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Velkommen til nytt skoleår! 
I år innføres valgfaget på ungdomstrinnet. 

Åtteklassingene får åtte valgfagskurs å velge 
mellom. Valgfaget på 57-timer skal åpne for en 
mer praktisk tilnærming til kunnskap. I løpet 
av de to neste årene vil valgfag innføres også på 
9. og 10. trinn. De åtte kursalternativene skal  i 
fremtiden utvides til 12-13 valgfagskurs. Flere av 
alternativene ligger tett opp til matematikkfaget. 
I alle valgfagskursene vil det være mulig å inklu-
dere matematikkaktiviteter. «Forskning i prak-
sis» heter et av alternativene. Her skal elevene 
selv etterprøve et resultat fra aktuell forskning. 
I for eksempel samfunnsforskning kan elevene 
anvende spørreundersøkelser og analysere disse. 
Faget «Design og redesign» inneholder  mange 
anledninger til å involvere arbeid med geometri, 
måling og beregninger. I veiledning til valgfaget 
«Teknologi i praksis» foreslås det eksempelvis å 
undersøke en sykkel:

Start med drivverket og følg så kraftover-
føringa frå pedal til hjulperiferi. Her kan 
det bereknast, eller finne fram til og studere 
utveksling og mekanisme i krank, kjede, 
nav og hjul. Utveksling kan målast: Kor 
lang pedalvandring gir 1 hjulomdreiing ved 
1., 5. eller 10. gir?

Det er lett å se hvordan slike aktiviteter gir 
anledning til å arbeide med matematikk. Arbeid 

med roboter, slik en f.eks. gjør i Lego League 
sammenheng, er også nevnt i veiledningen. 
Dette åpner for deltakelse i de regionale og 
nasjonale konkurransene, et aspekt som kan gi 
ekstramotivasjon for elevene. I veiledningen til 
faget «Produksjon av varer og tjenester» finner 
vi et eget kapittel om budsjett og regnskap. Der 
leser vi:

Det kan vere føremålstenleg at den økono-
miansvarlege får opplæring i enkel budsjet-
tering og rekneskap, til dømes i matema-
tikkfaget.

De nye valgfagskursene baserer seg på et 
utstrakt samarbeid med obligatoriske fag der 
matematikkfaget er blant fagene som spesifikt 
blir nevnt.

Interessant er det at den praktiske siden 
får en sentral plass i valgfagskursene. Her skal 
elever som ikke trives så godt med teori få 
muligheter til å delta med sine kunnskaper, sitt 
engasjement og sine ferdigheter. Samtidig skal 
elever med interesse for teoretisk tilnærming, 
få erfare og prøve ut disse aspektene gjennom 
valgfagskurs. Et viktig mål med valgfaget er 
fra regjeringen sin side å forebygge et voksende 
frafallsproblem i den videregående skolen. Vi 
ønsker valgfaget velkommen og håper det blir 

(Fortsettes side 7)
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Maria Stiegler Folgerø, Per Olav Folgerø

Stavkirken møter GeoGebra
Finnes det «gylne forhold» i Lomen 
stavkirke?
Stavkirken i Lomen i Valdres (figur 1) har en 
meget spesiell oppbygning. Derfor ble den i 
1984 og 1986 grundig undersøkt av arkitekten 
Jørgen H. Jensenius. Hans tese er at kirkens 
konstruksjon baserer seg på et matematisk 
proporsjonssystem som kan uttrykkes i arit-
metiske forholdstall og geometriske figurer. 
Vi spør oss om disse forholdstallene også kan 
tenkes å inkludere de såkalte gylne forhold. For 
å undersøke dette skal vi bruke det dynamiske 
geometriprogrammet GeoGebra som analyse-
verktøy på eksisterende oppmålingstegninger av 
stavkirken. Artikkelen har form av en samtale 
mellom min far, Per Olav Folgerø, som arbei-
der ved Universitetet i Bergen, og meg, Maria 
Stiegler Folgerø, som er elev ved Langhaugen 
vgs. i Bergen.

– Hva mener du er spesielt med denne 
kirken?
– Det som er spesielt med denne kirken, er at 
den har et såkalt åpent midtrom. Det vil si at det 
vi kaller den indre søylereisningen, kun består 
av fire hjørnesøyler, og disse søylene avgren-
ser det hevede midtrommet, det rommet som 
løper vertikalt fra gulvet opp til kirkens tak. 
Vertikalt utgjør altså midtrommet hele kirkens 

 

Figur 1. Lomen stavkirke. Eksteriør. Interiør 

som viser det åpne midtrommet med tenger, 

andreaskors og de nedre buene. Dette er avstivende 

konstruksjonselementer festet til de fire hjørnestavene, 

som er de bærende delene i konstruksjonen.

Maria Stiegler Folgerø
Langhaugen videregående skole
mariafolgero@hotmail.com

Per Olav Folgerø
Universitetet i Bergen
per.folgero@lle.uib.no
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høyde. Midtrommet i en stavkirke er omgitt av 
omganger på alle fire sider. Med unntak av stav-
kirken i Hurum (Høre, også denne i Valdres), 
som er nesten identisk med Lomen og derfor 
trolig er bygget av samme byggmester, er det 
blant de bevarte stavkirkene ingen som har en 
så for enklet – og elegant, må man kunne si – 
planløsning som Lomen.

– Kan du gi noen eksempler på hvordan stav-
kirkene har utviklet seg?
– Sammenligner vi stavkirkene i Lomen og 
Hurum med for eksempel stavkirkene Kaupan-
ger og Borgund, begge i Sogn, ser vi straks hva 
som er unikt for de to Valdres-kirkene (figur 
2). Kaupanger stavkirke er en langkirke der 20 
staver i den indre søylereisningen, åtte på hver 
langside pluss to i vest og to i øst, omkranser 
det hevede midtrommet. Kirkens datering har 
vært omdiskutert. Det har lenge vert antatt at 
den ble reist ca. 1190. Årringsdatering av trever-
ket kan imidlertid peke mot en datering rundt 
1140 (se stavechurch.com/stavkyrkjer/kaupan-
ger/). Borgund er trolig noe yngre og kan være 
reist i 1190-årene (Brekke, Nordhagen & Skjold 

Lexau, 2003, s. 109.). Det er når vi sidestiller den 
vertikale oppbygningen av disse tre kirkene, at 
vi skjønner hva som menes med et åpent midt-
rom. Fra Kaupanger til Borgund får vi en dras-
tisk reduksjon i antall staver/søyler i den indre 
søylereisningen. Lomen og Hurum har en ytter-
ligere forenklet plan; som jeg tidligere påpekte, 
har den kun fire staver i midtrommets hjørner 
(figur 2 og figur 4a), den løsningen vi altså har 
omtalt som det åpne midtrom. 

– Du har fortalt at Jørgen Jensenius har målt 
opp kirken i både metermål, vinkler og bue-
slag. Hvordan kan GeoGebra avdekke flere 
interessante forhold ved kirkens konstruk-
sjon?
– Jensenius’ oppmålinger er grunnleggende for 
alle analyser av stavkirkens proporsjoner. Ved å 
bruke Jensenius’ arkitekttegninger og eksakte 
oppmålinger kan vi se hvordan GeoGebra blir et 
viktig undersøkelsesredskap for å bekrefte noen 
av Jensenius’ observasjoner. Men dette verktøyet 
lar oss også prøve å gå nye veier, det går raskt, og 
tegningene blir nøyaktige. 

Det viser seg at GeoGebra er et effektivt vir-

Figur 2. Sammenligning mellom indre søylereisning i Kaupanger (fem av åtte staver), Borgund og Hurum/Lomen 

stavkirker. Legg merke til at Hurum/Lomen kun har fire staver (to på hver side) som avgrenser midtrommet (åpent 

midtrom). Illustrasjon etter Brekke, Nordhagen og Skjold Lexau (2003). 
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kemiddel til å lære noe konkret om kunstfag så 
vel som om matematikk. Det skulle derfor egne 
seg godt som et tverrfaglig redskap i skolen, der 
elevene kan kjenne glede ved selv å utforske et 
materiale. Når det gjelder Lomen, mener jeg det 
er lett å finne noen interessante relasjoner. 

– Kan du utdype dette?
– Etter å ha studert Jensenius’ oppmåling av 
kirken slo det meg at kirkens vertikale inndeling 
kunne springe ut fra det vi kaller gylne, eller 
harmoniske, forhold. Vi vet at slike gylne for-
hold har vært av stor betydning opp i gjennom 
arkitekturhistorien. For eksempel finner vi det 
gylne rektangel som en av flere grunnmoduler i 
Partenon-tempelet i Athen. Vi finner også gylne 
proposisjoner i de store gotiske katedralene. Fak-
tisk har kunstneren og kunsthistorikeren Else 
Christie Kielland (1980) skrevet en avhandling 
om de gylne forhold i våre stavkirker. Denne 
er rett nok blitt møtt med stor skepsis fordi 
den hevder at de geometriske forholdstallene 
som går igjen i alle gylne forhold, gjenkjennes 
i enhver stavkirkekonstruksjon. Likevel synes 
jeg det kan være god grunn til å tro at noen av 
stavkirkebyggmestrene kan ha hatt kjennskap 
til avanserte konstruksjonsprinsipper, noe de 
kan ha lært gjennom en muntlig tradisjon som 
kan ha spredd seg fra «bygghyttene» lenger sør 
i Europa. 

– Du bruker ord som «gylne forhold», men hva 
mener du egentlig med det?
– Det vi kan se i Lomen stavkirke, er det gylne 
snitt, som går igjen i alle såkalte gylne forhold. 
Det gylne snitt kan kort defineres som følger: 
Dersom vi har et linjestykke AB, og et punkt C 
deler linjen i det gylne snitt (AC større enn CB), 
har vi følgende forhold: AB : AC = AC : CB. 

– Vil dette si at hele linjestykket dividert med 
den største delen er det samme som den største 
delen dividert med den minste? 
– Ja, det stemmer. Disse forholdene finner vi 
beskrevet allerede hos filosofen Platon (427 

til ca. 347 f.Kr.) og dessuten hos den store 
Euklid av Alexandria, en greskspråklig mate-
matiker som levde litt senere på 300-tallet før 
Kristus. Forholdstallet er et irrasjonalt tall 
1,618033988749895…

– Men kan du fortelle noe mer konkret om hva 
du er kommet fram til?
– Vi skal konsentrere oss om den vertikale inn-
delingen av Lomen stavkirke med utgangspunkt 
i den arkitekttegningen som viser lengdesnit-
tet av kirken (figur 4a), og vi skal også bruke 
Jensenius’ tegning etter nye oppmålinger (figur 
4b, 4c, 5, 6). Før vi tar tegningen inn i GeoGe-
bra, skal vi legge merke til et bemerkelsesverdig 
element i midtrommets geometri: Her finner vi 
en imaginær sirkel som følger krumningen av 
midtrommets (nedre) buer, de buene som ligger 
under nedre tang (tangen er et synlig avstivende 
konstruksjonselement, jfr. figur 1b). Sirkelen 
«berører» faktisk skipets midtromsstaver og 
gulvplanet. Som Jensenius har påpekt, er denne 
sirkelen en av grunnmodulene i konstruksjons-
systemet. Vi er ute etter å finne hvordan denne 
sirkelen inngår i kirkens geometri, om noen av 
målene i kirkens vertikale struktur – dens ele-
vasjon – kan avledes fra denne sirkelen, og om 
dette har noe å gjøre med det gylne snitt. Vi må 
først begynne med å vise hvordan vi konstruerer 
det gylne snitt. Vi har to metoder.

Metode 1

Figur 3a. Konstruksjon av det gylne snitt, metode 1.



tangenten 3/2012 5

1. Lag et kvadrat ABCD som omfatter hele 
det området du vil analysere.

2. Finn midtnormalen EF av kvadratet som er 
loddrett på AB. Trekk linjen AF.

3. Halver vinkelen FAB; skjæringspunktet 
mellom denne linjen og midtnormalen blir 
sentrum (S) i en sirkel som tangerer linjen 
AF og høydeler linjestykket EF i punktet G 
i det gylne snitt; EG : GF = EF : EG.

Metode 2
1. Linjestykket EF (jfr. metode 1 over) skal 

deles i det gylne snitt. Vi konstruerer den 
rettvinklede trekanten EFD der den ene 
kateten er dobbelt så lang som den andre, 
dvs. EF/2 = FD.

2. Sett passerspissen i D med radius FD og slå 
sirkelen. Skjæringspunktet på ED kaller vi 
L. 

3. Sett passerspissen i E med radius EL og slå 
sirkelen. Da vil man få punktet G på linje-
stykket EF. G deler EF inn i det gylne snitt; 
EG : GF = EF : EG.

Nå går vi rett på sak: Lomen stavkirke i Val-
dres. Vi skanner illustrasjonene og tar dem inn 

i GeoGebra for en geometrisk analyse (se figur 
4–6).

Vi slår en sirkel som følger krumningen i 
de nedre buene (under nedre tang). Dette kan 
gjøres ved å markere tre punkter på buen og så 
velge GeoGebra-kommandoen «Sirkel gjennom 
tre punkter». Denne sirkelen berører gulvet og 
stavene som avgrenser midtrommet. Videre 
viser det seg at en annen «imaginær sirkel» med 
radius lik avstanden mellom to nagler slått inn 
i treverket på midtromsveggens svill (merket E 
og F på Jensenius’ tegning) kan «legges oppå» 
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Figur 4a. Detaljtegning med grunnsirklene 

Figur 4b. Jensenius’ arkitekttegning med grunnsirkelene og kvadratkonstruksjonen 

Figur 4c. Grunnsirklene på gulvplanet 

Figur 3b. Konstruksjon av det gylne snitt, metode 2.
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den lille sirkelen slik at summen av diameterne 
utgjør midtrommets høyde. Det interessante er 
at vi nå kan vi overføre de to sirklene til grunn-
planet. Vi ser at den minste sirkelens diameter 
svarer til avstanden mellom skipets grunnstok-
ker i øst–vest-retning. Den store sirkelens dia-
meter er identisk med skipets lengde. Dermed 
er det synlig at disse to sirklene må spille en 
avgjørende rolle som grunnmaler i kirkens 
arkitektur.

Ved å bruke «regulær mangekant»-kom-
mandoen i GeoGebra konstruerer vi et kvadrat 
ABCD som er like høyt som kirkens høyde, slik 
at midtlinjen faller sammen med XY. Trekker 
vi nå linjen fra midtpunktet X på AB til C, vil 
denne linjen tangere den store sirkelen. Sam-
menligner vi dette med konstruksjonen av det 
gylne snitt (figur 3a), viser denne tangerin-
gen oss at storsirkelens diameter deler kirkens 
høyde i det gylne snitt. Da blir avstanden fra X 
til G den minste linjen i høydedelingen (det vi 
kaller det gylne snitts minor). Tilsvarende får vi 
at avstanden fra G til Y utgjør det gylne snitts 
major. 

For ordens skyld konstruerer vi også det 
gylne snitt med utgangspunkt i beskrivelsen i 
figur 3b. I trekanten XYC slår vi sirkelen om 
C med radius CY. Denne sirkelen skjærer XC 
i punktet T. Vi setter av XT langs XY og finner 
punktet W. Nå viser det seg at linjestykket XW 
er like langt som diameteren i den store sirke-
len, noe vi har illustrert ved å forskyve den lille 
sirkelen opp mot kirketaket: Denne lille sirkelen 
skjærer nå midtlinjen XY også i W, og dermed 
er likheten vist.

Vi tar utgangspunkt i figur 5 med de to små 
sirklene. Konstruerer vi nå en ny mindre sirkel 
mellom dem og legger et kvadrat HIKL rundt 
den minste og den nederste av de mellomstore 
sirklene, får vi en situasjon som ligner utgangs-
situasjonen. Skrålinjen HW tangerer utgangs-
sirkelen, og vi kan konstatere at diameteren i 
utgangssirkelen (mellomstor) deler linjestykket 
XW i det gylne snitt (figur 6). 
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Figur 5. Konstruksjon av det gylne snitt i Jensenius’ 
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– Er det da slik at Lomen stavkirke er konstru-
ert med utgangspunkt i det gylne snitt?
– Konklusjonen blir at vi gjenfinner gylne pro-
porsjoner i Lomen. Dette kan selvfølgelig være en 
tilfeldighet. Likevel synes jeg det er sannsynlig at 
byggmesteren har hatt idéer om å konstruere etter 
et system omkring særlig harmoniske strukturer, 
noe han trolig har lært av sin læremester. Det er 
også interessant at avstanden mellom punktene E 
og F på midtromsveggens svill utgjør radius i den 
store sirkelen som i diameter også utgjør skipets 
lengde. Jensenius betrakter disse naglemerkene 
som hjelpemidler i reisingen av kirken. Grunnen 
til dette er at han finner utsparinger i kirkens 
gulv som akkurat passer til naglenes dimensjo-
ner. Jeg slutter meg helt til Jensenius’ «lesning» 
av disse forholdene, men mener at avstanden 
mellom naglene også kan tenkes å utgjøre en 
størrelse i selve plan leggingen av konstruksjo-
nen, slik vi her har vist. Men som et overordnet 
prinsipp vil jeg råde til at man er meget forsiktig 
med å trekke for vidtrekkende konklusjoner av 
de funn vi her har omtalt. 

Man kan også tenke seg følgende forklaring: 
Det gylne snitt dukker opp der en opererer med 
kvadrater og rektangler der sidene står i forhol-
det 1 : 2. Noen få passerbuer fører direkte til det 
gylne snitt. Dermed er det mulig at byggmeste-
ren med utgangspunkt i opplagte figurer (kva-
drat) og enkle verktøy (passer) kan ha skapt en 
rominndeling som benytter seg av det gylne snitt 
uten bevisst å ha vært klar over dets matematiske 
konstruksjon og betydning i tidlig antikk arki-
tekturkunst.

Vi ser også at GeoGebra som et avansert 
undersøkelsesredskap i skolen kan være til inspi-
rasjon og stimulere til kreative prosesser langt 
utover matematikkfagets egne grenser. 

– Ja, jeg synes at GeoGebra er et veldig inspi-
rerende verktøy i matematikkfaget. Vi lærer å 
bruke GeoGebra for å løse oppgaver knyttet til 
funksjoner, grafer og geometri. Nå har jeg lært 
at GeoGebra også kan være et viktig verktøy for 
analyser av arkitektur og andre kunst uttrykk. 

Dette gir oss elever en unik mulighet til å 
«forske» ved hjelp av et verktøy som er avansert, 
men enkelt å bruke, og som gir resultater med 
høy grad av nøyaktighet.

På Tangentens nettside (www.caspar.no/tan-
genten/innhald123.html) finner du en GeoGebra-
applet som illustrerer forholdene i Lomen stav-
kirke.
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(Fortsatt fra side 1)

en suksess. Vi oppfordrer matematikklærere til 
å engasjere seg i utviklingen. Det er ønskelig at 
matematikk blir en naturlig og meningsfull del 
av valgfagskursene, at det virkelig blir et reelt 
alternativ til de etablerte fagene. Tenk om vi fikk 
til et fag med reelt praktisk, håndfast arbeid og 
ikke bare liksomprosjekter som ender i skrive-
bordsoppgaver. LAMIS, Matematikksenteret og 
TANGENTEN har utviklet et stort arsenal av 
praktiske aktiviteter med matematisk innhold 
som vil egne seg i de nevnte valgfagskursene. 
Intensjonen er at vi også i fortsettelsen vil bidra 
med gode idéer og prosjekter som kan ivareta de 
kvalitetene som valgfaget krever.
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Mike Naylor, Gerd Åsta Bones

Barns digitale kunstverk
Å lage matematisk kunst ved hjelp av data-
maskin krever målrettet handling med former 
og funksjoner. Formene må skapes, flyttes 
på, varieres i størrelse, roteres, speilvendes og 
passes sammen med andre former. For å lage 
kunst med datamaskin må man kunne og forstå 
grunnleggende geometriske begreper.

Med utgangspunkt i denne idéen dro vi til 
barnehagen for å oppmuntre barna til å bruke 
geometriske resonnementer til å skape digital 
kunst. Vi håpet at barna skulle bli engasjert, 
lære mange geometriske begreper og utvide 
ordforrådet sitt gjennom diskusjoner underveis 
og oppsummeringer i etterkant. Vi ble over-
rasket ikke bare over hva de klarte å skape, men 
også over alle de begrepene de hadde lært. Ikke 
minst ble vi overrasket over observasjonene de 
gjorde ved å studere sine egne kunstverk i felles 
gruppe.

FormKunst
Vi ønsket å bruke et gratis dataprogram til 

utprøvingen. Etter å ha prøvd ut 15-20 forskjel-
lige gratisprogrammer fant vi ingen som dekket 
de grunnleggende idéene vi ønsket. I stedet laget 
vi vårt eget FormKunst-program i Flash som vi 
mener er så enkelt at barn lett kan forstå og 
bruke det, men også så avansert at det får frem 
gode geometriske konsepter og idéer (figur 1). 

Ved å bruke Flash fungerer det også slik at 
programmet er tilgjengelig online og kan brukes 
på hvilken som helst datamaskin. Programmet 
ligger gratis tilgjengelig på www.matematikk-
senteret.no.

Figur 1: FormKunst, Flash kunstprogram (www.
abacaba.org/kunst).

Læringsøktene vi har gjennomført ved bruk av 
programmet, er strukturert slik:
– Introduksjon: Presentasjon av og diskusjon 

om geometrisk kunst .
– Demonstrasjon: Demonstrasjon av pro-

grammet.

Mike Naylor
Matematikksenteret
michael.naylor@matematikksenteret.no

Gerd Åsta Bones
Matematikksenteret
gerd.bones@matematikksenteret.no
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– Kopiering: Barna velger et bilde som er 
tilgjengelig, og lager en kopi.

– Mønster: Barna blir kjent med og lager 
repeterende mønsterkort.

– Tesselering: Barna lager heldekkende møn-
stre med former.

– Rotasjon: Barna skaper kunst basert på 
rotasjon.

Introduksjon
Vi begynte med å la barna få se en presentasjon 
av matematisk kunst (Mike Naylor, M.C. Escher 
m.fl.) og diskuterte formene og de grunnleg-
gende geometriske idéene i kunstverkene. For 
eksempel ba vi barna forklare hvilke former de 
så, telle spisser på stjernene og forklare hva som 
skjer med formene når vi roterer, repeterer, for-
størrer og forminsker dem (figur 2).

Figur 2: Eksempler på geometrisk kunst

Deretter fikk barna en demonstrasjon av data-
programmet, som har knapper/ikoner de kan 
trykke på for å gjøre følgende:
– Lage åtte forskjellige forhåndsdefinerte 

former
– Rotere en form 15 grader mot venstre eller 

høyre
– Gjøre en figur større eller mindre
– Endre fargen på en form
– Skifte bakgrunnsfarge
– Fjerne en form

NB! Ved å dobbelklikke på en form flytter 
man formen foran eller bak de andre formene 
i billed feltet.

Kopiering
Når barna får kopiere et bilde, blir de samtidig 
kjent med og lærer å bruke programvaren. De 
har et mål, samtidig som de lærer å bruke pro-
grammet. Barna blir kjent med å lage former, 
både enkle og sammensatte. De må tenke på 
deler av former og hvordan de kan bygge bildet 
med de gitte formene. De får erfaring med å 
flytte, rotere og endre størrelse og farge, og de 
får organisere den relative plasseringen av for-
mene ved å kopiere et bilde.

Noen få av barna hadde ikke brukt data-
maskin før, så de brukte litt tid på å lære de 
nødvendige ferdighetene. Flesteparten av barna 
hadde allerede ferdighetene de trengte for å ta i 
bruk programmet uten særlig anstrengelser. Vi 
la merke til at barn som ikke hadde øye-hånd-
koordinasjon som var god nok til å tegne bilder 
for hånd, klarte å kopiere og skape kunst med 
data.

Mønsterkort
Straks barna var trygge på å bruke programmet, 
ba vi dem om å lage sine egne mønsterkort (se 
figur 4). Disse kortene viser en serie former og 
figurer i et repeterende mønster, hvor den siste 
figuren er brettet over og dekket til. Et kort kan 
derfor brukes som en slags undreoppgave, hvor 
barna resonnerer seg frem til hvilken figur som 
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er skjult under bretten, og der de må forklare 
hvordan de tenker for å finne figuren.

Først viste vi barna noen ferdigproduserte 
kort, deretter laget de egne kort. Barna valgte 
selv om de ville kopiere noen av de ferdigpro-
duserte kortene, eller om de ville designe sine 
egne kort. Flesteparten av barna ønsket å lage 
sin egen design. Etter at kortene var ferdige, ble 
de trykt ut og limt på et tykt farget ark. Slik fikk 
vi mange forskjellige mønsterkort som var klare 
til bruk for alle barna i barnehagen (se figur 4). 
Siden utvidelse av mønster er en viktig del av 
algebraisk tenkning, utvikler aktiviteten andre 
matematiske evner også.

