Fagfornying for framtida

Kunnskapsløftet skal fornyast og gjerast meir
framtidsretta, me er i ein viktig periode for
norsk skule. Diskusjon og spørsmål, kritisk ten
king og kreativitet, læring med djupn, kjerne
element i fag og tverrfaglege tema som demo
krati og berekraftig utvikling er sentrale stikk
ord. Vilkår vert lagt for innhald og prioritering
når nye fagplanar skal skrivast neste skuleår.
Innlemminga av programmering og algo
ritmisk tenking i matematikkfaget har fått stor
merksemd. Det er forståeleg fordi det er uklart
kva programmering inneber, det forsterkar
stofftrengselen og det stiller krav til vidareut
danning for lærarar. Det er uklart korleis mate
matikk skal styrka elevar si programmerings
forståing og korleis programmering skal styrka
deira matematikkforståing. Sjølv om det er
synergieffektar mellom matematikk og pro
grammering, er det likevel problematisk å gje
programmering stor plass. Ein av grunnane
til det handlar om at ein del programmering
har høg brukarterskel. Er brukarterskelen høg
og læremiddelet krevjande å setja seg inn i og
bruka, vert det matematiske læringsutbytet ofte
mindre. Det er heller ikkje nok å dokumentera
at programmering har positive effektar. For å
forsvara eit sterkt fokus på programmering, må
det dokumenterast at ein oppnår meir enn kva
ein gjer med bruk av tradisjonelle læremiddel
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og andre digitale læremiddel som dynamiske
programvarer.
Dei fem grunnleggande dugleikane er fram
leis sentrale. Digital dugleik har mellom anna
fokus på å forstå samanhengar i geometri og
funksjonar ved bruk av dynamisk program
vare. Vibeke Bakken skriv i dette nummeret
om å legga til rette for elevar si forståing av
volum og integrasjon gjennom arbeid med
omdreiingslekamar. Geometri og funksjonar
vert kopla saman med visualisering i GeoGebra
og konkretisert med fysisk teljande resultat frå
ein 3D-skrivar. Ho stiller det sentrale spørsmå
let «om bruk av digitale læremidler bidrar til
at elevene forstår matematikk bedre»? Får ein
til noko ein ikkje får til med papir og blyant?
Bakken gjer same funnet som fleire andre:
dynamisk programvare i arbeid med geometri
og funksjonar verkar positivt for elevar si forstå
ing, særleg ved at det frigjer tid til matematikk
faglege samtalar. Der elevar før brukte ein heil
skuletime på å teikna koordinatsystem og tre
lineære grafar med ulike konstantledd, brukar
dei no nokre få taste-trykk til å få opp ein graf
og sjå lynraskt kva som skjer med grafen viss dei
endrar konstantleddet. Då kan timen brukast til
å diskutera matematikk.
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Bakken

Omdreiningslegemer
med 3D-printer
I løpet av de siste årene har bruk av digitale hjel
pemidler blitt en stadig større del av matema
tikkfagene i videregående skole. Matematiske
programmer, som for eksempel Geogebra, gir
oss mulighet til å visualisere matematikk på en
enklere og raskere måte enn tidligere, både gjen
nom todimensjonale og tredimensjonale repre
sentasjoner. De senere år har også 3D-printere
blitt tatt i bruk i flere videregående skoler, og
dette gir nye muligheter for konkretisering av
matematikk. Spørsmålet er om bruk av digitale
verktøy bidrar til at elevene forstår matematikk
bedre?
Høsten 2015 gjennomførte jeg en fagdag i
matematikk R2, der visualisering (todimen
sjonalt og tredimensjonalt med Geogebra) og
konkretisering (med 3D-printer) hadde hoved
fokus. Fagdagen var knyttet til omdreiningsle
gemer og volumberegning, et emne i læreplanen
i matematikk R2 som etter min mening egner
seg godt for visualisering og konkretisering.
Jeg gjennomførte også en tilsvarende fagdag
høsten 2016 som ble utgangspunkt for min
masteroppgave (Bakken, 2017), med følgende
problemstilling: Hvordan opplever elever at
digital 3D-visualisering og konkretisering
Vibeke Bakken
Heggen videregående skole
vibeke.bakken@tromsfylke.no
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Figur 1: Animasjon av «skivemetoden», Mathematica

Figur 2: Animasjon av omdreining, Mathematica

med 3D-printer bidrar til utvidet forståelse av
omdreiningslegemer?
I denne artikkelen vil jeg ha et særlig fokus
på oppgavene elevene fikk, og hva som ble gjort
på fagdagen. I tillegg presenterer jeg til slutt
noen av elevenes tilbakemeldinger om erfarin
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gene sine med 3D-visualisering og 3D-printing
av omdreiningslegemer.
Omdreiningslegemer og digital
representasjon av disse i 3D Geogebra

Elevene hadde før fagdagen arbeidet med tema
ene integrasjon, omdreiningslegemer og volum
beregning. Fagdagen startet med en teoridel der
disse emnene ble repetert, blant annet ved hjelp
av animasjoner i Geogebra og Wolfram Mathe
matica, se figur 1 og figur 2.
Deretter viste jeg hvordan et omdreinings
legeme kan tegnes i 3D-Geogebra, se figur 3,

og elevene prøvde det samme på sine pc-er. Vi
brukte også Geogebra CAS til å beregne volu
met av omdreiningslegemet som ble brukt som
eksempel.
Gruppearbeid med praktisk oppgave

Elevene arbeidet i denne delen to og to for å
løse en praktisk oppgave. De fikk utdelt et lite
plastglass, som hadde form som en rett, avkortet
kjegle, og følgende oppgave:
«Bruk
det
dere
har
lært
om
omdreiningslegemer, til å lage en så nøyaktig
gjengivelse av plastbegeret som mulig i Geo

Figur 3: 3D-visualisering, Geogebra

Figur 4: Modellering av plastglass, Geogebra
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gebra 3D. Beregn deretter volum av begeret ved
hjelp av CAS.»
Etter at elevene hadde utarbeidet en modell,
beregnet de volumet i CAS ved hjelp av integra
sjon, og til slutt ble resultatene oppsummert i
fellesskap. Volumet av plastglasset ble deretter
estimert ved hjelp av vann og digital vekt, og
vi sammenlignet med elevenes resultat. Den
modellen som viste seg å være nærmest «den
tilnærmede fasiten», ble utgangspunkt for
3D-printing av plastglasset. Et eksempel på en
slik modell er vist i figur 4.
Hva er en 3D-printer, og hvordan kan den
brukes i matematikk?

Målet med aktivitet knyttet til 3D-printer var
at elevene skulle få en viss forståelse for hva en
3D-printer er, hvordan den virker, og hvordan
en 3D-printer kan brukes i matematikk. Jeg
hadde hovedfokus på hvordan vi med utgangs
punkt i et funksjonsuttrykk kan gå fram for å få
omdreining av en graf til å bli et ferdig 3D-print.
Prosessen ble gjennomgått trinn for trinn ut fra
det samme eksemplet som jeg hadde gjennom
gått tidligere, se figur 5.
Individuell oppgave

– Drikkebegeret skal ikke ha ordinær kjegle
form, vær kreativ!
– Når du er fornøyd med drikkebegeret,
tester vi om det kan genereres en stl-fil fra
Mathematica.
– Drikkebegeret skal 3D-printes, men det tar
litt tid.
Krav til det ferdige produkt:
– Det skal gå an å fylle vann i begeret når det
er ferdig printet, og det skal være «tett».
– Hele objektet skal lages ved hjelp av
omdreining av ett eller flere funksjonsut
trykk.
Elevene arbeidet deretter individuelt med hvert
sitt produkt, men idéutveksling og samarbeid
om metoder var selvfølgelig tillatt. To eksempler
på ferdige produkter etter den individuelle opp
gaven er vist i figur 6. Det ene drikkebegeret er
laget ut fra ett funksjonsuttrykk, f(x). Det andre
drikkebegeret er laget ut fra tre ulike funksjons
uttrykk: a(x), b(x) og h(x), som hver har forskjel
lig definisjonsområde:
f(x) = –sin(e–x),

a(x) = 1,8 + sin(x),

b(x) = 1000x + 2, h(x) = sin(8,5x)
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Overflate[u, f(u) sin(t), f(u) cos(t), u, -1.5, 0.75, t, 0, 2π]
Overflate[u, a(u) sin(t), a(u) cos(t), u, 4.98, 9, t, 0, 2π]
Overflate[u, b(u) sin(t), b(u) cos(t), u, -0.13, 0, t, 0, 2π]
Overflate[u, h(u) sin(t), h(u) cos(t), u, 0, 5, t, 0, 2π]
Utvidelse av oppgaven: Beregne volum av
eget drikkebeger

Figur 5: Trinn i prosessen fra matematisk funksjon til
3D-printet objekt

Den individuelle oppgaven var som følger:
– Bruk 3D-Geogebra (og de kunnskapene
dere har om funksjoner og omdreiningsle
gemer) for å eksperimentere dere fram til et
omdreiningslegeme som kan brukes som et
elegant drikkebeger.
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Jeg har planlagt en utvidelse neste gang jeg skal
gjennomføre fagdagen i egen R2-gruppe. I til
legg til å designe et eget drikkebeger skal elev
ene også beregne volum av «drikkedelen» av
begeret. For å forenkle beregningen noe bereg
nes volum av «drikkedel fylt opp med vann»,
siden tykkelsen er noe som settes av 3D-prin
teren. Man kan imidlertid også ta hensyn til en
gitt tykkelse på «veggene» dersom man ønsker
det. Enhet på aksene settes til cm.
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Figur 7: 3D-modell av drikkebeger i Geogebra.

Figur 6: To elevarbeid, 3D-printede drikkebegre

Eksempel

Drikkedelen av begeret er beskrevet av funksjo
nen f(x) = 1,8 + sin(x), med definisjonsområde
fra x = 4,98 til x = 9. Som vist i figur 8 kan vi
tegne kun denne delen i Geogebra.
Ved forsøk på å beregne volum av drikkebe
ger i Geogebra CAS viser det seg at også CAS
har begrensninger:

Figur 8: «Drikkedel» av drikkebeger, Geogebra

Det er også mulig å gjøre deler eller hele inte
grasjonen manuelt hvis funksjonene ikke er for
komplekse:
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4 ,98

 

(1, 8  sin(x ))2 dx
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4 ,98

(1, 82  2 1, 8  sin(x )  sin(x )2 )dx

En «manuell» utfordring i forbindelse med
denne integrasjonen kan være å beregne
2
∫ (sin(x)) dx , som er en del av volumberegnin
gen. Vi gjør derfor denne delen separat:
Vi runder nedre grense opp til 5, og da klarer
Geogebra CAS å gjennomføre beregningen:

1

2

setter u = 2x, og dermed dx =
Dersom det skal være mulig å beregne volumet,
må de matematiske funksjonene ikke være for
sammensatte.

tangenten
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 (sin(x)) dx    2 (1  cos(2x)  dx
du
2

1
1
  (1  cos(u))du  (u  sin(u))  C
4
4
1
 (2 x  sin(2 x ))  C
4
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Løsningen av det opprinnelige integralet blir da
9

1


   3, 24 x  3, 6  ( cos(x ))  (2 x  sin(2 x ))
4

 4 ,98
1


    3, 24  9  3, 6  cos(9)  (2  9  sin(2  9) 
4


(3, 24  4, 98  3, 6  cos(4, 98)
1
 (2  4, 98  sin(2  4, 98))
4
Volum av drikkedel ≈ 60,72 cm3.
Oppsummering

Den praktiske gjennomføringen av fagdagen var
etter min mening vellykket. Det oppsatte pro
grammet lot seg gjennomføre i løpet av 3 × 90
minutter, og elevene var aktive og engasjerte i
arbeidet med oppgavene de fikk. Jeg observerte
at elevene diskuterte mye med hverandre, både
ved løsning av plastglass-oppgaven og drikke
beger-oppgaven. Elevene utvekslet erfaringer
om gunstige funksjoner, og innimellom kunne
jeg høre overraskede utbrudd og i flere tilfeller
latter om hva endring i funksjonsuttrykk og
definisjonsmengder førte til. Siden dette var del
av min masteroppgave, fikk jeg tilbakemeldin
ger fra elevene både skriftlig og muntlig (gjen
nom intervjuer), og her følger noen gullkorn fra
elevene:
«Dagen har vært gøy, fått et bedre bilde om
hvordan omdreiningsfigurer ser ut, også fått
større forståelse for noe i Geogebra og hva det
kan brukes til. Det å få et konkret og håndfast
eksempel på hva man regner ut, hjelper også på
forståelsen.»
«Det som var veldig bra med denne fagdagen
i forhold til mange andre, er muligheten for å
bruke teorien i praksis. Med en 3D-printer var
det kanskje lettere å skjønne noe jeg slet med
litt tidligere.»
«Utrolig givende og lærerik dag. For meg har
alltid matematikk handlet om det teoretiske, og
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det har for det meste bestått av regning og pugg,
derfor ble dette for meg en helt ny måte å prak
tisere matematikk på.»
«Jeg har også fått mye bedre kontroll på
bruken av definisjonsmengder i Geogebra.»
«Jeg syns at det var en veldig lærerik dag, det
gjorde sånn at jeg lærte mye lettere, det sitter
jo, jeg satt faktisk i stedet og lagde flere sånne
3D-figurer (ler litt).»
«Nå har jeg jo en funksjon i handa!» (ler)
I min studie gir elevene uttrykk for at de opp
lever at det å bruke digitale hjelpemidler for å
visualisere og konkretisere fører til økt forstå
else for hva omdreiningslegemer er. Gjennom
å eksperimentere med enkle og sammensatte
funksjoner ble de også tryggere i sin bruk av
Geogebra. De lærte også en metode for å visua
lisere omdreiningsfigurer tredimensjonalt, som
de har sett nytte av i flere sammenhenger. Elev
ene ga tilbakemeldinger om at de i løpet av fag
dagen hadde gjort en ny og positiv erfaring når
det gjaldt matematikk R2: Matematikk var ikke
lenger bare «noe på papiret», de hadde erfart at
matematikk kan bli til noe konkret. En hendelse
fra fagdagen er en god bekreftelse på dette:
En elev som ikke er med på fagdagen, ser på
3D-printeren, og sier:
«Men, var det ikke
matematikk-fagdag dere
hadde??»
En av fagdagselevene
peker på plastglasset i
3D-printeren og sier:
«Det der er matema
tikk!»
Referanser
Bakken, V. S. (2017). Visualisering og konkretisering av
omdreiningslegemer ved bruk av Geogebra 3D
og 3D-printer. Universitetet i Bergen. Hentet fra
http://bora.uib.no/handle/1956/16373
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Froskehopp –
algebra på sjette trinn
2x + 6 = 4x – 2
Torsten De der to hoppene (x-ene) på hver
side, de trenger vi ikke se på. De er
egentlig borte …
Lærer
Hva mener du med borte, kan du si
litt mer om det?
Torsten Ja, at det er akkurat som om de
utligner hverandre, de trenger du
ikke telle med. …
Lærer
Hva betyr det å utligne da, kan du
forklare det ordet?
Torsten Ja, som i en fotballkamp, om de
andre leder 3–2, så scorer noen på
laget mitt, da utligner vi, og da teller
det like mye som 0–0.
Milka
Jeg bare tar også plusser sammen
sekseren og toeren med en gang, jeg.
Lærer
Hva er det som gjør at du gjør det?
Milka
Jo, da blir det lettere når jeg skal
tenke videre, jeg kan bare gjøre det
med en gang …
Dette er utdrag fra samtale med elevene mine
en fredag da vi gikk gjennom leksene. I denne
artikkelen forteller jeg om bakgrunnen for
Kirsti Tangen
Berg skole
kirsti.tangen@ou.trondheim.kommune.no
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Elevers notater
3x + 8 = 5x – 6
Aksel Denne var komplisert. Så tenkte jeg
hvor mye jeg måtte minus. 8 før jeg
fikk 6-, så ble det 14. Så delte jeg det
på 2. Det er 7.
5x + 11 = 9x – 9
Elise 11 + 9 = 20 20 : 4 = 5
Live
Når du har 5h + 11s og 9h – 9s, så kan
du ta bort 5 fra 9, og 11 + 9 = 20 og
20 : 2. Svar: 5
4x + 6 = 2x + 11
Vegard 2,5 … halverte hvor mye det ble i to
hopp.
Live
Når du har 6s og 11s, kan du ta bort 6
fra 11 og det er 5, og 5 : 2 = 2,5.

samtalen og om hvordan elevene er i stand til å
tenke slik de forteller at de gjør.
På sjette trinn har undervisningen tatt
utgangspunkt i kontekster om froskehopp slik
det er presentert i heftet «The California Frogjumping Contest» (Jacob & Fosnot, 2007). Gjen
nom undersøkende aktiviteter oppdager elevene
muligheter som ligger i hvordan de kan skape
mening i å løse likninger.
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Arbeidet knyttes til fortelling om en fros
kehoppkonkurranse som foregår i California
hvert år. Froskene beveger seg framover ved å
ta både hopp (h) og skritt (s). Antall hopp og
skritt blir telt opp. Vinneren er frosken med
den lengste distansen eller det lengste hoppet.
Elevene er dommere, de må beregne poengene.
Dommerne går ut fra at hoppene til en frosk
alltid har lik lengde, og siden enheten er skritt,
kan man finne ut hvor mange skritt det er i ett
hopp. Slik bygges fortellingen om froskehopp
opp som en «praktisk» og matematisk kontekst.
Konteksten gir en naturlig inngangsport til
å bruke åpen tallinje, og denne gangen hadde
jeg som mål at elevene skulle bruke dobbel åpen
tallinje for å sammenligne to ukjente mengder. I
læringspar har elevene undersøkt flere kontek
ster. Det oppleves for meg som om de har vært
på en reise. Gradvis har de gått fra å bruke tal
linjemodellen som en måte å vise for hverandre
hvordan de tenker, og hvilke strategier de har
brukt, for så å ende opp med å bruke tallinja
som et verktøy for å regne ut. Denne uka, på
lekseoppgaver, har flere elever gått over til å lage
seg egne regnemåter slik at de ikke lenger har
bruk for det stillaset tallinja har vært for dem.
Med denne undervisningssekvensen kom
den største utfordringen til elevene; elevenes
ansikter var preget av lett frustrasjon og hardt
tankearbeid da de jobbet seg gjennom denne
tallstrengen:
Som lærer startet jeg med å tegne denne på
tavla:

Lærer
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Her er en ukjent mengde på en tal
linje. Jeg kan kalle den for h.
Hvor på tallinja er 2 ganger h?
Hvor på tallinja er 2 ganger disse h?
Hvor er 4h + 6?

