethe Ravlo.
Hun kunne også sagt noe om en grundig 

kvalitetssikring med språkvask av oppgaver 
internt og eksternt kontinuerlig i prosessen, og 
at de ferdige prøvene oversettes til to samiske 
språk, tegnspråk og blindeskrift, i tillegg til 
norsk og nynorsk.

– Nasjonale prøver er en rettighet for elever 
ved norske skoler, derfor skal prøvene tilrette-
legges på en måte som gjør de tilgjengelige for 
alle, forklarer Matematikksenterets prosjektle-
der, Grethe Ravlo.

Resultater på skoleporten.no
I etterkant av at de nasjonale prøvene er gjen-
nomført, kommer om lag 60 000 elevbesva-
relser fra hvert trinn til Matematikksenteret 
for analyse. Analysen ender opp i en rapport 
som sendes til Utdanningsdirektoratet to–tre 
måneder etter gjennomføringen. Utdannings-
direktoratet presenterer resultatene i november/
desember hvert år. På skoleporten.no kan hvem 
som helst gå inn for å se resultater for fylker, 
kommuner og skoler.

Veiledningsmateriell
De nasjonale prøvene er noe alle elever får et 
forhold til. Men det de ikke ser, er veilednings-
materialet til lærere og skoleledere. Dette utvi-
kles også av Matematikksenteret. Månedene før 
prøvene avholdes, utarbeides veiledninger som 
sier noe om formålet med de nasjonale prøvene, 
mestringsbeskrivelser for de forskjellige nivå-
ene, hvordan skolene kan jobbe med resultatene 
i ettertid, beskrivelser av hva som testes i hver 
enkelt oppgave og tips til videre arbeid.

– Veiledningene er omfattende, men forhå-
pentligvis veldig nyttige, sier Ravlo. – Vi ønsker 
sterkt at arbeidet skal føre til at elevene utvikler 
sin matematiske kompetanse og tenkning. Det 
er et mål at elevene blir flinkere til å anvende 
denne kompetansen i faglige og dagligdagse 
sammenhenger.

Skoleporten: https://skoleporten.udir.no/
Nasjonale prøver: https://www.udir.no/nasjonaleprover
Kunnskapsløftet: https://www.regjeringen.no/no/tema/

utdanning/grunnopplaring/kunnskapsloftet/
id534689/

Realfagkonferansen 2017
Bli med på en inspirasjons- og motivasjonsdag for alle realfaglærere. Deltakelse er gratis og vi lover 
spennende og matnyttige foredrag.
Matematikksenteret er medarrangør når Realfagkonferansen 2017 arrangeres 4. mai. Realfaglærere i 
alle utgaver er velkomne. Konferansen holdes i Realfagbygget på Gløshaugen i Trondheim.
Konferansen er gratis for lærere. Arrangører er fylkeskommunene i de to trøndelagsfylkene, 
Naturfagsenteret, Matematikksenteret og NTNU. Flere ansatte ved Matematikksenteret skal holde 
foredrag på konferansen og det er et rikholdig program. «Matematikkens rolle og posisjon i skolen» er 
tema for plenumsforedragene. 
NTNUs pris for styrking av realfagene blir også delt ut under Realfagkonferansen. Prisen er på 20 000 
kroner og går til elever, lærere eller skoler som i særlig grad har bidratt til økt interesse for og god 
læring i realfag.
Meld deg på konferansen nå – fristen er satt til 20. april. Påmeldingsskjema og alt annet du trenger 
å vite om begivenheten finner du på nettsiden www.realfag.eventweb.no.
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Hva er det minste eller 
hva er det største?
Anne-Gunn Svorkmo, Matematikksenteret