«Heldekkende» mønstre
Den mest spennende fasen i prosjektet var når 
barna kopierte eller skapte sine egne heldek-

kende mønstre, enten tesseleringsmønstre eller 
mønstre med en todimensjonal plassering av 
figurer. Barna fikk også her velge om de ville 
kopiere et mønster, eller om de ville lage sitt eget 
(figur 5).

Etter en god stund hvor barna fikk utforske 
og eksperimentere med mønstre og former, fant 
vi frem en projektor og lot barna få oppleve og 
studere sin egen kunst i fellesskap. Én etter én 
fikk barna fortelle om sitt bilde. Da så vi om 
de kunne finne gjemte og hemmelige former i 
formene! (se figur 6).

Barna fant romber, parallellogrammer og 
trapeser inni mønstre av trekanter. De fant 
blomster, stjerner og timeglass inni arrange-
menter med heksagoner. For hvert nye bilde 

   

Figur 3: En kopieringsoriginal sammen med et barns 

gjengivelse.

Figur 4: Eksempler på mønsterkort designet av barna
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som ble presentert og diskutert, så vi at barna 
fant stadig flere «hemmelige» former inni for-
mene. Det ble nærmest som en lek eller en slags 
konkurranse for barna å lete. Denne evnen til å 
se sammenhenger og mønstre danner et grunn-
lag når de skal gjenkjenne geometrien i verden 
rundt seg.

Figur 6: Jakten på hemmelige former

Rotasjonskunst
I den siste økta med barna fokuserte vi på kunst 
med rotasjon. Vi viste dem hvordan vi ved å 
veksle mellom å kopiere en form og rotere den 
kan skape og lage interessante mønstre.

For eksempel kan vi starte med en trekant 
som vi dupliserer og roterer ved å klikke to 
ganger på rotasjonsknappen, på nytt duplisere 
en trekant og rotere med to klikk osv. Ved å 
gjenta samme «regel» om og om igjen, kan vid-
underlige og flotte mønstre dukke opp.

Figur 7 viser to eksempler på barnas arbeider. 
I det første roterte barnet heksagoner, trekanter 
og stjerner ved å legge dem oppå hverandre og 
skifte farge hver gang. I det andre eksemplet 
ønsket barnet finne ut hvor mange trekanter 
som trengs for å lage en komplett sirkel ved å 
klikke på rotasjonsknappen én gang for hver 
kopi. Det ble mye ivrig telling for barnet gjen-
nom denne aktiviteten!

Diskusjon/oppsummering
Den aller viktigste delen av hele opplegget er 
diskusjonene som finner sted etter at barna har 
skapt sine egne kunstverk. Vi samlet alle barna 
til en oppsummering hvor vi brukte en projek-

   

Figur 5: Barnas heldekkende mønstre
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tor til å vise barnas bilder på en stor skjerm. For 
hvert enkelt kunstverk kunne vi høre barna sette 
ord på og forklare hvordan de laget sin kunst. 
De andre barna ble oppmuntret til å observere 
og fortelle hvilke former og mønstre de la merke 
til. Dette ble en gyllen anledning til å utvikle 
mange matematiske begreper.

Barna lært å bruke geometrisk begreper som 
trapes, rombe og halvsirkel, og de ble engasjert 
i spontan sortering og telleaktiviteter. Barna 
lærte å se figurer i figurene og differensiere 
former som fremkommer i de negative mellom-
rommene mellom formene. Dette er ferdigheter 
som har betydning for og er viktige for å utvikle 
romforståelse.

Flesteparten av barna vi prøvde ut aktivite-
tene med, klarte raskt å ta programmet i bruk, 
og vi synes de utviklet geometriske ferdigheter 
raskt. Ved å kopiere bilder lærte barna grunn-
leggende geometriske begreper som posisjon, 
størrelse, rotasjon og plassering av former rela-
tivt til andre former, ikke bare til venstre for og 
høyre for, ovenfor og nedenfor, men også foran 
og bak andre former. Barna lærte også å gjen-
kjenne deler av former, sette sammen og ta fra 
hverandre former og kommunisere sine obser-
vasjoner.

Bruk av datamaskin til å lage kunst krever at 
barna fokuserer på en del av en figur av gangen 
og dermed øker sin forståelse for geometriske 
prinsipper. Siden barn som ikke har den øye-
hånd-koordinasjonen som trengs for å tegne for 
hånd, kan skape kunst med datamaskin og mus, 
så kan nesten alle barn delta i aktivitetene. Det 
er selvsagt også en stor fordel at det engasjerer 
og motiverer barna til å bruke datamaskin. I 
noen grupper så vi at barn rundt 4-5 år kunne 
holde på med disse aktivitetene i flere timer, 4-5 
dager etter hverandre, og fremdeles være like 
engasjerte og ivrige.

Vår erfaring er at dette har vært et kjempe-
spennende prosjekt. Matematikk, kunst og digi-
tale verktøy er noe som kan bidra til å skape 
motivasjon, gode holdninger, interesse og nys-
gjerrighet. I prosessen lærer barna mange av de 
grunnleggende og viktige konseptene for antall, 
rom og form.

Snøballfilm har i samarbeid med Matema-
tikksenteret fulgt deler av prosessen og laget 
film om dette. Filmen ligger tilgjengelig på det 
nye nettstedet for barnehager: www.barnehagei-
praksis.no.

Det er også laget et eget hefte med beskri-
velse av aktivitetene og kopieringsoriginaler vi 
har brukt. Dette finner dere på Matematikk-
senterets hjemmesider: www.matematikksente-
ret.no/barnehage.

Figur 7: Eksempler på barnas rotasjonskunst
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Nils Kr. Rossing

Når bryllupsdatoen blir magisk
Bryllupsdager kommer og går. Vår ankommer 
årlig den 3. mars, det har den gjort i 33 år – 3.3. 
i 33 år. Dette skjer kun én gang i livet, tenkte 
jeg og merket meg tallene. Jeg nevnte det for 
min kone, som også syntes at det var et underlig 
sammentreff, men dog ikke noe mer.

33 · 33 tenkte jeg, og slo tallene inn på kalku-
latoren. Til min store forundring kom det fram 
et annet kjent tall, 1089.

Mønsteret
Jeg har gjennom mange år hatt en spesiell for-
kjærlighet for dette tallet, og jeg har entusiastisk 
startet mangt et lærerkurs i matematikk med å 
utfordre deltakerne med følgende oppgave:

Velg et tilfeldig tresifret tall hvor første 
siffer er større enn siste siffer. Lag et nytt 
tresifret tall ved å bytte om første og siste 
siffer i det valgte tallet. Trekk så det tallet 
du da får, fra det opprinnelige tallet. Så 
tar du og bytter om første og siste siffer i 
differansen og adderer det nye tallet til den 
opprinnelige differansen. Hvilket tall får 
du da?

De fleste synes ikke det er noe merkelig med 
svaret de har fått, før de sammenligner det med 
de andres svar. Alle har fått 1089. 

For mange år siden ga jeg hver deltaker på 
kurset en lukket konvolutt påført vedkommen-
des navn. Inni lå det en lapp med et tall. Konvo-
lutten skulle ikke åpnes før de hadde gjennom-
ført den nevnte oppgaven, skjermet for innsyn 
fra de andre kursdeltakerne. Så kunne de åpne 
konvolutten og se hva som sto på lappen. Mange 
ble forundret over at nettopp deres resultat sto 
på lappen. En forundring som etter hvert gikk 
over i fascinasjon.

Matematikk handler om å oppdage mønster. 
At resultatet av regnestykket blir 1089, er i og 
for seg ikke så rart. Men at alle i en gruppe får 
samme svar til tross for at utgangspunktet er 
helt forskjellig, det er underlig. Det tyder på at 
det finnes en skjult sammenheng. Det er i slike 
tilfeller matematikeren våkner og undres på om 
det alltid er slik, og om det kan bevises.

Beviset
På et kurs for lærere i grunnskolen spurte jeg  
deltakerne hva de trodde svaret ville bli dersom 

Nils Kr. Rossing
NTNU
nils.rossing@ntnu.no
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vi erstattet tallene i regnestykket med bokstaver. 
La oss si at vi velger det tresifrete «tallet» abc, og 
setter som betingelse at a > c. Hvilket svar ville 
vi da få? Flere virket forvirret og nektet å tro at 
vi ville ende opp med et tall når vi startet kun 
med bokstaver.

Men svaret blir like fullt 1089, til tross for 
at vi ikke erstatter noen av bokstavene abc 
med tall underveis. Beregningen kan lett gjen-
nomføres dersom vi utfører regnestykket med 
«tallet» abc ved hjelp av vanlige regneregler for 
subtraksjon og addisjon (se rammen over). Vi 
må bare huske å låne fra sifferet foran når vi 
vet at sifferet i subtraktoren er mindre enn til-
svarende siffer i subtrahenden. Etter hvert vil 
bokstavene kunne forkortes bort, og vi ender 
opp med svaret 1089.

En matematiker vil dermed slå fast at svaret 
alltid vil bli 1089, uansett hvilke tall som velges 
i starten.

Forståelsen
Selv om matematikeren er blitt overbevist, så 
gir ikke dette såkalte matematiske beviset noen 
større forståelse for hvorfor resultatet blir slik 
det blir. Vi godtar at det er bevist, men hvorfor 
det blir slik, det er fort-
satt like dunkelt for de 
fleste av oss.

Vi må derfor gripe 
problemet an på en 
annen måte for at vi 
skal komme til bunns 
i dette. Igjen tar vi 
utgangspunkt i tallet 

abc. Vi vet at det betyr at:

 abc = a·100 + b · 10 + c · 1

Så subtraherer vi den omvendte summen og for-
enkler uttrykket:

(a · 100 + b · 10 + c · 1) – (c · 100 + b · 10 + a · 1) 
= 99 (a – c)

Vi forutsetter fortsatt at a > c, og ser at diffe-
ransen a – c kan ha en verdi fra 1 til 9. Dette 
medfører at vi kan ha følgende ni mulige svar 
etter subtraksjonen: 99, 198, 297, 396, 495, 594, 
693, 792, 891. Som igjen gir ni mulige addisjoner 
som vist i rammen nederst.

Vi ser at summen av første og siste siffer i dif-
feransen alltid blir 9. Dermed vil også summen 
av de to første sifrene og summen av de to siste 
sifrene i addisjonen også alltid bli 9. Vi legger 
dessuten merke til at det midterste tallet alltid er 
9, hvilket gir summen 18 i addisjonen. Overfører 
vi menten fra summen av de midterste sifrene 
til det første sifferet, får vi 1089.

Dermed kan vi også intuitivt forstå at regne-
stykket alltid vil gi 1089.
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Nøkkelhullet
Jeg vet ikke om dere som barn har opplevd å 
høre utydelige stemmer bak en lukket dør. Før 
hadde dører nøkkelhull. Om vi var heldige og 
nøkkelen ikke sto i på innsiden, så var det mulig 
å titte gjennom hullet, slik at vi kunne se et 
ørlite utsnitt av rommet bak døra. Hva pirret vel 
nysgjerrigheten mer enn å se dette lille utsnittet 
av en ukjent «verden» som vi bare ante måtte 
finnes der inne.

Da jeg for over 14 år siden begynte å jobbe 
ved Vitensenteret i Trondheim, var noe av det 
første jeg oppdaget at det bak de enkleste og 
mest trivielle fenomener ofte fantes en ukjent 
verden. En måtte bare ta seg tid til å se nær-
mere på «trivialitetene». Jeg valgte å kalle denne 
lysten til å se «bak fenomenet» for min nøkkel-
hullfilosofi.

For noen uker side kom jeg over en kar 
(Heath, 1953) som hadde kommet på å multi-
plisere tallet 1089 med sifrene 1 til 9, hvilket i og 
for seg må sies å være en trivialitet de fleste over 
10 år mestrer. Likevel er det de færreste som har 
kommet på å gjøre akkurat denne øvelsen. Så 
skjer underet igjen, en juvel vokser ut av triviali-
teten, og det mest overraskende mønster dukker 
opp. Legg bare merke til hvordan sifrene i pro-
duktene er jevnt stigende eller fallende etter som 
produktene blir større.

Ser man nøye etter, oppdager man dessuten 
at dersom sifrene snus slik at siste sifferet blir 
det første, og det første blir det siste, så oppdager 
man at produktene speiler hverandre (det er jo 

nesten så man kan bli religiøs). Vi legger f.eks. 
merke til at tallet 9801 (= 9 · 1089) er speiltallet 
til 1089.

Nye øyne å se med
Nå har vi summert, subtrahert og multiplisert 
med 1089 … så hva nå? Det er få sitater som 
har gjort et så uutslettelig inntrykk på meg som 
dette av den franske forfatteren Marcel Proust 
(1871–1922):

«The real voyage of discovery consists not 
in seeking new landscapes, but having new 
eyes.» 

De virkelig store oppdagelsene gjør vi ikke når 
vi oppsøker nye land og kulturer, men når vi får 
et nytt perspektiv på det nære og hverdagslige. 
Vi må så å si oppdage underet som skjuler seg i 
trivialitetene, få nye øyne å se med. Det er dette 
små barn er så flinke til, og som det er så lett å 
miste når man slukes av den daglige rutine. Så 
la oss utnytte vår nye innsikt om tallet 1089. Og 
hva er vel mer nærliggende enn ... ja, nettopp: 
Å dividere!

Så la oss bruke 1089 i en divisjon. Siden desi-
maler bak komma ofte er mer spennende enn 
siffer foran komma, prøver vi å sette 1089 i nev-
neren i en brøk.

1/1089 = 0,00091827364554637281910009182
736455

Ja, se det. Vi gjenkjenner umiddelbart nigangen 
i desimalene 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 og 
… 91!  Her kan det se ut til at mønsteret bryter 
sammen. Det burde vært 90 og ikke 91, deretter 
99 og 108. Imidlertid oppstår det en mente når 
vi passerer 100. En mente som forplanter seg 
ned til 90 slik at vi får 91.

Vi legger også merke til at annet hvert desi-
malsiffer er fallende – 9, 8, 7 osv. – mens de mel-
lomliggende sifrene er stigende – 0, 1, 2, 3 osv. 
Vi ser også at desimalene gjentar seg periodisk 
med en periode på 22 siffer. Det er så man klør 
etter å beregne 2/1089, 3/1089, 4/1089 osv. Ett 
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har jeg imidlertid lært, man skal ikke avsløre 
alt, men overlate litt av moroa til andre, f.eks. 
til elevene.

1089 fi 9801
Jeg hadde for mange år siden gleden av å bli 
kjent med Gisle Tjong fra Stord. Han ringte og 
fortalte meg at han hadde lest Den matematiske 
krydderhylle (Rossing, 2007), og at han hadde 
funnet en brøk som ga p med ni rette siffer etter 
komma. Og dessuten hadde han lest grundig 
korrektur på hele boka og funnet ut at den slet-
tes ikke var feilfri. Dette til tross for at den var 
korrekturlest tre ganger før, også av profesjo-
nelle korrekturlesere. Ikke lenge etter kom en 
sirlig nedskrevet liste med noen tusen feil. Jeg 
kunne jo ikke annet enn å takke og bukke og gå 
i gang med korrekturen. Senere har han lest nye 
utgaver av boka, og han finner stadig feil. Han 
har i sannhet gitt meg nye øyne å se med når det 
gjelder min evne til rettskriving.

Her for drøyt et år siden fortalte han meg at 
hans yndlingstall var 0,9801. – Hva er så spesi-
elt med det tallet? spurte jeg. – Prøv å sett det 
i nevneren på en brøk, sa han underfundig. Og 
jeg ble ikke skuffet.

Til min undring oppdaget jeg dessuten 
at 9801 var tallet 1089 snudd bak fram, og at  

9801 = 99 · 99 (vi husker jo at 1089 = 33 · 33). 
Skulle du sett på maken!

Når jeg så utførte divisjonen, oppdaget jeg 
til min store overraskelse at desimalene i kvoti-
enten hadde et lett gjenkjennelig mønster, nært 
knyttet til telleren i brøken. Etter hvert dukket 
menten opp og forkludret bildet noe, men syste-
met var tydelig nok. Dessuten finner vi igjen det 
samme mønsteret når telleren er 2, 3, 4 osv.

Så sitter jeg her med 3. mars, datoen til vår 
33. bryllupsdag, og funderer på om jeg skal for-
telle min kone at 3 · 3 · 332 = 9801, eller om det 
bare vil forkludre et forsatt lykkelig ekteskap.

Jeg tror kanskje jeg vil vente med det til 
3. mars 2013 …

NB! Det vil glede meg mye om andre kan 
gripe fatt i dette underlige tallet og utforske det 
«magiske» undersøkelseslandskapet videre. For 
én ting er sikkert, dette er bare en flik av land-
skapet rundt 1089.

Referanser
Heath, R. V. (1953) (første utgave 1933). Mathe-

magic – Magic – Puzzles – Games with 
numbers. Dover publications Inc.

Rossing, N. K. (2007). Den matematiske krydder-
hylle. Trondheim. Tapir Akademisk Forlag.
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Gina Onsrud

Skal vi gjøre noe artig i 
matematikken i dag, lærer?
Tittelen på denne artikkelen er hentet fra skole-
hverdagen min. Når timen starter, og elevene 
vet at det er matematikk som står på planen, sier 
de ofte «ska vi gjør nå artig i dag, Gina?»

Jeg har fundert over dette fenomenet – hva 
er det som gjør at elever opplever matematikk-
timene som artige? Hva er det jeg som lærer 
gjør, og hva er det elevene gjør, som fører til at 
de fleste elevene synes at matematikk er et bra 
fag? Jeg mener at det sjuende trinnet jeg har hatt 
nå, og som jeg har fulgt i fire år, ikke er spesielt. 
Det samme vil gjelde alle elever hvis de opplever 
samme undervisning. I denne artikkelen vil jeg 
prøve å fortelle hvordan elevene og jeg arbeider 
sammen for å oppnå forståelse og ferdigheter 
i matematikk, og hva det er som gjør at elever 
oppfatter matematikk som et spennende og 
interessant fag.

Hva er det som gjør matematikktimene 
«artig?»
Det siste året har jeg arbeidet på sjuende trinn. 
Her finnes alle kategorier elever, fra de flinkeste 
flinke til dem som ligger flere årstrinn etter 
de andre, altså en helt vanlig elevgruppe. For 
å finne ut hva det er som gjør at elevene sier 
at matematikk er et morsomt og bra fag, har 
elevene en periode skrevet matematikklogg. I 
tillegg har vi hatt mange samtaler om hvordan 
timene våre er, og hva de liker og ikke liker 
ved dem. Gjennom samtaler og loggskriving 
gir elevene klart uttrykk for at noe av det som 
gjør faget interessant, er at jeg alltid er tyde-
lig på hva jeg forventer av dem. Vi starter hver 
undervisningsøkt med gjennomgang av mål for 
timen og hvordan vi skal nå dette målet. Ved 
slutten av hver økt tar vi en kort oppsumme-
ring på om vi har nådd målene våre, eller om 
vi må arbeide mer med samme område i neste 
matematikkøkt. Tydelige mål for undervisnin-
gen og oppsummering etter gjennomført time 
er kjente prinsipper fra vurdering for læring, 
ett av satsingsområdene der jeg jobber. Det er 
ikke tvil om at tydelighet virker motiverende 
for elevene. Elevene sier videre at de liker seg 
når de får lov til å være aktive selv, når de selv 
får finne løsningsmetodene. De liker å finne ut 
hva de kan bruke matematikken til, og synes 
det er bra at det ikke stilles krav til føring på en 
bestemt måte. Ikke minst er de fornøyd med at 

Gina Onsrud
Nardo skole
gina.onsrud@trondheim.kommune.no

Gina er vinner av Holmboeprisen 2012. 
Tangenten har tradisjon for å invitere 
Holmboeprisvinneren til å presentere idéer fra 
egen undervisninghverdag. Se også leder i 
Norsk matematikkråd sin artikkel side 22.
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arbeidsmåten varierer – etter mye arbeid med 
konkreter er det mange som synes det er deilig 
å få gjøre individuelle oppgaver i boka si.

Holdningen til skolen generelt er også viktig. 
Jeg svarer elevene ved timens start: «Ja, vi skal 
gjøre noe som er morsomt hvis du vil at det skal 
bli morsomt – hvis du bestemmer deg på for-
hånd for at dette er kjedelig, så blir det kjedelig.» 
Samtidig har jeg to regler i mine timer: Det er 
ikke lov å si «nei, æ vil itj» eller «kjedelig». Slike 
negative holdninger smitter raskt over på flere 
elever og kan være ødeleggende for hele under-
visningsøkta. «Yes!» er et uttrykk jeg gjerne vil 
høre til svar når elevene får vite hva vi skal gjøre. 

For moro skyld øver vi på å si dette. Når jeg går 
gjennom planen for timen, svarer elevene høyt 
«Yes!», og det virker! Entusiasme smitter like lett 
som det negative. Jeg mener også det er viktig 
at vi prøver å ha det morsomt sammen. Ambi-
sjonen er at vi hver dag skal le hjertelig minst 
én gang på skolen, ikke av hverandre, men med 
hverandre.

Matematikkundervisning overalt?
Nardo skole, som jeg arbeider på, er en åpen 
skole. Det vil si at hele trinnet er samlet i ett rom 
uten noen skiller mellom gruppene. Én gruppe 
kan ha norsk eller engelsk mens min gruppe har 
matematikk. Aktive elever skaper lett støy som 
forstyrrer de andre, og mange av de aktivitetene 
vi gjør i matematikken, krever samtaler elev-
ene imellom og diskusjon om løsningsmetoder. 
Dette gjør at vi, etter læresamtale i lyttekrok, 
ofte har behov for et annet sted å jobbe. Hvilke 
rom er det så som er egnet for matematikk-
arbeid? Svaret på det er ganske enkelt: alle! Må 
vi ha en tavle tilgjengelig? Nei, jeg tar med meg 
flippoverark og henger opp på veggen der vi er, 
hvis vi har behov for «tavle». Det betyr at alle 
rom kan brukes. Må vi ha arbeidsbord? Nei, 
elevene liker godt å sitte på gulvet når de note-
rer, eller å ligge rett ut på magen når de arbeider. 
Hver elev velger sin arbeidsstilling. På skolen vår 
er vi så heldige å ha et amfi, og det er et supert 
sted for matematikkundervisning. Som lærer får 
du god oversikt over alle elevene, elevene trives i 
et stort og åpent rom, og trappesystemet i amfiet 
åpner for mange typer arbeid. En av mine elev-
ers favorittaktiviteter er «Mestrenes mester». 
Her arbeider vi alltid sammen i par, så unngår 
vi at noen ikke får til noe. En oppgave gis til 
første par. Hvis de svarer korrekt, får de gå ett 
trinn ned. Neste par svarer på det samme spørs-
målet pluss et nytt hvis det forrige paret svarte 
korrekt. Et par svarer altså på alle spørsmål som 
er korrekt besvart, pluss et nytt. Slik fortsetter 
vi til første par når gulvet. Dette egner seg svært 
godt til trening på hoderegning, men kan også 
fint brukes sammen med et kladde ark. Elevene 

Gjennom matematikklogger har elevene satt ord på hva 

de liker og ikke liker ved matematikkfaget.
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lytter aktivt til de andres svar og regner ut nye 
oppgaver, slik at de er forberedt til det blir deres 
tur. Ved slik aktivitet klager ingen over at de må 
regne mange oppgaver. Har du et amfi eller en 
litt bred trapp på skolen din, er det bare å prøve 
ut ulike måter å arbeide på.

”Mestrenes mester” i hoderegning, sjuende trinn

Arbeid med tall-linje, tredje trinn

Hvordan arbeider elevene og jeg med faget?
Alle økter starter med en tydelig gjennomgang 
av dagens læringsmål. Disse er knyttet opp mot 
kompetansemål i læreplanen og viser tydelig 
for elevene hva det endelige kunnskapsmålet er. 
Sammenhengen mellom det vi gjør i timene, og 
det vi skal lære ut fra læreplanen, blir tydelig og 
klar for elevene.

Ved nye tema har vi av og til før-test. Denne 
gjennomføres før vi har arbeidet med temaet. 
Dette er en test som viser elevene hva jeg for-
venter at de skal kunne når vi avslutter temaet, 

og som samtidig gir meg verdifulle opplysnin-
ger om hva elevene kan. Det gjør det lettere 
for meg å ta utgangspunkt i elevenes faktiske 
kunnskaper og ikke i det læreboka går ut fra at 
de kan. De første gangene vi gjennomførte før-
test, ble elevene ganske forvirret av at de skulle 
testes i noe de ikke hadde lært, men etter hvert 
har dette gått fint. Elevene ser også fordelen 
med dette. De ser på det som en mulighet til å 
få vist fram kunnskapene sine, og samtidig får 
de en grei oversikt over hva jeg forventer. Etter 
gjennomført før-test arbeider vi konkret med 
emnet. Elevene må få kjenne på matematikken 
med hendene sine. Det er i denne fasen entusi-
asmen skapes, her undrer vi oss og prater mye 
om matematikken. Elevene er den aktive part, 
de grubler sammen og diskuterer seg fram til 
løsninger. 

