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I år vant 6. trinn ved Haus skule Nysgjerrighets-
prisen gjennom prosjektet «Kva meiner ein med 
skritt som lengdemål, og kor mange skritt går 
vi eigentleg på ei veke?». Prosjektet er et eksem-
pel på elever og lærer som i fellesskap finner 
spørsmål å lure på som kan generere matema-
tikklæring. Gjennom enkle spørsmål knyttet til 
skrittlengde og antall skritt, kom elevene inn på 
historiske måleenheter, definisjon av begrep og 
utvikling av formel for skrittlengde  tilpasset 
11-åringer. Elever fikk lære matematikk som var 
ny for dem, de utviklet forståelse for hvordan 
begrep må defineres og hvordan en forenklet 
modell kan tilpasses endrede forhold. Samtidig 
fikk de øving i å regne gjennomsnitt. Les mer i 
artikkelen «Vi tok skrittet heilt til topps!».

«Arbeidet elevene med matematikk?» vil 
noen spørre. «Eller var det (bare) praktisk reg-
ning som har lite å gjøre med matematikk som 
vitenskapsfag?» Nærliggende spørsmål er da hva 
elever egentlig trenger å lære i matematikk.

Skolefaget matematikk debatteres aktivt i 
både sosiale media og i massemedia, til og med 
i sommerferien. Debattene dreier seg om sko-
lematematikkens vesen: vitenskapelig disiplin 
eller regning for å løse problem i hverdagen. 
Debatten handler også om hvordan faget skal 
arbeides med. Balansen mellom øving på spesi-
fikke ferdigheter og arbeid med å utvikle forstå-
else for fagets indre logikk, er ikke lett å finne.

Utenfor skolen brukes matematikk i hver-

dagslivet. Vi omgir oss for eksempel med mate-
matiske modeller. Innen yrkesfag har en spe-
sialisert matematikk som er tilpasset mål om 
effektivitet og inntjening. I samfunnet brukes 
matematikk til å danne prognoser for å kunne 
ta kvalifiserte valg for framtiden. I tillegg arbei-
der matematikere med matematikk som viten-
skapsfag. Strukturer og mønster studeres og 
matematiske problemer løses. Matematikk som 
utvikles av matematikerne har ofte ikke umid-
delbar anvendelse, men kan få stor betydning i 
framtiden. 

Skolematematikken er litt annerledes. Der er 
målet å lære matematikk. Lærerens ansvar er 
å legge til rette for at elever utvikler beredskap 
til å kunne bruke matematikk i ulike sammen-
henger. Til dette må elevene få rike erfaringer 
i å anvende matematikk, både for å løse hver-
dagsproblem og mer «matematiske» problem. 
Læreren er den som har ansvar for å lede dette 
kompliserte arbeidet, og balansere de ulike 
arbeidsmåtene i faget. Nysgjerrigperartikke-
len er en av flere tekster i dette nummeret som 
demonstrerer nettopp læreres forsøk på å balan-
sere mellom praktisk regning for å løse nærlig-
gende problem og arbeid med å skape innsikt i 
matematiske tenkemåter. Én arbeidsmåte tren-
ger ikke å utelukke andre.
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Robert Mjelde Flatås

Vi tok skrittet heilt til topps!
Fjorårets 6. trinn ved Haus skule i 
Hordaland er en nysgjerrig gjeng. 
Som veileder og lærer for denne 
klassen fikk jeg følge med dem på 
vegen og lære sammen med dem. 
Forrige skoleår forsket vi på det 
gamle lengdemålet skrittlengde. 
Med dette prosjektet gikk klassen 
helt til topps og vant barnas fors-
kningskonkurranse «Årets Nys-
gjerrigper» i juni 2015. 

I denne artikkelen blir elevene 
sitt perspektiv presentert gjen-
nom utdrag fra rapporten deres. 
Mellom utdragene har redaksjo-
nen i Tangenten utfordret meg til å skrive om 
min erfaring og opplevelser knyttet til arbeidet 
sammen med elevene.

«Kor mange skritt går vi eigentleg?» 
Ein dag i september kom ein gut i klassen 

vår tilfeldigvis med eit forslag som vi den gong 
ikkje tenkte skikkeleg over at dette kunne vi 
som klasse forske på. Det var i slutten av ein 
skuledag at guten kom med undringsspørsmå-
let: «Eg lurer på kor mange skritt vi eigentleg går 
i løpet av ein dag?» Læraren vår Robert visste 
ikkje heilt  kva han skulle svare den gongen, og 
før vi visste ordet av det starta vi å snakke om 
dette i ein matematikktime nokre veker seinare. 
Dette vart starten på vårt matematikkprosjekt, 
og vi bestemte oss for å forske på skrittlengde 
som lengdemål.  

(…)
Vi kom fram til denne problemstillinga for 

skrittprosjektet vårt: 

Robert Mjelde Flatås
robert.flatas@gmail.com

Elever ved Haus skole, Osterøy
Les rapporten og se en animasjon på 
YouTube:
https://nysgjerrigper.no/Artikler/2015/juni/
skrittlengde
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Kva meiner ein med skritt som lengdemål, og 
kor mange skritt går vi eigentleg på ei veke? 
Ei underproblemstilling vert og om det fins 
eit mål for ei gjennomsnittleg skrittlengde 
som ein kan rekne seg fram til. 

Ideen om å forske på skrittlengde oppstod en dag 
da en gutt i klassen og jeg skulle gå fra klasse-
rommet og opp til skolebiblioteket. På veien sa 
han plutselig: «Jammen er det en del skritt å gå 
til biblioteket. Hvor langt er egentlig et skritt, 
Robert?» Her ble jeg som lærer svar skyldig, for 
det visste jeg ikke. Mer ble det ikke sagt den 
timen, før jeg tok opp igjen dette spørsmålet til 
gutten med hele klassen. Elevene ble nysgjerrige, 
og vi fant ut at dette måtte vi bare forske på. 
Hvor mange skritt går vi egentlig i løpet av en 
uke? I tillegg lurte elevene på hvor mange skritt 
man går på en dag, og vi så mange spennende 
muligheter til å forske på dette. «Vi kan kjøpe 
skritt-tellere», var det en i klassen som sa. Og det 
gjorde vi. 

Prosjektet ble en dialog mellom elevene og 
meg. Vi hadde en brainstorming i plenum der 
vi stemte over forslag til hvordan vi skulle løse 
denne oppgaven. Elevene ble enige om at de ville 
intervjue mennesker i bygda for slik å finne ut 
hvor langt de tror en skrittlengde er, vi ville skaffe 
oss innsikt i skrittlengde som måleenhet, samt 
at vi ville måle skrittlengda til ulike mennesker. 

Vi intervjuar vaksne personar knytt til deira 
oppfatningar av ei skrittlengde 
Vi intervjua til saman 88 vaksne på Osterøy der 
dei skulle svare på eit spørsmål som lyder slik: 
«Om lag kor langt er ei skrittlengde/eit skritt for 
deg? Vi laga eit enkelt intervjuskjema som kvar 
oss skulle bruke når vi skulle intervjue vaksne 
personar over 18 år. Forskinga vår var endeleg 
i gong! 

Vi fekk inn 88 svar, og vi starta arbeidet med 
at ein elev i klassen vår fekk i oppdrag å skrive 
opp alle våre innsamla data på tavla medan vi 
skreiv alle tala inn i matteboka vår. Vi valte å 
skrive «mannesvar» for seg og «kvinnesvar» for 
seg, for kanskje vi kunne finne noko forskjell 
her som vi kunne undre oss over? 

Vi synes det var vanskeleg å tyde våre data 
på denne måten, så vi bestemte oss for å bruke 
denne oversikta til å lage ein tabell. Vi fann ut at 

vi måtte systematisere dataene i ein tabell. Her 
måtte læraren vår Robert hjelpe oss litt, og vi 
enda opp denne oversikta som vi alle skreiv inn 
i mattebøkene våre. Det var gøy å lage teljeko-
lonner! 
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Vi har laga sektordiagram på Excel i ein sku-
letimeder vi har framstilt resultata våre grafisk. 
Vi har ikkje hatt så mykje om prosentrekning 
enno, slik a datamaskina hjelpte oss til å rekne 
ut prosent. Kult med sektordiagram!

Her er 49 kvinner sine oppfatningar av kor 
lang ei skrittlengde er:

Kommentar: Vi ser at nær 43  % av kvinnene 
meiner at ein skrittlengde er mellom 40–59 cm, 
29  % tenkjer at ein skrittlengde er innanfor 
20–39 cm medan 20 % trur mellom 60–79 cm.

Samla kommetar: Vi har i klassen diskutert 
om skilnaden på svara til menn og kvinner. Vi 
brukte litt tid på å sjå på våre funn, og vi kom 
fram til at dette kan kanskje ha med at menn 
har større fot enn kvinner? Og at menn ofte er 
høgare enn kvinner? På ei anna side er det inter-
essant å registrere at totalt sett så er heile 43 % 
av våre spurde menn og kvinner samde om at 
ein skrittlengde må liggje ein stad mellom 40 
og 59 cm.

Kven veit noko om det vi lurer på? 
Vi bestemte oss for å ta kontakt personar som 
kanskje kan vite noko meir om skrittlengder. 
Etter ei felles «brainstorming» i klassen kom vi 

fram til ei lang liste med personar og organisa-
sjonar som vi ville ta kontakt med alt frå ulike 
matematikksenter i Noreg, medisinsk spesia-
listsentre til Newton på NRK m.m. Dessverre 
så opplevde vi i starten få svar/låg respons på 
våre e-post henvendingar, men etter nokre veker 
mottok vi heldigvis tre e-postar som hjelpte oss 
vidare i forskinga vår. 

(…)

Svar frå Hans Arne Frøystein, 
avdelingsdirektør v/Justérvesenet 
Vi sende ein e-post til Justérvesenet, og her 
fekk vi ei kjapp tilbakemelding frå avdelingsdi-
rektør Hans Arne Frøystein. Han skriv at han 
synes dette er eit spennande men samstundes 
litt vanskeleg spørsmål. Frøystein understrekar 
at skrittlengde ikkje er noko offisielt lengdemål 
no, men det har vore brukt tidlegare. Han skriv 
vidare at i Romarriket brukte dei definisjonen 
at ei skrittlengde var avstanden frå hælen på 
den eine foten til denne same foten tok i bakken 
att. Det tyder at dette eigentleg var to skritt. 
Denne skrittlengda kalla romarane «passus», 
og utgjorde 5 romerske fot. Ein romersk fot er 
no rekna for å ha vore ca. 296 mm, sjølv om det 
fanst litt ulike verdiar i bruk. Dermed vert ein 
passus om lag 1,48 meter. 1000 «passus» vart 
kalla «mille passuum». Ordet «mile» kjem altså 
frå latin. I Byzants brukte dei ordet «vema» om 

skrittlengde, denne var definert til å vera 2,5 fot, 
og ca. 74 cm. 

Frøystein avsluttar med å skrive at no til dags 
reknar ein gjerne ei skrittlengde som eit enkelt 
skritt, med lengde 76,2 cm.



tangenten 3/2015 5

I begynnerfasen av prosjektet hadde vi laget 
hypoteser i klassen der hver elev fikk i oppgave å 
skrive sine hypoteser inn på et diskusjonsforum 
via læringsplattformen vår, It’s Learning. Vi gikk 
gjennom hypotesene i plenum, og så sammenfat-
tet vi alle våre 29 hypoteser til tre hypoteser. I 
klassediskusjoner fikk elevene også øve på kri-
tisk tenkning. Vi så nærmere på at våre hypoteser 
bare er våre antagelser som vi måtte undersøke 
nærmere. Selv om vi tror at en skrittlengde er 
50 cm så trenger ikke dette å stemme. «Dessuten 
har vi jo ulik skrittlengde for vi er jo ikke like i 
kroppen vår», var det en av gutta i klassen som 
utbrøt. Det ledet oss frem til hypotese 3.

Hypotese 1:
Vi trur at eit skritt er om lag 50 cm, og at skritt 
som lengdemål var noko ein brukte i gamle 
dagar før ein hadde måleband og metersys-
temet. For å kome fram til denne hypotesen 
hadde vi ein spennande klassediskusjon etter 
at kvar enkelt av oss hadde fylt ut eit skjema der 
vi skulle skrive opp kor langt me trur ei skritt-
lengde er.

Hypotese 2:
Vi trur at vi går mange skritt på ein dag, og at 
kvar av oss går fleire tusen skritt til saman på 
ei veke. Vi er usikre på kor mange tusen skritt 
vi kan kome til å gå på ei veke, men vi tenkjer 

kanskje opp mot 10.000 skritt?

Hypotese 3:
Vi trur at det er ulike skrittlengder for ulike 
menneske, men vi er usikre på kvifor det kan 
vere slik. Vi trur kanskje det kan ha noko med 
høgda og/eller fotstørrelsen til eit menneske å 
gjera? Dette vil vi finne meir ut av.

(…) 
Vi bestemte oss for å finne ut skrittlengda til 

7 av oss elevar i klassen. Vi laga ei «testgruppe» 
som gjekk ut på skuleplassen i ein time for å 
måle og telje antal skritt. Vi ville følgje råda 
til fysioterapeut Riis som råda oss til å måle ei 
skrittlengde som distansen mellom hæl til neste 
hæl (der foten treff bakken/golvet). Vi fulgte 
vidare rådet om at dette burde vi måle over 9 
meter, og at vi då kan telje antal skritt og divi-
dere distansen på antal skritt. 

Her ser de bilete frå målinga vår ute på sku-
leplassen. 

Utfordringer ble det når vi skulle måle skritt-
lengde ute. Elevene synes det var vanskelig å gå 
med «vanlige» skritt når man visste at de ble 
målt med målebånd. Kanskje ble skrittene litt 
«annerledes» enn de skrittene de vanligvis går? 
Vi måtte måle skrittlengdene til elevene flere 
ganger, og vi målte opp en 9 meters løype som 
elevene skulle gå på. Elevene fikk erfaringer med 
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å anvende gjennomsnitt. De måtte telle antall 
skritt på 9 meter og regne ut sin gjennomsnitt-
lige skrittlengde. Elevene fikk også i oppdrag å 
regne ut andre elever sin skrittlengde på skolen, 
og de ble etter hvert kjempeflinke til å regne ut 
skrittlengder. 

Kan ein person sitt fotavtrykk ha noko med 
skrittlengder å gjere?

(…) 
Neste matematikktime skulle vi finne ut om 

det er nokon samanheng mellom fotavtrykk/
størrelsen på foten og vår eigen skrittlengde. 
Testgruppa vår på 7 personar skulle i elden att 
der vi skulle samanlikne størrelsen på deira fot-

avtrykk med deira skrittlengde som vi tidlegare 
har rekna ut. Kan det vera nokon samanheng 
mellom ein person sitt fotavtrykk i kvadratcen-
timeter (cm²) og hans/hennes skrittlengde? 

Alle i klassen vår målte og jobba med deira 
skrittlengde, men vi valte særleg å sjå nærare 
på resultata i testgruppa vår. Ut frå tabellen vi 
laga, så vi at den eleven med lengst skrittlengde 
har og størst fotavtrykk. Vidare så vi og at den 
eleven med lågast skrittlengde har og ein av dei 
lågaste fotavtrykka, men undersøkinga viser og 
at dette stemmer ikkje alltid heilt (vel og merke 
ut i frå vår vesle undersøking).

Formel for skrittlengde?
Siden tre elever i klassen hadde funnet ut med 
å google Internett at det finnes en formel for å 
finne skrittlengda til menn og kvinner, ville vi 
finne ut en formel for skrittlengda til 11 åringer. 
Denne oppgaven ville to prosjektledere i klassen 
jobbe med, og de satt inne i et flere storefriminutt 
sammen med meg som lærer for å finne ut hvor-
dan de skulle lage en formel. Som lærer måtte jeg 
hjelpe elevene litt med å tenke seg frem til hvor-
dan vi kunne lage en formel på lik linje med de 
formlene som de hadde funnet på Internett (se 
figur 1 neste side).

Da vi hadde kommet frem til et magisk tall, 
måtte vi teste dette ut i klassen. Elevene regnet 
med multiplikasjon knyttet til sin egen høyde, og 
vi så at formelen stemte noenlunde for et flertall 
av oss (se figur 2 neste side).

Erfaring og refleksjon i ettertid
I prosjektet fikk elevene mange og varierte erfa-
ringer med å systematisere og bearbeide innsam-
lede data, og elevene ble skikkelig gode på det å 
regne ut og å forstå dette med gjennomsnitt ut i 
fra ulike tallmengder. Hver elev fikk bruk kalku-
lator til dette, og dette ga oss muligheten til å bli 
enda bedre kjent med kalkulator som et nyttig 
verktøy.  Videre fikk de erfaring med å måle 
skrittlengder til andre elever, jobbe med multi-
plikasjon i sammenheng med formelen som vi 
skulle lage og fikk muligheten til å gjennomføre 
matematiske samtaler med andre elever på skolen 
vår da de skulle forklare forsøket vårt.

Jeg erfarte at elever i mange sammenhenger 
tenker mye mer kreativt enn oss voksne. Det var 
interessant å observere hvordan de flere ganger 
klarte å resonnere seg frem til hvordan de for 
eksempel skulle regne ut gjennomsnittet av ulike 
tallmengder. Det var også spennende for meg 
som lærer på 6. trinn å se hvordan elevene for-
stod selve «hemmeligheten» bak en matematisk 
formel da vi skulle arbeide med å lage vår egen 
formel. Flere av elevene skjønte raskt at formler i 
matematikken ikke er helt tilfeldige, men mate-
matiske uttrykk som beskriver logiske prinsipper. 
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Jeg tenker at slike prosjekt er verdt å bruke 
tiden på, fordi de er med på inspirere elevenes 
lyst til å oppdage, tenke fritt og kreativt i mate-
matikkfaget. De får reelle erfaringer i å utvikle 
hypoteser, problemstillinger, ideer og realisere 
ulike matematiske løsninger som mange kanskje 
ikke har helt funnet ut før dem. Ikke minst har 
vi fått brukt de grunnleggende ferdighetene i en 
annen setting. Vi regner og skriver, lager søyledia-

gram, fører statistikk, formulerer spørsmål og for-
står at ulike typer spørsmål kan gi veldig forskjel-
lige svar. Det er også noe samlende ved å holde 
på med et felles prosjekt der alle bidrar, og vi har 
opplevd den gode «mattefølelsen» i klassen ved å 
kunne fordype oss skikkelig godt i et matematisk 
emne. Dette prosjektet har og bidradd til et godt 
klassemiljø da vi har klart å oppnå noe sammen.

Figur 1

Figur 2
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Tangenten gratulerer prisvinnerne og anbefaler å lese hele rapporten som er lenket fra nysgjerrigper.no. 
Med tillatelse fra Forskningsrådet gjengir Tangenten juryens tilbakemelding til elevene.
  
Juryen har følgjande tilbakemelding til dykk:
De har verkeleg gått inn for forskinga dykkar! De har faktisk gått over éin million skritt for å finne svar. 
Problemstillinga de valde er kvardagsleg, men de har knytt ho til fag som historie, samfunnsvitskap, 
helse og ikkje minst, matematikk! Det er ei god problemstilling i ekte Nysgjerrigper-and, for kor mange 
veit eigentleg kor lang sin eigen skrittlengd er? Til tross for eit utal appar og teljarar som måler dette 
for oss, er det nok mange som ikkje har tenkt på det. Og som undersøkingane dykkar viser, oppfattar 
mange vaksne skritt som lengdemål som noko lågare enn det i verkelegheiten er. 
De har ikkje berre funne ut kor lang ein skrittlengd er, de har og laga ein eigen formel som passar for 
dykkar aldersgruppe. De skal ha ros for at de gjer eigne undersøkingar og målingar for å finne svar. At de 
har brukt både dykk sjølve og andre som forsøkspersoner, styrkar prosjektet. 
I tillegg har de brukt fagpersonar og faktastoff som kjelder på ein veldig god måte. De testar tala de finn 
på internett og informasjonen de får av fagpersonar, og finn ut at dette samsvarer med eigne målingar av 
skrittlengd.  
De har verkelig vore flinke til å grave dykk ned i problemstillinga og forska på ulike vis. De imponerer 
med måten de bruker matematikk. De lagar statistikk, reknar ut gjennomsnitt og ser etter mønster 
og tendensar. Rapporten dykkar er utfyllande og fortel om kva de har gjort på ein god måte. Og som 
dei eksemplariske forskarane de er, har de fortalt om forskinga til andre både med film og innlegg i 
lokalavisa!

Henning Bueie

RegneaRk foR læReRe
Det blåser fortsatt en digital vind over matematikkfaget. 
Regneark er en del av denne digitale vinden.

Regneark er et obligatorisk verktøy ved eksamen på 10. trinn. 
Denne boka gir matematikklærere i ungdomsskole og videregående 
skole økt kompetanse i en programvare som både er et godt didaktisk
verktøy, og egner seg i arbeid med oppgave- og problemløsing.

Boka tar for seg mange matematikkfaglige temaer; bl.a. simulering,
sammensatte modeller, diagrammer, numeriske tilnærminger til algebra,

betalingsplaner og bruk av  regneark i forbindelse
med datainnsamling og dataanalyse. Den er konkret,
illustrert og inndelt i små delkapitler for å gjøre
stoffet lett tilgjengelig. • Kr 299,– • 252 sider

Vi minner om 

GeoGebra for lærere
Den mest utbredte dynamiske matematikkprogram-
varen i ungdomsskole og videregående skole. 
• Kr 329,– • 152 sider

Les mer på universitetsforlaget.no
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Anne Birgitte Fyhn, Maja Dunfjeld, Anita Dunfjeld 
Aagård, Per Eggen og Tone Larsen

Utforsking av tradisjonell 
sørsamisk ornamentikk
Bakgrunn
Denne artikkelen presenterer gjennomføringen 
av et tverrfaglig undervisningsopplegg om sør-
samisk ornamentikk (på sørsamisk: tjaalehtjim-
mie). Undervisningen inngår i et utviklingsarbeid 
ved Åarjel-saemiej skuvle, (oversatt til norsk: 
«Sørsamenes skole») i Snåsa kommune, midt i det 
sørsamiske bosetningsområdet i Norge. Det sør-
samiske området strekker seg fra Elgå i Hedmark 
i sør til Saltfjellet i nord. Skolen ble opprettet for 

å skape et trygt lærested for samiske barn der det 
ble lagt vekt på samisk språk og kultur. Elevenes 
muntlige aktivitet er sentral når de utforsker egen 
lokal kultur. Derfor deltar også samisklæreren i 
dette utviklingsarbeidet.

Arbeidet startet med et møte mellom to 
forskere med ulik fagbakgrunn: Maja Dun-
fjelds (2001/2006) doktorgradsarbeid innen-
for sørsamisk ornamentikk inspirerte til Anne 
Fyhns (2011) fokus på sammenhenger mellom 
ornamentikk og geometri. Ordet ornamentikk 
kommer av det latinske orne’re, å «pryde» eller 
«smykke». Ifølge Dunfjeld har imidlertid den 
sørsamiske ornamentikken en dobbel funksjon. 
Den er betydningsbærende utover det å være 
dekor. Sammensetningen av ornamenter, tegn og 
symboler tolkes og gir mening ut fra konteksten 
og gjenstandens bruksområde. Den sørsamiske 
ornamentikken er satt sammen av rette, doble 
linjer, sikksakk-border, trekantstikk og struktu-

Artikkelen er skrevet av

Anne Birgitte Fyhn
UiT- Norges arktiske universitet, Tromsø
anne.fyhn@uit.no

Dr art Maja Dunfjeld
dunmaja@online.no

Lærere ved Åarjel-saemiej skuvle (Sørsamenes 
skole), Snåsa:
Anita Dunfjeld Aagård 
anita.aagard@skole.iktin.no

Per Eggen
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Figur 1a.  Gulmien borth / trekantstikk (Fra Dunfjeld, 

2001/2006, s78). Når stikket er ferdig skåret, fylles 

det med fargestoff, bark eller aske. Gulmien borth / 

trekantstikk framstår med en jevn overflate og som ett 

tegn, slik det framstår i figur 1b.
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rer av diagonale og rektangulære flettebåndmøn-
stre (se figur 1). Ornamentikken blir gravert på 
horn- og treprodukter, sydd og brodert eller trykt 
på skinn og tekstiler.

Utgangspunkt for dette undervisningsoppleg-
get er det samiske tegnet gulmien borth  («tre-
kantstikk»), som skjæres i tre, bein eller horn (se 
figur 1). Dunfjeld (2001/2006) beskriver hvordan 
stikket utføres: En kniv eller et annet skarpt red-
skap lager tre stikk eller skår mot et felles punkt 
som ligger nærmere ett av hjørnene i tegnet enn 
de to andre. En matematikk-kontekst vil ha et 
annet fokus. En beskrivelse av ornamentets utse-
ende kan inngå i læreplanens kompetansemål 
for mellomtrinnet: «Mål for opplæringa er at 
eleven skal kunne … beskrive fysiske gjenstandar 
innanfor daglegliv … ved hjelp av geometriske 
omgrep» (Udir, 2013, s. 7).

Mange oppfattet matematikk som «kulturfri» 
kunnskap helt fram til begynnelsen av 1980tallet. 
I følge Bishop (1988) er «vestlig» matematikk én 
form for matematikk. Gjennom omfattende stu-
dier og analyser hevder han at enhver kulturell 
gruppe er i stand til å utvikle sin egen matema-
tikk, på samme vis som de utvikler sitt eget språk 

og sin religiøse forståelse. Bishop betrakter derfor 
matematikk som et kulturelt produkt. Dette pro-
duktet er resultat av seks grunnleggende aktivi-
teter som gjenfinnes hos enhver kulturell gruppe 
(se tabell 1). Aktivitetene telling, lokalisering, 
måling, design, lek og forklaring er tilstrekkelige 
og nødvendige for utviklingen av matematisk 
kunnskap. Denne artikkelen belyser hvordan 
arbeid med sørsamisk ornamentikk gjenspeiler 
Bishops seks aktiviteter, og hvordan resultatet av 
dette arbeidet viser seg å samsvare med lærepla-
nen i geometri for mellomtrinnet. 