Oppgaver hvor det spørres etter et minste antall 
eller et største antall av noe, er i utgangspunk-
tet oppgaver med mer enn én løsning. Målet 
er å velge ut en av dem, og kravet eller betin-
gelsen til denne ene løsningen er at det er den 
minste eller den største mulige sammenlignet 
med alle de andre. Det kan for eksempel spør-
res etter det største antall personer, det minste 
antall brikker som må flyttes, flest antall mål, 
færrest antall klipp i et stykke papir, det stør-
ste antall brødre eller søstre noen kan ha, det 
største mulige arealet, det minste tallet osv.   
Å finne største eller minste felles faktor til to 
eller flere tall, handler om det samme. Ofte 
finnes det flere felles faktorer til to tall, men det 
er den største eller den minste faktoren som i 
enkelte sammenhenger er interessant. Samme 
type optimalisering gjelder også for enkelte spill 
for eksempel Froskehopp og Hanois tårn, hvor 

hensikten er å nå et mål ved å utføre færrest 
antall flytt.

I lærebøker i matematikk for grunnsko-
len finnes det ikke mange oppgaver av denne 
typen. I et nyere læreverk for mellomtrinnet, 
fant jeg kun én oppgave med denne formule-
ringen. Hvorfor det er så få slike oppgaver, vet 
jeg ikke. Hvis elever møter en problemstilling 
eller spørsmålsformulering de ikke er vant med, 
vil de ofte oppleve oppgaven som vanskelig. I 
tillegg kan oppgaver som i utgangspunktet har 
flere løsninger, virke uoverkommelig for enkelte 
elever. Når det arbeides med å finne det minste 
eller største, er det kun i noen sammenhenger 
det er nødvendig å finne alle løsningene. Hvis 
så er, er det oftest snakk om et mindre antall 
og hensikten er for å kunne sammenligne.  
Andre ganger er det uhensiktsmessig å finne alle 
løsningene, fordi det er så mange av dem. Da er 
det om å finne mønstre og sammenhenger og 
velge en gunstig strategi som gjør det mulig å 
resonnere seg fram til den ene riktige løsningen. 

Blant kenguruoppgavene finnes det mange 
oppgaver hvor det spørres etter det minste 
eller det største antallet, og jeg vil vise noen 
eksempler både fra tidligere og inneværende 
år. Oppgavene nedenfor er merket med origi-
nalnummeret slik at det er enklere å finne igjen 
oppgaven med fasit på Matematikksenteret sine 
nettsider.

Benjamin 2015, oppg. 13
I Bakkegata er det 9 hus ved siden av 
hverandre. Det bor minst én person i hvert hus. 
I to hus som ligger inntil hverandre bor det ikke 
mer enn 6 personer til sammen. 

Hva er det største antall personer som kan bo i 
Bakkegata? 
A) 23 B) 25 C) 27 D) 29 E) 31

kenguru    sidene
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I oppgaven ovenfor er det om å finne to tall 
som til sammen blir 6, og her kan man velge 
mellom 1 og 5, 2 og 4 og 3 og 3. Det er i utgangs-
punktet tre løsninger på denne oppgaven. 
For at antall personer i Bakkegata skal maksi-
meres, er det et av disse tallparene som er mer 
gunstig enn de to andre. Det oppdager man 
kanskje ikke før man begynner å plassere tal-
lene i husene. Antall hus i gata er et oddetall noe 
som gjør at tallene (antall beboere) kan plasseres 
på to ulike måter. Det ene alternativet gir flere 
beboere i Bakkegata enn det andre.

I oppgaven nedenfor skal det lages en like-
sidet trekant med minst antall brikker. Det er 
vanskelig å se for seg hvordan figuren i oppga-
ven kan være del av en likesidet trekant uten å 
tegne noen inn noen hjelpelinjer. Et helt eller 
delvis omriss av figuren kan være til hjelp for å 
finne det minste antall små brikker Klara tren-
ger å bruke for å fullføre trekanten.

Denne oppgaven har i utgangpunktet mange 
løsninger uten at vi trenger å finne alle 
løsningene. De tre målskårerne kunne for 
eksempel ha skåret 1, 3 og 16 mål eller 4, 5 og 
11 mål, for vi vet at ingen av de fire har skåret 
et likt antall mål. Begge disse løsningene gir en 
sum på 20 mål. Vi vet at Mia var den spilleren 
som skåret færrest mål, men vi ønsker å finne 
hva som er det største antall mål hun kunne ha 
skåret. Da må man justere antall mål de tre spil-
lerne har skåret slik at det blir mest gunstig for 
Mia.  