Kompetansemål:
«Vurdere sjanser i dagligdagse 
sammenhenger, spill og eksperiment og 
beregne sannsynligheten i enkle situasjoner.»
Dagens læringsmål i matematikk 03.11.11:
– Vite om noen situasjoner hvor 

sannsynlighetsregning brukes og 
anvendes

– Lære å sette opp mulighetsskjema og 
trekke konklusjon ut i fra dette

Kompetansemål og læringsmål settes opp på tavla ved 

starten av hver undervisningstime.
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Elever i samtale omkring volum og overflate av 

3D-figurer.

Elevene tar utgangspunkt i det de kan fra før. 
Hvordan kan vi bruke det vi kan, til å finne løs-
ninger på nye og ukjente oppgaver? I denne fasen 
er vi muntlige. Elevene diskuterer seg imellom, 
og vi snakker sammen i samlet gruppe. Feil svar 
gir verdifull informasjon til meg som lærer om 
hvordan elevene tenker. Dette letter den videre 
veiledningen. De elevene som tar nytt stoff lett, 
kan enkelt gis større utfordringer gjennom 
muntlige oppgaveutvidelser av typen «enn hvis 
…?» Dermed oppleves arbeidet meningsfylt for 
alle elever. 

Etter «hands-on»-metoden kombinerer vi 
arbeid med skrivebok og konkreter. Elevene 
skriver ned det de gjør, samtidig som de jobber 
med konkretene. Etter hvert som de forstår og 
har funnet løsningsmetodene, velger de å legge 
bort konkretene og bare løse oppgaver i boka. 
Jeg lar elevene selv velge om de vil bruke kon-
kreter eller ikke. Noen har behov for konkreter 
i mye lengre tid enn andre, dette gjelder også 

faglig sterke elever. Det er derfor viktig at man 
i klassen har et miljø som sier at det er greit å 
arbeide med konkreter. Til slutt i hver økt har 
vi en kort oppsummering av hva vi har jobbet 
med i timen, og om vi har nådd målene som var 
satt opp ved arbeidets start.

Ved avslutningen av et tema tas før-testen 
om igjen, men denne gang som avsluttende test. 
For elevene blir det da lett å se sin egen lærings-
kurve, og jeg som lærer får en tydelig pekepinn 
på om vi kan gå videre, eller om vi må arbeide 
mer med emnet.

Ulike innfallsvinkler til samme løsning
Kan elevene løse oppgavene slik de vil? Ja, selv-
følgelig kan de det, men de må dokumentere 
hvordan de har kommet fram til løsningen. 
«Hvordan har du tenkt? Hvordan fant du løs-
ningen?» (Forhåpentligvis ikke i naboens regne-
bok.) Når elevene arbeider, tar de utgangspunkt 
i sin egen kunnskap og viderefører den. Elevene 
forklarer og viser for hverandre, både muntlig 
og skriftlig, hvordan de har tenkt. Elevene får 

Elevene velger selv sin løsningsmetode
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da flere innspill til hvordan de kan løse lignende 
oppgaver. Løsningsmetodene kan være ulike, og 
jeg synes det er viktig at alle elever finner sin 
måte. Jeg stiller ikke krav om formell føring 
etter en standardalgoritme, hver elev bruker 
den metoden som gjør at han forstår hva han 
gjør. Derfor vil du på mitt trinn se mange ulike 
måter å føre samme oppgavetype på.

Hoderegningsoppgave: 
Da en ballongselger talte opp pengene sine etter 17. 
mai, hadde han solgt ballonger for 9000 kroner. 
Hver ballong koster 75 kroner. Hvor mange bal-
longer hadde han solgt? 

I boksene under har jeg skrevet elevenes 
muntlige forklaringer på hvordan de løste denne 
oppgaven.

Hva skal til for at elevene synes matematikk 
er et artig fag?
Hvis vi ser alle momentene i denne artikkelen 
samlet, mener jeg at elevene synes matematikk 
er et morsomt og bra fag hvis læreren sørger 
for at de er klar over hva læreren forventer av 
dem.  Hva er det som skal læres, og i hvilken 
sammenheng har vi bruk for det? Hva kan elev-
ene fra før som kan brukes som utgangspunkt? 
Før- og ettertester er et virkemiddel for å tyde-
liggjøre elevenes læringskurve. Det er også et 
hjelpe middel for læreren til å ta utgangspunkt 
i elevenes kunnskap, ikke i boka. Elevene må 
få kjenne på matematikken gjennom bruk av 
konkreter, og de må være aktive i timene på 
ulike måter. Læreren må trene elevene i å finne 
sine egne løsningsmetoder og gi dem kunn-
skap nok til å utvikle et matematisk språk som 
hjelper dem å forklare framgangsmåtene de har 
valgt. Bruk av ulike læringsarenaer skaper entu-
siasme som utgangspunkt for faglig arbeid, og 
oppglødde og fornøyde elever og entusiastiske 
lærere «smitter» hverandre. Elevene lærer lettere 
og får et mer positivt forhold til faget enn andre 
elever. Lærerens entusiasme og interesse er også 
av avgjørende betydning. Undervisningen må 
være variert, og alle arbeidsøkter bør avsluttes 

med en oppsummering som viser både elev og 
lærer hvordan veien videre bør være. Når alt 
dette er oppfylt, ja, da blir matematikk et artig 
og interessant fag for både elever og lærere!
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Arvid Siqveland

Vinneren av Holmboeprisen 
2012: Gina Onsrud
Gina – en humørfylt matematikklærer med sans 
for tallenes magi. 

Holmboe var lærer og inspirator for vår store 
matematikkstjerne Niels Henrik Abel mens han 
gikk på gymnaset, men det er vel så viktig å ha 
inspirerende og gode lærere for de yngste elev-
ene. Gina Onsrud er en slik lærer. En av hennes 
elever sier: «Flink mattelærer, hun Gina. Streng, 
men rettferdig, og alltid med en grublis på 
lur.» 

Gina Onsrud har arbeidet ved Nardo skole i 
Trondheim i en årrekke. Hun er en lærer som 
virkelig brenner for matematikkfaget, ikke 
minst for den grunnleggende ferdigheten å 
regne. Prisvinneren behersker kunsten å gjøre 
faget attraktivt og levende for elevene samtidig 
som hun holder faglig fokus. Hun behersker et 
bredt spekter av metoder, og hun evner å til-
passe dem til elevenes nivå. Som mellomtrinns-
lærer har hun lang erfaring, men hun er også 
absolutt egnet som lærer og inspirator for de 
yngste elevene. 

Kreativitet og tverrfaglighet er stikkord når 
Gina Onsrud drar i gang et matematikk prosjekt. 
Hun holder fokus gjennom alle fasene i prosjekt-
arbeidet, og matematikken får en sentral rolle. 

Hennes måte å se matematikkfaget på stimule-
rer nysgjerrigheten til store og små. Hun beveger 
seg fra tradisjonell matematikkundervisning til 
problemløsing ved å stille utfordrende spørsmål 
underveis: Hva hvis…? Undring sammen med 
elevene over en matematisk gåte er viktigere enn 
å regne videre i boka!

Utover å være leder for skolens matematikk-
seksjon, er hun med i skolens plangruppe og 
vurderingsgruppe, og hun deler raust av sin 
kunnskap med de andre på skolen. Nardo skole 
arrangerer en årlig matematikkuke som Gina 
Onsrud går i bresjen for. Denne uka er fylt med 
matematikk: matematikktablåer, matematikk-

Arvid Siqveland
Norsk matematikkråd
arvid.siqveland@hibu.no

(Fortsettes side 25)
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Gunnar Simonsen

En suksesshistorie om 2P
Etter Kunnskapsløftet utvidet man minimums-
kravene i matematikk på studieforberedende 
linje i videregående skole. Endringen var først 
og fremst politisk villet, og mange matematikk-
lærere og skoleledere tenkte at dette ikke ble 
problemfritt. De som ikke valgte matematikk 
som eget studieretningsfag, måtte nå ta et tre-
timerskurs i matematikk i VG2. Kurset ble kalt 
2P. Etter endt kurs kunne man bli trukket ut til 
skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksa-
men på studieforberedende er nasjonal, munt-
lig er som kjent alltid lokal. Ved en eventuell 
eksamen ble elevene prøvd i lærestoffet både fra 
1P og 2P. Det gjennomgående kurset viste seg å 
være vanskelig og fikk høye stryktall. Etter et 
par år ble det så innført eksamen i matematikk 
etter første året, og lærestoffet fra 2P ble dermed 
et selvstendig kurs med læreplanmål som elev-
ene kunne bli prøvd i ved eksamen etter VG2. 
Læreplanene både i 1P og 2P ble også noe justert 
samtidig med justeringen av eksamensordnin-
gen fra og med 2010/2011. Faget 2P hadde ellers 
de samme rammer som før læreplanrevisjonen 
i 2010. Det var på 84 årstimer. Våren 2011 var 
således det første året elever i videregående-
skole gikk opp til nasjonal eksamen i 2P etter 

ny, justert læreplan. Resultatet var et snitt på 
2,7 for ordinære elever. Revisjonen av læreplan-
målene og vurderingsmåten gav altså ikke noen 
resultat endringer å skrive hjem om.

Tretimersfaget 2P oppleves nok ulikt i skole-
miljøer i Norge, men det er neppe å ta for hardt 
i å hevde at faget er matematikkens stebarn i 
videregående. Faget oppleves som vanskelig å 
få til. Med umotiverte elever har nok faget ofte 
endt opp som salderingspost med hensyn til 
ressursbruk, enten det nå gjelder menneskelige 
eller materielle ressurser. Det er et fag det er 
farlig lett å bruke for å sanere stillingsprosenter 
og problemklassefordeling. 

I frustrasjon over svake resultater, umotiverte 
elever og for høy strykprosent satte matematikk-
seksjonen ved Fana gymnas seg ned og grublet 
over alternativer etter at læreplanrevisjonen i 
2010 hadde gitt faget et oversiktlig og overkom-
melig innhold. Skolen visste fra tidligere forsøk 
med umotiverte sidemålselever i norskfaget at 
ploging1 gir bedre undervisningsforløp og mer 
motiverte elever, kanskje også bedre resultater.2 
Fagene er svært ulike, men elevenes holdning til 
fagene er nok atskillig likere.

Organisering av 2P ved Fana gymnas
Nasjonal eksamen arrangeres to ganger i året, 
i november/desember og i mai/juni. Med dette 
som mulighetsrom valgte skolen å ploge 2P sko-
leåret 2011/2012. Skolens 50 elever som hadde 

Gunnar Simonsen
Fana gymnas
gunnar.simonsen@hfk.no
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valgt 2P, ble presentert for et organisatorisk 
fait accompli da de stilte til sin første skoletime 
høsten 2011: Tretimersfaget 2P er organisert med 
åtte timer per uke og eksamen til jul. Det utrolige 
hendte at ordningen ikke møtte protester.

Å få gjennomført 112 45-minutterstimer før 
eksamen er en teknisk utfordring. Men det er 
mulig i VG2 for alle skoler som legger godviljen 
til. Lesere uten erfaring fra videregående skole 
vil synes det følgende er for teknisk, men det vil 
være av interesse for lærere i videregående: Faget 
ble organisert parallelt med femtimersblokkene. 
I tillegg la vi ut matematikk i tre timer ekstra 
der VG2 ikke hadde timer. Dette innebar at vi 
fikk to ekstra fagdager i løpet av en seksukers-
periode. Dette gav oss mulighet til å gjennom-
føre 112 undervisningsøkter à 45 minutter innen 
første uke av desember. Eksamen var lagt til 23. 
november. Resultatet var at 2P-elevene hadde 35 
t/uke i 14 uker, mens medelevene for øvrig hadde 
32 t/uke. Denne merbelastningen ble akseptert 
med utsikter til mindre å gjøre til våren og mer 
fri til våren. Belastningen kunne vært mindre 
dersom Udir kunne avholdt eksamen i desem-
ber. Ordningen innebærer ingen merkostnader 
annet enn timeplanmessige utfordringer og at 
lærerne får en skjev arbeidsbelastning over året. 
Dette er et problem det er nødvendig å ta på 
alvor. Merbelastningen må drøftes med skolens 
ledelse og den enkelte involverte arbeidstaker/
fagforening. Lærerne opplevde likevel at bedre 
motiverte elever og bedre pedagogisk sammen-
heng i undervisnings- og læringsarbeidet mer 
enn kompenserte for ulempene med for mange 
undervisningstimer i en periode. De involverte 
gjør gjerne dette på nytt, først og fremst fordi 
det gir arbeidet mer mening.

Resultater
Resultatene av reorganiseringen, altså å gjøre et 
dårlig sammenhengende tretimersfag om til et 
massivt åttetimersfag, var entydig positive med 
hensyn til læringsresultater og en rekke andre 
forhold. Vi hadde markant mindre fravær enn 
tidligere, blant annet stilte 49 av 50 på den 

avsluttende heldagsprøven, og et slikt fremmøte 
har ikke skolen opplevd tidligere. Vi hadde null 
stryk og et snitt på 3,2 ved den nasjonale eksa-
men (20 av 50 kandidater ble tilfeldig trukket ut 
til skriftlig eksamen). Referanseverdien (de som 
ble trukket ut i hele landet ved eksamen våren 
2011) var som sagt 2,7. Snittet i standpunkt ved 
Fana gymnas var 3,3, også det høyere enn tidli-
gere. Det viktigste resultatet er likevel holdnin-
gene til matematikk blant elevene. Den massive 
jobbingen med faget førte til mer mestring enn 
noen gang for de fleste elevene. Det viser da 
også eksamensresultatene. Denne mestringen 
gir glede og motivasjon, og vi havner i positive 
spiraler. Noen av elevene vurderer faktisk å ta S1 
i VG3 dersom det lar seg kombinere.

De tre lærerne som var engasjert i under-
visningen, representerer et tverrsnitt av mate-
matikkseksjonen ved skolen både med hensyn 
til kjønn, alder og erfaring, trolig også med 
hensyn til andre, mer subtile variabler. Det er 
altså ikke noen grunn til å tilskrive utvalget av 
lærere suksessen, heller ikke elevutvalget. Alle 
deltok, og det fantes ikke alternativer. Dette var 
altså ikke noe som skyldtes at elevene hadde 
foretatt et aktivt, eget valg (noe som selvsagt 
kunne påvirket resultatene). Det er derfor ute-
lukkende organiseringen av undervisningen 
som varierer her. (I tillegg spiller selvsagt for-
søksparadokser en rolle; ethvert forsøk har en 
tendens til å lykkes fordi deltakerne, i dette til-
fellet særlig ledelsen og lærerne, «tror på det».)
Svaret fra elevene på om dette er en lur måte 
å gjøre det på, er entydig. 100 % av elevene vil 
at skolen skal gjøre dette til en fast organise-
ringsform. En uhøytidelig spørreundersøkelse 
med svarprosent på over 75 viser at suksessen 
er total. Svarene er gitt før eleven har fått sine 
karakterer/eksamensresultater. 

Den lille, store forskjellen – en utfordring for 
vanetenking i norsk skole
Så hva er clouet? Konsentrasjon og fokus. Det 
er klart at med åtte timer per uke vet elvene 
at de har matematikk. De har bok, ikke minst 
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har de den med på skolen, og det er den boken 
de bruker aller mest. Lærerne kjenner elevene, 
og elevene kjenner lærerne. Alt dette førere til 
bedre sammenheng i arbeidet, mer mestring 
osv. Dette skjer i en ellers hektisk struktur. 
Elever i VG2 har vanligvis åtte fag å forholde seg 
til gjennom hele året. Det er for mye. Spør uni-
versitetsstudenter, spør elever i videregående. Så 
hvorfor holder vi på som vi gjør? Hva er det som 
får oss til å holde fast ved organiseringsmåter 
som vitterlig ikke gir suksess? Hvorfor heter det 
totimersfag, tretimersfag og femtimersfag ved 
de fleste skoler når de formelle rammene ikke 
snakker om annet enn årstimer? Det er i alle fall 
verdt å reflektere over at læringsresultater synes 
å ha sammenheng med en viss konsentrasjon i 
forløpet, og det er ikke noen naturlov som sier 
at ethvert læringsarbeid mot læreplanmål skjer 
best gjennom et skoleårs modningstid. Trolig 
er våre organiseringstradisjoner overlevert fra 
skolegenerasjon til skolegenerasjon uten til-
strekkelig kritisk blikk. Skoledagens organise-
ring er riktignok bygget på erfaring, men ikke 
på noen naturlov. Og all erfaring må da også 
tas med i vurderingen av «den gode løsning». 
Norsk skole må stadig være på jakt etter bedre 
løsninger. Samfunnsoppdrag og læreplaner er 
premissleggende. Men resten må vi ordne. Da 
er det viktig at vi undersøker det handlings-
rommet som faktisk fins. 

Vi som arbeider i videregående, synes ofte 
at matematikkunnskapene ikke er gode nok 
når elevene starter i VG1. Kan det for eksem-
pel skyldes at tiende årstrinn bare (som oftest) 
har tre timer per uke i matematikk? Regelverket 
sier vel ikke annet enn at de skal ha 313 timer 
(à 60 min) i løpet av ungdomstrinnet. Altså 
har U-trinnet også et vesentlig handlingsrom. 
Blir dette brukt? Overstyres det av kommunale 
byråkrater? Av timeplantradisjoner?

Det er slett ikke sikkert at det er nødven-
dig å utvide timetallet på tiende årstrinn for 
at læringseffekten skal bli bedre. Kanskje det 
hadde vært en god ide for ungdomsskolene 
om de hadde ploget naturfag og matematikk 

på tiende årstrinn, for eksempel. Vet noen der 
ute om det har vært gjort? Vet noen der ute om 
andre organisatoriske løsninger som bygger på 
idéer om færre fag per tidsperiode? Hva for-
talte resultatene? Det vil i alle fall vi ved Fana 
gymnas høre om.

Noter
1 Termen beskriver begrepet å rydde plass 

for å fullføre fag eller emner på bekostning 
av andre for en periode. Dette er altså en 
form for total periodelesing der man gjør 
seg helt ferdig med et emne eller fag som 
avsluttes.

2 Disse forsøkene ble gjort ved noen skoler i 
Norge på 1990-tallet, blant annet Laksevåg 
gymnas og Fana gymnas. Forsøkene er 
evaluert i en rapport fra Allforsk, NTNU, ved 
Rune Solem.

kafé, samlingsstund (tall kan også være kultur) 
og et utall av regneoppgaver.

Gina Onsrud hadde et engasjement ved 
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen 
i perioden 2006–2010. Der arbeidet hun blant 
annet med nasjonale prøver i regning og med 
å utvikle matematikkrommet ved Midt-Norsk 
Realfag- og Teknologisenter i Verdal. Høsten 
2010 valgte hun å gå tilbake til undervisning på 
heltid.

Gina Onsrud kjenner læreplanen svært godt 
og balanserer læreplankravene og elevenes for-
utsetninger på en reflektert måte. Hun fortjener 
Holmboeprisen for sin varierte og gjennom-
tenkte matematikkundervisning for de minste. 
Det er i klasserommet kunnskapen bygges.

Etter å ha møtt Gina og hørt hennes foreles-
ning under Holmboeseminaret, blir det klart 
at Gina tilhører de matematikklærerne som er 
naturlig gode. I hennes tilfelle har hun så god og 
direkte kontakt med elevene at de lærer av egen 
fri vilje: Det er en naturlig didaktikk. Dette 
krever selvsagt stor faglig trygghet, og det viste 
Gina tydelig i sitt foredrag at hun har.

(Fortsatt fra side 22)



3/2012 tangenten26

Annette Hessen Bjerke, Nina Pettersen

Brøk med brikker 
En brøk kan være en del av en helhet, et tall på 
en tallinje, et svar på et divisjonsstykke (opera-
tor) eller en måte å sammenligne to størrelser 
på (Anghileri, 2000). Brøk kan være prosent-
regning, promilleregning og mer tradisjonell 
brøkregning. Brøk er relativt og brukes til å 
uttrykke størrelser. Det store anvendelsesom-
rådet understreker viktigheten av brøk som 
tema i matematikkundervisningen. I artikke-
len viser vi hvordan brøkbegrepet kan styrkes 
ved å bruke en taktil og auditiv tilnærming. Vi 
bygger opp til en oppgavetype som har til hen-
sikt å øve brøk som en del av en mengde med 
flere elementer. 

Når elever blir introdusert for begrepet brøk, 
blir brøk ofte forklart som del av en helhet med 
bare ett element, for eksempel en pizzadel eller 
en kakedel. Gjennom samtaler med barn på 
slutten av annet trinn som ennå ikke har møtt 
brøkbegrepet i matematikkundervisningen, 
kommer det frem at de har en oppfatning av 
brøk som «hel og halv», helst relatert til et bilde 

av en pizza, et eple, en sjokolade. På spørsmål 
om hva brøk er, svarer en elev at «det kan være 
en halv kake og en hel kake». Brøkbegrepet blir 
her relatert til ett element.

Det er ikke unaturlig at dette er elevens 
første bilde av en brøkdel, et bilde av noe som 
er mindre enn én. Utfordringen er at denne 
begrensede forståelsen av brøk ser ut til å fort-
sette oppover i trinnene. Etter å ha bedt elever 
på fjerde trinn tegne et bilde av en brøk, ser vi 
at samtlige elever fortsetter å tegne brøk som 
en del av en enermengde. Fremdeles er elevenes 
bilde av brøk en pizza, en kake eller en sjoko-
ladeplate.

På tredje og fjerde trinn ser vi at den siden av 
brøkbegrepet som fokuserer på brøk som en del 
av en mengde med ett element, sakte men sik-
kert blir befestet. Innfallsvinkelen som brukes i 
norsk skole, finner støtte i forskningen. I tester 
utarbeidet av Hart (1981) anses brøk som del 
av en enermengde for å ligge på et lavere van-
skelighetsnivå enn arbeid med brøk som del av 
en mengde med flere elementer. Et eksempel på 
brøk som del av en mengde med flere elementer 
er følgende: «Tre av tolv barn er gutter. Hvor 
stor del av barna er jenter?» I denne oppgaven 
er helheten en mengde med tolv barn, og ikke 
en mengde med bare ett element, som en pizza. 
Vi ønsker å få elevene opp på dette høyere nivået 
også. Elevene må forstå brøk i forhold til meng-
der med både ett og flere elementer. 

Nina Pettersen
Aschehoug Undervisning
mattenina@gmail.com

Annette Hessen Bjerke
Høgskolen i Oslo og Akershus
annette.hessen@hioa.no
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Vi utvider eksemplene på anvendelsene av 
brøk og ser på prosentregning. Hva er prosent-
regning egentlig? Prosentregning er hundre-
deler av en mengde bestående av ett eller flere 
elementer. Får du 25 % avslag på en bukse, må 
du finne ut hvor mye 25/100 av prisen er (eller 
snarere 1/4). Hvis prisen i utgangspunktet er 
400 kroner, er det ikke lenger snakk om en ener-
mengde, men en 400-mengde bestående av 400 
kroner. Hvor mange av disse 400 kronene skal 
bort når vi skal ta bort 1/4 (eller 25 %)? Det 
handler om brøk i forhold til en mengde med 
flere elementer.

I de fleste anvendelsene av brøk, både opp-
over i trinnene og i hverdagslivet utenfor skolen, 
er det helt sentralt at elevene forstår brøk der 
helheten består av flere elementer. For å få til 
dette, gjelder det å finne gode oppgaver som 
nettopp øver denne forståelsen.

Tellebrikker og brøk 
For mange elever er overgangen fra brøkdel av 
ett element til en mengde med flere elementer 
uoverkommelig stor. Det kan være mange grun-
ner til det. Én viktig faktor er at brøkbegrepet 
blir mer abstrakt når vi snakker om brøk av en 
flertallig mengde: Eneren vi skal regne brøken 
ut fra, er plutselig mange, en hel kan være 25. I 
tillegg er spranget mellom en kake og 25 boller 
stort rent visuelt. Halvparten av en kake er lett 
å se for seg, men halvparten av 25 boller er mye 
vanskeligere. På samme måte er tredelen av en 
kake veldig konkret – vi kan tegne opp, klippe 
ut og kjenne på. Samme øvelsen kan gjøres med 
25 boller, men det blir straks mer uoversiktlig 
og abstrakt for elevene. Å jobbe med konkreter 
er en viktig del av matematikkundervisningen. 
Mange elever jobber med tellebrikker for å lære 
om tallene og tallsystemet. 