Elevene kom opp på tavla, og sammen hadde vi
nå tegnet dette:

Neste oppgave ble utfordrende, og elevene
fikk virkelig bruk for muligheten til å tegne hver
for seg, for så å diskutere med læringspartneren:
Hvor er 4h – 6?
De fleste hadde forslag til hvor dette kunne
være, og de fikk vise dem:

Kunne vi nå se hvor mange skritt, s, det var
i ett hopp? Elevene diskuterte i læringspar og
fant ut at «vi ser ikke det nå, for alle kan være
riktige, det er bare vi som har tegna det forskjel
lig». Jeg likte spesielt godt at alle tegnerne hadde
vært nøye med å tegne like mange skritt i hvert
hopp. Det er grunnleggende at de er med på at
alle hopp skal ha lik lengde / lik mengde i seg.
Den neste opplysningen ga en ny utfordring:
Hva om jeg forteller dere at 4 hopp – 6 er det
samme som 2 hopp? Hva kan dere bruke denne
opplysningen til? Elevene måtte her først tegne
og tenke hver for seg, for så å vise og fortelle
for læringspartneren når de hadde tenkt ferdig.
Nesten alle elevene hadde tegnet denne tallinja:

Det var utfordrende for dem å se hvordan de
kunne tenke her. De fleste tegnet litt, men det
stoppet opp. Dobbel tallinje hadde de erfaring
med fra andre kontekster, men i denne sam
menhengen hadde jeg hatt for store forventnin
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ger om at de skulle bruke gammel kunnskap i
ny kontekst.
Jeg oppfordret dem til å forsøke å sette
sammen de to tallinjene de hadde, slik at det ble
ei tallinje med hopp og skritt både på oversiden
og undersiden, som landet på samme sted. Elev
ene kom i gang med å prøve og feile, de tegnet,
bommet, visket ut og tegnet igjen. Dessverre
har jeg ikke tatt vare på disse tegningene som
viste hvordan elevene prøvde å finne mening i
ukjente mengder ved å prøve igjen og igjen. De
fleste kom fram til dette som en elev kom på
tavla og tegnet, og så stoppet vi her sammen:

De fleste opplevde nok starten her som enkel,
hoppene skulle være like lange, så de landet på
samme sted. Men hva nå?
Jeg gikk tilbake til tegningene av 4h – 6, og
elevene studerte de ulike forslagene. Etter noen
sekunder kom mange hender i været. Eleven
som fikk ordet, fortalte at hun trodde dette
måtte være riktig, og at vi ut fra tegningen
kunne se at det må være 3 skritt i ett hopp.

Undervisningssekvensen fortsatte med et par
eksempler til, og flere fikk til å løse den neste.
Men forståelse tar tid, og jeg oppfattet at ikke
alle var med på alt. Det er ikke umiddelbart
et stort problem knyttet til arbeidsmåten vår.
Vi jobber i dybden, og flere kontekster lå foran
elevene med mulighetene til å forstå.
Så, etter flere lange økter med utforsking,
kom lekseoppgavene jeg har referert til først i
teksten. Elevene har hele veien jobbet ut fra kon
tekster. Leksa i uke 9 inneholdt dette:
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1. Mary er en frosk

Når Mary hopper 2 ganger og tar 6 skritt framover, lander hun på samme plass som når hun
hopper 4 ganger og tar 2 skritt bakover.
Hvor mange skritt er det i hvert hopp?
2. Eddy er en frosk

Når Eddy hopper 3 ganger og tar 8 skritt framover, lander han på samme plass som når han
hopper 5 ganger og tar 6 skritt bakover.
Hvor mange skritt er det i hvert hopp?
3. Evelyne er en frosk

Når Evelyne hopper 5 ganger og tar 11 skritt
framover, lander hun på samme plass som når
hun hopper 9 ganger og tar 9 skritt bakover.
Hvor mange skritt er det i hvert hopp?
4. Pete er en frosk

Når Pete hopper 4 ganger og tar 6 skritt framover, lander han på samme plass som når han
hopper 2 ganger og tar 11 skritt framover.
Hvor mange skritt er det i hvert hopp?
Elevenes hjemmearbeid viser at flere bruker
tallinja til å justere seg fram til riktige svar.
De første hoppene går lett, så tegner, visker og
tegner de igjen, helt til de har justert riktig og
kan lese av hvor mange skritt det er i ett hopp.
For disse elevene er tallinja vesentlig for å finne
løsningen.
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Noen elever visker ikke ut og flytter hop
pene på riktig plass. De vet nok at når de har
alle skrittene på plass, kan de dividere antall
skritt på antall hopp, for så å finne antall skritt
i hvert hopp.

I leksa dukket også strategien prøve-og-feile
opp, også med dobbel tallinje:

Her er også eksempler på at elever har tatt
perfekte hopp, der det ser ut som om de vet hvor
de skal lande på forhånd. Jeg tenker at de har
regnet dette ut, at de egentlig ikke har bruk for
dobbel tallinje som verktøy lenger, men at de
bruker den for å vise meg hvordan de har tenkt.
Noen elever, slik som jeg ser i Kristines lekse,
har også satt konteksten opp som ligninger, og
dit skal alle gå i fortsettelsen:
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Det ser ut til at denne eleven bruker tallinja
til å sjekke ut om det hun tenker, kan være
riktig, at hun setter prøve på ligningen ved hjelp
av tallinja. Det er mye arbeid, men tallinja er et
nyttig redskap for henne. Hun benytter seg av
den ut fra sin egen forståelse.
Selv om vi nå har jobbet sammen med de
samme oppgavene, den samme utforskingen,
er det ikke alle som har utviklet forståelsen for
dobbel tallinje i denne sammenhengen. Hva
er det som gjør at noen få elever, selv etter så
mange repetisjoner og muligheter, likevel ikke
nyttiggjør seg av den doble tallinja og heller
ikke får til å løse disse oppgavene? Som lærer
lurer jeg på hvordan jeg best kan gå videre for
å støtte og hjelpe dem. Jeg er ambisiøs på vegne
av alle elever. Som lærer søker jeg hele tida etter
svar på hvordan jeg kan støtte elevenes læring
best mulig. Da må jeg tåle at jeg ikke har alle
svar til enhver tid – tåle egne uferdige tanker.
Og hva nå? Disse sjetteklassingene har utfor
sket algebra, og de har funnet fram til hvordan
arbeid med ukjente mengder kan være i en
praktisk kontekst som gir mening for dem. De
har en gryende forståelse for hva som ligger
bak bokstavregning. De er i ferd med å forstå
regneregler som gjør dem i stand til å forkorte
ligninger og regne seg fram til hva x er. De fleste
elevene er også i stand til å finne ut hva x og y
står for når de vet at 3x + y = 40 og 4x + 2y = 58,
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men i en kontekst som denne: Huck og Tom er
hoppekamerater. De bestemmer seg for å hoppe
sammen. Når Huck hopper 3 hopp og Tom
1 hopp, er det totalt 40 skritt, men når Huck
hopper 4 hopp og Tom 2 hopp, er det totalt 58
skritt.
Men hopp og skritt og doble tallinjer som
kan brukes for å finne x, korresponderer jo ikke
helt med algebraspråket som elevene vil møte i
videre skolegang. Oppgaven min blir å utvikle
kontekster og undervisning som gjør elevene i
stand til å oversette til språket og metodene de
vil møte videre. Jeg tenker at betydningen av
likhetstegnet er sentralt her. Elevene må være
med på å oppdage hvorfor det er slik at 2x på
hver sin side av likhetstegnet «utligner» hver
andre, og hvorfor –6 og 8 på hver sin side av
likhetstegnet kan legges sammen. Vi er allerede
i gang med å studere Kristines lekse for sammen
å undersøke og finne ut hva hun har tenkt når
hun oversetter fortellingene til 2h + 6s = 4h – 2s.
Målet mitt er at elevene skal ha med seg denne
praktiske forståelse av algebra over i den teore
tiske sammenhengen de vil møte videre. Forhå
pentligvis slipper de å oppleve algebra som en
utfordring slik mange skoleelever gjør.
Referanser
Jacob, B. & Fosnot, C. T. (2007). The California frogjumping contest. Portsmouth: Heinemann.
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Tangentens forsider
– et tilbakeblikk
Høsten 1999 ble jeg spurt om å bidra til utfor
ming av forsider til Tangenten. Med noen
mindre opphold fortsatte jeg med dette ut 2017.
Siden 1990-tallet har jeg også bidratt med illus
trasjoner og layoutarbeid for matematikksek
sjonen ved Høgskolen i Bergen og for Caspar
forlag. Teksten under tar opp den teknologiske
og idémessige utviklingen av forsidene. Jeg viser
hvilke tankeprosesser som ligger bak motivvalg
og utforming med vekt på tre konkrete eksem
pler.
Forsidene er naturlig nok preget av egen
faglig bakgrunn og interessefelt. Som tilsatt på
Høgskolen i Bergen i faget kunst og håndverk
har jeg vært opptatt av at forbindelser mellom
ulike fag og av hvordan de er innskrevet i og
bidrar til konstituering av eget fagfelt. En kom
binasjon av en realartium, allmennlærerutdan
ning og formingsfaglig spesialisering danner en
bestemt bakgrunn for å identifisere forbindelser
mellom visuell/materiell kultur og matematikk.
Samarbeid og fruktbare dialoger med kollegene
Marit Johnsen-Høines og Søren Aksnes, som
har stått for det datatekniske, har skjerpet dette
blikket.
Bjørg Tronshart
Pensjonist, Høgskolen i Bergen
bjorg.tronshart@gmail.com
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Arbeidet med Tangentens forsider kan deles
inn i tre perioder, med ulike uttrykksmessige og
teknologiske rammebetingelser:
1. Den første perioden (ut 1999) bar preg av
manuell utforming. Illustrasjonene var flerfar
get. Enkeltelementer ble kopiert fra ulike kilder
og satt sammen som en collage, supplert med
strektegninger, fargeblyanter og akvarell (3 og
4/1999).
2. Den andre perioden (2002–2007) inne
bar overgang til en totalt ny layout og én kulørt
farge (duotone). Én farge begrenset fargemes
sige uttrykksmuligheter, noe som krevde bevisst
bruk av kontrasten mellom lys og mørke. Fort
satt ble formelementer framskaffet manuelt i
form av egne tegninger og kopiering fra bøker
og lignende. Perioden er også preget av overgan
gen til digital innhenting av former og videre
bearbeiding i Photoshop.
3. Den tredje perioden representerer en over
gang fra duotone til flerfargetrykk (2008–). I
tillegg til egne digitale foto ble bilder og bilde
elementer i økende grad hentet fra Internett og
kombinert digitalt. Flerfargetrykk åpnet for en
rekke nye uttrykksmuligheter i selve omslagsbil
det. Det ble dessuten mulig å velge omslagsfarge
som gikk igjen inne i bladet, og en egen farge
på skrift. Omslags- og skriftfarge ble tilpasset
motiv/bilde og brukt for å gi hvert nummer et
særpreg og skille dem fra hverandre visuelt.
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Former og motiver er hentet fra bøker, blad
og kunstkort, fra samlinger på kontoret og
hjemme. En del er egenproduserte bildeuttrykk
produsert for et spesielt nummer. Mange foto er
tatt i nærmiljøet eller på reiser, der jeg bevisst
anla et «matematisk blikk». Mye er hentet fra
nettet, med de begrensninger som gjelder for
slik bruk.
Hvor er matematikken?

Tema/motiv på noen forsider er hentet fra og
refererer til artikler inne i Tangenten eller er
knyttet til bestemte temanummer. Ellers har
jeg stått relativt fritt til å komme med innspill.
Jeg har derfor prøvd å tenke over og lete opp
former og uttrykk i natur og kultur som speiler
og innskriver matematikk på ulike måter. De
fleste numrene har en innsidetekst, som sier noe
om valg av tematikk og idé.
En gjennomgang av samtlige forsider jeg
har laget, viser at motivene er hentet fra mange
steder. De er hentet fra matematikken selv og
inspirert av tallformer, Holmboe, Pytagoras og
Møbiusbånd. Noen er knyttet til tid og viser
klokker og solas gang. Det er forsider med
tema fra vekt og mål, skrift- og bokstavfor
mer og også spill som kortspill, Othello, sjakk
og fotball. Motiv er hentet fra naturen selv, for
eksempel jordkloden, snøkrystall, egg, frukt og
grønt, eller fra kulturens former innen kunst
med egyptiske pyramider, Salvador Dalis klok
kebilde, kvinneportrett og Olafur Eliassons
romlige former. Motiv er hentet fra arkitektur
og viser utsnitt av tak, dører, portrom, kumlokk,
husfasader og iglo. Inspirasjon fra keramikk har
gitt egg, origami og perlesmykker som motiv.
Tekstile uttrykk viser seg gjennom broderi,
heklemønster, flossing, kjolemønster, luer og
åttebladrosa og har blitt til forsider.
Teksten under går tettere inn på noen
utvalgte eksempler hentet fra de tre periodene
omtalt ovenfor. Jeg vil prøve å skrive fram hvor
dan det er arbeidet med innhold og motiv, form,
farge og estetikk.
tangenten
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Eksempel 1: Tangenten 3/1999

Dette er det første omslaget jeg lagde. Forsiden
består av et tittelfelt øverst, et vertikalt tekstfelt
i venstre kant som fastsetter nummer/årgang
og et større felt til en illustrasjon. Baksiden
viser innhold. Dette setter visuelle rammer for
den helhetlige utformingen. Elementene det
kan arbeides med, er bakgrunnsfarge, farge på
navnet Tangenten og forsideillustrasjonen.
Illustrasjonen tar utgangspunkt i en mate
matisk figur, Pytagoras, og er hentet fra en tekst
inne i bladet av dikteren H. C. Andersen med
tittelen «Formens evige magi». Hva kan gjøres
visuelt med en slik figur? Kan den knyttes inn
holdsmessig opp mot andre elementer som
utdyper eller kontekstualiserer den? Jeg finner
en gammel latinsk tekst. Den er også interessant
som formelement og teksturert flate. Jeg tenker
at figuren skal spille hovedrollen, men vil også
sette den i bevegelse i et bilderom.
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På et kjølig omslag står en svevende, varm
figur og lyser. Figuren er først gjengitt i opprin
nelig positur, så dreid 180 grader om det nedre
høyre hjørnet (I). De to variantene danner en
buet bevegelse nedover og ut til høyre og sam
tidig fra høyre oppover mot venstre. De skilles
ytterligere fra hverandre gjennom rødlige og
blålige fargetoner, en kontrast mellom varm og
kald. En buet linje som skrår fra venstre mot
høyre, danner en motbevegelse, samtidig som
den binder de to formene sammen i dreinings
punktet og definerer flaten de befinner seg på.
Bevegelsen i denne linjen forsterkes ved varier
ende tykkelse og framheves ytterligere ved hjelp
av den klare rødfargen mot lys blå bakgrunn.
Den latinske teksten plasseres i det nedre feltet
og kan skimtes bak figuren. Mens den øverste
bildeflatens lyseblå rom framhever den rødgule
figuren og får den til å sveve, dempes den blå
figuren mot den blåfargede tekstflaten. Denne
har likevel en viss letthet på grunn av den trans
parente akvarellfargen som kun delvis dekker
teksten. Den blå fargen binder de ulike skrift
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områdene, illustrasjonen og heftets bakside
sammen. Figuren her er brukt som et formele
ment i konstruksjonen av et estetisk og poetisk
bilderom uavhengig av figurens matematiske
innhold. Den latinske teksten henviser figuren
til en større faglig kontekst, den (kjølige?) teo
retiske matematikken.
Eksempel 2: Tangenten 4/2000

Denne forsiden er fra perioden med duotone.
Layouten er endret med hensyn til fonttyper og
plassering av tekster og illustrasjon. Bildefeltet
utgjør nå vel 60 % av øvre del av forsiden og
forlenges et lite stykke over på baksiden. Dette
åpner ytterligere for å tenke illustrasjonen i flere
deler og å binde fram- og bakside visuelt og inn
holdsmessig sammen. Navn, årgang og nummer
er plassert i nedre kant av bildefeltet, noe som
gjør denne teksten til en del av bildet med de
muligheter og avgrensninger det innebærer.
Omslagsbildets former er hentet fra den tek
stile kulturen. Her ville jeg undersøke og vise
hvordan matematikk gjennomsyrer denne på
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mange måter. Bildeelementene er funnet i eldre
faglitteratur og representerer ulike mønstre,
sting og sømteknikker. Det er mønsterdeler til
datidens undertøy/nattøy fra en av håndarbeids
fagets klassikere, Caroline Halvorsens Linsømbog fra 1906. Andre elementer er knapphull,
søm av faldesting, en brodert trekant og et kors
stingsmønster. Et renessanseportrett av en ung
pike er fra kunstkort i min egen samling.
Forsiden viser to jamstore forstykker og et
ryggstykke til «linned med firskaaren halsring
ning paa forstykket». Delene er konstruert som
en symmetrisk halvdel og skal klippes på dob
belt stoff der linjen midt foran eller bak – her
påtegnet «Bret» – plasseres langs bretten. På
bildet står de tre mønstrene, så å si oppmarsjert,
på linje. Portretter er plassert over halsringnin
gene og visualiserer hvordan mønsteret er tenkt
i forhold til kropp. Her er det en logisk brist at
ryggstykket viser ansiktet forfra. På skrå til
høyre og parallelt med mønsteret er det plassert
en stoffkant som viser hvordan faldesting utfø
res som en rytmisk og skrå bevegelse nedover.
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Av hensyn til komposisjonen er illustrasjonene
speilvendt og viser sømmen utført keivhendt.
Tre håndsydde knapphull er plassert til høyre,
også disse speilvendt. For å balansere bilde
komposisjonen er en liten, vanligvis likesidet,
brodert trekant, en flue, plassert nede i venstre
hjørne. Slike fluer ble brukt på skjørt, drakter
og kåper for å avslutte innsnitt, men også som
kjolepynt.
Mønsteret som er plassert stående på bak
siden, viser noen av kulturens symmetriske
grunnformer: hjerte, stjerne (åttebladrose) og
v-bord, nedtegnet som korsstingsmønster på
rutepapir. Korsstingets form er innskrevet i et
kvadrat og strengt geometrisk.
Eksempel 3: Tangenten 1/2008

Denne forsiden er i flerfargetrykk. Motivet er
dører i gamlebyen i Marrakech, Marokko, og er
et foto fra egne reiser. Forsiden viser et utsnitt
av en gammel, slitt dør med liggende rektan
gulære speil. Rundt disse er det risset inn en
ujevn v-bord, som fungerer som et dekorativt
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element. Døra har en sirkelrund lås og et sym
metrisk utformet håndtak i metall. Fargene
består hovedsakelig av en komplementærkon
trast mellom rødt og grønt med innslag av hvitt
og cyanblått. Tid er innskrevet i alle lagene med
avskallet maling som kommer fram og danner
tilfeldige felt og teksturer og et spennende far
gespill. Her spiller det planlagte og det tilfeldige
på lag. I vår tid og kultur er vi trente i å se det
estetiske i denne typer uttrykk, som er slitte og
preget av tidens tann, og ikke bare se fattigdom
og elde.
Baksidebildet viser nok et utsnitt av en lakket
og slitt tredør med håndtak og hengelås. Døra er
inndelt i felt som defineres ved bruk av halvku
leformede nagler systematisk plassert i rette og
buede linjer. Bildet viser også et utsnitt av en låst
sykkel som står lent mot døra. Denne rommer

geometriske former som sirkel, sylinder, vinkler
og symmetri. Her står tiden stille, i alle fall for
en stund. Døra er stengt, sykkelen låst.
Å utforme Tangentens omslag har vært en
spennende og lærerik utfordring. Arbeidet har
bidratt til et skjerpet blikk og økt bevissthet
hos meg selv om alle de steder matematikk er
innskrevet i natur og gammel og nyere kultur,
og hvordan matematisk tenkning er til stede i
hverdagen vår. Matematikk er ikke avgrenset
til matematikkfaget i skolen. Den viser seg i
mitt eget fagfelt, som byr på mange mulighe
ter for konkretisering og visualisering. Det har
vært mitt ønske at omslagsbildene synliggjør
hvor matematikk fins, og bidrar til utvikling av
et skarpere estetisk og matematisk blikk også
innenfor matematikkfagets eget miljø.