Først redegjør vi for undervisningen i dued-
tie1-faget og deretter for hvordan undervisnin-
gen i matematikk og i samisk bygget videre på 
elevenes nye erfaringer. Undervisningens aktivi-
teter sammenlignes og diskuteres opp mot Bis-
hops seks aktiviteter. Konteksten er lokal samisk 
kultur, og elevene startet med å utforske egen 
kultur sammen med duedtie-læreren. Et mål med 
dette opplegget var at undervisningen om sørsa-
misk ornamentikk skulle foregå på kulturens 
premisser, slik Simpson (2015) poengterer. Vi 
så at Bishops aktiviteter også inngikk i duedtie-
timene og i samisktimene. Matematikk ble derfor 

Telling: Systematisk ordning og sammenlig-
ning av diskrete (tellbare) størrelser og feno-
men. Dette kan omfatte telling eller spesielle 
ord og navn og betegnelser. 

Design: Skape en form for en gjenstand eller 
for en del av sine romlige omgivelser. Eksem-
pelvis lage et objekt som «mentalt mønster» / 
«mental modell» eller symbolisere objektet 
etter gitte konvensjoner.

Lokalisering: Undersøkelser av romlige omgi-
velser, symbolisering og begrepsgjøring av 
omgivelsene ved hjelp av modeller, diagram, 
tegninger, ord eller på andre måter.

Lek: Tenke ut eller engasjere seg i spill og 
tidsfordriv med mer eller mindre formaliserte 
regler som alle deltakerne må følge.

Måling: Kvantifisering av kvaliteter for å kunne 
sammenligne og ordne objekter og gjenstan-
der som måleinstrumenter med ulike verdier 
eller «målingsord».

Forklaring: Finne måter å redegjøre for 
fenomeners eksistens, både religiøse, viten-
skapelige og andre måter.

Tabell 1. Seks aktiviteter som ifølge Bishop (1988) danner grunnlaget for matematisk tenking. Vi har valgt å 

sette dette opp i en tabell for å få bedre oversikt. De tre aktivitetene i venstre kolonne tilsvarer emneområder 

i læreplanen i matematikk. De tre aktivitetene i høyre kolonne ligger nært opp til det vi i Norge omtaler som 

arbeidsformer i faget.
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en integrert del av arbeidet selv om duedtie var 
sentreringsfaget. 

Presentasjon av undervisningsopplegget
Maja Dunfjeld var i dette tilfellet duedtie-lærer. 
Hun introduserte oppgaven først for 1.–4. klasse 
og deretter for 5.–7. klasse. 

Introduksjon til duedtie-faget
Delt opp i mindre grupper skulle elevene være 
med på en reise der de skulle se og studere samisk 
kunsthåndverk som er utstilt på skolen. Dette 
hører inn under Bishops (1988) kategori lek: 
Elevene fikk vite reglene før start. For å utforske 
ornamentene på gjenstandene skulle de leke at de 
var små humler med store øyne. Hensikten var 
å se små ornamenter med «forstørrelsesglass». 
Humlene «fløy» avsted på oppdrag: De skulle 
velge seg et utsnitt av ornamentikken på en gjen-
stand og huske utsnittet. Deretter skulle de «fly» 
raskt tilbake til klasserommet for å tegne utsnit-
tet sitt. Elevene på 1.–4. klassetrinn fikk utdelt 
poteter. De skulle skjære ut en form de husket. 
Alle hadde lagt merke til trekantstikket / gulmien 

borth og laget formen. De minste elevene trykket 
potettrykk på et stykke lerret slik figur 2 viser. 
I det gule og grønne bildet til venstre i figuren 
har eleven hatt like mange grønne trekanter langs 
hver side i bildet sitt, som er en tellingsaktivitet. 
Potettrykkene kan sees på som en designaktivi-
tet ut fra Bishops klassifisering. Lokalisering og 
telling (systematisk ordning) ble brukt når elev-
ene først øvde på å sette sammen former ved å 
speile, dreie og parallellforskyve trekantformen 
og å trykke på papir. I ettertid ser vi at matema-
tikk- og samisklæreren også kunne vært med på 
introduksjonen for å kunne observere duedtie-
fagets tilnærming til ornamentikk og hvordan 
elevene arbeidet med språk og matematikk i 
duedtie-faget.

Resten av dette undervisningsopplegget 
omfattet kun mellomtrinnet. Neste steg var at 
elevene tegnet med kullstift, se figur 3. Grovheten 
i redskapet hjalp til med å holde fokus på noen 
få tegn og bidro til at elevene tegnet forstørrede 
ornamenter. Lokalisering går igjen i både enkelt-
figurene og i de sammensatte mønstrene i figur 3. 
Måling blir brukt for å gjøre parallelle linjer like 
lange og for å plassere de tre nederste trekantene 
i lik avstand fra hverandre. 

De fleste elevene gjenkjente og husket gul-
mien borth / trekantstikket, eventuelt kikket de 
på sidemannen mens de tegnet. Neste steg var at 

Figur 3. Kullstifttegninger laget av elever på 5.–7. trinn. 

(Foto: Anita Dunfjeld Aagård)

Figur 2. Potettrykk utført av elever på 1.–4. trinn. (Foto: 

Anita Dunfjeld Aagård)
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elevene skulle sette sammen flere tegn til et sam-
mensatt ornament ved å speile, rotere og paral-
lellforskyve et gulmien borth / trekantstikk som 
de selv tegnet. Læreren ville ikke lede elevene 
til at «dette er ornamentikk». Elevene sto fritt 
til å utforske formens muligheter. Resultatet ble 
at noen lagde helt egne ting, mens andre lagde 
ting som lignet det de hadde sett. Elevene fikk 
arbeide ut fra egne forutsetninger og ønsker, men 
de måtte følge noen gitte regler og normer. Det 
skulle være noen likhetstrekk med ornamentik-
ken i skolens utstilling. Dette kan gjenspeile akti-
vitetene lek og design.

De største elevene stakk ut symbolet sitt med 
knivspissen i et stykke tre. Med litt spytt på fin-
geren duppet de fingeren i en kopp med aske. 
De gnidde blandingen over utskjæringen i treet. 
Deretter pusset de treet med sandpapir slik at 
ornamenter trådte fram. Trekantstikket var det 
mest sentrale symbolet av ornamentene elevene 
laget. Dette kategoriserer vi som en designaktivi-
tet. Når elevene lagde kullstifttegninger eller skar 
i tre, lagde de først en mental modell av det de så 
mens de lekte at de var humler. Deretter lagde de 
bildene som er presentert i figur 3. 

I neste økt skrev samisklæreren personlige 
pronomen på tavla, slik figur 4 viser. Læreren 
påpekte sammenhenger mellom ornamentikk 
og grammatikk, dette er forklaring av fenome-
ners eksistens. 

Videre arbeid i matematikkfaget
Elevene tegnet flere trekanter ut fra det de hadde 
sett, og arbeidet videre med én av trekantene. 
De arbeidet systematisk med speiling, rotasjon 
og parallellforskyvning, dette inngår i kom-
petansemålene i matematikk for mellomtrin-
net (Udir, 2013). Først tegnet de alt på frihånd, 
deretter gjorde de det samme ved hjelp av linjal. 
Etterpå designet elevene mønster ved å klippe ut 
like figurer som ble satt sammen til en mønster-
bord. De gjorde det samme med figurer som ble 
tegnet med blyant. Elevene syntes det var artig 
å lage mønster, og de lagde flere utkast før de 
ble fornøyd. Elevene arbeidet utforskende ut fra 

bestemte regler som i en lekeaktivitet. For eksem-
pel ble mønsterbordene satt sammen ut fra gitte 
regler. Elevarbeidene i figur 5 viser hvordan ett og 
samme tegn skifter lokalisering. 

Jeg Du Han, hun, den ,det

Vi to Dere to De to

Vi Dere De

Figur 4. Personlig pronomen. De tre radene viser 

gulmien borth / trekantstikk som personlig pronomen 

på sørsamisk, henholdsvis entall, totall og flertall. 

Kolonnene viser første person (jeg, vi to, vi), andre 

person (du, dere to, dere) og tredje person (han/hun/

den, de to, de). (Foto: Anita Dunfjeld Aagård)

Figur 5. Elevers arbeid med å lage mønster. (Foto: Anita 

Dunfjeld Aagård)
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Måling var nødvendig for å få rett størrelse på 
hver figur. Trekantene i hver mønsterbord hadde 
to eller flere forskjellige størrelser. Elever og lærer 
brukte geometriske termer og uttrykk fra daglig 
språk, både på samisk og norsk2. Senere valgte de 
ut en figur som de tegnet, før de prøvde å forklare 
en medelev hvordan den så ut. Medeleven skulle 
så tegne figuren ut fra de muntlige anvisningene.

Som repetisjon hentet læreren fram de første 
skissene elevene hadde lagd, og de tegnet figurer 
på nytt. Læreren ba elevene om å snu på figurene. 
Elevene valgte da enten å speile eller å rotere tre-
kantene sine. Flere elever brukte ordene rotere og 
speile, mens læreren brukte ordet snu. Matema-
tikkspråket ble her brukt for å presisere hvordan 
trekantstikkene er ordnet og lokalisert i de ulike 
mønstrene. En del av elevenes mønster kan danne 
grunnlag for videre arbeid i duedtie-faget. Mate-
matikklæreren erfarte at elevene hadde et annet 
forhold til disse figurene enn til geometriske figu-
rer ellers. Læreren behøvde lite tid til å motivere 
elevene før de begynte å arbeide, og elevene lekte 
mer med figurene enn ellers. Dette kan tyde på 
at kulturbasert arbeid med matematikk er moti-
verende for elevene. Matematikklæreren erfarte 
òg at det fungerte godt å ha en felles start for en 
aldersblandet elevgruppe. 

Videre arbeid i samiskfaget
Neste steg var å tegne og beskrive mønster til 
medelever på samisk. Læreren observerte proses-
sen og noterte hvordan elevene ordla seg. Elevene 
greide å formidle både figurer og mønster gjen-
nom et enkelt samisk språk med dagligdagse 
ord og uttrykk, noen låneord fra norsk, en god 
del grammatiske feil og svært få verb. Elevene 
var usikre på hvilke verb de skulle bruke, og på 
imperativformene av verbene. Derfor fokuserte 
læreren på imperativ i det videre arbeidet. På sør-
samisk er et verbs imperativform forskjellig alt 
etter om man snakker til én, to eller flere perso-
ner, og om verbet består av to eller tre stavelser. 
Vi tok utgangspunkt i en tekst som gir instruk-
ser om å gjøre forskjellige ting med egen kropp; 
snu rundt, hoppe, løpe til vinduet osv. Ut fra den 

teksten kunne elevene studere de ulike impera-
tivformene og videre bruke dette til å skrive egne 
instruksjoner. Dette behersket elevene, og det ble 
en artig lek. 

Etter dette fant elevene fram samiske navn på 
de ulike formene og handlingene de brukte for 
å tegne et mønster. Det å tegne figurene i tillegg 
til å skrive samiske og norske ord kan bidra til 
å hjelpe elevene med å huske nye ord. Læreren 
observerte at ord som elevene knyttet til kjente 
begreper og handlinger, var lettere å huske enn 
nykonstruerte3 ord som elevene ikke forbinder 
noe med. Ett eksempel er ordene for en spiss og 
stump vinkel, snjåhtoeh skaavhte og sleajvoeh 
skaavhte. Snjåhtjoeh («spiss») kommer av verbet 
snjuhtjedh,  «å spisse», som elevene kjenner fra 
blant annet det å spisse blyanten. Dette ordet var 
derfor lett forståelig og lett å huske for elevene. 
Sleajvoeh beskriver blant annet reinhorn som går 
spredt ut, sleajvoeh-tjåervieh – brede horn med 
brede spisser. Én elev kjente med én gang igjen 
dette adjektivet som beskriver brede reinhorn, 
og kunne fortelle historier fra reinskilling hvor 
reinokser med slike breie horn kan være farlige 
i skillegjerdet, og videre fortalte eleven hvordan 
en reinokse fikk problemer og satte seg fast fordi 
hornene stakk ut til sidene.

Videre fikk elevene i oppgave å lage et nytt 
mønster og skrive en tegneinstruksjon til en 
medelev. Det viste seg da at elevene falt tilbake 
til å lage instruksjoner med enkle hverdagsord 
og få verb. De gjorde ikke bruk av imperativfor-
men slik de nylig hadde trent på. Læreren lagde 
derfor en tekst som elevene skulle tegne etter i 
lekse. Elevene greide stort sett å tegne dette møn-
stret. Etterpå kunne de bruke lærerens tekst som 
eksempel på hvordan de skulle sette opp sin egen 
tekst. Lærerens tekst inneholdt eksempler på verb 
i imperativformer, beskrivelser av figurer og plas-
sering av figurene. 

Videre arbeid i duedtie-faget
Tidlig neste skoleår repeterte elevene noe av det 
de hadde jobbet med i introduksjonsøkten. Vi 
tok fram storarkene hvor de hadde øvd seg på 
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å tegne trekantstikk med kullstifter, slik figur 3 
viser. Elever og lærer studerte skolens utstilling 
av flotte sløydarbeider én gang til. Vi tok opp 
«særtrekk» ved sørsamisk og nordsamisk orna-
mentikk ut fra at vi besøkte en knivutstilling på 
Saemien Sijte / Sørsamisk museum og kultursen-
ter året før. Elevene hadde lagt merke til at flere 
av de nordsamiske knivene hadde ornamentikk 
med runde former og buede linjer. Knivene fra 
det sørsamiske området hadde mer rette linjer, 
flettemønster og trekantstikk. Én av årets oppga-
ver i duedtie er å sy eget pennal i skinn og klede, 
dekorert med perle- og/eller tinntrådsøm. Elev-
ene fikk selv planlegge sømmen og velge mønster 
på pennalene. Etter at vi igjen har jobbet med 
ornamentikk og trekantstikket, har flere valgt felt 
med tradisjonell ornamentikk samt egne initialer. 
Prosessen med å lage pennal har foregått over tid, 
da elevene parallelt har jobbet med andre duedtie-
oppgaver. Elever og lærere har sammen sett på 
NRK-opptak med den sørsamiske kunsthånd-
verkeren Lars Dunfjeld (NRK, 1971). Dette ga 
elevene mye å reflektere over og en forståelse av 
ornamentikken på knivene han laget.  

Sluttord
Fordi Åarjel-saemiej skuvle er en fådelt skole, 
vil dette temaet komme igjen på planen om lag 
hvert tredje år, men elevene jobber med sørsamisk 
ornamentikk hvert år i forbindelse med ulike 
oppgaver. Lærerne erfarte at et slikt tverrfag-
lig utviklingsarbeid med tilhørighet til elevenes 
egen kultur gjorde noe med elevenes motivasjon. 
Arbeidet ga lærerne inspirasjon til å jobbe tverr-
faglig med matematikk, samisk språk og kultur. 
Ofte blir matematikk liggende utenfor slikt 
arbeid, men her passet det naturlig inn. Bishops 
(1988) seks aktiviteter er grunnleggende for mate-
matisk tenking, og aktivitetene går igjen flere 
steder i elevenes arbeid. Forklaring, å redegjøre 
for fenomeners eksistens innenfor en kulturell 
kontekst, kommer direkte til uttrykk ved per-
sonlige pronomen i samiskfaget. I duedtie-faget 
inngår forklaring i symbolbruken, men ifølge 
Dunfjeld (2001/2006) er mye av dette taus kunn-

skap som det ikke er tradisjon for å snakke høyt 
om. Fordi Bishops aktivitet forklaring er nært 
knyttet til kulturell kontekst, sikrer den at under-
visningen virkelig er på kulturens premisser. Det 
å forklare til en medelev hvordan en (geometrisk) 
figur ser ut, er noe annet. De fem aktivitetene tel-
ling, lokalisering, måling, design og lek medførte 
at elevene måtte gjennomføre og skille mellom 
speiling, parallellforskyvning og rotasjon i ulike 
sammenhenger. Dette inngår i kompetansemå-
lene i geometri for mellomtrinnet (Udir, 2013). 

Lærerne var knyttet til ett og samme tema, 
men jobbet allikevel innenfor hver sine fag. De 
erfarte at oppstarten var viktig. Det å ha med 
en ressursperson utenfra gjorde det lett for elev-
ene å huske det de hadde gjort. Selv et år etterpå 
husket elevene arbeidet, slik at det var lett å ta 
opp igjen temaet. Viktigheten av å jobbe spesielt 
med språk og begrep med flerspråklige elever ble 
enda tydeligere i dette arbeidet. For eksempel når 
samiske verb skulle bøyes i både entall, total og 
flertall. Det viste seg at elevene ikke kunne impe-
rativformene godt nok, eller de var ikke bevisste 
på kunnskapen sin. Det var egentlig ikke planen 
at arbeidet skulle foregå over flere uker, men det 
viste seg å være en fordel fordi dette var mod-
ningsstoff. Lærerne tok stoffet opp igjen etter 
lengre tid og erfarte at det hadde skjedd en utvik-
ling hos elevene både innen språk og andre fag. 
Da elevene knyttet det de hadde lært, til utstil-
lingen på Saemien Sijte / Sørsamisk museum og 
kultursenter og til TV- opptaket, fikk de bekreftet 
at de hadde lært noe. 

Økonomisk støtte
Dette utviklingsarbeidet er støttet av Forsknings-
rådets program for samisk forskning.

Noter
1 Duedtie er den sørsamiske betegnelsen for samisk 

håndverk og kunsthåndverk. På nordsamisk: 

duodji, på lulesamisk: doudje. I denne teksten 

har vi valgt å holde oss til den sørsamiske termen 

duedtie.

(fortsettes side 35)
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Désiré Baartman

Prosjekt Emballasje
Hvordan kan matematikk gjøres mer utfor-
drende, meningsfylt og relevant for elevene? For 
mange elever er matematikk et fag som en lærer 
på skolen, men som ikke har mye relevans til 
deres daglige liv. Selv om matematikk kan være 
både gøy og magisk, så er det dessverre mange 
elever som har den oppfatning at matematikk 
bare er vanskelig, kjedelig og fra fortiden.

Som lærere formidler vi ofte, gjennom opp-
gavene og vår kommunikasjon med elevene, 
at matematikk er viktig fordi det handler om 
hukommelse, formler og algoritmer. Likevel 
tror vi at matematikk er viktig fordi det hand-
ler om anvendelse og bruk i dagliglivet, krea-
tivitet, forskning, problemløsningsstrategier, 
samarbeid, argumentasjon og visualisering. 
Det finnes få oppgaver i norske matematikksko-
lebøker som gir elevene sjansen til å jobbe på 
dette nivået. Derfor utvikler jeg oppgaver som 
gir muligheten til å jobbe med nettopp kunn-
skaper og ferdigheter som er både praktiske og 
krevende.

For å teste én av disse aktivitetene holdt jeg 
en gjestetime på åttende trinn på Tangvall ung-
domsskole i høsten 2014. Klasselæreren (som er 
også matematikklærer) var til stede. Elevene fra 

åttende trinn arbeidet med temaet emballasje. 
Før gjestetimen fikk elevene i oppgave å ta med 
en 1-liters melkekartong til klassen. Elevene 
jobbet i grupper på tre.

Oppgave 1 er en introduksjon til temaet med 
lav inngangsterskel, og målet er å engasjere elev-
ene. Elevene arbeidet i grupper på tre, og de fikk 
15 minutter til å diskutere og skrive ned resul-
tatene.

Elevene tenkte stort sett som konsumenter. 
De diskuterte: Hva er praktisk å ta med fra 
butikken? Hva er mest praktisk i kjøleskapet? 
Hva er den enkleste emballasjen å helle melk ut 
fra? Hvilken emballasje holder melken ferskest? 

I tillegg diskuterte de fleste grupper resirku-
lering utfra miljøperspektiv eller gjenvinning 
av emballasje. Elevene argumenterte for at plast 

Désiré Baartman
DiScoro
desire.baartman@discoro.no
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kan resirkuleres og derfor er bedre for miljøet. 
(Tilsynelatende tror de ikke at plast er skadelig 
for miljøet.)

To grupper nevnte «lett å lage», men de fleste 
tok ikke et produsentperspektiv. Det vil si at de 
ikke snakket om hvor mye plass eller vekt som 
trengs i produksjon og frakt av emballasjen. De 
diskuterte heller ikke konsekvenser og omkost-
ninger ved transport.

Oppgave 2 krever flere kunnskaper og fer-
digheter: 
– måle lengde/bredde/høyde
– vite hva areal er
– vite hvordan man beregner arealet
– vite hva volum er
– to-dimensjonal -> areal
– tre-dimensjonal -> volum
– kunne lage et utbrettet mønster til ny 

emballasje
– forhold mellom dm3 og liter (ikke helt nød-

vendig for å løse problemet)

Det finnes flere ulike måter å løse denne pro-
blemstillingen på. Hver gruppe får minst én 
1-liters melkekartong (figur A). Ekstra papir, 
kartong, linjal, saks og kalkulator er tilgjenge-
lig for elevene.

Før timen sa læreren at klassen ikke 
har jobbet med volum. De vet ennå ikke at 
1 liter = 1000 cm3. 

Etter timen sa læreren: «Elevene var veldig 
aktive og engasjerte, mer enn de ofte er. Elevene 
skjønte mindre enn jeg trodde. Det var mange 
gode diskusjoner rundt om på gruppene. De 

tenkte mye, og det var godt å jobbe med det.» 
Klasselæreren var for eksempel overrasket over 
at mange elever ikke aktivt brukte begrepet 
areal. I tillegg la han merke til at noen elever 
ikke klarte å beregne arealet til en 3D-form uten 
å brette den ut i en flat overflate.

Én gruppe begynte med å skrive ned: 

«Alle har like mye melk.»
«Alle har likt volum, så de er like store. De 
har bare forskjellige former.» 

Klasselæreren og jeg syntes det var en utrolig 
god observasjon og måte å si det på, fordi det 
viser at elevene er bevisst på forskjellen mellom 
volum og form. Elevene brukte sine egne ord for 
å beskrive egenskaper. 

Mange elever begynte å kutte opp melke-
kartongen for å beregne arealet. Sannsynligvis 
ønsket de å se en flat overflate sånn at det var 
lettere for dem å se og beregne arealet. Andre 
grupper jobbet med hele melkekartongen, uten 
å kutte den.

Oppgaven krever flere steg. Etter at de hadde 
beregnet arealet til en vanlig 1-liters melkekar-
tong, skulle de lage nye melkekartonger med 
samme volum. Én elev kuttet opp melkekarton-
gen i to deler for så å lage en ny melkekartong.
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Få elever brukte begrepet areal. De brukte 
ord som overflaten, ruter, utsiden av hele kar-
tongen. 

Noen grupper skrev systematisk ned bereg-
ninger av hvor mye kartong de trengte (arealet), 
sånn:

 side 1: 25 × 7 = 175
 side 2: 25 × 7 = 175
 side 3: 25 × 7 = 175
 side 4: 25 × 7 = 175
 side 5: 7 × 7 = 49
   749 ??

Etter at de hadde beregnet arealene, spurte 
jeg: «Hva slags informasjon handler det om?» 
Det var vanskelig for dem å si hva de egentlig 
beregnet. Noen kom til ruter. Da jeg tegnet ruter 
på én av sidene, spurte jeg: «Hva kaller du det på 
en annen måte?» Da kom noen i gruppen med 
svaret: «Kvadratcentimeter.» De var klar over at 
de kunne skrive det som cm2.

Én gruppe tok 3 cm som bredde og lengde 

og fant ut at høyden var mer enn 1 meter! En 
ganske høy melkekartong med andre ord. Det 
var en stor oppdagelse. Nå måtte de tilbake til 
beregning av hvor mye kartongmateriale de 
trengte til denne melkekartongen. 

Elevene fikk et stort kartongark. Noen 
begynte å kutte i kartongen uten at de hadde 
beregnet lengden og bredden til den nye mel-
kekartongen. Ingen begynte å tegne utbrettet 
mønster til emballasje som kan brettes sammen 
fra ett stykke. Noen elever kuttet til slutt ut én 
side om gangen fra kartongen og brukte tape til 
å lime delene sammen. 

Evaluering
Elevene var veldig motivert og aktive i to timer. 
Mange av resonnementene til elevene gikk på 
hvordan 1  liter forholder seg til arealet. De 
anvendte beregning av areal flere ganger. Det 

(fortsettes side 46)
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Renate Jensen

Matematikkveld med foreldre
Foreldre er de viktigste personene når det gjel-
der elevenes holdning og motivasjon for mate-
matikkfaget. Foreldre som er positive, viser 
barna at matematikk er viktig, diskuterer med 
barna og lytter til forklaringene deres vet vi gjør 
en forskjell. 

Vi vet også at mange foreldre opplever 
det utfordrende å skulle hjelpe barna med 
læringsarbeidet. Mange tenker gjerne at de ikke 
kan nok matematikk selv, de har kanskje opp-
levd faget som lite viktig og vanskelig. Andre 
kan være faglig flinke, men synes det er van-
skelig å hjelpe barna fordi de opplever at mate-
matikkfaget har endret seg. De kan oppleve at 
oppgavene barna gjør hjemme er annerledes 
enn matematikken de husker fra sin skolegang. 
Det er heller ikke slik at alle barn opplever for-
eldres engasjement som positivt, de sier gjerne 
at foreldrene gjør ting på en annen måte enn det 
de lærer på skolen.