En kan jobbe med overgangen fra brøk-
deler av ett element til en mengde med flere 
elementer ved å bruke vanlige tellebrikker på 
en litt annen måte. Tellebrikkene trenger ikke 
være dyre i innkjøp, det er fullt mulig å bruke 
steiner (elevene kan samle selv), viskelærbiter, 

legoklosser, papirbiter, skjell, byggeklosser – 
kun fantasien setter grenser. Det kan også være 
hensiktsmessig å variere typen tellebrikker. På 
den måten knyttes ikke brøkbegrepene til selve 
gjenstandene, men til en mer generell forståelse 
av begrepene. 

For å få overgangen tydelig, kan vi begynne 
med én tellebrikke: «Hva er halvparten av én 
tellebrikke?» Så kan vi øke til to brikker: «Hva 
er halvparten av to brikker?» Er svaret to halve 
brikker eller én hel brikke? Er det noen forskjell 
på disse? Hva skjer så med fire brikker og åtte 
brikker? Og hva med tre brikker? Det er fint 
å bruke oppgaver som dette muntlig med en 
gruppe elever, gjerne med en dialogisk tilnær-
ming til begrepene. 

Videre kan vi se på mer kompliserte brøker. 
Hva er en tredel av seks brikker? Hva er to tre-
deler av seks brikker? Og tre tredeler? Og hva 
med en tredel av sju brikker? Den siste er ikke 
løselig ved bruk av brikker. Men det kan også 
være en nyttig erfaring, og grunnlag for en god 
dialog. 

Vi kan gjøre det vanskeligere ved å øke antal-
let brikker: «Hva er en femdel av 20 brikker? Og 
av 25 brikker? Og hva er egentlig en tjuendedel 
av 20 brikker?»

Som nevnt ovenfor er én av utfordringene 
med brøk av flertallige mengder det å forholde 
seg til en ener, en helhet, som er større enn én. 
Det er vanskelig å forstå at 25 boller tilsvarer én 
i brøkregningen (25 av 25, eller 25/25). For å øke 
forståelsen av en ener som består av mange, er 
det fint å gå motsatt vei med tellebrikkene. «Hvis 
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du har en halv, hva er en hel? Hvis to brikker 
er en halv, hva er da en hel?» Dette bør læreren 
jobbe ganske lenge med. Vanskeligere oppgaver 
kan følge: «Hvis to brikker er en tredel, hva er da 
en hel? Hvis tre brikker er en firedel, hva er da en 
hel?» Læreren kan også lett lage utfordringer for 
de mest motiverte elevene: «Hvis tre brikker er 
én tredel, hvor mange brikker trenger du for å få 
fire tredeler? Og hva er to hele hvis tre brikker er 
en tredel?» Listen over gode oppgaver er uende-
lig lang. En viktig del av læringsprosessen er at 
elevene selv får lage oppgaver og utfordringer til 
hverandre. Da kan det være en nyttig regel at de 
selv må kunne løse oppgavene de lager. 

En dialogisk tilnærming til brøk ved hjelp av 
tellebrikker er lett å nivådifferensiere. På enkelt 
nivå kan elevene jobbe med oppgaver der de skal 
finne en halv, på mer avansert nivå kan elevene 
få i oppgave å finne en sjudel av 14 brikker, eller 
tre hele når to brikker er tre femdeler. Den siste 
oppgaven kan være vanskelig for noen hver. Det 
viktige med nivådifferensieringen er uansett at 
nivået er tilpasset egen gruppe, enten undervis-
ningen foregår i samlet klasse, eller det er lagt 
opp til nivådifferensiert stasjonsundervisning. 

En auditiv tilnærming 
For å øke elevenes forståelse i matematikk gene-
relt, og brøk av en mengde med mange elemen-
ter spesielt, er det viktig å ha mange og varierte 
tilnærminger til stoffet. Det økte fokuset på 
grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet 
skal gjøre elevene i stand til å uttrykke seg både 
muntlig og skriftlig i matematikk. 

Muntlige oppgaver og utfordringer er viktig 
for elevens vei mot forståelse, og da spesielt 
dialog elev–lærer og elev–elev. Samtalesekven-
ser kan likevel innebære begrensninger. Det kan 
være tidkrevende å snakke med elever enkelt-
vis. I gruppesamtaler med elever vil det alltid 
være noen som tar mer initiativ og tenker selv-
stendig, mens andre i større grad støtter seg på 
andres tanker. Slike begrensninger leder ofte til 
en skriftlig tilnærming for å få alle elevene til å 
jobbe selvstendig. Men også den skriftlige til-

nærmingen inneholder utfordringer. For noen 
elever er lesing og skriving vanskelig, og elever 
kan miste det konkrete perspektivet som er med 
på å gjøre temaet meningsfylt. Dette fører til at 
noen elever opplever liten mestring, og læreren 
må i mange tilfeller senke nivået på de matema-
tiske utfordringene som gis skriftlig. 

For å løse utfordringene som knytter seg til 
disse tilnærmingene, trenger vi også andre inn-
fallsvinkler. En slik innfallsvinkel kan være den 
auditive. Videre i denne artikkelen vil vi presen-
tere en auditiv oppgavetype som blant annet er 
fin å bruke for å trene brøkbegrepene av meng-
der med flere elementer. 

Oppgavetypens hensikt er at elevene skal 
få større matematisk selvtillit og øve evnen til 
å tenke og arbeide selvstendig. Arbeidsformen 
øver også elevenes konsentrasjon og auditive 
oppmerksomhet.

Mange elever har erfart at oppgavene de løste 
i matematikk, ikke alltid var tilfredsstillende 
besvart. Dette gjelder både muntlige og skrift-
lige svar. I tillegg har de få erfaringer med å gjøre 
en oppgave uten å få den vurdert. Vurdering av 
oppgaver og konstruktive tilbakemeldinger er 
selvfølgelig avgjørende for å bygge matematikk-
forståelse. Men for å lære eleven å stole på sitt 
eget resonnement og sitt eget svar, en egenskap 
vi ønsker at eleven skal ha både på tester, videre 
i utdanningsløpet og i livet utenfor skolen, tren-
ger eleven å løse oppgaver uten respons. I denne 
oppgaven blir elevens løsninger ikke evaluert, så 
eleven får trent seg på å stole på eget svar. 

En auditiv oppgavetype
Den oppgavetypen vi nå vil presentere, kan 
gjøres med et stort antall elever samtidig for å 
trene brøkbegrepene opp mot en mengde med 
flere elementer. Oppgavetypen passer bra fra 
tredje eller fjerde trinn og oppover. 

Elevene skal løse oppgaven individuelt med 
lukkede øyne etter instruksjoner fra læreren. 
Det brukes tellebrikker og oppgaver som er gitt 
som eksempler tidligere i artikkelen. I tekstboks 
1 finnes også ytterligere tips og råd til gjennom-
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føring av en auditiv oppgavetype.
 Arbeidsmåten er testet ut på mange grupper 

elever fra tredje til sjuende trinn, både små grup-
per, store grupper og grupper fra ulike skoler 
med ulike forhåndskunnskaper i matematikk. 
Den er også testet ut på lærere og lærerstudenter 
for å få voksnes respons på å være i en slik situa-
sjon. Eksempel på oppgave med enkle instruk-
sjoner:
– Lukk øynene.
– Du har seks brikker foran deg på pulten. Ta 

disse brikkene opp i hendene. 
– Flytt brikkene til høyre hånd.
– Du har nå seks brikker i høyre hånd. Ta 

halvparten av disse brikkene over i venstre 
hånd.

– Hvis alle elevene fikk til denne oppgaven, 
forsetter læreren med: Du har nå tre brik-
ker i den ene hånden og tre brikker i den 
andre hånden.

– Hvis ikke alle elevene fikk til denne oppga-
ven, fortsetter læreren med: Ta tre brikker 
i den høyre hånden og tre brikker i den 
venstre hånden. 

– De tre brikkene du har i venstre hånd, 
legger du nå på pulten foran deg.

– Én av brikkene på pulten foran deg tar du 
opp i høyre hånd slik at du får fire brikker i 
høyre hånd.

– Du har nå fire brikker i høyre hånd. Disse 
fire brikkene er en hel. Ta halvparten av 
disse brikkene og legg dem på pulten foran 
deg.

– Flytt brikkene du har i høyre hånd, over til 
venstre hånd.

– Hvis én eller flere elever nå har et odde 
antall brikker i hånden, tar læreren inn 
følgende instruks: Legg alle brikkene på 
pulten. Ta to brikker i venstre hånd.

– De brikkene du har i venstre hånd, er nå 
en hel. Ta halvparten av brikkene du har i 
venstre hånd, og legg dem ned på pulten. 

– Legg alle brikkene ned foran deg på pulten.
– Åpne øynene.

En oppgave med mer krevende instruksjoner er 
beskrevet i tekstboks 2. 

Noen få elever vil mestre disse oppgavene 
usedvanlig godt. Da kan vi lage en differensi-
ering mens oppgaven pågår: «Jeg kommer nå 
til å gå rundt i gruppen og ta én elev på skul-
deren. Den eleven jeg tar på skulderen, åpner 
øynene, reiser seg opp og lager en oppgave til 
de andre.»

Siden elevene gjør oppgaven med lukkede øyne, 
har læreren god anledning til å få oversikt over 
hva elevene kan, og hvilke misoppfatninger som 
er til stede. Det kan være nyttig å prøve å vari-
ere måten vi formulerer instruksjonene på, for 
å se om dette utgjør noen forskjell. Læreren bør 
også bruke tidligere erfaringer og andre verktøy 
for å få klarhet i hva som er misoppfatninger 
hos eleven og ikke. Et godt verktøy i denne sam-
menheng er igjen å bruke dialog. 

Når vi tar bort en viktig sans som synet, 
utfordrer dette de andre sansene i større grad, i 
denne oppgaven særlig den auditive og den tak-
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tile sansen. Eleven må dermed konsentrere seg 
ekstra. Når eleven lukker øynene, mister han 
muligheten til å støtte seg på medelevene og 
blir heller ikke målt av dem. Dette blir derfor 
en god øvelse i å komme frem til og stole på 
sitt eget svar. Og til slutt: Siden denne tilnær-
mingen er veldig uvant for eleven, vil eleven i 
mindre grad ta med seg gammel bagasje og i 
større grad bruke resonnement og logikk for å 
mestre oppgavene. 

Det er viktig å presisere at når elevene lukker 
øynene på denne måten, utviser de stor tillit til 
læreren. Å følge instruksjoner med lukkede 
øyne er eksponerende, og som lærere må vi ha 
stor respekt for denne situasjonen. Et avgjørende 
punkt er at vi aldri må gå bort til en elev som 
ikke får til instruksjonene, for å hjelpe. Selv om 
det i noen tilfeller kan være fristende å gi hjelp, 
vil en slik handling kunne være mer til skade 

enn til nytte for eleven. Korreksjon forstyrrer 
elevens prosess og bryter tilliten eleven viser ved 
å lukke øynene. 

Gjennom mange års arbeid med elever og 
lærerstudenter har vi erfart at arbeid med brøk 
som del av en mengde med flere elementer kan 
være krevende. Vi har spesielt gode erfaringer 
med å bruke tellebrikker og auditiv trening, og 
ønsket gjennom denne artikkelen å dele dette 
med dere.

Referanser
Anghileri, J. (2000). Teaching number sense. 

London: Continuum.
Hart, K., M. L. Brown, D. E. Küchemann, D. Ker-

slake, G. Ruddock, & M. McCartney (red.) 
1981. Children’s understanding of mathe-
matics: 11-16. London: John Murray.

Bevisst utforming av instruksjoner:
– Vi må begynne og slutte med noen instruksjoner alle elevene mestrer. På den måten sikrer vi at 

elevene både starter og avslutter med mestringsfølelse. Når elevene åpner øynene, vil alle rent 
fysisk sitte med samme svar.

– Hvis vi ser at det er en instruksjon mange elever sliter med, og som vi ønsker å gjennomgå, kan 
vi avslutte oppgaven med en instruksjon som alle får til. La elevene åpne øynene, ha en dialog 
om instruksjonen de ikke fikk til (uten å nevne at de ikke fikk den til, slik at de ikke føler seg for 
eksponert), og la dem så starte oppgaven på nytt. Nå kan vi gjerne gjenta instruksjonen elevene 
ikke fikk til, for å se om forståelsen er endret.

– Vi må bestemme nivået på instruksjonene ut fra elevenes forkunnskaper og hva vi ønsker å øve 
dem i. 

Tips til gjennomføring:
– Elevene får velge noen brikker hver. Brikkene kan være hva som helst, men må ikke være større 

enn at elevene kan ha alle brikkene i hendene samtidig, og ikke mindre enn at de lett kan skille 
dem fra hverandre. Det er fint å begynne med seks brikker til hver elev og senere øke antallet til 
ti eller tolv.

– Elever som ikke får med seg instruksjonene første gang og ber om at de blir gjentatt, får 
beskjed om å prøve å gjøre instruksjonene etter beste evne uten repetisjon. Hvis vi er 
konsekvente på dette og samtidig er bevisst på å gi instruksjonene med tydelig uttale og 
frasering, tar det erfaringsmessig kort tid før alle elvene oppfatter de muntlige instruksjonene 
uten gjentakelse. 

– Det er viktig å gi tid nok mellom de muntlige instruksjonene.

Tekstboks 1
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– Lukk øynene.
– Du har nå ni brikker foran deg på pulten. 
– Ta tre av disse brikkene opp i venstre hånd. 
– Disse tre brikkene er nå en halv. Ta en hel opp i hånden.
– Legg brikkene ned på pulten.
– Du har nå ni brikker foran deg på pulten. 
– Ta to av disse brikkene opp i venstre hånd. 
– Disse to brikkene er en tredel. Ta en hel opp i venstre hånd.
– De brikkene du nå har i venstre hånd, er en hel. Legg en halv ned på pulten.
– Legg brikkene foran deg på pulten. 
– Du har ni brikker foran deg på pulten. Ta seks brikker opp i hendene. 
– Disse seks brikkene er to tredeler. Ta en hel opp i hendene. 
– Hvis alle elevene fikk til denne oppgaven, forsetter du med: Du har nå ni brikker i hendene.
– Hvis ikke alle elevene fikk til denne oppgaven, fortsetter du med: Legg alle brikkene ned på 

pulten. Ta alle ni brikkene opp i hendene. 
– Disse er en hel. Legg to tredeler av disse brikkene ned på pulten. De brikkene du har igjen i 

hånden, er nå en halv. Ta tre halve i hånden. 
– Legg brikkene ned på pulten.
– Du har nå ni brikker foran deg på pulten. Ta to av disse brikkene opp i venstre hånd. Disse to 

brikkene er én tredel. Ta fire tredeler i venstre hånd.
– Hvis alle elevene fikk til denne instruksjonen: Du har nå åtte brikker i venstre hånd. 
– Hvis ikke alle elevene fikk til denne oppgaven: Legg alle brikkene foran deg på pulten og ta åtte 

brikker opp i venstre hånd.
– Disse åtte brikkene betyr en hel. Legg tre firedeler av disse brikkene ned på pulten.
– De brikkene du nå har igjen i venstre hånd, tar du over i høyre hånd.
– De brikkene du nå har i høyre hånd, er én femdel. Ta tre femdeler opp i høyre hånd.
– Legg brikkene foran deg på pulten. 
– Ta opp én brikke. Denne brikken er to firedeler. Ta seks firedeler opp i hendene.
– Legg alle brikkene foran deg på pulten.
– De ni brikkene du har foran deg, er en hel. Ta én tredel av disse i venstre hånd og to tredeler i 

høyre hånd. 
– Hvis alle elevene fikk til denne instruksjonen: Åpne øynene.
– Hvis ikke alle elevene fikk til denne oppgaven: Legg alle brikkene foran deg på pulten. Åpne 

øynene. 

Tekstboks 2
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– Lukk øynene.
– Du har åtte brikker foran deg på pulten. Ta 

fire brikker opp i venstre hånd. 
– Disse fire brikkene representerer en hel. 

Ta en firedel av disse brikkene over i høyre 
hånd. 

– Legg de brikkene du har i venstre hånd, ned 
på bordet.

– Hvis alle elevene fikk til denne oppgaven, 
forsetter du med: Du har nå én brikke i høyre 
hånd.

– Hvis ikke alle elevene fikk til denne 
oppgaven, fortsetter du med: Legg alle 
brikkene ned på pulten. Ta én brikke opp i 
høyre hånd. 

– Denne brikken er nå en tredel. Ta en hel i 
hånden. 

– Hvis alle elevene fikk til denne oppgaven, 
forsetter du med: Du har nå tre brikker i høyre hånd.

– Hvis ikke alle elevene fikk til denne oppgaven, fortsetter du med: Legg alle brikkene ned på 
pulten. Ta tre brikker i høyre hånd. 

– Disse tre brikkene er nå en halv. Legg en hel i hånden.
– Legg brikkene ned på pulten.
– Ta opp seks brikker i venstre hånd.
– De seks brikkene du har i venstre hånd, er en hel. Ta en tredel av disse brikkene over i høyre 

hånd, legg en tredel ned på pulten og la en tredel være igjen i venstre hånd.
– Legg alle brikkene du har, ned på pulten. La fem brikker ligge på pulten, og ta resten opp i 

hendene. 
– Hvis alle elevene fikk til denne instruksjonen: Åpne øynene.
– Hvis ikke alle elevene fikk til denne oppgaven: Legg alle brikkene foran deg på pulten. Åpne 

øynene. 

Tekstboks 3
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Gjermund Torkildsen

Kartleggingsprøver

Hvor mye har du igjen? 
Sander på  annet trinn har for et lite minutt 

siden hørt læreren lese et eksempel som skal 
hjelpe ham å tolke oppgaven. I den tenkte situa-
sjonen har han med seg 30 kroner og handler 
en blomst som koster åtte kroner. Hvor mye 
har han igjen? Fire svaralternativ er oppgitt, og 
Sander skal sette ring rundt riktig svar.

Hva kan en kartleggingsprøve med denne 
typen oppgaver gi av informasjon om Sanders 
kompetanse i matematikk? Kan prøven si noe 
mer enn at Sander fikk 29 av 74 poeng, noe som 
er 14 poeng under kritisk grense? Kan vi ved 
hjelp av prøven identifisere matematiske kom-
petanser som er viktige for Sanders utvikling 
i matematikk? Hva er det prøven ikke kart-

legger?
Mens jeg var lærer i ungdomsskolen, deltok 

jeg i drøftinger av slike spørsmål sammen 
med lærere på småtrinnet. Da jeg skulle skrive 
master oppgave i matematikkdidaktikk, fikk jeg 
mulighet til å jobbe grundigere med temaet. 
Samtidig skiftet jeg jobb og ble en del av 
Forum for matematikkmestring ved Sørlandet 
kompetanse senter. Forumet har fokus på tidlig 
innsats og forebygging. I noen sammenhenger 
blir vi gjennom PP-tjenesten spurt om råd av 
skoler som er bekymret for utviklingen til en 
elev. Det blir da gjerne henvist til at eleven har 
kommet under kritisk grense på den obligato-
riske kartleggingsprøven i småskolen. Lærere 
lurer også på hvordan de kan bruke prøvene 
til mer enn å avgjøre om Sanders prestasjoner 
er over eller under kritisk grense. Kan prøvene 
brukes i et forebyggende perspektiv? Det er 
en viktig grunn til å undersøke muligheter og 
begrensninger ved Regneprøven. 

Hva er Regneprøven?
Fra 2008 har alle elevene på annet trinn i 
Norge brukt én matematikktime hver vår på å 
gjennom føre en obligatorisk prøve for å kart-
legge tallforståelse og regneferdighet. I tillegg 
finnes det frivillige kartleggingsprøver for første 
og tredje trinn. Utviklerne bruker «Regne-
prøven» som begrep i sin omtale av prøvene 
(Alseth & Throndsen, 2008). For å avgrense 

Gjermund Torkildsen
Sørlandet kompetansesenter
gjermund.torkildsen@statped.no
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masteroppgaven har fokuset vært på Regne-
prøven for annet trinn. 

Utviklerne har laget et rammeverk for Regne-
prøven (op.cit.). Rammeverket beskriver hvilke 
deler av kompetansemålene som kartlegges, og 
på hvilke sider i Regneprøven de blir kartlagt. 
Det presiseres også hvordan kompetansemålene 
er fortolket på Regneprøven. Et utdrag av ram-
meverket blir presentert senere i artikkelen.

Regneprøven skal kartlegge alle kompetanse-
målene på hovedområdet tall, og ett av de tre 
kompetansemålene på området måling. Kompe-
tansemålene på områdene geometri eller statis-
tikk blir ikke kartlagt. 

Regneprøven er skriftlig og individuell. Først 
leser læreren en introduksjon til hver side. Der-
etter får elevene en avgrenset tid til å svare på 
oppgavene på den siden. Prøven inneholder en 
blanding av flervalgsoppgaver og oppgaver hvor 
elevene selv må fylle ut svaret (se figur 1 og 2).

Hva er hensikten med Regneprøven?
Kort fortalt er hensikten å identifisere de elevene 
det kan være grunn for å bekymre seg for med 
hensyn til læring i matematikk. Det er derfor 
definert en kritisk grense, og ca. 20 % av elev-
ene skal komme under denne grensen. På annet 
trinn går grensen ved 43 av 74 poeng.

Hva ble undersøkt?
Forskningsspørsmålet var:

Hva kan Regneprøven gi av informasjon 
om elevenes tallforståelse og regneferdig-
heter etter annet trinn?

For å avgrense spørsmålet har jeg i master-
oppgaven stilt noen underspørsmål. I denne 
artikkelen formulerer jeg disse slik:
1. Hvordan samsvarer Regneprøven med 

LK06?
2. Hvordan samsvarer Regneprøven med 

internasjonal forskning?
3. Hva kan resultatene til elevene under kri-

tisk grense gi av informasjon?

Hvordan samsvarer Regneprøven med 
LK06? 
Min analyse bygger på en del forutsetninger. I 
masteroppgaven legger jeg vekt på å være trans-
parent slik at det skal være mulig å etterprøve 
mine resultater. Dette kan illustreres med et 
utdrag fra rammeverket (se tabell 1).

I rammeverket er det å dele opp og bygge 
mengder fortolket som å dele opp tall til 10. Det 
er også gitt eksempel på en type oppgave som 
skal kartlegge denne delen av kompetansemålet 

Figur 1. Eksempel på flervalgsoppgave. 

Figur 2. Eksempel på oppgave hvor eleven må fylle ut 

svaret.
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etter annet trinn, og en henvisning til tre sider i 
Regneprøven. To av disse sidene er gjengitt tid-
ligere i denne artikkelen.

Jeg legger vekt på at en mengde i matematikk 
inneholder noen tellbare elementer. For eksem-
pel inneholder mengden i figur 3 fem kuler.

Et tall inneholder derimot ikke noen tellbar 
mengde, men er en symbolsk representasjon for 
innholdet i en mengde. Tallet 5 representerer for 
eksempel antall kuler i mengden over. Det kan 
oppfattes som en innsnevring av kompetanse-
målet når det å dele opp og bygge mengder blir 
fortolket som å dele opp tall. Alle de tre sidene 
fra Regneprøven handler etter min mening om 
å arbeide med tallsymboler. 

Min oppfatning er at oppgaver som handler 
om å regne symbolsk, ikke kartlegger det å «dele 
opp og bygge mengder opp til 10». Jeg stiller meg 
derfor undrende til om dette delmålet kartlegges 
på de tre oppgavesidene i Regneprøven. Jeg stil-
ler meg også undrende til om det i det hele tatt 
er mulig å kartlegge slike kompetansemål på en 
skriftlig og individuell prøve og tenker at lærere 
heller bør undersøke dette gjennom observasjon 
av elever i situasjoner hvor de må samhandle 
og samtale. Et eksempel kan være å legge ut en 
stor mengde fyrstikker og så se hvordan elevene 
velger å gruppere dem når de skal telles opp. 
Teller de fra én uten å gruppere? Grupperer de 
to og to? Fem og fem? Ti og ti? Hva sier elevene? 
Og hva skjer hvis elevene kommer ut av tellinga? 
Her kan aktivitetene som foreslås i veiledningen 
til kartleggingsprøven, være gode startpunkter 
for observasjon.

Jeg ser at min tolkning av det å dele opp en 
mengde er avgjørende for konklusjonen jeg 
kommer til. Tilsvarende forsøker jeg gjennom 

hele analysen av prøven å drøfte hvilke forut-
setninger min analyse bygger på.

Ut fra mine analyser konkluderer jeg med 
at Regneprøven ikke kartlegger alle kompe-
tansemålene som prøven ifølge rammeverket er 
ment å kartlegge. For å analysere prøven har jeg 
delt opp de aktuelle kompetansemålene i tjue 
delmål.1 Jeg konkluderer med at åtte av del-
målene ikke blir kartlagt på Regneprøven, og 
at noen av de resterende delmålene blir kartlagt 
i veldig liten grad. Etter min oppfatning kart-
legger Regneprøven først og fremst elevenes 
telle ferdigheter i tallområdet 0–40. 