Den siste oppgaven, tallpyramiden neden-
for, bygger på forståelsen av at et partall pluss 
et oddetall gir et oddetall, et oddetall pluss 
et oddetall gir et partall og at et partall pluss 
et partall gir et partall. Oppgaven finnes i en 
enklere utgave i oppgavesettet for Benjamin 
2017. Her er det om å maksimere antall oddetall 
i pyramiden. Selvfølgelig kan vi fylle inn tall i 
pyramiden, men her er det uendelig mange løs-
ninger. En annen mulighet er å sette inn en O 
for oddetall i alle ruter, for deretter å se hvor 
mange oddetall vi trenger å erstatte med en P 
(partall) slik at tallpyramiden blir riktig utfylt:

Benjamin 2016, oppg. 16
Klara skal lage en stor 
likesidet trekant ved å sette 
sammen små likesidete 
trekanter. Hun har allerede 
satt sammen noen av disse 
små trekantene, slik figuren 
viser.

Hvilket alternativ nedenfor er det minste antall 
trekanter Klara trenger?

A) 5 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18

Benjamin 2017, oppg. 16
I en håndballkamp skåret fire spillere mål. 
Ingen av de fire skåret like mange mål. Mia var 
den som skåret færrest. De tre andre hadde 
skåret 20 mål til sammen.
 
Hva er det største antall mål Mia kunne ha 
skåret?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
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Cadet 2017, oppg. 23
I hver rute i tallpyramiden skal det stå et 
naturlig tall. Alle tall ovenfor den nederste 
raden skal være summen av de to tallene i 
rutene rett under.

Hvor mange oddetall er det maksimalt mulig å 
skrive i tallpyramiden?

A) 5 B) 7 C) 8 D) 10 E) 11

Det å venne elever til å tegne eller illus-
trere problemet er en kjent problemløsnings-
strategi og gir ofte god hjelp til å løse oppga-
ven.  Tre av oppgavene her har en illustrasjon 
som bør utnyttes i oppgaveløsningen. Det kan 

noen ganger være nødvendig å gjøre elevene 
oppmerksomme på dette.

Over 12 000 elever deltok i årets Kenguru-
konkurranse! Fra 2017 er oppgavene tilgjenge-
lige både på bokmål, nynorsk og engelsk. Årets 
oppgavesett legges ut på Matematikksenteret 
sine hjemmesider i slutten av april, og kan da 
brukes fritt i undervisningen.

Kengururekord
Årets utgave av Kengurukonkurransen er godt 
i gang. Påmeldingsfristen er utløpt og elever fra 
hele landet er i gang med å løse de tilsendte 
oppgavene. I år er det et rekordstort antall som 
deltar - mer enn 12 600 elever!
Kengurukonkurransen har i årenes løp blitt 
et begrep for mange lærere og elever både i 
inn og utland. I Norge ble konkurransen første 
gang arrangert i 2005.  Frankrike, som er 
opprinnelseslandet til konkurransen, hadde 
første Kengurukonkurranse i 1993. I år er om 
lag 65 land med på konkurransen.
I Norge har deltakerantallet aldri vært høyere 
enn i 2017. Drøyt 12.600 elever er påmeldt. 
21. april er den siste datoen for å registrere 
elevenes resultater.
Les mer på nett:  
www.matematikksenteret.no/kengurusidene
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GeoGebra i ny versjon

GeoGebra er et gratis digitalt, dynamisk mate-
matikkprogram til bruk i skolen. Programmet 
har millioner av brukere verden over. I vinter 
kom en ny versjon av GeoGebra. En av de mest 
synlige endringene i programmet er at det nå 
både fungerer og ser likt ut på alle plattformer.