Jeg arbeider på en 1–10 skole med mer enn 
600 elever. Avdelingstiden er organisert i fag-
avdelinger. Det vil si at matematikklærere fra 
alle trinn arbeider sammen om å utvikle mate-
matikkundervisningen ved skolen. I en periode 
har vi hatt fokus på skole-hjemsamarbeid. Vi 

har utviklet foreldre-
brosjyrer med informa-
sjon om matematikk-
undervisningen, og om 
hvordan foreldre kan 
hjelpe og støtte elevenes 
læring. Det er laget en 
brosjyre for småtrinnet, 
en for mellomtrinnet og 
en for ungdomstrinnet. 
Disse blir delt ut på foreldremøtene på høsten. 
De ligger også på skolens hjemmeside.

Noen lærere har ønsket å gi foreldre et 
tilbud om kurs, for å vise faget i praksis. En slik 
kurskveld ble arrangert rett etter jul på 7. trinn. 
Elevene var på vei til ungdomstrinnet, og vi 
hadde fått tilbakemeldinger på at mange for-
eldre var usikre på hvordan de best kunne støtte 
barna i arbeidet med faget. Foreldrene fikk invi-
tasjon med informasjon om hva kvelden skulle 
inneholde, og om at dette var en kveld som alle 
kunne delta på.

De viktigste målene med foreldrekurset var å 
gi innsikt i endringer som skjer med faget, hva 
vi mener med helhetlig matematikkundervis-
ning, hvordan barn lærer og hvordan foreldre 
kan støtte og motivere i læringsarbeidet. Vi ville 
vise at matematikk er et kreativt og spennende 
fag, med aktiviteter og oppgaver som gir inn-
sikt, forståelse, ferdigheter og evne til å anvende 
matematikken i egne liv; i framtidige studier og 

Renate Jensen
Nattland skole
Renate.Jensen @bergen.kommune.no
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yrker. Det foreldre på 7. trinn ser mest av er lek-
searbeidet. Hos oss er det i stor grad oppgaver 
som gir mengdetrening, det gir på ingen måte 
innsikt i matematikkundervisningens bredde. 
Vi ville gi foreldre gode opplevelser og motiva-
sjon for å delta i barnas arbeid.

Om innholdet denne kvelden
Et matematikkfag i endring.

Det kom 30 foreldre, omtrent halvparten 
av de som var invitert. Vi mener dette er godt 
fremmøte i foreldres travle hverdag. Noen av 
foreldrene arbeider daglig med matematikk, 
mens andre sa at de følte seg usikre og gjerne 
ville oppdatere seg. Alle måtte sette seg sammen 
to og to, det er slik elevene organiseres i under-
visningen. Slik fikk alle en å snakke med. På 
bordene hadde vi lagt frem et utvalg av kon-
kretiseringsmateriell som blir brukt i undervis-
ningen.

Vi startet med litt informasjon om faget og 
den debatten som foregår i media. Vi snakket 
om Ludvigsenutvalget, læreplaner og grunn-
leggende ferdigheter. Foreldrene fikk lenker til 
ulike nettsteder som blogg.regjeringen.no/fremti-
densskole/, www.matematikksenteret.no og www.
matematikk.org

Begreper og det å kunne lese i faget.
Det neste punktet på programmet var å gi 

eksempler på at matematikkens språk, hvordan 
begreper, symboler og tall er nødvendig for å 
kunne lese teori, eksempler og oppgaver. Begre-
per er viktige for å kunne kommunisere i faget. 
Når elever synes matematikk er utfordrende, 
handler det ofte om at det er vanskelig å lese 
tekst eller forstå forklaringer og oppgaver. Det 
å gi lesehjelp til barna når de strever med lek-
sene, er kanskje den beste hjelpen foreldre kan 
gi. Læreplanen er tydelig på at det skal være en 
utvikling i elevenes matematiske språk. Det 
handler om å bevege seg mellom å bruke ufor-
melle begreper og å bruke et mer formelt mate-
matisk språk. Når et tema introduseres på mel-
lomtrinnet, har vi derfor fokus på begreper. De 

må forklares til elevene, de skal bli del av språ-
ket deres. Noen av ordene har de kanskje hørt 
før, mens noen er nye. Det er et mål at elevene 
skal kunne forklare hva begrepene betyr, både 
muntlig og skriftlig. Forståelsen går gjerne fra 
å kunne gi eksempler, til å kunne forklare med 
et matematisk språk. Vi fremholdt derfor at det 
er viktig å trene jevnlig på begreper. Hver uke 
har elevene begreper på ukeplanen, og ofte har 
de en lekse hvor de skal forklare begrep eller 
fremgangsmåter for foreldre. Det var derfor 
viktig å formidle til foreldrene at denne delen 
av leksen er like viktig som det skriftlige de skal 
levere inn.

Vi viste også eksempler på at trening gjøres 
på ulike måter på skolen. Elevene lager ordlister 
i bøkene sine, det henger plakater i klasserom-
met og elevene blir utfordret til å bruke begrep 
i oppgaver og samtaler. 

Figur 1

Foreldrene gjorde deretter Tangramopp-
gaven (figur 1), jeg gikk rundt og stilte spørs-
mål slik jeg gjør til elevene. Jeg ønsket at forel-
drene skulle se hvordan samme oppgave kan gi 
læringsutbytte til alle elever, fordi de får spørs-
mål som bringer dem videre fra der de er.

Vi snakket om at det er viktig at elevene 
jevnlig repeterer begrepene fra tidligere tema. 
Foreldrene fikk se eksempler på ulike måter å 
trene på, og de fikk teste et lottospill med begre-
per. Elever trenger å møte begreper i flere sam-
menhenger før de mestrer å bruke ordene selv. 
Her har foreldre en viktig rolle. Det er til stor 
hjelp for barna at foreldrene bruker begrepene 
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aktivt. Matematikk blir ikke enklere om vi gjør 
språket hverdagslig. Det de trenger er å få bruke 
riktige begrep, og samtidig få gode forklarin-
ger – flere måter å uttrykke begrepene på – de 
trenger «oversettelsesledd». Vi snakket også om 
at i tillegg til det matematiske språket, er det 
mange vanlige begrep som har betydning for å 
forstå matematikk. Dette er for eksempel plasse-
ringsord (midterste, høyre, venstre, fremst, bak-
erst osv) og sammenligningsord (tyngst, lettest, 
lengst, kortest osv). Foreldrene fikk en oversikt 
(Nyborgs liste, Nyborg & Nyborg, 1990) og tips 
om å bruke ordene aktivt i samtale med barnet.

Funnet ut og funnet på
For at eleven skal forstå oppbygningen av 

matematikken, samtaler vi i undervisningen 
om forskjellen på det som er funnet på og det 
som er funnet ut i faget (Hole, Jensen, Tellefsen, 
Wallace, 2013).

Det som er funnet på er noe vi har blitt enige 
om, bestemt oss for. Det er bare sånn, og eksem-
pler på dette er; definisjoner, terminologi, kon-
vensjoner, notasjon (skrivemåter). Det er viktig 
at matematikk har noen felles regler, slik at for 
eksempel regneuttrykk med flere regneopera-
sjoner forstås likt uansett hvem som regner. 
Et annet eksempel på noe som er funnet på 
er regler for avrunding. Vi har erfart at elever 
som på barnetrinnet fikk til mye i matematikk 
uten å jobbe noe særlig, ofte har problemer med 
det som er funnet på. De har ikke fått med seg 
reglene.

Det som er funnet ut krever en forklaring og 
er matematiske setninger, dvs. teoremer. 

På ungdomstrinnet er det forventet at elev-
ene skal lese mer på egenhånd og mestre begre-
per og symboler. Vi mener det er viktig at forel-
drene er klar over dette skillet, og at de hjelper 
barna med å arbeide strukturert og jevnt. Vi gav 
foreldrene to oppgaver for å forklare forskjellen 
på funnet ut og funnet på.

Oppgaven i figur 2 kan gi gode diskusjo-
ner. Foreldrene så selv at mye av det de kunne 
i matematikk nettopp er det som er funnet på. 

De kom med eksempler på hvordan vi skriver 
koordinatpar, det at 23 betyr 2 ∙ 2 ∙ 2, hvordan 
symboler i skrives, alle begrepene osv. Det vik-
tige var her å få frem at elever ikke må miste tro 
på evner i faget selv om noe blir feil. Det handler 
gjerne om at det er en regel de ikke har lært seg.

Figur 3

Det beste å jobbe med i faget er jo det som er 
funnet ut. Foreldrene lot seg begeistre like mye 
som elevene i oppgaven i figur 4. Hele kvelden 
var lagt opp slik at når vi jobbet med oppgaver 
forklarte og spurte jeg slik jeg ville gjort med 
barna deres. Her sammenlignet de trekantene 
sine før de klippet, og ingen hadde tegnet like 
trekanter. Effekten av det at alle får en linje som 
danner 180 grader, gav like gode samtaler her 
som med elevene. 

Rike oppgaver
Mange foreldre melder tilbake at barna for-

teller lite om skoledagen sin hjemme. Det betyr 
at foreldre trenger informasjon om hva elev-
ene gjør i de ulike fagene. Når vi kom til denne 

Figur 2
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delen av kvelden var det likevel noen som for-
talte at dette hadde de hørt om. De kjente igjen 
disse oppgavene som hadde mange svar. Det var 
tydelig at dette var oppgaver som elevene likte, 
og som de gjerne grublet videre på hjemme. 
Flere av foreldrene hadde opplevd å få en opp-
gave som elevene hadde jobbet med på skolen, 
med utfordring om å løse denne.

Figur 4

Jeg valgte å gi foreldrene en oppgave som 
elevene hadde jobbet med nylig (figur 4). De ble 
oppfordret til å bruke konkreter hvis de trengte 
dette. Det ble mye latter og ivrige arbeidsfelle-
skap. Jeg hadde tenkt å avbryte økten etter en 
stund. Målet var å vise foreldrene at dette enga-
sjerer, men så gå videre å snakke om læringsut-
bytte av denne typen oppgaver. Det gikk ikke. 
Her måtte de ha tid til å gjøre oppgaven ferdig. 
Samtalen etterpå om ulike løsninger og ulike 
tilnærminger til oppgaven, tror jeg gav foreldre 
et verdifullt innblikk i undervisningen. Tilslutt 
viste jeg hvordan en slik oppgave kan løses i 
Geogebra. Det gav mulighet for en introduksjon 
til digitale verktøy elevene bruker i matematikk.

Strategier i hoderegning og skriftlig regning
På trinnet arbeider vi mye med strategier i 

hoderegning. Jeg gav foreldrene fire regnestyk-
ker og ba dem regne dette ved hjelp av hode-
regning. Deretter forklarte de til sidemannen 
hvordan de hadde tenkt. De satte seg så i større 
grupper, og så da at det var mange ulike måter 
å tenke på. Noen oppdaget mer effektive måter 
enn den de selv brukte. Jeg gjorde dette for å gi 
innblikk i hvordan vi arbeider med hoderegning 
på trinnet. Det å samtale om hvordan vi tenker, 
mener jeg er viktig for å forstå strategier, kunne 
bruke begreper og være i stand til å forklare 
skriftlig. 

Figur 5

Deretter snakket vi om tekstoppgaver og 
strategier for å løse denne type oppgaver. Vi 
gjorde et eksempel med tegning som løsnings-
strategi, et hvor det å organisere opplysninger 
i tabell var gunstig (figur 5) og tilslutt så vi på 
et skjema elevene bruker når de arbeider med 
tekstoppgaver. Dette skjemaet kan foreldrene 
bruke sammen med barna når de gjør denne 
type oppgaver i lekse. Vi snakket om skriftlig 
regning og føring av oppgaver. Det kom mange 
spørsmål om algoritmer, og hvorfor elever kan 
regne på ulike måter. 

Hverdagsferdigheter
Den siste delen hadde fokus på hva foreldre 

kan bidra med. Foreldre har i mange år fulgt 
opp og støttet leseopplæringen ved hjelp av lese-
logg for at barna skal bli gode lesere og for at 
de skal bli glade i å lese. På samme måte kan 
en matematikklogg hjelpe med å få barna til 
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å tenke matematisk og utforske matematiske 
situasjoner for at de skal bli glade i matematikk 
og beholde lysten til å lære. Vi hadde en ide-
myldring om aktiviteter som er gode å bruke for 
å støtte barnas læring i matematikk.

Nasjonale prøver i regning avdekker det 
samme hvert eneste år. Det viser seg at elever, 
både på 5. trinn og på ungdomsskolen, er sva-
kest i de oppgavene som handler om måling. 
For eksempel gjelder det lengde, vekt, volum, 
tid, tidssoner, klokken (både analog og digital), 
gjøre om mellom enheter, valuta.

Skolen trenger foreldrene sin hjelp for å heve 
denne kompetansen hos barna. For noen krever 
det praktisk trening for å forstå, og det er let-
tere å få til god øving og praktisk måling med 
ett barn ved kjøkkenbenken hjemme enn med 
27 elever i et klasserom. Det kan handle om å 
snakke om brøk når vi deler opp fredagspizzaen. 
Diskutere om det lønner seg å kjøpe 1,5 liter brus 
eller tre halvlitersflasker, regne ut sammen hvor 
lenge det er til bussen kommer når barna skal til 
byen, lese kampoppsett og treningstabeller. Det 
kan handle om å bruke anledninger der familien 
er på tur til å snakke om distanse, fart, valuta 
osv.

Hvis foreldrene tar tid til å snakke om måling 
og omgjøring mellom måleenheter, vil barna vil 
de få mye igjen for det. 

Vi snakket sammen om hvordan mye av den 
matematiske erfaringen barnet har med seg 
til skolen stammer fra ulike hverdagsaktivite-
ter. Det er viktig å gi barnet slike opplevelser 
og erfaringer gjennom hele skoleløpet. Svært 
mange emner i matematikk er knyttet opp mot 
det vi gjør hver dag uten at vi kanskje tenker så 
mye over det. Barn får ikke alltid erfare måling 
på samme måte som foreldrene gjorde. Det er 
derfor enda mer viktig nå enn før at foreldre er 
bevisst situasjoner hvor det er mulig å gi barn 
gode erfaringer og oversettelsesledd.

Barn som får passe utfordringer og oppmunt-
ring, opplever mestring og forståelse. Oppgaver 
på skolen og hjemme gir da glede, og de får lyst 
til å lære. 

Det er i en rekke nasjonale og internasjonale 
studier påvist at foreldrenes samarbeid med 
skolen og involvering i egne barns skolegang har 
positiv betydning for elevenes læring.

I en metastudie (Desforges & Abouchaar, 
2003) er hovedfunnet at for 7-åringer, betyr for-
eldrene mer for barnas suksess i skole enn skolen 
gjør, men også for ungdommer har foreldrenes 
involvering betydning. Nyere forskning doku-
menterer at foreldreinvolvering blant annet fører 
til bedre læringsutbytte, bedre trivsel, mindre 
fravær, bedre arbeidsvaner og arbeidsinnsats og 
høyere ambisjoner med hensyn til utdanning 
(Epstein; Fan & Chen; Hattie; Nordahl; Semke 
& Sheridan, alle referert i UDIR). 

Det er derfor viktig at skolen hever foreldre-
rollen, samarbeider med foreldre om hvordan og 
i hvor stor grad de faglig kan motivere sine barn. 
Skolen må legge til rette for foreldresamarbeid.
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Øystein Gjøvik

Logo – fram fra glemselen!
Ser en på gamle nettsteder og gamle datapro-
grammer og maskiner, er det lett å tenke at det 
er rart vi i det hele tatt brukte de gamle grei-
ene der. Utviklingen skjer så fort at levetiden 
til hardware og software ikke er mange år. Da 
Windows 95 kom, ble det sagt at det var noe av 
det mest komplekse menneskeheten hadde skapt 
til da. Nå er det fort gjort å fnyse av de grelle 
fargene og systemkravet på 4 MB RAM. 

Det fins et standhaftig unntak, og for oss 
som underviser i matematikk, er det et heder-
lig unntak. Jeg tenker på Logo, som snart feirer 
femti år. Det er nok litt feil å si at det er data-
programmet i seg selv som har vært her i femti 
år, da Logo egentlig er et programmeringsspråk 
beregnet på matematikklæring, men miljøene 
elevene bruker til å skrive programmene, ser 
omtrent like ut i dag som de gjorde i 1967 da 
det ble oppfunnet. 

Logo har vært omtalt i Tangenten før, sist i 
(Rangnes, 2006) og (Kristjánsdóttir, 2005). Men 
kanskje er det igjen på tide å gjøre litt stas på 
dette programmet, som har preget læring og 
undervisning i matematikk samt forskning på 
disse områdene i så mange år. Faktisk blir det 
fortsatt jobbet med å lage nye versjoner av Logo, 

f.eks. på http://www.logointerpreter.com/. 

Seymour Papert
Som matematikkdidaktiker står Seymour 
Papert (f.1928) som opphavsmann til kon-
struksjonismen, basert på konstruktivismen, 
en læringsteori som i hovedsak krediteres Jean 
Piaget. Én av de viktigste ideene i konstruktivis-
men er at den lærende i interaksjon med omver-
denen skaper sine egne mentale skjema for å 
forstå denne verdenen. Papert jobbet sammen 
med Piaget, og Piaget påstås å ha sagt: «Ingen 
forstår mine idéer bedre enn Seymour Papert.»

The word constructionism is a mnemo-
nic for two aspects of the theory of science 
education (…). From constructivist theories 
of psychology we take a view of learning 
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Figur 1 Seymour Papert
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as a reconstruction rather than as a trans-
mission of knowledge. Then we extend the 
idea of manipulative materials to the idea 
that learning is most effective when part of 
an activity the learner experiences as con-
structing is a meaningful product. (Papert i 
prosjektsøknad til National Science Founda-
tion (Papert, 1987)) 

Konstruksjonisme er altså Paperts læring-
sparadigme, og hovedideen er at den som skal 
lære, må bygge sine egne kunnskapsstrukturer, 
og at dette gjøres best i situasjoner der det kon-
strueres objekter som er meningsfulle for den 
lærende. Du kan lese en del av Paperts arbeider 
på hans hjemmeside (http://www.papert.org/). 
For å få et kort innblikk i Paperts idébakgrunn 
og filosofi bør du lese forordet til Mindstorms 
(Papert, 1980a), som er for en klassiker å regne 
i matematikkdidaktikken. Forordet har tittelen 
The Gears of my Childhood (Papert, 1980b), og 
du finner det på nettstedet hans. I Mindstorms 
introduseres leseren for mikroverdener, spesi-
elt programmeringsspråket Logo, som Papert 
utviklet i samarbeid med Wally Feurzeig for å 
skape et miljø hvor han kunne se barn utfolde 
seg med hans ideer for læring. Papert har kjem-
pet datamaskinenes kamp i læringsarbeidet og 
står blant annet bak initiativet One Laptop Per 
Child («One Laptop per Child» n.d.).

Mikroverdener
Interaktiv multimedia kjennetegnes ved at en 
bruker har kontroll over det som skjer i mediet. 
En enkel inndeling kan være at vi enten har 
med spill, simuleringer eller «mikroverdener» 
(microworlds) å gjøre (Rieber, 2005). Spill og 
simuleringer har gjerne vært assosiert med en 
tradisjonell, instruksjonistisk tilnærming til 
læring av matematikk, mens mikroverdener 
assosieres med konstruktivistiske syn på mate-
matikklæring. Vi kan tenke oss at tradisjonelle 
spill for læring går ut på å løse oppgaver, og at 
simuleringer er en slags animasjon som bru-
keren kan justere noen parametere på. Mikro-

verdener har imidlertid blitt designet som åpne 
miljøer som den lærende kan utforske mate-
matiske sammenhenger i. Denne forskjellen 
mellom spill og simuleringer på den ene siden 
og mikroverdener på den andre er nok ikke like 
markant lenger. Det fins etter hvert mengder av 
populære spill med utforskende elementer, for 
eksempel Minecraft (omtrent tjue millioner 
solgte spill! («Minecraft» n.d.)). Simuleringer 
har også gått fra å være et enkelt system som 
man kan justere noen parametere i, til å være 
større systemer hvor man kan bygge apparater 
og oppfinnelser og så sette på strøm, vann, tyng-
dekraft m.m. for å se hva som skjer. Et eksempel 
er gratisprogrammet Algodoo («Algodoo» n.d.). 

Ideen om mikroverdener kommer opprin-
nelig fra kunstig-intelligens-miljøet ved Mas-
sachusetts Institute of Technology (MiT), der 
det litt løselig ble brukt for å beskrive en måte 
man delte opp komplekse problemer i små deler 
på slik at datamaskiner kunne settes til å løse 
sin del av det større problemet. Seymour Papert 
gjorde den endringen at dette delproblemet 
heller skulle betraktes som et kunnskapsdo-
mene, et miljø der barn kunne danne spontane 
refleksive abstraksjoner for å konstruere ny 
matematisk forståelse (Noss & Hoyles, 1996, 
s. 64). Mikroverdener kan man tenke på som 
«sandkasser» for utforskning og aktivitet. De 
fleste er godt kjent med GeoGebra, som er en 
stor sandkasse for utforsking av både algebra, 
grafer, geometri i to og tre dimensjoner og 
annet.

Logo
Logo er noe mer begrenset når det gjelder den 
matematikken som kan utforskes. Det var 
modellert etter LISP (programmeringsspråk 
som fortsatt er i bruk, spesielt innenfor kunstig 
intelligens). Det viktigste elementet i Logo er det 
grafiske elementet, skilpadda. Skilpadderoboter 
hadde for så vidt vært kjent siden 1948, men nå 
ble de altså virtualisert og kunne styres via tas-
tatur. På figur 2 ser vi en elev som har program-
mert ei skilpadde til å spasere gjennom en laby-
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rint (Bilde fra “CompSci 308 : Fall 2014,” n.d.)

Figur 2: Skilpadde på tur i labyrint

I mikroverdenen Logo kan eleven også styre 
ei skilpadde (turtle), men nå er den tegnet på 
en dataskjerm og ser ofte ut som en trekantfor-
met pilspiss. Skilpadda kan lage et spor ved å 
sette ned en penn, eller den kan flytte seg uten å 
bruke pennen. Noen vanlige kommandoer for å 
komme i gang med skilpaddegeometri er disse:
FD framover BK bakover

LT venstre RT høyre

PU penn opp PD penn ned 

HT gjem skilpadda ST vis skilpadda

CS slett skjermen CT slett teksten

Slik kan eleven styre skilpadda rundt 
omkring på skjermen og velge når den skal 
tegne (PENN OPP), og når den skal la være 
(PEN NED).

Et Logo-program kan se slik ut: 
FD 70 

RT 90 

FD 130 

RT 90 

FD 70 

RT 90 

FD 130 

RT 90 

Når eleven kjører dette programmet (her er 
pennen nede hele tida, slik at det tegnes i alle 
FD-kommandoer), går skilpadda 70 enheter 
framover, snur seg 90 grader til høyre, går 130 
enheter framover, osv. Til slutt har den kommet 
tilbake til utgangspunktet og har tegnet et rek-

tangel. Arsenalet av kommandoer eleven kan 
bruke, kan gradvis introduseres, og spesielt to 
kommandoer i Logo får elevene raskt til å skifte 
fokus, nemlig REPEAT og TO.

Figur 3: Skjermbilde fra Nrich sin Logo-implementasjon

Kommandoen som er skrevet inn i figur 3, 
er REPEAT 12 [REPEAT 4 [FD 50 RT 
90] LT 30]. Her står kommandoen til ven-
stre, og det grafiske bildet til høyre er resultatet 
av at programmet har kjørt. Studerer vi denne 
kommandolinja, ser vi at FD 50 RT 90 lager 
en strek framover og en rotasjon til høyre. 
Denne gjentas fire ganger med kommandoen 
REPEAT 4, slik at vi får et kvadrat. Så snur 
man 30 grader til venstre med LT 30, og alt 
dette gjentas 12 ganger med REPEAT 12. På 
figuren er det tegnet til sammen tolv kvadrater. 
Vi ser også at i akkurat denne versjonen av Logo 
er det egne knapper for å kjøre og stoppe pro-
grammet, mens det i andre versjoner vil være 
nødvendig å skrive disse.

Figur 4: En typisk Logo-oppgave: Hvordan kan du 

tegne denne figuren? 
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Det neste som pleier å gjøre inntrykk på elev-
ene, er når man kan erstatte mange komman-
doer med en annen. Over skrev vi REPEAT 4 
[FD 50 RT 90] for å lage et kvadrat. Skal 
man lage et program som tegner kvadrater flere 
steder, kan det være lurt å lage sin egen funksjon 
for dette. Følgende funksjon tegner et kvadrat 
med sidelengde 50:

TO KVADRAT

REPEAT 4 [FD 50 RT 90]

END

Nå nærmer vi oss flere matematiske konsep-
ter, først og fremst det med variable størrelser. 
Man kan lage funksjoner i mer matematisk for-
stand, med innverdi og utverdi, der man hver 
gang kan spesifisere lengden av sidekanten av 
kvadratet:

TO KVADRAT :SIDEKANT

REPEAT 4 [FD SIDEKANT RT 90]

END

Hver gang man nå skriver KVADRAT, kan 
man spesifisere lengden av sidekanten. KVA-
DRAT 70 lager et kvadrat med sidekant på 70 
enheter, osv. Vil det nå bli enklere å løse opp-
gaven i figur 4? Nesten uten å være klar over 
det kan elever diskutere funksjonsbegrepet og 
variabelbegrepet lenge før de vanligvis ville 
blitt introdusert for det. Skilpaddegeometrien 
har gitt elevene en konkret kontekst som elevene 
og læreren kan tenke med når de skal lære om 
funksjoner og variabler. 

Hva kan Logo brukes til?
Det er en tydelig forskjell i undervisningspro-
grammer som forteller eleven hva han skal 
gjøre, og på programmer der eleven skal for-
telle programmet hva det skal gjøre. Vi skiller 
gjerne mellom computer as tutor og computer as 
tutee. Eleven lærer skilpadda å lage figurer, men 
gjennom det oppdager eleven viktige matema-
tiske ideer. I tillegg vil det ikke være noen ladet 
tilbakemelding i det eleven gjør. Blir det feil, så 
virker det ikke. 