Hvordan samsvarer Regneprøven med 
internasjonal forskning?
Utviklerne av Regneprøven sier:

Rammeverket bygger på utstrakt interna-
sjonal forskning, siden det er gjennomført 
mange omfattende studier med tanke på å 
beskrive elevers utvikling av kompetanse 
innen tall og tallregning. (Alseth, Thrond-
sen & Turmo, 2009, s. 4).

Den internasjonale forskningen som omtales 
her, har jeg valgt å kalle Regneprøvens teore-
tiske grunnlag. Det henvises spesielt til et utvalg 
internasjonale forskningsbaserte rammeverk 
som beskriver barns utvikling av tallforståelse 
og regneferdigheter. Jeg ønsket å få oversikt over 
det teoretiske grunnlaget og undersøke hvordan 

Gruppering og oppdeling

Kunnskapsløftet Presisering Oppgaveeksempler Hefteside

Dele opp og bygge 
mengder opp til 10

Oppdeling av tall 
opp til 10

Hvor mye mangler 
på 10?

8,13,14

Tabell 1. Utdrag fra Regneprøvens rammeverk som presiserer Dele opp og bygge mengder opp til 10.

Figur 3. En mengde som inneholder fem kuler.
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Regneprøven samsvarte med dette. 
Jeg har konsentrert meg om å undersøke 

forskningen innenfor det utviklerne av Regne-
prøven omtaler som «den underliggende kom-
petansen». Kort fortalt handler det om at noen 
oppgaver er lettere enn andre, og at noen kom-
petanser i matematikk hviler på andre (Alseth, 
Throndsen & Turmo, 2007). I masteroppgaven 
drøfter jeg hvordan henholdsvis «mursteins-
metaforen» og «nettverksmetaforen» gir ulike 
tanker og forestillinger om matematikk og 
matematikklæring. Er matematikk et fag hvor 
kunnskaper bygges «stein på stein», eller kan det 
finnes ulike veier til innsikt og erkjennelse? 

Noen av studiene som danner det teoretiske 
grunnlaget for Regneprøven, beskriver nettverk 
og viser at barn utvikler seg på ulike måter. Selv 
om noen ferdigheter forutsetter andre, viser det 
seg også at ferdigheter som beskrives som «kre-
vende», kan beherskes selv om ferdigheter vi 
gjerne ser på som «enklere» og mer «grunnleg-
gende», ikke beherskes (Denvir & Brown, 1986a; 
Lindhardt, 2011).

Australia og New Zealand har gjennomført 
mange forsknings- og utviklingsarbeid for å 
beskrive små barns utvikling på områdene 
tallforståelse og regneferdighet (Wright, Mart-
land & Stafford, 2006). I noen av disse beskrives 
blant annet såkalte vekstpunkter for å beskrive 
en «normal» utvikling. Det kan derfor være 
nærliggende å tolke dem i lys av «mursteins-
metaforen». Samtidig blir det presisert at alle 
elevene ikke passerer alle vekstpunktene, og i 
alle fall ikke i samme rekkefølge. Jeg tolker det 
derfor slik at disse beskrivelsene er mer i tråd 
med «nettverksmetaforen» enn jeg fikk inn-
trykk av ved første gjennomlesing. 

Et fellestrekk ved forskningen som danner 
det teoretiske grunnlaget for Regneprøven, er 
etter min vurdering at den bruker barns utvik-
ling av tellestrategier som utgangspunkt for å 
beskrive utviklingen av tallforståelse og regne-
ferdigheter. 

I rammeverket til Regneprøven brukes over-
skriftene «Telling og tallrelasjoner», «Gruppe-

ring og oppdeling» og «Regning og oppgave-
strukturer». De samme kategoriene blir, med 
noen nyanser, også brukt i de rammeverkene 
som danner det teoretiske grunnlaget for 
Regne prøven. 

Jeg fant at det var konsistens i beskrivelsene 
av barns utvikling av kompetanse innen tall 
og tallregning i den forskningen utviklerne av 
Regneprøven har henvist til, i alle fall når det 
gjelder «den underliggende kompetansen».

Hva kan resultatene til elevene som 
presterer under kritisk grense, gi av 
informasjon?
Med utgangspunkt i 90 elevers besvarelser 
undersøkte jeg hva prøveresultatene kunne gi av 
informasjon om elevenes tallforståelse og regne-
ferdighet, spesielt for de elevene som presterer 
under kritisk grense. For 34 av elevene hadde 
jeg data fra både annet og tredje trinn og kunne 
derfor sammenlikne resultatene.

Når det gjelder poengscore på Regneprøven, 
viser mine data at elevene som scorer under kri-
tisk grense, stagnerer fra annet til tredje trinn. 
Antall elever som scorer under kritisk grense, 
øker også fra annet til tredje trinn. Begge deler 
gjenspeiler at vansker i matematikk gjerne viser 
seg et stykke ut i småtrinnet (Lunde, 2010) eller 
på mellomtrinnet (Lindhardt & Hansen, 2011). 
Det er derfor en forventet utvikling. Jeg har for-
søkt å se bak tallene og undersøke hvilke opp-
gaver det ser ut til at elevene strever mest med. 
Hvilket matematisk innhold eller hvilke kompe-
tanser er det elevene må beherske for å løse opp-
gavene? Hvordan gjør elevene som scorer under 
kritisk grense, det på disse oppgavene?

I forbindelse med utprøvingen av Regne-
prøven ble det gjennomført en representativ 
undersøkelse på nasjonalt nivå (Alseth et al., 
2007). I rapporten fra denne undersøkelsen var 
det fokus på fire oppgavesider hvor resultatene 
til elevene som scorer under kritisk grense, viste 
interessante mønster sett i forhold til alle elev-
ene samlet. Analyser av datamaterialet tyder på 
at elevene som scorer under kritisk grense, har 
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en svak forståelse av gruppering, de har svak 
lineær tallforståelse, de bruker tungvinte telle-
strategier og har dermed heller ikke effektive 
regneferdigheter.

Hvilke av oppgavene gir elevgruppen totalt 
færrest poeng? Analysen viser at de oppgavene 
hvor elevgruppen totalt får færrest poeng, er 
spesielt krevende for dem som har svar under 
kritisk grense. Forskjellen mellom elever som 
scorer under kritisk grense, og elevgruppen 
samlet, er større på disse tre oppgavesidene enn 
noen av de andre sidene i Regneprøven. Hvorfor 
er disse oppgavene krevende: 
– Hvor mye er igjen?
– Skriv tallet som mangler 
– Tegn ring rundt halvparten

I figur 1 og 2 har jeg gjengitt de to prøvesidene 
på annet trinn som kartlegger «Hvor mye er 
igjen?» og «Skriv tallet som mangler». Figur 4 
viser hvordan «Tegn ring rundt halvparten» blir 
kartlagt.

I begynnelsen av artikkelen møtte vi Sander, 
som skulle finne ut hvor mange kroner han 
hadde igjen etter en tur i blomsterbutikken. 
«Hvor mye er igjen?» kartlegger subtraksjon. 
Generelt beskrives subtraksjon som mer kre-
vende enn addisjon (Denvir & Brown, 1986a, 
Peltenburg, Heuvel-Panhuizen & Doig, 2009). 
Det er en fordel å beherske telling bakover for å 
løse subtraksjonsoppgaver (Alseth et al., 2009). 
Resultatene kan tyde på at elever som scorer 
under kritisk grense, ikke er like fortrolige med 
å telle bakover som fremover.

Når det gjelder «Tegn ring rundt halvpar-
ten» er det enklere å finne halvparten av 14 hvis 
eleven har etablert 7 + 7 = 14 som tallfakta, enn 
hvis hun må bruke modellerings- eller telle-
strategier. Det å kjenne slike tallkombinasjoner 
er sentralt for å ta i bruk mer effektive regne-
strategier (Wright et al., 2006). En del elever på 
annet og tredje trinn vil fortsatt bruke tung-
vinte strategier og kjenner få tallkombinasjoner 
(Ostad, 2008b). Det vil da ta lengre tid å løse 
oppgavene på tredje trinn fordi tallområdet har 

økt, noe som kan forklare at forskjellen mellom 
elever som scorer under kritisk grense, og elev-
gruppen samlet øker fra annet til tredje trinn på 
denne oppgavetypen. 

For å løse «Skriv tallet som mangler» er det 
en fordel med en god begrepsmessig forståelse 
av likhetstegnet (Anghileri, 2006, Ma, 2010). 
Analysen tyder på at dette er den mest krevende 
oppgavetypen på Regneprøven for annet trinn, 
og at elever som scorer under kritisk grense, har 
store problemer med disse oppgavene. 

Noen tanker om veien videre
Det første funnet mitt var at Regneprøven ikke 
kartlegger alle kompetansemålene som den 
ifølge rammeverket skal gjøre, men at prøven 
hovedsakelig kartlegger elevenes telleferdig heter 
i tallområdet 0–40. Hvis mine forutsetninger 
og resultater er holdbare, trenger det ikke bety 
at prøven er av dårlig kvalitet. Hensikten med 
prøven er å identifisere de elevene som viser 
en kritisk utvikling i matematikkfaget. En del 
forskning bruker utelukkende elevenes valg av 
regnestrategier som utgangspunkt for å identi-
fisere elever med matematikkvansker (Ostad, 
2006). Kanskje det er et tilstrekkelig grunnlag 
for å identifisere elevene som viser en kritisk 

Figur 4. Tegn ring rundt halvparten.
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utvikling i matematikkfaget? 
Hvis funnet mitt viser seg å være holdbart, 

synes jeg likevel det er naturlig at Utdannings-
direktoratet tar en gjennomgang av ramme-
verket med hensyn på hvilke kompetansemål 
som kartlegges, og hvor godt de blir kartlagt, 
slik at rammeverket kan justeres i forhold til hva 
prøven kartlegger. 

Det jeg finner mest spennende med Regne-
prøven, er at det er utviklet et veiledningshefte 
som gir en nærmere beskrivelse av hensikten 
med de ulike prøveoppgavene og hva de er ment 
å kartlegge. Det følger også med tips til hvor-
dan læreren kan gjøre nærmere undersøkelser 
etter at prøven er gjennomført, f.eks. ved å gjøre 
intervju eller legge til rette for felles aktivite-
ter i matematikktimene. Fellesaktivitetene gir 
muligheter for læring gjennom å erfare og dis-
kutere matematikk, samtidig som læreren kan 
observere hvordan f.eks. en elev håndterer mate-
matikken i en situasjon som er annerledes enn 
en individuell skriftlig prøve. Dette gir mulig-
het til å jobbe med matematikken gjennom å 
få erfaringer, vurdere, argumentere og lytte til 
andre. Samtidig tenker jeg at mange kompetan-
ser kan kartlegges bedre gjennom observasjon i 
slike dynamiske situasjoner enn på en skriftlig, 
individuell prøve. 

Det andre funnet mitt var at det er konsistens 
i beskrivelsene av barns utvikling av kompe-
tanse innen tall og tallregning i den forskningen 
utviklerne av Regneprøven har henvist til. Det 
teoretiske grunnlaget for prøven har stort fokus 
på telling, et fokus som etter min vurdering 
også er dominerende i mange undervisnings-
praksiser. For meg er det litt paradoksalt at vi 
nærmer oss matematikken gjennom å telle og 
telle, når utfordringen for mange elever med 
matematikkvansker nettopp er at de «blir hen-
gende fast» i tungvinte tellestrategier (Ostad, 
2008). Forskningsresultater som ikke er med i 
det teoretiske grunnlaget for Regneprøven, kan 
tyde på fokuset på telling bør debatteres, og at 
det kan være verdt å vurdere om begynner-
opplæringen i mye større grad bør ta utgangs-

punkt i mønster (Wing, Tacon & Atkinson, 
2004) eller måling (Schmittau, 2003). Slike 
innfallsvinkler vil antakelig implisere at et helt 
undervisningsparadigme må utfordres. 

Den tredje funnet jeg har beskrevet i denne 
artikkelen er at noen oppgavetyper er mer kre-
vende enn andre, og at spesielt elever som scorer 
under kritisk grense, ser ut til å ha liten utvik-
ling fra annet til tredje trinn på disse oppga-
vene. Mine data kan, sammen med dataene fra 
den nasjonale gjennomføringen, gi noen tanker 
om områder av matematikkopplæringen som 
lærere bør være spesielt oppmerksomme på i 
begynner opplæringen. Samtidig er det viktig å 
ikke bli for opphengt i de innholdskomponen-
tene som kartlegges. Hva skjer da hvis Regne-
prøven blir revidert, og elevene skal finne det 
dobbelte av 14 i stedet for halvparten?

Noter
1 Jeg er i utgangspunktet skeptisk til å dele 

kompetansemål opp i delmål i form av 
innholdskomponenter fordi det kan føre til 
et overdrevent fokus på det som er mål-
bart. I masteroppgaven drøfter jeg denne 
problemstillingen mer utførlig.
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Einar Jahr

Om intuitiv derivasjon
I Tangenten nr. 1/2011 har Christoph Kirfel en 
interessant artikkel om å gi intuitiv forståelse 
for derivasjon. Jeg har lyst til å supplere disse 
betraktningene.

La oss først se på derivasjon av kvadratrot-
funksjonen. I figur 1 er grafen til kurven med 
likning x = y 2 tegnet opp. I første kvadrant har 
vi da grafen til funksjonen y x= . Tangenten 
til kurven i punktet (x, y) er tegnet opp. Sett fra 
y-aksen har den stigningstall 2y. Men sett fra 

x-aksen har den stigningstall 
1

2

1

2y x
= .

Denne figuren kan generaliseres til å gi for-
ståelse for derivasjon av den omvendte funksjon 
i sin alminnelighet.

Kjerneregelen
I mange sammenhenger er det fruktbart å opp-
fatte den deriverte som stigningstallet til tan-
genten til funksjonsgrafen. Men dette alene gir 
en ufruktbar begrensning av begrepsinnholdet. 
En annen oppfatning er fart. På figuren ovenfor 
kan en tenke seg at det i punktet (x, y) er plas-
sert et speil med stigningstall –1. Sender vi en 
lysstråle fra punktet (x, 0) mot punktet (x, y), 
vil denne reflekteres inn mot y-aksen og treffe 
denne i punktet (0, y). Hvis nå x vokser med 
én enhet per sekund, vil y bevege seg med fart 
y' enheter per sekund. Hvis x beveger seg med 
k enheter per sekund, vil y bevege seg med y'·k 
enheter per sekund.

Se nå på figur 2. Her er y = f(g(x)). Hvis 
nå x vokser med én enhet per sekund, beve-
ger u seg med g'(x) enheter per sekund. 

Ifølge resonnementet ovenfor (erstatt x med 
u og k med g'(x)) vil da y bevege seg med  
f  '(u)·g'(x) enheter per sekund. Det betyr at 
y' = f  '(g(x))·g'(x). Dette er kjerneregelen, vist 
uten bruk av noe stort formelapparat. Samtidig 
viser denne metoden hva som er feil når man 
glemmer å multiplisere med den deriverte av 
kjernen: Da finner man farten til y når u vokser 
med én enhet per sekund, mens den skulle 
være farten til y når x vokser med én enhet per 
sekund.

Einar Jahr
Pensjonert lærerutdanner
einjahr@hotmail.no

x = y2

2y

1

x

y

y + 1

Figur 1

x

x

y

y

u
u

u = g(x)

y = f(u)

Figur 2
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Denne høsten blir det satt økt fokus på en mer 
praktisk og variert tilnærming til lærings-
arbeidet i ungdomsskolen. I tillegg til innføring 
av valgfag er det fra departementets side et uttalt 
siktemål at variasjon, praksisretting og relevans 
skal gjennomsyre opplæringen i alle fag. En slik 
intensjon legger til rette for at elevene utvikler 
eierskap til læreprosesser som kan øke motiva-
sjon og læringsutbytte. 

Tangenten vil gjerne bidra til en slik utvik-
ling for matematikkfaget. I forlengelsen av 
temaet «Matematikk og kropp» fra nummer 
2-2012 velger vi i dette nummeret å presentere 
to undervisningsopplegg (de neste fire sidene) 
som stimulerer til å ta kroppen i bruk i utvik-
ling av matematisk kompetanse. Aktivitetene 
kan brukes og tilpasses elever fra ca. elleve år 
og oppover. 

Undervisningsoppleggene inngår i Sund 
Matematik, som er utformet av en rekke lærere 
i Danmarks Matematiklærerforening. I boka 
finnes en rekke aktiviteter for alle aldersgrupper 
i skolen fordelt på seks emner: sport, stjerne-
løp, kondisjon, BMI, kost og kjemiske prosesser. 
Som tittelen og temaene antyder, kobles mate-
matisk læring med kroppslig erfaringer, helse og 
livsstil, og det inviteres til refleksjon og samtale 
rundt de samme temaene.

«I Sund Matematik knytter vi sundhed til 

elevernes egne oplevelser og erfaringer med 
emnet. Elevernes arbejde med materialet kan 
medvirke til, at de opnår erkendelse og forstå-
else af begrebet sundhed, så de bliver i stand til 
at tage kritisk stilling og handle for at fremme 
egen og andres sundhed.» 

Undervisningsoppleggene har egne lærer sider 
som knytter aktivitetene til ulike matematiske 
kompetanser og arbeidsmåter, herunder rik 
anledning til bruk av IKT. De fleste aktiviteter 
legger grunnlag for matematikk som regifag i 
tverrfaglige undervisningsforløp sammen med 
samfunnsfag, mat og helse og kroppsøving. 

Mange aktiviteter kan tilpasses ulike alders-
grupper og ferdighetsnivå innad i klasser eller 
grupper. Av bildene med vaterflaske og måling 
av bakkehøyde kan det skapes god undervisning 
både for elleve- og 16-åringer. Lykke til med å 
skape elevsentret, praktisk og variert undervis-
ning for elevene!

Terje Lerø

«Sund matematik»

Terje Lerø
Erdal barneskole
terjelero@gmail.com

Andreasen, M., Lilholt, A., Rasmussen, F. E., & 
Nielsen, G. B.  (red): Sund Matematik. 
Forlaget Matematik, 2011
www.dkmat.dk
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Rundbold

Matematik og motion

Undersøg
Tegn jeres rundboldbane i et
bestemt målestoksforhold.
Vis målene på tegningen.

I skal beregne den tid, I
hver har løbet under spillet,
som en procentdel af den
samlede spilletid for holdet.

Skriv jeres tider ind på
klassens samlede tidsskema.

Når klassens tidsskema er
udfyldt, skal I tegne hvert
holds samlede tid ind i et
diagram.

Sammenlign de fire holds
resultater både i forhold til
tid og i forhold til pointtal.

Først skal I afsætte en bane
ude på sportspladsen.

Hvis I vælger en bane med
andre sidemål, end tegningen
viser, skal forholdet 16 : 22
bevares.

Banen skal være rektangulær.
Brug et pythagoras-tov, når I
afsætter de rette vinkler.

Tidtagning

Læreren deler jer ind i 4 hold,
A, B, C og D.

Alle på hold A vælger en
makker fra hold C, og alle på
hold B vælger en makker fra
hold D.

Den ene makker er spiller,
den anden tidtager. I skal
skiftes til at spille og tage tid.
Efter spillet er de to makkere
fælles om opgaverne.

Tennisbold og bat
Et pythagoras-tov
4 hjørnekegler
Markering af boldring og
stoppunkt
Stopur/mobiltelefon

16 m

22
 m

1

3 2

14

Hjørnemarkering

Løbebane

Stopfelt

Opgiverfelt

Bold ude

Bold inde

Opmåling af banen

Er en rundboldkamp god motion for alle?
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Lærervejledning

Rundbold   Lærervejledning

Tidtagning
Til pythagorastovet vil tørresnor være velegnet.
Eleverne binder 13 knuder med en meters
afstand. Snoren kan danne en 3-4-5-trekant på
sportspladsen.

Læreren bestemmer, hvor lang tid en kamp må
vare. Hvert hold skal spille lige lang tid.
Læreren er dommer og pointtæller.

Eleverne danner 4 hold, A, B, C og D, med
mindst 7 elever på hvert hold.
Først spiller hold A mod hold B i et bestemt
tidsrum.
Hold C og hold D er tidtagere. Hver elev på
hold C observerer en bestemt elev på hold A, og
hver elev på hold D observerer en bestemt elev
på hold B.

Den, der observerer, har et stopur eller en
mobiltelefon, som kan tælle fortløbende.
Hver gang elevens makker løber under spillet,
måler tidtageren den tid, han eller hun løber.
Tidtageren noterer den samlede tid.
I næste tidsrum skal hold C spille mod hold D.
De, der spillede, bliver nu tidtagere for deres
makker.

Matematik og motion

Matematik
og motion

Matematiske emner og Matematik i anvendelse

Matematiske arbejdsmåder

· gruppearbejde
· dataindsamling
· databehandling

Matematiske kompetencer

· modellerings
kompetence
· symbolbehandlings-

kompetence
· kommunikations

kompetence
· hjælpemiddel-

kompetence

· procent, formler, koordinatsystem
· geometriske tegninger,

målestoksforhold
· indsamle og tolke data,

grafisk afbildning

Tidtagning er målrettet mellemtrinnet.
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Hjertesti

Hjertesti

Undersøg
Gå en tur på en hjertesti
og mål din puls for hver
500 meter.

Skift tempo, hver gang du
har gået 500 meter. Du må
gerne løbe de 500 meter
en gang imellem.
Har din gå- og løbe-
hastighed nogen betydning
for din puls?

Hvor på ruten kan I
udfordre deltagerne med
fysiske øvelser?

Er der en hjertesti i nærhe-
den af, hvor du bor?
Hvis du ikke ved det, kan
du undersøge det på
www.hjertestier.dk

Giv forslag til en hjertesti i dit område

Ideer
Udform en folder om jeres
hjertesti.

Læg et kort ind, hvor stien
er markeret, og overvej,
hvilke oplysninger der skal
være på folderen. Kortet
må gerne være trykt i
folderen.

Tegn skitser til fysiske
øvelser, der kan udføres
på ruten.

Laminer skitserne eller læg
dem i klare plasticposer.
Hæng dem op ved de
træer eller redskaber, fx en
bænk, hvor øvelserne kan
udføres.

Husk at sikre tilladelse.

Kort over
lokalområdet
Meterhjul med tæller
Stopur

Kortet viser en hjertesti
indtegnet med rødt. Du får
bl.a. følgende at vide om
denne hjertesti.

Stien går gennem
- skov
- bebyggelse
- langs træningsredskaber

Stien er
- rig på fugleliv
- egnet til at cykle på
- egnet til løb
- egnet for gangbesværede

En hjertesti er en afmærket motionsrute, som har en længde mellem
4   og 6 kilometer. I normalt tempo kan man gå turen på cirka 1 - 1   time.

Giv forslag til en hjertesti i dit
lokalområde og tegn stien ind
på et kort.

Stien må gerne gå lidt op og ned
i terrænet, men ikke for stejlt.

Indlæg aktiviteter langs ruten.

1
2

1
2
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Lærervejledning

Hjertesti  Lærervejledning

De matematiske aktiviteter henvender sig til
mellemtrin og ældste trin.

Hjertesti
De faglige områder vedrører målestok, kort-
aflæsning og måling af hastigheder. Læreren må
sætte et rimeligt niveau for de enkelte gruppers
arbejde med at udforme en sti på et kort. Det
er vigtigt, at kortet viser en “Hjertesti“ med de
krav til afstande, der stilles i oplægget, og at
eleverne efterfølgende går eller løber ruten.

Der er fokus på Matematik i anvendelse, da
eleverne skal udføre et praktisk arbejde og
gennemføre nogle praktiske øvelser. De prakti-
ske øvelser, eleverne udformer, må gerne have
karakter af fysiske udfordringer, da det kan
fastholde elevernes bevidsthed om, at det er
sundt og sjovt at bevæge sig.

Eleverne kan søge oplysninger om hjertestier på
internettet, evt. i samarbejde med læreren.
Ligeledes kan et regneark være en hjælp til at
beregne en rutes længde og den hastighed, en
gruppe elever tilbagelægger ruten med.

Hjertesti

Matematiske emner og Matematik i anvendelse

Hjertesti
Der stilles krav om, at eleverne læser og formu-
lerer faglige tekster, både ved udformning af en
Hjertesti og hvis de udarbejder en folder.

Aktiviteten kan gennemføres med alle klasse-
trin. Det er generelt sundt at bevæge sig!

Fakta
For en del år siden, da der kom fokus på
betydningen af at få motion nok for at
undgå hjerte-kar sygdomme, blev
Hjerteforeningen meget aktiv med
oprettelse af motionsstier/ hjertestier
rundt om i landet.

Der kan hentes mere materiale og infor-
mation på www.hjertestier.dk

På denne side findes bl.a. en oversigt
over hjertestier og lokalforeninger i
Danmark.