Læringssamtalen i
matematikkfagets praksis, bok 1 og 2
Redaktører: Marit Johnsen-Høines og Helle Alrø
Bøkene er knyttet til forskningsprosjektet Læringssamtalen i matematikkfagets praksis, og beskriver sammenhenger mellom samtale,
læring og matematikk. Bøkene belyser sammenhenger mellom samtale og profesjonalisering som matematikklærere og utdyper ulike
matematiske tema, som geometri, modellering og bruk av definisjoner. De egner seg som litteratur i lærerutdanning og forskerutdanning.
Disse forfatterne har bidratt: Helle Alrø, Marit Johnsen-Høines, Trude
Fosse, Gert Monstad Hana, Ragnhild Hansen, Monica Iren Haugsbakk, Inger Elin Lilland, Beate Lode, Geir Mosaker og Toril Eskeland
Rangnes.
Bok 1: ISBN: 978-82-90898-583 · Pris: 320,–
Bok 2: ISBN: 978-82-90898-590 · Pris: 355,–
Bestill på ordre@fagbokforlaget.no
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Brettspill, en ubenyttet ressurs?
Når man hører ordet brettspill, tenker nok
mange på spill som Monopol, Sjakk, Ludo,
Poker, Scrabble, Uno osv.1 Men det fins også
mange andre populære brettspill på marke
det som sannsynligvis ikke er like kjente for
mannen i gata, for eksempel Carcassonne, Kingdomino, Magic the Gathering, Settlers of Catan,
Red seven og Flamme Rouge. På samme måte
som matematikk er brettspill et logisk oppbyg
get system av definisjoner og regler. Å lære seg
brettspillregler kan på mange måter sammen
lignes med det å lære seg matematikk og mate
matiske regler. Mange brettspill har et gevinst
poengsystem som bygger på addisjon, multi
plikasjon, tallmønster, og andre matematiske
strukturer. Å spille brettspill kan være en bra
måte å øve opp matematiske ferdigheter på. Å
forklare spilleregler for andre gir god trening i å
kunne forklare noe på en pedagogisk måte. Det
å spille brettspill burde derfor være et utmerket
verktøy i matematikkundervisningen, både for
elever og for lærerstudenter.
På mange skoler og i mange klasserom finner
man også brettspill, men mange av disse er mer
en øvelse i matematikk enn et skikkelig spill
som det er moro å spille. Det fins en del fors
Anders Månsson
Høgskolen i Sørøst-Norge
anders.mansson@usn.no
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kning på bruk av spill i matematikken og at de
kan være en bra måte for elever å lære mate
matikk på; se for eksempel (Cavanagh, 2008;
Eriksson, 2012; Johansson, 1995; Karlsson &
Rosén, 2007). Denne artikkelen løfter frem og
gir noen eksempler på «vanlige brettspill» som
både er moro å spille og gir god trening i mate
matikk. Spillene som beskrives, og de matema
tikktemaer de involverer, er ikke et forsøk på
en fullstendig redegjørelse for hva som finnes
på spillmarkedet. Poenget er heller ikke å gjøre
reklame for noen spesifikke brettspill, men å
gjøre leseren oppmerksom på de matematiske
og pedagogiske mulighetene som finnes i brett
spillverdenen.
I familiespillet Kingdomino skal man lage
et kongedømme i miniatyr gjennom å legge
ut dominolignende brikker i et rutemønster
(figur 1).
Gevinstpoeng regnes i spillet ut gjennom å
multiplisere antallet ruter av samme landskaps
type med det totale antallet kongekronesymbo
ler som fins på denne landskapstypen. Gjennom
å gjøre dette for alle seks landskapstyper i kon
gedømmet får spilleren sin totale gevinstpo
eng. Spillet trener spilleren i multiplikasjon og
hoderegning. Det gir også en konkret mulighet
til å bekrefte og få bedre forståelse for at mul
tiplikasjon er kommutativ, med tanke på at for
eksempel 3 ruter med 4 kongekroner gir samme
gevinstpoeng som 4 ruter med 3 kongekroner.
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Figur 1: Kingdomino
1

Man trener også det analytiske og må planlegge
tenkemåter når man prøver å bygge opp et kon
gedømme som gir de maksimale gevinstpoen
gene.
I mange spill får man gevinstpoeng for hver
andre eller hver tredje ressurs av de slag man
har. Dette øver eleven i divisjon og brøk og å
avrunde oppover eller nedover til nærmeste
heltall. Det er heller ikke uvanlig at det brukes
figurtall for å regne ut antallet gevinstpoeng
man får når man utfører visse ting i spillet.
Figurtall er heltallsfølger som kan represente
res med geometriske mønster som trekanter og
kvadrater. De såkalte trekanttallene er 1, 3, 6,
10, 15, 21, …, og kvadrattallene er 1, 4, 9, 16, 25,
36, … (figur 2).
Begge nevnte matematiske aspekter forekom
mer for eksempel i de populære og prisbeløn
nede spillene Sushi Go!, Imhotep og 7 Wonders.
Eksempelvis får man i Sushi Go! fem poeng for
hvert par av lilla kort man har, ti poeng for hver
trippel av grønne kort man har, og trekanttallet
poeng for antallet blå kort man har (figur 3).
De klassiske spillene Yatzy og Poker gir god
trening i å regne ut sannsynligheter. Man kan
for eksempel regne ut sannsynligheten for å få
et ess hvis man trekker to kort fra en kortstokk,
eller sannsynligheten for å få minst en sekser
om man kaster to terninger. Mer generelt får
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Figur 2: Trekanttall og kvadrattall

Figur 3: Sushi Go!

man god forståelse for sannsynligheter man har
nytte av i de fleste brettspill.
Eksempelvis er en ikke-uniform sannsyn
lighetsfordeling et sentralt innslag i det storsel
gende brettspillet Settlers of Catan. Hver gang
det er ens tur, kaster man to sekssidete ternin
ger og adderer tallene. Avhengig av hva summen
er, skjer det forskjellige ting i spillet. Det er for
eksempel størst sannsynlighet for å få en syver
og minst sannsynlighet for å få en toer eller en
tolver.
2/2018
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Kortspillet No thanks! er i sin enkelhet et
genialt lite spill, som kun består av 55 identiske
plastbrikker og 33 kort nummererte fra 3 til 35
(figur 4). Spillet går ut på å få så lav gevinstpo
eng som mulig. Spillet er moro å spille, der man
både har nytte av å forstå sannsynligheter så vel
som å regne ut summer av positive og negative
tall. Har man en kontinuerlig sekvens med tall,
teller kun det laveste kortet. Antar vi at det er 32
plastbrikker i figur 4, hadde eksemplet der altså
gitt (–32) + 28 + 13 + 17 = 26 poeng.

Figur 4: No thanks!

En enkel måte å finne matematiske spill på er
ellers å spille brettspill konstruert av den frem
gangsrike og produktive brettspillkonstruktø
ren Reiner Knizia. Han er doktor i matematikk.
Den matematiske strukturen er åpenbar i de
fleste av spillene hans. Eksempelvis i kortspil
let Lost Cities får man frem poengsummer på
spillkort ved å regne ut summer av positive og
negative tall. Summen multipliseres med en
faktor 2, 3 eller 4. Klarer man dessuten å spille
flere enn 7 kort, adderer man 20 gevinstpoeng.
I spillet trenger man å regne ut uttrykk av typen
(–20 + 4 + 7 + 9) · 3 + 20, og deretter addere
sammen resultatene av disse regnestykkene.
Man kan selvsagt bruke penn og papir, men det
er bra trening å gjøre det i hodet. Battle Line er
et annet spill som Reiner Knizia har konstru
ert, som har mye til felles med kortspillet Poker.
Et interessant aspekt av spillet Battle Line er at
man gjennom å resonnere logisk iblant trenger
å argumentere for at man har vunnet, noe som
har en interessant kobling til matematisk bevis
føring (om enn i forenklet form).
Selv om det ikke alltid fremgår eksplisitt i et
tangenten
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spill, er det åpenbart at mange spillkonstruktø
rer bruker en matematisk formel når de regner
ut hvor mange gevinstpoeng ulike momenter
i spillet skal gi. Brettspillet Century spice road
er et godt eksempel på dette, der forskjellige
kombinasjoner av fargede kuber tilsvarer for
skjellige gevinstpoenger. Det er moro og en
ikke altfor vanskelig utfordring som gis som
øvelse til leseren, at man på egen hånd finner ut
hvordan gevinstpoengene på kortene har blitt
poengsatt. Videre er det ikke uvanlig at brett
spillregler angis med enkle algebraiske form
ler, eksempelvis at hver spiller får x + 1 antall
kort, der x er antallet spillere. Eller man får n 2
gevinstpoeng om man har n stykker ressurser
av noe slag. Bruk av likhetstegn og ulikhetstegn
er også vanlig i brettspill. Eksempelvis i brett
spillene Alien Frontiers og The Voyages of Marco
Polo skal man plassere terninger slik at de opp
fyller enkle likninger og ulikheter. Mange spill
benytter seg også av et symbolspråk som er av
matematisk og logisk natur. Det er vanlig at en
skråstrek, /, betegner ordet «eller», og at piler
betegner implikasjoner av typen «hvis du gjør
A, så skjer B». Symboler brukes ofte som forkor
telser for ting. For eksempel kan en terning som
viser en firer, representere hendelsen «terning
kast er minst en firer», og et kortsymbol kan
representere at man skal trekke et kort.
Mange brettspill involverer geometriske
begreper som for eksempel rette linjer, trekan
ter, kvadrater eller koordinatsystem, som i de
klassiske spillene Sjakk, Battle ship og Acquire.
Flere spill bruker heksagonformete ruter eller
terninger som er andre platonske legemer enn
en kube (se figur 5; merk at den tisidete ternin
gen i figuren ikke er et platonsk legeme).

Figur 5: Terninger med forskjellige antall sider (fra
venstre sett: 4, 6, 8, 10, 12 og 20).

For den som er interessert i å finne ut mer
om de spesifikke brettspillene som beskrives
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i denne artikkelen, er www.boardgamegeek.
com en utmerket internettside. Der finner man
informasjon om alle spill som blitt tatt opp
i denne artikkelen, og i praksis alle spill som
noensinne er blitt utgitt.

Eriksson, M. (2012). Matematikspel för att se och träna
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Nyman, Säfström, Taflin

Rika lösningar på rika problem
– att dela smörgåsar
I tre artiklar med början i denna vill vi ta upp
erfarenheter från att ha arbetat med rika mate
matiska problem. Först ut är vår beskrivning
av hur vi engagerade lärare, lärarstudenter och
deras elever i problemet Att dela smörgåsar.
Ett rikt problem för årskurs 4–6

Ada, Bill och Caj ska på utflykt. Ada har två
smörgåsar. Bill har tre smörgåsar och Caj har 25
kronor. De ska dela på smörgåsarna så att alla
får exakt lika mycket. Caj ska betala till var och
en för det hon får så att betalningen blir rättvis.
Hur mycket ska Caj betala till Bill respektive
Ada?
Problemet är ett rikt matematiskt problem som

väcker intresse och engagemang, öppnar upp
för diskussioner och utvecklar matematiska
kompetenser. Vi har arbetat med problemet
med verksamma och blivande lärare i årskurs
4–6, som i sin tur har fått arbeta med problemet
tillsammans med sina elever. Vi har samlat in
lösningar från skolor och lärosäten i tre olika
regioner och sammanställt några representativa
lösningar.
Vad gör det här problemet rikt?

Ett rikt problem kännetecknas framförallt av att
det är rikt på matematikinnehåll. Utöver pro
blemlösning möjliggör problemet arbete med
–
–

Denne teksten er tidligere trykt i Nämnaren
nr. 3, 2016.
–

Rimma Nyman
Göteborgs Univsersitet
rimma.nyman@gu.se

–

representationsmodeller av bråk
olika aspekter av bråk – del av det hela, del
av ett antal, bråk som division och bråk
som förhållande
proportionalitet
procent och decimalform.

Ett problem – fyra uttrycksformer

Anna Ida Säfström
Högskolan i Halmstad
anna_ida.safstrom@hh.se

KLAG-modellen är en överskådlig modell för
att dela in olika uttrycksformer. Med hjälp av
modellen redogör vi för representativa lösningar
som vi har fått.

Eva Taflin
Högskolan Dalarna
evat@du.se

Konkret uttrycksform (K)
Vissa studenter valde konkret material i form
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Figur 3: Algebraisk/aritmetisk uttrycksform.

Figur 1: Konkret uttrycksform.

Figur 4: Grafisk uttrycksform
Figur 2: Logisk/språklig uttrycksform.

av riktiga smörgåsar och pengar, eller så tillver
kade de egna, som fördelades i en konkret situ
ation (figur 1).
Logisk/språklig uttrycksform (L)
En annan vanligt förekommande lösning
var att språkligt förklara hur smörgåsarna och
pengarna fördelades, utan beräkningar eller
konkret material (figur 2).
Algebraisk/aritmetisk uttrycksform (A)
Det har förekommit aritmetiska lösningar,
främst bland lärare och lärarstudenter, men
också från elever i årskurs 6 som har arbetat
mycket med bråk (figur 3).
I denna lösning används aritmetikens sym
bolspråk, men vi har även sett exempel på att
22

beteckningar för personerna har införts, vilket
skulle vara ett steg mot algebra. Lösningen har
en tydlig struktur och uträkningarna görs i
bråkform. Först redovisas förutsättningarna
och sedan illustreras omfördelningen mellan de
olika personerna med hjälp av pilar. Eftersom
Caj ska köpa fem femtondelar för 25 kronor,
betyder det att varje femtondel är värd fem
kronor.
Grafisk uttrycksform (G)
I de flesta lösningsförslagen som vi har sett
fanns grafiska inslag representerade, som i
figur 4.
Att zappa mellan uttrycksformer

Studenternas lösningar visar att problemet ger
rika möjligheter att använda olika representa
2/2018
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Figur 6: KLAG-modellen

tionsformer. I majoriteten av lösningsförsla
gen fanns flera uttrycksformer representerade
och att växla mellan dem var vanligt, speciellt
mellan de logisk/språkliga, grafiska och alge
braiska. Att gå från en konkret uttrycksformen
till en algebraisk/aritmetiskvar också vanligt,

som i figur 5.
Både blivande och verksamma lärare påpe
kade att vi i vår lärarroll fångar upp elevernas
sätt att tänka och hjälper dem att komma vidare
i sina resonemang. I smörgåsproblemet, liksom
i många andra problem, är övergången från det
konkreta till andra uttrycksformer ett viktigt
steg i utvecklingen av matematiska kompe
tenser. Bilden nedan visar ett exempel på hur
man kan sammanställa lösningar med hjälp av
KLAG-modellen (figur 6).
Problem med problemet

Det finns en del att tänka på vid arbete med
smörgåsproblemet. Det är viktigt att diskutera
hur var och en uppfattar problemet. Vad inne
Figur 5
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Figur 7

bär det att dela rättvist? Exempelvis har rättvis
betalning tolkats av vissa som att alla ska få en
tredjedel av pengarna. Flera frågade också om
Caj ska göra sig av med alla sina pengar.
Går det att dela exakt lika? Våra studenter
frågade sig hur man kan dela en smörgås i exakt
lika stora delar (figur 7). Tredjedelarna illustre
rades på olika sätt, men alla modeller är inte
lika lämpliga för att illustrera indelning i tre lika
stora delar.
I de två översta modellerna är bitarna lika
stor, vilket uppenbart inte är fallet för den nedre
till vänster. Den nedre till höger är mest lik en
riktig smörgås, men det är svåra att avgöra
bitarnas storlek med blotta ögat.
Smörgåsproblemet ger alltså upphov till dis
kussioner om hur situationen ska tolkas och det
väcker intresse och engagemang i elevgrupper.
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Många gjorde antagandet att en smörgås är värd
fem kronor, vilket är en naturlig följd av det vi
ser och av ett-till-ett–principen, d v s en femma
per smörgås. Det är viktigt att låta de som
arbetar med problemet göra tydliga antagan
den, ställa följdfrågor som kopplar tillbaka till
problemformuleringen och lyfta proportionali
tetsbegreppet. En möjlig följdfråga skulle kunna
handla om vilka antaganden som faktiskt följer
av problemformuleringen. Finns det antagan
den som inte stämmer överens med hur proble
met är formulerat? Finns det antaganden som
är mer lämpliga än andra, och i så fall varför?
Dessa och liknande frågor kan öppna upp för en
diskussion om hur verkliga problem kan lösas
med hjälp av matematiskamodeller.
Relevant litteratur
Hedrén, R., Taflin, E. & Hagland, K. (2005). Vad menar
vi med rika problem och vad är de bra till?
Nämnaren, 32(1), 36–41.
Hagland, K., Hedrén, R. & Taflin, E. (2005). Rika
matematiska problem – inspiration till variation.
Stockholm: Liber, Skolverket.
Nyman, R. (2016). What makes a task interesting?
Educational Research and Reviews, 11(16),
1509–1520.
Säfström, A. I. (2013). Exercising mathematical competence: practising representation theory and
representing mathematical practice (Doktoravhandling). Göteborgs universitet, Göteborg.
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Den eksklusive primtallklubben
Primtallene har fascinert og forvirret matema
tikere i århundrer, mens hjernecellene forgjeves
lette etter mønstre i tallrekken: 2, 3, 5, 7, 11, 13,
17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71,
73, 79, 83, 89, 97, 101, osv.
Primtallene blir mer forståelige dersom de
naturlige tallene organiseres i seks kolonner (se
Tabell 1 neste side). I kolonne II, IV og VI finnes
bare partall som alle er delelig med primtallet
2. I kolonne III kan tallene skrives på formen
6n + 3 som alle er delelig med primtallet 3, ved å
faktorisere: 3(2n + 1). De resterende primtallene
finnes i kolonne I og V, disse primtallene kan
skrives på formen 6n + 1 eller 6n – 1 der n er et
naturlig tall. Dette oppdaget Euler for omtrent
300 år siden, og han var selvsagt klar over at
ikke alle disse var primtall.
Selv om primtallene i hovedsak er ryddig
organisert i to kolonner som i Tabell 1, er det
ikke enklere for hjernen å finne mønstre. Det
virker like tilfeldig som før. Iblant står et prim
tall alene, av og til sammen med ett annet og
noen ganger sammen med to eller tre andre
primtall. Det hoppes ofte over én eller to rader,
men mellom 197 og 227 hoppes det over fire