For den som ønsker å lese mer om rekkevid-
den av Logo, kan Turtle Geometry (Abelson & 
diSessa, 1980) anbefales. Her får man både en 
innføring i Logo og metoder for å jobbe med 
ganske så avanserte ting som predator-prey-
modeller, rekursjon, vektoranalyse, topologi, 
fraktalgeometri, kuber og kuler, relativitets-
teori og romkrumning. Her er det hele tida 
vekt på at Logo ikke er et verktøy man bruker i 
industrien for å lage og bruke slike modeller og 
figurer, men for å lære strukturer og teknikker 
for å jobbe med dem. Ønsker du heller en enkel 
innføring innenfor geometri og tallære, finnes 
det et undervisningsopplegg, First Forward Into 
Logo, her: http://nrich.maths.org/7963 

Forskning om Logo
For noen år siden fantes organisasjonen BECTA 
(British Educational Communications and Tech-
nology Agency), en britisk organisasjon som bl.a. 
ga råd om teknologibruk til regjering og skole-
vesen i Storbritannia. Før den ble nedlagt i 2011 
(Simpson, 2011), ga den ut What the research 
says about …-serien. Når det gjelder Logo, site-
rer Becta følgende resultater (BECTA, 2003)1:

Logo encourages pupils to develop problem-sol-
ving skills and to act on feedback (Yelland, 1993)

Act on feedback, det vil si å respondere på til-
bakemeldingene som programmet gir, er essen-
sielt i Logo. Det er ikke noen rød strek som sier 
hvordan det burde vært. Eleven må være nøye 
i det som skrives, og Logo gir en flott arena for 
å prøve halvferdige ideer og jobbe for å få dem 
matematisk helt riktige.

Working with Logo leads to developing and 
enhanced social interaction between collabora-
ting pupils (Yelland, 1993)

Skjermen gir elevene noe å snakke om, gir en 
respons som de må bli enige om hvordan de skal 
tolke, eller får elevene til å prøve ideer i felles-
skap. Slik kan samarbeidsevner og interaksjon 
øves og styrkes. 
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The knowledge gained from using Logo can be 
transferred to other areas such as map reading 
(Clements, 2002) 

Logo skiller seg fra kartesisk geometri ved 
at det ikke fins noe koordinatsystem å forholde 
seg til (det vil si, det kan brukes, men vanlig-
vis gjør man ikke det). Man tenker seg at man 
«er» ei skilpadde, og navigerer den ved å tenke 
framover, bakover, høyre, venstre osv. Det er 
ikke utenkelig at dette også kan føre til at tan-
kegangen kan få elevene til å bli flinkere til å 
navigere på kart.

Using Logo develops higher levels of mathemati-
cal thinking (Clements, 2000).

Ettersom elevene må lære datamaskinen hva 
den skal gjøre, må også de vite mer om hva de 
ønsker å få til. Det blir større behov for å lage 
en helhetlig tilnærming til problemene og opp-
gavene de får. 

Logo helps pupils to learn geometric concepts and 
related skills (Clements, 2000).

Mange geometriske begreper er viktige i 
elevens jobbing med Logo. Det kan bli interes-
sant når elevene får i oppgave å lage en sirkel. 
Hvordan kan man gjøre det med framover-og-
roter-kommandoer? Hva er egentlig en sirkel? 
Eller hva med regulære polygoner, kan elevene 
finne ut hvor mange grader de må snu i en seks-
kant for å treffe akkurat på utgangspunktet? Får 
vi til å generalisere til -kant? Begreper som vin-
kler, kanter, polygoner osv. blir det viktig å ha 
en dyp forståelse av skal man klare å program-
mere skilpadda.

I tillegg til BECTAs oversikt er over 150 stu-
dier og artikler gått gjennom og sammenfat-
tet («Research on Logo: A Decade of Progress 
| Investigations in Number, Data, and Space®,» 
n.d.). Selv om ikke alle er positive, er det i all 
hovedsak gode resultater som kommer fram i 
studiene. Det er – kanskje ikke overraskende 
– spesielt på områdene geometri og bruk av 
variabler det framheves at Logo har positiv 
effekt. I oversiktsartikkelen «Technology and 

Mathematics Education» (Kaput, 1992, s. 538) 
nevnes også at Logo har hatt en positiv effekt på 
læring. Her trekkes det fram at hos barneskole-
elever har læring av geometri, klassifisering av 
figurer, estimering av vinkler og lengder samt 
forståelse av vinkelstørrelser og retning vært 
positive trender. For de eldre elevene har man 
funnet økning i van Hiele-nivå og i relasjonell 
tenkning. Også for de eldre elevene har læring 
av bestemte temaer vært effektivt, og her nevnes 
forhold og proporsjoner i tillegg til geometri. 
Med så mange positive resultater burde vi kan-
skje gi Logo en ny sjanse med elevene våre.

Hvor finner du Logo?
Det finnes mye Logo rundt omkring på nettet! 
Det kan være litt forvirrende, for det kan se ut 
som om alt som har med å styre ei skilpadde 
eller en robot å gjøre, kaller seg noe med Logo 
selv om det ikke er assosiert med programme-
ringsspråket i utgangspunktet. Et par varianter 
man kan se på, er MSWLogo (http://mswlogo.
en.softonic.com/), FMSLogo (http://sourceforge.
net/projects/fmslogo/) og Nrich Logo (http://
nrich.maths.org/5460). 

To ganske godt kjente arvtagere av Logo 
er imidlertid LEGO Mindstorms og Scratch. 
Navnet Mindstorms er hentet fra boka til Papert. 
Mange skoler, også i Norge, har deltatt i og hatt 
glede av robotene i LEGO Mindstorms (http://
www.lego.com/nb-no/mindstorms/). Scratch er 
et programmeringsmiljø der barn kan lage sine 
egne programmer. Her er det også en del Logo-
programmering involvert, selv om miljøet ser 
helt annerledes ut og det er en annen figur som 
kan styres rundt på en scene.

Det finnes selvsagt også applikasjoner for 
mobiltelefoner og nettbrett som du kan prøve. 
Søk på Google Play eller Appstore etter Turtle 
Geometry, så har du noen eksempler. 

Det kan også nevnes at GeoGebra har 
noen skilpaddekommandoer innebygd. I den 
norske versjonen vil kommandoen Skil-
padde[] lage ei skilpadde i origo. Den får da 
navnet skilpadde1. Så vil f.eks. kommandoen 
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SkilpaddeFram[skilpadde1,5] kjøre 
skilpadda som heter skilpadde1, fram 5 enhe-
ter. Legg merke til at forflytningen ikke skjer 
med en gang, men du må trykke på Play-ikonet 
nede til høyre for å sette i gang skilpaddekom-
mandoene.

Note
1 BECTA eksisterer ikke lenger, men arki-

vert kopi av rapporten kan finnes på http://

www.education.gov.uk/publications/

eOrderingDownload/15014MIG2799.pdf
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Barn kan mer – !
Gerd Inger Moe

Jeg har som mangeårig lærer i grunnskolen hatt 
undervisning i småskolen og på første trinn flere 
ganger. Hver gang har jeg opplevd at elevene 
ikke har fått utnyttet læringskapasiteten de har 
i den alderen. De fleste gleder seg til å begynne 
på skolen, og de har forventninger om at de vil 
lære å lese og regne. Jeg opplever at for mange 
blir skolestarten en nedtur med «myk start» og 
en altfor langsom faglig progresjon. I matema-
tikk er det for eksempel ikke uvanlig å holde på 
med tallene fra 1 til 3 langt utover høsten i første 
klasse. Min erfaring er at mange oppgaver er for 
lette, for eksempel det å sette strek mellom like 
geometriske figurer. Dette mestrer barn på 3–4 
år. 

Mine påstander er:
– Det første året brukes mye tid på det elev-

ene allerede kan når de begynner på skolen.
– Mange elever får problemer med mate-

matikk på mellomtrinnet fordi nivået på 
undervisningen legges for lavt de første 
årene.  

Høsten 2009 var jeg så heldig å få være med på 
et prosjekt i samarbeid førsteamanuensis i mate-
matikk, Natasha Blank, Universitetet i Stavanger. 
Vi prøvde ut et alternativt opplegg i matematikk 
hentet fra Russland med to skoleklasser. Under-
visningsopplegget Utviklende læring er utviklet 
av pedagogen Leonid Zankov (1901–1977), som 
var Vygoskys elev i Russland på 1970–80-tallet. 
Det bygger på fire prinsipper som er beskrevet 
av Kjersti Melhus i Tangenten 2/2015 (Melhus, 
2015). Undervisningsopplegget har som mål å 
gi større utfordringer og en raskere progresjon i 
faget. Dette er ment å skje ved at elevene møter 
oppgaver som ligger over det de kan mestre på 
egen hånd. Arbeidsøktene kjennetegnes av mye 
dialog og matematikkfaglige begrunnelser for 
ulike løsninger. Dialogen mellom lærer og elev 
skal hjelpe den enkelte til selv å finne svar og 
dermed greie å løse utfordrende oppgaver. Dia-
logen er ikke ment som et middel til å overføre 
kunnskap. Underveis er det oppsummeringer. 
Det legges stor vekt på presis faglig språkbruk. 
En slik russisk matematikkundervisning har 
sterkt fokus på matematiske aktiviteter som 
observasjon, analyse og logisk tenkning. 

I første klasse lærer elevene algebra med stør-
ste selvfølgelighet, og de synes det er morsomt! 
De studerer figurer, finner likheter og forskjel-
ler og setter ord på bilder som ikke passer inn 
(eksempel figur 1 og 2). I løpet av første klasse 

Gerd Inger Moe
tidligere lærer ved Smeaheia skole i Sandnes 
gerd.inger.moe@lyse.net
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arbeider elevene med tallene til 90 på mange 
ulike måter. De adderer, subtraherer, sammen-
ligner antall, skriver og leser likheter og ulikhe-
ter, og det brukes faguttrykk som addisjon, sub-
traksjon, ulikhet, likhet osv. fra dag én. Elevene 
synes å like det! For eksempel blir uttrykk som 
2 + 3 og 3 + 2, 4 + 5 og 5 + 4 presentert og dis-
kutert. Elevene analyserer og oppdager likheter 
og forskjeller mellom tallene og talluttrykkene. 
Min erfaring er at elever i første klasse greier 
dette godt. Én elev sa at «leddå er de same, bare 
de har bytta plass, men svaret blir likt.» Dette 
er en teoretisk betraktning og ganske avansert 
svart. Siden det er høytsnakking i klassen, vil 
de elevene som ikke greier å si og se dette på 
samme måten, kunne lære av å høre andre elever 
sin forklaring. Vi prøver flere eksempler og ser 
om det kan lages en generell regel som beskri-
ver mønstret som er blitt observert og analysert. 
Begrepet kommutative lov blir innført. Siden det 
er et langt ord, klapper elevene stavelsene slik at 
det blir lært både grundig og godt.

Hvordan arbeide med utviklende læring i 
klasserommet?
Rutiner og rammer: Matematikktimene i dette 
undervisningsopplegget skal preges av faglig 
fokus i en trygg atmosfære. På grunn av mye 
dialog og snakking i timene er det svært viktig 
å utvikle en god klassekultur hvor det er lov til 
å prøve og feile. Elevene må lære å behandle 
hverandre med respekt og toleranse. Det legges 
derfor vekt på å innarbeide gode rutiner og 
normer for å få dette til. For eksempel lærer 
elevene at de må rekke opp hånden for å si noe 
når de kommer inn i klasserommet og timen 
har begynt. De skal gå stille inn. Lyset i klasse-
rommet er slått av, bare lyset på tavlen er på. Jeg 
satte på musikk mens vi ventet på at alle var på 
plass. På tavlen var det en oppgave, en «grublis», 
som elevene straks skulle bli opptatt av. En times 
arbeidsøkt ble fordelt slik: 25 min felles under-
visning, 5 min fysisk aktivitet, 25 min individu-
elt arbeid, 5 min oppsummering. Elevene satt to 
og to slik at de kunne samarbeide. Jeg opplevde 

at det var høyt læringstrykk i timene.
Forberedelse: Læreren må sette seg inn i uke-

planen i matematikk, fordele oppgavene på de 
enkelte timene, fastsette hovedmål for timen og 
hvilke oppgaver som skal gjøres i fellesskap og 
individuelt, og bestemme hvordan oppsumme-
ring av hovedmålet for økten skal foregå. Opp-
gavene i bøkene er markert med rødt og blått. 
Røde oppgaver må gjøres, de blå kan man velge 
mellom. Det er mye som skal læres, og det er 
viktig med en stram styring av arbeidsøktene 
for å rekke over det faglige innholdet.

Et eksempel på en entimes arbeidsøkt i mate-
matikk med antallet 9 med symbol som hovedmål: 
Oppgavene i figur 1, 2 og 3 hører til i denne 
økten. Min måte å gjennomføre en arbeidsøkt på 
er ikke noe fasitsvar, men det er viktig at prin-
sippene følges og er overordnet. Et visst tempo 
må òg holdes for å komme i mål.

I første klasse har jeg valgt å bruke bildene i 
læreboka på storskjerm i klasserommet når vi 
arbeider med felles oppgaver. Oppgaven i figur 2 
er på tavlen når elevene kommer inn. Dette er en 
lett oppgave med ulike svar. Det er viktig at alle 
elevene deltar, her tar jeg fram de mest usikre 
i matematikk til å telle antall ballonger. Neste 

Figur 1 Hvilket bilde hører ikke sammen med de andre?

Figur 2 Hvor mange ballonger er det på bildet? Hvilken 

ballong passer ikke inn?
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spørsmål trener evnen til å tenke forskjellig, 
studere figurer, analysere og begrunne svar. Én 
av elevene mine trakk fram ballongen med sola 
fordi den ikke var et dyr. En annen elev mente 
den lengste ballongen ikke hørte til fordi den 
ikke var hjerteformet, og et annet svar var bal-
longen med marihønen fordi den ballongen var 
opp ned. Deretter blir oppgaven i figur 1 presen-
tert. I denne oppgaven skal vi fram til antallet ni, 
og vi skal lære, gjenkjenne og skrive symbolet 9. 
Generelt sett bør spørsmålene som stilles, være 
åpne slik at de ansporer til flere svar. Spørsmå-
let er hvilket bilde som ikke hører sammen med 
de andre, noe som oppfordrer til flere svar. Én 
av elevene mine svarte at bildet med kyllingene 
ikke hørte sammen med de andre fordi de var 
dyr. Det svaret ble selvsagt godtatt. Andre elever 
foreslo at bildet med blomster, sommerfugler 
og sopp ikke hørte sammen med de andre, og 
begrunnet dette med de ulike artene. Selv om 
ikke alle svarene var like relevante sett ut fra 
hovedmålet, er det etter mitt syn viktig å lære 
elevene til å være aktive i timene. 

Jeg godtar mye i starten. Jeg husker blant 
annet at det ble diskutert om sopp var en blomst. 
I oppgaven ble elevene òg spurt hvor mange 
gjenstander det var i hver gruppe, og de oppda-
get at det var 9 i tre grupper og 6 i én. Her er det 
viktig at elevene får tid til å tenke seg om og telle 
inni seg og eventuelt fortelle det til sidemannen. 
Én elev kom da til at det første bildet ikke hørte 
sammen med de andre, og begrunnet det med 
antallet 6. Vi skrev tallsymbolene under bildene 
for å hjelpe elevene til å unngå feil skrivemåte. 
Samtidig ble skrivemåten 6 og 9 sammenlignet 
og kommentert av elevene. Deretter sammenlig-
net vi antallene 6 og 9 ved å se på bildene – hvor 
er det flest, der det er 6 eller 9 gjenstander? Det 
er lett å se med det blotte øye. Men spørsmålene 
«Hvor mange flere er 9 enn 6, hvor mange færre 

er 6 enn 9?» er ikke lette å svare på, heller ikke 
ved å se på bildene. På tavlen valgte jeg derfor 
å illustrere forskjellen mellom antallene ved å 
tegne 9 kryss på én linje og 6 kryss på en linje 
rett under. Elevene så med én gang at 9 var 3 
flere enn 6. Begrepene større enn og mindre enn 
hører med her, og disse brukte jeg. I undervis-
ningssituasjonen er det svært viktig at lære-
ren fokuserer på å stille spørsmål og lærer seg 
å holde konklusjonene og svarene tilbake. Det 
skal overlates til elevene! For meg var det en tre-
ningssak og måtte læres. Vi er så opptatt av å 
forklare og har en overdreven tro på at det hjel-
per på elevenes læring. I dette opplegget er det 
elevene som skal oppdage, forklare og begrunne, 
og læreren må lære seg til å være tilbakeholden.

Jeg brukte en bamse som satt og så på, som 
et pedagogisk hjelpemiddel når jeg så at noen 
av elevene begynte å bli ukonsentrert. Til den 
kunne vi stille spørsmål som den ikke kunne 
svare på, og elevene ville gladelig forklare. Da 
var som regel alle med igjen. Til slutt i denne 
felles økten øvde vi på å skrive 9-tallet rett. Vi 
gjorde det med sporing i luften, og bamsen ble 
vist og hjulpet. Noen elever kom fram og skrev 
på tavlen.

Kroppsøvinger kan være forskjellige beve-
gelsesleker, gjerne med musikk. Man kan for 
eksempel hoppe på venstre fot 9 ganger, høyre 
fot 9 ganger, eller telle framover og bakover i kor 
mens elevene hopper. Disse øktene er det lurt å 
avslutte med rolige bevegelser for så å sitte ned 
og fortsette med individuelle oppgaver.

Individuelt arbeid: Rutebok med kvadratiske 
ruter blir brukt til individuelt arbeid. Elevene 
øvde på å skrive 9-tall og tegne til. Elevene mine 
var innforstått med at tegningene skulle være 
svært enkle ta lite tid. Illustrasjonene skulle bare 
vise at elevene kunne vise rett antall til symbolet 
9. Deretter tegnet de mønster som vist på figur 3 
hvor noen fortsatte mønsteret eller laget et nytt 
selv. Mønsteret trener oppmerksomheten. Elev-
ene teller trekanter og legger merke til fargen og 
plasseringen de har. Det er også fin motorisk tre-
ning. Et par minutt før den individuelle arbeids-

Figur 3 Tegn av mønstret med trekanter.
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økten er ferdig, får elevene beskjed for å innstille 
seg på å avslutte arbeidet.

I oppsummeringen repeterer vi det å skrive 
9-tall, og vi sammenligner antallet 9 med 6 og 4, 
som vi har arbeidet med tidligere. Jeg illustrerte 
dette ved å tegne kryss på tavlen. Vi brukte 
begrepene større enn og mindre enn når tallene 
stod alene. Symbolene til disse begrepene ble 
introdusert i neste matematikktime. Oppsum-
mering gjøres alltid i fellesskap på tavlen. Da 
skal bøker og blyanter plasseres i venstre hjørne 
på pulten, bare lyset under tavlen er på, og full 
oppmerksomhet kreves av alle. Noen ganger ble 
bamsen spurt, og han strevde selvsagt både med 
antallet 9 og skriving av tallsymbolet. I klassen 
var det mange frivillige hjelpere!

Min erfaring er at disse oppgavene i matema-
tikk engasjerte elevene. De var aktive i timene og 
viste stor interesse for problemstillingene. Opp-
gavene fikk elevene til å tenke og resonnere, og 
de utviklet nærmest en trang til å forklare syns-
punkter. Dette mener jeg er en svært god start 
på en matematikkopplæring.

Et annet eksempel på oppgaver til første trinn 
er figur 4.

Figur 4 Hvor mange frukter er det på hver gren?

Dette er en oppgave som hører til temaet 
addisjon. Under det første bildet telte elevene, 
og én elev skrev en likhet på tavlen: 3 + 4 = 7. 
Én elev skrev følgende til neste gren: 3 + 5. Så 
forklarte han: «Den forrige grenen hadde 3 + 4, 
og det var 7. Her blir det 3 + 5. Da må verdien 
av summen bli én mer, altså 8.» Dette er flott 
forklart av en seksåring på høsten i første klasse! 
I forbindelse med denne oppgaven kan det lages 
tilleggsoppgaver, for eksempel hvor mange flere 
frukter er det på treet til venstre enn det er på 
treet til høyre, det i midten i forhold til treet til 

høyre osv. I denne oppgaven husker jeg at én av 
elevene la sammen fruktene på alle treene, og 
denne eleven fikk selvfølgelig komme fram og 
skrive regnestykket på tavlen.

Med dette undervisningsopplegget har jeg 
erfart at elevene er klare for langt større utfor-
dringer i starten av skoleløpet enn det som er 
vanlig. Den faglige progresjonen fortsatte de 
neste årene, og engasjementet til elevene holdt 
seg hele tiden. 

Figur 5 Matematikkøkt fra tredje trinn

De gangene det var stønning i klassen, var i 
situasjoner der elever på grunn av tidsrammen 
for aktivitetene ikke fikk komme fram på tavlen 
og vise sine løsninger. I et skriftlig notat der alle 
elevene skrev om sine erfaringer på slutten av 
prosjektet, gikk det fram at de opplevde det som 
meningsfullt å arbeide med varierte oppgaver. 
Ingen av elevene uttrykte negative holdnin-
ger til matematikk. Det synes jeg var det mest 
gledelige. Å lære på denne måten ga også svært 
gode resultat på prøver i matematikk, både på 
interne prøver, kartleggingsprøve fra Utdan-
ningsdirektoratet og nasjonal prøve i regning 
for femte trinn. På sistnevnte prøve hadde vi 
ingen elever på nivå 1. På emneområdet tall og 
geometri var innholdet i de russiske lærebøkene 
på fjerde trinn langt over nivået sammenlignet 
med norske lærebøker. Konsekvensen var at når 
elevene kom på femte trinn og vi måtte bruke 
norske lærebøker igjen, hoppet vi over flere 
kapitler. Oppgavene ble for lette for samtlige 

(fortsettes side 46)
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Tangenten har startet en stafett som skal gå fra 
fylke til fylke, der vi ønsker å få vite mer om hva 
lærere fra barnehage til videregående skole er 
opptatt av knyttet til matematikkundervisning.

Vi håper at interjuene kan inspirere andre til 
å skrive til Tangenten om temaer som her løftes 
fram.

Denne gangen har stafetten kommet til Oslo 
og Akershus der Bjørn Smestad har kontaktet 
to engasjerte lærere. Gjennom intervjuer får vi 
innsikt i hva matematikklærere fra barnehage til 
videregående er opptatt av knyttet til matema-
tikkundervisning. Kanskje kan tema som løftes 
fram inspirere andre til å skrive til  Tangenten? 
Intervjustafetten er nå sendt videre til Sogn og 
Fjordane.

Frode Werner
Arbeidssted: Hvam videregående skole, i mate-
matikk og programfag medier og kommunika-
sjon (medieproduksjon, mediedesign & medie-
uttrykk, prosjekt til fordypning)
Erfaring: seks år i videregående skole
Utdanning: medieingeniør fra Høgskolen i Sta-
vanger, yrkesfaglærerutdanning fra Høgskolen i 
Oslo og Akershus
Jeg føler meg rett og slett litt beæret over å bli 
spurt om å skrive et innlegg i Tangenten. Og ikke 
så rent lite ydmyk. For jeg ser ikke på meg selv 
som matematikklærer. Jeg er jo en lærer i medier 
og kommunikasjon som grunnet en ikke helt 

rettlinjet studieprogresjon har nok matematikk 
fra UiO til å undervise på yrkesfag VG1 …

Så hva ser jeg på som god matematikkun-
dervisning på trinnet der jeg underviser? God 
matematikkundervisning på yrkesfag VG1 er å 
gjøre faget relevant der man kan. Og her har jeg 
noe å fare med. Hvis elevene mine spør hva de 
trenger likninger til, kan jeg si at hvis du skal lys-
sette hjemme hos noen og har en 10-amperekurs 
tilgjengelig, må du kunne regne ut hvor mange 
750 W-lyskastere du kan plugge i den kursen 
uten at sikringen går. Eller jeg kan koble hele 
økonomibiten av pensum til at de skal ha ansva-
ret for en reklamekampanje, og be dem sette opp 
budsjett, prosjektere inn i framtiden med en gitt 
indeks, legge til noen uforutsette utgifter og be 
dem sette opp et regnskap osv. Jeg ser utfordrin-

Intervju med to lærere
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gen for en matematikklærer som skal undervise 
på flere yrkesfag uten praktisk kjennskap til 
yrkene skolen utdanner elevene til. Jeg gikk på 
Arbeidsplassbasert yrkesfaglærerutdanning ved 
HiOA avd. Kjeller, og der hadde vi bl.a. Sigmund 
Nilsen som foreleser. Han satte situasjonen litt 
på spissen en time da han sa at 75 % av elevene 
ved yrkesfaglig utdanning holdes som gisler på 
fellesfagene. Hans poeng er at mange av elevene 
går yrkesfag i programfagstimene og allmenn-
fag i fellesfagtimene. Jeg tenker at skolene må 
finne gode systemer for å kunne sikre elevene 
så god undervisning som mulig. Nå sier jeg også 
til elevene mine at noe av matematikken må de 
bare godta er sånn, uten at de nødvendigvis ser 
nytten akkurat nå.

Det mest spennende med matematikkunder-
visning synes jeg er blandingen av å gjøre mate-
matikken konkret og relevant og å forsøke å få 
bort sperrene en del av elevene har mot matema-
tikk. Konkret og relevant klarer jeg på en god del 
av læreplanmålene. Jeg har ikke noen god opp-
skrift på hvordan man skal få bort sperrene til 
elevene, men én ting jeg har prøvd i år, er å ikke 
ha noe særlig med lekser. Jeg vil ikke at elevene 
skal møte negative kommentarer hjemme om 
«denne vanskelige matematikken». Jeg opplever 
at elevene har nok av indre demoner rundt mate-
matikken i seg selv. Når jeg skriver dette, har jeg 
seks elever som forbereder seg til muntlig eksa-
men i matematikk. Det første jeg måtte gjøre på 
fredag da de fikk vite det, var å forsikre dem om 
at de ikke kom til å dø …

Klarer vi å gjøre undervisningen relevant og 
jobbe aktivt med elevenes indre mattedemoner, 
tror jeg at vi kommer et godt stykke på vei med å 
gi elevene en motivasjon for å komme seg gjen-
nom skoleåret på en god måte.

