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Skule og utdanning er viktig!
I skrivande stund er eg akkurat komen heim 
frå Sør-Afrika. Det var eit vellukka opphald 
med givande forskingssamarbeid med dyktige 
kollegaer frå University of the Western Cape og 
Høgskulen på Vestlandet. Det som har sett dju-
past spor etter mine opphald i Sør-Afrika, med 
besøk på skular og barnehagar i ulike områder, 
er at det kjem så krystallklart fram kor viktig 
skule og utdanning er. 

Apartheid-regimet plasserte svarte og farga 
i Township. Township er rasemessig avgrensa 
område etablert nært nok byar og industri-
område slik at innbyggarane kan nyttast som 
billig arbeidskraft. For dei millionar av born 
som bur i falleferdige skur i slike vidstrakte 
Township-områder er det å læra seg å lesa, 
skriva og rekna den beste sjansen dei har til å 
få eit verdig liv.

I Noreg har me eit skulesystem som funge-
rer godt. Alle born i Noreg, uavhengig av bak-
grunn, har krav på å få gå på barne-, ungdoms- 
og vidaregåande skule, og me har eit svært raust 
system for støtte til høgare utdanning. Slik sett 
har born i Noreg, uavhengig av foreldre/føre-
sette sin økonomi, ein sjanse til å få seg utdann-
ing. Det er rett nok born og unge i Noreg som 
ikkje passar like godt inn i systemet. Nokon tek 
skulen for gitt, andre slit med motivasjonen. For 

dei aller fleste går det seg ofte til og ein får seg 
eit arbeid og ein heim. For dei som likevel fell 
utanfor har me eit samfunnssystem som funge-
rer, som tilbyr ulike former for støtte.

I Sør-Afrika er det mange som arbeider 
hardt og systematisk for at jenter og gutar på 
landsbygda og i Township-områda skal full-
føra ei utdanning. Utdanning er nykelen til å 
få arbeid, og fyrst når ein får eit arbeid og ei 
inntekt kan ein få råd til ein trygg heim. Fleire 
og fleire lukk ast, men det er framleis ein lang 
veg å gå. Utan utdanning er nålauga til å få delta 
i arbeidslivet uhyre trongt. Mange må stilla seg 
opp langs motorvegen i eit ljoskryss og vona på 
at ein entreprenør treng nokon ekstra hender 
denne dagen. Det inneber verken god løn eller 
gode arbeidsforhold. For mange utan utdanning 
er vegen kort til prostitusjon, arbeidsløyse, rus 
og kriminalitet. Når ein ser kontrastar som 
dette på nært hald vert det ekstra tydeleg kor 
viktig skule er. Det er ei sterk påminning om at 
alle som arbeider med born og unge si utdan-
ning spelar ei svært viktig rolle.
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Interessen for å integrere algebraisk tenkning 
i matematikkundervisning ble vekket etter to 
år på Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) 
gjennom satsningen «kompetanse for kvalitet». 
I tillegg har jeg vært med i Algebragruppa i regi 
av OsloMet. Dette har stimulert interessen for å 
integrere algebraisk tenkning i matematikkun-
dervisningen på 4. trinn.

Algebra er noe få forbinder med småskole-
matematikk. I læreplanen blir ikke ordet algebra 
nevnt før kompetansemålene etter 7. årstrinn. 
Under kompetansemålene etter 4. årstrinn kan 
vi derimot finne mål som kan kobles til algebra:

– Velje rekneart og grunngje valet, bruke 
tabellkunnskapar om rekneartane og 
utnytte enkle samanhengar mellom rekne-
artane. 

– Eksperimentere med, kjenne att, beskrive 
og vidareføre strukturar i enkle talmønster, 

I forslaget til ny læreplan i matematikk så vi at 
algebra hadde fått en mye større plass i mate-
matikkfaget. Under kjerneelementene står det 
blant annet: 

Algebra i grunnskulen betyr å arbeide med 
strukturar, mønster og relasjonar. Elevane 
skal gjennom heile skoleløpet arbeide med 
algebraisk tenkjemåte - om korleis algebra 
er ei generalisering av talrekning, om korleis 
algebra kan brukast til å finne ukjende stor-
leikar, og om korleis algebra kan brukast til 
å uttrykkje samanhengar mellom storleikar. 

Dette trigget min interesse, så da jeg så Fyr-
stikkoppgaven (bilde 1), ønsket jeg å løse den 
sammen med min 4. klasse. Oppgaven er hentet 
fra eksamensoppgaven del 1 i matematikk for 
10. trinn våren 2017. Den handler om mønster 
og funksjoner, og den har som mål at elev-
ene skal kunne generalisere en sammenheng 
mellom tallene.

Bilde 1

Her ønsket jeg å oppleve og erfare hvordan 
elever på dette trinnet løser en slik antatt kog-
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nitivt krevende oppgave. Jeg ville at klasse-
samtalen og muligheten til å jobbe konkret og 
innenfor et tallområde de mestrer, skulle være 
et viktig ledd for å nå målet. Jeg var nysgjerrig 
på å få erfare hvor langt elevene på dette trinnet 
ville komme med denne oppgaven. Elevene på 
dette årstrinnet har ikke jobbet med symbolsk 
algebraisk språk ennå. Jeg var derfor spent på 
om de gjennom algebraisk tenkning ville klare 
å resonnere seg frem til en løsning. 

Gjennomføringen
Vi startet timen med å gjennomgå oppgaven. 
Elevene fikk i oppgave å lage figur 1 ved å bruke 
blyantene de hadde i pennalet. Målet med gjen-
nomgangen var å skape en felles forståelse av 
hva det vil si å lage en figur, og hvor mange bly-
anter vi trenger for å lage denne figuren. 

På spørsmålet om hvor mange blyanter de 
trengte for å lage figur 1, svarte alle elevene 3 
blyanter.

Bilde 2

Elevene fikk deretter spørsmål om å lage figur 
2. Her kom det opp to løsningsforslag, se bilde 
3 og 4.

Jeg tok utgangspunkt i bilde 3 for å få frem 
en diskusjon om hvor mange blyanter vi faktisk 
trenger for å lage denne figuren. Jeg tok bilde av 
figuren og viste eksempelet på tavla.

Elev 1 Vi må bruke tre blyanter for å lage 
hver trekant. 

Elev 2 Trekanten har 3 sider. 
Elev 3 Det er feil, vi trenger ikke å legge to 

blyanter ved siden av hverandre. 
Lærer Betyr dette at vi kan ta bort en 

blyant?

Elev 4 Ja, vi kan ta bort den rosa blyanten, 
og da blir det riktig. Vi trenger bare 
å bruke 5 blyanter for å lage figur 2 
(se bilde 5).

Lærer Hvorfor kan vi ta bort denne blyan-
ten?

Elev 4 Fordi den ene siden er lik på begge 
trekantene.

Lærer Kan vi legge blyantene på en annen 
måte, slik at den blir lik som figur 2 i 
oppgaven?

Elev 3 Det er lett, vi må bare snu litt på 
blyantene (se bilde 6).

Bilde 5

Bilde 6

Bilde 3

Bilde 4
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Etter å ha avklart hvor mange blyanter man 
trengte for å lage figur 1 og 2, hadde elevene 
ingen problemer med å lage figur 3. 

Elevene var nå klar til å løse første oppgave: 
«Hvor mange fyrstikker trenger Benedikte for 
å lage figur 5?» De ønsket å tegne i stedet for å 
bruke blyanter (se bilde 7). Her fikk elevene selv 
bestemme. Mange var klar til å gå fra det kon-
krete (blyantene) til å bruke ikoner. Elevene fikk 
10 minutter på å løse denne oppgaven sammen 
med læringspartneren sin. De fikk også beskjed 
om å diskutere ulike fremgangsmåter. De syntes 
dette var gøy, og spurte om de kunne få tegne 
flere figurer hvis de fikk tid. Mens elevene 
tegnet, gikk jeg rundt, så på arbeidet og hørte 
på diskusjonen mellom elevene. Flere grupper 
gav uttrykk for at de så et mønster. Jeg så også 
at elevene fortsatte oppgaven og klarte å tegne 
figurene riktig. Her viser elevene at de gjennom 
å tegne klarer å tenke algebraisk. De var hele 
tiden aktivt på jakt etter en generalisering. Etter 
10 minutter var de derfor klare for en ny utfor-
dring.

Lærer Dere har nå tegnet mange figurer. 
Hvordan kan dere finne ut hvor 
mange fyrstikker dere trenger til 
hver figur?

Elev 5 Vi kan telle dem. 
Lærer Ok, kan vi samle det tallmaterialet 

vi da får på en enkel måte, slik at det 
blir lett å se om det er en sammen-
heng mellom tallene? 

Forslaget fra elevene var at vi kunne skrive 
hvor mange fyrstikker man trengte under hver 
figur. Spørsmålet ble da om dette gav oss en 
fin mulighet til å se sammenhengen på en lett 
måte? Noen hadde blant annet brukt flere sider 
på tegningene sine. Da foreslo noen elever at vi 
kunne bruke en ny side i boken og sette tallene 
under hverandre. Vi har tidligere jobbet med 
tabeller. Jeg spurte elevene om de mente at vi 
kunne sette tallene inn i en tabell, og det mente 
elevene var lurt. Vi ble enige om å tegne en 

tabell med to kolonner. På spørsmålet om hva 
vi skulle kalle de to kolonnene, ble vi enige om 
å kalle kolonne 1 for «Figur nr». og kolonne 2 
for «Antall fyrstikker». Lærer tegnet en T-tabell 
på tavlen (se bilde 8), og vi begynte å sette inn 
tallene frem til figur 5 inn i tabellen. Elevene 
gav uttrykk for at dette var en fin og enkel måte 
å vise sammenhengen mellom figur og antall 
fyrstikker på. En elev sa: «Nå trenger vi ikke 
å tegne så mye.» Elevene tegnet sin egen tabell 
i boken. De kom med forslag om å ta med en 
ekstra kolonne der de kunne skrive forklaring. 
De hadde sett at antall fyrstikker økte med to 
fra en figur til den neste, og det ville de vise i 
tabellen som de skrev i boken. Se bilde 9.

Etter at elevene hadde tegnet tabellen i ten-
keboken sin, fikk de i oppgave å diskutere med 
læringspartneren om de så en sammenheng 
mellom tallene i tabellen. Etter en diskusjon fikk 
gruppene mulighet til å fortelle om sine oppda-
gelser i full klasse. 

«Vi ser at antall fyrstikker er bare oddetall.» 
«Vi ser at antall fyrstikker øker med 2.» 

Bilde 7
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Elevene hadde bare sett på sammenhengen 
mellom tallene i kolonnen for antall fyrstikker. 
Ved å lede elevene mot å oppdage en eksplisitt 
formel måtte jeg lede elevene til å se om det var 
en sammenheng mellom tallene i de to kolon-
nene. 

Lærer Dere har nå oppdaget sammenhen-
gen mellom tallene som står under 
antall fyrstikker. Er det en sam-
menheng mellom figurer og antall 
fyrstikker?

Jeg pekte på de to kolonnene i tabellen og gav 
elevene tenketid. Det var helt stille i klasserom-
met. Jeg fortsatte å gi elevene hint. Jeg pekte i 
tabellen mens jeg sa: «Hvordan kan 1 bli til 3, 
2 bli til 5, 3 til 7, 4 til 9 og 5 til 11? Kan vi for 
eksempel bruke en eller flere av de fire regnings-
artene på denne jobben?» Elevene tenkte, og de 
begynte å diskutere med læringspartneren sin. 
Noen elever oppdaget et mønster og ble veldig 
ivrige etter å vise dette frem på tavlen. En elev 
sa: «Vi ser at 1 + 1 + 1 er lik 3, og at 2 + 2 + 1 er 
lik 5, og at 3 + 3 + 1 er lik 7. Det stemmer med 
alle tallene jeg har prøvd.» En annen sa: «Det 
stemmer med 4 + 4 + 1 også, for det er lik 9.» 
De andre elevene som ikke hadde sett denne 
sammenhengen, så på sine tall og oppdaget det 
samme. Mange nikket og sa: «Det stemmer her 
også.» 

Jeg ønsket at elevene skulle utdype det de 
hadde oppdaget, og spurte:

Lærer Hva er det som stemmer?
Elev At vi kan plusse det tallet (eleven 

peker på tallet under kolonnen vi 
har kalt figurer) med seg selv og så 
plusse på 1.

Lærer Flott, dere har sett en sammenheng! 
Jeg lurer på om vi kan skrive 2 + 2, 
3 + 3 og 4 + 4 på en annen måte?

Elev Klart, vi kan gange. Vi kan si 2 · 2, 
2 · 3 og 2 · 4.

Lærer Kan vi da si at for å finne antall fyr-
stikker i figur 5, så kan vi ta 2 · 5 + 1? 
Blir det riktig?

Elev Ja, det blir 11.

Det var god stemning i klasserommet. Elev-
ene var kreative, og de hadde en følelse av at de 
hadde funnet ut noe lurt. Alle elevene var ivrige 
og aktive. 

Lærer Husker dere at jeg har sagt at mate-
matikere er «late»? Hva hvis jeg ber 
dere om å finne antall fyrstikker til 
figur 100. Hvordan kan dere finne 
det svaret? [Mange hender i været] 

Bilde 8

Bilde 9
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Elev Du kan ta 100 + 100 + 1 som er lik 
201.

Elev Eller du kan ta 2 · 100 + 1. Det er 
også lik 201.

Elevene fikk nå i oppgave å skrive en forkla-
ring på det de hadde funnet ut (se bilde 10 og 
11). 

Bilde 10

Bilde 11

Timen ble avsluttet med å fortelle elevene at 
denne oppgaven ble gitt til 10. klasse på eksa-
men. «Har vi klart å løse denne oppgaven?» Jeg 
viste frem oppgaven på tavlen, og vi var alle 
enige om at det hadde vi klart. «Hva hvis tallet 
hadde hatt navnet N, hvordan kunne vi regne 
da?»

Nok en gang var det mange hender i været: 
«Da må det bli 2 · N + 1.» 

Elevene gikk stolte ut til friminutt. I dag 
hadde de mye de ville fortelle til mamma og 
pappa når de kom hjem. De var veldig stolte 
over at de hadde klart å løse en oppgave for 10. 
trinn. 

Etter noen dager tok vi frem Fyrstikkopp-
gaven igjen. Jeg ønsket å se om elevene hadde 
forstått det de hadde kommet frem til i forrige 
time. Jeg viste frem oppgaven på tavlen. 

Lærer Husker dere at dere i forrige time 
sa at for å finne antall fyrstikker 
til figur 5, så kunne vi multiplisere 
2 med 5 og legge til 1? [Jeg skrev 
2 · 5 + 1 på tavlen. Elevene nikket.] 

 Er det noen som kan forklare disse 
tallene? Hvor kommer 2, 5 og 1 fra? 
[Jeg gav elevene tenketid. De fikk 
også mulighet til å diskutere med 
læringspartneren sin.]

Elev 1 5 betyr at det er antall fyrstikker til 
figur 5 vi skal finne. 

Lærer Bra, men hvorfor multipliserer vi 
med 2?

Elev 2 Det er fordi vi legger til 2 fyrstikker 
hele tiden. 

Elev 3 Ja, antall fyrstikker øker hele tiden 
med 2. Derfor blir det dobbelt så 
mange fyrstikker som figurnumme-
ret. 

Lærer Supert, men hvorfor må vi plusse 
på 1? Hvor kommer dette tallet fra? 
[Elevene tenkte. Det var stille i klas-
serommet. En elev rakk ivrig opp 
hånden.] 

Elev Jeg tror det er den første streken vi 
lager, siden vi hele tiden kan legge til 
to fyrstikker.

Eleven fikk komme opp på tavlen og tegne og 
forklare hva han mente. Nå ble det konkret for 
de andre elevene også. Elevene fikk støtte i teg-

(fortsettes side 12)



tangenten 2/2019 7

Innledning
Programmering kan betraktes som en grunn-
leggende ferdighet for å delta effektivt i den 
digitale verden, og det er en økende interesse 
for å introdusere programmering som skolefag 
(Grover og Pea, 2013; Balanskat og Engelhardt, 
2015). Programmering kan defineres som pro-
sessen knyttet til utvikling og implementering 
av instruksjoner for dataprogrammer slik at 
datamaskinen kan utføre spesifikke oppgaver, 
løse problemer og støtte menneskelige inter-
aksjoner. Derfor krever programmering gene-
relt at de som programmerer, har kunnskap 
om programmeringsspråk, ekspertise innen 
fag relatert til utvikling av spesialiserte algo-
ritmer og logikk og evne til å analysere, forstå 
og løse problemer ved å verifisere algoritmiske 
krav og vurdere korrekthet og implementering 

(ofte referert til som koding) av algoritmen i et 
bestemt programmeringsspråk. Fordi disse pro-
sessene ofte knyttes til matematisk tenkning og 
algoritmisk tenkning (Grover og Pea, 2013), er 
det blitt en viktig ferdighet for det digitale sam-
funn og framtidens kompetanse innen problem-
løsning, kreativitet og logisk tenkning. Det er 
derfor ikke en debatt om programmering skal 
inn i skolen, men på hvilken måte det kommer 
inn. I økende grad har land i Europa integrert 
programmering som del av andre fag (Balan-
skat og Engelhardt, 2015), også i matematikk. I 
Norge skal vi som kjent integrere programme-
ring i matematikkfaget, noe som har ført til stor 
debatt. Vi ønsker å fokusere på hvilke mulighe-
ter det vil gi matematikkfaget. Vi mener det er 
mer fruktbart å fokusere på ulike metoder ved 
programmeringsfaget som kan bidra inn mot 
matematikkfaget, i stedet for de mer «tekniske» 
sidene ved programmering, som at elevene «skal 
lage algoritmar med bruk av variablar, vilkår 
og lykkjer og programmere desse» (kompetan-
semål for 5. trinn i forslag til ny læreplan) og 
«bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i 
programmering til å utforske geometriske figurar 
og mønster» (kompetansemål for 6. trinn).1 
Derfor vil vi argumentere for hvordan pro-
grammeringsfaget og matematikkfaget kan for 
forsterke hverandre. Det som er interessant og 
utfordrende, er om metoder i programmerings-
faget kan bidra med tenkning og problemløs-
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ningsmetodikk som styrker matematikken. Vi 
vil peke på noen elementer og ut fra erfaringer 
drøfte noen utfordringer.

Algoritmisk tenkning
Det som nevnes i mange sammenhenger, også i 
fagplanene, er algoritmisk tenkning. Definisjo-
nen av dette og vektlegging av forskjellige kom-
ponenter varierer en del. Hvis vi skal koke det 
ned til noen enkle begreper, er det vel å utvikle 
problemløsningsmetoder ved å dekomponere, 
abstrahere og skaffe seg en oversikt over proble-
met og mulige løsningsstrategier. I forslag til ny 
læreplan er algoritmisk tenkning beskrevet slik:

Algoritmisk tenking er viktig i prosessen 
med å utvikle strategiar og framgangsmåtar 
og inneber å kunne bryte ned eit problem 
i delproblem som kan løysast systematisk. 
Viktig innhald vil vere å kunne stille mate-
matiske spørsmål og formulere matematiske 
problemstillingar, identifisere problem, vere 
uthaldande, utvikle og kunne velje effektive 
problemløysingsstrategiar og utforske og 
løyse problem ved hjelp av programmering. 

I sin generelle form brukes begrepet som en 
metode for å finne og beskrive metoder både 
for mennesker og maskiner. Slik sett kan vi 
si at en strikkeoppskrift er et resultat av en 
algoritmisk tilnærming. I den konteksten vi 
bruker begrepet, vil en algoritmisk angrepsvin-
kel fokusere definisjon av variabler og bruk av 
sekvenser, betingelser og løkker. Altså begreper 
vi må mestre for å få programmer til å fungere. 
Vi kan godt legge til funksjoner, moduler og 
gjerne objekter.