Geir Gangstad
Charlottenlund ungdomsskole
Geir.Gangstad@ou.trondheim.kommune.no
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rader. Variasjonen og frustrasjonen øker i takt
med tallverdien.
Et nærmere blikk på kolonnene I og V viser
to nokså like tallrekker av sammensatte tall.
I kolonne I finnes rekken 25, 55, 85, 115, 145,
175, 205, … I kolonne V finnes 35, 65, 95, 125,
155, 185, 215, … Begge tallrekkene vokser ved
å addere 30 gjentatte ganger. I kolonne V er
startpunktet 5, mens i kolonne I må startpunk
tet være –5. Dette mønsteret gav inspirasjon til
å lete etter andre tallrekker med sammensatte
tall som kunne lukes bort fra kolonnene I og V
slik at bare primtallene stod igjen.
De neste tallrekkene som dukket opp i
kolonne I var: 49, 91, 133, 175, 217, … og i
kolonne V: 35, 77, 119, 161, 203, … Disse ser
ikke like ut ved første øyekast, men økningen
er på 42 i begge rekkene. Her er utgangspunktet
henholdsvis +7 for kolonne I og –7 for kolonne
V. De neste to tallrekkene ble: 55, 121, 187, …
og 77, 143, 209, … Startverdien er –11 og +11
og økningen er på 66. Hvor leder dette? For
kolonne I oppstår mønsteret i Tabell 2.
Tallet 5 er det laveste primtallet blant tallene
i kolonne I og V. Dette primtallet utelukker tal
lene 25 og 35 som primtall. Dette er de to første
sammensatte tallene i de to kolonnene. Deretter
vil hvert 5. tall i begge kolonnene lukes bort,
det neste primtallet 7 luker bort hvert 7. tall osv.
Hvert primtall ekskluderer andre større tall fra
å være medlem i primtallklubben.
25

IV

V

Start i

I

II

III

VI

1

2

3

4

5

6

n 6n+1 –5 +7 –11 +13 –17 –19 +23 –29 +31

7

8

9

10

11

12

1

7

13

14

15

16

17

18

2

13

19

20

21

22

23

24

3

19

25

26

27

28

29

30

4

25

31

32

33

34

35

36

5

31

37

38

39

40

41

42

6

37

43

44

45

46

47

48

7

43

49

50

51

52

53

54

8

49

55

56

57

58

59

60

9

55

61

62

63

64

65

66

10

61

67

68

69

70

71

72

11

67

73

74

75

76

77

78

12

73

79

80

81

82

83

84

13

79

85

86

87

88

89

90

14

85

91

92

93

94

95

96

15

91

97

98

99

100

101

102

16

97

103

104

105

106

107

108

17 103

109

110

111

112

113

114

18 109

115

116

117

118

119

120

19 115

121

122

123

124

125

126

20 121

127

128

129

130

131

132

21 127

133

134

135

136

137

138

22 133

139

140

141

142

143

144

23 139

145

146

147

148

149

150

24 145

151

152

153

154

155

156

25 151

157

158

159

160

161

162

26 157

163

164

165

166

167

168

27 163

169

170

171

172

173

174

28 169

175

176

177

178

179

180

29 175

181

182

183

184

185

186

30 181

187

188

189

190

191

192

31 187

193

194

195

196

197

198

32 193

199

200

201

202

203

204

33 199

205

206

207

208

209

210

34 205

211

212

213

214

215

216

35 211

217

218

219

220

221

222

36 217

223

224

225

226

227

228

37 223

Tabell 1: Primtallene fordeler seg i to kolonner med
unntak av primtallene 2 og 3.
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Tabell 2: Primtallene og de sammensatte tallene
i kolonne I. Tallrekkene som primtallene danner,
utelukker tall fra den eksklusive primtallklubben.
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Mønsteret i tabellene utvikles videre ved at
tallene som ikke lukes bort av de foregående
primtallene blir nye primtall og danner nye
kolonner i tabellen. Tallrekkene danner ikke
lenger overraskende hopp over flere rader i
tabellen, for nå er mønsteret avslørt og det er
mulig å forutse hvilke tall som er sammensatte.
Fortegnet til startverdiene i den øverste
raden i tabell 2 og 3 avgjøres av om primtallet
finnes i kolonnen eller ikke. For kolonne I er
startverdien for tallrekken til primtallet 5 satt
til –5 fordi tallet ikke finnes i kolonne I, men i
kolonne V. Motsatt er startverdien til tallrekken
som dannes av primtallet 7 satt til +7 fordi dette
tallet forekommer i kolonne I.
En annen vakker sammenheng kommer også
tydelig fram i tabell 2 og 3. For det sammensatte
tallet 55 møtes tallrekkene for primtallene 5 og
11, altså primtallfaktorene for 55. For 145 gjelder
det samme, her møtes tallrekkene for primtal
lene 5 og 29 som er faktorene i tallet. For kva
drattall som 25, 49 og 169 er det kun én faktor.
Der det tilsynelatende «mangler» faktorer vil
det være snakk om potenser av faktorene.
En tilsvarende tabell for kolonne V gir oss de
samme sammenhengene (Tabell 3).
Fra Eulers primtallsformler 6n + 1 og 6n – 1,
kan alle de sammensatte tallene lukes bort ved
å benytte formlene fi = primtall · (6n + 1) og
fi = primtall · (6n – 1). Dermed dannes det tre
formler som utelukker alle de sammensatte tal
lene i kolonne I og kolonne V.
(6i + 1)(6j + 1) tar bort sammensatte tall i
kolonne I
(6i – 1)(6j – 1) tar bort sammensatte tall i
kolonne I
(6i – 1)(6j + 1) tar bort sammensatte tall i
kolonne V
(6i + 1)(6j – 1) er unødvendig fordi den overlap
per formelen over.
I alle formlene er i og j naturlige tall.

Start i
n 6n–1 +5 –7 +11 –13 +17 –19 +23 +29 +31
1

7

2

11

3

17

4

23

5

29

6

35

7

41

8

47

9

53

10

59

11

65

12

71

13

77

14

83

15

89

16

95

17 101
18 107
19 113
20 119
21 125
22 131
23 137
24 143
25 149
26 155
27 161
28 167
29 173
30 179
31 185
32 191
33 197
34 203
35 209
36 215
37 221
38 227
Tabell 3: Primtallene og de sammensatte tallene
i kolonne V. Tallrekkene som primtallene danner,
utelukker tall fra den eksklusive primtallklubben.
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i

j

1

1

Kolonne I

Kolonne V

n = 6ij + i + j

6n + 1

n = 6ij – i – j

6n + 1

n = 6ij - i + j

6n – 1

8

49

4

25

6

35

1

2

15

91

9

55

13

77

2

1

15

91

9

55

11

65

1

3

22

133

14

85

20

119

2

2

28

169

20

121

24

143

3

1

22

133

14

85

16

95

1

4

29

175

19

115

27

161

2

3

41

247

31

187

37

221

3

2

41

247

31

187

35

209

4

1

29

175

19

115

21

125

1

5

36

217

24

145

34

203

2

4

54

325

42

253

50

299

3

3

60

361

48

289

54

323

4

2

54

325

42

253

46

275

5

1

36

217

24

145

26

155

1

6

43

259

29

175

41

245

2

5

67

403

53

319

63

377

3

4

79

475

65

391

73

437

4

3

79

475

65

391

71

425

5

2

67

403

53

319

57

341

6

1

43

259

29

175

31

185

Tabell 4: De sammensatte tallene i kolonne I og V for små verdier av i og j.

Dersom Eulers formel settes inn på høyre side
dannes én likning med tre ukjente – det høres
kanskje håpløst ut, men alle variablene er posi
tive heltall:
(6i + 1)(6j + 1) = (6n – 1)
(6i – 1)(6j – 1) = (6n – 1)
(6i – 1)(6j + 1) = (6n – 1)
Ved å regne videre er det mulig å forenkle
uttrykkene og sitte igjen med tre nye formler
som luker ut alle de sammensatte tallene som
finnes i kolonnene I og V. Fra Eulers primtalls
formler 6n + 1 og 6n – 1 der n er et naturlig
tall, kan det n-te tallet utelukkes ved følgende
tre formler:
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In = 6n + 1 der n = 6ij + i + j
In = 6n + 1 der n = 6ij – i – j
(Bokstaven I står for kolonne I.)
Vn = 6n + 1 der n = 6ij – i + j
(Bokstaven V står for kolonne V.)
Eksempelvis vil i = 3 og j = 4 gi følgende verdier
for n:
n = 79 og I79 = 6 · 79 + 1 = 475 (primtallfak
torer 5, 5 og 19)
n = 65 og I65 = 6 · 65 + 1 = 391 (primtallfak
torer 17 og 23)
n = 73 og V73 = 6 · 73 – 1 = 437 (primtallfak
torer 19 og 23)
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Det er også mulig å regne andre veien gjennom
diofantiske likninger. For n = 41, 42, 43 og 44
finnes det ingen primtall i kolonne I, verken 247,
253, 259 eller 265 er primtall. For å undersøke
dette, må likningene ha heltallige løsninger. Det
er to likninger som kan brukes for kolonne I:
A) 6ij + i + j = 41 og

B) 6ij – i – j = 41

Likningene A og B løses for i når n = 41:
A) i 

41  j
6 j 1

og

B) i 

41  j
6 j 1

For å få heltallige løsninger må j være et lite
heltall. Det gir få verdier å kontrollere. Når lik
ningene løses, gir det følgende verdier for i og j:

Ved å regne ut for ulike verdier av i og j, blir
resultatet de sammensatte tallene i kolonne I og
V (Tabell 4).
Verdiene av n vil også kunne bidra til å finne
primtalltvillinger. Alle n fra disse formlene gir
oversikt over tallene som ikke er primtalltvil
linger. Verdiene til n under 10 er 4, 6, 8 og 9. Det
innebærer at det finnes primtalltvillinger for n
lik 1, 2, 3, 5 og 7. Det gir de kjente parene 5/7,
11/13, 17/19, 29/31 og 41/43.
Det er en blandet følelse å kunne regne seg
frem til alle tallene i kolonne I og V som ikke
er primtall. På den ene siden er det fantastisk,
likevel blekner det noe når drømmen er å kunne
regne seg fram til faktiske primtall – selv om det
i bunn og grunn er resultatet.

n = 41 gir i = 3 og j = 2 løst med likning A.
n = 42 gir i = 4 og j = 2 løst med likning B.
n = 43 gir i = 6 og j = 1 løst med likning A.
n = 44 gir i = 9 og j = 1 løst med likning B.
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Denne boka belyser sam
menhenger mellom kultur og
matematikk fra ulike perspek
tiv – den diskuterer møter mel
lom ulike kulturer – hvordan
matematikk preges av historiske
og kulturelle røtter – hvordan
tenkemåter er nedfelt i kulturell
praksis – og hvordan dette kan
ha betydning for undervisning
og læring. Skolens læreplaner
påpeker viktigheten av kunnskap
om egen kultur og andre kulturer.
Denne boka vil virke til at dette
også skal gjelde matematikk
faget.

Dát girji čuvge oktavuođaid
kultuvrra ja matematihka gaskka
iešguđet perspektiivvain – dat
digaštallá iešguđetlágan kul
tuvrraid deaivvadeami – mo
historjjálaš ja kultuvrralaš
ruohttasat váikkuhit matema
tihka – mo jurddašanvuogit
leat vuođustuvvon kultuvrralaš
geavada ala – ja makkár
mearkkašupmi das sáhttá leat
oahpaheapmái ja oahppamii.
Skuvlla oahppoplánat deattuhit
ahte lea deaŧalaš oahppat iežas
kultuvrra ja eará kultuvrraid birra.
Dát girji galgá bargat dan ovdii
ahte diet guoskkašii maiddái
matematihkkafágii.

Denne boka belyser sammenhenger mellom kultur og matematikk fra
ulike perspektiv. Den diskuterer møter mellom ulike kulturer, hvordan
matematikk preges av historiske og kulturelle røtter, hvordan tenkemåter er nedfelt i kulturell praksis og hvordan dette kan ha betydning
for undervisning og læring. Skolens læreplaner påpeker kunnskap om
egen kultur og andre kulturer som vesentlig. Denne boka vil virke til at
det også skal gjelde matematikkfaget. Den henvender seg til lærere,
lærerstudenter og lærerutdannere.
Boka henvender seg til lærere,
lærerstudenter og lærerutdan
nere.

Girji lea jurddašuvvon oahpahedd
jiide, oahpaheaddjistudeanttaide
ja oahpaheddjiid oahpaheddjiide.
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Karlsen, Vinje-Christensen

Intervju med lærere
De siste ti årene har mange skoler jobbet mye
med vurdering for læring. Ringshaug ungdoms
skole i Vestfold, en 3-parallell skole med ca. 240
elever og 36 ansatte, har virkelig gått langt for
å tenke nytt om vurdering. I 2014 endret de sin
vurderingspraksis, og elevene får kun karak
terer en gang i semesteret. På hjemmesida til
skolen viser de til opplæringsloven, §3-2:
Formålet med vurdering i fag er å fremje
læring undervegs og uttrykkje kompetan
sen til eleven, lærlingen og lærekandidaten
undervegs og ved avslutninga av opplæringa i
faget. Vurderinga skal gi god tilbakemelding
og rettleiing til elevane, lærlingane og lære
kandidatane. (Forskrift til opplæringsloven)

per år får elevene en individuell utviklingsplan
fra sine lærere, og underveis jobber de med
tilbake- og framovermeldinger som støtte i
læringsarbeidet.
Vi traff to dedikerte matematikklærere da
vi kom til Ringshaug for å snakke om matema
tikkundervisning generelt og matematikkun
dervisning i en karakterfri skole spesielt. Begge
to er svært glad i matematikk og i jobben som
matematikklærere.

Ringshaug ønsker å ha mer fokus på under
veisvurdering og mindre fokus på karakterer.
Skolen støtter seg til forskning som viser at
karakterer kan stå i veien for læring. To ganger

   
Tove Beate Warset

Lisbet Karlsen
Høgskolen i Sørøst-Norge
lisbet.karlsen@usn.no
Per Vinje-Christensen
Høgskolen i Sørøst-Norge
per.vinje-christensen@usn.no
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Marit Anita Dahl

Tove Beate Warset jobber på 9. trinn. Hun er
både matematikklærer og skolens rådgiver. Hun
har jobbet som lærer i tretten år, ti av disse ved
Ringshaug ungdomsskole.
Marit Anita Dahl er matematikklærer på 10.
trinn. Hun har jobbet som lærer siden 2008. I
de sju siste årene har hun jobbet på Ringshaug.
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Hva ser dere på som god matematikkundervisning?
Tove: Vi jobber generelt mye med relasjons
bygging. Det er viktig i alle fag å kjenne elevene
godt. Jeg vil også gjerne at elevene har det litt
gøy, så jeg leter etter opplegg som fanger inter
esse og gjør faget mest mulig praktisk. Det ser vi
fungerer – at undervisningen er i tråd med det
de kjenner, at det er basert på virkelighet, og at
de ser at matematikk er i samfunnet.
For meg handler matematikk om å se sys
temer. Jeg forsøker å få elevene som sier de er
dårlige i matematikk, til å knytte matematikk
til logisk tenkning. Dessuten ønsker jeg å skape
undring og synes det er artig å se at elevene har
løsninger som ikke jeg har tenkt på, at vi ser
matematikk på ulike måter, og at vi sammen
prøver å finne ut noe.
I fjor la jeg ofte opp til stasjonsundervisning
der elevene jobbet med åpne oppgaver med flere
ulike løsninger. Dette likte elevene veldig godt.
I år har jeg en gjeng som med stor glede ønsker
å jobbe med utfordrende oppgaver, helst knyttet
til noe praktisk.
Skolens satsing er å fjerne seg fra spiralprin
sippet, slik at vi i større grad kan få til dybde
læring. Elevene får tid til å forstå. Vi jobber for
eksempel i et halvt år med algebra. Lærebøker
har vi ikke, så vi henter stoff fra mange steder.
Skolen har ikke så mye lekser, og i matema
tikk tar det ofte form av omvendt undervisning.
Elevene ser en video hjemme, og så jobber de
videre med temaet på skolen.
Marit: Mine elever jobber mye i grupper, og
det er fantastisk å se hvordan de diskuterer og
bruker et matematisk språk for å finne løsnin
ger på utfordrende problemer. Det er gøy å se
hvor engasjerte de blir. Jeg legger vekt på at de
skal våge å prøve og feile og å dele idéer med
hverandre.
Ofte gir jeg utfordringer – vanskelige alge
braoppgaver for eksempel – på tavla. Da er de
hektet på, det blir en konkurranse om å klare
den først. Og klarer de den, får de en annen som
tangenten
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er enda vanskeligere. For å kunne arbeide slik
er det en fordel at det er en kultur i klassen for å
være god. For å få til en slik kultur er det viktig
at en selv er glad i matematikk og kan by på seg
selv for å få gode relasjoner til elevene.
For å få til tilpasset opplæring abonnerer vi
på videoer fra GetSmart. Da sender jeg ut de
flinke med en PC, og de kan se video og gjøre
oppgaver på sitt nivå. Dette hjelper meg til å
kunne differensiere både i klasseromsituasjo
nen og hjemme.
Muntlighet er viktig for meg. Ofte ber jeg
om å få høre argumentasjoner eller forklaring
av strategier en gang til, slik at flere får mulighet
til å sette ord på den samme tingen, og at det
tydelig er verdsatt å ha ulike tenkemåter. Da kan
jeg også gi en ny mulighet til noen som ikke i
utgangspunktet skjønner det helt. Det gir dem
større sjanse til å forstå når de deltar i samtalen.
Jeg har også lyst til å si litt om hvordan vi
gjennomfører tentamen i matematikk. Den går
over to dager: del 1 en dag og del 2 en annen
dag. På del 2 får de først utdelt oppgaven som
de leser gjennom i ca. et kvarter, før de setter
seg i grupper. De får sitte sammen og diskutere i
20–30 minutter. De noterer på et blankt ark. Det
kan være å skrive ned hvilke sidetall i læreboka
de finner eksempel på akkurat det, eller de dis
kuterer hvordan man skal tolke oppgaven, hva
det er de skal finne, og hvordan de for eksempel
regner med prosent. De kan bruke hverandre
som ressurser. De spør seg: «Hva vet vi, og hva
skal vi finne ut?» Elevene snakker fag, og vi opp
lever at organiseringen bidrar til økt læring.
Kan dere si litt mer om det å jobbe i en karakterfri skole når det gjelder matematikkundervisning?
Tove: Mange stiller spørsmål om dette, for
eksempel: «Hvordan skal de flinke få motiva
sjon?» Her møter jeg masse motstand. I starten
lurte vi litt på hvordan dette skulle gå. Det går
kjempebra. Vi og elevene vet hvor de står. Det
er ingen overraskelser. Det er heller ikke mindre
motivasjon. De «flinke» trenger ikke den karak
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teren underveis. De skjønner hvor de står når
det skal gis karakter, selv om vi ikke kaller det
høy, middels eller lav måloppnåelse. Vi gir til
bakemelding på hva som er bra, og hva de må
jobbe mer med. Og så gir vi dem arbeidsdager
der de skal jobbe med underveisvurderingen for
å bli bedre, for å forstå mer.
Marit: Eksamensresultatene har ikke blitt
bedre enn ved andre skoler ennå. Men vi får
elever som liker matematikk, og som er moti
verte, og vi opplever at elevene er mindre stres
set.
Er det noe dere har lyst til å prøve ut som dere
ikke har fått gjort enda?
Tove: Vi ønsker i større grad å få til den
umiddelbare tilbakemeldingen – få lagt opp et
system som gir mulighet til å gi individuelle til
bakemeldinger etter for eksempel en prøve, så
raskt som mulig.
Marit: Vårt team har ikke lagt bort spiral
prinsippet ennå, så når jeg til høsten starter med
8. trinn igjen, ønsker jeg også å jobbe på den
måten. Jeg ser da muligheter for at elevene får
tid til å jobbe med våre framovermeldinger på
en bedre måte enn vi får til i dag. De får tid til
å bli bedre.
Jeg har startet med å ta elevene ut til indivi
duelle samtaler etter en prøve. Dette skulle jeg
gjerne hatt mer ressurser til, for jeg ser at slike
samtaler er nyttige for elevene.
Kan dere fortelle om noen positive erfaringer
med matematikkundervisning?
Tove og Marit: Vi gjennomfører et opplegg
fra «Lektor 2» i matematikk. [Lektor2 – Samar
beid med arbeidslivet om undervisning i real
fag, https://www.lektor2.no/]. Da får vi midler
fra Naturfagsenteret til et tverrfaglig opplegg
med hovedvekt på matematikk. Vi har gjen
nomført et supert opplegg om trapper. Da har
elevene skjønt Pytagoras’ læresetning i praksis.
De har sett logikken og hvor utrolig mye mate
matikk som er i en trapp. De skisserer trappa i
riktig målestokk, og de skal regne på økonomi.
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De skal både tegne, beregne og bygge trappa. De
drar også på besøk til et firma som lager trapper.