Torbjørn Labråten 
Arbeidssted: Kampen skole, ressurslærer 1. trinn  
Erfaring: 15 år i grunnskolen, 1.–7. trinn 
Utdanning: Allmennlærerutdanning fra Høg-
skolen i Sør-Trøndelag (HiST), videreutdanning 

i matematikk på Høgskolen i Oslo og Akershus 
(HiOA), 60 studiepoeng 

Matematisk samtale 
Fra å være kontaktlærer på 7. trinn i fjor ble 
jeg dette skoleåret ressurslærer på 1. trinn med 
hovedvekt på matematikk. Det er en stor over-
gang, men likevel bruker jeg mange av de samme 
pedagogiske prinsippene i undervisningen min. 

Det jeg har hatt mest fokus på, og som jeg 
synes har vært mest spennende og lærerikt, er 
den matematiske samtalen. I tillegg til den mate-
matiske samtalen har jeg hatt ekstra fokus på 
hvordan jeg som lærer stiller spørsmål til elevene 
i samtalen, spørsmål som bringer elevene videre 
i deres matematiske tenkning.

Eksempler på slike spørsmål er:
Kan du forklare hvordan du kom fram til 

svaret?
Hva er forskjellen på hvordan Tor tenker, og 

hvordan Siri tenker?
Vil dette gjelde for alle tall?
Elevene kommer til første skoledag med svært 

forskjellig matematisk bakgrunn. Noen kan regne 
avanserte regnestykker, og noen kan knapt telle-
remsa opp til 20. Det er dette som gjør den mate-
matiske samtalen så spennende, og ikke minst 
utfordrende for meg som lærer. Hvordan skal jeg 
få med alle elevene inn i samtalen? Og hvordan 
skal jeg sørge for at alle elevene sitter igjen med 
et faglig utbytte av samtalen? 



tangenten 3/2015 35

Jeg bruker tid på å skape et trygt og godt klas-
semiljø hvor det er lov å feile. Og jeg bruker elev-
enes feil for alt det er verdt. Det er sannsynligvis 
flere i samme rom som gjør samme feil. Samtidig 
er det viktig for meg å formidle at alle elevene i 
klassen, uansett bakgrunn, er viktige bidragsy-
tere i samtalen. De betyr noe i fellesskapet. Og jeg 
vil at de skal oppleve seg selv som matematikere. 

For at en matematisk samtale skal være en 
matematisk samtale og ikke bare en samtale, må 
elevene lære seg hva slags rolle de har i samtalen. 
Elevene skal bl.a. lære seg å lytte til andre elever, 
bygge videre på andre elevers tenkning og for-
midle egne tanker. Dette krever at jeg bruker mye 
tid på å modellere elevenes rolle i samtalen. 

Det er viktig at elevene får tenketid. Vi lærere 
snakker generelt altfor mye! Tenketid vil være 
med på å få flere elever inn i samtalen. Vi er for-
skjellige. Jeg bruker også læringspartnere inni-
mellom. Det er trygt og lærerikt å snakke i liten 
gruppe før man deler sine tanker i stor gruppe.     

Små barn er impulsive, og det skal ikke mye 
til før en matematisk samtale blir dratt i en helt 
annen retning. Derfor er det viktig at jeg hele 
tiden har et faglig fokus og et mål for samtalen. 
For å holde det faglige fokuset i samtalen tenker 
jeg nøye gjennom nøkkelspørsmål i forkant, slik 
at jeg har en rød tråd frem mot målet for sam-
talen. Likevel må jeg være så fleksibel at jeg kan 
gripe et øyeblikk som oppstår under samtalen, 
selv om det ikke er planlagt.

Det er lett å be elevene om å fortelle hvordan 
de tenker. Men det kan ikke stoppe der. Det er her 
det utfordrende arbeidet for meg som lærer star-
ter. Hva skal jeg gjøre videre med det de forteller? 
Hvordan kan jeg utvikle elevene videre?

Etter at elevene har delt strategiene sine, 
bruker jeg tid etter undervisning til å tenke gjen-
nom hva jeg kan gjøre med strategiene elevene 
har delt. I neste økt vil jeg kanskje bruke tid på 
å sammenligne to strategier. Gjennom samtalen 
får jeg elevene til å diskutere styrker og svak-
heter, likheter og ulikheter ved strategiene. Jeg 
prøver å få frem i hvilke tilfeller det er smart å 
bruke én strategi fremfor en annen. Og å snakke 

om hvor effektiv én strategi kan være fremfor en 
annen. I første klasse kan det for eksempel være 
regnestykket 6 + 7. I en klasse vil det være mange 
strategier. Noen teller videre fra det største tallet, 
noen går om hel tier, noen teller på fingrene, noen 
dobler og legger til én osv. 

Mitt mål for den matematiske samtalen er å få 
elevene til å reflektere, resonnere og argumentere 
sammen med andre. Læring er en sosial prosess. 

2 Mesteparten av matematikkundervisningen ved 

Åarjel Saemiej skuvle foregår på norsk fordi det 

ikke fins relevante matematikkbøker på sørsamisk. 

Dessuten snakker ikke matematikklæreren samisk. 

3 Mange matematiske termer og begrep har i 

utgangspunktet ikke egne ord på samiske språk. 

Derfor er det konstruert nye ord på samisk.
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Å telle på fingrene …
Mike Naylor

Hvis du forteller folk at du liker matematikk 
fordi det er et kreativt fag, vil du sannsynlig-
vis få mange rare blikk. Folk som ikke vet hva 
matematikk er, tenker på det som det minst kre-
ative faget. Alt er allerede oppdaget! Matematikk 
handler om å memorere og huske hvordan du 
skal gjøre oppgavene riktig. Men matematikk er 
så mye mer enn algoritmer og prosedyrer! Én av 
de viktigste grunnene til å studere matematikk 
er at det kan hjelpe oss til å tenke logisk og krea-
tivt, en kombinasjon som er sterk og hjelper oss 
på alle områder i livet. Å tenke kreativt i mate-
matikk innebærer å kunne knytte sammenhen-
ger for å komme opp med noe nytt: kanskje en 
ny måte å løse et problem på, en ny måte å gjøre 
en jobb på, en ny måte å lære å gjøre noe på eller 
en ny måte å se verden på.

I denne spalten skal vi leke med matematiske 
ideer og sammenhenger på mange forskjellige 
måter for å vise hvordan vi kan tenke kreativt 
med matematikk, og hvordan matematikken 
kan inspirere oss til å tenke kreativt. Når vi 

for eksempel representerer ideer på forskjellige 
måter, kan vi få innsikt i strukturen i begrepene 
og få enda flere nye ideer – essensen av kreativi-
tet! Vi begynner med ett av de mest grunnleg-
gende begrepene i matematikk: telling.

Telling på fingrene – avansert nivå
Det er lett å telle på fingrene til 10, og dette er 
grunnen til at vi bruker titallssystemet (base 
10). Vi kan bruke fingrene til andre tallsystemer 
også. Hvis du ønsker å få mest mulig ut av plass-
verdien til fingrene, kan du bruke binær- eller 
totallssystemet (base 2). I titallssystemet har 
plassene verdiene 1, 10, 100 osv., som er poten-
ser av 10 (100, 101, 102, ...). I totallssystemet har 
hver plass en verdi som er en potens av 2: 1, 2, 4, 
8, osv. (20, 21, 22, 23, ...). For å skrive 13 i binær-
systemet, for eksempel, skriver vi 1101, som 
betyr én åtter, én firer, ingen toer og én ener. 

Ved å sette sammen 0 eller 1 av hver potens 
med 2 kan vi skrive alle tallene. Lar vi en finger 

Mike Naylor
Matematikkbølgen / Amborneset 
Matematikkpark
mike@matematikkbolgen.com Figur 1: Å fingertelle i binærsystemet
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opp bety 1 og en finger ned bety 0, kan hver 
finger representere en potens med 2 (se figur 1). 
Vi gir tommelen verdi 1, pekefingeren 2, lang-
fingeren 4, ringfingeren 8 og lillefingeren 16. 
Dette betyr at vi kan telle fra 00000 til 11111 
(som er 0 til 31 i base 10) med én hånd med 5 
fingre. Kan du telle fra 1 til 31 med én hånd? 
(Er du ambisiøs? Med to hender kan du utvide 
plassene og telle til 1023!)

Noen kombinasjoner er litt vanskelige å få 
til med fingrene, for eksempel 11 (8 + 2 + 1). I 
stedet for å holde fingrene i været kan du snu 
hendene ned mot bordet og trykke ned tom-
melen for én, pekefingeren for 2, tommelen og 
pekefingeren for 3, bare langfingeren for 4, osv. 
Kan du nå telle opp til 31? Med litt øving kan du 
føle en interessant rytme i bevegelsene. Hvis du 
klarer det, kan du gjøre noe som kanskje er litt 
mer overraskende ...

Base 2 musikk
Legg hånden din på et piano og bruk fingrene 
for å telle binært. Binære tall blir en melodi! 
Jeg liker å sette tommelen på høyre hånd på 
A-tangenten. Tonene som spilles, blir ABACA-
BADABACABA ... Mønsteret er en fraktal med 
bokstaver, bevegelser og lyd. Det begynner med 
A. Legg til den neste bokstaven, B, og repeter 
alt: ABA. Legg så til den nesten bokstaven, C, og 
repeter: ABACABA. Fortsetter med D og repe-
ter ABACABA osv. (Du kan høre på mønsteret 
og mye mer på http://www.abacaba.org.)

 

Figur 2

Base 2 mønster og kunst
Hvis vi bruker fargen hvit for nuller og svart for 
enere, kan vi se et visuelt mønster. Du kan lage 
slike bilder med et regneark ved å fargelegge 
rutene. Tallene fra 0 til 15 (0000 til 1111) er vist 
her. Kan du se speilsymmetri i bildet? Når du 
speiler bildet på midten, matcher alle de hvite 

delene på den ene siden alle de svarte delene på 
den andre siden!

Det er mange måter du kan bruke fargelagte 
ruter til å representere binærtall på. I bildet til 

Figur 3: Et visuelt rutemønster av tallene fra 0 til 15 

skrevet i et binært system

Figur 4: Visuelle mønstre av tallene fra 0 til 31 skrevet i 

et binært system
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venstre i figur 4 har hver kolonne 32 ruter som 
deles opp i lengder med 1, 2, 4, 8 eller 16 ruter 
med ulike farger. Med dette kan vi lage alle tal-
lene fra 0 til 31 ved å fargelegge rutene i egnede 
toerpotens-grupperinger. For eksempel er null 
ruter fargelagt i første kolonne til venstre, i neste 
kolonne er én rute fargelagt, så kommer en toer-
rute, deretter en toer- og enerrute, og slik fort-
setter mønsteret til 31 ruter er fargelagt i kolon-
nen helt til høyre. I det midterste bildet på figur 
4 er disse «lengdene» skjøvet ned og overlapper 
hverandre. Bildet til høyre er en kombinasjon 
av de to første bildene – en Sierpinski-trekant!

Speiling er vist på en annen måte i kunst-
verket «Pisces» (se figur 5). Halvparten av tall-
rekkefølgen fra figur 2 er rotert 180°, og de to 
delene er satt sammen. Mønsteret ser ut som 
fisker som var inspirasjonen til dette kunst-
stykket. Hva slags design og kunstverk kan du 
lage med mønsteret? Hva slags annet materiell 
kan brukes, og hva slags sammenhenger kan vi 
finne?

Base 2 poesi
Bare ved å lese sifrene i binærtall fra 000 til 
111 høres det ut som et dikt («0 til 7» i figur 6). 
Ordene er litt rare for et dikt, men rytmen 
er ganske fin! På engelsk er sifrene «zero» og 
«one», og hvis vi bytter til rimordene «hero» og 
«run», får vi et annet dikt som er litt spennende. 

Det finnes uendelig mange variasjoner. Her 
er et binært dikt hvor den første delen er alle 
eller ingen, den andre delen er alltid eller aldri, 
og den tredje delen er sammen eller alene:

Alle er alltid sammen, alle er alltid alene
Alle er aldri sammen, alle er aldri alene
Ingen er alltid sammen, ingen er alltid alene
Ingen er aldri sammen, ingen er aldri alene.

Høres det litt filosofisk ut? Hvilke setninger har 
lik betydning? Hva slags variasjoner finnes? Kan 
musikk og ord settes sammen for å lage en slags 
binær sang? Hva med en historie med binær-
strukturen?

Videre
Ved å leke med et begrep og representere det på 
forskjellige måter kan vi oppdage overraskende 
sammenhenger, få nye ideer, lære mer matema-
tikk og nyte matematikkens kreative verden! 
Her er noen flere interessante måter å bruke 
strukturen i binærtall på:
– http://www.math.mcgill.ca/haron/Papers/

Conference/binaryFUN.pdf
– https://en.wikipedia.org/wiki/Gray_code
– http://www.abacaba.org

Figur 5: Fra binærsystem til kunst – «Pisces»

0 til 7

Null null null
Null null en
Null en null
Null en en
En null null
En  null en
En  en null
En  en en .

Run, hero, run!

Hero hero hero, 
Hero hero run! 
Hero run hero, 
Hero run run! 
Run hero hero, 
Run hero run! 
Run run hero, 
Run run run!

Figur 6
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Hilde Kringlen, Tina Trydal Rønsberg

ENT3R kurerer matteangsten!
ENT3R har bakgrunn i den svenske studenten 
Farid Nolens idé om motivering i matematikk. 
Etter mønster av matematikktreningsprosjektet 
Headstart ved Chalmers Tekniska Høgskola i 
Gøteborg tok NHO i 2006 initiativet til et lik-
nende opplegg i Oslo.[1]

Siden 2010 har prosjektet gått under navnet 
«ENT3R Realfagstrening», og det tilbys ved 
15 ulike studiebyer rundt om i Norge. ENT3R 
drives lokalt av realfagstudenter, nasjonalt av 
Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering.[2]

Om lag 500 av elevene i Hordalands ung-
domsskoler og videregående skoler besøker 
ENT3R Realfagstrening kl. 16.00–18.00 hver 
uke. Her blir de tatt imot av dyktige realfagstu-
denter som studerer til å bli alt fra lektorer til 
nanoteknologer, og får et innblikk i deres stu-
diehverdag. Realfagstrening er ikke et tilfeldig 
slagord, det er – bokstavelig talt – å trene i real-
fag. Ingen har vel sagt at det kun er skuddfoten 
eller kastearmen som trenger å trenes opp for 
treffe målet? (Fortsatt bokstavelig talt.) 

ENT3R som felles arena for ungdom, 
studenter og næringsliv
Opptil flere ganger i løpet av semesteret arran-
gerer ENT3R elevkvelder, der personer med 
realfagsrelevante yrker får holde presentasjoner. 
Dette gir elevene en innsikt i hvordan realfag 
kan nyttiggjøres i arbeidslivet. Under slike elev-
kvelder møtes ENT3R-elever og -mentorer på 
tvers av grupper og skoler. Det sosiale aspektet 
blir vektlagt, og målet er at elevkvelder skal opp-
leves som et lite høydepunkt i ENT3R-året. Tid-
ligere dette semesteret arrangerte ENT3R UiB 
fagrebus på Universitetet. Elevkvelden ble holdt 

Kjemishow med VilVite på elevkveld

Hilde Kringlen
Lektorstudent, Universitetet i Bergen
hil_kring@hotmail.com

Tina Trydal Rønsberg
Lektorstudent, Universitetet i Bergen
tina.ronsberg@student.uib.no
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i forbindelse med søknadsfrist for valg av høyere 
utdanning. Her stilte fagutvalg fra ulike studie-
retninger ved Universitetet i Bergen, slik at elev-
ene fikk et overblikk over alle mulighetene man 
har innenfor realfag. For å toppe kvelden ble det 
holdt et forrykende kjemishow, til både elever og 
mentorers store glede. 

ENT3R skal motivere
ENT3Rs overordnede mål er som følger: 

ENT3R er et rekrutteringstiltak for å få flere 
elever til å velge realfag. Gjennom ENT3R 
skal ungdom få et mer positivt forhold til 
realfag og bli motiverte til videre studier 
innen realfag.[3]

Hvis vi skal tro PISA-undersøkelsen, så eksis-
terer det en usunn tendens blant norske elever 
til å anse realfagskompetanse som et medfødt 
talent fremfor en trenbar ferdighet. I ENT3R er 
målet vårt, både i Bergen og i resten av Norge, 
å vise elevene at dette ikke er tilfelle. Realfag-
studentene våre fungerer som «mentorer». Som 
mentor skal du fungere som en rollemodell – en 
«realfagshelt», om du vil – som viser realfagenes 
nytteverdi og kreative sider. For å fremme dette 
består hver ENT3R-økt av en form for praktisk 
aktivitet. Disse kan variere veldig fra gang til 
gang. Typisk for alle er at de skal vise sider ved 
realfag man gjerne ikke har tid til å utforske i 
timene på skolen. Under følger noen eksempler 
på slike oppgaver.

Dette eksempelet ble presentert av Svein 
H. Torkhildsen ved Matematikksenteret på 
ENT3Rs årlige mentorkurs: 

«I en populasjon av monogame ender er 
2/3 av hannene sammen med 3/5 av kvin-
nene. Hvor stor del av hele populasjonen har 
make?»

Hadde denne oppgaven blitt gitt i en lærebok 
eller i et klasserom, er det vel stor mulighet for 
at brøkene 10/15 og 9/15 raskt hadde dukket 

opp på papiret. Denne oppgaven skiller seg fra 
vanlige brøkoppgaver ved at det ikke er felles 
nevner som er svaret. En potensiell løsning på 
dette problemet kan for øvrig være felles teller 
(hæ?!). 

Det er ingen grunn til at matematikken skal 
anses som et tørt fag der det eneste sanne står 
skrevet bakerst i boken under kapittelet «fasit». 
Enkelte regler i matematikken er fascinerende 
og intuitive etter at man får satt dem litt i per-
spektiv. Følgende oppgave (hentet fra «matte-
magi» av Håvard Tjora) er en spesielt artig måte 
å presentere en viktig regel i matematikken på:

Vi skal nå vise at 1 = 2. Vi starter med å si at 
a = x, og bruker algebraens regler:

a + x = x + x
a + x – 2a = 2x – 2a

x – a = 2(x – a) 

En typisk ENT3R-oppgave: å bygge det lengste 

byggverket av marshmallows og spagetti
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x a
x a

x a
x a

�
�

�
�
�

2

1 = 2  (???)

Dette kan vel ikke stemme? Og nei, det gjør det 
ikke heller! Grunnen til dette er at a = x med-
fører x – a = 0, og ifølge matematikken er det jo 
«tull å dele på null». Altså, matematikken stem-
mer, og 1 ≠ 2. 

ENT3R passer for alle
ENT3R tilbyr realfagstrening til elever i ung-
domsskolen og i den videregående skolen. 
ENT3R UiB tilbyr per i dag grupper i alle 
matematikkfagene, kjemi 1 og kjemi 2, fysikk 1 
og fysikk 2, samt naturfag. Alle som har mate-

matikk eller andre realfag, kan melde seg på 
ENT3R, og best av alt: Det er helt gratis!

Du trenger ikke synes realfag er gøy for 
å bli med på ENT3R. Der kan du få hjelp, 
og kanskje du synes det blir gøy etter hvert.  
(Markus, ENT3R-elev.)

ENT3r passer for alle, egentlig. Selv om du er 
god, kan du også gå her. (Julie, ENT3R-elev.)

Jeg har fått mye igjen av å gå på ENT3R. Det 
er gøy å treffe mentorer som studerer det jeg 
synes er interessant.

ENT3R hos deg?
Som nevnt tidligere holder prosjektet til i hele 
15 byer i Norge. Til høsten er det igjen tid for 
påmelding, og vi ønsker å nå ut til flest mulig 
elever. For å oppnå dette er vi til dels avhengige 
av at også lærere vet hvem vi er. Jeg håper at 
flest mulig av dere vil være med å spre det glade 
ENT3R-budskapet! Du kan finne ut mer om 
ENT3R og sjekke om prosjektet tilbys hos deg 
på www.ent3r.no. Her finnes også en kokebok 
som inneholder forslag til praktiske aktiviteter.

Dette er ENT3R:1

– Lær realfag på en annen måte
– Møt ekte studenter
– Bli kjent med nærmeste universitet eller 

høgskole
– Lær om hvordan realfag brukes i yrkeslivet
– Oppleve noe nytt, og bli kjent med andre 

ungdommer
– Bli bedre og mer motivert for matematikk, 

kjemi og fysikk

Noter
1 http://nhoung.nho.no/artikler/matematikktrening

2 www.realfagsrekruttering.no

3 http://www.ent3r.no/om-ent3r/

Helix, fagutvalget for molekylærbiologi, fanger 

interessen til en elev med deres celleprøver



3/2015 tangenten42

«Regneark for lærere» av Henning Bueie er skre-
vet som en innføringsbok i bruk av regneark i 
matematikkfaget både for grunnskolen og vide-
regående nivå. Den egner seg både for framti-
dige lærere og lærere som allerede underviser i 
matematikk.

Innledningsvis gir boken en kort historisk 
innføring i bruken av regneark i samfunn og 
skole. Videre presenteres ulike læringssyn rela-
tert til IKT-bruk generelt og regneark spesielt. 
Induktive og deduktive metoder i matematikk 
behandles på generelt grunnlag. Betraktninger 
om ulike forhold som lærerens kompetanse, 
tilgang til regneark i skolen, ulik programvare 
og ulike versjoner løftes også fram. Boken er 
inndelt i følgende kapittel: «Introduksjon», 
«Grunnleggende funksjoner», «Statistikk og 
diagrammer», «Simulering og sannsynlighet», 
«Tall og algebra», «Økonomi, funksjoner og 

modellbygging» og «Regneark og eksamen».
Å bli kjent med de viktigste funksjonene og 

egenskapene i et regneark er nødvendig for å 
kunne nyttiggjøre seg det. Bueie har krydret 
teknisk knowhow med utforskende matematiske 
oppgaver. For eksempel har han i kapittelet om 
grunnleggende regnearkfunksjoner kombinert 
det å bli kjent med referanse til enkeltceller med 
å arbeide med magiske kvadrat, og innebygde 
formler og autofullfør med arbeid med tallføl-
ger. Til alle oppgavene er det også beskrivende 
løsningsforslag bakerst i boken, inkludert bilder 
av regneark både med og uten formelutskrift. 

I kapittelet om statistikk og diagrammer 
behandles innledningsvis sentralmål, spred-
ningsmål, frekvenstabeller og diagrammer ut 
fra kompetansemål både fra grunnskolen og 
fra videregående. Bueie løfter på en fin måte 
fram utfordringer som elever typisk sliter noe 
med. Blant annet nevnes noen elevers til dels 
ukritisk bruk av diagramverktøy. Han tar også 
opp kategorisering av data. Kanskje blir noen av 
emnene og funksjonene i regnearket noe avan-
sert for grunnskoleelever og er nok mer tiltenkt 
videredegående skole. Klassedelt materiale og 
histogram behandles kort, mens en får en noe 
grundigere tilnærming til linjediagram og tids-
seriedata. Blant annet vises det et eksempel hvor 
man framstiller temperaturavlesing per dag og 
salgsdata fra iskremsalg i et diagram ved bruk 

«Regneark for lærere»
Henning Bueie

Universitetsforlaget 2015
ISBN 978-82-15023-618

Lisa Steffensen
Høgskolen i Bergen
lisa.steffensen@hib.no
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av sekundærakser. Det blir også gitt en oppgave 
som ser på sammenheng mellom tid på løp og 
spising av bananer. Denne oppgaven blir ført 
videre i avslutningen av kapittelet, hvor sam-
variasjon eller korrelasjonskoeffisient tas opp. 
Generelt har boken en gjennomgående god bruk 
av illustrerende bilder og figurer. 

Mynt- og terningkast brukes for å illus-
trere og gi innsikt i hvordan en kan arbeide 
med simulering og sannsynlighet. Forfatteren 
bemerker innledningsvis at digital simulering 
ikke bør erstatte praktiske forsøk, men at det 
heller kan fungere som supplement. Generelt 
behandles de ulike statistikk- og sannsynlig-
hetsemnene med relevante og gode eksempler 
hvor fordelene med å benytte regneark blir tyde-
liggjort. Noen av problemstillingene kan brukes 
direkte med og av elever i grunnskole og vide-
regående, mens andre kan fungere som fordyp-
ning for lærere eller som fine tavleeksempler. 

I arbeidet med tall og algebra trekkes sam-
menhengen mellom variabelbegrepet og en 
enkeltcelle i et regneark fram. Boken bruker 
oppgaver knyttet til fortegn, regnerekkefølge, 
ligningsløsning, ulikheter og tallrekker/kon-
vergens. Oppgaver og eksempler som gis, er 
relevante både for grunnskole og videregående, 
og det vises til både kjent og – kanskje for flere 
enn meg – mer ukjent bruk av regneark innen 
tall og algebra.

I økonomiemnet brukes budsjett og regnskap 
for å illustrere hvordan regneark kan nyttes på 
en hensiktsmessig måte slik at en lett kan danne 
seg en oversikt over økonomiske forhold. Arbeid 
med prosent og vekstfaktor samt ulike vekstmo-
deller blir presentert. Serielån og annuitetslån 
behandles på en beskrivende og illustrerende 
måte med tilhørende tradisjonelle oppgaver. 