Feilretting
Feilretting, eller korreksjon, er en viktig del av 
arbeidet med programutvikling. Her skiller pro-
grammering seg litt fra strikkeoppskrifter, siden 
de er vesentlig lettere å rette, i alle fall rent tek-
nisk. Ingen programmer er «riktige» første gang 

de skrives og testes. Det kan være syntaksfeil 
eller kjøretidsfeil, eller det kan være at program-
met gir uønskede svar. Dette er underkommu-
nisert i programmeringsundervisning og bidrar 
ofte til at programmering oppfattes som vanske-
lig og rigid i starten. Feilretting kan imidlertid 
snus til en positiv prosess. Det underbygger 
resonnementer som innebærer hypoteseformu-
lering og hypotesetesting. Feilretting innebæ-
rer en iterativ innfallsvinkel til problemløsning. 
Det innebærer at arbeidet foregår i en syklus. Vi 
kan illustrere dette som i figur 1.

Figur 1

Basert på våre erfaringer kan vi beskrive tre 
ulike typer iterasjoner eller feilrettingsforsøk:

Den intuitive. Her kjøres programmet, det 
gjøres en observasjon og kanskje en svært enkel 
analyse. Programmet modifiseres litt tilfeldig og 
kjøres igjen.

Den kodefokuserte. Her tolkes effekten av 
variabler og av kodesekvenser. For eksempel vil 
en variabel som beskriver bredden på et rektan-
gel, kunne endres for å se om det passer med 
andre deler av den figuren vi tegner.

Den teoretisk funderte. Her brukes mate-
matikken, geometrien, til å analysere hva 
som skjer i et eksperiment og til å formulere 
en hypotese. Det er hit vi gjerne vil at elevene 
kommer. Det betyr at de får visualisert sine 
matematiske hypoteser.
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Erfaringer fra et eksperiment
Vi kjørte et eksperiment med geometri på 
9.  trinn for å undersøke hvordan problemløs-
ning via feilretting fungerte. Oppgaven gikk i 
korthet ut på å korrigere et program som tegnet 
et hjul som beveget seg bortover en flate. Hju-
lets hastighet skulle endres slik at rullingen ble 
«naturlig», altså uten skrensing eller spoling, 
uavhengig av hjulets radius. Elevene fikk utdelt 
et program som fungerte, men som altså rullet 
med feil hastighet. Programmet elevene fikk 

utdelt ligger på Tangentens nettside (caspar.no/
tangenten/2019/programmering.pdf).

Tre elever samarbeidet om problemet foran 
samme PC, og hele arbeidssekvensen ble video-
filmet og analysert i detalj. En uke før eksperi-
mentet hadde elevene fått en innføring i Proces-
sing (https://processing.org/), som var det utvi-
klingsverktøyet som ble brukt. Elevene arbeidet 
sammen i omtrent en time med oppgaven. Elev-
ene behersket verktøyet og hadde få eller ingen 
problemer med å endre koden slik at den forble 
kjørbar. Analysen av den iterasjonen elevene 
gjorde, var at de startet med det vi ovenfor har 
kalt intuitive eksperimenter. Nedenfor følger en 
kort beskrivelse av det de gjorde:

Det første elevene gjør, er å kjøre program-
met for å se hvordan koden fungerer. De finner 
ut at de må endre rotasjonshastigheten, og har 
en meningsutveksling om hvordan det kan 
gjøres. De endrer variabelen re som står for 
rotasjonsendring. På dette tidspunktet har elev-
ene ikke skaffet seg noe holdepunkt for hvor 
mye de skal endre, og de forsøker med prøving 
og feiling: 

Petter Vent a (leser fra koden på skjermen). 
Det er den her, float re. Er det ikke 
bare fire kanskje? (Endrer verdien på 
re fra 8 til 4 og kjører programmet)

Sander Da halverer du rotasjonen? 
Martin Åh.
Petter Nesten.
Martin Nesten. Fem, prøv, fem. 
Petter Ja. Skal vi se. Jeg tror kanskje ikke 

det er sånn man skal gjøre det. Nei.

Etter at de har forsøkt å endre på verdien re 
noen ganger, fokuserer de deretter på skisse-
bredden, width (figur 3).

En hypotese som dukker opp, er å ta skis-
sebredden og dele på antall rotasjoner som er 
merket av på skissen. De bruker kalkulatoren og 
finner ut at 472/5 = 94,4. Resonnementet svik-
ter når de kommer på at re (variablene for rota-
sjonsendring) er grader, ikke antall rotasjoner. 
Dette fører til en analyse av kode og variabler. 
De slår nå fast at variabelen pe (posisjonsend-
ring) er piksler og variablene re (rotasjonend-
ring) er grader:

Petter Vi kan ikke bare teste veien. Fire-
hundreogsyttito delt på fire da. 

Martin Det er fem streker da. 
Petter En to tre fire fem. Det er fem. Fire-

hundreogsyttito delt på fem. [Slår 
inn 472/5 på kalkulatoren.] Nittifire 
komma fire. 

Martin Men hva skulle vi trenge nittifire 
komma fire til? 

Petter For å finne ut hvor langt det er 
mellom …

Figur 2

Figur 3
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Sander Det er mellomrommet fra pikslene. 
Hver strek til strek. 

Petter Den roterer fire, fire, er det grader? 
[Kommenterer re, som nå er 4.]

Sander Det er fire rotasjoner.
Petter Nei, det er fire grader.

Etter en del forsøk med prøving og feiling 
begynner de å finlese koden på nytt.

De stiller spørsmål om det er rett å gå 
videre med 94,4 (skissebredde/antall marke-
ringer på skissen). Gruppa begynner nå å se på 
rotasjonsendring som en funksjon av hjulradius. 
De setter deretter rotasjonsendringen (re) til: 
radius/78,6 · 5, der 78,6 = width/6. Dette ser ut til 
å fungere visuelt når de kjører koden. Det skjæ-
rer seg med dobling av radius.2 Det viser seg å 
være vanskelig å formulere i kode, og de finner 
ikke en brukbar formulering.

På slutten av leksjonen kommer gruppa inn 
på omkrets som operativt begrep etter hint fra 
læreren. Elevene har for det meste fram til nå 
fokusert på diameter og radius av en sirkel, 
mens en omdreining av sirkelen tilsvarer sirke-
lens omkrets. Dette ville ledet gruppa framover, 
men de har dessverre for liten tid til å fortsette.  

Lærer Det er sentralt at det er en sirkel da. 
Se her. Hvor langt er det den dreier i 
løpet av en omdreining? 

Petter Trehundreogseksti grader eller dia-
meteren.

Lærer Ikke diameter. 
Petter Nei, radius. 
Lærer Nei, det er ikke radius heller. Det er 

ikke diameter og ikke radius. 
Petter Omkretsen.
Lærer Omkretsen, ja. Helt riktig. På én 

omdreining så har den. Dere har 
snakket om radius hele tiden. Det er 
omkretsen. 

Petter Radius ganger to ganger pi, det er det 
det samme som diameter ganger pi. 
[Prøver nå å sette re til radius · 2 · pi.] 

Martin Oi oi oi. 

Et problem som bidro til at elevene kom 
skjevt ut, var at den visuelle responsen sa dem 
at hjulet rullet riktig, mens det i virkelighe-
ten rullet dobbelt så fort som det skulle. Helt 
på slutten av eksperimentet, etter ca. 1 times 
arbeid, innså de dette. Først da ble matematik-
ken eksplisitt inkludert i hypotesene som ble 
testet. Gruppa samarbeidet sosialt helt utmer-
ket, men arbeidsdelingen og arbeidet med hypo-
teseformuleringer kunne vært bedre forberedt. 
En av elevene var på sporet av den misforståel-
sen som er nevnt ovenfor, men innvendingene 
hans ble ikke skikkelig analysert i gruppa. Moti-
vasjonen og ønsket om å løse oppgaven var høy 
under hele økta. Elevene ville helst ikke avslutte 
oppgaven selv om timen var slutt. 

Ut fra erfaringene har vi identifisert noen 
endringer vi kan gjøre neste gang vi prøver ut 
noe lignende: Vi kan tydeliggjøre koplingen 
mellom matematikk og kode bedre i program-
met de får som utgangspunkt for arbeidet. Det 
gjelder variabelnavn, kommentarer og kanskje 
til og med en eksplisitt angivelse av hvilke varia-
bler som kan/må endres.

Vi kan tydeliggjøre og bevisstgjøre itera-
sjonssekvensen de går inn i, blant annet ved å si 
litt om samarbeid og hypoteseformulering.

Dette kan gjøre at elevene raskere kan 
komme fram til akseptable løsninger, for eksem-
pel ved å fokusere tydeligere på hvor koden 
skulle endres, slik det er vist nedenfor: 

Original kode (utdrag av det utdelte pro-
grammet) i figur 5. Det ville kanskje gjort 
det enklere å komme fram til noe slikt som i  
figur  6, basert på en geometrisk betraktning 
som i figur 4.

Noen tanker i etterkant
Det er interessant å se litt mer på utviklingen i 
programmeringsfaget. Vi har pekt på algorit-
misk tenkning, vi har fokusert på feilretting, og 
vi har analysert en iterativ arbeidsform. Hvis vi 
ser på utviklingen i informatikkfaget, finner 
vi at det blir fokusert stadig mer på planlagte, 
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iterative metoder – da i den forstand at selve 
problemløsningsprosessen er delt opp i plan-
lagte iterasjoner med delmål og kvalitetssikring 
av hvert steg. Vi mener da ikke alle iterasjoner 
som gjøres i en arbeidsøkt, som beskrevet oven-
for, men løsningen av delmål. 

Selv vår tilsynelatende enkle oppgave kunne 
ha to slike delmål:

1 Få hjulet til å rulle med riktig hastighet.
2 Gjøre løsningen uavhengig av hjulets 

radius.

Hvis vi gjorde dette og innførte en kvalitets-
sikring av hvert delmål, ville denne sjekken 
ikke bare se på det visuelle resultatet, men også 

kunne sjekke en forklaring av hvorfor det var 
riktig. 

Et eksempel på en slik iterativ tilnærming 
er den metoden som i programmeringsver-
denen kalles Extreme Programming (https://
no.wikipedia.org/wiki/Extreme_Program-
ming). En annen side ved Extreme Program-
ming er beskrivelse av noen roller og samar-
beidsformer. Den første er parprogrammering, 
som sier at all kode skal skrives med to personer 
foran tastaturet. En skriver, og en kommente-
rer, stiller spørsmål og kommer med råd. Rol-
lene kan byttes. Den andre er beskrivelsen av 
kunde/oppdragsgiver. I skolesammenheng er 
det naturlig å se læreren i rollen som oppdrags-
giver, altså den rollen som skal godkjenne det 
arbeidsgruppa har gjort.

Lærerrollen
Når programmering skal integreres i matema-
tikkfaget, kan det bli en utfordring for læreren, 
spesielt hvis læreren ikke har noen bakgrunn 
eller erfaringer med programmering. Slik vi 
har erfart, vil det være størst behov for lærerens 
kunnskaper i planleggingsfasen av oppgaven 
og for å få elevene i gang. Etter det vil lærer-

//------------- endre ------------- 

// Hvor mye skal figuren flytte på seg når den tegnes på nytt 

float pe=1.0;     // Posisjons endring 

// Hvor mange grader skal figuren rotere når den tegnes på nytt 

float re=4;       // Rotasjons endring 

//------------- endre ---------

Figur 5

//---------- endret -------------- 

float omkrets=2*radius*PI; 

// Hvor mye skal figuren flytte på seg når den tegnes på nytt 

float pe=1.0;               // Posisjons endring 

// Hvor mange grader skal figuren rotere når den tegnes på nytt 

float re=pe/(omkrets/360);  // Rotasjons endring 

//---------- endret -----------

Figur 6

Figur 4
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rollen fungere mer som en guide, og læreren vil 
også ha en viktig rolle når det gjelder elevenes 
samarbeid. I planleggingsfasen kan det være en 
utfordring for en lærer å finne riktig vanskegrad 
i oppgaver som skal fungere både matematisk og 
programmeringsmessig. Liknende utfordringer 
blir også trukket fram i andre studier. Bray og 
Tangney (2017) peker på at programmering som 
oftest brukes i klasserommet som et redskap for 
å løse spesifikke matematikkoppgaver, i stedet 
for å fokusere på arbeidsmåter og metodikk i 
skjæringspunktet mellom matematikk og pro-
grammering. For å overkomme denne utfor-
dringen tenker vi at det er viktig for en lærer 
å kunne legge opp til en planlagt prosess der 
eleven sammen med læreren kan kvalitetssikre 
stegene. Videre må det legges til rette for deling 
av løsninger og samarbeid mellom elevene. 

Referanser
Balanskat, A. & Engelhardt, K. (2015). Computing our 

future: Computer programming and coding – Priori-
ties, school curricula and initiatives across Europe. 
Brussel European Schoolnet 

Bray, A. & Tangney, B. (2017). Technology usage in 
mathematics education research – A systematic 
review of recent trends. Computers & Education, 114, 
255-273. 

Grover, S. & Pea, R. (2013). Computational thinking in 
K—12: A review of the state of the field. Educational 
Researcher, 42(1), 38-43.

Noter
1 Det er viktig å understreke her at disse kompetanse-

målene er basert på utkastet som er sendt på høring.
2 Vi hadde lagt inn i oppgaven at koden også skulle 

fungere dersom de endrer radius på figuren.

ningen, samtidig som de hørte på forklaringen 
til eleven. Ved å bruke tegning fikk elevene se og 
erfare at denne hypotesen stemte (se bilde 12). 

Vi jobbet med denne oppgaven i til sammen 
120 minutter. Vi gikk i dybden, og elevene fikk 
mulighet til å utforske og til å bruke sine evner. 
Elevene kunne bruke ulike konkreter, de dis-
kuterte, og de oppdaget ulike sammenhenger. 
Elevene fikk bruke sine egne ord til å forklare 
hva de hadde oppdaget. Dette gjorde at også 
flere elever klarte å henge med. Vi brukte ikke 
ukjente og vanskelige ord. Vi jobbet også innen-
for et tallområde som alle i klassen mestret. De 
elevene som ønsket å utfordre seg selv på høyere 
tall, hadde mulighet til det. Jeg er imponert over 
hvor langt elevene kom på denne oppgaven. 
Dette beviser at elevene kan strekke seg langt 
ved at man har en god matematisk samtale, der 
man åpner for ulike tenkemåter og strategier, 
og der elevene må forklare og sette ord på sine 
egne tanker. Etter denne timen har vi gjennom 
året jobbet oss igjennom mange ulike oppgaver 
med funksjoner og algebra.

Bilde 12

(fortsatt fra side 6)
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Vi er på biblioteket i barnehagen, rundt oss er 
det fullt med spennende, fargestrålende bøker. 
Jens (6 år) og Lars (nesten 6 år) ser betatt på 
bøkene med de fine framsidene. Vi jobber begge 
på småbarnsavdelinger, på naboavdelingen til 
guttene og ser dem ofte, derfor er det litt nytt og 
spennende å være med oss. De hvisker til hver-
andre og ser spent opp. På biblioteket er det et 
bord ut fra veggen med to benker på hver sin 
side. Lars velger å sette seg helt inn til veggen, 
mens Jens setter seg ytterst. Anna spør guttene: 
«Hvor jeg kan få sette meg?» «I midten så klart», 
sier Lars med et smil som sier hvor ellers skulle 
du ha sittet? Sissel setter seg på den andre siden. 

Vi er begge nyutdannede barnehagelærere 
med hovedfokus på språk, tekst og matema-

tikk. I løpet av de tre årene har vi blitt godt 
kjent med de seks fundamentale aktivitetene til 
Alan Bishop (Solem & Reikerås, 2017, s. 14), og 
vi baserer mye av det vi gjør i det daglige, på 
disse seks aktivitetene: telling, måling, lokali-
sering, design, lek/spill og forklaring. For å ha 
noe å støtte oss på gjennom samtalen med barna 
har vi derfor med en aktivitet. Lars oppdager 
pakkene med en gang og sier: «Har dere med 
pakker til oss?» Vi ser på hverandre. «Ja, det har 
vi på et vis», sier Sissel. «Hva er inni pakkene?» 
spør Jens. «Dere får åpne og se hva som er inni», 
sier Anna. 

Guttene fordeler pakkene mellom seg og 
begynner å pakke opp. De sprer innholdet 
rundt seg på bordet og Lars utbryter: «Det er jo 
former!» Jens følger etter: «De er i forskjellige 
farger.» Lars får en ny iver i seg: «Jens, skal vi 
sortere fargene?» Sissel og jeg smiler til hver-
andre og nikker. Nå er vi i gang med matema-
tikksamtalen, og vi begynner å stille spørsmål.

Bøe, Kirkegaard

Intervju med barnehagebarn

Sissel Bøe
Valheim barnehage
sisselb4@gmail.com

Anne Kirkegaard
Valheim barnehage
anna.kirkegaard@hotmail.com

Tangenten har i flere år hatt en stafett der lærere 
er intervjuet om sin matematikkundervisning. Nå 
starter vi en ny stafett der lærere snakker med 
barnehagebarn og elever for å få vite hva de tenker 
om matematikk og matematikkundervisning.
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«Hvilke forskjellige måter kan vi sortere på?» 
spør vi.

Lars ser opp på oss med en forklarende mine. 
«Vi kan sortere etter farger eller etter former», 
sier han. Dette kan han godt. Vi ser på alle for-
mene på bordet mens Lars teller: «1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 …, her er 8 farger.» Når han har sortert de 
ulike fargene, ser han på formene, og så begyn-
ner han igjen: «1, 2, 3, 4, 5, 6 …, og her er seks 
forskjellige former.»

«Hvordan kan vi se forskjell på de ulike for-
mene da?» lurer vi på.

Jens ser bort på Lars og sier: «En firkant har 
fire kanter.» «Ja, se her, 1, 2, 3, 4», legger Lars til 
med et smil. Lars fortsetter: «Dette er et rektan-
gel fordi den har en lang side, en kort side, en 
lang side og en kort side.» Jens er litt tryggere nå 
og sier så: «Dette er en trekant, for den har bare 
tre kanter.» De ser ut over formene sammen. 
Lars trekker fram en sirkel og sier: «Dette er en 
sirkel, den er helt rund og har ingen kanter.» De 
beskriver videre hvordan de resterende former 
ser ut. Disse guttene kan de geometriske begre-
pene, og vi fornemmer at sortering er noe de 
gjør ofte.

«Dere er jammen god til å sortere, gjør dere 
det ofte?» 

«Vi bruker å sortere på førskolegruppen», 
forteller Jens oss. Vi er nysgjerrige og spør hva 
de pleier å sortere. Jens tenker seg litt om: «Hm, 
farger og slikt», sier han. Lars er så fokusert på å 
sortere at han ikke er helt med i samtalen lenger. 
Jens forteller videre at de har en forskergruppe 
en gang i uken, og at de har holdt på med mate-
matikk siden før jul. Akkurat nå for tiden holder 
de på å øve seg på å skrive tall. 

Guttene fortsetter å sortere, de sender farger 
til hverandre og har snart sortert alle formene 
vi hadde med oss. Det blir litt stille, og Sissel ser 
et gyllent øyeblikk;

«Har dere hørt om matematikk før?»
Lars setter seg ekstra godt opp på benken 

og ser rett på Sissel: «Jeg har LÆRT om mate-
matikk!» Sissel spiller med på Lars sitt initia-
tiv, og hun tar hånden opp for munnen og sier 

forbauset: «Har du? Kan du fortelle oss litt mer 
om matematikk da?» Lars ser ut som han blir 
stolt av dette spørsmålet, og han sier selvsikkert: 
«Matematikk er regning. Dette vet jeg fordi jeg 
har faktisk gjort ekte matematikk før.» Både 
Sissel og jeg er imponert, og jeg spør Lars: «Hva 
gjør du når det regner da?» Lars ser på meg og 
svarer: «Paraply?» Det er ikke rart at en bergen-
ser svarer paraply når han får spørsmålet: «Hva 
gjør du når det regner?» Det er jo logisk det. 
Dagens vits, og vi lo alle av den sammen. Sissel 
klarer å finne sporet igjen og spør mer spesifikt: 
«Hva gjør du når du regner matematikk da?» 
Lars trekker litt på skuldrene: «Litt forskjellig.» 
«Synes du det er kjekt å gjøre matematikk?» 
Sissel rekker nesten ikke å fullføre spørsmålet 
før Lars sier: «Ja, det er veldig kjekt.» 

Formene er nå ferdig sortert etter farger. 
Anna tar opp et rektangel og en trekant for å 
snakke videre om geometriske former. Før 
Anna rekker å si noe, utbryter Lars: «Kan vi 
være så snill å få bygge litt med formene?» Jens 
tar formene jeg holder, setter dem sammen og 
sier: «Dette er en høyblokk.» 