Noen av trappene som elevene har konstruert og laget.

Vi har også andre praktiske oppgaver. Vi har
hatt husbyggeprosjekt, og vi har bygd et basseng
der absolutt alle elevene gjorde riktige beregnin
ger.
Hva er spennende med å undervise i matematikk?
Tove: Det er jo helt fantastisk når jeg ser at
elever får til ting som de i utgangspunktet ikke
trodde de ville klare, og at de finner løsninger
som jeg ikke hadde tenkt på. Jeg tror mange av
disse kommer til å bli mye flinkere i matematikk
enn meg.
Marit: Jeg synes det er spennende hvordan
de søker hverandre i læringen, og hvordan de er
villige til å hjelpe hverandre. Noen ringer meg
på kveldstid når de trenger hjelp til en oppgave.
Og de sitter igjen etter skoletid. De liker å jobbe
sammen, og det skjønner jeg godt. De har blitt
vant til mye samarbeid. Samtidig er det godt å
se at de også klarer det bra alene på tentamen
etterpå.
Hva kan være utfordrende ved å undervise i
matematikk?
Tove: Enkelte mener jo at de er forferdelig
dårlige i matematikk. Mamma er dårlig i mate
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matikk, og bestemor, og det er bare slekta vår
som er dårlig i matematikk og ferdig med det.
Det å vekke til live en selvfølelse på det som de
har mistet et eller annet sted, er utfordrende.
Det å gi dem tro på seg selv.
Marit: Ja, det er blitt så tillatt i samfunnet å
si at du er dårlig i matematikk, enten du er elev,
foresatt eller lærer.
Tove: Det er utfordrende å gi elevene en rød
tråd fra barnehage til videregående. Alle lærere
i hele løpet burde snakke mer sammen, slik at
matematikken henger sammen mellom trin
nene. Det er også utfordrende å finne eller lage
de gode oppgavene når vi ikke har en lærebok,
men det er absolutt verdt arbeidet.
Marit: Den største utfordringen er vel tilpas
set undervisning, at alle elever møter utfordrin

ger og opplever mestring. Det tror jeg vi kan få
til enda bedre når vi legger vekk spiralprinsip
pet.
Hva kan dere tenke dere å lese om i Tangenten?
Tove: Vi bruker jo ikke lærebøker, men
henter idéer fra mange kilder. Noen av bøkene
vi har, er 15 år gamle. Så jeg ønsker å finne
inspirasjon i Tangenten.
Marit: Det er jo fint hvis det kan stå noen
konkrete opplegg som man kan bruke. Noe som
har fungert, og som kan være givende for både
lærere og elever.
De to lærerne avslutter med å si at de er hel
dige som jobber ved en skole der alle er interes
sert i utviklingsarbeid, og der nye idéer mottas
med entusiasme fra både rektor og andre lærere.

Gert Monstad Haga
Matematiske
byggesteiner
Hana løfter fram fem matematiske byggesteiner – fem
konstrukter – i denne boka om matematikk. Han behandler
eksempel, definisjoner, bevis, modeller og oppgaver fra
ulike perspektiv, fra matematikerens og lærerens ståsted.
Matematikk ses her både som prosess og produkt.
Byggesteinene oppfattes primært som produkt, men Hana
vektlegger også prosessene knyttet til produktene – til
hvordan byggesteinene utvikles og brukes. Forfatteren ivrer for å gi elever muligheter til å ta del
i matematiske prosesser, til å lage eksempel, definere, resonnere, lage notasjoner, modellere og
stille matematiske spørsmål. Boka er viktig fordi læreres metamatematiske innsikt gir grunnlag
for slik undervisning.
ISBN 978-8290898-60-6 · 299 sider
Caspar Forlag AS · www.caspar.no
Bestill på ordre@fagbokforlaget.no
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Naylor

Hva kan det være?
I denne artikkelen er fokuset på å utvikle geome
triske begreper, romforståelse og matematikk
kreativitet.
Et viktig aspekt ved kreativitet er evnen til å
tenke på mange forskjellige muligheter og sam
menhenger. Ofte tenker folk at matematikk ikke
er kreativt, fordi i matematikk fins det «bare ett
riktig svar.» I matematikk som i livet kan det
bli mange svar på problemer og uendelig mange
måter å tenke på og løse problemer på. I klas
serommet i matematikk ønsker vi at barn får
sjansen til å finne mange måter å tenke på.
Her er en fin aktivitet som kan brukes fra
barnehage til grunnskole (og kanskje videre!)
som utvikler geometrisk resonnement og gir
mulighet for mange forskjellige kreative måter
å tenke på.
Klipp ut flere forskjellige former fra papir og
gjem dem i en mappe. Trekk ut en liten del av
en av formene, og spør: «Hva kan dette være?»
La barna foreslå svar og forklare hvorfor de
tenker slik. Vær forberedt på å høre mange over
Mike Naylor
Matematikkbølgen
mike@matematikkbolgen.com

34

raskende ideer, og still spørsmål for å avklare
ideene.
For eksempel i Figur 1 ser vi første del av den
gjemte formen. Barna kan svare:
– en trekant (hva slags? likesidet? likebeint?
rettvinklet? lang og spiss?)
– en fugl (hvilken del av en fugl? nebb? hale?
vinge? hva slags fugl?)
– en stjerne (hvor mange spisser på stjernen
din?)
– et hjerte osv.

Figur 1

Vi er interessert i å høre hva formen kan
være, ikke hva den er. Like viktig som spørsmå
let «Hva kan dette være?», er spørsmålet «Hva
kan dette ikke være?» Barna vil kanskje svare
at det ikke kan være en sirkel, fordi sirkler ikke
har noen hjørner, eller at det ikke kan være et
kvadrat, fordi vinkelen er for spiss.
Trekk ut litt til av formen og spør igjen: «Hva
kan dette være? Hva kan dette ikke være?» Hvis
formen ser ut slik som i figur 2, kan barna kan
skje ombestemme seg og si at det kan ikke være
2/2018
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en stjerne eller en trekant. Be dem om forklare
hvorfor! Det gir mange muligheter til å bruke
geometriske begreper som «parallell», «stump
vinkel», «konkav» osv.

Figur 2

I figur 3 er formen trukket nesten helt ut.
Det ser ut som en firkant, men kan det være en
femkant? Muligheter eksisterer inntil formen er
trukket helt ut!

og hvis formen har et geometrisk navn, så bruk
gjerne navnet «trapes». Inviter barna til å kom
mentere egenskaper til formen: 4 hjørner, 2 rette
vinkler, 2 sider som er parallelle, en lang side
osv.
Ved å gjemme alt bortsett fra en liten del av
en form begynner barn å fokusere på egenska
per. De kan forestille seg hvilke former som kan
ha denne egenskapen eller kombinasjoner av
egenskaper. Aktiviteten kan også bygge vokabu
lar, og ved å sette ord på begreper blir det mulig
for barn å bruke disse begrepene når de diskute
rer matematikk. Visualisering og romforståelse
kan utvikles gjennom aktiviteten.
Tips

Bruk gjerne former som er «rent geometriske»
former som mangekanter. Eller utforsk former
som er organiske, eller som ikke har et bestemt
geometrisk navn (figur 4). Her er det mange
muligheter. Prøv da vel!
Referanser
Bones, G. Å. & Naylor, M. (2018). Matematikkgleder.

Figur 3

Oslo: Cappelen Damm.

Nå kan du diskutere hva slags form det er.
Avhengig av alder og erfaring kan barna bruke
uformelle ord og begreper, som «Det er et tog!»
eller «Dette er et halvt hus!» Det er helt greit,

Figur 4

tangenten
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Torkildsen

Summer av tall i rekke
Mange naturlige tall (telletall) kan skrives som
summer av naturlige tall som følger rett etter
hverandre. For eksempel: 6 = 1 + 2 + 3 og 9 = 4
+ 5 eller 9 = 2 + 3 + 4.
Det viser seg at de fleste tall kan skrives som
en sum av tall som følger etter hverandre. Noen
tall kan bare skrives på én måte, andre på to
ulike måter, enkelte på tre og så videre, men det
fins også tall som ikke kan skrives som en slik
sum, for eksempel 2.
Velg flere (mange) tall og undersøk om tal
lene kan skrives som en sum av tall som følger
rett etter hverandre. Studer resultatet og se etter
sammenhenger. Hvilke tall er det som kan skri
ves som en sum av tall som følger rett etter hver
andre, og hvilke tall kan ikke skrives på en slik
måte?

Ole Einar Torkildsen
Høgskulen i Volda
oet@hivolda.no
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Oppgaven kan utvides til å undersøke hvor
mange summer det er mulig å skrive de enkelte
tallene på. For eksempel kan 15 skrives som 3
ulike summer: 15 = 7 + 8, 15 = 4 + 5 + 6 eller
15 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5.

1+2+3+4+5

15
7+8

4+5+6

Tallet 6 kan skrives som 6 = 1 + 2 + 3. Undersøk
andre tall som kan skrives som en sum av tre
tall som følger rett etter hverandre? Ser du/dere
et mønster?
Samme spørsmål, men nå med summer av
fire tall som følger rett etter hverandre.
Hva med summer av fem tall som følger rett
etter hverandre?
Slik kan du/dere fortsette med å undersøke
summer med flere ledd enn 5.
Skriv ned det du/dere oppdager.
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Kirfel, Aslaksen

Areal, omkrets og derivasjon
Noen elever har kanskje observert at hvis
de deriverer formelen for arealet av sirkelen,
A(r) = πr 2, får de formelen for omkretsen,
C(r) = 2πr. Er dette en tilfeldighet? Vi skal stu
dere denne sammenhengen og se på mer kom
pliserte eksempler.
Det viser seg at dette kan være en god måte
å illustrere derivasjon på i tillegg til den vanlige
tolkningen som stigningstall til tangenten, og
kan gi en ny alternativ grunnforståelse av deri
vasjon. Derivasjon er et tema som norske elever
vanligvis møter i første klasse på VGS (1T). I
læreverkene knyttes kapittelet om derivasjon
tett til gjennomsnittlig og momentan vekst
fart. Nesten alle illustrasjoner og forklaringer
dreier seg om beregninger av tangentstigninger.
I denne artikkelen har vi samlet noen geome
triske eksempler der derivasjon ikke er knyttet
til funksjonsgrafer, men der derivasjon likevel
åpner for dyp geometrisk innsikt som ikke er
direkte tilgjengelig for den som bare ser på
derivasjon som tangentstigning. Eksemplene
omhandler areal og omkrets av todimensjonale
Christoph Kirfel
Universitetet i Bergen
christoph.kirfel@uib.no
Helmer Aslaksen
Universitetet i Oslo
helmer.aslaksen@ils.uio.no
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figurer. I en viss forstand kan vi si at omkret
sen er den deriverte av arealfunksjonen. I sin
artikkel «Endring av areal og volum» skriver
Lie (2012) om det samme temaet. Her har vi
tatt med flere eksempler som belyser forutset

Figur 1: Sirkel

ningene som må være oppfylt hvis påstanden
«omkretsen er den deriverte av arealet» skal
være korrekt. Denne påstanden gjelder ikke
generelt, men det kan vises at under naturlige
antagelser kan vi tolke derivasjonsprosessen slik
at det blir korrekt. La oss starte med sirkelen
som det første eksempelet.
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Eksempel 1: Sirkel

En sirkel med radius r har ut fra definisjonen
av omkretsen (engelsk: circumference) C =
C(r) = 2πr. Kall arealet til sirkelen A(r). For å
bestemme dette kan arealet til to sirkler sam
menlignes, der den ene sirkelen har radius r og
den andre radius r + h (h > 0). «Skallet» mellom
disse to sirklene har tykkelse h og har areal
A(r + h) – A(r).
Kutt skallet og «brett» det ut. Resultatet blir
en figur som «ser ut» som et trapes. Arealet til
denne figuren er større enn arealet til et rek
tangel med grunnlinje C(r) og tykkelse h og
mindre enn arealet av et rektangel med grunn
linje C(r + h) og tykkelse h. Dette gir følgende
ulikheter:
C(r) · h £ A(r + h) – A(r) £ C(r + h) · h
C(r ) 

og

A(r  h)  A(r )
 C(r  h) .
h

Går h mot 0, vil det si at skallet blir tynnere og
A(r  h)  A(r )
nærmer
tynnere, og uttrykket
h
seg C(r) = 2πr. Ved antiderivasjon følger at
A(r) = πr 2. Noen kommentarer til dette:
A(r  h)  A(r )
1. Merk hvordan brøken
h
dukket opp uten at vi så på grafen til A(r)
eller tangentlinjer. Dette er et sentralt
poeng i denne artikkelen.
2. Dette resultatet er ikke så overraskende
hvis vi tenker på hvordan sirkelen vokser.
Den vokser langs «kanten», så veksten til
arealet vil avhenge av størrelsen på kanten
av sirkelen, det vil si omkretsen.
3. Rent formelt viser dette at omkretsen
C(r) = 2πr kan fremstå som den deri
verte av arealfunksjonen A(r) = πr 2, når r
betraktes som variabel. Det interessante er
at derivasjonen faktisk har en geometrisk
tolkning, nemlig omkretsen.
4. Ved hjelp av antiderivasjon kunne vi
beregne formelen for arealet som var
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Figur 2: Kvadrat

ukjent på forhånd. Hvis vi i stedet hadde
kjent formelen for arealet, kunne vi ha utle
det formelen for omkrets ved derivasjon.
5. Kan samme tankegang overføres til andre
figurer?
Eksempel 2: Kvadrat

Denne gangen tenker vi oss et kvadrat av
«radius» r og et kvadrat med «radius» r + h som
på figur 2. Omkretsen til det innerste kvadra
tet er C(r) = 8 · r siden hele omkretsen består av
4 linjestykker som hver har lengde 2r. Arealet
mellom kvadratene består da av fire trapeser
som til sammen har et areal som er noe større
enn arealet til et rektangel med grunnlinje C(r)
og tykkelse h og noe mindre enn arealet til et
rektangel med grunnlinje C(r + h) og tykkelse
h. Dette gir følgende ulikheter:
C(r) · h £ A(r + h) – A(r) £ C(r + h) · h
C(r ) 

og

A(r  h)  A(r )
 C(r  h) .
h

Når h går mot 0, vil skallet (billedrammen)
blir tynnere og tynnere, og som for sirkelen vil
A(r  h)  A(r )
uttrykket
denne gangen nærme
h
2/2018

tangenten

Figur 4: Likesidet trekant
Figur 3: Kvadrat med side a.

seg A’(r) = C(r) = 8r, og det følger ved antideriva
sjon at A(r) = 4r 2 = (2r)2, som er korrekt.
Resultatet er igjen at omkretsen C(r) = 8r kan
fremstå som den deriverte av arealfunksjonen
A = 4r 2, når vi betrakter r som variabel.
Bemerkning: Tar vi utgangspunkt i sideleng
den a som variabel for areal- og omkretsbereg
ningene, er A(a) = a 2 og C(a) = 4a. Dette viser
at omkretsfunksjonen ikke er den deriverte av
arealfunksjonen med a som variabel. Dette kan
forklares slik: La det venstre nedre hjørnet Z av
kvadratet være et fast punkt Da vil kvadratets
kanter vokse fra a til a + h men arealøknin
gen kommer bare på to av sidene. Den delen
av omkretsen som er ansvarlig for veksten, vil
dermed være U(a) = 2a, og vi ser også her at vi
kan tolke den aktuelle «omkretsen» som den
deriverte av arealfunksjonen. Alternativt kan vi
tenke oss at når a øker med h, så får vi et skall
med tykkelse h/2 siden vi må fordele veksten
på to sider. Derfor får vi en faktor på 1/2 når vi
deriverer.
Eksempel 3: Likesidet trekant

følger det at høyden i trekanten er h =
Dermed er arealet gitt ved
A(a) 

a 3
.
2

a  a 3 a2 3

,
22
4

mens omkretsen er O = 3a. Dette viser at
omkretsen ikke er den deriverte av arealfunk
sjonen med a som variabel.
Det kommer av at veksten til vår variabel a
ikke står normalt på sidene som utgjør omkret
sen. Dette er nødvendig hvis de ulikhetene som
hittil har gitt oss øvre og nedre skranker, skal
gjelde. For å kunne sette opp ulikhetene der
arealforskjellen var større enn ett rektangel og
mindre enn et annet rektangel, er vi avhengig av
at rektangelhøyden står normalt på rektangel
lengden. En slik variabel er avstanden r = ZM
fra trekantens senter til trekantens sidekant. Da
vil tilveksten i r være normal på «omkretsen».
I en likesidet trekant (se figur 4) deler trekan
tens senter Z høyden h i forhold 1 : 2 og avstan
den
r  ZM 

h 1 a 3 a 3
 

.
3 3 2
6

Vi starter med å kalle siden til den likesidete
trekanten for a. Ved hjelp av Pytagoras’ setning
tangenten
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arealet av figuren, og derved etablere sammen
hengen mellom areal og omkrets.
Bonuseksempel 1:
Analysens fundamentalteorem

Figur 5: Mangekant med innsirkel

Dermed blir
=
A(r )

a2 3
= 3r 2 3
4

Selve fundamentalteoremet for integral- og
differensialregning kan også sees i lys av våre
betraktninger. Når dette teoremet blir fremstilt,
finner man ofte en illustrasjon som ligner på
den som er tatt med her.
Som vanlig beskriver funksjonen F(x) arealet
under funksjonen f mellom den faste grensen
a og den variable grensen x. Som i eksem
plene ovenfor studerer vi nå arealforskjellen
mellom grensene x og x + h. Denne forskjellen
er nå F(x + h) – F(x). Denne arealforskjellen
kan bestemmes ved hjelp av rektangelbokser, se
figur 7. Dette gir uttrykkene
f(x) · h £ F(x + h) – F(x) £ f(x + h) · h.

mens C(r )  3a  3  2r 3  6r 3 som er den
deriverte av arealfunksjonen med r som varia
bel.