Kapittelet som omhandler funksjonslære og 
modellering, starter med å ta utgangspunkt i å 
gjette formelen ved hjelp av tall i to kolonner 
(jf. funksjonsmaskin). Det blir presentert ulike 
aspekter av verditabell som også inkluderer et 
problemløsende perspektiv. Når boken tar for 
seg lineære funksjoner, ser man også på hvor-

dan stigningstall og skjæringspunkt kan finnes 
ved hjelp av formler i regneark. Videre presen-
teres ulike modeller og hvordan regnearket kan 
brukes til å utforske disse i forhold til diagram, 
trendlinjer og regresjonslinje/R^2. Digitale 
verktøy som regneark og GeoGebra innehol-
der ofte funksjonaliteter som gir svar uten at 
prosessen for hvordan svaret framkommer, blir 
tydelig. I minste kvadraters metode og R^2 går 
en nærmere inn på prosessen, og regneark blir 
brukt på en måte som skal vektlegge forståelse. 
Tilsvarende gjøres til en viss grad også for å for-
sterke derivasjonsbegrepet. Kapittelet avsluttes 
med kvadratrotregning med Newtons metode 
og andregradsligninger.

Det siste kapittelet i boken, «Regneark og 
eksamen», går inn på hva som har vært vanlig i 
skolen med hensyn til bruk av digitale verktøy 
på eksamen, samt hva læreplanen sier. Regneark 
er nevnt spesielt. Formelle føringer til hvordan 
besvarelser skal utføres, blir tatt opp og vist 
gjennom eksempler. Dette emnet er kanskje 
noe kort. Her kunne det vært henvist til UDIR 
sine nettsider om eksamen og eksamensveiled-
ninger der føringer blir kontinuerlig oppdatert. 
Boken viser mange gode eksempler på hvordan 
regneark kan benyttes for å øke forståelsen av 
ulike emner innen matematikkfaget. Boken i 
sin helhet framstår som et nyttig supplement til 
lærere da den bidrar både til innføring og for-
dypning i regneark knyttet til relevante mate-
matiske emner.
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Nynne Afzelius

SeBeFoBe –  
det handler om at se mønstre
I gennem de seneste ti år har jeg undervist i 
matematik i gymnasiet i Danmark. Jeg mødte 
op, den allerførste dag med det helt naturlige 
fokus, at alle elever skal lære så meget som 
muligt. Men jeg havde ikke undervist særligt 
længe før jeg indså, at det faktisk ikke er særligt 
let. Det er ikke let at tilgodese at alle elever skal 
lære så meget som muligt hver dag, især fordi 
elevernes faglige forudsætninger er så forskel-
lige. Det er en udfordring at sikre at de fagligt 
stærkeste af eleverne bliver udfordret. Denne 
artikel handler om et af de tiltag jeg har udvi-
klet, med henblik på at sikre at alle elever får 
udfordringer hver dag, og især at de fagligt stær-
keste ikke bliver glemt eller overset i processen. 
Jeg kalder det: SeBeFoBe.

SeBeFoBe, eller  
Se-Beskriv-Formaliser-Bevis
Når jeg anvender SeBeFoBe i undervisningen 
starter jeg altid med at tale med eleverne om 
modellen. Udgangspunktet er, at matematik 
handler om at se mønstre. Og når man skal se 
mønstre, så skal man igennem følgende fire sta-
dier:

1) Se: Man skal se mønsteret. 
2) Beskriv: Man skal beskrive mønsteret.
3) Formaliser: Man skal formalisere sin 

beskrivelse, så den er en formel matematisk 
beskrivelse (optimalt en matematisk sæt-
ning)

4) Bevis: Man skal bevise sin sætning (eller 
komme med et modeksempel).

Efter trin 4) fortsætter det ofte (hvis man 
kommer med et modeksempel f.eks.), sådan at 
man starter forfra nu med et udkast til en sæt-
ning, der skal forbedres eller tilpasses.

Modellen vises lettest ved et eksempel.

Se
Jeg lader f.eks. eleverne arbejde med talfølgen:
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I første omgang lader jeg dem selv lægge 
sammen:
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Osv. Indtil de ser. En typisk kommentar fra 
elever der er i fase 1) kan være: ”Se tallene gen-
tager ligesom hinanden” eller ”Der er noget med 
at det bliver næsten det samme”.

Beskriv
Derefter bevæger vi os ind i fase 2). Forskellen på 
fase 1) og fase 2) er at fase 1) ikke altid kan ver-
baliseres – ofte er det lige så meget noget med at 
lade eleverne være åbne omkring ”jeg ser noget”, 
også det som ikke kan verbaliseres. I fase 2 skal 
dette ”noget” som man ser, så verbaliseres. F.eks. 
her:

”Der er et mønster med at resultatet hver gang 
bliver sådan, at tælleren er 1 lavere end næv-
neren.” Eller: ”I nævneren står den nævner 
der er til sidst i den række vi lægger sammen, 
i tælleren står et tal der er en mindre”. Her er 
der vægt på at man gerne må tale matematik 
uden at have den fulde formalisering klar, 
og at man må udtrykke resultater der ikke 
er endelige. Jeg forsøger at undgå at rette i de 
sproglige udtryk, men lader dem selv prøve 
resultaterne af på hinanden.

Formaliser
I 3) skal formaliseringen så træde i kraft – her 
skal eleverne bevæge sig fra hverdagssprog til en 
matematisk formalisme. Ofte opdager de under-
vejs, at de er nødt til at opfinde notation, at defi-
nere nye begreber eller at de er nødt til at skrive 
det anderledes. Et forsøg i 3) kunne f.eks. være:

1
2

1
4

1
8

1 1
� � � � �

�
�

n
n

n

Så følger en diskussion – er det korrekt? Gælder 
det altid? Hvad skal der gælde for n?

Bevis
Og hele klassen sætter alle sejl til i 4) hvor det nu 
gælder: Find et bevis eller find et modeksempel.

Mht. ovenstående vil det hurtigt fremgå, at 
det ikke umiddelbart gælder – for når n=9 er 

sætningen ikke sand.
Det reparerer en anden gruppe hurtigt, ved at 

indføre betingelsen: ”Når n er et lige tal”, men 
så ser en tredje gruppe, at det heller ikke holder 
– for hvad så med n = 18?

Vi er nu tilbage ved fase 2) eller 3) for, hvad 
skal der dog stå for n i nævneren? Måske er der 
elever der forsøger med 4n, og efter lidt tid er 
der typisk elever der ser, at det må være 2n. Det 
er ikke altid at formuleringen er helt stringent 
matematisk i starten (måske ligger de ud med 
at sige, at der er tale om 2 · 2 · 2 · …), men vi er jo 
tilbage i fase 2), så den matematisk formalisering 
kan komme bagefter. Og når der først er en elev 
der har peget på 2 · 2 · 2 · …, så er der typisk også 
hurtigt en der ser, at det må være 2n. Tilsvarende 
er det også let (for eleverne) at se, at hvis nævne-
ren er 2n, så er tælleren 2n – 1.

Endelig skal det bevises, eller der skal komme 
et modeksempel. Her er der god lejlighed til at 
diskutere notation, få inspiration fra hinanden 
og diskutere, hvad der egentlig skal til, for at 
vi godkender et bevis. Det er ikke alle resulta-
ter som eleverne kan bevise, men ofte kan de 
komme overraskende tæt på – og de får konkret 
erfaring med, hvordan man beviser ting, man 
ikke ved på forhånd. Endelig får de også her 
erfaring med den vigtige forskel på et bevis og et 
modeksempel, og de ser at ikke alting er sandt. 
En af årsagerne til elevernes begrænsede forstå-
else for nødvendigheden af beviser er, at de kun 
møder ting der er sande (sætninger i matematik-
bogen er jo ikke forkerte – så hvorfor bekymre 
sig om at bevise dem?). Men her møder de ofte 
sætninger, der viser sig ikke at gælde eller som 
viser sig kun at gælde i begrænsede situationer.

Undervejs holder jeg eleverne inspirerede ved 
at holde små breaks med ”konferencer”. Vi taler 
om, at til en matematikkonference, der præsen-
terer man sine resultater. Vi taler om vigtighe-
den af at angive sine kilder, også hvis der blot 
er tale om inspiration, og at ”den der siger det 
først offentligt, så vi alle hører det” har chancen 
for at få sit navn på resultatet. Og så kalder jeg 
naturligvis resultaterne: ”Martins sætning” og 
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ofte kommer der jo hurtigt efter ”Martins sæt-
ning, med Rabias tilføjelse” osv.

Hvorfor er det vigtigt?
Og hvorfor er SeBeFoBe egentlig vigtigt? Der 
findes mange metoder at undervise i matema-
tik på, og der findes mange gode metoder. Men 
hvorfor er netop denne metode vigtig?

Det er der overordnet set tre gode grunde til:

1) Som lærer er det vigtigt at kende mange 
gode metoder, jo flere værktøjer man har i 
sin taske jo større er sandsynligheden for at 
man har det rigtige værktøj til den rigtige 
situation.

2) Elevaktiverende undervisning er altid 
godt – og mine egne erfaringer med denne 
metode er, at det er en af de metoder jeg har 
benyttet der aktiverer aller flest elever.

3) Når man underviser er det vigtigt at man 
udfordrer alle elever, og jeg savner ofte 
metoder som sikrer udfordringer til de 
fagligt stærke elever – uden blot at betyde at 
læreren skal arbejde fem gange så meget.  

Den sidste grund vil jeg gerne uddybe lidt. Hver 
gang vi taler om, hvordan vi sikrer udfordrin-
ger til de fagligt stærke elever kommer svaret 
igen og igen: Undervisningsdifferentiering. Og 
undervisningsdifferentiering er vigtig og nød-
vendig, men udfordringen er hvordan man 
undervisningsdifferentierer, uden at det bety-
der at læreren skal forberede sig to, tre, fire eller 
sågar fem gange så meget. Derfor er det vigtigt, 
at vi deler de redskaber og metoder vi har, der 
sikrer udfordringer til alle elever, og som samti-
dig ikke kræver uoverskuelige mængder forbere-
delse. Når tiden er knap i dagligdagen er det ofte 
de fagligt stærke elever der bliver nedprioriteret. 
Ofte fordi det vurderes, at de lettere kan klare 
sig selv. Problemet er, at de fagligt stærke elever 
også har brug for udfordringer, at de også har 
brug for at blive presset, at få sved på panden 
og at arbejde hårdt. Ellers bliver de ikke så dyg-
tige som de kan blive, og endnu værre ellers er 

der en betydelig andel af dem der giver sig til at 
underpræstere, som i stedet kaster deres kær-
lighed over andre fag eller som helt enkelt taber 
interessen for skolen. Det er vores ansvar som 
lærere at sikre at det ikke sker, og derfor er det 
vigtigt at vi deler de positive erfaringer og gode 
metoder vi hver især har.

var en god introduksjon til volum fordi elevene 
fikk konkret erfaring med volum. Et eksem-
pel med emballasje viste dem hvordan volum 
brukes i dagliglivet, og at det trengs matema-
tiske kunnskaper i utforming og utvikling av 
emballasje.

Tilsynelatende manglet elevene erfaring 
med å lage utbrettede mønstre av tredimen-
sjonale figurer. Jeg synes at det var en ulempe. 
Det viser at det er viktig at elevene får erfaring 
med å lage 3D-former helt fra barnehagen. Å 
lage ulike 3D-former av et utbrettet mønster og 
etterpå lage sitt eget mønster, for eksempel til 
en kube/terning, er grunnleggende matematiske 
ferdigheter.

Mange takk til elevene fra åttende trinn på 
Tangvall skole, Søgne, og klasselæreren deres, 
Sindre Gundersen.

elever! Det viktigste var likevel den gleden de 
opplevde ved å jobbe med så mange forskjellige 
og kjekke oppgaver og den positive holdningen 
de utviklet til faget.

Foreldrene har hele tiden gitt positive tilba-
kemeldinger og vært imponert over hva barna 
deres har lært på skolen. Begynneropplærin-
gen i matematikk må endres, jeg er overbevist!   

Referanse
Melhus, K. (2015). Å stimulere barns evne til å tenke. 

Tangenten, 26(2), 13–16.

(fortsatt fra side 17)

(fortsatt fra side 32)
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For første gang i Holmboeprisens elleveårige his-
torie ble prisen delt ut til et helt lærerkollegium. 
Gjennom langvarig og godt samarbeid i kollegiet 
klarer skolen å heve matematikkundervisningen 
slik at elever med mangfoldig bakgrunn og til 
dels dårlige resultat fra ungdomsskolen klarer å 
gjennomføre kursene i videregående skole.

Holmboeprisen 2015 tildeles matematikksek-
sjonen ved Hellerud videregående skole.

Matematikkseksjonen ved Hellerud videre-
gående skole tildeles prisen først og fremst for 
det systematiske samarbeidet de ti matema-
tikklærerne ved skolen praktiserer. Lærerne 
har jevnlige samarbeidsmøter der de drøfter 
didaktiske problemstillinger direkte relatert til 
undervisningssituasjonen og elevgruppen de har 
å arbeide med.

Hellerud videregående skole har heterogene 
elevgrupper der 95 % av elevene har minoritets-
bakgrunn. Ved inntak er karaktersnittet fra ung-
domsskolen svært lavt. Dette stiller store krav 
til undervisningen i arbeidet mot et mål om at 
flest mulig elever skal gjennomføre kursene. 
Matematikkseksjonen ved Hellerud videregå-
ende skole har i stor grad lyktes i dette arbeidet. 
Hele 80  % av elevene på matematikkurset 1P 
har bestått eksamen. Dette er et godt resultat og 
bedre enn gjennomsnittet i landet forøvrig.

Mange elever som kommer til Hellerud vide-
regående skole, har vanskelig for å lese. Det er 
vanskelig å bruke vanlige norske læreverk. Kol-

legiet har derfor startet en prosess med å utvi-
kle nettbaserte lærebøker tilpasset elevgrup-
pen. Målet er å lage lærebøker med en forenklet 
tekst som elevgruppen lettere kan forholde seg 
til. Våren 2015 foreligger nettbøker for 1P, 2P 
og 2P-Y. Én av lærerne er hovedforfatter, men 
kolleger i matematikkseksjonen kommer med 
innspill og prøver ut materialet. Lærebøkene 
blir revidert fortløpende og fungerer som sup-
plement til undervisningen. Kollegiet drøfter 
ukentlig hvordan undervisningen kan bli best 
mulig. Lærebøkene ligger tilgjengelig på nett slik 
at alle kan bruke dem.

Samarbeidet som forgår ved matematikk-
seksjonen på Hellerud videregående skole, kan 
være til eksempel og inspirasjon for kollegier 
ved andre skoler. Resultatene skolen oppnår ved 
eksamen i matematikk i videregående skole, 
viser hva læreres samlede innsats og tilpasset 
opplæring kan gjøre for å heve elevenes mate-
matikkunnskap. 

Under Holmboesymposiet holdt representan-
ter fra kollegiet og pensjonert lærer Tore Ottin-
sen en informativ og inspirerende forelesning 
der de tydelig viste hvordan de hadde samar-
beidet, og hvordan utviklingen hadde vært. De 
forklarte også hvordan samspillet er organisert 
rundt utvikling og bruk av nettstedet matema-
tikk.net, som er utviklet av Kenneth Marthin-
sen, én av representantene for lærerkollegiet.

Arvid Siqveland

Holmboeprisvinneren 2015
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Kai Forsberg Kristensen

Joker-matematikk
De fleste matematikklærere er på leting etter 
problemstillinger fra dagliglivet som både har 
et solid læringspotensial, og som kan fange 
elevenes interesse. Utgangspunktet for denne 
artikkelen er et inntrykk av at en del spill, kan-
skje særlig de som er kjent fra TV, ikke trenger 
ytterligere reklame for å få oppmerksomhet, og 
at flere av dem i tillegg inneholder interessant 
matematikk. I denne artikkelen har jeg valgt å se 
nærmere på Joker, som er et tilleggsspill til Lotto 
og Viking-Lotto. Min ambisjon har ikke vært 
å foreslå et ferdig undervisningsopplegg, men 
heller å inspirere lærere til å bruke og eventuelt 
videreutvikle enkeltelementer slik at det passer 
i deres undervisningssituasjon.

For å delta i Joker må man først bli registrert 
og få tildelt et spillerkort med et unikt nummer. 
De fleste som deltar, gjør det med drømmen om 
å bli såkalt Joker-kandidat. Joker-kandidaten, 
som er vinner av premiegruppe 1, trekkes ut som 
i et vanlig lotteri og får muligheten til å vinne et 
større premiebeløp ved å gjøre noen valg/gjet-
ninger i en direkte TV-sending (men kan også 

overlate valgene til en av Norsk Tippings data-
maskiner). I januar 2014 sto den utvalgte Joker-
kandidaten overfor premiestigen i Tabell 1.

Sjettepremie er et garantibeløp, men det 
finnes gode muligheter for å komme seg høyere 
opp på premiestigen. Da må det, med utgangs-
punkt i en tilfeldig femsifret grunnlagskombi-
nasjon, for eksempel 40265, gjøres noen riktige 
gjetninger knyttet til sifrene i denne kombi-
nasjonen. Gjetteprosessen starter til høyre, i 
dette tilfellet ved sifferet 5, og beveger seg mot 
venstre. Det første Joker-kandidaten skal gjette 
på, er om et nytt tilfeldig siffer som datamaski-
nen skal lage, vil ligge høyere eller lavere enn 5. 
Siden det finnes fem siffer under 5 og fire siffer 
over 5, lønner det seg strategisk sett å gjette på 
at datamaskinen kommer med ett som er lavere. 
Programlederen spør gjerne om kandidaten vil 
gå «opp» eller «ned», og svaret bør da i dette 
tilfellet være «ned». 

Hovedprinsippet i spillet er at kandidaten 
faller ett premienivå ved feil gjetning og øker ett 

Kai Forsberg Kristensen
Høgskolen i Telemark
kai.f.kristensen@hit.no

En lengre versjon av denne artikkelen finner 
du på www.caspar.no

 1. premie: 2 941 000
 2. premie: 2 118 000
 3. premie: 1 294 000
 4. premie: 971 000
 5. premie: 735 000
 6. premie: 588 000

Tabell 1
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premienivå ved riktig gjetning, men siden det 
ikke er mulig å falle lavere enn sjettepremie, vil 
en feil gjetning ved det første sifferet, som altså 
i dette tilfellet er 5, ikke gjøre noen endring. 
Hvis datamaskinen gir det samme sifferet som 
i kombinasjonen, regnes både «ned» og «opp» 
som riktige gjetninger. 

Hvis man inkluderer et eksempel på en data-
maskintrekning til kombinasjonen 40265, kan 
det se ut som i figur 1.

Her vil kandidaten etter to valg være tilbake 
på sjettepremie. De tre siste valgene er riktige 
og gir tre opprykk som ender med tredjepremie. 

Ved å gjøre riktige valg for hvert av de fem 
sifrene kan man til slutt ende med toppremien 
fordi man da har rykket opp ett premienivå for 
hvert riktig valg, men det finnes en snarvei. 
Grunnen til at spillet heter Joker, er at jokeren, 
hvis den trekkes, bringer kandidaten direkte til 
toppremien uansett hvor langt prosessen har 
kommet. Jokeren ligger ikke noe bestemt sted 
(slik man kan få inntrykk av fra programle-
dernes språkbruk), men er med som en ellevte 
mulighet hver gang datamaskinen gjør en ny 
trekning, og den er like sannsynlig som de 
andre ti mulighetene. Hvis jokeren trekkes, har 
det altså ingen betydning om kandidaten har 
gjettet «opp» eller «ned». 

Strategier knyttet til premiegruppe 1
Siden det ifølge Norsk Tipping (nettsidene) er 
omtrent 500 000 ulike spillerkortnummer invol-
vert i en vilkårlig Joker-trekning, vil forholdet 
1 : 500 000 også være et anslag på sannsynlig-
heten for å bli plukket ut som Joker-kandidat. 
For en gjennomsnittlig Joker-spiller er det med 
andre ord svært usannsynlig å oppnå premi-

egruppe 1. En spiller 
kan imidlertid kjøpe seg 
flere deltakelser og på 
den måten øke sannsyn-
lighetsvekten til sitt eget 
spillerkortnummer. 

Når en spiller først har 
vært så heldig å bli valgt 

ut som Joker-kandidat, er det ikke så veldig 
kompliserte strategiske valg som skal foretas. 
Det kan velges å gå «opp» eller «ned», men 
reglene sier at kandidaten også har anledning 
til å stanse underveis i spillet og ta med seg opp-
nådd premie.

Hvis kandidaten ikke trekker seg underveis, 
er det strategisk optimalt å gå «opp» på et siffer 
som er høyst 4 og å gå «ned» på et siffer som 
er minst 5. Dette er den strategien som Norsk 
Tippings datamaskiner (Ask og Embla) benytter 
når kandidaten ikke selv deltar. 

Litt mer omtanke er påkrevd når kandida-
ten skal avgjøre om det er fordelaktig å avbryte 
spillet underveis. Det gjelder særlig de tilfellene 
da det allerede er foretatt fire vellykkede valg, 
slik at andrepremien er sikret. Avstanden opp til 
førstepremien er vanligvis omtrent like stor som 
avstanden ned til tredjepremien. Hvis første-
premien oppnås ved å ta stilling til «opp» eller 
«ned» på grunnlag av en firer eller en femmer, 
vil det være en sannsynlighet på 4/11 (36 %) for 
å tape et betydelig beløp, siden det i begge disse 
tilfellene vil være fire ugunstige muligheter av 
i alt elleve. Det er interessant å legge merke til 
at relativt få Joker-kandidater lar seg stoppe av 
en såpass høy risiko for å tape et beløp i mil-
lionklassen.

Under forutsetning av at Joker-kandidaten 
ikke trekker seg underveis og velger å spille 
«optimalt», som Norsk Tippings datamaskiner, 
vil jeg nå ta for meg noen andre problemstil-
linger som kan være av interesse.

Sannsynligheten for Joker
Den som har fulgt med på Joker-trekningene, 
vil ha oppdaget at jokeren trekkes relativt ofte. 

Grunnlagskombinasjon 4 0 2 6 5
Strategisk riktig gjetning Opp Opp Opp Ned Ned
Datamaskintrekning/Fasit 4 1 5 8 2
Riktig/Feil Riktig Riktig Riktig Feil Riktig

Figur 1
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Mer matematisk uttrykt kan man spørre hvor 
stor sannsynlighet det er for hendelsen A, 
nemlig at jokeren dukker opp i løpet av de 
(inntil) fem trekningene.  P(A) er standard nota-
sjon for sannsynligheten for A. A står for den 
komplementære hendelsen, at jokeren ikke 
dukker opp i løpet av de fem trekningene. Siden 
jokeren enten vil dukke opp eller ikke dukke 
opp, gjelder at P A P A( ) ( )� �1, som også kan 
uttrykkes ved P A P A( ) ( )� �1 . Dette er en nyttig 
formel fordi det i mange tilfeller (også dette) 
viser seg å være lettere å bestemme P A( ) direkte 
enn P(A). Siden trekningene må antas å være 
uavhengige, blir sannsynligheten for å bomme 
i alle trekningene P A( ) ( / )= 10 11 5 ª 0,612. Da 
har jeg brukt en regel som sier at det er lovlig å 
multiplisere sammen sannsynlighetene til to 
(eller flere) hendelser hvis man vil finne sann-
synligheten for at begge (alle) skal forekomme, 
gitt at de i tillegg er uavhengige. I dette tilfellet 
er det rimelig å anta at trekningene er uavhen-
gige, slik at dette blir lovlig. Sannsynligheten for 
at jokeren trekkes ett eller annet sted, blir derfor

 P(A) = P(Joker) = 1 – (10/11)5 ª 0,612.

Man kan også tenke kombinatorisk. Når 
det skal velges fem objekter fra mengden 
M = {0, 1, 2, …, 9, Joker}, med tilbakelegging, 
på en slik måte at rekkefølgen har betydning, kan 
dette gjøres på 115 måter fordi det er 11 mulighe-
ter hver gang. Da er den såkalte produktregelen 
benyttet. Hvis man skal bomme på jokeren i alle 
trekningene, har man 10 muligheter for det i 
hver trekning, noe som gir 105 kombinasjoner 
totalt (igjen ved produktregelen). Sannsynlighe-
ten for finnes derfor ved 

 P A( ) = 105/115 = (10/11)5. 

Excel-simulering av jokersannsynlighet
Å foreta simuleringer og beregninger av relativ 
frekvens (antall forekomster dividert med antall 
forsøk) for å anslå en viss sannsynlighet, er en 
praktisk tilnærming mange elever har sansen 
for. Hvis man skriver =tilfeldigmellom(0;10) i 
en Excel-celle, foretas en tilfeldig trekning blant 
tallene fra 0 til 10. Man kan da tenke seg at tallet 
10 representerer jokeren. Hvis det fem ganger på 
rad genereres et tall forskjellig fra 10, svarer det 
til at jokeren ikke dukker opp. Figur 2 viser en 
situasjon der det er foretatt fire serier med fem 
tilfeldige trekninger.

I B2 skriver man =tilfeldigmellom(0;10), 
en formel som kopieres horisontalt frem til F2. 
Deretter skriver man =hvis(eller(B2=10;C2=1
0;D2=10;E2=10;F2=10);1;0) under treff-indi-
kator, i celle H2. Da får man et ettall hvis det 
er minst ett titall i området B2-F2 og en null 
ellers. Man kan så markere hele feltet B2-H2 og 
kopiere vertikalt så langt man vil for å få nye 
simuleringer og nye verdier på treffindikatoren. 
I en test der det ble kjørt 10 000 forsøk ti ganger, 
inneholdt 37 959 av dem tallet 10, altså joker. For 
å få talt opp forekomstene på de første 10 000 
forsøkene, skrev jeg: =antall.hvis(H2:H10001; 
«1») i en celle. 

På 100 000 forsøk fikk jeg altså 37 959 
forekomster, noe som betyr at jokersann-
synligheten kan estimeres med den relative 
frekvensen 37 959/100 000  =  0,37959, som 
ligger nær den teoretisk korrekte verdien, 
1 – (10/11)5 ª 0,37908.  