Hvis du bruker GeoGebra i skolen, er du ikke 
alene. Flere millioner brukere over hele verden 
bruker dataprogrammet i undervisning og 
læring. Programmet kobler sammen geometri, 
algebra og regneark på en helt dynamisk måte. 
Matematikksenteret har ansvar for det norske 
arbeidet med GeoGebra. Nå har utviklingen 
av programmet kommet til GeoGebra 6 og den 
versjonen ble sluppet i vinter.

På Matematikksenterets nettside finnes det 
flere læringsressurser som benytter GeoGebra. 
Du kan se alle ressursene på www.geogebra.no

De viktigste endringene i den oppdaterte ver-
sjonen av GeoGebra kan du se her: 

http://www.matematikksenteret.no/attach-
ment.ap?id=3436

Rikholdig samling av aktiviteter og opplegg
Visste du at det 
finnes mer enn 
100 forskjellige 
under visnings-
opplegg og 
aktiviteter på 
Matematikk-
senterets 
hjemmeside?
Vi har utviklet kvalitetssikrede aktiviteter og 
opplegg for barnehagen, grunnskolen og den 
videregående skolen. De er gratis, har gode 
forklaringer til didaktikken og inneholder tips 
til utvidelser, variasjoner og nivådeling. Og 
ikke minst: Alle våre opplegg og aktiviteter 
er knyttet til rammeplanområdet «Antall, 
rom og form» for barnehagen og de ulike 
kompetansemålene i læreplanen for skolen.
På www.matematikksenteret.no er aktivitetene 
og undervisningsoppleggene blant det mest 
populære innholdet. Har du tatt en kikk i den 
rikholdige ressurssamlingen?
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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 er en demokratisk rett å 

få en matematikkundervisning 
som setter en i stand til å delta 
aktivt som borger i et demokrati. 
Derfor vil Landslaget for matema-
tikk i skolen (Lamis) sette fokus 
på matematikk for alle.

Styret for LAMIS
Leder
Tone Skori, Akershus
Barnetrinnet
Henrik Kirkegaard, Møre og 
Romsdal

Mellomtrinnet
Renate Jensen, Hordaland
Ungdomstrinnet 
Gerd Nilsen, Hedmark
Videregående skole
Torgeir Nilsen, Nordland
Høgskole/universitet
Marianne Maugesten, Østfold
Varamedlem
1 Kari-Anne Bjørnø Karlsen, 
Østfold
2 Odd-Bjørn Lunde, 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

Meld deg på  
sommerkurset!
Les mer side 59.

Påmelding via www.lamis.no
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Lederen har ordet
Tone Skori

Ja, nå er snart et nytt skoleår 
ferdig og sommerferien står for 
døren. Jeg ønsker alle til lykke 
med innspurten av skoleåret, så 
vel lærere, rektorer, avdelings-
ledere, sensorer og ikke minst 
elever.

I skrivende stund er det nok 
mange som holder på å gjennom-
føre skolens matematikkdag. Til 
hjelp for å få til en slik dag, har 
LAMIS gjennom ulike lokallag 
laget et nytt matematikkdaghefte 
årlig. I år er det lokallaget i Tromsø 
som skal ha æren for produktet, 
og du finner det på www.lamis.
no. Der kan du, som medlem laste 
det ned.

Når du sitter med Tangen-
ten nå, har LAMIS’ sentralstyre 
arrangert gratis kurs for første 
gang, for over hundre deltakere 

på Gardermoen. Tema på kurset 
var Forebygging av matematikk-
vansker. Tone Dalvang fra Statped 
i Kristiansand og Bjørnar Alseth, 
lærebokforfatter fra Gyldendal, 
var foredragsholdere. Hvis dette 
ble en suksess, kommer LAMIS’ 
sentralstyre til å arrangere flere 
slike kursdager andre steder 
senere. 

Årets store happening i LAMIS 
sin regi er det årlige sommer-
kurset. I år blir det arrangert på 
Kongsberg av lokallaget Kongs-
berg/Notodden. Sommerkurset 
foregår fra fredag 11. august til 
søndag 13. august. I år vil det bli 
arrangert lokallagssamling fra og 
med torsdag 10. august.