Vi deler som vanlig på h og får

Utfordring: Polygon med innsirkel

Går h gå mot null får vi at F’ = f. Tolkes resul
tatet i vår terminologi, så kan vi si at omkretsen

Figur 5 viser en mangekant som har en innsir
kel, dvs. en sirkel som tangerer alle kantene som
danner omkretsen. Vi utfordrer leserne til selv
å finne et uttrykk for den totale omkretsen og

Figur 6: Areal under kurven
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f (x ) 

F ( x  h)  F ( x )
 f ( x  h) .
h

Figur 7: Arealforskjell
2/2018
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til det skraverte området bare forandrer seg til
høyre, og at den deriverte av arealet derfor bare
blir den delen av omkretsen som er til høyre,
det vil si f(x + h), som i grensetilfelle blir til f(x).
Dermed er den delen av omkretsen som
gjennomgår en vekst, «bare» f(x), og vi har igjen
påvist en sammenheng mellom arealfunksjon
og «omkretsfunksjon». Utfordring: Greier du å
se at vi i beviset på et sted har antatt at f er en
voksende funksjon? Hvis f i stedet er avtagende,
trenger vi bare å forandre ulikhetene. Men hva
om f hverken er voksende eller avtagende? Hvis
f skifter mellom å være voksende eller avtagende
et endelig antall ganger, så kan vi bare se på hver
del for seg. Men hvis f skifter uendelig ofte, må
vi bruke mer kompliserte metoder.
Bonuseksempel 2:
Produktregelen for derivasjon

Mange elever synes at produktregelen for deri
vasjon er rar. Men den kan også tolkes geome
trisk. Se på et rektangel med sider f(x) og g(x).
Anta at f og g er voksende, og at h > 0. Da vil
f(x + h) · g(x + h) være arealet av det store rek
tangelet og f(x) · g(x) arealet av det opprinnelige
rektangelet. Differensen blir da rammen bestå
ende av tre små rektangler. Rektangelet øverst til
venstre har areal (g(x + h) – g(x)) · f(x), og når vi
deler på h og lar h gå mot null, vil dette gå mot
g’(x) · f(x). På samme måte vil rektangelet nederst
til høyre ha areal (f(x + h) – f(x)) · g(x), og når vi
deler på h og lar h gå mot null, vil dette gå mot
f ’(x) · g(x). Hva med rektangelet øverst til høyre?
Det har areal (f(x + h) – f(x)) · (g(x + h) – g(x)),
og når vi deler på h og lar h gå mot null, vil
dette gå mot f ’(x) · 0 = 0.
Dette kan også beskrives verbalt. Veksten til
rektangelet mot høyre er produktet av høyden g
og en bredde som måler veksten til f, og veksten

tangenten
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Figur 8: Produktregelen for derivasjon

til rektangelet oppover er produktet av lengden f
og en høyde som måler veksten til g. Rektangelet
øverst til høyre er produktet av to lengder som
begge går mot null, så vi kan se bort fra det.
Avslutning

En kommende artikkel vil omhandle den tilsva
rende sammenhengen mellom volum og over
flateareal av tredimensjonale figurer. Vi vil også
vise at vi alltid kan parametrisere arealet slik
at den deriverte blir omkretsen. Dessverre kan
vi ikke alltid gi en enkel geometrisk tolkning
av denne parametriseringen. Vi takker Trond
Stølen Gustavsen for en grundig gjennomles
ning av teksten og bonuseksempelet med fun
damentalteoremet.
En artikkel med noen av de samme eksem
plene men med et større fokus på matematiske
grunnforestillinger i kalkulus publiseres i det
tyske bladet for matematikklærere MU (Der
Mathematikunterricht) i løpet av inneværende
år.
Referanser
Lie, J. (2012). Endring av areal og volum Tangenten
– tidsskrift for matematikkundervisning, 23(4),
s. 33–38.
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– i barnehagen
Rom for matematikk – i barnehagen er en
nødvendig bok for arbeid med matematikk i
barnehagelærerutdanningen. Forfatterne viser
ulike matematikkdidaktiske innfallsvinkler til
fagområdet matematikk og barn. Fagstoffet
blir presentert med nærhet til praksisfeltet
samtidig som det blir satt inn i faglige og
historiske sammenhenger. Boka utfordrer og
bevisstgjør leserne til å se muligheter i barns
matematiske verden.
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Matematikksamtaler
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 samtaler mellom elever som arbeider med matematikk
på datamaskin, som arbeider med sannsynlighet og
risiko, som samarbeider med bedrifter, som knytter
matematikk 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.
Bidragsytere: Helle Alrø, Lisa Björklund Boistrup,
Martin Carlsen, Ove Gunnar Drageset, Ole Enge, Vigdis Flottorp, Gert Monstad
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Context for Learning er et omfattende amerikansk undervisningsmateriale som legger vekt på utforskende læring i virkelighetsnære kontekster. Materialet består av 18 hefter knyttet
til tall og algebra. I heftene beskrives variert undervisning
der elevene arbeider parvis, i grupper og helklasse. Det legges
vekt på dybdelæring, på muntlig og skriftlig språk, grunnleggende matematiske ideer, strategier og modeller. Bruken av
virkelighetsnære kontekster gir tverrfaglige muligheter, byr på
samfunnsmessig tilknytning og kritisk refleksjon, eksempelvis
knyttet til helse og miljø. Materialet er delt inn i tre serier:
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Køyesenger
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2. Multiplikasjon og divisjon,
3. Brøk, desimaltall og prosent.

Dagligvarer. Multiplikasjon – en første innføring er en norsk
oversettelse av det første heftet i en serie knyttet til multiplikasjon og divisjon. Heftet er særlig rettet mot elever på
3.–5. trinn.
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Matematikksenteret
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Ny digital versjon av Alle Teller!
Til skulestart 2018 lanserer Matematikksenteret ein ny digital versjon av kartleggingsmaterialet
Alle Teller!
I den nye løysinga kan du logge deg inn med Feide. Vi har også lagt opp til at du som lærar kan
gjere direkte oppslag frå testane og inn i handboka for å finne ut kva dei ulike kartleggingsoppgå
vene omhandlar.
Både handboka og kartleggingstestane har fått ein språkleg gjennomgang, og grafikken er også
ny og modernisert.

Matematikksenteret
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Bruk Kenguru!
Den 15. april frigjøres alle oppgavene fra årets
Kengurukonkurranse, så selv om du ikke har
deltatt, kan du krydre undervisningen med
oppgaver som gir rom for grubling, glede og
utforsking.
Kengurukonkurransen er en begivenhet
som skal motivere og inspirere elever til å bli
glade i matematikkfaget, og er en internasjonal
matematikkonkurranse som i Norge arrangeres
av Matematikksenteret. Oppgavene er laget for
elever i 4. til 10. trinn. Konkurransen startet den
15. mars, og svarene må sendes inn innen den
13. april.
Den 15. april frigir vi alle oppgavene fra årets
konkurranse på www.matematikksenteret.no.
Eksempler fra Kengurukonkurransen 2018

matematikk- og naturfagdidaktikk.
Realfagsløyper er utviklet og kvalitetssi
kret av fagpersoner i matematikk- og natur
fagundervisning og består av pakker med flere
moduler laget for barnehage- og skolebasert
kompetanseutvikling. Realfagsløyper gir delta
kerne relevant fagstoff om undervisning, samt
refleksjons- og diskusjonsoppgaver som kan
inspirere de ansatte til å jobbe videre med egen
undervisning i realfagene. Hver barnehage og
skole velger selv hvilke pakker og moduler de
ansatte skal jobbe med, og i hvilken rekkefølge
de vil gjennomføre dem.
Utviklet etter anerkjent modell for læring

Pakkene er sortert i forskjellige temaer og er til
passet barnehage og (ulike nivåer i) skole. I en
pakke vil deltakerne jobbe systematisk over tid
gjennom et antall moduler. Hver enkelt modul
består av individuelt forarbeid som de ansatte
deretter jobber videre med på en samling med
gruppearbeid og diskusjoner i plenum. Delta
kerne får deretter forslag til aktiviteter de kan
gjennomføre med barn eller elever, eller de får i
oppgave selv å planlegge egen praksis. Til slutt
samles deltakerne igjen og evaluerer og reflek
terer over egen praksis i lys av relevant teori i
fellesskap.
Hvorfor Realfagsløyper?

Oppdraget med å utvikle Realfagsløyper har
Naturfagsenteret og Matematikksenteret fått av
Utdanningsdirektoratet, og prosjektperioden
er ut 2019. Forløperen til Realfagsløyper er
Språkløyper, som utvikles av Lesesenteret og
Skrivesenteret.
Lanseres i midten av april

Snart kommer
Realfagsløyper
Realfagsløyper er ressurser som bidrar til bar
nehage- og skolebasert kompetanseutvikling i
46

Realfagsløyper er nettbaserte ressurser som skal
bidra til kompetanseutvikling i matematikk- og
naturfagdidaktikk. Innholdet er forskningsba
sert, utprøvd og utviklet i tett samarbeid med
ansatte i barnehage og lærere i skolen (praksis
feltet).
Realfagsløyper er gratis og lanseres i midten
tangenten
Matematikksenteret
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av april. Det er planlagt fire store lanseringer av
pakker underveis, to i 2018 og to i 2019.
Løypene vil ligge på www.realfagsloyper.no.

Kenguru blir Kahoots!
Sammen med Kahoot! skal Matematikksenteret
lage kvalitetssikrede «matematikk-kahooter».
Slike kahooter er etterspurt i Norge og allerede
blitt en suksess i USA.
Målet for samarbeidet er å skape økt inter
esse, glede og engasjement rundt matematikk.
Matematikksenteret forplikter seg gjennom
samarbeidet til å produsere kahooter med tema
som er riktige og relevante i forhold til læreplan.
Matematikksenteret blir de første i Norge som
innleder et samarbeid om kvalitetsinnhold med
Kahoot!.
Hovedmålgruppa for prosjektets fase 1 er
lærere som underviser på 5.–7.trinn. Innhol
det vil ta utgangspunkt i tidligere oppgaver i
Kenguru-konkurransen og tilpasses formatet
til Kahoot!
Kahoot! har gjort flere undersøkelser i Norge
som viser at lærere ønsker seg kvalitetssikrete
matematikkoppgaver som passer læreplanen i
skolen. «Kahoot! Studio» som konseptet kalles,
er allerede blitt en suksess i USA, hvor 350
lærere produserer matematematikkinnhold
for Kahoot! Det er også verdt å merke seg at
«Matematikk» er det mest brukte søkeordet på
Kahoot!.

Matematikksenteret

Elever som presterer
lavt i matematikk
– kompetanse
utviklingspakker
I 2017 fikk Matematikksenteret i oppdrag å
utvikle kompetanseutviklingspakker for elever
på lavt nivå i matematikk. Pakkene utvikles i
samarbeid med Statped. Disse kompetanseutvi
klingspakkene er tilgjengelige på hjemmesiden
til Matematikksenteret.
Kompetanseutviklingspakkene vil ha samme
oppbygging som Realfagsløyper som lanseres i
2018. En pakke vil bestå av flere moduler. Hver
modul inneholder fire økter: forarbeid, samar
beid, utprøving og etterarbeid.
Matematikksenteret og Statped samarbeider
om å lage tre pakker, og vi har valgt å kalle pak
kene: Kom godt i gang, Vurderingspraksis og
Oppfølgingspraksis. I desember 2017 ble de to
første modulene lansert. Den ene er en modul
i pakken Kom godt i gang, og den andre er en
modul i pakken Vurderingspraksis. Nye modu
ler legges ut kontinuerlig i 2018 og 2019. Kom
petanseutviklingspakkene kvalitetssikres ved
utprøving med lærere. Det gir oss viktig infor
masjon om hvordan materialet blir forstått, hva
som er uklart, omfang og hvordan vi best skal
tilrettelegge for de prosessene vi ønsker skal
komme i gang.
En del av oppdraget er å utvikle moduler til
bruk for PP-tjenesten for å følge opp arbeid med
barn og unge på lavt nivå i matematikk. Det
innebærer at målgruppene for kompetanseut
viklingspakkene er kommune, skole og PPT. Et
viktig grep for å utvikle bedre praksis og ruti
ner for arbeid med elever som presterer lavt i
matematikk, er å skape muligheter for samar
beid mellom skoler og PPT. Kompetanseutvi
klingspakkene kan være et godt sted å begynne
samarbeidet.
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Prosjektgruppa
består av Olaug Lona
Svingen (prosjektleder),
Anne-Gunn Svorkmo,
Astrid Bondø, Svein
Anders Heggem og
Tone Dalvang (Statped).
I arbeidet med å
utvikle kompetanse
utviklingspakkene har
det vært nødvendig å avklare hvilket ståsted
vi har med tanke på elever som presterer lavt i
matematikk. Vi har valgt å skrive «elever som
presterer lavt og elever som er i matematikkvan
sker», i motsetning til «lavt presterende elever
og elever som har matematikkvansker». Det
gjør vi fordi vi ønsker å formidle et mer dyna
misk syn på elevgruppa og signalisere at det er
muligheter for utvikling dersom forholdene
legges til rette. Ved å ta dette ståstedet vil vi
prioritere tiltak som styrker undervisningen for
alle elever, men ha et særlig blikk på elever som
presterer lavt. Intensjonen vår er å lage pakker
som viser viktige prinsipper man må ta stilling
til, men som samtidig gir konkrete eksempler på
hvordan dette kan se ut i praksis. Å lage ferdige
undervisningsopplegg som passer for alle, vil
ikke være mulig for oss, men vi håper at pak
kene kan utvikle praksis ved den enkelte skole,
slik at man fanger opp og når flest mulig elever.
Elever som presterer lavt i matematikk –
hvem er de?

Hvem er så elevene som presterer lavt i mate
matikk? Dette er elever som ikke har tilfreds
stillende utbytte av den ordinære undervisnin
gen (opplæringsloven). Den faglige utviklingen
har stagnert eller gått tilbake sammenlignet
med forventet progresjon, oftest vurdert ut fra
måloppnåelse og kartlegging. Dette er en mang
foldig gruppe. I skandinavisk forskningslittera
tur blir vanskene delt inn i fire hovedkategorier:
ut fra pedagogiske, psykologiske, sosiologiske og
medisinsk-nevrologiske årsaker til vanskene. Vi
har ikke en entydig fortolkning av hva som er
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skillet mellom spesifikke matematikkvansker/
dyskalkuli og matematikkvansker i Norge.
Mange skoler velger ulike former for nivå
differensiering i arbeidet med lavt presterende
elever. Det kan gjøres ved at elevene velger nivå i
læreboka, får en bok fra et lavere trinn eller blir
tatt ut av klassen og satt i grupper med andre
elever som strever med faget. Studier viser at
nivådeling i matematikk har negativ effekt på
prestasjonen til elever som presterer lavt. Resul
tatene viser at det ofte svekker elevenes motiva
sjon og fører til redusert selvtillit hos elevene.
Å styrke arbeidsmåter og undervisnings
praksis i det ordinære klasserommet vil bedre
muligheten for elevene som presterer lavt, til å
utvikle seg i matematikk. De trenger å kommu
nisere med medelever, de trenger å undre seg, se
etter mønster og sammenhenger, sette ord på
egen tenkning og utvikle forståelse for matema
tiske begreper og prosedyrer.
Realfagsstrategien har som ett av fire mål
at andelen barn og unge på lavt nivå i
matematikk skal reduseres. Et hovedgrep for
å nå dette målet er å styrke arbeidsmåter og
undervisningspraksis i barnehage og skole. Et
annet hovedgrep er å bidra til at elever som
strever i matematikk, blir fulgt opp tidlig med
effektive tiltak.

Sammen om oppdraget
I november 2017 arrangerte Matematikksente
ret i samarbeid med Statped nettverkssamlin
gen «Sammen om oppdraget». Konferansen ble
arrangert på Gardermoen, og ca. 110 fra hele
landet deltok. Hensikten med konferansen var
å reetablere et nasjonalt nettverk for fagmil
jøer som arbeider med matematikkvansker.
Vi hadde deltakere fra skoler/kommuner, PPT,
Statped og UH-sektoren.
Hovedhensikten med konferansen var at de
tangenten
Matematikksenteret

2/2018

Etter samlingen i 2017 fikk vi følgende inn
spill for årets nettverk:
1. Kartlegging/utredning
– Analyse av nasjonale kartlegginger, tidlig
innsats og tiltak.
– Kartleggingsmateriell – ulike typer og hva
de kartlegger – hvorfor – hvordan
– Dyskalkuli – hva skal vi se etter, og hvor
dan kan vi konkret hjelpe
– Fokus på “normal” matematikkutvikling
hos barn. Hvor er kritiske punkter i utvik
lingen som vi må være obs på?
ulike fagmiljøene skulle få kjennskap til hver
andre og knytte nye kontakter. Samtidig var det
fokus på forskning knyttet til elever som preste
rer lavt i matematikk, og hvilke tiltak som har
betydning for elevgruppa. Presentasjoner fra
konferansen er tilgjengelige på hjemmesiden til
Matematikksenteret.
En ny nettverkssamling vil bli arrangert på
Gardermoen 12.–13. november 2018. Fortsatt er
det et samarbeid mellom Matematikksenteret
og Statped, men vi vil også i år utvide arbeids
gruppa med medlemmer fra UH-sektoren og
PPT, samt at disse representerer ulike deler av
landet.
Vi inviterer til å komme med forslag til
bidrag. Skriv en kort presentasjon av hva
dere ønsker å bidra med, og hvem dere er. En
arbeidsgruppe bestående av representanter fra
Matematikksenteret, UH, Statped og PPT vil
velge ut bidrag og sette sammen programmet.

Matematikksenteret

2. Tiltak for å bedre opplæringen
– Hvordan endre etablert praksis hos mate
matikklærere?
– Hvordan ser god undervisning i matema
tikkfaget ut i praksis?
– Hvordan arbeide (konkret) med elever som
har matematikkvansker? Mer spisset mot
de svakeste.
– Erfaringer fra noen som har jobbet med
elever som presterer lavt, og som har lyktes
godt.
3. Presentasjon av ny forskning.
Bidrag knyttet til noen av disse punktene vil bli
prioritert.
Bidrag sendes til Olaug Lona Svingen, olaug.
svingen@matematikksenteret.no innen 7. mai
2018.
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Vil du annonsere i Tangenten?
Da når du alle medlemmer i LAMIS
og andre aktive lærere og fagmiljø.

Ta kontakt på tangenten@caspar.no

Knut Ole Lysø

Sannsynlighetsregning og
statistisk metodelære
I denne boken analyserer forfatteren
sannsynlighetsbegrepet og gjennomgår grunnleggende
estimering, hypoteseprøving og analyse av
samvariasjon mellom variable.
Forfatteren er 1. amanuensis ved NTNU, Institutt
for lærerutdanning. Han har skrevet flere lærebøker
i sannsynlighetsregning og statistikk til bruk i
lærerutdanningen.