Anna har ikke rukket å gi noe svar før gut-
tene setter i gang og bygger forskjellige hus av 
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formene. De bygger en blokk med fire etasjer, 
for slik ser huset til Lars ut, mens Jens bygger 
et hus med tre etasjer for sånn bor han. Når de 
bygger husene sine, prøver de å bruke farger 
som gjenspeiler virkeligheten. 

Lars er for tiden opptatt av et Lara Croft-
spill, og samtalen sniker seg hele tiden tilbake til 
dette spillet. I spillet møter spilleren noen dyr: 
en slange, en øgle og en edderkopp. Lars vil vise 
oss at han kan lage en øgle med formene. 

«Hvordan lager vi en øgle?»
«Først trenger vi noen rektangler, jeg vil ha 

oransje og svarte farger. Så trenger jeg en sirkel 
…» Lars tar oppgaven på strak arm og setter 
sammen fargene annenhver. Vi ser at han er 
opptatt av å ha de riktige fargene, men noen 
ganger må han nøye seg med litt andre farger. 
«Øglen må ha bein, så derfor tar jeg disse for-
mene, og så må øglen ha pigger på seg, og da 
kan jeg bruke stjernene, for de er jo spisse.» 
Mens Lars bygger, forteller han oss høyt hva 
han tenker og hva han gjør. Jens sitter ved siden 
av og ser nysgjerrig på, dette har ikke han vært 
med på å lage før. «Hvordan skal du lage hender 
da?» spør Sissel nysgjerrig. «Jo, jeg trenger litt 
flere trekanter!» Lars finner trekanter i de far-
gene han ønsker, og sier stolt: «Tadaa!» Han 
viser stolt fram øglen sin, den er ganske stilig. 

«Bruker vi matematikk i hverdagen?»
Vi ser spent på guttene. Da sier Jens: «Vi 

bruker kun matematikk på skolen.» Vi forstår 
at de tenker konkret på faget matematikk, så vi 
går derfor nærmere inn på dette temaet. «Dere 

har jo snakket om matematikk med oss nå 
ganske lenge», sier jeg. «Ja, vi har jo snakket om 
former og sortering, er det matematikk?» Lars 
ser litt spørrende på oss. «Det er det. En mann 
fra England, Alan Bishop, hadde noen aktivite-
ter som han kalte de seks fundamentale mate-
matikkaktivitetene, og en av de aktivitetene er 
nettopp sortering», forteller jeg. Det kommer et 
samstemt «kult» fra guttene. 

«Har dere spilt spill før?»
«Ja, vi har mange spill. I mange spill bruker 

vi telling!» Lars er rask til å svare, og guttene 
begynner å snakke om Rødt lys, hvor man må 
telle. Lars spør ivrig: «Skal vi leke Rødt lys?» 
Jens nærmest hopper opp: «JAA!», før han snur 
seg til oss og forteller reglene. Vi er inne på et 
lite bibliotek og det er litt trangt for å leke Rødt 
lys. Vi spør derfor som en avslutning:

«Bruker dere telling til noe annet enn i Rødt 
lys?» 

«Ja?» sier Lars spørrende på oss. Jens supple-
rer: «Vi teller hvor mange ting vi har, eller hvor 
mange barn som er i barnehagen i dag.» Gut-
tene har sortert og brukt å telle i barnehagen. Vi 
bruker også mye telling og sortering til daglig 
med barna, men kanskje vi ikke er helt bevisst 
på akkurat når vi bruker matematikken, og ikke 
minst forteller barna at det er matematikk vi 
holder på med. Regning/matematikk blir stadig 
sett på som noe skolerelatert og ikke noe vi har 
i barnehagene. 

Etter å ha prøvd oss på en samtale med to 
ganske livlige barn sitter vi igjen med noen inn-
trykk. Selv om det blir gjort mye matematikk i 
hverdagen, må vi kanskje bli flinkere til å nevne 
at dette er matematikk når vi sorterer eller teller. 
Slik kan de i fremtiden forbinde sortering med 
matematikk. Det var heller ikke lett å holde 
fokus lenge, og barna var fort i lek så snart vi 
var ferdige med å stille spørsmål. 

Referanser
Solem, I. H. & Reikerås, E. K. L. (2017). Det matematiske 

barnet. Bergen: Caspar forlag.
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Ved oppstart av DIM-prosjektet i 2015 fikk 
omtrent 60 elever på 8. trinn fordelt på to skoler 
og tre klasser hver sin iPad. Senere i prosjektpe-
rioden ble også Chromebook tatt i bruk. Lærere 
og elever skulle gjennom tre år på ungdomstrin-
net være med på et prosjekt der målet var å utvi-
kle og utforske innovative måter å bruke digitale 
hjelpemidler i matematikkundervisningen på. 
I prosjektperioden gjennomførte vi spørre-
undersøkelser, der elevene svarte på spørsmål 
knyttet til matematikkundervisningen og bruk 
av digitale hjelpemidler. I denne artikkelen 
presenteres noen av elevsvarene og våre reflek-
sjoner knyttet til dem.

Elevenes syn på matematikkfaget
I spørreundersøkelsen vurderte elevene seg selv 
og sitt forhold til matematikkfaget. Undersøkel-
sen viste at mer enn 60 % av alle DIM-elevene 
likte å jobbe med matematikk på skolen, og 
omtrent den samme andelen mente at de mestret 
matematikkfaget godt. Omtrent 75 % av disse 

elevene syntes også at matematikk var et viktig 
fag, og de ønsket å lære så mye matematikk som 
mulig på skolen.

Tre klasser deltok i dette prosjektet fra de 
begynte i 8. trinn til de fullførte 10. trinn. Da 
utvalget var relativt lite og vi ikke har gjen-
nomført dette som en randomisert, kontrollert 
undersøkelse, kan vi kun si noe om funnene fra 
disse tre klassene. Vi vil derfor være varsomme 
med å trekke generaliserende konklusjoner. 
Elevene som deltok i prosjektet, erfarte at mate-
matikkundervisningen i stor grad gjorde bruk 
av digitale hjelpemidler gjennom hele ungdoms-
trinnet. 

De digitale hjelpemidlene i DIM
I DIM-prosjektet hadde vi fokus på å bruke digi-
tale enheter i matematikk. Elevene fikk hver sin 

DIM-prosjektet
Fra august 2015 til juni 2018 var to 
ungdomsskoleklasser fra Ve skole og én 
ungdomsskoleklasse fra Samfundets skole i 
Kristiansand, deltakere i et digitalt, interaktivt 
matematikkprosjekt (DIM) i samarbeid med 
Universitetet i Agder. Målet var å skape 
innovativ undervisning i matematikk ved 
å kombinere interaktive digitale enheter 
og utnytte simuleringer, film og digitale 
kommunikasjonsformer.

Kjebekk, Dean

Elevstemmen i DIM-prosjektet

Inga Kjebekk
Ve skole
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iPad og etter hvert Chromebook til disposisjon. 
I tillegg anvendte vi digitale tavler med mulig-
heter for trådløs oppkobling fra både elevenes 
og lærerens digitale enhet. Det ble også prøvd 
ut noe 3D-utstyr underveis i prosjektperioden.

Undersøkelsen avdekker at bruken av bær-
bare digitale hjelpemidler nok har variert noe 
mellom de tre klassene og kanskje også blant 
elevene i den samme klassen. I undersøkel-
sen svarte 100 % av elevene i den ene klassen 
og 95 % i den andre at de var enig i utsagnet: 
Jeg bruker bærbare digitale enheter i de fleste 
matematikktimene (mer enn 2/3 av timene). 
I den tredje klassen var resultatet nede i 65 % 
som var enige i dette. I prosjektet ble det ikke 
ført oversikt over den digitale bruken i mate-
matikktimene, og svarene viser kun hva elevene 
opplevde.

Bruk av digitale enheter i undervisning
Også i 9. og 10. klasse gjennomførte vi omtrent 
den samme spørreundersøkelsen. Begge årene 
svarte omtrent 80 % av alle elevene at de var 
fornøyd med å bruke bærbare digitale enheter 
i matematikktimene. Halvveis i DIM-perioden 
var 63 % av elevene enige i følgende utsagn: 
Bærbare digitale enheter hjelper meg til å forstå 
matematikk bedre enn uten, og i slutten av peri-
oden var prosenttallet økt til 72 % som mente 
at bærbare datamaskiner og nettbrett gjør det 
lettere å lære matematikk. Dette kan tyde på at 
elevene har fått positive opplevelser av hvordan 

digitale verktøy bidrar til å øke deres forståelse 
i matematikk. 

Digital didaktikk
Vi opplever en digital revolusjon, og det 

store spørsmålet er jo om elevene lærer mer 
eller mindre når vi implementerer det digitale 
i skolene. I vårt samarbeid har vi brukt SAMR-
modellen1 (se figur 1) til hjelp for å gjennomføre 
en didaktisk analyse av oppgaver og undervis-
ning. 

SAMR modellen består av fire nivåer, der 
det laveste (Substitution) beskriver innføring 
av digitale enheter uten at en gjør noen endrin-
ger, til det høyeste nivået (Redefinition), der en 
skaper nye didaktiske muligheter i opplæringen 
som var utenkelige uten teknologi.  En kan for 
eksempel skrive en tekst på en digital enhet i 
stedet for å bruke papir og blyant. I DIM-pro-
sjektet kalte vi dette for å «sette strøm på bly-
anten». Holder en seg bare her, kan en ikke for-
vente at digital satsing i skolen vil skape bedre 
faglige resultater. Hvordan kunne vi komme oss 
opp på et høyere nivå i SAMR-modellen gjen-
nom design av oppgaver og gjennomføring av 
undervisningen? Hva slags didaktikk vil være 
aktuell å anvende i fremtidens matematikkun-
dervisning for best mulig å kunne forberede 
elevene på det som måtte komme? 

Det var flere bachelor- og masterstudenter 
som hentet sin empiri i DIM-prosjektet. og 
deres funn og konklusjoner hadde stor verdi 

R REDEFINITION
Redefinering: Teknologien brukes for å lage nye oppgaver og løsninger som 
var utenkelige uten.

M MODIFICATION
Modifisering: Teknologien brukes for merkbart redesign eller endring av 
oppgaver og løsninger.

A AUGMENTATION
Forsterkning: Teknologien brukes som erstatning for annet utstyr, men med 
forbedret funksjonalitet.

S SUBSTITUTION
Erstatning: Teknologien brukes som erstatning for annet utstyr, uten 
forbedret funksjonalitet.

Figur 1: SAMR-modellen
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for oss lærere i vårt arbeid. Men kanskje det 
største løftet skjedde da doktorgradsstipendiat 
Anders Fidje ble knyttet til prosjektet. Han 
ønsket å undersøke bruk av elevproduserte 
filmer i matematikkundervisningen. Vi brukte 
for eksempel film som elevbesvarelser i kombi-
natorikk og sannsynlighet og til oppsummering 
før skriftlig eksamen. Elevene laget én film hver, 
der de forklarte hvordan de løste oppgavene. I 
en time med oppsummering så elevene på noen 
av filmene sammen og drøftet de ulike måtene 
å løse oppgavene på. I repetisjonsfasen før ten-
tamen og eksamen i matematikk laget elever 
filmer der de forklarte hvordan de løste en gitt 
oppgave. Disse filmene hadde hele klassen til-
gang til og kunne bruke dem dersom de trengte 
hjelp for å forstå eller løse en oppgave.

Vi som var matematikklærere, opplevde 
dette med elevfilmer som meget interessant 
og lærerikt. Vi prøvde på denne måten ut nye 
didaktiske muligheter i opplæringen som var 
utenkelige uten teknologi og var kanskje oppe 
på det høyeste nivået i SAMR-modellen.   

Faglige resultater
Hva slags faglige resultater oppnådde disse 
DIM-klassene? En mulighet for å finne ut noe 
om dette er å sammenligne resultatene fra 
nasjonale prøver i regning i 8. og 9. klasse som 
sier noen om fremgangen det første året i pro-
sjektet. Avsluttende eksamen i 10. klasse kan 
også være en indikator på de faglige resultatene. 
Én av DIM-klassene ble trukket ut til skriftlig 
eksamen, og totalt 17 elever ble trukket ut til 
muntlig eksamen i matematikk.

Den ene klassen hadde større fremgang på 
den nasjonale prøven enn forventet, mens de to 
andre lå omtrent på det nasjonale nivået med 4 
prosentpoengs fremgang. På den eksterne vur-
deringen i forbindelse med eksamen oppnådde 
elevene omtrent nasjonalt nivå eller kanskje litt 
over. Men siden elevtallet er relativt lite, er det 
vanskelig å skulle si noe bestemt om dette resul-
tatet.

Utfordringer knyttet til bruk av digitale 
verktøy i matematikkundervisningen
I spørreundersøkelsen svarte over 70 % av elev-
ene at digitale enheter gjør det enklere å lære 
matematikk, og over 60 % mente at de med 
slike hjelpemidler fikk mer lærelyst i faget. Det 
er positivt at så mange elever mener at digitale 
enheter har en positiv betydning for lærings-
prosessen deres, men samtidig kan en undre seg 
over at ikke andelen er høyere. I noen tilfeller 
opplevde vi at flere elever var konservative og 
ønsket å gjøre det på samme måte som tidligere: 
Kan jeg få en fysisk lærebok? Kan jeg skrive løs-
ningene i ei kladdebok? Disse opplevde ikke at 

Figur 2: Sammenligning av resultatene fra nasjonal 
prøve i regning, høsten 2015 og høsten 2016.

Skriftlig 
eksamen

Muntlig 
eksamen

Nasjonalt 
gjennomsnitt i 2018

3,6 4,2

Gjennomsnitt på 
DIM-elevene som 
ble trukket ut til 
eksamen

3,8 4,3

Figur 3: Resultatene fra skriftlig/muntlig eksamen i 10. 
klasse mai 2018 nasjonalt og blant DIM-elevene som ble 
trukket ut.
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digitale hjelpemidler gjorde læringen enklere, 
heller tvert imot. De ønsket å levere en oppgave 
på papir til læreren fremfor å laste den opp i 
Google Classroom. Gjennom prosjektperioden 
har vi prøvd ut ulike digitale opplegg. Hensikten 
var å komme frem til det beste ved eksperimen-
tering og utprøving, og underveis erfarte både 
lærere og elever at ikke alt var like vellykket eller 
bedre enn det gamle. 

Vi opplevde at en del elever syntes det var 
vanskelig å føre matematikkoppgaver digitalt. 
Noen matematiske oppstillinger gikk seint, og 
bruk av symboler var tidkrevende. Derfor var 
det mange elever som heller ønsket å bruke 
papir og blyant. Utsagnet: Jeg liker bedre å 
skrive matematikk på datamaskin/nettbrett enn 
på papir, var det kun 51 % av elevene som var 
enige i. Det betyr at omtrent halvdelen av elev-
ene heller ønsket papirføring av oppgavene.

Her er et utviklingspotensial innen digitale 
hjelpemidler i matematikk. Det er tungvint å 
svitsje mellom to vinduer på den digitale enhe-
ten. De elevene som hadde både iPad og Chro-
mebook tilgjengelig, løste dette ved å bruke 
to digitale enheter samtidig. Men kanskje det 
hadde vært en idé at forlagene kunne legge til 
rette for at elevene kunne skrive sine løsnin-
ger på oppgavene direkte inn i læreboka. Så 
kunne dette lenkes opp mot elevens lagrings-
område, slik at når læreboka ble lukket, så var 
dette arbeidet lagret på et dokument på elevenes 
område i skyen. 

I noen av klassene ble det valgt en løsning 
der elevene skrev med fingeren eller elektro-
nisk penn på Google Keep, tok et skjermbilde 
og limte det inn i et Google-dokument. I andre 
klasser fant vi andre gode løsninger. Men det 
resulterte i noe ulike opplevelser i de tre klas-
sene. 

Samlet sett svarte ca. en tredjedel av elevene 
at de ønsket seg matematikkundervisning uten 
bærbare digitale hjelpemidler, mens to tredje-
deler svarte at de var enige i følgende utsagn: 
Matematikkundervisningen er mer interessant 
med bærbare digitale enheter enn uten. Igjen vet 

vi ikke om den første gruppen ønsket stasjonære 
maskiner eller et digitalfritt undervisningsmiljø. 
Men vi ser på svarene fra de tre klassene at det 
er én klasse som skiller seg markert ut (figur 4). I 
to av klassene oppgir omtrent 80 % av elevene at 
de er positive til bærbare digitale enheter, mens 
i den tredje klassen var det kun 33 % av elevene 
som mente det samme. 

En kan undre seg over den store forskjellen 
mellom disse tre klassene. Utstyret var omtrent 
likt, oppgavene var like, men både klassene og 
lærerne var jo forskjellige. Det viser igjen at det 
er mange parametere som spiller en stor rolle 
for miljøet i klassen og kan få stor betydning 
for elevenes svar. En klasse danner ofte en felles 
forståelse av hvordan de opplever skole, fag og 
undervisning. Det er derfor ikke utenkelig at de 
samme klassene også hadde uttrykt seg forskjel-
lig om andre ting. 

Digitale lærebøker
I DIM-prosjektet var det også noe ulik praksis 
med hensyn til bruk av digitale bøker i under-
visningen. På den ene skolen fikk elevene digi-
tale utgaver av lærebøkene. Det var uvant for 
elevene, og noen elever ønsket sterkt ei fysisk 
bok. Derfor fikk enkelte elever dette i tillegg til 
den elektroniske. Men ved avslutning i 10. klasse 
svarte 72 % av elevene ved denne skolen at de 

Figur 4: Elevenes meninger i de tre klassene om 
utsagnet: Matematikkundervisningen er mer interessant 
med bærbare digitale enheter enn uten.
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likte å bruke digitale lærebøker framfor vanlig 
trykte bøker. 

iPad eller Chromebook
Elevene i DIM-prosjektet prøvde ut både iPad 
og Chromebook. Lærerne opplevde ikke at 
iPaden fungerte som et godt nok hjelpemiddel 
ved bruk av Excel og GeoGebra. Det virket som 
vi hadde en enklere versjon av disse program-
mene på nettbrettets app. Det samme kom frem 
i en masteroppgave der det ble forsket på bruk 
av GeoGebra i geometri. Kanskje iPad ikke er 
det beste alternativet i ungdomsskolen i mate-
matikk? Samtidig må vi ta forbehold om at vi 
kanskje kunne ha funnet frem til en løsning på 
denne utfordringen og satset videre med iPad 
som elevenes digitale enhet i stedet for å innføre 
Chromebook. Men hva svarte elevene på dette?

Våren 2017 hadde alle elevene prøvd ut iPad 
i mer enn halvannet år, og én av klassene hadde 
prøvd ut Chromebook i et halvt år. Vi ser av 
figur 5 at ca. fire femtedeler av DIM-elevene i 
9. klasse var enige i utsagnet: iPad alene er ikke 
godt nok som eneste digital enhet i matematikk-
undervisningen. Vi vet ikke sikkert hva elevene 
på det tidspunktet ønsket i stedet for iPad. På 
et annet spørsmål som ble stilt, svarer 17 % av 
elevene at de foretrakk en stasjonær maskin 
fremfor en bærbar enhet. 

Våren 2018 (10. klasse) hadde alle elevene 
også prøvd ut Chromebook i minst ett år, og 
én av klassene hadde tilgang til både iPad og 
Chromebook samtidig. Totalt var det kun 24 % 
som foretrakk iPad fremfor Chromebook eller 
andre bærbare digitale enheter. I den klassen 
som hadde både iPad og Chromebook tilgjen-
gelig, svarte 100 % at de foretrakk Chromebook 
fremfor iPad. Tabellen i figur 5 viser også hvor 
stor del av elevene som knyttet problemene til 
regneark og GeoGebra. Forskjellen mellom 9. og 
10. klasse kan kanskje forklares med hvilke pro-
grammer som ble vektlagt i undervisningen på 
den tiden spørreundersøkelsen ble gjennomført. 

Figur 6: Elevenes svar på spørsmålet: Hvilken bærbar 
enhet foretrekker du å bruke?

9. 
klasse

iPad alene er ikke godt nok 
som eneste digital enhet i 
matematikk- undervisningen. 