Jeg ser frem til å se mange nye 
og gamle medlemmer på Kongs-
berg i disse dagene. Du kan lese 

mer om sommerkurset på www.
lamis.no

Til slutt vil jeg takk for meg. 
Jeg går av som leder på årsmø-
tet i august. Det har vært utro-
lig artig og lærerikt å være leder 
av en organisasjon som LAMIS. 
Ønsker alle medlemmer en riktig 
god sommer.
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Carpe matematica
Lamis sommerkurs 2017 – Kongsberg 11.–13. august

Velkommen til årets happening 
blant gode venner og matema-
tiske opplegg og tanker.

Påmelding er nå åpnet. Sjekk 
vårt omfattende program på 
www.lamis.no.

Det er fire plenumsforedrag og 
i alt 18 forskjellige verksteder/
paralleller.

20-års jubileum
I 2017 er det tjuende gangen 
Lamis arrangerer sommerkurs. 
Svein H. Torkildsen er den eneste 
som har deltatt på alle. Han har 
derfor fått oppdraget med å holde 
åpningsforedraget under tittelen: 

Hva vil det si å være en god 
matematikklærer? Med utgangs-
punkt i min egen praksis som 
matematikklærer vil jeg trekke 
fram noen sentrale kjennetegn 
ved en god matematikklærer. 
Gjennom et årelangt og tett sam-
arbeid med matematikkmiljøet 
ved Universitetet i Agder ble jeg 
på 90-tallet inspirert til å prøve 
ut nye ideer. Med utgangspunkt 
i noen eksempler på gjennomfø-
ring av opplegg med egne elever 
vil jeg trekke fram og vurdere 
praksisen i lys av hva nyere fors-
kning beskriver som effektfull 
matematikkundervisning.

Plenum 2
Else Devold: Fra 
Matematikkvan-
sker til matema-
tikkmestring.

Mate mat i k k-
vansker har blitt 
kalt «Lærevan-
sken skolen 
glemte», og det 
er nok mye sant i 
en slik betegnelse. 
Mange elever i 
skolen i dag har 
vansker uten å få den hjelpen de 
trenger. Det antas at om lag 15 % 
av befolkningen sliter med mate-
matikkvansker i voksen alder. Det 
er mulig å endre på situasjonen; 
vi vet at elever med matema-
tikkvansker er i stand til å lære 
matematikk!

Hvordan kan vi  i barnehage og 
skole forebygge og hjelpe barn og 
elever som ikke mestrer matema-
tikken?

Plenum 3
Mona Røsseland er en engasjert 
og inspirerende foredragshol-
der. Mona har hatt utallige verv 
i LAMIS og på Matematikksen-
teret, er lærebokforfatter og dok-
torgradsstipendiat. 

Verksteder
Vi har mange spennende   og 
dyktige verkstedholdere som 
til sammen skaper et variert og 
lærerikt program. 

Kontaktperson: Hugo Chris-
tensen, hug-chri@online.no

Vel møtt på Grand hotell, 
Kongsberg, 11. – 13. august.

OBS: Vi har fått avtale med 
flere kommuner som betaler kurs-
avgiften for deltagere fra sin kom-
mune. Sjekk med kommunen din.
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En annerledes konferanse
Evert Dean

Torsdag 2. mars 2017 arrangerte 
Samfundets Skole i Kristiansand 
konferansen: 21st Century Lear-
ning & Future Classroom. Her var 
det en samling av ungdomssko-
leelever, lærere, skoleledere, for-
eldre, helsepersonell, leverandø-
rer av både IT og skolemøbler og 
mange andre skole-interesserte 
fra fjern og nær.