Figur 2
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Joker-kandidatens premiesjanser
La oss nå si at en Joker-kandidat har bestemt seg 
for ikke å trekke seg underveis og ellers følge 
«optimal strategi» for valgene «opp» og «ned». 
Anta også at grunnlagskombinasjonen, som 
enhver Joker-kandidat må forholde seg til, ennå 
ikke er trukket. Hvor stor sannsynlighet er det 
da for at Joker-kandidaten til slutt havner i de 
ulike premienivåene (1.–6. premie)? 

Førstepremien kan oppnås enten ved at joke-
ren trekkes underveis i spillet, eller ved at man 
gjør fem riktige valg uten at jokeren er involvert. 
Siden det allerede er påvist at jokeren trekkes 
med sannsynlighet 1 – (10/11)5 ª 0,379, vil jeg 
konsentrere meg om tilfeller der jokeren ikke 
trekkes. 

Sett grunnlagskombinasjonen til a b c d e. 
Hvor stor sannsynlighet er det for Joker-kan-
didaten å velge riktig når man har kommet til 
for eksempel b (eller et vilkårlig av de andre 
sifrene)? En mulig reaksjon er at man vanskelig 
kan vite noe om det siden b er ukjent. Minste og 
største verdi for b er henholdsvis 0 og 9. For å 
komme videre må man dele opp den sammen-
satte hendelsen «å velge riktig og jokeren trek-
kes ikke» fordi det er mange måter å velge riktig 
på, avhengig av b.

Sannsynligheten for hvert av sifrene 0–9, 
som b kan være, er 1/10. Det betyr at den sam-
lede sannsynligheten p for å velge riktig og sam-
tidig at jokeren ikke trekkes, blir 

p � � � � �

� � � � � � �

� � �

1
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10
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1
10
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1
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7
11

1
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80
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Ved hvert siffer i grunnlagskombinasjonen er 

det derfor en sannsynlighet på p  =  8/11 for å 
gjøre et riktig valg. Siden førstepremien i pre-
miegruppe 1 oppnås ved å gjøre fem riktige 
gjetninger (når jokeren ikke skal dukke opp i 
noen av dem), blir sannsynligheten for dette 
(8/11)5. Den samlede sannsynligheten for å 
oppnå førstepremien i Joker-spillet er derfor 
1 – (10/11)5 + (7/11)5 ª 0583, og man kan forstå 
at noe av Joker-spillets suksess henger sammen 
med denne betydelige sannsynligheten. For at 
man skal oppnå andrepremie, må den første 
gjetningen være feil, mens de fire etterfølgende 
må være riktige. Sannsynligheten for at dette 
inntreffer, blir (2/11)·(8/11)4 ª 0,051. 

Situasjonen er mer uoversiktlig for de øvrige 
trinnene på premiestigen, men det finnes ulike 
metoder som kan hjelpe til med å holde orden 
på alle mulige kombinasjoner av «riktig valg» og 
«galt valg» for de fem sifrene, eller metoder som 
automatisk holder orden på dette. Her nøyer jeg 
meg med å referere resultatene i tabell 3.   

Premienivå Sannsynlighet

1. premie 0,583

2. premie 0,051

3. premie 0,216

4. premie 0,054

5. premie 0,077

6. premie 0,019 

Tabell 3

Det er verdt å legge merke til at det bare er 
1,9 % sjanse for å havne nederst på premiestigen, 
noe som helt sikkert er funnet gunstig med 
tanke på spilleinteressen.

b = utgangspunkt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P («velge riktig») 10/11 9/11 8/11 7/11 6/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11

 

Tabell 2
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Willy Gemmer

Tangentfirkanten  
med maksimal innsirkel
Fra trekantenes verden er vi kjent med begrepet 
innsirkel. En innsirkel i en trekant er en sirkel 
som berører alle de tre sidene (figur 1). Det er 
en interessant oppgave å konstruere denne sir-
kelen for en gitt trekant. Det viser seg at vin-
kelhalveringslinjene til de tre vinklene i tre-
kanten møtes i innsirkelens midtpunkt. Feller 
vi en normal fra dette midtpunktet ned til en 
av sidene, finner vi et «fotpunkt» som må ligge 
på sirkelen, og vi kan tegne hele denne sirkelen.

Når det gjelder firkanter, har ikke alle firkan-
ter en innsirkel, men noen har. I denne artik-
kelen ønsker vi å utforske disse firkantene nær-

mere. Ofte blir de kalt tangentfirkanter. I figur 2 
ser vi et eksempel.

Sett fra hjørnet A er både linjen AB og linjen 
AD tangenter til sirkelen. Derfor må tangentavs-
nittene AJ og AG være like lange, og vi får AJ = 
AG  = f. På samme måte får vi BJ = BI = g, CI = 
CH = h og til slutt DH = DG = k. Nå har vi for 
sidelengdene a = f + g, b = g + h, c = h + k og d 
= k + f. Legger vi sammen lengdene på motstå-
ende sider, får vi 

a + c = f + g + h + k og b + d = f + g + h + k.

Dermed har vi kommet frem til en viktig egen-
skap ved tangentfirkanter: Summen av lengdene 
til motstående kanter er den samme. Denne 
gjelder altså for alle firkanter med innsirkel.

Figur 1

Figur 2

Artikkelen er oversatt og bearbeidet av 
Christoph Kirfel
Universitetet i Bergen
christoph.kirfel@math.uib.no
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Tenker man seg at man spikrer sammen fire 
lister med lengdene a, b, c og d, der a + c = b + 
d, så vil dette utvilsomt være en tangentfirkant, 
men den vil være «lealaus», altså ikke en rigid 
firkant. Vi kan bøye og vrikke på den, og vi får 
en hel serie med firkanter av forskjellig fasong. 
Men lengdene a, b, c og d betrakter vi nå som 
konstante. Alle disse firkantene vil ha en inn-
sirkel. Et naturlig spørsmål vil være hvilken av 
dem som har den største innsirkelen. Det er 
dette spørsmålet vi nå ønsker å behandle videre.

Firkanten i figur 3 gjenspeiler situasjonen. 
Her er a = 10, b = 7, c = 5 og d = 8. Dermed er a 
+ c = b + d, og vi har med en tangentfirkant å 
gjøre. Samtidig ser vi at firkanten ikke er rigid. 
Det går an å bevege på noen av hjørnene uten at 
sidelengdene endrer seg.

Ideen er nå å se på vinklene a, b, g og d i 
firkanten (figur 4). Selvsagt har vi a + b + g + d 
= 360°. Nå ser vi lett at vinkelhalveringslinjene 
også her går gjennom midtpunktet for innsirke-
len, og vi har tan a/2 = r/f, tan b/2 = r/g, tan g/2 
= r/h og til slutt tan d/2 = r/k. 

Nå finnes det en grei formel for tangens av 
summen av to vinkler v og w, nemlig 
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tan tan
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Denne sammenhengen skal vi vise til slutt i 
denne artikkelen. Ved å bruke denne sammen-

hengen kan vi komme frem til
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Fra vinkelbetraktningene litt lenger oppe vet vi 
at a/2 + b/2 + g/2 + d/2 = 180° og 

tan(a/2 + b/2 + g/2 + d/2) = tan 180° = 0. 

Bruker vi formelen for tangens til summen av 
to vinkler en siste gang, gir det

0 2 2 2 2
2 2 2 2

1

� � � �

�
� � �

�

tan(( / / ) ( / / ))
tan( / / ) tan( / / )

tan(
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.

2 2 2 2

2 2
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�
�

�
�

b
ra

fg r
rc

hk r
Nevner

Her har vi ikke regnet ut nevneren i brøken. 
Siden hele brøken er null, må selvsagt også tel-

Figur 3

Figur 4
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leren være null, altså 0 2 2�
�

�
�

ra
fg r

rc
hk r

 eller 

a hk r c fg r( ) ( )� � � �2 2 0. Dette gir  

r ahk cfg
a c

2 �
�
�

. Vi har altså klart å uttrykke r 

eller rettere sagt r 2 som funksjon av størrelsene 
h, k, g og f. Vi vet at disse henger sammen med 
sidelengdene, som er konstante. Vi velger nå f 
= x som vår hovedvariabel og kan så redusere 
antall variabler ved å erstatte g = a – f = a –x, h 
= b – g = b – a + f = b – a + x og til slutt k = d – f 

= d – x. Dermed får vi fremstilt r 2 som funksjon 
av bare en variabel, nemlig:

r ahk cxg
a c

a b a x d x c a x x
a c

2 �
�
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�
� � � � �

�
( )( ) ( )

og vi ser at r 2 er en kvadratisk funksjon av tan-
gentavsnittet f = x. Vi forenkler litt og får

r a b a x d x c a x x
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For å finne den maksimale innsirkelen må vi 
sette den deriverte til funksjonen lik null og får:
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altså r abcd
U

=
2 , der U = a + b + c + d = 2(a + 

c) er omkretsen for hele figuren. I midlertid er 
arealet av den tilhørende firkanten 

A ar br cr dr U r abcd� � � � � �
2 2 2 2 2

.
 

Også arealet for selve firkanten blir maksimalt i 
dette tilfellet siden det er lineært i r og for fak-
toren U/2 er en konstant siden sidelengdene er 
konstante. Dette blir altså et meget pent resultat.

Vi viser nå formelen for tangens til summen 
av to vinkler v og w. Til dette ser vi på enhets-
sirkelen. I den rettvinklete trekanten OBF, 
der den vannrette kateten har lengde 1, og 
der vinkelen ved origo er v, er den loddrette 
kateten lik tan v, mens hypotenusen er lik 
H v v� � �1 12tan / cos  og hypotenusen i 
FCE er lik EF = H·tan w = tan w/cos v. Nå er de 
rettvinklete trekantene OBF og FCE formlike 
siden vinkelen ved F i trekanten FCE også er 
v. Dermed er den loddrette kateten EF = H·tan 
w ·cos v = tan w, mens den vannrette kateten 
derfor blir EC = tan w·tan v. Nå er også trekan-
tene OAE og OBG formlike, og vi får

BG v w AE
AB

v w
v w

� � �
�

�
�

� �
tan( ) tan tan

tan tan1 1

Fordelen med disse betraktningene er at de 
starter med noen elementærgeometriske for-
hold, går over til noen trigonometriske egenska-
per og avsluttes med en maksimeringsoppgave 
slik de er kjent fra VGS. Slik inneholder denne 
artikkelen stoff fra tre forskjellige matematiske 
områder som bindes sammen til en større enhet.

Figur 5
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Matematikksenteret
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Mestre Ambisiøs 
Matematikkundervisning 
Prosjektet «Mestre Ambisiøs Matematikkun-
dervisning» (MAM) er et treårig prosjekt ved 
Matematikksenteret med oppstart i 2015. Det 
går ut på å utvikle en modell med tilhørende 
ressurser for skolebasert etterutdanning av 
matematikklærere på mellomtrinnet. Modellen 
og ressursene som utvikles, vil også kunne 
brukes innen lærerutdanning og videreutdan-
ning av lærere. Prosjektet bygger på to større 
forsknings- og utviklingsprosjekter i USA, og i 
dette prosjektet vil vi utvikle en modell og res-
surser som er tilpasset den norske konteksten.

Gjennom arbeid med matema-
tikk i skolen skal elevene utvikle en 
helhetlig matematisk kompetanse.  
Kilpatrick, Swafford og Findell (2001) beskri-
ver matematisk kompetanse ved hjelp av fem 
komponenter: forståelse, beregning, anven-
delse (strategisk tankegang), resonnering og 
engasjement. De påpeker at disse fem kompo-
nentene er tett sammenflettet og avhengige av 
hverandre. Komponentene støtter hverandre, og 
det er viktig at elevene får mulighet til å utvi-
kle alle fem samtidig. Forbindelsen mellom de 
ulike komponentene blir da forsterket, og elev-
ene utvikler en matematisk kompetanse som er 

varig, fleksibel, 
nyttig og rele-
vant. Disse ambi-
siøse målene for 
elevenes læring 
stiller høye krav 
til matematikk-
undervisningen. 
Målet i prosjek-
tet er at lærerne 
skal utvikle en 
undervisnings-
praksis hvor de kan engasjere seg i elevens 
tenkning, stille spørsmål, observere og vurdere 
elevenes resonnement, språk og argumentasjon 
og fremme forståelse, læring og økt motivasjon 
hos elevene. En slik praksis kaller vi for ambi-
siøs matematikkundervisning.

Tallforståelse er det underliggende mate-
matiske temaet i prosjektet. Aktivitetene som 
skal utvikles og brukes i arbeidet med lærerne, 
vil være utformet slik at de fremhever sentrale 
aspekter ved tallforståelse.

For at lærerne skal kunne mestre ambisiøs 
matematikkundervisning, tar vi utgangspunkt 
i bestemte undervisningsaktiviteter i vårt arbeid 
med lærerne. Aktivitetene skal fremme elevers 
utforskning og resonnering, samtidig som de 
skal være enkle nok til at lærerne kan mestre 
dem og lære av dem. Arbeidet med aktivitetene 
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skal bidra til at lærerne utvikler noen rutiner 
i matematikkundervisningen. Lampert, Beas-
ley, Ghousseini, Kazemi & Franke (2010) viser 
spesielt til rutiner knyttet til undervisnings-
samtaler (se Wæge, 2015). Elevene blir bedt 
om å fortelle hvordan de tenker, begrunne sine 
svar og vurdere og eventuelt revurdere egne og 
andres tenkemåter. Læreren går i dybden med 
sine spørsmål, avklarer misforståelser og holder 
fokus i samtalen. Arbeidet med aktivitetene vil 
bygge på og fremme noen vanlige praksiser ved 
ambisiøs undervisning:
– å lede undervisningen frem mot lærings-

målet 
– å få frem og gi respons til elevenes reson-

nering
– å få elevene til å orientere seg mot hveran-

dres ideer og mot læringsmålet
– å sette høye krav til elevenes deltakelse
– å vurdere elevenes forståelse
– å bruke matematiske representasjoner

Aktiviteter
Kvikkbilder er designet for å engasjere elever i å 
visualisere tall og forme mentale representasjo-
ner av en mengde som vanligvis er presentert 
gjennom en samling prikker. Elevene forklarer 
hvordan de organiserte mengden for å telle det 
totale antallet prikker i bildet.

Å telle i kor er en klasseromsaktivitet hvor 
klassen teller sammen ved å legge til eller trekke 
fra et bestemt tall mens læreren skriver opp det 
de teller, i en bestemt konfigurasjon av rader og 
kolonner på tavlen. Læreren stopper tellingen 
ved strategiske punkter slik at elevene kan dis-
kutere mønster som kommer frem, komme med 

antagelser ved å bruke mønstrene og forklare 
hvorfor mønstrene trer frem. 

Regnesekvenser består av regnestykker som 
er satt opp i en bestemt rekkefølge, og som er 
utviklet for å rette samtalen mot spesifikke 
regnestrategier eller egenskaper ved operasjo-
ner. Elevene løser problemet, deretter deler og 
forsvarer de løsningene og strategiene sine med 
medelevene.

Problemløsning består av mange ulike opp-
gaver som tar utgangspunkt i forskjellige mate-
matiske emner. Lærerens viktigste oppgave er 

å introdusere problemet på en slik måte at alle 
elevene kan begynne å arbeide med problemet, 
og å legge til rette for at elevene kan utvikle 
ulike strategier. 

Spill består av matematisk rike spill. Spillene 
kan være designet for å arbeide med ulike mate-
matiske begreper og ideer, for å øve på viktige 
matematiske ferdigheter eller for at læreren skal 
få innsikt i elevenes forståelse og strategier. 

I arbeid med lærere/lærerstudenter tas det 
utgangspunkt i gjentatt utprøving av aktivite-
tene i praksis. Lampert et al. (2013) fremhever 
spesielt betydningen av øvinger (rehearsal) der 
læreren prøver ut aktiviteten med kolleger/
medstudenter. Øvingene gir mulighet til å gå 
i dybden på det faglige innholdet i aktiviteten 
og på læringsmålet for aktiviteten. Øvingene 
legger også opp til diskusjoner knyttet til sam-
taletrekk og representasjoner som kan brukes 
for å fremme elevenes læring.

Eksempel på kvikkbilde,  
4. trinn på Ila skole, Trondheim
Elevene får se dette bildet i 3 sekunder: 
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Det er for lite tid til å telle, så elevene må se et 
mønster de kan bruke for å finne antallet. Målet 
for timen var en diskusjon om den distributive 
egenskapen: 

 2 · 4 + 3 · 4 = (2 + 3) · 4 = 5 · 4

I denne klassen kom det fram tre måter å orga-
nisere prikkene på for å finne det totale antallet: 
8 + 8 + 4, 2 · 4 + 3 · 4 og 5 · 4. Læreren valgte å 
fokusere på de to uttrykkene som leder mot den 
distibutive egenskapen. Han valgte å skrive det 
første uttrykket med parenteser: (2 · 4) + (3 · 4). 
Han understreket at parentesene viser oss hva 
vi skal regne ut først. Da 5 · 4 kom opp som en 
alternativ måte å se antallet på, føyde læreren 
dette til: (2 · 4) + (3 · 4) = 5 · 4. Spørsmålet til 
elevene ble om vi kan se at dette er det samme, 
bare med å se på tallene og ikke se på prikkene. 
En elev ser at vi kan plusse sammen 2-tallet 
på 2 · 4 og 3-tallet på 3 · 4, og så blir det 5 · 4. 
Læreren visker da ut 5 · 4 og erstatter det med 
(2 + 3) · 4 slik at denne sammenhengen står på 
tavla: (2 · 4) + (3 · 4) = (2 + 3) · 4, som passet godt 
med måten eleven som foreslo 5 · 4 så mønsteret 
på. 

Ressurser
Det skal utvikles ressurser på flere nivåer knyt-
tet til ulike aktører i prosjektet: lærere, skolele-

dere, skoleeiere og lærerutdannere. Ressursene 
vi arbeider med, er planleggingsdokumenter for 
de fem aktivitetene, filmer, skriftlige tekster og 
annet materiale.

Matematikksenteret samarbeider med flere 
høgskoler/universiteter i ulike faser av prosjek-
tet, både i utvikling av materialet og i systema-
tisk utprøving og forskning knyttet ressursene 
og modellen (FoU-arbeid).

Alle ressurser som utvikles, legges ut på nett-
sidene til Matematikksenteret slik at det utgjør 
en helhet, og ressursene vil være knyttet til 
modellen for kompetanseheving av lærere. Det 
vil samtidig være mulig å bruke ressursene til 
ulike andre formål: etter- og videreutdanning av 
lærere, lærerutdanning og lærernes eget arbeid. 
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Norge var vertskap!
Astrid Bondø

Nordic Math Class Competition (NMCC) ble i 
år arrangert i Trondheim. Det ble en enkel rei-
sevei for de fire elevene fra klasse 9A ved Stok-
kan ungdomsskole, Stjørdal, som representerte 
Norge i denne nordiske matematikkonkurran-
sen (se også artikkel side XX). Men enkel ble 
slett ikke konkurransen om de ulike prisene. 

Sverige var klar vinner av beste fordypnings-
oppgave, og i problemløsingskonkurransen satte 
Danmark de andre tre lagene på plass allerede 
etter første oppgave. Etter tre oppgaver så det 
lyst ut for Norge, for da hadde de tatt innpå 
Danmark og lå kun to poeng bak. Men det klus-
set seg til for Norge i oppgave fire, mens Dan-
mark fikk full score, og Sverige snek seg også 
forbi Norge. 

Før siste oppgave lå Danmark i tet, fem 
poeng foran Norge, og henholdsvis fire og sju 
poeng foran Sverige og Finland. I teorien kunne 
jo både Norge, Sverige og Danmark stikke av 
med seieren. Siste oppgave var en geometriopp-
gave. Elevene skulle ved hjelp av to strikk lage 
et kvadrat med størst mulig areal på et geobrett. 
Kvadratet skulle ikke ha hjørner i punktene på 
geobrettet, se figur 2. Sverige fikk det største 

arealet og fikk fire poeng, Norge og Danmark 
fikk tre poeng og Finland tre poeng. Det endte 
med seier til Danmark, Sverige nummer to, 
tredjeplass til Norge og Finland på fjerdeplass. 
Island deltok ikke i årets konkurranse. 

Problemløsing
Oppgavene til de nasjonale konkurransene og 
den nordiske konkurransen utvikles i samar-
beid mellom de nordiske landene. Matematikk-
senteret representerer Norge, og vi prøver å vari-
ere oppgavetypene gjennom kvalifiseringsrun-
der, semifinaler og finaler. Oppgavetypene er 
variert, og i finalen er det alltid noen oppgaver 
der elevene skal finne flere forskjellige løsninger. 
Alle elevene bør sitte med en god følelse i star-
ten – og etter konkurransen – så oppgavene er 
laget slik at alle skal få til noe. I år var det ingen 
av oppgavene som ga fullt hus til alle lag, men 
det var heller ingen oppgave der noen av lagene 
fikk null poeng. Oppgave 3 ga flest poeng til alle 
lag, fem poeng til Norge og Sverige, fire poeng 
til de to andre lagene, se figur 3.

Fordypningsoppgave
Elevene fra Stokkan ungdomsskole kvalifiserte 
seg for den nordiske finalen gjennom å delta i 
UngeAbel, en nasjonal matematikkonkurranse 
for niende trinn. De gikk til topps i finalen i 
Unge Abel og vant også der prisen for beste for-
dypningsoppgave. 

Dette er første året at konkurransen inne-
holder en fordypningsoppgave. Erfaringer viser 
at denne oppgavetypen setter matematikken i 

Figur 1. Det norske laget kom på tredjeplass. Fra 

venstre Ragna Haugan Tømmerås, Signe Ferner 

Kjøpsnes, Øystein Vidarson Haukaas og Audun Wanvik 

Haugen.

Figur 2. Eksempel på et kvadrat der hjørnene ikke er i 

punktene på geobrettet.
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fokus i langt større grad enn prosjektene som 
har vært tidligere år. Mange klasser hadde god 
hjelp av eksempeloppgaven Bjelken før de satte 
i gang med arbeidet med årets oppgave: Pinne-
trapp, se figur 4.

I den faglige rapporten skulle elevene 

beskrive hvordan de undersøkte omkretsen til 
figurene målt i antall pinner, og antall pinner 
som trengs til hver figur. Oppgaven skulle løses 
på flere måter, og elevene skulle forklare hvor-

dan de kom fram til de ulike løsningene. De 
skulle sammenlikne løsningene og beskrive 
likheter og forskjeller, velge metoden de syntes 
var mest effektiv og begrunne valget. Rapporter 
og prosesslogger ligger på NMCC sine hjemme-
sider.

Gjennom utstillingene og framføringene av 
fordypningsoppgavene får elevene utfoldet seg 
kreativt. De skulle lage en oppgave med enten 
to- eller tredimensjonale figurer som vokser 
etter et bestemt mønster. I tillegg skulle de finne 
ett mønster i natur, kunst, klesdesign, arkitektur 
eller liknende og forklare hvordan mønsteret er 
bygd opp. 

Svenskene gikk av med seieren og mottok 
prisen for beste fordypningsoppgave, men 
juryen var så fornøyd med innsatsen til lagene 
at alle fikk premier. Samtlige lag hadde arbeidet 
grundig med utstillingene og forberedt seg godt 
til framføringene.

Sosialt
Norge, representert ved fem ansatte fra Mate-
matikksenteret, var vertskap for 16 ungdom-
mer, 4 lærere og lederne fra deltakerlandene. 
Alle møttes til middag, presentasjoner og spill 
mandag kveld. Etter at utstillingene var klar-
gjort på tirsdagen, var elever og lærere på Skole-
laboratoriet sammen med Nils Kristian Rossing 
og laget en elektronisk terning. På kvelden var 
det pizza og bowling, der hvert lag bestod av én 
deltaker fra hvert land.

Figur 3. Oppgave 3. Klosser som blir rotert.

Figur 4. Tegningen viser en figur som kan utvides i det 

uendelige.

Figur 5. Fra det danske laget sin utstilling
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Hvor kommer ideene 
til oppgavene i 
Kengurukonkurransen 
fra?
Anne-Gunn Svorkmo

Hver høst møtes representanter fra alle deltaker-
landene i den internasjonale Kengurukonkur-
ransen for å lage nye oppgavesett. Alle land må 
i forkant sende inn oppgaveforslag, og før møtet 
har vi en forhåndsavstemning på nett. Når høst-
møtet er i gang, jobber vi videre og mest med de 
oppgavene som er best rangert ut fra forhånds-
avstemningen.

Mange land er dyktige til å utvikle og lage 
oppgaver som passer i Kengurukonkurransen. 

Etter som årene går, ser vi at enkelte oppgave-
typer går igjen. Det er kanskje ikke til å unngå 
at gode oppgaver og ideer blir brukt på nytt når 
konkurransen nærmer seg 25 år. Da prøver vi 
alltid å lage nye utgaver eller gjøre en ny vri.

Hvert år dukker det imidlertid opp én eller 
flere oppgaver som i denne sammenhengen er 
ny og annerledes. Slike «nyheter» blir lagt merke 
til og blir fort en favoritt hos mange. Resulta-
tet blir ofte at denne eller disse oppgavene, 
kanskje med noen små justeringer, går igjen i 
flere oppgavesett. Noen ganger har nøyaktig 
samme oppgave blitt brukt i flere oppgavesett, 
men da plasseres oppgaven for eksempel blant 
3-poengsoppgavene på Cadet og som en 4- eller 
5-poengsoppgave på Ecolier og Benjamin.

I 2015 var «paraplyoppgaven» en nykomling, 
noe som resulterte i at den både var med på Eco-
lier-, Benjamin- og Cadet-utgaven. Oppgaven er 
ikke helt den samme i de tre oppgavesettene, for 
både spørsmålsformuleringene og svaralterna-
tivene er forskjellige. Men oppgaven bygger på 
samme idé. 