Noen ganger kan det bli litt 
vanskelig å bruke et regneark 
på iPad fremfor andre digitale 
enheter

Noen ganger kan det bli litt 
vanskelig å bruke GeoGebra 
på iPad fremfor andre digitale 
enheter 

81 % 88 % 65 %

10. 
klasse

Jeg foretrekker iPad fremfor 
Chromebook og bærbar PC

Det er problemer med 
regneark på iPad

GeoGebra er vanskeligere på 
iPad enn på Chromebook/
bærbar PC

24 % 63 % 82 %

Figur 5: Elevenes syn på bruk av iPad i matematikkundervisningen.
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Konklusjon
Dette prosjektet har vært en spennende reise. 
Nå har vi vært gjennom tre lærerike år med 
utprøving og forskning i skolestua. Fra univer-
sitetet har det blitt fremhevet at dette prosjektet 
har vært spesielt spennende fordi det var initi-
ert og ledet av lærere ved skolene, ikke av for-
skerne ved universitetet. For oss lærere har det 
betydd mer arbeid, men også større eierforhold 
til prosjektet enn andre opplegg vi tidligere har 
deltatt i. 

Vi vil peke på tre forhold som vi har blitt mer 
bevisst på: For det første vil ikke innføring av 
digitale enheter i matematikkundervisningen 
automatisk føre til større forståelse av de mate-
matiske begrepene og mer læring i faget. Det 
kan skape større motivasjon for enkelte elever å 
ta i bruk teknologi og på den måten øke de fag-
lige resultatene, men den digitale innføringen i 
skolen krever en annen tankegang og didaktikk 
fra lærerens side. 

For det andre har utprøving av film som 
elevbesvarelser på matematikkoppgaver vært 
utrolig spennende og lærerikt. Her er skolen 
bare i startgropen på en ny måte å jobbe på i 
faget, og vi håper å høste mer erfaring på dette 
området i årene som kommer. 

Sist, men ikke minst erfarer vi lærere stor 
grad av kompetanseheving ved å få lov til å 
være deltakere i et slikt utviklingsprosjekt. Fors-
kningen i DIM-prosjektet har resultert i mange 
spennende funn og konklusjoner, og det har gitt 
nyttig kunnskap. Det tette samarbeidet med 
ansatte og studenter fra UiA har også vært av 
stor verdi. Det er kanskje den beste etterutdan-
ningen vi matematikklærere kan få.

Note
1 SAMR-modellen, se f.eks. http://digitaldidaktikk.no/

refleksjon/detalj/samr-modellen eller  
https://link.springer.com/article/10.1007/s11528-
016-0091-y

Geir Botten

Matematikk med mening – mening for alle

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

262 sider · 510,– · ISBN 978-8290898-71-2
Bestill på ordre@fagbokforlaget.no
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Opsal

Høyringsutkast til ny læreplan 
– nokre kommentarar
Hausten 2020 får vi nye læreplanar i alle fag 
for 1.–9. trinn i grunnskulen. På 10. trinn blir 
den nye læreplanen først innført frå hausten 
2021. På nettsidene til Utdanningsdirektoratet 
bruker dei både nye læreplanar og fagforny-
ing, slik at enkelte vil kanskje seie at dette er ei 
revidering av eksisterande læreplan. Eg har her 
valt å kalle det nye læreplanar. Det er over 10 år 
sidan vi fekk Kunnskapsløftet, så kanskje tida 
er moden for ein ny læreplan i grunnskulen. I 
media høyrer vi ord som djupnelæring, kjerne-
element, fagleg fokus og meir praktisk undervis-
ning. Men gir den nye læreplanen oss alt vi vil 
ha? Eg vil her kommentere høyringsutkastet til 
ny læreplan i matematikk (Utdanningsdirekto-
ratet, 2019) i forhold til kunnskapsløftet. 

Omfang 
Dagen etter at læreplanen kom ut på høyring 
(19. mars 2019) rår leiaren i Sunnmørsposten 
oss til å stille spørsmål om kva ein skal ta ut 
av skulen før ein puttar nye ting inn. I LK06 er 
det 76 kompetansemål samla for 1.–10. trinn. 
I høyringsutkastet til læreplanen 2020 er det 96 
kompetansemål. At talet på kompetansemål har 
auka, treng ikkje nødvendigvis bety at det fag-

lege omfanget har auka. Ei mogeleg forklaring 
på ein auke i kompetansemål kan vere at ein i 
høyringsutkastet har delt opp kompetansemål i 
mindre einingar. Eit eksempel på det er kompe-
tansemålet i LK06 etter 7. årssteg: «beskrive og 
bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne 
med positive og negative heile tal, desimaltal, 
brøkar og prosent og plassere dei ulike stor-
leikane på tallina». Dette kompetansemålet er 
i høyringsutkastet splitta opp i tolv nye kom-
petansemål der det er fokus på brøk på 5. trinn, 
desimaltal på 6. trinn og prosent og negative tal 
på 7. trinn. 

Det er ikkje eit enkelt matematisk fagområde 
som no ikkje er med i den nye læreplanen. Det 
vil seie at det er eigentleg ikkje noko som eg ser 
er tatt heilt ut. I høyringsutkastet til matema-
tikkplanen har kanskje statistikk og sannsyn eit 
mindre omfang enn kva det har i dagens lære-
plan. Men eg trur ikkje dei skal lære mindre 
statistikk og sannsyn. Vi har fått inn eit nytt 
fagområde, programmering. I tillegg har det 
kome inn ein del meir avansert matematikk 
som multiplikasjon av polynom og eksponen-
tialfunksjonar på ungdomstrinnet. Det å stille 
spørsmål om kva som skal ut av matematikk-
faget før vi puttar nye ting inn er eit godt råd. 
Slik eg les forslaget til ny læreplan for matema-
tikk har nok ikkje dette rådet blitt følgt. Totalt 
sett har omfanget i læreplanen i matematikk 
auka.

Hilde Opsal
Høgskulen i Volda
ho@hivolda.no
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Kjerneelement
I LK06 var det «store nye» som kom inn i 
læreplanen grunnleggjande ferdigheiter i alle 
fag. Matematikkplanen vart revidert i 2013. 
Ei forklaring på revisjonen var at dei grunn-
leggjande ferdigheitene skulle bli tydelegare i 
planen. I læreplanen 2020 er det kjerneelement 
og tverrfaglege tema som er det nye i alle fag. Eg 
kjem ikkje til å kommentere noko meir desse 
tverrfaglege temaa då det krev at ein ser dei i 
samanheng med forslaga til læreplanar i andre 
fag. Kjerneelementa for kvart fag vart, etter 
fleire innspelsrundar, endeleg bestemt i juni 
2018. Om forklaringane til kvart kjerneelement 
kan endrast/justerast på er eg usikker. I følgje 
Utdanningsdirektoratet (2017) er dei det vikti-
gaste elevane skal lære i kvart fag. I matematikk 
er kjerneelementa utforsking og problemløy-
sing, modellering og anvending, resonnering 
og argumentasjon, representasjon og kommuni-
kasjon, abstraksjon og generalisering og mate-
matiske kunnskapsområde. Nordbakke (2018) 
hevdar at det første kjerneelementet, utforsking 
og problemløysing, har ei prioritert rolle i den 
nye læreplanen. Men sidan alle seks er kjerne-
element, er nok alle viktige.

Er det ein samanheng mellom kjerneele-
menta og kompetansemål for dei ulike trinna 
i forslaget til ny plan i matematikk? Eller for-
mulert på ein annan måte som i høyringa frå 
Utdanningsdirektoratet (2019): Uttrykkjer lære-
planen tydeleg det viktigaste som alle elevane 
skal lære? Eit anna spørsmål som er naturleg å 
stille seg er korleis desse kjerneelementa heng 
saman med dei grunnleggjande ferdigheitene i 
faget. 

Med utgangspunkt i alle kompetansemåla i 
høyringsutkastet for grunnskulen har eg laga ei 
ordsky basert på verba som fortel kva elevane 
skal kunne (Figur 1). Det ordet som er mest 
brukt i kompetansemåla er utforske. I følgje 
forklaringa til kjerneelementet utforsking og 
problemløysing handlar utforsking i matema-
tikk om «at elevane leitar etter mønster, finn 
samanhengar og diskuterer seg fram til felles 

forståing». Det ordet som er nest mest brukt er 
bruke. I mange av kompetansemåla er bruke 
kopla saman med utforske, som for eksempel 
i eit kompetansemål etter 4. trinn: utforske og 
forklare samanhengar mellom dei fire rekne-
artane og bruke samanhengane formålstenleg 
i utrekningar. Andre verb som er nemnt ofte i 
kompetansemåla er beskrive og forklare. Det å 
kunne beskrive og forklare matematiske saman-
hengar, reglar og resultat er viktig i fleire av 
kjerneelementa. 

Samla sett er det, slik eg les høyringsutkastet, 
eit klart fokus på dei fleste av kjerneelementa. 
Det kjerneelementet eg finn lite av i kompe-
tansemåla for grunnskulen er modellering og 
anvending. I forklaringa til dette kjerneele-
mentet står det at modellering i matematikk 
handlar om å lage modellar som «beskrive 
dagleglivet, arbeidslivet og samfunnet elles». 
I tillegg handlar det om å vurdere om desse 
modellane er gyldige, om eventuelle avgrensin-
gar og om dei kan brukast i andre situasjonar. 
Også i dagens læreplan er modellering nemnt, 
saman med problemløysing, under føremål for 
matematikkfaget som er felles frå 1. trinn til og 
med vidaregåande opplæring. Men der er ingen 
kompetansemål som handlar om modellering 
før vidaregåande opplæring. Kanskje er model-

Figur 1: Ordsky med verb brukt i kompetansemåla i 
forslaget til ny læreplan
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lering meir sentralt i vidaregåande opplæring? 
Det eg finn av modellering i planen er i kompe-
tansemål for 10. trinn. Siste året på ungdoms-
skulen skal elevane bruke funksjonar i model-
lering og argumentere for framgangsmåtar 
og resultat og modellere situasjonar knytte til 
tverrfaglege tema, presentere resultata og argu-
mentere for at modellen er gyldig. No kan det 
vere at eg legg lista høgt når det gjeld kva eg 
definerer som modellering. Der er for eksempel 
eit kompetansemål etter 4. trinn: lage rekneut-
trykk til praktiske situasjonar og finne prak-
tiske situasjonar som passar til oppgitte rekne-
uttrykk. Mange vil kanskje seie at også dette 
handlar om modellering sidan ein skal lage 
rekneuttrykk til praktiske situasjonar. Slik kom-
petansemålet er formulert er ein innom delar av 
ein modelleringsprosess. Og det å arbeide med 
å lage rekneuttrykk som passar til praktiske 
situasjonar er viktig for at elevane seinare skal 
kunne modellere.

Alt i alt meiner eg at kjerneelementa kjem 
tydeleg fram i dette forslaget til ny læreplan i 
matematikk. Og kjerneelementet med ei priori-
tert rolle er spesielt synleg i forslaget til ny lære-
plan, og då spesielt utforsking.

Djupnelæring eller spiralprinsippet
Eit anna sentralt omgrep ein ofte har høyrt i 
samband med ny læreplan er djupnelæring. 
Mange vil kanskje hevde at dette er eit nytt 
moteord. Utdanningsdirektoratet (2019) defi-
nerer djupnelæring «som det å gradvis utvikle 
kunnskap og varig forståelse av begreper, meto-
der og sammenhenger i fag og mellom fagom-
råder» (Utdanningsdirektoratet, 2019). I følgje 
Gilje, Langfald og Ludvigsen (2018) er ei av 
utfordringane med djupnelæring i skulen at det 
er fleire oppfatningar av kva omgrepet betyr og 
korleis ein skal arbeide med det. Smestad (2018) 
trekker fram fire sentrale aspekt i definisjonen 
av djupnelæring: varig forståing, samanheng i 
fag og mellom fag, refleksjon over eiga læring 
og kunne bruke det dei har lært på ulike måtar 
i både kjente og ukjente situasjonar (s. 31). Med 

denne definisjonen som utgangspunkt kan ein 
spørja om det er mogeleg for elevane å utvikle/
oppnå djupnelæring i matematikk ved å følgje 
forslaget til ny læreplan? Og er den nye lærepla-
nen ulik LK06 når det gjeld det å fokusere på 
djupnelæring? Når det gjeld det siste spørsmålet 
er svaret mitt eit klart ja. Eg er litt meir usikker 
på om eg også kan svare ja på det første spørs-
målet. Eg vil først grunngi kvifor eg meiner 
det er eit klart ja på det siste spørsmålet før eg 
prøvar å svare på det første.

I LK06 har ein kompetansemål etter 2., 4., 7. 
og 10. trinn. I forslaget til ny læreplan har ein 
kompetansemål etter kvart trinn, bortsett frå 
1. trinn. Dette treng i teorien ikkje bety at det 
blir store endringar i undervisinga frå LK06 til 
ny læreplan, men i praksis trur eg at dette vil 
føre til endringar. Eg vil her ta utgangspunkt i 
kompetansemål på mellomsteget som eit eksem-
pel. I LK06 er det 21 kompetansemål fordelt på 
fagområda tal og algebra, geometri, måling og 
statistikk og sannsyn. I dei fleste klassar blir ele-
vane undervist i alle desse fire fagområda kvart 
skuleår. I forslaget til ny læreplan er ikkje kom-
petansemåla plasserte under fagområde. Etter 
5. trinn er det ti kompetansemål, fem av desse 
er knytt til brøk. I tillegg er det eit kompetan-
semål innanfor kvart av fagområda sannsyn, 
likningar, økonomi, måling (tid) og program-
mering. Det betyr at elevane på 5. trinn ikkje 
skal arbeide med geometri, måling og statistikk, 
medan på 6. trinn skal elevane arbeide med geo-
metri og måling. I tillegg er det tre kompetanse-
mål knytt til desimaltal. Statistikk skal elevane 
arbeide med på 7. trinn. Med utgangspunkt i 
dei fire aspekta om djupnelæring som Smestad 
(2018) trakk fram kan ein spørja om denne end-
ringa vil føre til meir djupnelæring i matema-
tikk? Det første aspektet er varig forståing. Kva 
er varig forståing og korleis kan ein få til det? Eg 
synest, som Smestad, at det er naturleg å kople 
varig forståing til det Skemp (2006) kallar rela-
sjonell forståing. Det handlar om å forstå kva 
ein skal gjere og kvifor. Ein elev med relasjo-
nell forståing vil i følgje Skemp vere i stand til å 
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overføre ein løysingsmetode frå eit problem til 
eit anna og eventuelt justere det som skal til for 
å kunne bruke den. Ein elev med instrumentell 
forståing, som kanskje kan samanliknast med 
overflatelæring, vil måtte hugse kva metode 
ein skal bruke på kva problem og i tillegg lære 
nye metodar for kvar klasse av problem. Elevar 
med instrumentell forståing vil i liten grad vere 
i stand til å tilpasse ein tidlegare brukt løysings-
metode til nye problem.

Med eit hovudfokus på nokre fagområde 
kvart år får ein lenger tid på desse fagområda. 
Sidan halvparten av kompetansemåla for elevar 
på 5. trinn er relaterte til brøk, er det naturleg 
å tenke seg at elevane arbeidar med dette fag-
området omlag halve året. Kompetansemåla 
knytt til brøk handlar om å utforske og forklare, 
bruke, beskrive, vurdere, representere, utvikle, 
formulere og løyse (eg har her berre plukka ut 
nokre av dei verba som er kopla til desse kom-
petansemåla). Med dette som utgangspunkt bør 
det vere mogeleg for elevane å få ein relasjonell 
og meir varig forståing for brøk. Om det fører 
til meir samanheng i faget eller mellom faga er 
vanskeleg å seie ut frå kompetansemåla. Men 
sidan elevane skal utforske, så handlar nettopp 
det om å finne samanhengar. Det vil truleg også 
føre til meir refleksjon over eiga læring gjen-
nom at elevane skal kunne forklare for eksem-
pel samanhengar mellom brøkar, desimaltal og 
prosent. Og når dei i tillegg skal kunne formu-
lere og løyse problem frå eigen kvardag knytt 
til brøk, er dette ein del av det å bruke det dei 
har lært på ulike måtar i både kjente og ukjente 
situasjonar. 

Ut frå diskusjonen ovanfor kan det kanskje 
konkluderast med at forholda ligg til rette for 
at elevane vil få ei god forståing av brøk på 5. 
trinn. Men det er oppgåvene og spørsmåla som 
elevane arbeidar med i klasserommet som er 
avgjerande om elevane skal sjå samanhengar i 
faget og oppnå djupnelæring (Boaler, 2016).

Kva så med andre matematiske fagområde? 
På 6. trinn er det fleire kompetansemål som går 
på desimaltal og på 7. trinn er det to kompetan-

semål som går på negative tal. Det kan føre til 
at dette også er fagområde som elevane arbeider 
med over ei viss tid.

Eit anna av fagområda mange elevar slit med 
er måling. Er det i forslaget til ny læreplan lagt 
opp til at elevane også skal få djupelæring inn-
anfor dette fagområdet? Slik eg les forslaget er 
det eit kompetansemål som går på måling kvart 
år frå 2. til og med 9. trinn, bortsett frå på 6. 
og 7. trinn. Dersom lærarane ikkje inkluderer 
måling i andre fagområde, som for eksempel i 
arbeid med desimaltal og geometri, blir det to 
år utan at elevane arbeider med dette fagom-
råde. Måling er berre eit av fagområda der det 
pause på eit til to år mellom kompetansemål. 
Det same gjeld for geometri. I ein kommentar til 
fagfornyinga stiller Rangnes og Smestad (2018) 
spørsmål om ein går for langt i motsett retning 
av spiralprinsippet når det går år mellom kvar 
gong eit tema vert tatt opp. 

Det å gå frå kompetansemål for 2., 4., 7. og 10. 
trinn til å ha kompetansemål for kvart årstrinn 
(bortsett frå 1. trinn) har også ein konsekvens 
for «makta» til lærarane. Med LK06 kan lærarar 
velje om dei vil bruke tida på eit eller to fagom-
råde på kvart trinn eller om dei vil vere innom 
alle fagområda for kvart trinn. Forslaget til ny 
læreplan gir ein plan der det er bestemt kva ele-
vane skal arbeide med på kvart trinn. Det betyr 
at den enkelte lærar ikkje lenger får bestemme 
om ein vil vente med likningar til 7. trinn, slik 
dei fleste no gjer, i staden for å starte med det 
i 5. trinn som forslaget til ny rammeplan legg 
opp til. Her vil nok mange hevde at det ikkje er 
lærarane som bestemmer kva som blir arbeida 
med i matematikk på dei ulike trinna, det er 
lærebøkene som ofte styrer undervisninga.

Arbeidsmåtar i det nye matematikkfaget
Dersom forslaget til ny læreplan i matematikk 
blir slik forlaget no er, fører dette til eit endra 
matematikkfag i skulen? Hausten 2007/våren 
2008 observerte forskarar på Høgskulen i Volda 
alle undervisingstimar i ei heil veke i 45 klassar 
(15 på 3. trinn, 15 på 6. trinn og 15 på 9. trinn) 
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. Det som vart observert av matematikkunder-
vising kan kort oppsummerast med at det var 
lite munnlege fellesaktivitetar og mykje av tida 
sat elevane å løyste oppgåver henta frå læreboka 
(Haug, 2012). Dei mest utbreidde arbeidsforma, 
spesielt på ungdomstrinnet, var arbeid etter 
arbeidsplan. 

I forslaget til ny læreplan skal elevane kunne 
bruke, utforske, forklare, argumentere, beskrive, 
representere, løyse og mykje meir enn det. Og 
dei skal vurderast undervegs på om dei har utvi-
kla den kompetansen i matematikk som det er 
forventa. Under undervegsvurdering for 4. trinn 
står det: Elevane utviklar og viser kompetanse 
i matematikk når dei undrar seg, stiller mate-
matiske spørsmål, testar og bruker matematiske 
omgrep og forklarer og argumenterer for eigne 
løysingar. Tilsvarande skildringar finst også for 
dei andre trinna. For å oppnå dette blir krava 
til lærarane store. Tek lærarane som undervi-
ser i matematikk på barne- og ungdomstrinnet 
denne utfordringa?

Oppfordring og eit lite ynskje
Læreplanane er no ute på høyring fram til 18. 
juni 2019. Deretter vert læreplanane endeleg 
fastsett ein gong ut på hausten 2019. Eg håpar 
alle som har gode idear på korleis gjere dette 
forslaget til ny læreplan betre, deltek i høy-
ringsrunda. Dette er eit felles ansvar for alle oss 
matematikklærarar.