Matematiske arbejdsmåder

· faglig læsning

Matematiske kompetencer

· målestok
· kortaflæsning
· måling af hastigheder

· problembehandlings-
kompetence
· modellerings-

kompetence
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Inga Sofie Sårheim

ENT3R– eit 
motivasjonsprogram for 
ungdom
Gjennom heile skulegangen min, frå barnesku-
len til universitetet, har matematikk vore det 
faget der medelevane mine lettast møtte vans-
kar og hinder som dei ikkje kom over. Avisene 
skriv at Noreg treng ingeniørar og realistar, men 
matematikkfaget, faget som ligg til grunn for 
naturvitskapen, møter stor motstand blant elev-
ane. Samfunnet i dag aksepterer at matematikk 
er vanskeleg. Det er «lov» å vere dårleg i matte.

Realfagsmeistring og realfagsinteresse
Realfag handlar om samfunnsengasjement, om 
verdiar og velferd, både nasjonalt og globalt. 
Ein treng realfagleg kompetanse for å kunne 
møte utfordringane ein veit vil komme i fram-
tida. Misoppfatningar av realfag og teknologi 
har ført til manglande rekruttering til desse 
ut danningane. Allereie på vidaregåande nivå fell 
for mange elevar frå, og dette fører til at færre 
søkjer høgare realfageleg utdanning.

På oppdrag frå Kunnskapsdepartementet, 
under leiing av RENATEsenteret, blei prosjektet 
ENT3R født i 2009. Bakgrunnen var eit prosjekt 
som sikta mot å gjere realfag, spesielt matema-
tikk, meir tilgjengeleg for elevar i tiande klasse 
og i den vidaregåande skulen. ENT3R vil gje 

unge ei meistringskjensle i matematikk og styr-
kje dei unges motivasjon og valkompetanse.

Rollemodellar for realfag og teknologi
Ein reknar realfagsstudentar for å vere gode 
rolle modellar og mentorar for elevar i tiande 
klasse og i vidaregåande skule. Studentane kan 
gje elevane matematikktrening og styrkje inter-
esse deira for å lære meir realfag. Elevar som 
ønskjer hjelp med matematikklekser og er inter-
esserte i å vite meir om realfag, kan komme og 
bli motiverte av dei meir erfarne studentane.

Inga Sofie Sårheim 
ENT3R Bergen, UiB
inga.sarheim@student.uib.no

Byggekonkurranse med spagettitårn. Elevane 

nyttar geometriske former for å kunne bygge eit 

mest mogeleg høgt og stabilt tårn av spagetti og 

marshmallow.
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ENT3R er eit nasjonalt satsingsprosjekt og er 
tilknytt universitet og høgskular i Noreg som 
tilbyr høgare utdanning innan realfag og tekno-
logi. Ved vedkomande høgskule og universitet 
blir kvart lokale delprosjekt drive som eit eige 
prosjekt. Kvart prosjekt har sin eigen prosjekt-
leiar, og ho eller han har ansvaret for å tilsetje  
flinke og engasjerte mentorar. Kvar mentor har 
ansvar for ei gruppe på ti elevar og kan slik gi 
kvar elev den tida og den rettleiinga han treng.

På ENT3R får ein høyre om naturvitskapen 
på ein heilt annan måte enn på skulen. Det 
er svært interessant å høyre på når men-
torane fortel om det dei finn mest interes-
sant ved studiet sitt. 
– Karsten, ENT3R-elev

Éin gong i veka kan elevane møte opp på høg-
skulen eller universitetet for å løyse realfage-
lege problem. Det kan dreie seg om arbeid med 
pensum, hjelp til matematikklekser, grubleopp-
gåver og større utfordringar. I tillegg vil men-
toren ha eit lite program kvar veke. Denne tida 
kan han bruke til å fortelje korleis matematikk 
blir brukt i hans studiekvardag, og kva han 
finn interessant og engasjerande ved realfaga. 
Vi ønskjer at elevane skal oppleve teknologi og 
realfag på ein annan måte enn dei gjer i skule-
samanheng.

Brubyggjar
Nokre gonger i året arrangerer ENT3R elev-
kveldar, der grupper frå arbeidslivet deltek 
med presentasjonar frå sine verksemder. Vi vil 
byggje bru mellom dei ulike nivåa i utdannings-
sektoren og arbeidslivet. Innleiarane kan for-
telje om kor viktig matematikkgrunnlaget ele-
vane får i skulen, vil vere når dei sjølve skal ut 
i arbeid. Dette er sosiale kveldar der elevar og 
mentorar frå ulike grupper, trinn og klassar kan 
møtast for å utvikle realfagsinteressa si.

Eit døme: ENT3R Bergen
I Bergen vart det oppretta to ulike og uavhen-

gige delprosjekt då ENT3R blei skipa, eitt ved 
Høgskolen i Bergen og eitt ved Universitetet 
i Bergen. Prosjekta blir drivne med kvar sine 
prosjektleiarar og kvar sine målgrupper. ENT3R 
Bergen har så langt bestått av 200 elevar likt for-
delte mellom universitetet og høgskulen. Høgs-
kulen har tilsett dyktige ingeniørstudentar som 
mentorar for elevar i  tiande klasse rundt om i 
Bergen.

Ved universitetet har studentar ved Det 
matematisk-naturvitskaplege fakultet teke på 
seg ansvaret for å vekkje realfagsinteressa hos 
elevar i første klasse ved vidaregåande skular 
som tilbyr realfagsmatematikk (R1 og R2) 
som programfag i andre og tredje klasse. Etter 
spørsmål frå elevane vil universitetet tilby  ei 
R-gruppe frå hausten av, slik at elevane kan dra 
nytte av ENT3R i fleire år.

Eg går på ENT3R fordi eg får hjelp til 
leksene eg ikkje skjønar sjølv. Fordi eg lærer 
så mykje interessant. Og fordi det er veldig 
kjekt og sosialt. 
– Thomas, ENT3R-elev

Mentorane kjem frå ulike studium, og har ulik 
bakgrunn og ulike interessefelt. Vi er såleis 

Isbitforsøk. Ved hjelp av trykk delar elevane ein isbit 

utan å få to delar.
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utstyrte med eit arsenal av kompetanse, både 
i breidde og djupne, og er rusta til å svare på 
spørsmål frå nysgjerrige elevar.

Tett samarbeid, til elevens beste
Sjølv om avdelingane ved Høgskolen i Bergen 
og Universitetet i Bergen er sjølvstendige, har 
vi eit tett samarbeid for å gi elevane eit betre 
tilbod. Vi har òg eit godt og tett samarbeid med 
Hordaland fylkeskommune, NHO og Bergen 
kommune. Representantar frå desse samar-
beidspartnarane og frå administrasjonen ved 
høgskulen og universitetet, og prosjektleiarane 
frå dei to ulike prosjekta utgjer styringsgruppa 
til ENT3R Bergen. Høgskolen i Bergen og Uni-
versitet i Bergen har arrangert fleire elevkveldar 
i saman. Dette er kveldar der elevar og mentorar 
møtest på tvers av grupper og skular for å ete 
pizza og drikke brus, og der dei får høyre om 
korleis matematikk og realfag blir brukt i ulike 
arbeidskvardagar. Vi har blant anna hatt besøk 
av ingeniørar frå BKK, hatt papirflykonkurranse 
og vore på Andreas Wahls  «vitenshow».

Fokus på forståing og trening
ENT3R er ikkje ei erstatning for skulen og 

matematikktimane. Vi er opptekne av at vi ikkje 
underviser elevane, men vil hjelpe til med mate-
matikktrening når tida for læraren er for knapp 
og foreldra ikkje kan hjelpe.

Med matematikken som grunnlag utforskar 
og diskuterer elevar og mentorar naturvitskap-
lege fenomen. Då ser vi på problema frå ulike 
sider for å hjelpe kvarandre til å komme fram 
til forståing.

På ENT3R ønskjer vi elevar på alle faglege 
nivå velkomne.  Vi er ingen eksklusiv klubb for 
dei flinkaste elevane. Vi vil hjelpe elevar som 
slit litt ekstra med å henge med i timane, og i 
tillegg gi elevar den vesle motivasjonen dei treng 
for å setje seg ned og forstå leksene, ikkje berre 
gjere dei. Vi er eit gratis tilbod for ungdom som 
ønskjer å  lære  meir matematikk.

Døme på ENT3R-oppgåver

Papirbåtkonkurranse 
Bygg ein båt ved hjelp av papir, tape og 
sugerøyr. For å teste konstruksjonen blir 
båtane fylte med kronestykke til dei søkk. 
Den båten som toler flest kronestykke, vinn 
konkuransen.

Funksjons-battleship 
I kvar sine koordinatsystem teiknar elevar to 
lineære funksjonar. To og to elevar spelar mot 
kvarandre. Ein skyt på koordinatar og prøver 
å treffe funksjonen. Med nok treff kan eleven 
gjette på funksjonane til motspelaren.

Fyrstikkoppgåver 
Av ei gitt mengd fyrstikker skal ein lage eit nytt 
mønster ved berre å flytte ei gitt mengd av 
fyrstikkene.

Mattebingo 
Kvar elev lagar eit 4×4-rutenett og fyller det 
med tal frå 1 til 50. Mentoren gir elevane 
oppgåver der løysinga er eit tal frå 1 til 50. 
Dersom løysingstalet er i rutenettet, kan 
eleven krysse det ut. Den første som får 
bingo, vinn.

Oppgåver frå tidlegare Abelkonkurransar
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En bok med mange 
oppgaver
Nils Henry Rasmussen

Hvorfor trenger vi algebra? Hvordan kan vi 
uttrykke generalitet? Og hva er det algebra kan 
uttrykke, som vi ellers ikke ville hatt mulighet til 
å formidle? Dette er noen av spørsmålene Mason, 
Graham og Johnston-Wilder tar opp i boken Å 
lære algebraisk tenkning. Gjennom 375 sider går 
de ned i de helt grunnleggende tankene som ligger 
bak den algebraiske symbolbruken, og utfordrer 
leseren gjennom en rekke oppgaver til å oppdage 
mønstre og sette ord på ulike sammenhenger. Har 
du noen gang lurt på hva som er poenget med 
algebra? Her vil du i tilfelle få rikelig med anled-
ning til å prøve å uttrykke ulike mønstre med 
dine egne ord, og uten noen som helst bruk av 
algebraiske symboler. Men husk at det du forteller, 
må være presist! Og du må passe på at andre vil 
forstå nøyaktig hvilke tall du mener det er lov å 

putte inn i generaliteten du uttrykker!
Gjennom en hel haug med slike oppgaver skal 

det godt gjøres å ikke oppdage hvordan ord og 
symboler egentlig bare er to sider av samme sak. 
Forfatterne kommer også inn på hvilke problemer 
elever og studenter møter i algebraen, og hvordan 
man bedre kan forstå symbolmanipulasjon.

Én god grunn til å lese boken
Den store styrken ved boken er utvilsomt skokken 
av oppgaver som er spredd utover. Det er i snitt 
rundt én oppgave per side gjennom hele boken. 
Disse oppgavene er, som resten av boken, lagt til 
begynnerstadiet og vil fungere som en fantastisk 
kilde til motivasjon for elever som prøver å forstå 
algebra. Matematikklærere vil også ha all grunn 
til å la seg inspirere av innholdet.

Et eksempel: Tenk på et tall, multipliser tallet 
med 3 og legg til 5. Skriv ned svaret du fikk. Ta nå 
tallet du først tenkte på, legg til 5 og multipliser 
med 3. Dette nye tallet er 10 større enn det første 
svaret du fikk. Hvorfor?

Her er en annen oppgave: Summen av tre 
etterfølgende tall er alltid delelig med 3. Men er 
ethvert tall som er delelig med 3, alltid summen 
av tre etterfølgende tall?

Eller hva med denne: Skriv ned to brøker. Lag 
nå en ny brøk der telleren er summen av tellerne 
i de to første brøkene, og nevneren er summen 
av nevnerne i de to første brøkene. Vil denne nye 

John Mason, Alan Graham,  
Sue Johnston-Wilder
Å lære algebraisk tenkning
Caspar Forlag AS, 2011
ISBN 978-8290898-56-9
Pris 455,–
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brøken alltid ligge mellom de to første brøkene?
Leseren vil kanskje lure på hva dette har med 

algebra å gjøre? Svaret er: absolutt alt. For det 
første: Hvordan skal vi forklare hvorfor det tilsy-
nelatende mønsteret alltid vil forekomme? Skal 
vi bare gi eksempler? Hvordan kan vi da forstå 
årsaken som ligger til grunn? Og hvis vi klarer å 
bli overbevist om at en regel f.eks. alltid gjelder for 
de positive heltallene, hva med de negative? Hva 
med de andre reelle tallene? 

Det er store sjanser for at leseren allerede vil 
skjønne poenget etter de første 50 oppgavene. 
Men for dem som føler at matematikk er vanske-
lig å forstå, er det ingen grunn til bekymring. For 
det er fortsatt noen hundre oppgaver igjen for å 
overbevise også dem.

Svakhet 1
På tross av de gode oppgavene er det ett minus 
som trekker ned et ellers godt helhetsinntrykk, 
og det er de didaktiske drøftingene som utgjør 
resten av innholdet.

Det første og alvorligste problemet er mange-
len på kildehenvisninger til didaktisk teori som 
presenteres. Jeg nevner noen eksempler: På s. 64 
presenteres det, uten noen henvisninger, hvordan 
elever kan bli forvirret av de ulike rollene bok-
staver spiller i matematikken. Her kunne forfat-
terne f.eks. ha henvist til en undersøkelse gjort 
blant 2000 australske ungdomsskoleelever om 
hvordan elever blander sammen bruken av bok-
staver fra barneskolen i forbindelse med måling, 
geometri og romertall når de arbeider med alge-
bra på ungdomstrinnet (se Stacey & MacGregor 
(1997)). Dette går rett inn på selve kjerneområdet 
i konstruktivismen, om hvordan elevers tidligere 
erfaringer kan spille inn når de skal prøve å lære 
noe nytt.

På s. 134 forteller forfatterne at forskere har 
studert hvordan regneark er en fin introduksjon 
til å uttrykke generalitet, men hvilke forskere dette 
er, utelater de totalt. Interesserte lesere kan finne 
en veldig fin undersøkelse rundt dette temaet i 
Ainley, Bills & Wilson (2005).

På s. 137–138 er det presentert en rask gjen-

givelse av hvordan begreper bygges opp i lærings-
psykologien, igjen uten kildehenvisning, og med 
tilfeldigvis det samme eksempelet med farger som 
vi finner i kapittel 3 i Skemp (1989) og kapittel 2 
i Skemp (1987).

Et annet problem jeg finner med boken, er at 
forfatterne unngår å gå dypere inn på de didak-
tiske temaene de tar opp. På s. 67, 84 og 185 blir 
det f.eks. presentert hvordan matematiske begre-
per kan forstås både som operasjoner og mate-
matiske objekter (tilfeldigvis også presentert av 
Sfard (1991)). Selv om det ved første øyekast virker 
som om forfatterne har gått dypt inn på temaet 
(hele kapittel 3 er viet til symbolenes rolle i alge-
braen), oppnår ikke leseren noen dypere forståelse 
enn hva oppgavene forteller. Det kunne her vært 
interessant å f.eks. gå inn på hvordan den duale 
forståelsen av et begrep som en operasjon og et 
strukturelt objekt gjelder de fleste begreper man 
finner i matematikken.

Sfard (1991) går inn på hvordan problemer 
med å forstå matematikk gjerne inntreffer når 
en elev eller student ikke klarer å oppnå en dyp 
nok forståelse av et begrep til at han/hun klarer 
å betrakte helheten som et objekt med struktur. 
Tenk på noe så elementært som antallsbegrepet. 
Et voksent menneske som blir presentert tallet 
10, vil gjerne se for seg 10 av noe, enten det er 10 
prikker, 10 mennesker, 10 fingre eller lignende. 
Men for små barn er 10 bare et tallord. De lærer 
seg først telleramsen, hvordan man må peke på 
én og én ting mens man teller, og senere går det 
etter hvert opp for dem at disse tallene faktisk kan 
knyttes til antall elementer man har i en mengde. 
På samme måte kan forståelse av algebra bygges 
opp ved at elever etter hvert får en innebygget for-
ståelse av hva symbolene står for, og hvordan de 
kan manipuleres. Og på samme måte som små 
barn bygger opp antallsbegrepet gjennom at de 
møter tall daglig, observerer hvordan de voksne 
bruker tallene, og selv prøver å etterligne de 
samme metodene, kan elever etter hvert bygge 
opp en tilsvarende forståelse av algebra gjennom 
mange eksempler på anvendelser. Dette er faktisk 
selve konklusjonen til Sfard (1991). Den struktu-
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relle forståelsen av et begrep må komme gjennom 
lang tid med øvelse, inntil et punkt der man føler 
at man kan gjennomføre alle metodene uten å 
tenke seg om. Først da vil eleven være i stand til å 
betrakte hva han/hun faktisk gjør, og utvikle en 
dypere forståelse for sammenhengene.

Flere andre temaer i boken er også overfla-
disk behandlet: Hvordan regneark fungerer som 
motiva sjonsverktøy i algebra (ingen kilder, ingen 
presentasjon av empiriske data), misforståelser 
elever har om algebra, og sammenhengen mellom 
manglende ferdigheter i tallregning og svikt i for-
ståelsen av algebra (f.eks. hvordan algebra opple-
ves som en generalisering av metoder elevene ikke 
kjenner igjen fra tallregningen).

En mangel jeg er spesielt skuffet over, er plas-
seringen algebrahistorien har fått i boken. For den 
er nesten totalt ikke-eksisterende, med unntak av 
en svært kort tidstabell i slutten av boken. Ville 
det ikke ha vært interessant å se nærmere på 
hvordan babylonerne faktisk løste annengrads-
ligninger mer enn 3000 år før bokstavregningen 
ble introdusert? Eller se på hvordan løsningen av 
tredje- og fjerdegradsligninger på 1500-tallet ble 
introdusert med bare bruk av retorisk algebra, 
der man istedenfor x brukte ordet «tingen» og 
alle regneoperasjoner ble forklart med ord? Eller 
har forfatterne betraktet dette som uvesentlig i 
en 375-siders bok om viktigheten av algebraisk 
symbolbruk?

Svakhet 2
På den annen side oppleves teoribiten som er 
presentert her, allikevel som en bonus i forhold 
til alt det andre som står innimellom oppgavene. 
Meste parten av teksten som er skrevet, er lange, 
generelle utgreiinger om oppgavene som er pre-
sentert. På s. 129 kan man lese om hvordan ulike 
typer oppgaver generelt kan virke motiverende 
på elevene, enten de er knyttet opp mot virkelige 
problemer eller bare er matematiske utfordringer 
som er så spennende at de er motiverende i seg 
selv. På s. 180 er det brukt en hel side på å forklare 
hvor lurt det er å involvere klassen i diskusjon i en 
undervisningssituasjon. Og på s. 359 kan man lese 

om hvordan det å løse oppgaver generelt kan gjøre 
at man blir flinkere til å løse tilsvarende oppgaver 
i fremtiden, og hvordan oppgavene i denne boken 
kan varieres slik at man kan få andre oppgaver 
som ikke nødvendigvis står i boken.

For meg virker det som om forfatterne kun har 
lagt vekt på kvaliteten i oppgavene, uten å bruke 
mye energi på et didaktisk innhold som leseren vil 
sette pris på og finne interessant. Det er naturlig i 
en slik bok å inkludere diskusjoner rundt læring 
av matematikk og hvordan forståelse av algebra 
kan bygges opp hos elevene, og det er det for-
fatterne her sannsynligvis også har tenkt. Men 
resultatet kunne blitt mye bedre enn dette.

Konklusjon
Til tross for de to svakhetene jeg har trukket frem 
her, vil jeg allikevel anse boken som leseverdig. 
Ikke minst kan dette gi lærere en del gode idéer 
til algebraundervisningen. Men boken vil også 
være nyttig for elever og studenter som ønsker 
en dypere forståelse av hva algebra handler om. 
Men som kildemateriale til algebraens historie og 
læringspsykologi knyttet til algebra er boken ikke 
å anbefale.
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Ny bok:
Trude Fosse (red.):

Rom for matematikk – i barnehagen
Dette er en nødvendig bok for arbeid med matema-
tikk i barnehagelærer utdanningen. Forfatterne viser 
ulike matematikk didaktiske innfallsvinkler til fagom-
rådet matematikk og barn. Fagstoffet blir presentert 
med nærhet til praksisfeltet samtidig som det blir satt 
inn i faglige og historiske sammenhenger. Boka utfor-
drer og bevisst gjør leserne til å se muligheter i barns 
matematiske verden.

Bidragsytere:

Magni Hope Lossius
Bildenes betydning – for små barn

Gert Monstad Hana
Varians og invarians

Leif Bjørn Skorpen
Utforskande tenking og samtale

Line I. Rønning Føsker
Grip rommet!

Vigdis Flottorp og Torgunn Wøien
Barns klassifisering og pedagogens muligheter

Elena Bøhler
Matematikk i barnehagen: en historie

Fra forordet:
Å arbeide med matematikk i barnehagen og i barnehagelærerutdanningen er spennende og utfordrende. 
Faget er stadig i utvikling, nye rammebetingelser utfordrer vårt språk og vår viten om små barn og 
matematikk. Spesielt er det interessant å se hvordan faget blir arbeidet med i ulike barnehager. Derfor 
er det godt å presentere en bok som tar på alvor den utvikling som har vært i faget og som ikke minst 
viser hvordan man kan arbeide med matematikkfaget. […] 

Mange som arbeider i barnehagen vil kjenne igjen små barns utforskertrang, deres glede ved å 
kjenne igjen ting, mennesker, relasjoner og situasjoner.  Det er de voksnes  utfordring å løfte barns aktivi-
teter i matematikkpedagogisk retning. Denne boka skal stimulere til det ved å utfordre og bevisstgjøre 
leserne til å se muligheter i barnas matematiske verden.

ISBN 978-8290898-57-6 · 136 sider · 345,– · www.caspar.no

Bestill boka direkte fra forlaget på ordre@fagbokforlaget.no
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Sammen med tidligere Åretta-elev, matemati-
keren og programleder for NRKs programserie 
Siffer, Jo Røislien, avduket Åretta på selveste 
nasjonaldagen den fjerde pedagogiske real-
faglige installasjonen i sin Realfagpark – en 
kubikkmeter.

Fra tidligere har skolen en stor modell av 
solsystemet på skolens 110 m2 store yttervegg, 
en 8 tonns trippelhuske i grønn gjennomfarget 
betong, Galileis huske, og Pytagoras’ setning 
nedfelt i golvbelegget ved en av skolens inngan-
ger.

Kubikkmeterinstallasjonen er designet og 

konstruert av siv. ing. Rune Braanaas Abraham-
sen ved SWECO Norge AS og far ved Åretta.

I tillegg til gaver fra lokalt næringsliv har 
FAU Åretta solgt Åretta-aksjen til inntekt for 
kubikkmeteren.

Kubikkmeteren av tre står som et spyd i 
bakken kastet av et troll fra skogene på motsatt 
side av Mjøsa – eller som et kjempestort firkan-
tet kirsebær stående på en stålblank stilk, om du 
vil. (Beisens farge heter Kirsebær). Eller kanskje 
den er en gigantisk kjærlighet på pinne? I alle 
fall – ett er sikkert – den skal brukes av lærerne 
for å gi elevene en luftetur i matematikktimen 
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for å gi dem en sanselig opplevelse av forhol-
det mellom kubikkmeter og kubikkdesimeter 
(liter).

Dessuten vil den stå som en dekorativ daglig 
påminnelse om måleenhetene for volum.

At installasjonen ikke er det en tror en ser – 
1 m3-terning – men 999 dm3 – har å gjøre med 
læring, og er opp til lærerne å utnytte.

Arnt Orskaug
Realfaglærer ved Åretta ungdomsskole og ini-
tiativtaker for Realfagparken.

Video av terningen som løftes elegant i bare et 
løftepunkt som er utregnet til å gi en korrekt 
vinkel for smertefri «dock in» på det 60 graders 
skråstilte stålbeinet finner du på www.youtube.
com/watch?v=__DV7YHTXWs

Marit Johnsen-Høines, Helle Alrø (red.)

Læringsmiljøet i matematikkfagets praksis  
– bok I
Læringssamtalen i matematikkfagets praksis – Bok I er den 
første av to bøker som beskriver sammenhenger mellom 
samtale, læring og matematikk. De er knyttet til elevers læring 
i klasseromsundervisning og også til elevers læring i praktiske 
og samfunnsmessige sammenhenger. Bøkene gir innsikt i 
hvordan samtaler kan være forskjellige, hvordan ulike samtaler 
er rettet mot ulik type kunnskapsutvikling, og hvordan ønske 
om kvaliteter ved lærings utbytte forutsetter måter å snakke på i 
klasserommet.