ISBN 978-8290898-64-4
357 sider · 510,–
Caspar Forlag AS · www.caspar.no
Bestill på ordre@fagbokforlaget.no
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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 matematikk i
skolen (Lamis) sette fokus på
matematikk for alle.
Styret for LAMIS
Leder
Renate Jensen, Hordaland
Barnetrinnet
Henrik Kirkegaard,
Møre og Romsdal

Mellomtrinnet
Inger-Lise Risøy, Buskerud
Ungdomstrinnet
Gerd Nilsen, Hedmark
Videregående skole
Odd-Bjørn Lunde, Rogaland
Høgskole/universitet
Marianne Maugesten, Østfold
Varamedlem
1 Kari-Anne Bjørnø Karlsen
styremedlem skoleåret
2017/2018
2 Geir Kristoffersen

Medlemskontingent 2018
450 kr for enkeltmedlem
med Tangenten
200 kr for husstands
medlemmer
300 kr for studenter/pensjonister med Tangenten
975 kr for skoler/institusjoner
med Tangenten
Nytt: pensjonistmedlemskap
med samme pris som heltidsstudenter. Send oss en epost
om du ønker å endre medlemstype.
Organisasjonssekretær
Elin Unstad, org.sek@lamis.no

Påmelding til sommerkurset er åpnet!
Mer informasjon på vår
hjemmeside:
www.lamis.no
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Lederen har ordet
Renate Jensen

Kjære Lamiskollega!
Vel blåst til alle barnehager
og skoler som i løpet av våren
har gjennomført en matematikkdag eller kanskje til og med en
matematikkuke. I dette nummeret av Tangenten kan dere lese
om Krokstad skole som hadde
realfagsuke nå i februar, til glede
for både elever og lærere. Lamis
har et mål om at matematikk skal
være et fag som alle opplever er
viktig, nyttig og motiverende. Vi
håper dere fant inspirasjon og
gode aktiviteter i årets Matematikkdagshefte som kan bidra til
dette. Vi håper også at disse heftene blir brukt gjennom hele året
for å gi variasjon og aktive elever
som samarbeider i faget – både
ute og inne.
Lamis ønsker også å være en
møteplass for alle som underviser i matematikk. Den viktigste
fellesarenaen i vårt årshjul er
sommerkurset. Påmelding til
årets sommerkurs har startet. Vi
gleder oss til å treffes i Rojales for
to dager med gode faglige inn-
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spill og muligheter for å knytte
nye kontakter og treffe allerede
gode Lamisvenner. Det er gjort
et solid arbeid med å få dyktige
plenumsforelesere og engasjerte
verkstedsholdere, og det er med
glede vi presenterer årets faglige
program. I Tangenten nr. 1 i 2018
introduserte vi de tre plenumsforeleserne Frode Sømme, Anita
Lopez-Pedersen og Ann-Louise
Ljungblad, og deres faglige fokus
på sommerkurset. De er alle tre
nye navn i sommerkurssammenheng, og de kommer garantert
til å bidra til gode samtaler om
matematikkundervisning.
I dette nummeret kan dere
lese mer om de ti som skal holde
parallellsesjoner og innholdet i
disse. Her er det virkelig plass
til alt – fra praktiske elevaktiviteter og didaktiske refleksjoner
til tanker om planer og veien
videre for matematikkfaget.
Felles for alle parallellsesjonene
er fokuset på elever som utforsker, problemløser, samarbeider,

argumenterer og reflekterer for å
forstå og se relevans i faget.
En ting vi kan garantere på
årets sommerkurs er sol, og vi
har derfor planer om å servere
alle lunsjer utendørs. Costa
Blanca kysten har Europas beste
klima med 320 soldager i året.
Plenumsforedragene, lunsjene,
festmiddagen og årsmøtet vil blir
holdt på hotellet der vi bor. De har
lang erfaring med kurs og konferanser, og alt ligger til rette for
en god ramme rundt sommerkurset. Den norske skolen i Rojales
åpner sine flotte lokaler for parallellsesjonene. Det er spennende
å bli kjent med en norsk skole i
utlandet, og de som ønsker det
får garantert en omvisning på
skoleområdet.
På www.lamis.no finner dere
praktisk informasjon om påmelding, reise og opphold. Både det
faglige og det sosiale programmet er presentert her. Har dere
spørsmål er det bare å ta kontakt
på epost. Vi har lagt til rette for at
Landslaget for matematikk i skolen

de som ønsker det kan forlenge
sitt opphold i begge ender av
kurset. Området byr på muligheter for storbyferie i Alicante eller
Murcia, strandliv, ulike kulturaktiviteter og en aktiv ferie med
fjellturer, golf, dykking, sykling
eller fiske.
Vi ønsker spesielt representanter fra lokallagene velkommen i
Rojales. Det blir ikke lokallagssamling dette året, men sommerkurset vet vi gir ideer til hva
som kan være tema på lokallagskvelder utover høsten. Når jeg ser
og hører hvor stor aktivitet det er
rundt om i landet, blir jeg stolt
av den enorme kapasiteten og
innsatsen som legges ned i det
daglige arbeidet. Lamis ønsker å
bidra til at lokallagene får inspirasjon og faglig påfyll, og håper
derfor at alle lokallag benytter
seg av muligheten til at en i lokallagsstyret reiser. De lokallagene
som har ekstra lang reise vil vi
støtte spesielt. Det er sendt en
epost til alle lokallag om dette.
Før vi kommer til sommeren er
det et annet viktig arrangement
som går av stabelen. Den 10.–12.
april møtes lærere og elever fra
9. trinn fra hele landet for å delta
i semifinalen og finalen av Unge
Abel. Tusen takk til alle som bidrar
frivillig i dette arbeidet. I disse
dager har vi en jury som jobber
med alle de flotte og spennende
fordypningsoppgavene som er
laget av fylkesvinnerne. Årets
oppgave går ut på å undersøke
og stille spørsmål om summer av
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påfølgende heltall. Her får elevene arbeide med ulike strategier
og fremgangsmåter. De får muligheten til å kommunisere både
muntlig og skriftlig, og bruke sin
kreativitet underveis i arbeidet
og i valg av presentasjonsform.
Fordypningsoppgaven inneholder både en faglig rapport, en
utstilling og en presentasjon.
Oppgaven og vurderingskriterier
er tilgjengelig for alle på vår hjemmeside, og anbefales å ta i bruk
for å gi elever muligheten til å gå
i dybden og arbeide utforskende.
I forbindelse med Unge Abel
er det lagt til rette for at finaledeltagere får flotte og innholdsrike
dager på Gardermoen. En spesiell takk til Ole M. Sejersted fra
Det Norske Vitenskaps-Akademi,
Svein Torkildsen fra Matematikksenteret og Kristian Ranestad fra
UiO som vil være tilstede for å
lede og kaste glans over finaledagene. Vår organisasjonssekretær
Elin Unstad gjør en stor og viktig
jobb med det praktiske rundt
konkurransen.
Sist men ikke minst er Lamis
en organisasjon som deltar i
debatten om matematikk i skole
og lærerutdanning. Det skjer mye
med fag og læring nå, og Lamis
er invitert inn i debatter og arbeid
som gjøres med matematikkarbeid og planer. Denne posisjonen har vi fordi Lamis gjennom
20 år har vist hvor viktige vi er
i arbeidet med å skape god
matematikkundervisning, og vi
skal fortsette med å synes i den

offentlige debatten. Vi må stå
frem med tydelige standpunkter
fra engasjerte og dyktige matematikklærere på alle nivå i utdanningsløpet. I mai fastsettes det
endelig hvilke kjerneelementer
som skal danne grunnlaget for
del 2 av fagfornyelsen der en ny
gruppe skal skrive kompetansemålene i faget. Vi følger arbeidet
tett utover høsten, og vi håper
mange Lamis-medlemmer vil gi
innspill i høringsrundene.
Jeg vil avslutte med å ønske
alle sammen lykke til med innspurten av dette skoleåret.
Jobben dere gjør har stor betydning for læring, motivasjon og
holdninger hos barnehagebarn,
elever og studenter hver eneste
dag.
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Sommerkurs 2018
Program

Påmelding til sommerkurs er
åpnet. Frist for påmelding er
30. april.
Program
Søndag 24. juni
Registrering fra kl. 17:00 med lett
servering
Mandag 25. juni
09:00–09:30 Åpning ved Sentralstyret og sommerkurskomiteen +
kulturelt innslag
09.30–10:45: Plenum 1
(Frode Sømme)
10.45–11.00: Pause med sol
11.00–12.15: Plenum 2
(Anita Lopez)
12.15–13.15: Lunsj ved bassenget
13.15–13:45: Buss til den norske
skolen i Rojales
13.45–15.15: Parallell 1
15.15–15.30: Pause med sol
15.30–17.00: Parallell 2
17.00: Transport tilbake til hotellet.
19.00: Tilbyr vi tur med aktivitet
og middag.
Tirsdag 26. juni
09:00–09:15: God morgen med
kulturelt innslag
09.15–10:45: Årsmøte
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10.45–11.00: Pause med sol
11.00–12.15: Plenum 3
(Ann-Louise Ljungblad)
12:15–12:30: Presentasjon av
neste års sommerkurs
12.30–13.30: Lunsj ved bassenget
13.30–14:00 Buss til den norske
skolen i Rojales
14.00–15.30: Parallell 3
15.30–16.00: Pause med omvisning på skolen
16.00–17.30: Parallell 4
17.30: Transport tilbake til hotellet
20:00: Festmiddag på hotellet
23.30: Festlig avslutning Grande
Finale
Onsdag 27. juni
Frokost og avreise
Praktisk informasjon
Viktig informasjon om konferansen, reise og opphold:
Det er ingen konferanseavgift
for medlemmer i Lamis. De som
ikke er medlem betaler en konferanseavgift på 1500,–. Dette
blir fakturert i etterkant av konferansen.
Lamis dekker for alle medlemmer som ønsker å delta – dette
gjelder også de som dekker reise

og opphold selv eller av arbeidsplass:
– transport mellom hotellet og
skolen
– lett servering søndag ettermiddag/kveld
– lunsj mandag og tirsdag
– festmiddag tirsdag
Lamis dekker i tillegg reise (se
punkt om reise under) og hotell
for:
– plenumsforelesere
– parallellsesjonsholdere (etter
avtale)
– en representant fra hvert
lokallag
Landslaget for matematikk i skolen

–
–
–
–

to representanter fra neste
års sommerkurskomite
årets sommerkurskomite
sentralstyret
en representant fra årets
valgkomite

VIKTIG: Hvis du er en av de som
skal ha dekket hotell av Lamis,
må du krysse av for dette i
påmeldingsskjemaet! Da er
hotellrom for tre netter automatisk bestilt (24/6–27/6)
Reise ordner hver enkelt, og
det skrives reiseregning i etterkant av sommerkurset. Skjema
for dette finner du på www.lamis.
no. Lamis dekker reise etter følgende regler:
– plenumsforelesere (dekker
alle utgifter)
– p a r a l l e l l s e s j o n s h o l d e re
(dekker alle utgifter)
– en representant fra hvert
lokallag (inntil kr. 3000,–)
– to representanter fra neste
års sommerkurskomite (inntil
kr. 4500,–)
– årets
sommerkurskomite
(inntil kr. 3000,–)
– sentralstyret (etter avtale)
– en representant fra årets
valgkomite (inntil kr. 4500,–)
Det er flyplasser i Alicante og
Murcia – begge ca 40 minutter
fra hotellet. Taxi ca € 50 per bil.
Andre alternativer er å fly til Barcelona, Valencia eller Malaga.
Hvis du ikke får reise og
opphold dekket av Lamis

Landslaget for matematikk i skolen

bestiller
du
hotell
her:
reservas@hotellalaguna.com
Ved bestilling oppgir du
i emnefeltet «Norwegian mathematic conference 24/6–27/6».
og skriver e-posten på engelsk.
– Enkeltrom inkludert frokost
€ 70,20 pr. person pr. natt.
– Dobbeltrom inkludert frokost € 81,00 for to personer
pr. natt.
Ønsker du å forlenge oppholdet
ditt?
Hotellet tilbyr de samme prisene om du ønsker å forlenge ditt
opphold. For de som får hotellet under konferansen dekket
av Lamis bruker dere lenken til
hotellet: reservas@hotellalaguna.
com
For dere som bestiller selv
oppgir dere bare datoene for hele
oppholdet.
Mandag kveld
Festmiddagen tirsdag dekker
LAMIS for alle. Denne foregår på
hotellet. Mandag tilbyr vi en tur
til vingård med middag. Denne
er dekket for de som reiser på
Lamis sin regning. For dere som
dekker reise og opphold selv,
koster denne turen € 60. Dette
betales direkte til arrangøren. Vi
håper alle blir med denne kvelden.
Se
også
hjemmesiden
lamis.no for samlet informasjon.
Ta kontakt (org.sek@lamis.no)
om du har spørsmål.
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Sommerkurs 2018
Parallellsesjoner
På årets sommerkurs har alle
deltakerne mulighet til å velge
fire paralleller. Det blir to paralleller i løpet av den første dagen
(1 og 2) og to i løpet av den andre
dagen (3 og 4).
Vi er glade for å kunne presentere et faglig variert og godt
program med både kjente og nye
bidragsytere. Se oversikt på nettsiden for tidspunkter.

Progresjon i barnehagen med
Anne Hjønnevåg Nakken
(rettes mot barnehage/småtrinn)

På dette verkstedet vil dine hjerneceller få mosjon når vi sammen
diskuterer progresjon.
Du blir utsatt for både teori
og lek,
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slik at hjernen blir full og sprek.
Hvordan kan de små størrelser
forstå?
Og hvordan komme til neste
platå?
Det blir ikke storefri,
men moro kombinert med
empiri.
Utfordringer for liten og for
stor,
Anne Nakken er progresjonens mor.
Anne Hjønnevåg Nakken
arbeider med barnehage på
Matematikksenteret. Hun har tidligere arbeidet ved barnehagelærerutdanningen ved Dronning
Maud Minne Høgskole (DMMH).
Anne er opptatt av lekende og
meningsfull matematikk for de
yngste i vårt utdanningssystem.
Hun jobber for tiden tett mot
realfagskommuner, samt utvikler realfagsløyper. Anne bidrar
ofte på kurs og kompetanseutviklingstiltak rettet mot barnehage.
Hun danser hver dag.
Matematikk i tre akter med
Mona Røsseland (rettes mot
1.–10. trinn)
Verkstedet kommer til å fokusere på en type aktivitet som kan
gjøre matematikk mer relevant og
engasjerende for elevene. Opp-

gavetypen er god med tanke på
tilpasset undervisning på grunn
av lav inngangsterskel og store
muligheter for utvidelse. Her blir
læreren mindre forelesende og
formidlende, for elevene skal
styre via refleksjon og argumentasjon. Læreren får likevel en
viktig rolle i å hjelpe elevene til å
se matematiske sammenhenger
og løfte fram at problemer kan
løses på ulike måter.
Mona Røsseland har bakgrunn
som allmennlærer og er medforfatter av læreverket Multi. Holder
nå på å avslutte en doktorgrad
i matematikkundervisning ved
Universitetet i Agder.
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Hvordan fatte matte med Elin
Natås (rettes mot alle)

undervisning (BU-modellen) og
er en av landets mest rutinerte
BU-pedagoger.
Miljøvennlig matematikk!
Gjenbruk av flervalgsoppgaver
(rettes mot 5.– 7. trinn med
Anne-Gunn Svorkmo) (rettes
mot 8.– 10. trinn med AnneMari Jensen)

En presentasjon av begrepsundervisning og hva som skal til
for å forstå matematikk (og mye
annet).
– Hva er betydningen av den
pedagogiske modellen «Systematisk begrepsundervisning»: Hva er det, hvorfor er
det viktig, hvordan gjøre det?
– Hvordan kan du som lærer
bruke denne modellen i din
undervisning?
– Hvordan trekke grunnleggende begreper inn i matematikkundervisningen+
– Få økt forståelse for hvorfor
elevene dine sliter – og hva
som kan gjøres med det.
Elin Natås er spesialpedagog
ved Senter for bedre læring, og
medforfatter av boken Hvordan
fatte matte (Panta, 2017).
Hun hadde selv store lærevansker som barn og fikk hjelp som
godt voksen til å overkomme
sine vansker. I tillegg til spesialpedagogikk har hun utdannelse
fra Institutt for Anvendt Pedagogikk innen systematisk begreps-
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Anne-Gunn Svorkmo har siden
2003 arbeidet ved Matematikksenteret. Før den tid jobbet hun
som lærer både i barne- og
ungdomsskolen. Sammen med
Anne-Mari Jensen har hun utviklet temabaserte problemløsingsoppgaver med oppgaver
fra Kenguru-konkurransen tilpasset mellom- og ungdomstrinnet.
Oppleggene ligger på Matematikksenterets hjemmesider.
(Se sesjonen om problemløsningsstrategier for beskrivelse av
Anne-Mari Jensen.)
Dybdelæring i praksis – differensiering og vurdering med
Gro Anett Ludvigsen
(rettes mot mot 8.–10. trinn)

Både Timms, Pisa, Nasjonale
prøver, UngeAbel, Abel-konkurransen og Kenguru-konkurransen har mange flervalgsoppgaver
som det er verdt å stoppe opp
ved. Oppgavene er laget for konkurranse eller kartlegging, men
vi ser også et annet potensial i
oppgavene. De kan brukes til å
øve problemløsing og å utforske
matematiske begreper og sammenhenger. På verkstedet vil vi
jobbe med noen utvalgte oppgaver, løfte fram ulike kvaliteter ved
dem og bruke mulighetene som
ligger i svaralternativene.
Verkstedet tilbys både for mellomtrinn v/Anne-Gunn Svorkmo
og ungdomstrinn v/ Anne-Mari
Jensen. Verkstedene bygger
på samme idégrunnlag, men vi
bruker forskjellige eksempler og
oppgaver.

Engebråten-modellen er et treårig pilotprosjekt som har gitt
oppsiktsvekkende
resultater.
Her får du se hvordan vi jobber
på en skole hvor dybdelæring
står i sentrum. Du får se hvordan vi tilpasser undervisningen
helt konkret, og hvordan vi vurderer for å hjelpe elevene videre.
All vurdering er uten poeng med
fokus på videre læring. Det vil
også bli flere aktiviteter.
Gro Anett Ludvigsen er matematikklærer og fagrettleder på
Engebråten skole. Hun skriver
matematikkbok for ungdomstrinnet.
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Problemløsning for de yngste
med Camilla Normann Justnes
(rettes mot barnehage/småtrinn)

i barnehage og småskole. For
tiden jobber hun med utvikling
av Realfagsløyper for barnehage.
Camilla har jobbet som lærer
på barneskolen i 12 år og har
spesielt mye erfaring med matematikk for flerspråklige elever.

Gjør forandring til en vane!
med Tommy Nordby (rettes
mot alle)

Noen grep for å aktivisere
elever i matematikk med
Lisbet Karlsen (rettes mot
5.–7. trinn)

Gjennom å løse problemer får
barn mulighet til å utvikle både
glede, selvsikkerhet og et mangfold av strategier. Dette er nødvendig for positive erfaringer med
all matematikk og for å mestre
utfordringer som oppstår videre
gjennom livet. Mange problemløsingssitusjoner oppstår spontant
i barns lek og hverdag, men vi
kan også legge til rette for at barn
kan engasjere seg i problemløsing slik at de får erfaring med
en rekke problemløsingsstrategier. På dette verkstedet skal
vi prøve ut ulike oppgaver som
gir elever mulighet til å diskutere ulike strategier. Oppgavene
passer for elever på 1. og 2. trinn
og er hentet fra Realfagsløyper
og Kenguru-konkurransen.
Camilla Normann Justnes har
jobbet på Matematikksenteret
siden 2015. Der holder hun kurs
og driver kompetanseutviklingstiltak for ansatte i barnehager og
i småskolen. I tillegg bidrar hun
med utvikling og testing av materiell og aktiviteter for matematikk
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Hvordan få til kognitiv aktivitet, hvordan legge til rette
for elever som tenker sjøl?
Hvordan få til dybdelæring?
I verkstedet ser vi på noen aktiviteter og diskuterer hvordan de
kan brukes med elever på mellomtrinnet.
Lisbet Karlsen er ansatt ved
Høgskolen i Sørøst-Norge der
hun jobber med grunnskolelærerutdanning 5–10, etter- og
videreutdanning og klasseromsforskning. Før høgskolen jobbet
hun i mange år i grunnskolen,
på alle trinn. Hun er opptatt av
læring og undervisning i matematikk, spesielt hvordan vi kan få
til utforsking, og hvordan vi kan
få elevene til å tro på at de kan
klare matematikk.