Til slutt eit lite ynskje basert på eiga forsking. 
I det siste har eg arbeida med elevar si forstå-
ing av likskapsteiknet. Mange elevar, spesielt 
på barnetrinnet, trur at likskapsteiknet betyr 
rekn ut eller svaret er, og dette er ofte kalla ope-
rasjonell forståing. Denne forståinga kan føre 
til at dei får problem seinare med for eksem-
pel algebra. I forslaget til ny læreplan er det eit 
kompetansemål som går på å beskrive likskap 
og ulikskap og bruke likskaps- og ulikskap-
steiknet etter 3. trinn. Dette kompetansemålet 
har eg lyst å flytte fram til 2. trinn. Forsking 

av mellom anna Li, Ding, Capraro og Capraro 
(2008) viser at det er viktig å starte med dette 
tidleg. Og sidan dei mest truleg møter likskap-
steiknet på første trinn, så bør det møte handle 
om likskap.
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I en serie med tre artiklar tar vi upp erfaren-
heter från att ha arbetat med rika matematiska 
problem. I föregående artiklar har vi presente-
rat problemen Att dela smörgåsar (Nyman, Säf-
ström & Taflin, 2018a) och Att välja glasskulor 
(Nyman, Säfström & Taflin, 2018b). I den tredje 
delen har vi valt ett mönsterproblem i en elev-
nära kontext. Vi har samlat in lösningar från 
elever i årskurs 3 och presenterar hur de använ-
der olika uttrycksformer. 

Ett rikt problem för årskurs 3–6
Tornet
a) Hur många kuber 

behöver du för att 
bygga tornet på 
bilden?

b) Hur många behö-
ver du för att bygga 
tornet med höjden 5? 

c) Hur många behöver du för att bygga tornet 
med höjden 100?

Problemet handlar om mönster och rums-
uppfattning. När vi arbetade med problemet 
blev eleverna engagerade i olika sätt att konkret 
bygga tornet, men också i att försöka avbilda 
det och att generalisera till riktigt stora byggen. 
För att få en variation i klassen fick vissa grup-
per kuber att bygga med, medan andra grupper 
uppmuntrades att rita för att komma fram till 
en lösning.

Vad gör det här problemet rikt?
Problemet inbjuder till arbete med konkret 
material, vilket ger elever möjlighet att ta sig 
an det oavsett förkunskaper i matematik och 
språk. Det finns också många olika sätt att 
komma fram till antalet kuber. Aktiviteten har 
problemlösning som mål och medel i fokus och 
behandlar:

– talmönster och generaliseringar 
– rumsuppfattning 
– representationer.

Ett problem – fyra uttrycksformer
KLAG-modellen gör det överskådligt att dela 
in elevers lösningar i olika uttrycksformer. Med 
hjälp av modellen redogör vi för representativa 
lösningar som vi har sett. 

Nyman, Säfström

Rika lösningar på rika problem
– Tornet

Rimma Nyman
Göteborgs Univsersitet
rimma.nyman@gu.se

Anna Ida Säfström
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Konkret (K)
Vid genomförandet använde vissa elever kon-
kret material i form av olikfärgade kuber. Alla 
som använde konkret material plockade isär 
tornet till enskilda kuber och räknade sedan 
kuberna en och en. Detta gjorde det svårt att 
se mönster och generalisera till större torn. En 
grupp försökte först ta bort trappor, men kom 
inte på hur många kuber det var i varje trappa, 
utan övergick till att räkna kuberna en och en. 
För torn med höjden 5 gjorde de på samma sätt, 
men begränsningen upptäcktes när de skulle 
lista ut antalet kuber för tornet med höjden 
100. Vad skulle de göra när kuberna inte räckte 
till? Detta väckte tankar och några försök till 
strategier, bland annat att titta på höjder för sig.

Logisk/språklig (L)
En del elever beskrev i ord hur de såg tornet som 
i figur 2.

Några elever började också resonera sig 
fram till svaret muntligt eller skriftligt. De 
blev uppmuntrade att skriva ner hur de tänkte, 
speciellt när de gjorde försök att generalisera. I 
det vänstra exemplet i figur 3 resonerar en elev 
om tornet i uppgift a) och i högra exemplet om 
”trapporna” i tornet i uppgift c). Man ser att 
språket här har blir ett verktyg för eleven för 
att beskriva en struktur och komma fram till 
sin lösning.

Algebraiskt/aritmetiskt (A)
Elevernas aritmetiska lösningar avslöjar många 
olika sätt att tänka på tornet. De flesta elever 
använde additiva strategier och några började 
generalisera till större torn. Vi lade märke till att 
det fanns både likheter och skillnader mellan de 
flesta par av strategier, vilket är en bra utgångs-
punkt för matematiska diskussioner. Sätten att 
bokföra sina beräkningar har också olika grad 
av systematik och tydlighet. Detta kan synlig-
göras genom att låta en annan elev berätta hur 
de tror att den som gjort beräkningen har tänkt, 
eller att diskutera vad som ändras och vad som 
blir likadant för ett större torn (figur 4).

Grafisk (G)
Att rita tornet gjorde att eleverna var tvungna 
att tänka på tornet i olika delar. Det kunde göras 
på skilda sätt. Olika uppdelningar leder också 
till olika metoder för att beräkna det totala 

Figur 3: Logisk/språklig (L)

Figur 2: Logisk/språklig (L)

Figur 1: Konkret (K) 
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antalet kuber (figur 5).
I många grafiska lösningar fanns också 

tecken på systematik. I figur 6 ser vi två olika 
exempel när elever fokuserar på höjder. Eleven 
till vänster har delat upp tornet i höjder, sorte-
rat dem och dokumenterat antalet av varje höjd. 
Eleven till höger har avbildat tornet uppifrån 
och skrivit höjden på varje ställe. Nästa steg kan 
vara att sammanställa detta i en tabell.

Att zappa mellan olika uttrycksformer
En uttrycksform är oftast inte tillräcklig för 
att lösa en uppgift och kommunicera lösnin-

gen. För det här problemet visade det sig sär-
skilt framgångsrikt att kombinera grafiska och 
algebraiska/aritmetiska uttrycksformer. Att rita 
tornet verkade vara ett försteg till att komma på 
ett sätt att systematiskt beräkna det totala anta-
let kuber. Flera elever upptäckte också att det 
var lättare att bokföra antalet kuber med hjälp 
av tal än att rita ut varje kub. Här fick eleverna 
chansen att upptäcka det matematiska symbol-
språkets användbarhet. Läraren kan resonera 
med eleverna kring vad som händer om höjden 
ökar med en kub och visa hur de kan hålla reda 
på sina resultat i en tabell (figur 7). 

Lärare märker snabbt att den konkreta 
uttrycksformen inte är tillräcklig för att leda 
fram till generella slutsatser. För de yngre elev-

Figur 4: Algebraiskt/Aritmetisk (A)

Figur 5: Grafisk (G)

Figur 6: Grafisk (G)
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erna är det till stor nytta att resonera med hjälp 
av språket när de ska börja upptäcka mönster. 
Att hitta olika strategier för hur de kunde räkna 
ut antalet kuber i ett torn, samt hur många 
kuber tornet med höjden 100 bestod av, var en 
aha-upplevelse som hela klassen fick ta del av i 
slutet av lektionen.

De representationer vi har visat är i linje 
med vad som går att förvänta sig av elever i 
denna åldersgrupp. Det ger också en bild av 
vad en godtagbar lösning på problemet kan vara 
och hur man genom diskussion i klassen kan 
uppmärksamma elevernas systematik och for-
muleringar av regler. Även om läraren inte tar 
upp formler är det viktigt att ställa stödfrågor, 
och på så sätt så ett frö som senare kan leda till 
generaliseringar. I lägre årskurser kan en dis-

kussion handla om olika sätt att se tornets delar, 
för att uppmuntra till att upptäcka mönster. En 
uppföljande diskussion kan handla om olika 
sätt att räkna ut antalet kuber, och jämföra olika 
aritmetiska uttryck med varandra, och sätt att 
dela upp tornet. I högre årskurser kan undervis-
ningen fokusera mer på att uttrycka mönstret 
algebraiskt och att eleverna ser hur olika alge-
braiska uttryck hänger ihop med olika sätt att 
dela upp tornet.

Problem med problemet
Som i många rika problem finns det flera olika 
aspekter att ta upp för diskussion. Det kan 
därför vara viktigt att tänka igenom vad fokus 
ska vara för just din klass, när ni arbetar med 
problemet. Det har betydelse för hur du lägger 

Figur 7: KLAG-tornet
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upp aktiviteten och vilka frågor du ställer till 
eleverna. Om det är viktigt att alla uppfat-
tar tornet på samma sätt, kan det vara bra att 
planera in en stunds diskussion kring olika 
uppfattningar, som huruvida det finns kuber i 
mitten av tornet, och vilka delar man kan få. Ett 
vanligt misstag är att räkna med mittstolpen i 
alla trapporna (figur 8).

Det är viktigt att inte tillskriva konkret 
material alltför stor betydelse. Det var ingen 
som hittade generella strategier med hjälp 
av endast konkret material. Att låta eleverna 
prova sig fram är viktigt, men också att sedan 
gå vidare till andra uttrycksformer. Att behöva 
rita av tornet verkade vara en bro över till arit-
metiska uttryck och mönster. 

Första gångerna en klass arbetar med ett 
problem med olika lösningar kan det vara svårt 
för vissa elever att acceptera att det inte finns 
ett korrekt sätt. Det är därför extra viktigt att 
läraren lyfter fram olika lösningar så att alla 
elever känner igen sig och blir bekräftade i sina 
strategier. I en grupp blev en elev nedröstad när 
hen föreslog att de kunde bygga tornet lager för 
lager. Då gick klassen miste om ett sätt att se 
tornet som kunde gett upphov till ett annat tal-
mönster.

Fastän uppfattning av tornets form och 
sätt att hitta mönster i hur det kan delas upp 
är rimliga uppgifter för elever i åk 3–6 är for-
meln för antalet kuber i tornet ganska kompli-
cerad då den innehåller en kvadratisk term: 
n(2n  –  1)  =  2n2 –  n. Vi såg att redan antalet 
kuber i en trappa var en utmaning för de flesta 

eleverna i åk 3. Det var också svårt för eleverna 
att komma på att de kan ”pussla om” trapporna. 
Detta kan vara lättare för äldre elever, vilket kan 
leda till fler olika lösningar. I högre årskurser 
kan också de många olika alternativen att dela 
upp tornet i delar leda till olika algebraiska 
uttryck. Detta kan i sin tur vara utgångspunkt 
för en diskussion kring att ett mönster kan 
beskrivas med olika uttryck och hur man kan 
veta ifall uttrycken är ekvivalenta. 

Det finns många sätt att arbeta vidare med 
problemet. Eleverna kan till exempel hitta på 
egna torn eller figurer och upptäcka mönster. 
När elever ska hitta på egna problem kan man 
med fördel använda sig av enhetspapper som 
passar i storlek till de kuber som används, 
exempelvis tvåcentimeterrutat papper. Det ger 
stöd i att avbilda tredimensionella objekt och 
finns att ladda ner och skriva ut på NCM:s 
webbplats, ncm.gu.se/matematikpapper.
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Figur 8: Ett vanligt miststag.
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Mike Naylor

Desimalers gjemte 
hemmeligheter
En brøk hvor teller og nevner er heltall, kan 
skrives som et desimaltall som enten er endelig 
(3/8 = 0,375) eller fortsetter uendelig i et repe-
terende mønster (1/12 = 0,08333...). Disse desi-
malrepresentasjonene til brøk innebærer mange 
overraskende hemmeligheter. Vi skal se på 
noen av dem og også vise metoder for å ta bort 
desimaler og avdekke disse spennende møn-
strene. Desimaler gir mange kreative muligheter 
for å utforske og leke med matematikk!

Vi begynner med 1/98. Gjør om brøken til et 
desimaltall ved hjelp av kalkulator:

 1/98 = 0,01020408163265...

Det blir en rekke med potenser av 2 – 
spennende! Vel … nesten. Etter 32 i mønste-
ret, begynner det å se feil ut. Vi får 65 når vi 
forventer å få 64. Skuffende. Hvorfor det?

Legg merke til at hver potens i sekvensen får 
to sifferplasser i desimalrekka. Hva skjer etter 

64? Vi får 128 som har tre sifre, men vi har bare 
plass til to sifre. Derfor er det litt “overlapping”. 
Det er lettere å forstå når rekken med toerpo-
tens skrives som rader i en tabell. Se figur 1. 
Hver gang det skrives en toerpotens, plasseres 
tallet slik at de to siste sifrene skrives til høyre 
fra det siste sifferet i den forrige toerpotensen.

0 1
0 2

0 4
0 8

1 6
3 2

6 4
1 2 8

2 5 6
5 1 2

1 0 2 4
+
0 1 0 2 0 4 0 8 1 6 3 2 6 5 3 0 6 1 2 2 . .

Figur 1: Potens av 2, flyttet 2 plasser.

Nå vises overlappingene godt. Det er et siffer 
som overlapper fra 128, 256 og 512, og enda flere 
sifre som overlapper når toerpotenstallene får 
enda flere sifre.

På bunnen av kolonnen skrives summene av 
alle sifrene, og vi får den helt presise represen-
tasjonen av 1/98 som et desimaltall.

Ved bruk av dette «trikset» kan vi utforske 
og oppdage uendelig mange nydelige mønstre 
som er gjemt i desimalrepresentasjoner til brøk.

Mike Naylor
Matematikkbølgen
mike@matematikkbolgen.com
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Utforsking med potens
Prøv med 1/998. Det blir 0, 0.001002004008016
032064128256513… som også har potenser av 2, 
men nå er det organisert slik at hver toerpotens 
er plassert med siste siffer tre plasser til høyre. 
Og 1/9998? Det samme ser ut til å gjelde, nemlig 
at hvert toerpotenstall er plassert fire plasser til 
høyre.

Legg merke til at 98 = 100 – 2, 998 = 1000 – 2 
og 9998 = 10000 – 2. Når vi skriver rekken med 
potens, er antall plasser vi flytter, avhengig om 
disse tierpotensene? Og gir forskjellen mellom 
telleren og tierpotensen hva som skal være 
grunntallet i potensen i rekkefølgen?

Prøv med 1/997 i stedet. Vil vi få potenser 
av 3 fordi 997 = 1000 – 3? Vil tallene da bli flyt-
tet 3 plasser fordi vi bruker 1000 som er tredje 
potens av 10? 1/997 = 0,001003009027081243... 
Ja! Akkurat som forventet. Hva skjer når du 
prøver 1/996? /1995? Får vi firer- og femmerpo-
tenser? Hva med 1/999? Første potens? Du 
kan sjekke! (Og gir 1/1000 potens i nulte?)

Fibonaccitall
En overraskelse til ligger i 1/89 = 
0,011235955056... Desimalene begynner slik 
som fibonaccisekvensen: 1, 1, 2, 3, 5, men neste 
siffer er 9 i stedet for 8. Er det en overlapping 
som tidligere? Vi utforsker med en tabell. Se 
figur 2.

0
1

1
2

3
5

8
1 3

2 1
3 4

5 5 0
+ 8 9
0 1 1 2 3 5 9 5 5 0 ...

Figur 2: Fibonaccitall, flyttet 1 plass.

Fibonaccitall blir til 1/89! Og tilfeldigvis og 
lykkeligvis er 89 et fibonaccitall.  Hvorfor bare 

en plass til høyre denne gangen? Hvis mønsteret 
fra tidligere fortsetter, skulle 1/89 gi elleverpo-
tenser som flytter 2 plasser til høyre hver gang. 
Vi lager enda en tabell for å se hva som skjer. 
Se figur 3.

0 1
1 1

1 2 1
1 3 3 1

1 4 6 4 1
1 6 1 0 5 1

1 7 7 1 5 6
1 9 4 8 7

2 1 4 3
+
0 1 1 2 3 5 9 5 5 0 . . .

Figur 3: Potens av 11, flyttet 2 plasser.

Potens av 11 gir også 1/89. Radene i figur 3 er 
lik radene til Pascals trekant i figur 4:

      1     

     1  1    

    1  2  1   

   1  3  3  1  

  1  4  6  4  1 

 1  5  10  10  5  1 

Figur 4: Pascals trekant

NB: Sjette rad er 1 5 10 10 5 1, som ikke er det 
samme som 115 = 1610651. Vi kan bruke over-
lappingsideen igjen: Når vi legger til enere til 
tierne i raden til Pascals trekant, får vi akkurat 
1610651.

Da har vi en sammenheng mellom brøken 
1/89, potens av 11, fibonaccitall og Pascals tre-
kant. Spennende!

Heltall
Brøken 1/81 = 0,012345679012345679... har 
nesten tallsekvensen fra 0 til 9, men vi mangler 
8. Hva skjedde? Ved bruk av kolonner kan vi se 
at ingenting har skjedd, Åtteren var bare skjult 
på grunn av overlapping (figur 5).
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Flere overraskelser
Vi skal se på andre potenser en gang til. Se på 
mønsteret:

 1/9998 = 0,0001000200040008…
 1/998 = 0,001002004008…
 1/98 = 0,01020408…
 1/8 = ?

Vi forventer at vi skal få toerpotenser flyt-
tet bare en plass til høyre. Men 1/8 = 0,125. Det 
begynner med toerpotenser, 1 og 2, og slutter 
med desimalen 5. Ingen andre sifre. Hva skjer 
her? 

1
2

4
8
1 6

3 2
6 4
1 2 8

2 5 6
5 1 2

+ 1 0 2 4
1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 …

Figur 6: Brøken 1/8

Utrolig nok overlapper alle andre potenser 
slik at vi får nuller fra det tredje sifferet og uen-
delig i fortsettelsen!

Et annet spennende mønster finnes i sjudeler. 
1/7 = 0,142857, hvor sifrene 142857 repeteres. 
2/7 = 0,285714. Her kommer de samme sifrene 
i den samme rekkefølgen, men begynner på en 

annen plass. Likedan bruker 3/7, 4/7 osv. de 
samme sifrene i samme rekkefølge.

Kanskje har du lagt merke til at 14, 28 og 57 
er nesten starten til doblingssekvensen 14, 28, 
56, … Vi har nå sett mange eksempler hvor 
overlapping endrer sifrene litt. Etter 56 i sekven-
sen kommer 112, og hvis du mistenker at det 
samme overlappingsprinsippet gjelder her, har 
du rett! Du kan lage en tabell for å sjekke.

Vi kan også tenke at sekvensen 14, 28, 56, 
112, … er det samme som 14 ganger sekvensen 
1, 2, 4, 8, … Siden 1/98 = 0,0102040816…, kan vi 
multiplisere med 14 for å få 0,142857… og da ser 
vi at 14 ganger 1/98 er 14/98, som vi forkorter 
til 1/7. Så fint!

Videre
Det finnes uendelig mange mønstre i desima-
ler. Kanskje du og elevene dine blir inspirert 
til å utforske videre? 1/9 = 0,111…, hva er sam-
menhengen med potens? Vi så at 1/7 er et dob-
lingsmønster som starter med 14, men siden 
7  =  10  –  3, skal 1/7 også ha noe med tredje 
potens å gjøre. Hva skjer?

Hva slags mønstre finnes i andre brøker? 1/6? 
1/27? 1/101? Hva kan du oppdage?

Hvis du har lyst til å bevise noen av disse 
egenskapene, har du her en liten skisse av et 
algebraisk bevis på at 1/98 gir toerpotenser flyt-
tet to desimalplasser til høyre:
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Hvordan ser beviset ut med andre brøker? 
1/998? 1/97? Kan du finne et generelt bevis?

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9
1 0

1 1
1 2

+ 1
0 1 2 3 4 5 6 7 9 0 1 2 …

Figur 5: Brøken 1/81
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Torkildsen

Biljardbord
Et litt forenklet rektangelformet biljardbord har 
hull i de fire hjørnene (A, B, C og D), se figuren. 
Ei kule blir støtt fra hjørnet A med en vinkel på 
45°. Hver gang den treffer en side blir den reflek-
tert med den samme vinkelen 45°. Hvis det ikke 
er hindringer på bordet vil kula fortsette å trille, 
treffe sider og bli reflektert, til den eventuelt går 
ned i et hull i et hjørne.