206 sider · 290,– · ISBN 978-8290898-58-3 · www.caspar.no

Bestill direkte fra forlaget på ordre@fagbokforlaget.no
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Nasjonalt senter  
for matematikk  
i opplæringen
Realfagbygget A4, NTNU
7491 Trondheim
Telefon: +47 73 55 11 42
Faks: +47 73 55 11 40
merete.lysberg@matematikksenteret.no

Novemberkonferansen 2012
Trondheim, onsdag 28.11. og torsdag 29.11.

Matematikk – et fag i utvikling
Årets konferanse vil sette fokus på matematikkfaget og nasjonale satsinger. Det blir 
plenumsforelesninger og parallellsesjoner rettet mot alle nivå fra småskole til videregående skole. 
Du kan blant annet høre Liv Sissel Grønmo, Kjersti Wæge, Thomas Nordahl og Mike Naylor.

Følg med på matematikksenteret.no for påmelding. Det er et begrenset antall deltakerplasser. Her 
gjelder «først til mølla»-prinsippet! 

Velkommen!
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Matematikksenterets 
nye hjemmesider
May Renate Settemsdal

Forhåpentligvis har mange av dere allerede lagt 
merke til at hjemmesidene til Matematikk-
senteret, www.matematikksenteret.no, har fått 
en ansiktsløftning. Det har skjedd store forand-
ringer i oppbygningen av hjemmesidene fordi 
vi ønsker at sidene skal være brukervennlige og 
oversiktlige. 

Åpningssiden
Matematikksenteret har også tidligere fått mye 
ros både fra lærere og Utdanningsdirektoratet 
for at vi har masse nyttige undervisningsopplegg 
og forslag til aktiviteter lagt ut på hjemmesiden 
vår. Men vi har også fått tilbakemeldinger om 
at det ikke bestandig har vært like enkelt å finne 
fram til disse ressursene. Derfor har vi nå valgt 
tydelige innganger slik at besøkende på sidene 
lettere skal kunne sortere og velge informasjon 
som er mer rettet mot dem. De nye inngangene 
er «Barnehage», «Grunnskole», «VGO», «Pro-
sjekter» og «Om Senteret». Så å si alt av gamle 

ressurser er tatt med videre, den største forskjel-
len er at de er strukturert på en annen måte. 

Bildene i bildeserien sentralt på åpningssiden 
er valgt ut for å synliggjøre det vakre i matema-
tikken og gi ytterligere inspirasjon til å jobbe 
med matematikk på ulike måter. 

Helt til høyre finner du «Aktuelt» og «Mate-
matikk i media». Det er oversikter over alt fra 
kommende konferanser og påmeldinger til 
matematikk det har vært fokus på i media.

Tagget mot læreplanmål
Alle læringsressursene har nå blitt tagget mot 
læreplanmål. Det betyr at alle læringsressursene 
har blitt tagget opp mot hvilket/hvilke kompe-
tansemål i læreplanen de omhandler. Denne 
taggingen gjør at brukerne kan komme direkte 
inn på læringsressurser som egner seg godt i for-
hold til det kompetansemålet de skal jobbe med 
i matematikkundervisningen. 

Bildet på neste side viser et søk som er gjort 
for å finne en læringsressurs til kompetanse-
målet «gjere overslag med mengder, telje opp...» 
etter annet trinn i grunnskolen. Etter å ha valgt 
«Grunnskole» i hovedmenyen og «etter 2. trinn» 
velger en det kompetansemålet en vil finne res-
surser for i rullegardinen til høyre. Dette søket 
ga to treff, nemlig «Krig» og «Papirbretting».
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Pedagogiske prinsipp
Til venstre på sidene der undervisnings-
oppleggene er beskrevet, ligger også en oversikt 
over noen pedagogiske prinsipper med tilhø-
rende ikoner. Dette er ment som en påminnelse 
til brukerne av ressursene slik at en skal inn-
arbeide gode rutiner før og underveis i under-
visningen. 

Tilbakemeldinger, innspill og tips
Både på framsiden og til hvert av under-
visningsoppleggene har vi laget et felt der dere 
som brukere kan sende oss kommentarer og 
innspill. Det kan være alt fra konstruktiv kri-
tikk til forslag om utvidelse av oppleggene. 

Vi blir også glade om folk sender oss bilder 
eller lenker fra lokalaviser og medier i sitt 
område der det er fokus på matematikk. Slike 
innspill er med på å gjøre hjemmesiden vår mer 
levende og bidrar til å spre gode idéer som andre 
kan benytte seg av.

Lykke til med bruken av de nye hjemme-
sidene til Matematikksenteret!
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Problemløsing med 
omkrets og areal
Anne-Gunn Svorkmo

Flere kenguruoppgaver handler om areal og 
omkrets. Noen av disse oppgavene har en 
problemstilling jeg mener det er verdt å se litt 
nærmere på. Jeg har valgt ut oppgaver som kan 
egne seg til å arbeide med som problemløsings-
oppgaver i små grupper. Elevene må da sam-
arbeide, diskutere, resonnere og begrunne sine 
svar. Disse kenguruoppgavene er noe anner ledes 
enn de mer tradisjonelle oppgavene av typen 
«regn ut arealet» eller «finn omkretsen». Elev-
ene sier ofte at areal er lengde ganger bredde, og 
at omkrets er lengden rundt en figur. Jeg ønsker 
at de skal få en bredere forståelse av hva areal 
og omkrets er. Kanskje arbeid med disse opp-
gavene løfter fram noen problemstillinger som 
gjennom samarbeid og diskusjon kan utvikle 
forståelsen til elevene? Det er i alle fall verdt et 
forsøk!

Alle oppgavene nedenfor er hentet fra Ben-
jamin (sjette til åttende trinn). Tre av oppga-
vene er fra inneværende år. Oppgavene har 
her samme nummer som i det originale opp-
gavesettet. «B3 (2012)» henviser til oppgave 
3 fra Benjamin for 2012. Jeg håper det da blir 
enklere å finne igjen oppgavene på nettsidene. 
Her finnes fasit med kort forklaring bakerst i 
hvert oppgavesett. Se www.matematikksenteret.
no/kengurusiden. 

Disse utvalgte oppgavene kan tilpasses elev-
ene med enkle grep. Under hver oppgave kom-
menterer jeg kort hvordan de kan forenkles, 
utvides eller arbeides videre med. 

B3 (2012)
Sally legger fire mynter 
inn i et kvadrat laget av 
fire fyrstikker. Se bildet. 
Hun vil også lage et kva-
drat hvor det er plass til 
16 mynter.

Hvor mange fyrstik-
ker trenger hun til et slikt kvadrat?
A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 16

Jeg har erfaring med at når elever tegner, lager 
eller bygger figuren som hører med i en opp-
gave, kommer de godt inn i problemstillingen. 
Så jeg anbefaler å bruke mynter, fyrstikker eller 
lignende lett tilgjengelig materiale. Oppgaven 
kan forenkles ved at det lages et kvadrat av fire 
fyrstikker hvor det inni er plass til en mynt. Hva 
hvis man lager et kvadrat av 25 mynter? Hvor 
mange fyrstikker trenger man til et slikt kva-
drat? Dette er en klassisk problemstilling som 
er omformet til å passe i kengurukonkurransen. 
Hva skjer med arealet av en figur når man øker 
sidelengden til det dobbelte? I neste omgang kan 
ruteark erstatte mynter og fyrstikker. Da kan 
man undersøke andre geometriske figurer som 
for eksempel rektangler og trekanter. Gjelder 
det samme for sirkler også?

kenguru    sidene
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B16 (2012)
Bildet viser to figurer som er satt sammen av 
fem biter. Bitene er helt like i begge figurene. 
Rektanglet har lengde 10 cm og bredde 5 cm. 
De andre delene er kvartsirkler fra to forskjel-
lige sirkler.

 

Hvor stor er forskjellen mellom omkretsen til 
de to figurene? 
A) 2,5 cm B) 5 cm C) 10 cm
D) 20 cm E) 30 cm

Selv om denne oppgaven har tallverdier i svaret, 
er det her ikke nødvendig å regne så mye. Det 
kan være uvant for enkelte elever. Her er det om 
å gjøre å sammenligne omkretsen til to figurer. 
Elevene bør ha kunnskap om geometriske figu-
rer og egenskaper ved disse. Da blir det enklere 
å se hvordan den enkelte figuren, med oppgitte 
mål, er laget og satt sammen. Å sammenligne 
figurer gir en fin anledning til å arbeide med 
geometriske egenskaper uten at man behøver å 
være så opptatt av tall.

Klipp ut en sirkel med radius 10 cm, en sirkel 
med radius 5 cm og et rektangel som er 5×10 
cm. Klipp sirklene i kvartsirkler. La elevene 
lage andre sammensatte figurer av bitene. Se 
eksempel på figur til høyre. Hvor stor forskjell 
er det mellom omkretsen av denne figuren og 
en av de andre? Elevene kan også lage figurer 
satt sammen av andre geometriske former. Hva 

er den største forskjel-
len det er mulig å få 
mellom to omkretser? 
Hva er den minste? 
Hvordan ser da de to 
figurene ut?

B14 (2007)
Et parallellogram er delt i to deler A og B slik 
figuren viser.

Hvilket av utsagnene nedenfor er riktig?
A) B har større omkrets enn A
B) B har mindre omkrets enn A
C) B har mindre areal enn A
D) A og B har samme areal
E) A og B har samme omkrets

I denne oppgaven kobles omkretsen til et paral-
lellogram, og da må man kjenne til egenskapene 
ved denne figuren. Her trengs ingen utregnin-
ger, men det gjelder å vurdere de fem ulike 
utsagnene og velge det riktige.

Spørsmål som er interessante å stille her, er: 
– Hva skjer med arealene A og B når man 

endrer eller beveger den kurven som deler 
parallellogrammet i to? 

– Hva skjer med omkretsen? 
– Hva hvis man deler paralleogrammet med 

ulike former for sikksakklinjer? 
– Hva hvis parallellogrammet deles av en rett 

linje?Her er det viktig at elevene begrunner 
sine svar.

B16 (2007)
Linjestykket AB er 24 cm. Linjestykket krysser 
den prikkete linjen, og alle figurene som dannes 
er kvadrater. 
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Hva er lengden av hele den prikkete linjen 
fra A til B? 
A) 48 cm B) 72 cm C) 96 cm
D) 106 cm E) 120 cm

Alle ser at den prikkete linjen må være lengre 
enn 24 cm! Men hvor mye lengre er den? I 
følge svaralternativene kan den være dobbelt 
eller tre, fire eller fem ganger så lang. Eller er 
den prikkete linjen av en eller annen grunn 
106 cm? Ett av svaralternativene foreslår det 
som løsning. For å klare å løse denne oppgaven 
må man kjenne til kvadrates særtrekk. I neste 
omgang kan følgende spørsmål stilles: Hva hvis 
det samme linjestykket krysser over en prikket 
linje slik at alle figurene som dannes, er likesi-
dete trekanter? Hva hvis det er rektangler hvor 
bredden er halvparten så stor som lengden? (Se 
tegning under.) Hvis man velger å arbeide med 
disse to problemstillingene, må elevene utfor-
dres på å lage nye svaralternativer! 

B20 (2012)
Rektangelet ABCD er delt i fire mindre rektan-
gler slik figuren viser. Omkretsen til tre av rek-
tanglene er 11 cm, 16 cm og 19 cm. Det fjerde 
rektangelet har verken den største eller den 
minste omkretsen av de fire.

Hvor stor omkrets har rektangelet ABCD?
A) 28 cm B) 30 cm C) 32 cm
D) 38 cm E) 40 cm

Dette er en flerstegsoppgave som er ganske kre-
vende. Problemstillingen i oppgaven er interes-
sant å diskutere i en gruppe. Når et rektangel er 
delt inn i mindre biter, slik illustrasjonen viser, 
og vi kjenner til omkretsen til noen av disse, 
hvordan er det da mulig å finne omkretsen av 
hele rektangelet? Hvorfor blir det slik? Gjelder 
det bestandig?

Da kengurukonkurransen for 2012 var 
avsluttet, gikk jeg gjennom de registrerte resul-
tatene på nettsidene våre. Ut fra resultatene kan 
man lese hvor stor prosentandel av elevene som 
har svart riktig på de ulike oppgavene. Hvert år 
prøver vi å lage oppgavesett med en blanding av 
enkle, middels vanskelige og utfordrende opp-
gaver. Det er ikke alltid slik at en oppgave som 
vi anser som middels vanskelig, viser seg å være 
akkurat det. De to oppgavene med lavest skå-
ringsprosent i 2012 var B16 og B20. Ut fra disse 
resultatene kan de to oppgavene anses som like 
vanskelige. Det overrasker meg.

Franske lærere kan delta i en konkurranse 
hvor det er om å gjøre å tippe den vanskeligste 
kenguruoppgaven og den oppgaven som flest 
elever klarer å løse. Det er ikke så lett som det 
kanskje høres ut. Når vi lager nye oppgavesett, 
diskuteres ofte vanskegraden på oppgavene. Det 
er mange ganger vanskelig å forutsi hvor lett 
eller vanskelig en oppgave er for målgruppen.

Hensikten min denne gangen var først og 
fremst å vise noen eksempler på muligheter 
med kenguruoppgaver. I tillegg ønsket jeg å se 
nærmere på oppgaver med omkrets og areal. 
Det er fullt mulig å gjøre det samme med andre 
kenguruoppgaver innenfor andre temaer.
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NMCC 2012
Svein H. Torkildsen

Nordic Math Class Competition er et samarbeid 
mellom de fem nordiske landene. Hvert av lan-
dene har sine klassekonkurranser i matematikk 
for niende trinn etter samme opplegg som Kap-
pAbel benyttet inntil skoleåret 2009–2010: 
– to kvalifiseringsrunder 
– semifinale for fylkesvinnere med et klasse-

prosjekt og en oppgaverunde
– finale med de tre beste fra semifinalen

NMCC er en konkurranse for vinnerlagene i de 
fem landene. Matematikksenteret representerer 
Norge i gruppen som arrangerer NMCC. I år ble 
den holdt i Stockholm.

Lagene presenterer og får vurdert sine pro-
sjekter som en del av konkurransen, og de løser 
fem oppgaver som en annen del av konkurran-
sen. De to siste årene har det ikke vært prosjekt 
som en del av KappAbel, men de fire andre nor-
diske landene og NMCC har beholdt prosjektet. 
Den nordiske gruppen betrakter prosjektet som 
en viktig del av konkurransen. I fjor laget vin-
nerlaget i KappAbel et prosjekt, og i år kastet 
laget som kom på andre plass, seg rundt og laget 
et prosjekt. Elevene fra Valnesfjord oppvekst-
senter representerte Norge på en flott måte, selv 
om det verken ble seier i prosjektkonkurransen 
eller oppgavedelen. Sverige gikk av med seieren 
i prosjektkonkurransen. Finnene halte hjem sei-
eren i oppgavekonkurransen etter omkamp med 
Danmark. I år ga vi en ekstra premie til finnene 
for en særdeles kreativ og perfekt presentasjon 
av deres prosjekt.

Prosjektoppgaven 
KappAbel har sløyfet prosjektet fordi prosjekt-
arbeid ikke lenger er en obligatorisk arbeidsform 
i ungdomsskolen. Den delen av konkurransen 
er erstattet med 20 oppgaver som elevene får 
40 minutter på. Det er fem svaralternativer til 

hver oppgave (eksempel hentet fra semifinalen 
2011). Dette er oppgaver som likner svært på 
oppgavene i de to kvalifiseringsrundene, og den 
nordiske gruppen betrakter dette som en bety-
delig innsnevring av bredden i konkurransen. 
Muligheten for faglig fordypning og hele klas-
sens engasjement ivaretas gjennom prosjektet. 
Konkurransen svekkes som klassekonkurranse 
når man ikke har prosjektet eller en tilsvarende 
utfordring som gir elevene mulighet til å lage 
spørsmål selv, søke svar på dem og presentere 
dem i rapports form og i form av en utstilling 
og en muntlig presentasjon. Tema- og prosjekt-
arbeid er også nevnt som gode arbeidsformer i 
matematikk i stortingsmelding nr. 22 om ung-
domsskolen.

At prosjektet i tillegg kan ha en svært posi-
tiv innvirkning på klassemiljøet, uttrykker den 
svenske klassen svært tydelig i sin rapport:

When we think about how close we are 
to the end of the competition, we feel sad. 
This competition has helped us to build up 
the team spirit in the group. In the begin-
ning of this competition we thought that 
we were only going to learn more about 
mathematics, but we’ve gained knowledge 
not only about the Swedish language, but 
about each other and we’ve learnt to coo-
perate!

Og her får vi en påminnelse om at NMCC 
bruker engelsk både i prosjektrapport, utstil-
ling og presentasjon. Samtlige elever ligger her 
på et svært høyt nivå, langt over det vi opplever 
når vi hører enkelte didaktikere på internasjo-
nale konferanser! NMCC gir altså også skolene 
anledning til å samarbeide på tvers av fagene. 
Hvor ofte ellers samarbeider matematikk og 
engelsk?

Vurderingskriterier
Det er utarbeidet et sett kriterier for vurdering 
av logg, faglig rapport, utstilling og muntlig pre-
sentasjon av prosjektet. Klassene får disse kri-
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teriene som et skjema de kan bruke for å sjekke 
hvordan deres prosjekt oppfyller kriteriene. De 
ulike delene er vektet slik: Prosesslogg, utstilling 
og fremføring gir inntil åtte poeng hver, faglig 
rapport 16 poeng.

Prosessloggen på maksimum 5000 tegn 
inkludert mellomrom skal vise
– hvordan klassen kom frem til problemstil-

lingen de har arbeidet med
– hva som er gjort under hver arbeidsøkt i 

prosjektperioden
– hvilke faglige problemer som oppstår, og 

hva som gjøres for å løse dem
– hvordan samarbeidet i gruppen/klassen 

har fungert
– hvordan klassen til slutt vurderer arbeidet 

den har gjort med prosjektet

Den faglige rapporten vurderes ut fra formelle 
krav til antall tegn, oppsett og forside og krav 
om en struktur med innledning, matematisk 
utgreiing og konklusjon. Av kjennetegn på kva-
litet i den faglige utgreiingen nevner vi her:
– Den matematiske utfordringen går ut over 

det helt elementære
– Elevene forstår og forklarer den matema-

tikken de har arbeidet med
– Det som står i rapporten, er faglig korrekt
– Elevene benytter seg av flere typer kilder: 

bøker, internett, fagpersoner
– Rapporten bygger på elevenes egne under-

søkelser, eksperiment eller utforskinger

Tilsvarende kriterier fins for utstillingen og 
den muntlige presentasjonen. Her gjelder det å 
fenge publikum, og da må en holde seg til det 
vesentlige. Det visuelle står sentralt i utstillin-
gen og kan også spille en viktig rolle i presen-
tasjonen. Det var her finnene utmerket seg i år. 
Fire sortkledde ungdommer med sort bakgrunn 
i et blendet rom tok publikum med storm. Med 
hvite, selvlysende hansker som representerte de 
seks stjernene i Karlsvogna fikk vi se hvordan 
stjernebildet har endret form gjennom tidene. 
Sammen med en nøyaktig skalert modell av 

stjernenes innbyrdes plassering i verdensrom-
met fikk vi en interessevekkende innføring i 
dette fenomenet. Og det syntes juryen var verd 
en ekstra pris, selv om altså svenskene totalt sett 
hadde et bedre prosjekt.

Årets tema
Temaet for prosjektarbeidet varierer fra år til 
år. Nå sist var temaet Mathematics in patterns. 
Temaet bærer mange muligheter i seg, og det 
gjenspeiler seg i titlene for hvert av landene:
Danmark: Mathematics in freeway patterns
Finland: Big Dipper (om 3D-mønstre i Karls-

vogna)
Island: Patterns of the Year
Norge: What is tessellation and where do we use 

it?
Sverige: The Fibonacci sequence

I tillegg til kvalitetskriteriene som er nevnt 
ovenfor, skal den faglige rapporten ha en tyde-
lig overordnet spørsmålsstilling, som gjerne kan 
deles inn i flere delspørsmål med god indre sam-
menheng. Gruppen skal gjøre greie for arbeidet 
med spørsmålene og hvilke resultater arbeidet 
fører til. Konklusjonen skal være en kort opp-
summering av spørsmålene og resultater knyttet 
til arbeidet med spørsmålene. 

Den svenske klassen fra Täby Friskola innle-
der sin faglige rapport slik:

As we learned about this year’s theme, 
Mathematics in patterns, we became inte-
rested in the everyday patterns around us: 
biology, arts and architecture. We looked 
for information about this type of pattern. 
The Fibonacci numbers showed up every-
where and we decided to learn more about 
them. Aided by the Fibonacci numbers one 
can explore how the world is structured by 
basic mathematical principles, a topic that 
fascinates many in our mathematics class. 

Having chosen a subject, we had much 
to investigate. We encountered several 
interesting questions, but we decided to 
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focus on the main question: “Where can we 
find the Fibonacci sequence?”. In particu-
lar: 
– How did Fibonacci discover the sequ-

ence that later came to bear his name? 
– Which are the properties of the Fibo-

nacci numbers? 
– What is the relation between Fibonacci 

numbers and Pascal’s triangle? 
– Which is the relation between Fibonacci 

numbers and the Golden Ratio? 
– Where can one find examples of Fibo-

nacci numbers in biology? 
– Where can one find Fibonacci numbers 

in arts and architecture? 
– Is there a paradox associated with the 

Fibonacci numbers?

Det er tydelig at prosjektet har engasjert en hel 
klasse, og at alle har vært involvert i arbeidet. 
Men når det spisser seg til mot slutten av arbei-
det, får noen elever større ansvar enn andre. 
Mange lærere opplever at det blir slik i større 
klasseprosjekt, og det er både naturlig og helt i 
orden. Klassen beholder likevel sitt eierforhold 
til arbeidet, og seieren er en seier for klassen, 
som nevnt innledningsvis.

Oppgavedelen
Eksempler på oppgaver fra problemløsningsde-
len:

Skålvekt med lodd
En torghandler har en gammeldags skålvekt 
med tre forskjellige lodd. Loddene veier ett, tre 
og ni kg. Hvordan kan han bruke loddene for å 
veie fra ett til 13 kg? Bruk svararket og forklar 
nøyaktig hvordan han kan gjøre det. Hvis torg-
handleren skaffer seg et fjerde lodd, kan han 
veie alt fra ett til 38 kg.

Hva må det fjerde loddet veie? Begrunn 
svaret.

Heksaedermønster
Tegningene viser de to første figurene i et 

mønster som kan vokse i det uendelige. Mønste-
ret er bygd opp av regulære sekskanter. Omkret-
sen til figur 1 er 18. Finn omkretsen til figur 2, 
3 og 4.

Skriv en generell regel for sammenhengen 
mellom figurnummer og omkrets.

  

Figur 1        Figur 2
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LAMIS

Landslaget for matematikk i skolen
v/Randi Håpnes

NTNU, Realfagbygget, A4
7491 Trondheim

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

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

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

Styret for LAMIS
Leder
Anders Sanne, Trondheim
Fra barnehage/førskole
Else H. Devold, Oslo
Fra barnetrinnet
Åge Rygsether, Nedre Eiker
Fra ungdomstrinnet 
Gerd Nilsen, Hedmark
Fra videregående skole
Anne-Mari Jensen, Nordland
Fra høgskole/universitet
Marianne Maugesten, Østfold
Varamedlemmer
1. Grete Tofteberg, Østfold
2. Trine S. Forfang, Vestfold

Medlemskontingent
380 kr for enkeltmedlem  
m/Tangenten
150 kr for husstands-
medlemmer
150 kr for studenter  
m/Tangenten 
760 kr for skoler/institusjoner 
m/Tangenten

Organisasjonssekretær
Gro Berg, org.sek@lamis.no
41562324 / 72521715

Styret har fått et nytt medlem
Vi takker Tommy Nordby for hans innsats i styret og ønsker Gerd Nilsen velkommen inn som nytt 
medlem. Gerd arbeider ved Furnes ungdomsskole i Hedmark, der hun har vært i 34 år. Hun har 
en master i matematikkdidaktikk. Hun har vært aktiv i utviklingsarbeid ved egen skole, i egen 
kommune og interkommunalt. I tillegg har hun vært ressursperson ved Matematikksenteret fra 
oppstarten i 2002. I 2009 fikk hun hederlig omtale i forbindelse med Holmboeprisutdelingen.