Det er forskjell på å ha et digitalt læremiddel og faktisk bruke
det. Fra bruk til god bruk og
økt læringseffekt er det enda et
sprang. Men med 140 000 nye
nettsteder hver dag, nye apper,
nye duppeditter og nye arbeidsmetoder – hvordan vet man hva
man skal bruke tiden sin på?
Her vil vi kaste et (humoristisk) skråblikk på den utviklingen
vi alle er en del av, krydret med
noen matematiske aktiviteter. En
og annen praksishistorie blir det
også. Det er fint om deltakerne
har med egen PC/nettbrett.
Tommy Nordby har vært lærer,
pedagogisk veileder og IKTrådgiver i Skien kommune, hvor
han var med og startet lokallaget
Lamis Grenland. Han satt i Lamis
sentralstyre 2010–2012. Han
har også vært ressursperson for
Matematikksenteret og kursholder for Gyldendal kompetanse.
I dag er han ansatt hos Kikora.
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Problemløsningsstrategier
(rettes mot 5.– 7. trinn med
Anne-Gunn Svorkmo) (rettes
mot 8.– 10. trinn med AnneMari Jensen)

ransene for videregående trinn.
Oppleggene ligger på Matematikksenterets hjemmesider.
(Se sesjonen om miljøvennlig
matematikk for beskrivelse av
Anne-Gunn Svorkmo.)
Problemløsning og matematisk modellering – en krevende
sport for både lærere og
elever? Med Svend Eidsten
(rettes mot mot 8.–10. trinn og
vgs.)

På verkstedet vil vi se på og vise
eksempler på hvordan elevene
kan få øving i å bruke ulike problemløsningsstrategier. Hvilken
type oppgaver utfordrer elevene
slik at de må vurdere hvilke strategier som er best egnet for å
løse et problem? Alle oppgavene
på dette verkstedet er hentet fra
Kenguru-konkurransen.
Verkstedet tilbys både for
mellomtrinnet
v/Anne-Gunn
Svorkmo og ungdomstrinnet v/
Anne-Mari Jensen. Verkstedene
bygger på samme idégrunnlag,
men vi bruker forskjellige eksempler og oppgaver.
Anne-Mari Jensen har i mange
år arbeidet som lektor i matematikk ved Meløy videregående
skole. Nå arbeider hun på Matematikksenteret. Sammen med
Anne-Gunn Svorkmo har hun
utviklet temabaserte problemløsingsoppgaver med oppgaver
fra Kenguru- og Abel-konkur-
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Velkommen til et verksted for
tankesprang og undring!
Problemløsning og matematisk modellering er ifølge «formålsparagrafen» i matematikk
to sentrale områder for å utvikle
en helhetlig matematisk kompetanse. Mange lærere og elever
synes imidlertid (med rette?)
at dette kan være krevende å
få til. Læreren må, i tillegg til å
oppmuntre elevene underveis,
beherske den hårfine balansegangen det er å stille spørsmål
som tvinger elevene til å tenke,
uten direkte å stake ut veien mot
målet. Elevene må på sin side
både ha kunnskap, kreativitet

og «kognitiv kondis» til å analysere og matematisere problemet,
komme opp med en løsning, for
så til slutt å evaluere løsningen.
For å oppnå en mer raffinert
modell må denne prosessen i
tillegg ofte gjentas i flere runder.
På verkstedet utforsker og
dissekerer vi en modelleringsoppgave, der vi sammen løser
didaktiske og matematiske utfordringer underveis!
Svend Eidsten er en rastløs
person som liker problemstillinger. For tiden jobber han som
utviklingsrådgiver i realfag for
Drammen kommune, underviser
lærerstudenter ved HSN i matematikk og naturfag og er kursholder for BRO-Aschehoug. Han
sitter i lokallagsstyret for LAMIS
i Nedre Buskerud. Svend er
spesielt opptatt av faktorer som
skaper motivasjon og engasjement i undervisningen, og hvordan undring og utforskning kan
bidra til begrepsforståelse og
læring.
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«Vi kommer gjerne tilbake
neste gang!»
Marianne Maugesten
Fagdag i Bergen i regi av Lamis.
«Det overordnede målet for
landslaget er å heve kvaliteten
på matematikkundervisningen i
barnehage, i grunnskole, i den
videregående skole og på universitet/høyskole» (vedtektene
til Lamis).
For å arbeide mot dette målet,
har sentralstyret i Lamis vedtatt
å bruke penger på å arrangere
gratis fagdager for lærere i
ulike deler av landet. Matematikkvansker og forebygging av
matematikkvansker er temaer
som mange medlemmer har
etterspurt. Derfor har sentralstyret valgt Forebygging av matematikkvansker som tema. Den
første fagdagen ble arrangert
for lærere i østlandsområdet på
Gardermoen i april 2017.
Den 5. februar kl. 10–15 hadde
vi et tilsvarende arrangement
i Bergen beregnet primært på
barnehagelærere og lærere på
barnetrinnet. Invitasjon ble sendt
ut til kommuner og lokallag i bergensområdet, og fagdagen ble
på kort tid fulltegnet med 100
deltakere, der det stort sett var
flere fra hver skole. Det kom også
rundt 10 studenter fra grunnskolelærerutdanningen ved HVL.
Fagdagen ble holdt på Scandic Bergen City, og deltakerne
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fikk nydelig lunsj og god pausemat. Alle deltakende skoler fikk
et matematikkdaghefte, og hver
deltaker fikk i tillegg et nummer
av Tangenten.
Lederen i Lamis, Renate
Jensen, åpnet fagdagen med
å informere om Lamis og hva
vi kan tilby medlemmene: fire
nummer av Tangenten per år,
årlig matematikkdaghefte (årets
var nettopp publisert), sommerkurs (i år i Spania) og tilknytning
til et lokallag.
Dagens foredragsholdere var
Bjørnar Alseth og Else Devold.
Bjørnar Alseth har doktorgrad
i matematikkdidaktikk, har lang
erfaring med lærerutdanning og
som kursholder, samt at han er
en av forfatterne bak læreverket
Multi og Maximum.
Bjørnar hadde delt foredraget
inn i tre hoveddeler: 1. La elevene oppdage matematikken, 2.
Utfordrende oppgaver,
og 3. Samtale i klasserommet. Det kom
tydelig fram at utforsking, problemløsing
og kommunikasjon bør
prege
matematikktimene. Deltakerne fikk
gode forslag til oppgaver. De fikk også
forslag til hvordan de

som lærere kunne gjennomføre
en klassesamtale i etterkant av
aktiviteter, slik at elevene kan
bruke erfaringer og løsninger
til å se sammenhenger på tvers
av matematikken. Dybdelæring,
som er sentralt i fagfornyelsen,
ble knyttet til denne måten å
arbeide med matematikk på.
Deltakerne likte godt oppgaven «Fordele sjokolade». De var
aktive, diskuterte når dette var en
god oppgave, hvilke spørsmål de
kunne stille elevene, hvilke trinn
oppgaven passet for, og hvilke
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matematiske temaer som oppgaven berørte.
Else Devold er førskolelærer
med hovedfag i barnehagepedagogikk. Hun har lang erfaring
fra både barnehage og skole
og som kursholder i tillegg til at
hun har skrevet flere bøker. Nå
arbeider hun som utviklingslærer i matematikk med elever som
trenger ekstra tilrettelegging på
Nortvedt skole i Groruddalen.
Else hadde kalt foredraget sitt
«Hvordan kan vi i barnehage og
skole forebygge matematikkvansker og hjelpe barn og elever

som ikke mestrer matematikken?».
Hun informerte først om hva
matematikkvansker og dyskalkuli er, og at det er for lite kunnskap i skolen om det til tross
for at ca. 15 % av befolkningen
sliter med matematikkvansker.
Det er blitt mer vanlig å snakke
om å være i matematikkvansker
i stedet for å ha matematikkvansker. Når elever er i matematikkvansker, sier vi at det er forhold
rundt eleven som kan ha bidratt
til matematikkvansker. Det kan
være undervisningen, lærestoffet
eller noe ved eleven som gjør at
Landslaget for matematikk i skolen

Figur 1: Lag tall av sugerør.

han/hun ikke mestrer matematikken. Else presenterte aktiviteter
og oppgaver som bidrar til å øke
tallforståelse, styrker begrepsforståelse og inspirerer til matematisk tekning. Alle kursdeltagerne fikk prøve ut og snakke
om matematikkaktivitetene, som
for eksempel å bruke sugerør til
å lage tiere og hundrere, å sette
sammen enere, tiere og hundrere
til tall, slik figur 1 viser.
Mange ble begeistret for aktiviteten Fem fine ting, der Else
hadde laget to plastposer med
småting som hun visste elevene

likte. I tillegg trengte hun en spinner. Elevene hadde fem ting hver,
og spinneren viste for eksempel
2. Da må den ene eleven gi fra
seg to ting til den andre. Utfordringen for begge elevene er da
hvilke regnestykker hver av dem
kan sette opp i denne omgangen.

Deltakerne ga tydelig uttrykk
for at de likte innholdet på fagdagen godt. Vi har fått tilbakemeldinger fra deltakere som bekrefter dette, for eksempel:
«Kurset var inspirerende og
kjekt. Likte godt at det var både
«teoretisk og praktisk». Jeg har
prøvd ut flere av de eksemplene
vi fikk i den praktiske delen med
mine elever i tillegg til at jeg har
delt med kollegaer. Super dag!»
Denne uttalelsen viser at
lærerne liker at aktivitetene er
begrunnet i teori og forskning,
samtidig som de både prøver ut
og deler med kolleger.
Overganger mellom barnehage og skole er viktig, noe
denne uttalelsen fra en barnehagelærer viser: «Andre økt (med
Else Devold) gav meg gode ideer
til hvordan jeg kan, på en enkel
og leken måte, lære barna grunnleggende matematikk i barnehagen.
«Første økt (med Bjørnar
Alseth) gav meg et godt innblikk i
hvordan lærerne i skolen anbefales å jobbe med matematikk. Det
er viktig for oss i barnehagen å
vite hvordan det jobbes i skolen,
spesielt på barnetrinnet.»
Ikke bare innhold og aktiviteter fikk skryt, lærerne likte også
foredragsholderne: «Dyktige og
engasjerte forelesere.»
Med så gode tilbakemeldinger og så mange fornøyde
deltakere mener sentralstyret
at vi har funnet et godt tilbud å
bruke penger og menneskelige
ressurser på. Vi planlegger at
neste fagdag skal være i Tromsø
høsten 2018.

61

Realfagsuke på Krokstad
skole
Inger-Lise Risøy

«Kan vi ha realfagsuker hver
uke?» var uttalelsen fra en
4. klasse etter at vi hadde hatt
en «annerledes» uke på Krokstad
skole. Vi avsluttet uke 8 med
superfornøyde elever og slitne,
men fornøyde lærere. Det tar på
å gjøre ting annerledes og ha et
intensivt opplegg i naturfag og
matematikk en hel uke.
Litt om foranledningen til
realfagsuka ved Krokstad skole:
Høsten 2017 ble Nedre Eiker
kommune realfagskommune.
Det ble laget en kommunal handlingsplan for 2017 til 2020. Ved
hjelp av denne planen utarbeidet
vi på Krokstad skole (barneskole
fra 1. til 7. trinn) en egen plan for
skoleåret 2017 til 2018.
Noen av målene vi valgte ut,
var:
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–

–

–

–

Lærerne reflekterer over faglige og didaktiske temaer for
å øke sin kompetanse innenfor naturfag og matematikk.
Lærerne har faglig kompetanse og bruker forskningsbaserte metoder i realfagene.
Undring, nysgjerrighet og
forskning preger realfagene
både hos lærere og elever.
Vi gjennomfører aktiviteter
innenfor realfag som er samlende for skolen vår.

fant ut at tiden går veldig fort. Det
var på tide å blåse liv i tidligere
erfaringer, opplegg og organisering. Etter flere ukers planlegging
med utgangspunkt i utforskende
naturfag og matematikkundervisning var vi klar for realfagsuke
med mange spennende opplegg.
Lærerne ble utfordret på å slippe
kontrollen, undre seg sammen
med elevene og gå til undervisning uten å vite svar og utfall på
forhånd. Slett ikke enkelt!
Vi startet opp felles med en
kick-off i gymsalen. Vi er en barneskole med ca. 570 elever og
måtte dele elevene i to grupper
for å få gjennomført opplegget
i gymsalen. Realfagsuken ble
åpnet med et forrykende trylleshow av Knut Harald Sommerfeldt. Han er for øvrig en tidligere
elev ved skolen. Elevene fikk
oppleve magisk kvadrat, kort-

Ut fra disse målsettingene
begynte vi å planlegge realfagsuka vår. Krokstad skole har
som skole mye erfaring i å lage
annerledesuker, men det viste
seg at våre nåværende elever
ikke hadde opplevd det. Vår
siste temauke var i 2009, og vi
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Foto: Eikerbladet ved Cathrine Aasen

Foto: Eikerbladet ved Cathrine Aasen

Det ble en
aktiv og spennende uke med
engasjerte, kreative og blide
elever. Det ble
bygd
broer
blant annet av
marshmallows
og tannpirkere,
spagetti, sugerør, ispinner og
gjenbruk av blader og reklamebrosjyrer.
Foto: Eikerbladet ved Cathrine Aasen

magi og buktaleri. 1.–7. klasse
satt som trollbundet og fikk virkelig en undrende start på uka.
Skolekoret stilte opp med
«målesang» og skolesangen vår.
Både elever og lærere fikk en flott
samlende start på uka.
Lærerne hadde forberedt seg
godt. Plangruppa la føringer som
innebar at alle skulle prøve ut et
utforskende undervisningsopplegg i naturfag hentet fra naturfag.no. I tillegg skulle de ha et
opplegg på tvers av trinnet,
bruke samtaletrekk (Tangenten
2/2015) og jobbe med utforskende matematikkoppgaver.
Alle trinn skulle også bygge broer
hvor målet var at elevene skulle
få bruke sin undring og kreativitet i utarbeidelsen. De hadde
også mulighet til å bruke dagens
«grublis» som var kopiert klar for
dem hver dag.
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elevene ble så
engasjert at de
jobbet videre i
friminuttene for
å finne løsninger
på problemløsningsoppgaver.
Se bilde nedenfor for et matematisk bevis jeg
fikk levert i hylla etter et friminutt.
Dette var til en oppgave som
handlet om tid og matlaging.
To av jentene måtte bare vise
hvordan de hadde tenkt når de
hadde vurdert tidsperspektivet i
oppgaven.

Noen av trinnene jobbet med
å lage lystavler, og de forsket
på dinosaurer. Skolens 6. trinn
forsket på NonStop. De undersøkte antall, vekt, farger, forhold
m.m. Og det hele kulminerte med
oppgave 14 hvor de kunne spise
opp svaret!
Dagene var preget av samtaler, spørsmål, refleksjoner, utforskning og samarbeid. En del av

Vi avsluttet uka med fornøyde
elever og slitne lærere som var
glad for at de kunne gå til en velfortjent vinterferie!
I etterkant har vi evaluert uka
både blant elever og lærere.
Elevene var spesielt fornøyd
med at de hadde fått jobbet på
tvers av trinn og blitt kjent med
andre, i tillegg til at de hadde fått
jobbet med naturfag og matematikk på andre måter enn de kanskje var vant til. Lærerne hadde
brukt både samtaletrekk og lært
nye ting, og de aller fleste opplevde at de hadde klart å undre
seg sammen med elevene. En
lærerik uke! Vi kommer ikke til å
etterkomme 4. klasses ønske om
at hver uke skal være en realfagsuke, men det er ingen tvil om
at vi vil ha realfagsuke til neste
år også!
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«I feel good»
Lone Næss

Lokallagsmøte i Bergen med
Hanan M. Abdelrahman.
– Min undervisningsfilosofi
kan oppsummeres i tre ord:
«I feel good!»
Hanan
M.
Abdelrahman
understreket budskapet ved å
sette på James Browns hitlåt. De
om lag 70 fremmøtte på Lamis
lokallagsmøte i Bergen tok utfordringen. Da møtet gikk mot slutten, danset 70 lærere til tonene
fra soullegenden.
Hanan snakket om motivasjon
og elevaktivitet i matematikkundervisningen.
«Forståelse er nøkkelen til
motivasjon hos elevene,» sa
Hanan.
Hun mener det ofte er små
ting som ødelegger for elevens
evne til å løse oppgaver i matematikk. Hvis en elev ikke kan
regne med desimaltall, er det
vanskelig å motivere til å lære
multiplikasjon på et avansert
nivå. Hanan pekte på at kunnskapshull i elementær matematikk ville ødelegge for elevenes
videre læring. Noen eksempler:
titallsystemet, multiplikasjon og
divisjon med dekadiske enheter,
sammenhengen mellom desimaltall, brøk og prosent. Hanan
la også vekt på hvor viktig det
er at elevene hadde gode strategier for hoderegning og det å
løse tekstoppgaver.
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Budskapet var med andre
ord at lærere bør legge vekt på
den grunnleggende forståelsen
av matematikk. Når elevene har
dette, føler de trygghet, de får
mestringsfølelse, og de blir motivert til å lære mer.
Hanan viste eksempler på
hvordan hun aktiviserer og
motiverer elever. Hun oppfordrer
elevene til å jobbe i grupper og
til å samarbeide for å løse oppgaver. Det gir dem muligheten
til å forklare hverandre begreper
og argumentere for fremgangsmåter. Denne prosessen er verdifull for læring og forståelse av
matematikk.
Hun ber elevene stole på sine
egne strategier, og – like viktig
– bruke sunn fornuft. I Hanans
matematikktimer bruker elevene
tid på å analysere og diskutere
svarene. Er svaret rasjonelt?
Kan det stemme? Er det sannsynlig? Hvorfor? Oppgavene bør
være åpne og stimulere til ulike
tenkemåter, løsningsmetoder og
representasjonsformer.
Underveis i foredraget måtte
de fremmøtte være aktive deltakere. Blant annet fikk de
følgende oppgave: Martin har
færre enn åtte mynter i lommen.
Til sammen har han 60 kr. Hvilke
mynter kan Martin ha i lommen?
Utfordringene utløste engasje-

ment, gode diskusjoner og flere
løsninger.
Hanan tar det ikke for gitt at
alle elever forstår det grunnleggende. Hun oppfordrer sine
elever til å tørre å feile og gi
dem troen på at å feile også
er noe man lærer av. Det er et
viktig utgangspunkt å tro at alle
kan lære matematikk, og at alle
elever er potensielle ressurser.
Hva var poenget med James
Brown? Hanan mener for å
oppnå god motivasjon for matematikk må vi gi elevene en «feel
good»-følelse for faget. Vi må gi
dem en positiv holdning og en
opplevelse av mestring.
Lamis Bergen ønsker å takke
Hanan for et engasjerende og
inspirerende foredrag. Vi vil også
takke alle deltagerne. Vi håper å
se minst like mange på neste
medlemsmøte!
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