Figuren ved siden av viser et biljard-bord 
som er 5 enheter langt og 3 enheter bredt. Når 
kula støtes fra hjørne A vil den følge banen som 
er tegnet inn på figuren, og dette ned i hullet i 
hjørne C. Videre observeres det at kula har tril-
let gjennom alle de 15 kvadratiske rutene, og at 
den har gjort 6 treff mot sidene. Det forutsettes 
at kula har nok fart til å trille hele banen.

Hva skjer dersom bordet har andre mål 
(lengde og bredde skal fortsatt være hele tall)?

Vil kula alltid trille ned i et hull i et hjørne 
når den støtes fra hjørne A og vinkelen er 45°? I 
så fall, hvilket hjørne?

Hvor mange treff vil kula gjøre mot sidene 
før den eventuelt trille ned i et hull?

Hvor mange kvadratiske ruter vil kula trille 
gjennom?

Undersøk disse spørsmålene for biljardbord 
som har andre dimensjoner (andre lengder og 
bredder), og se om du/dere kan finne noen sam-
menhenger/regler. Det forutsettes at lengde og 
bredde er hele tall, at kula kommer fra hjørne 
A, at vinkelen er 45° og at kula har nok fart til å 
trille hele banen.

Oppgaven kan utvides ved at det legges til 
to nye hull, et på midten av hver langside. Hva 
blir i så fall svarene på spørsmålene ovenfor? 
Forutsetningene er de samme som tidligere.

Ole Einar Torkildsen
Høgskulen i Volda
oet@hivolda.no
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For matematikklærere er det viktig å vite om 
vektleggingen av temaer i lærebøkene stemmer 
overens med vektleggingen av temaer i lærepla-
nen. I denne artikkelen undersøker jeg derfor 
hvordan den norske grunnskolens lærebokse-
rier i matematikk vektlegger ulike matematiske 
temaer som tallære, geometri, statistikk og alge-
bra. Jeg sammenlikner dette med hvordan lære-
planen vektlegger de samme temaene. 

Problemet er at lærebokseriene og læreplanen 
ikke sier noe om hvordan de forskjellige temaene 
skal vektlegges. Derfor har det vært nødvendig 
å operasjonalisere begrepet vektlegging. Som 
mål på vektlegging av et tema i en lærebokserie 
bruker jeg andelen sider som avsettes til hvert 
tema. Andelen sider eller ord gir et naturlig mål 
på vektlegging. Eksempelvis mener Chávez-
López (2003) at antallet sider en lærebok avsetter 
til et tema, påvirker hvor mye tid læreren bruker 
på det temaet. Det er ikke en urimelig antakelse 
at det samme gjelder for læreplanen. Siden lære-
planen er for kort til å telle antallet sider, har 
jeg i stedet regnet antallet ord i beskrivelsen av 
hvert tema i læreplanen. Det er ikke helt opplagt 
at antallet ord et tema får i læreplanen, er et godt 
mål på hvor vektlagt det er. For eksempel er det 

også viktig hvilke verb som brukes forhva det 
er elevene skal gjøre. Men fordelen med å telle 
antallet ord er at det er et objektivt og et enkelt 
mål på vektlegging. Den ligner dessuten det mål 
for vektlegging jeg har valgt for lærebokseriene.

For å begrense analysen har jeg undersøkt et 
utvalg av norske lærebokserier, nemlig tre lære-
bokserier for barne- og mellomtrinnet og tre 
lærebokserier for ungdomsskolen: Matemagisk 
1A–7B, Grunntall 1A–7B, Abakus 1–7B, Maxi-
mum 8–10, Nummer 8–10, og Faktor 8–10. Alle 
de undersøkte lærebokseriene er tilpasset Lære-
planverket for Kunnskapsløftet (Utdannings-
direktoratet, 2006). Jeg har med en kvantitativ 
innholdsanalyse kategorisert sidene i lærebø-
kene og ordene i læreplanen etter hvilket tema 
de tilhører. Temaene er: 1) Tallære, 2) Geome-
tri og måling, 3) Statistikk og sannsynlighet, 4) 
Algebra og funksjoner, og 5) Annet og blandet. 
Valget av disse temaene var naturlig siden både 
lærebøkene og læreplanen grovt sett strukturer 
innholdet etter temaene 1) til 4). Tema 5) er ikke 
en kategori som lærebøkene eller læreplanen 
bruker, den har jeg innført for å kategorisere 
alt som ikke tilhører noen av temaene 1) til 4), 
eller det som tilhører flere av disse fire temaene. 
Lærebøkene og læreplanen definerer ikke ekspli-
sitt hva som inngår i et visst tema. Derfor har jeg 
vært nødt til å definere temaene selv, slik at inn-
delingen blir entydig. Men inndelingen i temaer 
har stort sett vært naturlig og gitt seg selv. 

Månsson

Vektlegging av temaer i 
lærebøker

Anders Månsson
Universitetet i Sørøst-Norge
anders.mansson@usn.no
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Resultater
Sirkeldiagrammene i figur 1 viser relative fre-
kvenser av antallet sider som de forskjellige 
temaene utgjør i de norske lærebokseriene for 
årstrinn 1–7 og 8–10. Det første diagrammet i 
figur 2 er gjennomsnittet av de tre første dia-
grammene i figur 1. Det andre diagrammet 
i figur 2 er gjennomsnittet av de tre siste dia-
grammene i figur 1.1

Figur 1:  Tallære (T),   Geometri og måling (GM), 
 Statistikk og sannsynlighet (SS),  Algebra og 

funksjoner (AF).

Figur 2:  T,   GM,  SS,  AF.

De tre første diagrammene i figur 1 er stort 
sett like. Det samme gjelder de tre siste dia-
grammene i figur 1. Siden lærebokseriene jeg 
har undersøkt i denne artikkelen, er valgt til-
feldig, er det rimelig å anta at gjennomsnittene 
i figur 2 er representative for norske lærebokse-
rier generelt. Fordelingen mellom temaene for 

årstrinn 1–7 er i størrelsesorden (fra størst til 
minst) 60 %, 30 %, 10 %, 1 %. For årstrinn 8–10 
er fordelingen mellom temaene i størrelsesorden 
30 %, 30 %, 20 %, 20 % eller 35 %, 30 %, 20 %, 
15  %. For årstrinnene 1–7 utgjør altså tallære 
den klart største andelen, fulgt av geometri og 
måling, deretter statistikk og sannsynlighet, og 
minst andel utgjør algebra og funksjoner. For 
årstrinnene 8–10 er andelene mer jevnt fordelt 
mellom de fire temaene enn de er for årstrin-
nene 1–7. Resultatet er i seg ikke overraskende 
siden tallære utgjør grunnlaget i matematikk. 
Statistikk, sannsynlighet, algebra og funksjoner 
er temaer som forutsetter at den grunnleggende 
tallforståelsen og tallregningen er på plass.  

Grunnskolens læreplan i matematikk
Grunnskolens læreplan i matematikk angir 
kompetansemål for hva eleven skal kunne etter 
2., 4., 7. og 10. årstrinn. Kompetansemålene er 
strukturert etter temaer i punktform:

Kompetansemål etter 2. årssteget
Tal
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
– telje til 100, dele opp og byggje mengder 

opp til 10, setje saman og dele opp tiar-
grupper opp til 100 og dele tosifra tal i 
tiarar og einarar

– bruke tallinja til berekningar og til å vise 
talstorleikar

Sirkeldiagrammene i figur 3 viser relative fre-
kvenser av antall ord som brukes for å beskrive 

Figur 3:  T,   GM,  SS,  AF
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de forskjellige temaene i den norske læreplanens 
kompetansemål. Den norske læreplanen angir 
ikke eksplisitt hva som inngår i de ulike tema-
ene. Derfor har det vært nødvendig å tolke noen 
av setningene i læreplanen for å kunne avgjøre 
hvilke av de fire temaene de skal regnes inn 
under. Dette har som regel ikke ført til noen 
større problemer. I de tilfellene det har vært tve-
tydigheter og overlapp mellom flere forskjellige 
temaer, har ordene blitt fordelt likt på de tema-
ene som inngår.

Konklusjoner
Undersøkelsen viser at vektleggingen av temaer 
er forholdsvis lik i norske lærebokserier hvis 
man bruker andelen sider som mål på vektleg-
ging. Som sagt er fordelingen mellom temaene 
for årstrinn 1–7 i størrelsesorden 60 %, 30 %, 
10 %, 1 %. Størrelseforholdet mellom de ulike 
temaene er rimelig med tanke på hvor viktig 
tallære er for de lavere årstrinnene, fulgt av 
betydningen av geometri og måling. Dette styr-
ker valget av andelen sider som et bra mål på 
vektlegging av temaer. For de høyere årstrin-
nene er vektleggingen av de forskjellige temaene 
mer jevnt fordelt. Det er hva man kan forvente, 
for da er den grunnleggende tallforståelsen og 
tallregningen på plass.

Sammenligner man figur 2 og figur 3, ser 
man at for årstrinnene 1–7 er vektleggingen 
av temaene tallære og geometri og måling den 
største forskjellen mellom lærebokseriene og 
læreplanen. For årstrinnene 5–10 er vektleg-
gingen i lærebokseriene og læreplanen deri-
mot bemerkelsesverdig like. Når det gjelder 
årstrinnene 5–10, virker altså vårt mål på vekt-
legging utifra andelen sider og andelen ord å 
være et bra mål. En grunn til at overensstem-
melsen ikke like god for temaene tallære og geo-
metri og måling i årstrinnene 1–7, kan jo være 
at lærebøkene har lagt for mye vekt på tallære 
i forhold til geometri og måling. Men en mer 
rimelig forklaring på avviket er at antallet ord 
ikke fanger vektlegging på en bra måte når det 

gjelder tallære for de lavere årstrinnene. Elevene 
trenger mye trening i grunnleggende regnefer-
digheter, og bak de beskrivende ordene i tallære 
(f.eks. «telle til 100») ligger en sterk vektlegging 
som ikke lar seg fange av antallet beskrivende 
ord i læreplanen. For de høyere årstrinnene er 
de grunnleggende regneferdighetene på plass, 
og antallet beskrivende ord blir der et bedre mål 
på den faktiske vektleggingen.

Det hadde vært ønskelig at det hadde gått 
tydeligere fram i læreplanen hvordan man 
tenker seg at vektleggingen skal være mellom 
de forskjellige matematiske temaene, og om for 
eksempel denne vektleggingen skal vise seg i 
andelen sider som lærebøkene avsetter til hvert 
tema. Dermed hadde lærere i grunnskolen bedre 
kunnet avgjøre om andelen sider som lærebok-
seriene avsetter til hvert tema, faktisk er et bra 
mål på vektlegging. Dette hadde også vært av 
interesse for framtidas lærebokforfattere og de 
som skal lage framtidas læreplaner.

Referanser
Chávez-López, O. (2003). From the textbook to the 

enacted curriculum: textbook use in the middle 
school mathematics classroom. University of Mis-
souri. Hentet 13.2.2019 fra: http://zeta.math.utsa.
edu/~hvz231/dissertation/dissertation.pdf.

Utdanningsdirektoratet (2006). Læreplanverket for Kunn-
skapsløftet. Hentet 13.2.2019 fra: https://www.udir.
no/kl06/MAT1-04

Noter
1 Antallet sider i kategorien Annet og blandet har ikke 

blitt tatt med i noen av sirkeldiagrammene. De rela-
tive frekvensene har altså blitt regnet frem ut fra de 
fire andre temaene. Å se bort fra Annet og blandet 
har nok ikke noen større innvirkning på resultatet, 
dels fordi kategorien er forholdsvis liten, men også 
fordi det er rimelig å anta at en underkategorisering 
av Annet og blandet hadde gitt en andelsfordeling 
mellom temaene 1)–4) lik den man hadde fått om 
man ikke hadde regnet med Annet og blandet.
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Matematikksenteret
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Prosjektet «Fleksibel 
opplæring»
– et samarbeid mellom NAFO og 
Matematikksenteret

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 
(NAFO) henvendte seg til Matematikksenteret 
høsten 2016 og ønsket et samarbeid og hjelp fra 
oss til å utarbeide ei ordliste i matematikk for 
fremmedspråklige i forbindelse med prosjektet 
«Fleksibel opplæring». Prosjektet er et tilbud om 
en tospråklig nettbasert fagopplæring som star-
tet i januar 2017. 

Mål for prosjektet
Målet med prosjektet «Fleksibel opplæring» er å 
prøve ut om og hvordan man kan tilby tospråk-
lig fagopplæring via nettbaserte løsninger. 
Utprøvingen startet i januar 2017, og fra høsten 
2018 ble prosjektet videreført i en toårig pilot.  
Prosjektet startet som et tilbud til elever i ung-
domsskolen, men NAFO har også åpnet for at 
deltakere i grunnskole for voksne og kombina-
sjonsklasser kan delta. I piloten tilbys tospråk-
lig fagopplæring på språkene arabisk, somali og 
tigrinja i fagene matematikk og naturfag. NAFO 
håper å kunne utvide med flere språk, flere fag 
og flere elever etter hvert.

Bakgrunn for prosjektet
Det er et stort behov for tospråklig fagopplæ-
ring, spesielt for nyankomne elever. Prosjektet 
var ikke ment som en erstatning for tospråk-

lige lærere, men et tilbud til skoler som ikke 
klarte å skaffe tospråklige lærere i arabisk, 
somali og tigrinja. 

Elevene som deltar i prosjektet, får mulighet 
til å snakke med lærere på sitt morsmål gjen-
nom nettbaserte løsninger. Elevene kan delta på 
planlagte undervisningsøkter eller ta kontakt 
med nettlærerne når de har behov for støtte på 
morsmålet. «Fleksibel opplæring» er et tilbud i 
tillegg til ordinær undervisning, og det er den 
lokale læreren som har det faglige ansvaret. Et 
godt samarbeid mellom nettlærerne og lærerne 
i klasserommet er nødvendig for at prosjektet 
skal lykkes.

Elevene får tilgang til en tospråklig platt-
form med læringsressurser på norsk og 
morsmål. På plattformen finner man opplæ-
ringsvideoer, tekster, oppgaver og ordlister. 
I tillegg skal det være oversettelser til hvert av 
språkene arabisk, somali og tigrinja. 

Hensikten med ei slik ordliste i matematikk 
er først og fremst å sikre elevenes forståelse for 
fagbegreper ved at de har tilgang på en forkla-
ring både på sitt morsmål og på norsk. 

Ordlister i matematikk
Matematikksenterets oppgave ble å utvikle den 
matematiske ordlista. Vi fikk tilsendt fra NAFO 
de ordene vi skulle beskrive, og vi valgte å bruke 
overskriftene «Matematiske ord» og «Forklarin-
ger». I tillegg ønsket NAFO at vi skulle legge inn 
et praktisk eksempel som viste bruken av ordet 
som en støtte til forklaringen.

Matematikksenteret har laget ei liste tidli-
gere, men med færre ord, som vi benyttet som 
en mal for arbeidet.
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Det er viktig å ha i bakhodet at ordlista er 
laget til ei bestemt målgruppe. Dermed ble det 
en utfordring å forklare ordene med et enkelt 
språk uten at det gikk utover den faglige presi-
sjonen. Og poenget med forklaringen var at den 
ikke burde inneholde mer krevende ord enn det 
ordet vi skulle forklare i utgangspunktet.

De siste ordlistene ble levert til NAFO i 
desember 2017, og totalt ble over 300 ord for-
klart.

Tabell 1 viser tre eksempler på matematiske 
ord som vi ble bedt om å forklare. Ordet «Seks-

kant» er et av de ordene som er forklart i ord-
lista. 

NAFO oversatte selv de matematiske ordene 
til språkene arabisk, somali og tigrinja, og vi har 
tatt med et eksempel på hvordan forklaringen av 
ordet «Ekte brøk» ble seende ut (Tabell 2).

Her måtte i tillegg ordene «nevner» og 
«teller» forklares i ordlista.

Disse ordlistene vil etter hvert bli tilgjen-
gelige på Matematikksenteret hjemmeside. Vi 
planlegger å lage en database der ordene med 
forklaring og eksempler kan søkes opp.

Ord Forklaring Eksempel
Rekkefølge Rekkefølge er en måte å 

organisere tall på ut fra en 
egenskap.

Tallene 4,8,32,65 er organisert fra minst til størst 
(stigende rekkefølge).

Tallene 72,36,4,-2,-11 er organisert fra størst til 
minst (minkende rekkefølge).

Linjal En linjal er et hjelpemiddel til å 
måle lengder.

Linjalen er inndelt i en måleskala som vanligvis er 
i centimeter.

Figur En figur er ei tegning eller en 
illustrasjon som gjør det enklere 
å forestille seg hvordan noe ser 
ut.

Nedenfor ser du to figurer: et hjerte og en 
sekskant.

Tabell 1

Tabell 2
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NAFO ønsket at disse ordlistene skulle 
være et godt verktøy for elevene og deres mors-
målslærere. Vi tror at disse forklaringene kan 
være til nytte også for norske elever – og kanskje 
også for lærere i ordinære klasser i Norge.

Lenke til Matematikksenteret:
https://www.matematikksenteret.no/ 
Lenke til prosjektet «Fleksibel opplæring»:
https://fo-nafo.iktsenteret.no/ 

Vil du bidra på 
Novemberkonferansen 
2019? 
Novemberkonferansen 2019 har fått navnet 
«Kickstart på kjerneelementene» og skal inspi-
rere lærere til å møte de nye læreplanene godt 
forberedt, med entusiasme og iver i 2020. 

Kjerneelementene i matematikk er:
– Utforsking og problemløsing
– Modellering og anvendelser
– Resonnering og argumentasjon
– Representasjon og kommunikasjon
– Abstraksjon og generalisering
– Matematiske kunnskapsområder
Programmering og algoritmisk tankegang blir 
også en del av faget. 

Målet med konferansen er å gi lærerne 
mulighet til å glede seg og tyvstarte på å arbeide 
med kjerneelementene som styrende for under-
visningen. Konferansen  arrangeres 26. og 27. 
november i Trondheim. 

Vi søker verkstedsbidrag som fokuserer på ett 
eller flere av følgende punkter:
– Forskningsresultater og gode eksempler på 

hvordan læreren kan engasjere elevene i 
arbeidet med kjerneelementene. 

– Hvilke grep må læreren gjøre for å få 
elevene til å utforske, tørre å gjøre feil, 

resonnere, argumentere for og begrunne 
sine ideer og løsninger, kunne bruke ulike 
representasjoner, abstrahere og generalisere 
innenfor alle de matematiske kunnskaps-
områdene?

– Hvordan kan algoritmisk tenking og pro-
grammering være med på å styrke elevenes 
forståelse av matematikk og bidra til å 
oppøve evnene til logisk tenking og reson-
nement? 

– Hvordan skal vi forstå hva som ligger i 
beslutningen om at programmering og 
algoritmisk tenking skal integreres i mate-
matikkfaget på alle nivåer? 

Verkstedene kan knyttes opp mot konkrete 
læringskontekster og matematiske temaer.

Vi ønsker oss verksteder på 80 minutter der 
tiden hovedsakelig benyttes til en aktivitet eller 
en kombinasjon av presentasjon (maks 15–20 
minutter), aktivitet og diskusjon. Vi legger vekt 
på at verkstedene må være aktivitets- og/eller 
diskusjonsbaserte. Rene foredrag vil ikke bli 
godkjent.

I første omgang ønsker vi følgende:
– Forslag til tittel på verkstedet
– Kort presentasjon av verkstedsholder med 

bilde
– En kort beskrivelse av verkstedet (200–300 

ord)
– Hvilken målgruppe (småtrinn, mellom-

trinn, ungdomstrinn, videregående, alle)
– Maks antall deltakere

Alle som får godkjent verkstedet sitt, kan bli 
spurt om å holde det to ganger i løpet av konfe-
ransen. Det er for at så mange som mulig skal 
kunne delta på det de ønsker.

Vi betaler ikke honorar, men dekker konfe-
ranseavgift, reise og opphold for dem som får 
sitt bidrag antatt.

Send inn ditt forslag til  konferanse@mate-
matikksenteret.no  innen 23. april 2019.