All informasjon om årsmøtet som ble holdt i Bergen finnes under «Dokumenter» på hjemmesiden 
vår www.lamis.no



Lederen har ordet
Anders Sanne
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LAMIS sommerkurs i Bergen 
markerte starten på skoleåret 
2012/13 for mange matema-
tikklærere. Lokallaget i Bergen 
kan være stolte av et meget vel-
lykket arrangement! I tillegg til 
bidrag fra en rekke lokale spon-
sorer, ble sommerkurset også i år 
støttet økonomisk av Abelfondet 
og Fokus bank. Det langsiktige 
samarbeidet med disse to er 
meget verdifullt for LAMIS fordi 
det blant annet gjør det økono-
misk mulig å invitere represen-
tanter fra våre mange lokallag 
på sommerkurs. LAMIS som-
merkurs har blitt karakterisert 
som den viktigste møteplassen 
for norske matematikklærere, 

og det beste kurset/konferan-
sen for nettverksbygging. De 
mange gode faglige bidragene 
betyr selvsagt mye for et godt 
kurs, men det aller viktigste er 
de mange engasjerte deltakerne.  
I år var det særlig mange lokale 
deltakere, og det håper jeg vi 
får se også på kommende som-
merkurs. Neste år møtes vi til 
sommerkurs i Trondheim, og jeg 
gleder meg allerede til å treffe 
nye og gamle matematikk venner 
der.

LAMIS ønsker seg enda flere 
medlemmer, og jeg oppfordrer 
alle til å gjøre en innsats for å 
verve nye medlemmer. Har du en 
god kollega som vil være med? 

Har du fortalt studentene dine 
om LAMIS? Vi har utarbeidet 
en ny vervefolder som du kan 
bestille fra post@lamis.no, eller 
laste ned fra www.lamis.no og 
skrive ut selv.

Lykke til med et nytt skoleår!
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Hva har Kristin Halvorsen, en 
sag, en flyvertinnes stemme, 
ølsmaking og en musikal om 
rockens opphav til felles?
Kari-Anne Bjørnø Karlsen

Fellesnevneren for de oven-
nevnte er LAMIS’ sommerkurs 
2012! Kurset fant sted 9.–12. 
august 2012, og i år var herlig-
heten lagt til byen mellom de sju 
fjell, Bergen. Og det er faktisk en 
herlighet å få reise på sommer-
kurs! Disse fire dagene samles 
fantastiske mennesker fra hele 
landet til faglige og sosiale sam-
taler, og man stifter bekjentskap 
med mennesker fra alle kanter av 
landet. Det er mange likhetstrekk 
mellom deltakerne på LAMIS’ 
sommerkurs og deltakere på 
speiderleir og sommermusikk-
skole for barn. Bekjentskaper 
innledes, man får nye venner på 
Facebook, det knyttes sterke 
bånd, og et håp om å få treffes 
neste år tennes. Det er også et 
faktum at kofferten etter endt 
kurs inneholder mye skittentøy, 
og at vi har hatt det for gøy til 
å lengte hjem og for lite tid til å 
ringe familien.

Et sommerkurs hvor det spil-
les på følelser
Årets kurs startet med et brak. 
Kunnskapsminister Kristin 

Halvorsen åpnet sommerkurset 
til stor jubel fra publikum. Hun 
fokuserte på manglende forstå-
else for matematikk hos elevene 
i norsk skole og på det norske 
folks matematikkangst. Under 
foredraget ble det satt ord på mye 
av det jeg som mate matikklærer 
opplever i min hverdag, og utfor-
dringen med å motivere elever i 
ungdomsskolen er en meget stor 
oppgave. Innlegget fra kunn-
skapsministeren var et fargerikt 
innspill som satte en god ramme 
for sommer kurset. Det er sikkert 
ikke bare jeg som føler meg litt 
ekstra verdsatt siden selveste 
Kristin Halvorsen har tatt seg 
tid til å komme på besøk, ja, jeg 
var rent stolt av å få være en av 
hennes allierte ute i felten.

Og fyrverkeriet ville ingen 
ende ta. Etter innlegget fra Kris-
tin Halvorsen entret Ole Hamre 
scenen. Ole Hamre var for meg et 
ukjent navn, men jeg garanterer 
at jeg ikke kommer til å glemme 
hans musikalske innslag. Ole er 
musikker og komponist, og vi 
vet jo alle at det er sterke bånd 
mellom musikken og matema-

tikken. Og gjett om Hamre satte 
følelsene i sving! Jeg smeltet 
totalt for denne mannen som 
fortalte at matematikk er selve 
livet! Han snakket om kreativitet 
og hva som fremmer og hemmer 
utviklingen av dette. Og jeg skal 
si denne mannen var en kreativ 
energibunt! Han har tonesatt 
stemmen til en flyvertinne, og 
salen lo godt og lenge av denne 
fantastisk komposisjonen. Alle 
var skjønt enige om at en flytur 
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og flyvertinnens sikkerhetsrutiner 
aldri blir det samme igjen. 

Da jeg trodde Hamre hadde 
nådd toppen, slo han til med 
å vise oss at alle mennesker 
har en lyd, og når disse lydene 
settes sammen, dannes en utro-
lig helhet. Gjennom prosjektet 
Folko fonen har han laget en ver-
sjon av «Ja vi elsker» som han 
spilte for oss. Jeg må innrømme 
at gåsehuden snek seg fram, og 

at jeg måtte svelge et par ganger 
ekstra, for dette var rørende og 
flott.

Som om ikke følelsene hadde 
hatt nok å stri med, ramlet det på 
lørdag morgen inn en herlig gjeng 
fra en barnehage i utkanten av 
Bergen. Disse vakre, små men-
neskene kom for å synge et par 
sanger for oss, og de underholdt 
både med sang og sjarmerende 
ablegøyer på scenen. De sang 
et par utvalgte stykker fra en 
musikal om rockens opphav, og 
for dem som ikke var klar over 
det, stammer som så mye annet 
også rocken fra Bergen. Barna 
ble møtt av stående applaus og 
vill jubel fra sommerkursdelta-
kerne, og jeg vet det var flere 
enn én som tørket en ørliten tåre 
i øyekroken.

Hele konferansen ble avslut-
tet av to særdeles søte rappere 
som underholdt oss med et par 
sanger. Det virket som om gutta 
likte sitt publikum, og vi ble alle 
invitert til å ta over matematikk-
undervisningen på deres skole. 

Jammen flotte små og store barn 
Bergen har å by på! 

Faglig tyngde og faglig løft
Sommerkurset består selvfølgelig 
av mer enn humor og sterke følel-
ser. Kurset er proppet med faglig 
gode foredrag og parallellsesjo-
ner. Sommerkurs komitéen har 
gjort en formidabel jobb med 
å skaffe foredragsholdere, og 
menyen bar preg av variasjon 
og bredde. På listen kunne man 
finne erfarne, dyktige sommer-
kursholdere, men heldigvis også 
helt nye. For meg ble årets beste 
parallellsesjon gjennomført av en 
nykommer, Liss Jensen Kierulf, 
som presenterte håndfaste og 
meget relevante undervisnings-
opplegg som jeg kan benytte 
direkte i min undervisning, som 
starter om en knapp uke. Jeg 
gleder meg også til å ta i bruk 
Bjørnar Alseths forholdsregnin-
ger rundt Bratz-dukker, og jeg 
kan levende forestille meg reak-
sjonen til guttene på niende trinn 
når de finner ut hvordan dukkene 
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ville se ut i levende live.
I tillegg til flotte parallell-

sesjoner fikk vi gjennom plenums-
foredrag av Toril Eskeland Rang-
nes og Bengt Aspvall innsyn i 
elevers matematikksamtaler og 
nyttige didaktiske innspill som 
har stor relevans i klasserom-
met. Aspvalls sorteringsteppe 
er under planlegging for egen 
produksjon, og jeg gleder meg 
til at elevene mine skal sortere 
både brøker og desimaltall ved 
hjelp av dette enkle, men effek-
tive verktøyet.

Fredagen på Vilvite var også 
verdt å få med seg. 150 matema-
tikklærere i vill utfoldelse i både 
Sentrifugalskapen og andre fest-
lige attraksjoner er et syn, og jeg 
må innrømme at denne gjengen 
var godt over middels engasjerte 
alle sammen. Vilvite var et flott 
vitensenter med rikelig av attrak-
sjoner i sin utstilling. Virkelig verdt 
et besøk! Og det er jo ikke til å 
stikke under en stol at matema-
tikklærere i viten butikker sjelden 
forholder seg rolig. Etter hva jeg 
observerte, var nok omsetningen 
til Vilvite litt over normalen denne 
dagen!

Mat i magen og sosiale  
berikelser
Siden sommerkurset faktisk varer 
4/7 av en uke, er maten en viktig 
del av de sosiale berikelsene 
sommerkurset er. Og maten var 
det ingenting å utsette på! Jeg 
må innrømme at prestasjons-
angsten kom og tok meg da 
det på første kveld ble servert 
spare ribs og maiskolber på hvite 
duker, og rundt meg satt bare 

ukjente mennesker. Men jeg ble 
tatt godt vare på til tross for mais 
i tennene og barbecuesaus både 
foran og bak, og smaken var det 
ingenting å utsette på til tross for 
litt vanskelige spiseforhold. 

På fredag var vi på Kalfaret 
Bryggehus. Her fikk vi servert 
salmalaks, svinenakke og deilig 
dessert, og maten var nok en 
gang strålende. Allikevel må jeg 
si at underholdningen denne 
kvelden tok kaka. Den besto av 
Andreas Fliflet som rett og slett 
spilte på sag. Han spilte tre melo-
dier for oss, og man kunne høre 
en knappenål falle i middagslo-
kalet. Forsamlingen har sjelden 
vært så stille, og det var utrolig 
fascinerende å høre dette noe 
utradisjonelle musikalske inn-
slaget.

Festmiddag med kjærlighet  
på pinne
Hvert år er festmiddagen som-
merkursets høydepunkt. Den 
holdes på sommerkursets siste 
kveld, og årets middag ble en 
flott avslutning på sommerkur-
set. Vi fikk servert andepaté, 
kveite og pannacotta, og maten 
smakte meget bra. Underhold-
ningen denne kvelden var fantas-
tisk, og nok en gang fikk vi trim-
met magemusklene. De fleste av 
oss kjente igjen Eduardo (Doddo) 
Andersens beskrivelser fra både 
klasserom og kjærlighetsliv, og 
med god mat og mye latter ble 
kursets siste middag en flott 
avslutning på fire flotte dager. 
Aldri før har kyssing blitt en 
matematisk handling, og organi-
sasjonssekretæren vår, Gro Berg, 

lo så jeg på ett tidspunkt var redd 
hun skulle slutte å puste!

Så var det over
Alle gode ting tar slutt en gang, 
og det gjaldt også sommer kurset 
i Bergen. Kort oppsummert har 
kurset vært et fyrverkeri av følel-
ser, humor, gode venner, god 
mat og ikke minst matematiske 
innspill. Tiden har flydd, og jeg 
skulle ønske mange flere lærere 
rundt i landet kunne sitte med 
samme følelse som jeg har nå. 
LAMIS’ sommerkurs har for meg 
blitt starten på et nytt skoleår, og 
jeg er full av idéer, engasjement 
og pågangsmot før jeg om kort 
tid skal møte nye elever. Som-
merkurs er svært verdifulle sam-
linger som gir enormt faglig påfyll 
og det lille ekstra. Årets kurs ble 
avsluttet av et plenumsforedrag 
av Mike Naylor hvor han knyt-
tet sjonglering og matematikk 
sammen. Som overalt ellers er 
matematikken også sentral i 
sjongleringens verden, og maken 
til den ballkontrollen Mike hadde, 
skal man lete lenge etter!

Takk for i år til alle i LAMIS-
familien! Takk for at jeg får være 
en del av denne fantastiske gjen-
gen. Tusen takk til årets komité, 
som har gjort en kjempeflott jobb 
med å stable dette arrangemen-
tet på beina. Jeg gleder meg alle-
rede til neste år! (Og sjelden har 
vel Flesland sett flere paraplyer 
gjennom sikkerhetskontrollen.)
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Lekepenger i matematikk timene
Else H. Devold

Jeg sitter nå og lager mate-
matikkoppgaver der vi bruker 
norske lekepenger som konkreti-
seringsmaterie.

Som sentralstyremedlem har 
jeg tatt på meg dette opp draget, 
og planen er at oppgavene skal 
legges ut på nettsidene våre 
og slik gjøres tilgjengelige for 
LAMIS-medlemmene. Idéen til 
å lage oppgavene kom gjennom 
samarbeidet mellom LAMIS 
og Fokus Bank. I et møte med 
banken i november 2011 ble vi 
i sentralstyret oppfordret til å 
foreslå konkrete idéer til hvor-
dan Fokus bank gjennom LAMIS 
kan finansiere ulike matematikk-
fremmende tiltak.

Ett av forslagene våre var at 
vi skulle finne på og utvikle gode 
aktiviteter der vi bruker lekepen-
ger i matematikkopplæringen. 
Gro har nå kjøpt inn 50 sett med 
lekepenger som vi etter hvert 
skal dele ut til lokallagene slik at 
dere kan bruke dem på lokallags-

kvelder med temaet «lekepenger 
som konkretiseringsmateriell». 
Meningen er at noen medlemmer 
av LAMIS skal få sett med leke-
penger og så kunne finne kon-
krete undervisningsopplegg på 
våre nettsider www.lamis.no.

Lekepenger kan være et godt 
hjelpemiddel for å knytte mate-
matikkoppgavene til elevenes 
hverdag og vise hvor vi bruker 
matematikken utenfor skolen. 

Vi vet at forståelsen for tall og 
mengder blir større når barna får 
bruke konkreter i tillegg til bilder, 
ikoner og symboler når de teller 
og regner. Her er noen lærings-
aktiviteter der en bruker lekepen-
ger som konkreter. 

I trappen nedenfor er det fire 
trappetrinn, og det er viktig for 
forståelse og læringsutbytte å 
gå alle trinnene i trappen. Det 
oppfordres til at elevene arbeider 
med lekepengene, og at de ser 
bilder eller tegninger av pengene. 
For å dokumentere hvordan man 

tenker, kan elevene tegne enkle 
symboler for sedler og mynter 
og så skrive det hele med tall 
og matematiske symboler.

Jeg har lest igjennom en rekke 
matematikkbøker for småskole-
trinnet og sett på mange ulike 
typer oppgaver der det brukes 
penger som konkretisering. Jeg 
har funnet ut at det kan være 
hensiktsmessig å bruke leke-
penger som konkretisering på 
følgende områder:
1) Lære å kjenne mynter og 

sedler
2) Addisjon og subtraksjon
3) Doble og halvere
4) Multiplikasjon og divisjon
5) Posisjonssystemet
6) Overslag og avrunding

Lekepenger

Symboler

Ikoner

Tegninger
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7) Økonomiske begreper slik 
som handel, lønn, gjeld, kurs, 
rente, pris, rabatt, avslag, 
prosent, inntekt, utgifter, for-
tjeneste

Her er noen forslag til oppgaver 
innenfor de to første områdene. 
Vi planlegger å legge disse og 
etter hvert flere oppgaver innen-
for hvert område ut på nettstedet 
vårt, www.lamis.no  

1) Reklameaviser 
Utstyr: Reklameaviser og leke-
tøyskataloger, saks, lekepenger, 
papir og blyant.

Noen begreper som det kan 
være nyttig å forklare: pris, kroner, 
mynter, sedler, til sammen, sum

Klipp ut reklame for matvarer 
eller leker fra en tilbudsavis. Gjør 
det før timen, eller la elevene få i 
oppgave å klippe ut noen bilder. 
Bli enige om at det som klippes 
ut, ikke skal koste mer enn en 
bestemt sum. 

Elevene arbeider i par.  Den 
ene velger noe hun vil kjøpe, 
og skal så finne fram riktig sum 
penger som varen koster. 

Elevene skal:
a) Finne mynter og sedler som 

viser prisen på varen
b) Tegne pengene med enkle 

figurer 
c) Skrive med tall hva varen 

koster

Større utfordringer: 
Lag oppgaver der du må finne 
ut hva flere varer koster til 
sammen.

Hvor mye må du betale hvis 
du kjøper 

– klistremerker og såpe-
bobler?

– såpebobler og tre pakker 
bokbind?

– pennal og klistremerker?

2) Finn riktig antall mynter  
og sedler
Noen begreper som det kan være 
nyttig å forklare: mynter, sedler, 
sum, kroner.

Utstyr: Lekepenger, kort med 
ulike summer på. Skriv summene 
eleven skal finne på små kort.

 
5 kr

 
7 kr

12 kr
 

17 kr

3 kr
 

21 kr

Elevene jobber i par. De skal 
finne mynter og sedler som 
viser den summen som står på 
kortet de trekker. Den ene eleven 
viser fram kortet, og den andre 
teller opp riktig sum penger. For 
å dokumentere det de har gjort, 
kan de tegne opp myntene de har 
funnet fram og skrive summen 
ved siden av. 

Større utfordringer: Kan 
oppgaven løses på flere måter? 
På hvilke ulike måter kan vi se 
summen på kortet?

3) Finn samme sum 
Noen begreper som det kan 
være nyttig å forklare: mynter, 
sedler, sum.

Elevene jobber i par. Én elev 
viser fram en pengeseddel eller 

en mynt. Den andre eleven skal 
finne samme sum i mynter eller 
sedler. De samarbeider om å 
tegne seddelen og myntene og 
så skrive det hele med tall.

Tips: Vis hvordan man kan 
tegne enkle ikoner for de ulike 
myntene

Eksempel: Amir viser fram en 
20-kronersmynt. Ida kan da telle 
opp 20 kronestykker, hun kan 
velge å finne fram to tiere eller fire 
femmere, eller hun kan bruke en 
blanding av disse myntene slik 
at det blir 20 kroner til sammen.
Amir tegner så myntene hun har 
funnet fram, og så skriver de ned 
hvordan hun løste oppgaven:

20 kr = 10 kr + 5 kr + 1 kr + 1 kr 
+1 kr 1 kr + 1 kr 

4) Legg sammen to priser 
Noen begreper som det kan 
være nyttig å forklare: mynter, 
sedler, sum, til sammen, legge 
sammen.

Finn fram små ting som elev-
ene kjenner til, slik som skole-
saker eller leker. Lag prislapper 
og fest på tingene. 

7 kr
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Elevene arbeider i par. Én viser 
fram to av tingene, den andre skal 
finne fram mynter og sedler som 
viser hva de to tingene koster til 
sammen. 
a) Vis med mynter hva det koster 

til sammen. Tegn myntene du 
bruker.

b) Skriv opp regnestykket som 
viser hva de to tingene koster 
hver for seg og til sammen.

5) Hvor mye til sammen?
Løs regnestykker ved å telle opp 
riktig sum penger.

Tegn myntene du bruker, og 
skriv inn riktig svar, se tabellen.

6) Hvor mye skal jeg ha  
tilbake?
Noen begreper som det kan 
være nyttig å forklare: Veksle, 
kunde, selger.

Utstyr: Lekepenger, leker med 
prislapp.

Finn fram lekene med prislap-
per på. Én elev er kunde og har 
sedler, den andre er selger og har 
mynter og sedler. Kunden betaler 
for varen med sedler. Selgeren 
må finne ut hvor mye penger 
kunden skal ha tilbake.

Eksempel: Klinkekulene koster 
tolv kroner. Kunden betaler med 
en femtilapp. Hvor mange penger 
skal hun ha tilbake?

7) Finn riktig sum penger 
Noen begreper som det kan 
være nyttig å forklare: før, koster, 
igjen.

Disse oppgavene passer fint 
å gjøre i fellesskap i klassen. 
Oppgavene leses høyt, og alle 
skal finne svaret og så forklare 
hvordan de tenkte.

Læreren tegner mynter og 
sedler på tavlen og skriver etter 
hvert regnestykkene på tavla.
a) Miriam kjøper en is som 

koster 17 kroner. Når hun går 
fra kiosken, har hun 50 kroner 
igjen. Hvor mange penger 
hadde Miriam før hun kjøpte 

isen? Tell opp pengene og 
regn ut. Tegn svaret eller skriv 
regnestykket som viser hvor 
mange penger hun hadde før 
hun kjøpte isen.

b) Noah kjøper en is til fem 
kroner. Når han går fra kios-
ken, har han bare ti kroner 
igjen. Hvor mange penger 
hadde han før han kjøpte 
isen?

c) Kari har 46 kroner når hun går 
til kiosken for å kjøpe en is. 
Når hun går fra kiosken med 
en is i hånden, har hun 30 
kroner igjen. Hva kostet isen 
hun kjøpte?

8) Hvor mye får du tilbake? 
Du har 100 kroner. Hvor mange 
penger har du igjen?

Oppgave Tegning av penger Svar

2 kr + 3 kr = 

5 kr + 7 kr =

4 kr + 5 kr =

5 kr + 6 kr =

5 kr + 8 kr = 
Tabell til oppgaven «5) Hvor mye til sammen?»

12 kr

Du kjøper Tegn pengene du har igjen

Fotballkort for 40 kr

Klistremerker 20 kr

En bok til 60 kr

Fotballkort for 50 kr
Tabell til oppgave «8) Hvor mye får du tilbake?»
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Nettbasert kurs om dyskalkuli
Else Havnevik Devold

På lokallagsamlingen på Garder-
moen den 4. februar 2012 holdt 
Olav Lunde et foredrag om mate-
matikkvansker og «Hvorfor tall 
går i ball». Mot slutten av fore-
draget inviterte han LAMIS til et 
samarbeid med Norsk Nettskole 
om å utvikle et kurs for lærere 
om dyskalkuli. Sentralstyret fikk 
i etterkant av samlingen en hen-
vendelse fra Norsk Nettskole 
om at de gjerne ville samar-
beide med oss om å utvikle og 
levere dette kurset. Sentralstyret 
vedtok at LAMIS foreløpig ikke vil 
inngå et formelt samarbeid med 
Norsk Nettskole, men vi oppfor-
dret interesserte medlemmer i 
LAMIS til å samarbeide direkte 
med Norsk Nettskole. Informa-
sjon og invitasjon ble sendt ut til 
lokallagene med oppfordring om 
at interesserte lærere meldte sin 
interesse individuelt. Jeg fulgte 
opp invitasjonen og har nå brukt 
sommeren til å lese Olaf Lundes 
og Snorre Ostads bøker og arti-
kler om matematikkvansker. 

Norsk Nettskole 
Norsk Nettskole har siden de 
startet opp i 1997, hatt mer enn 
14 000 lærere innom ulike kurs 
og studier. De har blant annet, i 
samarbeid med Dysleksi Norge, 
tilbudt kurs for lærere om dys-

leksi og lese- og skrivevansker. 
Nå utarbeider de et tilvarende 
kurs om dyskalkuli og mate-
matikkvansker. Norsk Nettskole 
er et kommunalt eid AS med 
nonprofitformål.

Jeg samarbeider nå med 
Norsk Nettskole om å utforme 
de første leksjonene til kurset og 
sitter nå og skriver på leksjon 1 
og 2. Jeg liker kursets form og 
innhold, og jeg er sikker på at 
dette blir et kurs som mange 
matematikklærere vil kunne ha 
svært godt læringsutbytte av. 
Kurset er praksisnært og relevant 
for skolehverdagen vår.

Dette nettkurset vil foreløpig 
ikke gi studiepoeng, men vil 
bli tilbudt som ren etterutdan-
ning med et omfang på 25 til 40 
arbeidstimer. Det er lagt opp til 
at det blir tolv leksjoner som skal 
leses og gjennomføres av kurs-
deltagerne i løpet av skoleåret. 
Det planlegges kursstart i løpet 
av høsten 2012. 

Oslodamene på styremøte
På styremøte 27. juni i lokallaget 
for Oslo og Akershus vedtok vi at 
lokallagsstyret i Oslo og Akers-
hus vil samarbeide med Norsk 
Nettskole. Dette skoleåret vil vi 
derfor bruke møtetid på å lese 
gjennom leksjoner, diskutere fag-

litteratur og komme med innspill 
og idéer i utviklingen av kurset. 
Ikke minst vil vi bidra med de 
konkrete erfaringene vi har i møte 
med elever som ikke helt mestrer 
matematikken.

Interessert?
Vil du lære mer om matematikk-
vansker og dyskalkuli, er dette 
en etterutdanning som kan være 
nyttig, og den kan gjennomføres 
på et skoleår. Jeg tror kurset vil gi 
en fin innføring i hva matematikk-
vansker og dyskalkuli er, og jeg 
er sikker på at innholdet i kurset 
vil være svært nyttig for læreren 
i planlegging og gjennomføring 
av matematikkundervisningen. 
Størst utbytte av kurset tror jeg 
derimot de 15–20 prosentene av 
elevene som ikke helt mestrer 
matematikken, kan få. Du kan 
lese mer på Norsk Nettskoles 
hjemmesider, www.norsknett-
skole.no. 

Norsk nettskole trenger også 
veiledere til kursdeltakerne. Alle 
kursdeltakerne har en veileder 
som gir tilbakemeldinger på opp-
gaver, deltar i diskusjonene på 
nettet og svarer på faglige spørs-
mål. Interesserte kan kontakte 
Else i LAMIS: else.devold@lamis.
no eller Lisbeth i Norsk nettskole: 
Lisbeth@norsknettskole.no