Samfundets skole er med i fors-
kningsprosjektet DIM (Digital-
Interaktiv-Matematikkundervis-
ning). Vi har avtalt å samarbeide 
med Ve skole og Universitetet i 
Agder i en 3-års periode (2015-
18). Målet er å skape innovativ 
undervisning i matematikk i et 
digitalt preget læringsmiljø, sam-

tidig som universitetet skal forske 
på vår anvendelse av digitale hjel-
pemidler. I den forbindelse stilte 
vi spørsmålet: Hvordan ser frem-
tidens klasserom ut? Spørsmålet 
ble rettet til firmaet som for tiden 
er vår skoles leverandør møbler 
og utstyr. 

I løpet av noen uker vokste 
interessen noe voldsomt hos flere 
aktører og underleverandører 
som ønsket å være med på å finne 
ut av dette. Mange klasserom i 
dag er fortsatt nokså like dem vi 
brukte for mange år siden. Høsten 
2016 gjennomførte vi noen plan-
leggingsmøter, og læringsarea-
let ble deretter tømt for vanlige 
pulter og stoler og erstattet med 
moderne skolemøbler og utstyr. I 
en 14-ukers periode skulle dette 
prøves ut. Dette enkle spørsmålet 
hadde i løpet av et snaut år blitt 
til en stor konferanse med mange 
aktører involvert. 

Det arrangeres mange skole-
faglige konferanser. Her møtes 
voksne fra skole-Norge og får 
påfyll. Noen ganger er det også 
utstilling av skolemøbler, utstyr 
og undervisningsmateriell. Men 
vår konferanse var annerledes. 
Vi involverte ungdommen, og 80 
skoleelever hadde ulike roller og 
oppgaver knyttet til denne konfe-

ransen. Det var en lang skoledag 
for dem fra morgenen til langt på 
kvelden. Men kanskje dette er én 
av de skoledagene de vil huske 
og som de lærte mye av. Mange 
av dem vil også være fremtidens 
brukere av skolen, enten som stu-
dent, ansatt eller foreldre.  

Vi startet dagen med plenums-
samling og sette dette inn i sam-
menheng med vårt DIM-prosjekt 
i matematikk. Det ble vist film fra 
undervisningen, og en elev for-
talte hvordan det var å være elev 
i det moderne klasserommet. En 
fysioterapeut hadde et innlegg 
om viktigheten av riktig sittestil-
ling i vår tid der barn og unge har 
mye skjermtid både på skolen og 
hjemme. 

Deretter var det tid for paral-



Landslaget for matematikk i skolen 61

lellforedrag og kontakt med 
ulike leverandører av møbler og 
IT. Konferansedeltakerne kunne 
velge blant disse emnene:

– Hvordan kan vi få til innova-
sjon og endring i skolen? 

– Bruk av interaktive tavler
– Tanker og inspirasjon om 

fremtidens klasserom
– Chromebook og Google Suite

Så kom tiden for besøk i læringsa-
realet. Alle konferansedeltakerne 
fikk en rundtur i ungdomsskole-
bygget og fikk se elevene i aksjon 
med ulike undervisningsopplegg 
i et moderne skolemiljø: koding, 
3D-utstyr, samskriving, lyd-
dempende rom, Lektor2, Lego 
League, Google hangout, digital 
komponering,  digitale fysikkfor-
søk, digitale læringsressurser, 
bruk av hev-senk pult og ståbrett, 
auto-skriving, digitale tavler med 
moderne presentasjonsprogram-
mer, Kahoot, fleksible stoler med 
pultplater, film-opptak som elev-
besvarelser, omvendt undervis-
ning og selvfølgelig informasjon 
om vårt DIM-prosjekt. I forbin-
delse med matematikk, ble det 
også vist samskriving på Google 
regneark, bruk av GeoGebra og 
konstruksjon både på digital tavle 
og Chromebook, bruk av digitale 
læringsressurser (Kikora) og 
omvendt undervisning (Campus 
Inkrement), bruk av Excel og Geo-
Gebra, bruk av ipad til muntlige 
prøver m.m. Elevene presenterte 
30 moderne eksempler for kon-
feransedeltakerne.