Vi gir tilbakemelding innen 9. mai.
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Andreas Alberg (15) fra Oslo katedralskole 
vant Abelkonkurransen

Nå skal han til  
OL i matematikk

Andreas Alberg, vinner av Abelkonkurransen 2019.  
Alle foto: Glen Musk, MATEMATIKKSENTERET, NTNU

Mattetalentet Andreas Alberg utkonkurrerte 
mer enn 3400 deltagere fra de innledende run-
dene og 24 andre finalister før han gikk av med 
seieren i den gjeveste realfagskonkurransen for 
elever på ungdomsskoler og videregående skoler 
i Norge. Alberg vant 15 000 kroner og mulighe-
ten til å representere Norge i den internasjonale 
matematikkolympiaden i  Bath, England den 
15.–22. juli 2019.

– Laginnsatsen var veldig god i år, det var jo 
bare to poeng som skilte oss tre i toppen. Resul-
tatet er noe av det sterkeste i finalen noen sinne, 
så nå har jeg tro på at vi skal greie å hevde oss i 
OL, sier vinner Andreas Alberg, som også vant 
Abelkonkurransen i fjor. 

Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg i Kunn-
skapsdepartementet delte ut førstepremien 
under en høytidelig seanse på Dokkhuset i 
Trondheim.

– Jeg håper Abelkonkurransen inspirerer 
disse matematikktalentene, og at de beholder 
gnisten og gleden for matematikken videre, 

sier Sjøberg. Vi må løfte frem realfagstalentene, 
og Abelkonkurransen er en flott arena for det. 
Både Norge og verden trenger realfagstalenter 
for å løse de største utfordringene vi står over-
for, som klimakrise, matmangel og pandemier.

 

Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg avbildet sammen 
med Eirik Mjaanes, Olav Hellebust Haaland, Thomas 
Thrane, Andreas Alberg, Jon Magnus Rosenblad og Erik 
Mingjun Ma.

Mange prisvinnere
Andreplassen gikk til Erik Mingjun Ma fra 
Trondheim katedralskole, og Thomas Thrane 
fra samme skole fikk tredjeplassen. Fjerdeplas-
sen gikk til Erik Mjaanes fra Oslo International 
School, femteplassen til Olav Hellebust Haaland 
fra Fagerlia videregående skole og sjetteplassen 
til Jon-Magnus Rosenblad fra Valler videregå-
ende skole.

PGS Utfordrerprisen gikk til den unge 
lovende  Zejia He  (14) fra Oslo International 
School. Hennes lave alder og solide resultater 
gjør at hun er en kandidat som har potensialet 
og kunnskapen til å vinne Abelkonkurransen 
om noen år.  

Abelkonkurransen eies av Norsk matematisk 
forening. NTNU har det faglige og 
administrative ansvaret, og arrangementet 
støttes av seismikkselskapet PGS, Det Norske 
Videnkaps-Akademi og Forskningsrådet. 
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– Abelkonkurransen er en viktig arena hvor 
vi kan feire og synliggjøre dyktige talenter i 
matematikk. De har evnen til å tenke abstrakt, 
evnen til å se sammenhenger og evnen til å få 
innsikt i komplekse problemer. Disse talentene 
er framtida og har et svært godt utgangspunkt 
til å bidra med kunnskap for en bedre verden, 
sier Einar Rønquist, leder ved Institutt for mate-
matiske fag, NTNU.

Her ser vi de tre vinnerne: Thomas Thrane, tredjeplass 
med 38 poeng, Andreas Alberg, førsteplass med 40 
poeng, Erik Mingjun Ma, andreplass med 39 poeng. 

Alle finalistene mottok diplom fra statssekretær 
Rikke Høistad Sjøberg. Harald Hanche-Olsen, NTNU 
(t.h.) er faglig ansvarlig for Abelkonkurransen. 

Gruppebilde av alle finalistene i Abelkonkurransen 2019. 

Abelkonkurransens hovedsponsor, seis-
mikkselskapet PGS, inviterer samtlige finalis-
ter til å besøke selskapets hovedkontor i Oslo i 
forbindelse med utdelingen av årets Abelpris i 
matematikk. Målet er å gi elevene et innblikk i 
hvordan PGS bruker matematikk i praksis for å 
kartlegge geologien under havbunnen og tilret-
telegge for at oljeselskapene enklere skal finne 
olje og gass ved å bruke seismikkdata. 

–  Realfagskompetanse er svært viktig for vår 
virksomhet, og vi tror det kommer til å bli enda 
viktigere i lys av digitaliseringsbølgen som slår 
innover oss. Vi mener det er nyttig å støtte opp 
om fremtidige realfagshelter ved å sponse Abel-
konkurransen, både for å vise dem mulighetene 
som finnes i arbeidsmarkedet, og for å vise vårt 
samfunnsansvar. Vi ønsker de norske delta-
gerne lykke til i matematikkolympiaden, sier 
Rune Olav Pedersen, konsernsjef i PGS.

Zejia He fra Oslo International School vant PGS 
Utfordrerprisen. 

Finalistene deltok på treningsleir i matematikk før 
Abelkonkurransen.
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Finalistene deltok på treningsleir i matematikk før 
Abelkonkurransen. 

Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg med finalistene 
Erik Mjaanes, Erik Mingjun Ma og Thomas Thrane. 

25 elever deltok i finalen i Abelkonkurransen. Før finalen 
tirsdag 5. mars brukte de tre dager på treningsleir i 
matematikk. 

Jon-Magnus Rosenblad fra Valler videregående skole 
kom på 6. plass i Abelkonkurransen. Her ser vi ham i 
aksjon under treningsleiren. 

Oppgave fra treningsleiren.

Under treningsleiren jobbet Andreas Alberg (som vant) 
og Erik Mingjun Ma (vant andreplass) sammen for å løse 
oppgaver. 
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Elever som presterer lavt 
i matematikk
Kompetanseutviklingspakker for samarbeid 
mellom skole og PPT 

Matematikksenteret og Statped har utviklet et 
verktøy som skal styrke arbeidsmåter og under-
visningspraksis slik at skolen og PPT blir bedre 
rustet til å møte elever som presterer lavt i mate-
matikk. 

Målet med pakkene er å styrke samarbeidet 
mellom skole og PPT for å få flere elever til å 
mestre og engasjere seg i matematikk. Et uttalt 
nasjonalt mål er at antall elever som strever med 
matematikk skal reduseres, og det er økt opp-
merksomhet mot å oppdage og sette inn tiltak 
tidlig for elever som ikke har forventet utvik-
ling. Å styrke arbeidsmåter og undervisnings-
praksis er et grep som vil gjøre skolene bedre 
rustet til å møte denne utfordringen. Pakkene er 
derfor lagt opp slik at skole og PPT sammen kan 
utvikle sin praksis, og få gode rutiner til å opp-
dage elever tidsnok og sette inn effektive tiltak. 

Fokus på meningsfull matematikk og 
inkludering
Overordnet del av læreplanen avslutter med: 
«Alle elever er ulike, og hva som er elevens 
beste, er et kjernespørsmål i all opplæring. Dette 
spørsmålet må besvares på nytt hver dag av alle 
som jobber i skolen.» Slik avsluttes overordnet 
del av lærerplanen, og den holdningen har vi 
tatt med oss inn i arbeidet med «Elever som pre-
sterer lavt i matematikk». 

I arbeidet med å utvikle innholdet har vi 
valgt å ha fokus på inkludering og at elevene 
skal oppleve matematikk som meningsfullt. Å 
gjøre matematikken meningsfull er å møte elev-
ene der de er, bygge videre på det elevene kan 
og la elevene oppdage hvordan matematikken 
henger sammen. 

Prinsippet om inkludering har stått sentralt 
for utvikling av pakkene. I rapporten «Inklu-
derende fellesskap for barn og unge» (Nordahl, 
2018) er det dokumentert at det spesialpedago-
giske systemet ikke fungerer etter hensikten. 
Barn blir ekskludert fra fellesskapet, de møter 
voksne uten formell kompetanse, det settes i 
gang tiltak for sent, de møtes med lave forven-
tinger og de har ikke en tilfredsstillende faglig 
og sosial utvikling. Pakkene legger til rette for 
å lykkes bedre med inkludering. 

Lærer som lærer
Vi mener at «Det som er god matematikkun-
dervisning for én elev - er god undervisning 

SLIK ER PAKKENE BYGD OPP 
Hver pakke består av moduler som følger en 
fast oppbygging. Modulene er enkle å ta i 
bruk og følger en fast struktur. I oversikten til 
hver modul finner man det man trenger for å 
gjennomføre modulen. Modulene er utviklet 
med tanke på at kollegiet skal samarbeide, og i 
fellesskap utvikle sin kompetanse. 
Tema er blant annet: Rutiner for skole og PPT 
i arbeidet med denne elevgruppen; verktøy 
for å få kunnskap om hva elevene kan; tiltak 
for å bedre elevenes utbytte av ordinær 
undervisning og hva man må være særlig 
bevisst på i arbeid med elevgruppen. 
Modulene kan gjennomføres innenfor rammen 
av felles møtetid. Ordtaket «Den vet best hvor 
skoen trykker, som har den på» er beskrivende 
for bruk av pakkene. Man velger lokalt, hvilke 
moduler man velger å arbeide med ut i fra 
behovene man har. Vi anbefaler å starte med 
pakken «Kom godt i gang». 
www.matematikksenteret.no/
kompetanseutvikling-i-skolen/elever-som-
presterer-lavt-i-matematikk
Innholdet under Elever som presterer lavt i 
matematikk er fortsatt under utvikling.
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for alle». I skoleutviklingsarbeid er fokuset å 
øke lærernes kompetanse slik at de kan utnytte 
handlingsrommet i undervisningen best mulig, 
med de elevene de har. Vi mener at en «lærende 
lærer» er en god lærer og at den viktigste ressur-
sen i arbeidet med elevene, er læreren. Gjennom 
arbeidet med pakkene får læreren mulighet til 
å utvikle sin forståelse og undervisningsprak-
sis i samspill med kolleger. Innholdet i pak-
kene kommer derfor ikke med strakstiltak for 
den enkelte elev, men heller tiltak som er bra 
for hele elevgruppa. Det er også viktig å påpeke 
at det ikke finnes noen raske løsninger, til det 
er utfordringene for komplekse, og elevene for 
forskjellige. Vi mener likevel at innholdet kan 
inspirere og gi hjelp i planlegging av tiltak. 

Engasjement fra ledelsen er et 
suksesskriterium
Ledelsen, både ved skolen og i kommunen, er 
viktig i planlegging av hva og hvordan man skal 
gjennomføre arbeidet med «Elever som preste-
rer lavt i matematikk». Gjennomføring kan skje 
på den enkelte skole, eller i samarbeid mellom 
flere skoler, og skoleledelsen er viktig for å få det 
til å fungere. Kommuneledelsen har et særlig 
ansvar for å inkludere PPT i kompetanseutvik-
lingen. Innholdet i modulene vil gi skole og PPT 
et konkret utgangspunkt for felles kompetanse-
heving og tettere samarbeid. Sammen vil skole 
og PPT kunne utvikle en felles forståelse av hva 
som er viktig i planlegging av tiltak til elever 
som presterer lavt i matematikk og avklare 
hvem som gjør hva og når.

Elever som presterer lavt i matematikk, 
spesifikke matematikkvansker eller 
dyskalkuli?
Elever som presterer lavt i matematikk er i en 
situasjon der matematikk er vanskelig. Det er 
viktig å være bevisst på at det finnes ulike årsa-
ker til at elever presterer lavt i matematikk, både 
faktorer knyttet til eleven selv, undervisningen 
og miljøet eleven er en del av. 

Noen elever har «spesifikke matematikkvan-
sker» (også kalt dyskalkuli). Dette er elever som 
har regneferdigheter som er vesentlig lavere enn 
det man kan forvente i forhold til barnets alder, 
generelle intelligens og skolenivå. Vanskene kan 
ikke knyttes til utilstrekkelig undervisning eller 
være direkte følge av syns-, hørsel- eller nevro-
logiske svekkelser. Årsaken kan heller ikke være 
nevrologiske, psykiatriske eller ha utspring i 
andre lidelser. (Diagnosesystemet ICD-10) I 
Norge har vi ikke klare retningslinjer på hvem 
og hvordan man stiller denne diagnosen. Det 
gjør at det er ulik praksis rundt om i landet, 
og det gir noen utfordringer for både skole og 
PPT. §5.4 gir skolene og PPT en plikt til at å 
sammen planlegge, prøve ut og evaluere et 
undervisningsopplegg, før man henviser til spe-
sialisthelsetjenesten. «Elever som presterer lavt i 
matematikk» vil være et godt verktøy for å øke 
kompetansen til skole og PPT, slik at de er bedre 
rustet til å imøtekomme plikten de har i §5.4.

Referanser
Nordahl, T. (2018). Inkluderende fellesskap for barn og 

unge. Bergen: Fagbokforlaget.
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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, 
Østfold
2 Geir Kristoffersen, Finnmark

Medlemskontingent 2018
450 kr for enkeltmedlem  
med Tangenten
200 kr for husstands medlemmer
300 kr for studenter/pensjonis-
ter med Tangenten 
975 kr for skoler/institusjoner 
med Tangenten
Nytt: pensjonistmedlemskap 
med samme pris som heltids-
studenter. Send oss en epost 
om du ønker å endre medlems-
type.

Organisasjonssekretær
Elin Unstad, org.sek@lamis.no

Velkommen til LAMIS' sommerkonferanse 9.–11. august 2019 
i Drammen med temaet:

Matematikk for fremtiden
Følg med på www.lamis.no 
for program og påmelding!
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Kjære LAMIS-kollega! 

«Vi hadde en morsom og spen-
nende uke hvor vi i samarbeid 
lærte mye nytt på nye måter» 
– slik oppsummerer Aida, Are, 
Jose David og Pia på 7. trinn ved 
Krokstad skole elevene sine opp-
levelser av realfagsuken. I dette 
nummeret av Tangenten kan dere 
lese teksten de laget til LAMIS, 
der de på en flott måte formid-
ler elevene sitt arbeid, gjennom 
blant annet intervjuer og bilder. 
De nesten sekshundre elevene 
har alle jobbet med tesselering og 
fibonaccitall på måter der de har 
fått utforske og vise skaperglede.

Vi vet at mange barnehager 
og skoler i løpet av våren gjen-
nomfører en matematikkdag eller 
kanskje til og med en matema-
tikkuke. LAMIS har et mål om at 
matematikk skal være et fag som 
alle opplever er viktig, nyttig og 
motiverende. Vi håper derfor at 
mange har benyttet oppgave-
banken vår der medlemmer kan 
søke opp enkeltoppgaver fra 
tidligere matematikkdagshefter 
ut fra årstall, skoleslag og tema. 
Vårt lokallag på Sunnmøre vil 
også kommende år arbeide med 
denne oppgavebanken. Vi håper 
at oppgavene blir brukt gjennom 
hele året for å gi variasjon og 

aktive elever som samarbeider i 
faget – både ute og inne. På sikt 
ønsker vi å utvide med helt nye 
aktiviteter. Rike oppgaver, algorit-
misk tenking og programmering 
er tema vi ønsker å jobbe med 
fremover.

Lokallagene våre er viktige i 
arbeidet med å utvikle aktiviteter 
og få dette kjent på skoler i hele 
landet. Det foregår mye aktivitet 
nå for tiden i forbindelse med at 
lokallagene arrangerer sine års-
møter. LAMIS i Oslo hadde fagfor-
nyelsen på programmet. Det var 
også tema når LAMIS Rogaland 
samlet 80 lærere til to økter med 
informasjon og refleksjon rundt 
bordene. LAMIS i Nordfjordeid 
hadde oppgaver som skaper 
samtale og engasjement for 
faget som overskrift. Det jobbes 
også med å lage et nytt lokallag 
i Sunnfjord. Her var dybdelæring 
og Matematikk i tre akter tema. 
Vi håper mange hadde nytte av 
lokallagskveldene, og fikk påfyll 
av ideer til undervisningen. 

Vi ønsker å støtte lokallagene, 
og et viktig møtepunkt blir lokal-
lagssamlingen som arrangeres 
i forbindelse med sommerkon-
feransen i Drammen i august. 
LAMIS ønsker å bidra med å 

utvikle temakvelder for foresatte 
der de får erfare varierte oppga-
ver og tenkemåter, diskutere og få 
innspill på hvordan de kan støtte 
barna i arbeidet med matema-
tikkfaget. 

I dette nummeret kan dere 
lese mer om de om skal holde 
plenumsforedrag og parallellse-
sjoner på sommerkonferansen 
i Drammen. Her er det virkelig 
plass til alt – fra praktiske elevak-
tiviteter og didaktiske refleksjo-
ner til tanker om planer og veien 
videre for matematikkfaget. Felles 
for programmet er fokuset på 
fremtidens skole og elever som 
ser relevans og opplever moti-
vasjon i faget. På www.lamis.no 
finner dere praktisk informasjon 
om påmelding, reise og opphold. 
Har dere spørsmål er det bare å 
ta kontakt på epost. 

Før vi kommer til sommeren er 
det et annet viktig arrangement 
som går av stabelen. Den 9.–11. 
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 

Lederen har ordet
Renate Jensen

(fortsettes side 56)
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Nedre Buskerud lokallag av 
LAMIS har gleden av å invitere 
til årets sommerkonferanse i elve-
byen Drammen. 

Tittelen på årets sommer-
konferanse er «Matematikk for 
fremtiden», og reflekteres både i 
plenum og verksteder. Fagforny-
elsen og kjerneelementer er blant 
det som dekkes i et spennende 
og variert program! 

 

Plenumsforelesere
Læreplaner i fremtiden – Renate 
Jensen og Marianne Maugesten

I plenumet vil vi veksle mellom 
informasjon, eksempler og disku-
sjonsspørsmål i grupper.

Vi vil trekke fram noen av 
begrepene som knyttes til lære-
planutkastene i matematikkfa-
get, som kjerneelementer, dyb-
delæring, kompetansebegrepet, 
programmering og tverrfaglige 
temaer. 

Vi vil også løfte frem sam-
menhenger i faget og mellom 

fag. For å kunne lese og forstå 
de nye læreplanene vil vi vise 
hvordan læreplangruppa har 
tenkt progresjon i tekstene om 
faget, kompetansemål og vur-
dering. I november 2019 vil en 
ny digital visning av læreplan-
verket være tilgjengelig. Der vil 
støtteressurser kobles direkte til 
læreplanene slik at de blir bedre 
arbeidsverktøy. Støtteressursene 
kan både være fagovergripende 
og fagspesifikke. Læreplanvisnin-
gen kommer til å ha funksjoner 
som skal gjøre det enklere å se 
sammenhenger i læreplanverket 
og planlegge opplæring både i og 
på tvers av fag. 

I gruppediskusjonene ønsker 
vi å få kjennskap til og lytte til 
deltakernes meninger og tilbake-
meldinger. Disse vil få betydning 
for arbeidet til LAMIS sentralstyre 
det kommende året.

Marianne Maugesten jobber på 
Høgskolen i Østfold, Avdeling for 
lærerutdanning. Hun var med på 
første sommerkurs i Nordfjordeid 
i 1997, dannet lokallaget i Østfold 
og var med i styret der. Marianne 
har sittet i sentralstyret i LAMIS 
siden 2011 og er representant 
i Abelprisens barne- og ung-
domsutvalg. Hun er også leder 
av juryen i UngeAbel.

Renate Jensen  arbeider som 

LAMIS sommerkonferanse  
9.–11. august 2019 i Drammen
Skrevet av styret i LAMIS Nedre Buskerud
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rådgiver i Fagavdeling skole i 
Bergen kommune med matema-
tikk og regning som hovedområ-
der. I arbeidet med fagfornyelsen 
har hun vært med i prosessen 
med kjerneelementer, og hun 
har ledet faggruppen som skrev 
læreplanutkastet i matematikk. 
Renate har vært i styret i LAMIS 
Bergen siden 2010 og medlem 
av sentralstyret siden 2015. Fra 
august 2017 har hun vært leder 
i LAMIS. Renate er styrets repre-
sentant i Tangenten-redaksjonen.

 

«Matte er et høyt fjell» – 10 fine 
veier til toppen – Anders Baum-
berger

Elever i absolutt alle aldre, ja, 
vi voksne også, har det felles at 
vi elsker utfordringer og det å 
mestre. Det være seg en mate-
matisk utfordring eller et høyt 
fjell. Samtidig opplever vi vel 
alle at motivasjon og mestring 
ikke akkurat kommer av seg selv. 
Anders kobler her sine erfarin-
ger som matematikklærer med 
fascinasjonen for å nå høye fjell 
med barn i alle aldre. Det har 
munnet ut i ti konkrete tips for 
å gjøre matematikkfaget til en 

spennende felles reise med mye 
undring på veien til toppen, hvor 
både utsikt og innsikt venter som 
belønning. 

Sigbjørn Hals rammer det hele 
inn med en personlig innledning. 

Anders Baumberger er lektor 
og redaktør i Kikora. Bonde, for-
fatter og friluftsmann på si. Driver 
også et læringssenter for realfag i 
praksis på hjemgården i Ski. 

Hvordan fremme motivasjon 
hos elevene? – Kjersti Wæge

Kjersti Wæge vil beskrive noen 
sentrale teorier og forskningsre-
sultater knyttet til elevenes mot-
ivasjon i matematikk. Fokus vil 
være på sammenhengen mellom 
elevers motivasjon og lærerens 
undervisningspraksis. Hun vil 
blant annet diskutere sammen-
hengen mellom motivasjon, 
kommunikasjon og LIST-opp-
gaver (oppgaver med Lav Inn-
gangsterskel og Stor Takhøyde). 
Foredraget vil være tett knyttet til 
praksis med konkrete eksempler 
fra klasserommet. 

Kjersti Wæge er leder ved 
Matematikksenteret, NTNU. 
Hun har tidligere vært matema-
tikklærer i videregående skole 
og gjennomførte sin doktorgrad 

ved Matematikksenteret i 2007. 
Kjersti har holdt mange kurs for 
lærere og deltatt i flere større fors-
knings- og utviklingsprosjekter, 
blant annet MAM (Mestre Ambi-
siøs Matematikkundervisning), 
Ungdomstrinn i Utvikling og 
S-TEAM (Science Teacher Edu-
cation Advanced Methods). 

Forskningsfeltet hennes er 
elevenes motivasjon for å lære 
matematikk, undersøkende mate-
matikkundervisning og koblingen 
mellom teori og praksis i utdan-
ningen av matematikklærere. 
Hun har publisert flere interna-
sjonale og nasjonale artikler som 
omhandler disse temaene. 

Sosialt program
Siden Drammen er så heldig å 
være i besittelse av Norges eldste 
bryggeri, Aass Bryggeri (etablert 
1834), har vi søkt og fått innvil-
get audiens i selveste Gildehal-
len, lørdag 10. august. Her blir det 
mulig å øke ølkunnskapen, med 
både omvisning i en moderne 
industribedrift (drevet av famili-
ens femte generasjon) og prøves-
making med en liten matbit attåt. 
Gled dere til en artig opplevelse 
der du vil møte fagfolk innen øl, 
bryggeriets historie og mat, alt 
ispedd en god teskje humor.

Info om sommerkonferansen 
finner du på www.lamis.no. 

Påmelding til konferansen 
åpner 15. mars, og fristen for 
påmeldingen er 31. mai. 

Hjertelig velkommen til inn-
holdsrike matematikkdager i 
Drammen!
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Lokallagssamling i Drammen
Renate Jensen, styreleder LAMIS

LAMIS sentralstyre inviterer til 
lokallagssamling i forbindelse 
med årets sommerkonferanse i 
Drammen. Selve sommerkonfe-
ransen er fra 9.–11. august, og 
lokallagssamlingen vil være tors-
dag 8. august. Hvert lokallag kan 
sende to representanter på sam-
lingen og sommerkonferansen. 
En av representantene ønsker vi 
skal være ny i lokallagsstyret. Det 
er for å inkludere nye medlemmer 
og for å få ideer og inspirasjon til 
arbeidet vårt. Lokallagene er alle-
rede informert om samlingen og 
vil få en egen invitasjon til denne 
torsdagen. 

Temaet for lokallagssamlingen 
er samarbeid skole-hjem. Vi har 
fått utfordringen om å lage mate-
riell som kan brukes på lokal-
lagskvelder og på skoler, for å få 
foresatte med i arbeidet med å gi 
elever mestring og motivasjon i 
faget. Lokallagene vil få et forar-
beid til samlingen. Vi ønsker ideer 
til aktiviteter som kan vise fore-
satte hvordan matematikk skal gi 
alle elever mulighet til mestring, 
forståelse og kompetanse som vil 
være til nytte gjennom hele livet. 
Elever skal få mulighet til å utvi-
kle skaperglede, engasjement og 
evne til nytenkning. For å legge 
til rette for dette er utforsking, 
undring og nysgjerrighet gjen-

nom lek, variasjon i oppgaver og 
læringsarenaer vektlagt i de nye 
læreplanene i fagfornyelsen.

Vi vet at elevenes forventnin-
ger skapes av både foresattes 
og læreres forventninger. For at 
fagfornyelsen skal skape noen 
form for endring, må derfor fore-
satte forstå at fremtidens skole 
ikke er den samme skolen som 
den de gikk på. Hvis vi ønsker 
at elevene skal utvikle kreativi-
tet og kritisk tenkning, må de få 
oppleve dette, blant annet gjen-
nom oppgavetyper, læringsare-
naer og involvering. Og foresatte 
må forstå at tilbakemeldingene i 
faget ikke bare gis på grunnlag av 
om eleven har svart riktig. Gode 
spørsmål, utholdenhet, kreativi-
tet og gode strategier er viktige i 
matematikkfaget fremover. 

LAMIS ønsker å bidra med å 
utvikle temakvelder for foresatte 
der de får erfare varierte oppga-
ver og tenkemåter, diskutere og få 
innspill på hvordan de kan støtte 

barna i arbeidet med matema-
tikkfaget. 

LAMIS har en ambisjon om at 
elever skal snakke mer matema-
tikk, fordi dette bidrar til bedre 
læring i faget. Dette ønsker vi å 
formidle gjennom å gi foresatte 
praktiske erfaringer med åpne 
oppgaver og begrunnelser for 
valg av aktiviteter. Elever som 
får møte åpne oppgaver, mange 
mulige fremgangsmåter og stra-
tegier, klarer å oppdage sammen-
henger selv. Elever som opplever 
at det de lærer, kan brukes i nye 
situasjoner, viser kompetanse i 
faget. Denne måten å jobbe på 
trenger at vi snakker om hvordan 
vi lærer – også med foresatte.

Digitale verktøy og program-
mering ønsker vi også skal være 
i fokus i det materiellet vi skal 
utarbeide på lokallagssamlingen. 

Forskning viser at et godt sam-
arbeid mellom hjem og skole, der 
også foresatte har en aktiv rolle, 
har positiv betydning for barn og 
unge på en rekke områder relatert 
til skolen. Det bidrar blant annet 
til bedre læringsutbytte, bedre 
trivsel, bedre arbeidsvaner og en 
mer positiv holdning til skolen. 

Velkommen på lokallagssam-
ling der vi skal gjøre en viktig jobb 
for faget!
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Foreldrekurs i overgangen  
barnehage–skole
Henrik Kirkegaard, medlem av LAMIS Sunn-
møre og sentralstyret 

Vi var midt i årsmøtet for LAMIS 
Sunnmøre da noen plutselig sa: 
«Skulle vi ikke prøve å tilby for-
eldrekurs i overgangen barne-
hage/skole?» Det ble en positiv 
diskusjon rundt forslaget, og vi 
fant ut at dette ville vi være med 
på. Neste spørsmål var hvordan 
vi skulle begynne, og hvem vi 
skulle spørre om å være kurshol-
der. Vi ble enige om å tilby et kurs 
om matematikk for foreldre med 
barn som skal begynne på skolen, 
altså barn som går det siste året i 
barnehagen. 

Styret i LAMIS Sunnmøre er 
slikt sammensatt at alle skole-
slag er representert og selvføl-
gelig også barnehagene. En fra 
styret tok med seg dette til neste 

styresamling for barnehagene i 
området Ålesund. Så var spørs-
målet hvem som skulle holde 
et slikt kurs, og hva det skulle 
inneholde. Det viste seg at en 
annen fra styret hadde erfaring 
med å holde slike kurs, både for 
foreldre med barn i siste år i bar-
nehagen og for foreldre med barn 
i 1. klasse.

Vi fortsatte med en idémyld-
ring om innholdet i et slikt kurs. 
Hva forventer skolen av elevene 
når de kommer fra barnehagen? 
Hvordan kan foreldre forberede 
barna før skolestart? Hvilke akti-
viteter er det lurt å gjøre med 
barnet sitt? Finnes det gode 
barnebøker om matematikk? 
Enn gode kortspill med barnet og 
gode terningspill? Dette måtte vi 
da få til.

Så gikk vi i gang. Vi innkalte 
til et foreldremøte for foreldrene 
i tre førsteklasser på samme 
skole. Det ble et flott oppmøte 
med rundt 60 foreldre. Vi innledet 
med å spørre om foreldrenes for-
ventninger til det å gå i 1. klasse 
og om matematikkfaget generelt. 
Vi fortalte om våre forventninger 
til foreldrene og elevene og om 
hvilken type matematikkunder-
visning vi holdt på med. På den 
aktuelle skolen har vi fokus på 

forståelse av matematikken gjen-
nom aktiv og praktisk deltakelse 
med elevene. 

Vi fortsatte kurset med en del 
eksempler på de aktivitetene vi 
har på skolen. Det manglet ikke 
på innsatsen til foreldrene under 
«Kyllerylle». Da de skulle finne 
den konkrete mengden til det 
abstrakte tallet, sprang de rundt 
som om de var førteklasseele-
ver selv. Som en far bemerket: 
«Hadde det vært like moro og 
lærerikt da jeg hadde matema-
tikk, da ville jeg sikkert ha gått 
lenger på skolen enn jeg gjorde.» 
Videre var det tid for en økt med 
terningspill. Terninger er noe som 
ikke mange elever bruker hjemme 
mer. Elektroniske spill har etter 
hvert overtatt for de mer tradisjo-
nelle spillene. Det betyr også at 
elevene i mindre grad selv bruker 
de fire regningsartene til å regne 
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ut poengsummer, fordi dette er 
overtatt av elektronikken. Ternin-
ger og kort er glimrende til å lære 
elevene sammenhengen mellom 
den konkrete mengden og det 
abstrakte tallet. De er også helt 
supre til enkle pluss- og minus-
oppgaver da elevene kan telle 
«prikkene» på terningene. 

Etter spilløkten var det tid for 
tips og ideer til foreldrene om 
hvordan de kunne stimulere og 
hjelpe elevene hjemme, og hvor-
dan de sammen kunne videreføre 
en positiv holdning til matema-
tikk. Vi kom også med eksempler 
på bøker med et matematisk inn-
hold, spesielt tellebøker for barn i 
barnehage og førsteklasseelever. 
Til slutt viste vi også eksempler 
på nyttige apper for læringsbrett/
iPad. Dette er ikke enkelt siden 
det finnes et hav av apper, og 
antallet bare øker dag for dag.

Det var en flott kveld. Vi fikk 
mange spørsmål fra foreldrene 
rett etter møtet. Mange har også 
tatt kontakt i ettertid. 

Dette kommer vi til å jobbe mer 
med i LAMIS Sunnmøre.

Magiske mønstre! 
Realfagsuke, Krokstad skole
Skrevet av elever på 7. trinn: 
Aida Plecan, Are Røneid, Jose David Lasso Waldimarsson,  
Pia Alexandra Stormo Syvertsen 

Krokstad skole er en barneskole 
1.–7. trinn med 573 elever, og i 
uke 10 var det realfagsuke for 
hele skolen. I realfagsuka på 
skolen vår er det fagene mate-
matikk og naturfag det blir lagt 
mest vekt på innen det faglige. 
Problemløsning, utforskning og 
undring blir det mye av i en sånn 
uke. Det er også mye samarbeid 
og fysisk arbeid i løpet uka. Fak-
tisk så skal hver elev ha flere 
samarbeidspartnere i de ulike 
oppgavene. 

Alle klassene har jobbet med 
tesselering og fibonaccitall. Alle 
trinn har lagd et felles tessele-
ringsbilde hvor de kunne velge 
formen selv. Måten elevene lærte 
fibonaccitallene på, er at de først 
skulle sitte i grupper og gruble 
over hva mønsteret kunne være. 
Deretter fikk de en forklaring, og 
de fikk litt tid til å prøve å komme 
så langt som mulig i tallrekka. Det 
ble en ny og spennende måte for 
elevene å lære på.

Det første som skjedde i real-
fagsuka, var at Krokstads Skole-
kor åpnet uka med sang. De sang 
blant annet et Disney-potpurri, 
Langt å gå og Krokstad skoles 
skolesang, og de danset Blime-
dansen 2018. Koret ble ledet av 
musikklæreren Kristian Granmo 
Fransen. Skolekoret har egne 

T-skjorter med «Krokstads Sko-
lekor» bak på ryggen.

Vi har skrevet litt om hva de 
ulike trinnene har jobbet med 
denne uka. 

1.–3. trinn
De yngste klassene har holdt på 
med det samme som de eldre, 
men på en litt annen måte. De 
har holdt på med tesselering og 
mønster. 2. trinn har også holdt 
på med symmetri, men de har 
gjort det på PC. Programmet de 
brukte, gjorde at de fikk tegnet 
sirkler som til slutt danner en 
blomst (Bilde 1).

Bilde 1

Elevene lagde også et bilde 
hver med perler og tesselerte det 
sammen til et felles bilde (Bilde 2). 
3. trinn lagde også et flott felles 
tesseleringsbilde (Bilde 3). 

1. klasse jobbet med å finne 
igjen fibonaccitallene i mønsteret 
på en ananas (Bilde 4).
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4. trinn
Vi var hos 4. trinn. De lagde stjer-
nebilder. De lærte hvorfor man 
ikke kan se stjerner om dagen. 
De hadde alle forskjellige stjer-
nebilder de skulle lage. For å lage 
stjernebilder brukte de en dorull, 
aluminiumsfolie, en strikk, en 
lommelykt og en nål. De la alu-
miniumsfolien på dorullen og 
festet den sammen med strikken. 
De lagde hull i aluminiumsfolien i 
mønstre til et stjernebilde, og så 
tok de lommelykten inn og slo 
den på. For å teste om det gikk, 
skrudde de av lyset i klasserom-
met og lyste rundt med lomme-
lyktene. Vi snakket med to gutter 
som forklarte hvordan de lagde 
stjernebildene, og hvordan de 
virket. 4. trinn lagde også stjer-
nebilde med papir. Det henger i 
taket på skolen (Bilde 5).

5. trinn
Denne uka har det vært mye 
jobbing naturfag og matematikk. 
Vi har intervjuet Emil Johan fra 
klasse 5A (Bilde 6). Han syntes 
at det var mye spennende som 
skjedde i realfagsuka, og at det 
var bra at skolen hadde en uke 
hvor alt var annerledes. For da 
hadde de alltid noe å glede seg 
til. Ikke nok med at det er gøy, 
men man lærer også mye nytt. 
En av tingene elevene på 5. trinn 
har lært, er nye tallsystemer. Det 
var alt fra femtallssystemet til 
Mayafolkets tallsystem. Det tall-
mønsteret Emil Johan syntes var 
mest spennende, var Fibonacci. 

Fibonaccitallrekka er bygd 
opp ved at du starter på 1, og så 
plusser du sammen de to siste 

Bilde 2

Bilde 3

 Bilde 4
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tallene, og slik får du det neste 
tallet i denne tallrekka. Her kan 
dere se starten på tallrekka: 1-1-
2-3-5-8-13-21-34-55. 

En annen ting 5. klasse lærte 
om Fibonacci, er ni-tallet. Hvis 
du tegner opp tallrekka geome-
trisk og trekker bua linjer fra kant 
til kant, finner du dette ni-tallet. 
Det som er veldig interessant, er 
at denne spiralen eller ni-tallet 
finner du veldig mange steder i 
naturen. Noen eksempler er kon-
gler, solsikker og bølger. Dette har 
de fleste trinnene på skolen lært 
om.

Elevene på 5. trinn har også 
jobbet med tesselering som 

resten av skolen. Dette syntes de 
fleste var veldig gøy. De har både 
lagd små, egne tesseleringsteg-
ninger og en stor felles tegning i 
klassen. Det at de får jobbe prak-
tisk denne uka, fører til at de lærer 
mye nytt på nye måter (Bilde 7).

6. trinn
Som de andre klassene har 
6.  trinn holdt på med tessele-
ring. De har også holdt på med 
forskjellige energikilder. Salt-
energi, kullenergi og vindenergi 
er noen av de energikildene de 
har skrevet om. Klassen ble delt 
i grupper på to og tre og fikk en 
energikilde hver som de skulle 
skrive om. Gruppene skrev fak-
taopplysninger om disse energi-
kildene. Hver gruppe lagde også 
en egen plakat. På denne plaka-
ten var det mange bilder og en 
del tekst. Etter at hver gruppe var 
ferdig ble plakatene hengt opp i 
klasserommet, og klassen lagde 
en felles plakat med tekst om alle 
energikildene (Bilde 8).

6. trinn jobbet også med tes-
selering. Det går ut på å lage en 
figur som gjentar seg, og til slutt 
blir til et mønster. Man kan bruke 
så mange farger og figurer som 
man vil (Bilde 9), så her er det 
bare fantasien som setter gren-
ser!

7. trinn
7. trinn har gjort som de andre 
klassene og har holdt på med 
både fibonaccitall og tesselering. 
I tillegg har de hatt litt koding, 
mattenøtter, mønster, eksperi-
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menter og lystavler. Til tessele-
ringen brukte hver elev en post-
it-lapp og klipte ut et mønster på 
den ene siden og limte utklippet 
på motsatt side. 

Når 7. trinn skulle kode, brukte 
de et puslespill. De delte seg inn i 
grupper på tre og tre. og så skulle 
de prøve å lede den ene i gruppen 
til å klare puslespillet. De to andre 
fikk ikke røre den tredje personen, 
men kunne bare bruke munnen 
for å forklare (BIlde 10).

Den siste dagen av uka ble 
elevene delt inn i tre grupper på 
tvers av klassene. I løpet av dagen 
var elevene rundt i de forskjel-
lige klasserommene for å gjøre 
forskjellige ting. I klasserommet 
til 7C var det utfordrende og 
morsomme mattenøtter. I klas-
serommet til 7D brukte de passer 
og lagde blomster. Dette kunne 

være utfordrende fordi man måtte 
være veldig nøye. I klasserom-
met til 7A var det mattespill som 
sto for tur. Her kunne man velge 
mellom IQ-tester og en Scrabble-
versjon med tall. 

Denne uka ble det også en 
slags form for utegym. Der var 
klassene separate, og de ble delt 
inni 4–5 grupper. Hver gruppe 
hadde syv geometriske former 
som skulle settes sammen til en 
bestemt figur. Hvert lag hadde en 
person som skulle løpe over til der 
hvor læreren sto med et skilt. På 
skiltet sto det en figur, for eksem-
pel et tre, og hver gruppe skulle 
prøve å gjenta denne figuren, 
men hver person som løp over, 
kunne bare flytte på en av de syv 
formene. 

For å lage en lystavle brukte de 
en papplate, en tegning, et bat-
teri, ledninger og lysdioder. Disse 

satte de sammen, og når de holdt 
en ledning på en magnet, lyste 
den riktige dioden (Bilde 11).

Vi hadde en morsom og spen-
nende uke hvor vi i samarbeid 
lærte mye nytt på nye måter!

Bilde 9

Bilde 10

Bilde 11

fordypningsoppgavene som er 
laget av fylkesvinnerne. I forbin-
delse med Unge Abel er det lagt 
til rette for at finaledeltagere får 
flotte og innholdsrike dager på 
Gardermoen. En spesiell takk til 
Kristian Ranestad fra UiO som vil 
være tilstede for å lede finalen og 
til preses Hans Petter Graver fra 
Det Norske Vitenskaps-Akademi 
og kunnskaps- og integrerings-
minister Jan Tore Sanner som vil 
være tilstede og kaste glans over 
finaledagen. 

Sist men ikke minst er LAMIS 
en organisasjon som deltar i 
debatten om matematikk i skole 
og lærerutdanning. Vi må stå 
frem med tydelige standpunk-
ter fra engasjerte og dyktige 
matematikklærere på alle nivå 
i utdanningsløpet og vi håper 
mange LAMIS-medlemmer vil 
gi innspill i høringsrunden som 
åpnet 18. mars. 

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 stu-
denter hver eneste dag.

(fortsatt fra side 48)