Her er et eksempel på noe av 
det som ble presentert: 

En elev har laget et kvadrat i 
Geo Gebra på sin Chromebook, 
men når alle hjelpestreker er 
skjult og en tar en skjermdump 
av figuren, er det ikke så lett å vite 
om denne beholder sine geome-
triske egenskaper når en prøver å 
dra, endre eller flytte på hjørnene. 
Eleven tok derfor en skjem-video 
av kvadratet med Screencastify, 
og ved hjelp av de dynamiske 

mulighetene i GeoGrabra kunne 
vedkommende dra i hjørnene og 
vise at kvadratet fortsatt beholdt 
sine egenskaper. Linken til filmen 
ble delt med læreren.  

En annen matematikkoppgave 
som ble presentert på konferan-
sen: Bruk et A4-ark og klipp bort 
like store kvadrater i de fire hjør-
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nene. Brett opp de fire flikene så 
de blir vegger i ei eske. 

– Hva blir volumet? 
– Prøv å lage ei eske med det 

største volumet. Hvor store 
er da kvadratene som klippes 
bort?

I matematikktimen hadde elev-
ene tidligere startet med den 
praktiske oppgaven, men etter 
hvert ble det konkurranse blant 
elevene å lete etter nøyaktig det 
største volumet. Kvadratets klipp 
var x cm og ble høyden i esken. 
Lengden og bredden på grunnfla-
ten ble henholdsvis 29,7 cm – 2x 
og 21,0 cm – 2x. Volumet kunne 
da uttrykkes ved 

 
V = x(29,7 – 2x)(21 – 2x). 

Grafen viser en løsning i Geo-
Gebra og punkt A er ekstremal-
punktet når volumet er maksi-
malt. Excel ble også brukt for å 

lete etter det største volumet, og 
etterhvert ble det konkurranse om 
å finne det nøyaktig med flere og 
flere desimaler.

Etter besøket hos elevene og 
en enkel lunsj, var det plenums-
foredrag av en kiropraktor om 
viktigheten av riktig belastning og 
bruk av kroppen i oppveksten, og 
dagen ble avsluttet med en panel-
debatt om fremtidens skole. Her 
kom det frem mye spennende 
som vi kan arbeide videre med. 

Om kvelden ble det en repeti-
sjon og forkortet utgave av kon-
feransen for dem som ikke hadde 
anledning til å delta på dagtid. 

Jeg oppfatter at dette var en 
svært nyttig konferanse for alle 
som er interessert i barn og 
unges fremtid. Det skjer store 
endringer i samfunnet, og det 
vil nødvendigvis kreve nytenking 
på mange områder. For mange 
er det kjent at det verdensbe-
rømte firmaet Kodak holdt på å 
gå konkurs fordi de ikke klarte å 
tenke nytt. Skolen vår går neppe 
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konkurs, men hvis vi skal henge 
med i utviklingen både nasjonalt 
og globalt, så må vi følge nøye 
med. I dette prosjektet er vi en av 
aktørene som er med på å rydde 
vei og finne frem til fremtidens 
undervisning. 

Vår skoles inspektør, Jon Karl-
sen, har etter mitt syn gitt et godt 
bilde av en sunn skoleutvikling 
med en robåt-metafor: Du ror 
fremover mot nye mål, mens du 
samtidig ser deg tilbake. Under 
innføringen av L97, ble det sagt 
til oss at det var bedre med 10% 
endringer hvert år enn store end-
ringer hvert 10. år. Tanken bak 
uttalelsen viser at stadig nyten-
king er nødvendig. Om farten på 
innovasjonen bør holde ro-båt 
fart eller om endringene skal 
være 10% årlig, er ikke lett å 
fastslå eller måle. Noen vil mene 
at Super Speed som trafikkere 
mellom Kristiansand og Hirtshals 
er et bedre bilde på det krafttaket 
som må til for å få en god skole.

Å trekke inn elever i en slik 
konferanse var kanskje noe nytt. 
Tilbakemeldingen fra mange har 
vært at det var svært nyttig å se 
elevene i aksjon i læringsarealet. 
Kanskje dette kan være en idé 
på fremtidige konferanser og 
kurs? Samarbeidet som skjedde 
mellom næringslivet og peda-

goger til denne konferansen, var 
lærerikt. Det var ikke et mål å 
reklamere for bestemte produkter 
eller å selge noe, men å få frem 
et viktig budskap og gi praktiske 
eksempler på hvordan dette kan 
løses.

Foredragene til fagpersonene 
gir grunn til ettertanke. Hvis vi kan 
forhindre at våre barn og unge går 
ut av skolen med varige belast-
ningsskader og måtte bruke store 
summer på fysio terapeut og kiro-
praktor resten av livet, så burde 
det motivere oss til å gjøre noe.
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En historie fra gamle dager  
(før bankkortet!)
Henrik Kirkegaard

Det var en gang en mann som 
var på reise rundt i Norge. En 
kveld hadde han litt vansker 
med å finne et ledig rom på et 
hotell. Han fant dog et litt slitt og 
bortgjemt hotell, hvor han kunne 
overnatte. Mannen medbrakte en 
sjekk på 3000,– kr til uforutsette 
utgifter. Han turde dog ikke ha 
den på hotellrommet og spurte 
derfor hotelleieren i resepsjonen, 
om han kunne få legge sjekken 
i hotellets bankboks. Jo da, det 
skulle gå greit mente hotelleieren 
og slik gikk det til at sjekken ble 
lagt i bankboksen, mens mannen 
gikk på rommet og gjorde seg klar 
til å legge seg tidlig og få en god 
natts søvn.

Hotelleieren hadde nettopp 
om ettermiddagen blitt ringt opp 
av skredderen, at nå måtte han 
betale for den nye dressen sin. 
Hotelleieren tenkte at sjekken i 
bankboksen var jo som sendt fra 
himmelen. Glad og fornøyd gikk 
han over til skredderen og leverte 
sjekken, som akkurat dekket den 
manglende betaling.

«Himmelen 
være lovet,» 
tenkte skred-
deren i den tilsy-
nelatende ganske 
troende byen. «Jeg 
skylder rørleggeren 
3000,– kr for å fikse kranen på 
kjøkkenet». (Selv i gamle dager 
var det dyrt å få tak i en rørleg-
ger). Han tok glad sjekken og gikk 
over til rørleggeren.

Rørleggeren ble veldig fornøyd. 
Nå kunne han betale mekanike-
ren som hadde mast så lenge. 
Han måtte betale for den nye 
eksospotten på rørleggerbilen 
sin. Med et veltilfreds grynt gikk 
han over til mekanikeren.

«Her har du dine 3000,– kr. 
Du tar vel mot en sjekk på belø-
pet?» sa rørleggeren. «Den var 
grei» sa mekanikeren og tenkte 
at disse pengene kom som sendt 
fra … (du vet). Kona hans hadde 
bursdag i dag og han hadde lovet 
henne for lenge siden, at han ville 
ta henne og barna ut å spise.

M e k a n i k e r e n , 
konen og barna gikk over 

på hotellet og bestilte middag 
med dessert samt alle de brus 
barna kunne drikke. «Å, du er 
vel nok en deilig mann» sa kona. 
«Dette er den beste bursdagen 
min på mange år.» Da regnin-
gen kom ble den på akkurat 
3000,– kr. «Kan jeg betale med 
en sjekk?» sa mekanikeren. «Det 
skal gå bra» sa hotelleieren og 
ble veldig glad da han så sjek-
ken, som gjesten hans hadde lagt 
i bankboksen. Han gikk straks ut i 
bankboksen og låste inn sjekken.

Neste morgen skulle mannen 
videre på sin reise. Han fikk sjek-
ken sin og tenkte aldri på at dette 
lille ubetydelige stykke papir 
hadde løst en økonomisk floke 
i denne tilsynelatende troende 
byen.

Snipp, snapp, snute – papir-
penger er snart ute :-)