Ecolier oppgave 7 (4 poeng):
På en paraply er det skrevet KANGAROO. Se bildet.

Hvilket bilde nedenfor viser den samme paraplyen?

A)  B)  C)  D)  E) 
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Benjamin oppgave 2 (3 poeng):
Nora har fått en paraply med bokstavene KANGAROO skrevet på toppen, slik bildet viser.

Hvilken av paraplyene kan ikke være paraplyen til Nora? 

A)  B)  C)  D)  E) 

Cadet oppgave 1 (3 poeng):
Det er skrevet KANGAROO på en paraply. Se bildet.

Hvilket alternativ kan være denne paraplyen?

A)  B)  C)  D)  E) 

Vanskegraden er ikke den samme i disse tre 
oppgavene. Data fra de elevene som fikk sine 
resultater registrert på nett, viser at 70 % av dem 
på 4.  trinn svarte riktig på sin oppgave, mens 
resultatet for 5. trinn var 77 %. Én av årsakene 
til at oppgaven er såpass godt besvart, kan nok 
være at svaralternativ A er det riktige. En tren-
ger bare å undersøke første alternativ for å finne 
den riktige paraplyen. I oppgavesettet for Eco-

lier var dette en 4-poengsoppgave.
På 6., 7. og 8. trinn klarte henholdsvis 49 %, 

64 % og 56 % av elevene å løse sin utgave av 
oppgaven riktig. Her spørres det etter hvilken 
av paraplyene som ikke kan være den riktige. 
Negasjoner kan oppleves som vanskeligere for 
elever. Selv om vi her markerte ordet «ikke» 
med understreking i oppgaveteksten, var det 
relativt få elever som svarte riktig på oppgaven. 
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Generelt ønsker vi at flesteparten av elevene 
skal kunne klare de første oppgavene i settet. I 
etterkant av konkurransen ser vi at denne opp-
gaven kunne ha vært plassert som en 4-poengs-
oppgave. 

Prøv disse oppgavene i klassen din! La elev-
ene arbeide to og to, og la dem komme med sine 
løsningsforslag ved å samarbeide og diskutere. 
Jeg er sikker på at elever i barneskolen vil synes 
det er stas å prøve å løse en oppgave hentet fra 
Cadet. Dersom de klarer det, stiger både selvtil-
liten og motivasjonen! Ved å løse flere oppgaver 
som ligner på hverandre, kommer elevene godt 

inn i problemstillingen og har kanskje en større 
forutsetning for å kunne løse en vanskeligere 
variant av oppgaven.

Noen elever kan muligens synes at paraply-
oppgaven fra Benjamin er mer utfordrende enn 
den fra Cadet. Etter at elevene har samarbeidet, 
diskutert og løst oppgavene, kan det være en 
fin utfordring å la dem lage en lignende opp-
gave selv. Det er ofte da en kan se hva de sitter 
igjen med av forståelse og kunnskap. Hvordan 
anvender elevene det de har lært, når de lager 
en egenprodusert oppgave? Det er et interessant 
spørsmål som kan gi mange spennende svar.

Novemberkonferansen, 24.–25. november 2015

Novemberkonferansen 2015 retter seg mot grunnskole, videregående skole og 
lærerutdanning. Med årets tema ønsker Matematikksenteret å sette fokus på:

– At matematikk er mer enn huskeregler og algoritmer 

– Hvilke virkemidler læreren har for å gjøre matematikk meningsfull for elevene

– Et undersøkende læringsmiljø med utforskende og rike oppgaver 

– At elever med ulike behov kan finne mening i matematikk på forskjellige måter

Møt Andreas Wahl, Paul Andrews, Cecilia Kilham, Svein Halvard Torkildsen

8 halvplenum, 35 verksteder

Les mer om og meld deg på konferansen på: http://www.matematikksenteret.no
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LAMIS

Landslaget for matematikk i skolen
Matematisk institutt UiO
Postboks 1053 Blindern

0316 OSLO

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

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

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

Styret for LAMIS
Leder
Tone Skori, Akershus
Barnetrinnet
Hege Fjærvoll, Nordland
Åge Ryghseter, Nedre-Eiker
Ungdomstrinnet 
Gerd Nilsen, Hedmark
Videregående skole
Torgeir Nilsen, Nordland
Høgskole/universitet
Marianne Maugesten, Østfold
Varamedlemmer
1. Renate Jensen, Hordaland
2. Kari-Anne Bjørnø Karlsen, 
Østfold

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

Organisasjonssekretær
Gro Berg
gro@lamis.no
41562324

Matematikkdagheftet 2016 
leveres ikke på papir, men 
digitalt. Følg med på www.
lamis.no for oppdatert 
informasjon om innlogging. 

Påmelding til UngeAbel 
2015–2016 er åpnet, les mer 
om dette lengre bak i bladet.
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Lederen har ordet
Tone Skori

Velkommen til nytt skoleår! 
LAMIS sommerkurs i Fred-

rikstad markerte starten på 
skoleåret 2015/2016 for mange 
engasjerte matematikklærere. 
Tema for årets sommerkurs var 
algebra, og tittelen var «MATE-
MAT1KK 1 T1DEN». Det var 
lokallaget Østfold som var arran-
gør for sommerkurset, så takk til 
Kari-Anne Bjørnø Karlsen, Lena 
Hågensen og Hilde Eik Svendsen 
for et meget vellykket sommer-
kurs. 

LAMIS sommerkurs er og har 
blitt omtalt som den viktigste 
møteplassen for matematikklæ-
rere i Norge, og det er en god 
arena for nettverksbygging. 
Gode faglige innspill fra fore-
dragsholdere og engasjerte del-
takere bidro til en inspirerende 
konferanse. På årets sommer-
kurs var det mange som var der 
for første gang, og det synes 
vi i LAMIS er spesielt hyggelig. 
Neste års sommerkurs vil bli 
arrangert i Ålesund av lokallaget 
Sunnmøre. Datoen for neste års 

sommerkurs er 5.–7. august, så 
da håper jeg å se mange nye og 
gamle deltakere.

Resultatet fra vårens eksamen 
på 10. trinn viser at det fortsatt er 
behov for LAMIS. Målsettingen 
for organisasjonen er å bidra til 
å gjøre matematikk til et fag som 
oppleves som interessant, nyttig 
og spennende. Når 42 % av dem 
som går ut av grunnskolen, har 
karakteren 1 eller 2 i matematikk, 
kan det muligens tyde på at disse 
elevene ikke opplever det som er 
målsettingen til LAMIS. Det har 
før aldri vært så mange lærere 
som får gå på videreutdanning i 
matematikk, takket være et splei-
selag mellom kommune og stat. 
Hva går galt? Det spørsmålet er 
ikke så enkelt å svare på, men 
Svein Sjøberg nevner LAMIS i 
et innlegg i Klassekampen 12. 
august 2015. Der skriver han at 
kanskje utdanningsministeren 
kan stimulere og smøre lærer-
nes egne faglige organisasjoner 
til å hente ideer og prøve ut nye 
metoder i matematikk. Så da er 

det bare å vente på en forespør-
sel fra ministeren.

Ludvigsen-utvalget har nå 
kommet med et forslag til hva 
som må endres i framtidens 
skole. I dette skrivet legger utval-
get mye mer vekt på forståelse 
og dybde enn pugg og drill og 
etterlyser klarere læreplaner og 
færre temaer. Dette er noe jeg 
og LAMIS ønsker velkommen i 
den norske skolen. Vi har gjen-
nom en årrekke laget Matema-
tikkdaghefte. Det er en samling 
matematikkaktiviteter som vi 
mener vil fremme forståelse 
gjennom praktisk tilnærming. 
Matematikkdagheftet kan bestil-
les av alle ved å sende en e-post 
til organisasjonssekretæren org.
sek@lamis.no. Se www.lamis.no 
for mer informasjon. 

Husk at det er UngeAbel-kon-
kurranse i år også. Konkurransen 
er åpen for alle elever som går i 
9. klasse. Se på www.lamis.no 
under fanen UngeAbel for mer 
informasjon.
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Sommerkurset i Fredrikstad 
Tove Nortvedt Branæs

Sporty som de er i Fredrikstad, 
tok de ansvaret for sommerkur-
set for andre året på rad! Arrange-
mentskomiteen bestod av Kari-
Anne Bjørnø Karlsen (Østfold) og  
Hilde Eik Svendsen (Follo). 
Logoen er laget av elever ved 
Mysen videregående skole. I 
forbindelse med sommerkurset 
ble det holdt en lokallagssamling 
torsdag 6. august.

Helgen 7.–9. august fikk 97 
matematikkinteresserte repre-
sentanter fra hele Skole-Norge, 
høyskoler og universitet mulighe-
ten til faglige og sosiale samtaler. 
Alle deltagerne ble innkvartert 
på Quality Hotel i sentrum, der 
sommerkurset ble arrangert. 
Gjennom interessante plenums-
forelesninger og spennende 
verksteder kunne alle få utfordre 
sine matematiske tanker.

Fredrikstads ordfører, Jon-
Ivar Nygård, åpnet kurset med 
et byhistorisk tilbakeblikk og et 
innblikk i byens kulturelle tilbud. 
Tema for sommerkurset i år var 
matematikk i tiden, og fokuset 
disse dagene har vært på alge-
bra.

Lisbeth Karlsen startet som-
merkurset med et plenumsfore-
drag der hun blant annet tok opp 
noen kritiske faktorer knyttet til 
elevers forståelse av algebra. Her 

ble vi minnet på hvor viktig det er 
at barna forstår likhetsprinsippet, 
at de kan regneregler, har lært 

å se sammenhenger, kan finne 
mønster og finne variabler. Hun 
trakk frem gode eksempler på 
hvordan man kan jobbe variert, 
og poengterte hvor viktig det er 
at elevene skal forklare hvordan 
de tenker og resonnerer. 

Fredagskvelden ble vi tatt med 
på en kulturell båttur i Østfolds 
skjærgård med M/S Sagasund. 
Om bord fikk vi ferske reker 
og blåskjell på tur sørover mot 
Sverige. På hjemveien kunne vi 
nyte solskinnet ute på dekk med 
utsikt til Hvalers vakre øyer. 

Gjennom plenumsforedraget 
til Johan Lie lørdag morgen fikk 
vi høre hvordan barn har evne til 

å generalisere og abstrahere helt 
fra de er ganske små. Han trakk 
frem ulike eksempler på hvordan 
man kan jobbe fra det spesielle 
til det generelle, og poengterte 
hvor viktig det er å ikke gå for fort 
frem, men sørge for å sjekke om 
elevene forstår underveis. 

Sommerkomiteen hadde fått 
tak i dyktige og engasjerte paral-
lellsesjonsholdere, og program-
met var variert og spennende. 
Hos Svein Eidsten fikk vi blant 
annet i oppgave å løse «ramme-
problemet». Vi skulle ramme inn 
et kvadratisk bilde på 8 x 8 cm, 
og rammelisten var 1 cm bred. 
For å løse problemet skulle vi 
bruke ligninger. 

Alle prøvde seg på glose-
prøve i matematikk, og vi fikk 
tips om å søke opp My Favorite 
No: Learning From Mistakes  
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(www.teachingchannel.org/
videos/class-warm-up-routine), 
der man kan finne gode svar for å 
følge opp feilsvar. Han fokuserte 
også på at rammeproblemet og 
feilsvar er gode utgangspunkt 
for matematisk samtale og dis-
kusjon.

Henrik Kirkegaard tok oss 
med på ulike former for talljakt 
som kan brukes både innendørs 
og utendørs. Oppleggene var 
engasjerende og morsomme. Vi 
fikk alle gode ideer til opplegg 
basert på enkle midler og lite 
forberedelse, noe alle kan like.

Sommerkurset består som 

nevnt av mer enn faglig inspi-
rasjon. Torsdagskvelden ble 
lokallagsrepresentantene gitt en 
orientering om UngeAbel, og vi 
ble invitert på vinsmaking i hotel-
lets topprestaurant, med nyde-
lig utsikt over byen. Tradisjonen 
tro var lørdagens festmiddag 
et høydepunkt. Det ble servert 
nydelig mat, og stemningen var 
høy rundt bordene. Stemningen 
steg enda mange hakk da Maria 
Mohn kom på scenen. Under-
holdningen hennes resulterte i 

ømme magemuskler og en liten 
tåre i øyekroken. 

Tommy hjelper til.
I Anne Bruvold sitt minifore-

drag ble vi overbevist om at 
det er mer lys og sol i Bodø 
enn i Oslo! Hun viste til lesing 
som grunnleggende ferdighet 
innenfor matematikkfaget og 
trakk frem arbeid med å kunne 
lese og bruke tabeller. Ved å ta 

i bruk Almanakk for Norge kan 
man eksempelvis jobbe med 
soloppgang/-nedgang, flo/fjære 
og planetkart. Anne minnet om 
hvordan man kan jobbe tverrfag-
lig dersom man bruker nettsiden 
timeanddate.com.

I siste plenumsforelesning 
viste Kristian Ranestad hvordan 
algebraens symbolspråk er vide-
reutviklet gjennom historien, og 
hvordan den preger matematik-
ken i dag både innenfor mate-
matisk forskning og i skolebø-
ker. Han trakk linjene tilbake til 
Euklids (300 f.Kr.) geometrisk 
algebra, Recorde, som i 1557 
introduserte ligninger på symbol-
språk, og Descartes’ innføring av 
koordinater på 1600-tallet. 

Kort oppsummert har som-
merkurset gitt oss faglig påfyll, 
gode venner, kultur, inspirasjon 
og glede. Dette er den beste 
oppladningen man kan få rett 
før oppstart av et nytt skoleår. 
Vi ønsker at mange fler skal få 
muligheten til å delta på neste 
års sommerkurs i Ålesund. Hjer-
telig takk til årets komité, som 
har gjort en strålende innsats for 
å få dette arrangementet i havn. 
Jeg ser allerede frem til neste 
års innholdsrike kursdager med 
faglig og sosialt påfyll.
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Abelfesten 2015 i Bergen
Renate Jensen

I forbindelse med utdeling av 
Abelprisen 2015 ble det i mai 
arrangert Abelfest i Bergen for 
elever på mellomtrinnet. 

UiB og HiB hadde ansva-
ret for arrangementet i samar-
beid med blant andre Vilvite og 
LAMIS Bergen. Målet for dagen 
var å gi elevene flotte og vari-
erte matematikkopplevelser. I 
tre timer deltok elever på dette 
arrangementet på Festplassen 
og rundt Lungegårdsvannet for 

å feire John F. Nash Jr. og Louis 
Nirenberg. Noen av stasjonene 
fikk også besøk av John Nash og 
ordfører Trude Drevland.

Elevene fikk oppleve matema-
tikk i praksis
Skolene som ønsket å delta, 
meldte på grupper med elever. 
Det var stor interesse, og etter 
loddtrekning var det litt over 
300 elever som fikk anledning 
til å være med på Abelfesten. 

Aktivtitene foregikk både inne 
i telt og utendørs. Elevene fikk 
blant annet delta på stasjoner 
med origami og måling, byg-
ging av romfigurer, Hanois tårn, 
fartsmåling og spillstasjon med 
korttriks og Hex.

På én av de mest populære 
stasjonene sto to politibetjenter 
med lasermåler. Formålet med 
løpingen og målingen var å lære 
elevene hvordan man regner ut 
snitthastighet. Høyeste snitthas-
tighet, målt med politiets laser, 
var 21 km/t. Alle fag skal arbeide 
med den grunnleggende ferdig-
heten å regne. Denne stasjo-
nen er et eksempel på hvordan 
matematikk kan trekkes inn som 
et supplement der det kjennes 
faglig naturlig. Å bruke egne erfa-
ringer fra kroppsøvingsfaget for 
å belyse sentrale matematiske 
problemstillinger tror vi vil gi 
mange elever en nærhet til stof-
fet og dermed økt motivasjon.

Elever fikk trene på kommuni-
kasjon
LAMIS Bergen hadde ansvaret 
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for flere stasjoner. Til å hjelpe oss 
hadde vi med mange 7.-trinnse-
lever fra Nattland skole og fra 
Sælen Oppveksttun. Elevene 
hadde i forkant jobbet med å 
lære seg papirbretting og ulike 
spill. Elevene øvde på å kom-
munisere med mottakerbevisst-
het ved å instruere hverandre i 
forkant av dagen. Dette var god 
læring for elevene. Det å kunne 
vise og forklare hvordan man 
bretter en frosk eller spiller et 
spill, gir gode muligheter for å 
lære matematiske begreper. På 
stasjonen hvor de brettet fros-
ker, fikk elevene bruk for begre-
per som diagonal, rett vinkel, 
rektangel, kvadrat, toppunkt og 
likebeint trekant. Når deltagerne 
hadde brettet froskene sine, fikk 
de teste produktet i en egende-
signet «hoppebane». Her var det 
fokus på måling.

Hex
På én av stasjonene som 

ble styrt av elever, fikk de som 
deltok, lære å spille Hex. Det er 
et brettspill for to personer hvor 
målet er å lage en forbindelse 
mellom to motstående sider 
av brettet med sine egne brik-
ker. Hex ble oppfunnet av Piet 
Hein i 1942. Han publiserte det 
under navnet Polygon og skrev 
en artikkelserie om spillet i 1942. 
Uavhengig av Piet Hein ble spillet 
i 1948 også oppfunnet av John 
Nash, som på den tiden var stu-
dent ved Princton University i 
USA. Der ble spillet normalt kalt 
Nash. 

På Abelfesten fikk John Nash 
se sitt eget spill i bruk. 

Elevene laget spillebrett som 
ble laminert, og de brukte tusj 
som ikke er vannfast til å spille 
med. På den måten gikk det raskt 

å gjøre klar spillet for nye besø-
kende. Dette er blitt et populært 
spill hos oss på Nattland skole. 
Anbefales! 

Bilde av spillebrettet og 
regler kan dere finne på  
no.wikipedia.org/wiki/Hex

Til tross for skikkelig bergens-
vær med regn og vind, ble det 
en festdag hvor elever fikk opp-
leve praktisk matematikk. Det at 
prisvinneren selv kom på arran-
gementet, syntes mange elever 
var stas. 

Noen dager senere kom dess-
verre nyheten om at John Nash 
og konen døde i en bilulykke på 
vei hjem fra Norge.



Landslaget for matematikk i skolen 69

UngeAbel – matematikk-
konkurranse for 9. klassinger
Sissel Buchholdt

Stokkan ungdomsskole 9A gikk 
seirende ut av den norske finalen 
i UngeAbel skoleåret 2014/2015, 
en spennende finale der finale-
lagene fulgte hverandre tett gjen-
nom alle spørsmålsrundene.

Stokkan ungdomsskole er 
en 6-parallellers ungdomsskole 
som ligger i Stjørdal kommune i 
Nord-Trøndelag. Skolen har flere 
ganger deltatt i KappAbel og vann 
den nasjonale finalen der sko-
leåret 2001/2002, har en andre-
plass fra skoleåret 2007/2008, 
og de var også fylkesvinner  
i UngeAbel forrige skoleår.

Klassen fikk like før vin-
terferien tilbud om å delta i 
den nasjonale semifinalen på  
Gardermoen. Vi tenkte oss nøye 
om ettersom en krevende fordyp-
ningsoppgave, PINNETRAPP-
OPPGAVEN, måtte gjennomføres 
og mest sannsynlig måtte noe av 
arbeidet gjøres utenom skoletid. 
To tredeler av klassen ønsket å 
delta, og da ville det være feil av 
meg som lærer å si nei. Vi bret-
tet opp ermene og satte i gang. 
Vi brukte alle matematikk- og 
naturfagtimene fram til innleve-
ringsfristen. I tillegg møtte samt-
lige elever til arbeid på lærernes 
planleggingsdag (og elevenes 
fridag) i uke 11.

Helt fra starten av åttende 
klasse har klassen hver uke hatt 
en problem løsings  opp gave på 
arbeids planen sin. Dette har 
gjort at de har blitt flinke til å tolke 
slike oppgaver og begrunne svar. 
Ikke alle greier å finne riktige svar, 
men alle greier å forklare hva 
oppgaven handler om.

For å komme i gang med for-
dypningsoppgaven fikk elevene 
i individuell lekse å tegne de ti 
første figurtallene og telle samlet 
antall pinner i Aa (omkrets) og Ab 
(samlet antall pinner i trappa). 
Den påfølgende timen ble klas-
sen delt inn i grupper der de sam-
menlignet og diskuterte hvordan 
de hadde kommet fram til sva-
rene sine. Hver gruppe la deret-
ter fram svarene og framgangs-
måtene sine for samlet klasse. 
Et av kravene var jo å finne så 
mange måter å komme fram til 

svaret på som mulig. Gruppene 
hadde også laget plakater som 
de hengte opp i klasserommet 
slik at de som hadde problemer 
med «å henge med» på framfø-
ringa, kunne få stilt spørsmål til 
medelevene.

Neste etappe var fagrappor-
ten. Klassen ble da enig om å 
danne to grupper på fire elever 
til å lage utkast til fagrapport for 
Aa og Ab. Her var eksempelopp-
gaven (bjelkeoppgaven) til god 
hjelp for oppbygging av rappor-
ten. Klassen fikk flere mulighe-
ter til å komme med respons til 
utkastene, og da følte vi at vi ga 
noe tilbake til noen få av norsk-
timene vi brukte.

Mens skrivegruppene holdt på 
med rapporten, startet resten av 
klassen med del B der de skulle 
finne et mønster i natur, kunst 
eller klesdesign eller lage en 
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oppgave med enten to-eller tre-
dimensjonale figurer som vokser 
etter et bestemt mønster. Her 
kom det forholdsvis raskt for-
slag på kvadrattall, kubikktall og 
ikke minst Fibonaccitallene som 
vi jobbet grundig med i åttende 
klasse, men ble det nok matema-
tikk? De fleste ønsket seg også 
en praktisk aktivitet og ettersom 
vi nettopp hadde jobbet med 
volum, begynte vi å brette ternin-
ger av A4-ark (og etter hvert av 
A3, A5 og A6). Vi var også innom 
legoklosser og bygging av pyra-
mider, men vi endte opp med ter-
ningen og Fibonacci som utstil-
lings- og framføringsoppgave, 
men hvordan få til en kreativ og 
annerledes framføring? Et even-
tyr om den ensomme matemati-
keren ble løsningen.

Som lærer/veileder ble elev-
ene også mine støttespillere i 
tillegg til at jeg hadde noe hjelp 
av styrkingslæreren i klassen, 
men han ble ofte brukt som 
vikar i andre klasser ved fravær 
av lærere. Derfor følte jeg til tider 
at jeg hadde dobbeljobb fra vin-
terferien til den nasjonale finalen, 
særlig de siste ukene før innle-
vering av fagrapport og under 
finishen av del B.

Selv om jeg i perioder var 
alene som veileder (prøvde å 
trekke inn andre), synes jeg at en 
matematisk fordypningsoppgave 
var bedre å jobbe med enn de 
tidligere tverrfaglige oppgavene. 
Dette fordi alle elever greide å 
utvikle sine matematikkferdig-
heter både praktisk og teoretisk.

Første opplevelse på veien 
videre var finaledagene på Gar-

dermoen der fire elever var pluk-
ket ut til å representere klassen. 
Ved ankomst Gardermoen måtte 

først utstillinga klargjøres, og da 
fikk vi også se hva de andre 
lagene hadde jobbet med.
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Dag to startet med at dom-
merne vurderte denne. Da måtte 
deltakerne være tilstede, og 
Stokkanelevene var litt frustrerte 
over at dommerne ikke skjønte 
fargekodene de hadde valgt å 
bruke på plakatene.  Forsvant 
en eventuell plass i finalen her?

Dagen fortsatte med besøk på 
Flymuseet. Her var spesielt gut-
tene interesserte, og de hadde 
en del spørsmål å stille. Men for 

noen ble det kanskje litt lang-
drygt?

Deretter stod framføringa for 
tur. Spennende! Her var kreati-
vitet et av vurderingskriteriene 
og ved å velge eventyr sammen 
med flippover og powerpoint 
greidde vi å overholde fristen på 
fem minutter.

Til slutt var det semifinaleopp-
gavene, og fylkesvinnerne jobbet 
som vanlig med disse i et lukket 

rom under tidspress. Stokkane-
levene ble nesten ferdige, men 
hadde de riktige svar, og hadde 
de husket å skrive navn på sva-
rarkene sine?

Spenningen var stor klokka ni 
om kvelden da resultatet av 
beste fordypningsoppgave 
skulle kunngjøres, og lagene 
skulle få høre hvem som hadde 
kommet til finalen neste dag. 
Jubelen stod i taket da vi var et 
av finalelagene, sammen med 
Akershus og Sogn og Fjordane. 
I tillegg hadde vi beste fordyp-
ningsoppgave, og da følte vi at 
vi hadde fått lønn for mange, 
mange timers jobbing.

Det ble en spennende finale 
påfølgende dag, en finale som 
ble avgjort på siste oppgave.

Etter å ha vunnet den norske 
finalen, sørget skolens rektor, 
som også var tilstede, for å kon-
takte skolen og lokalavisa for å 
fortelle om seieren, og den ble 
fort publisert på avisas nettside. 
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Klassen møtte opp på flyplas-
sen med flagg og plakater da 
vi returnerte til Stjørdal. Fylkets 
største avis viste til å begynne 
med ingen interesse for resul-
tatet. Synd når det skrives så 
mye negativt om ferdighetene 
til norske elever i matematikk at 
de ikke vil få fram at det også 
finnes dyktige 15-åringer i faget. 
De kom imidlertid på banen i for-
bindelse med Abeluka og den 
nordiske finalen.

Før Gardermoen snakket vi 
om før og etter UngeAbel. Det 
skulle bli godt å følge vanlig 
timeplan igjen! Men den gang 
ei. Nå måtte både fagrapport og 
framføring oversettes til engelsk 
samtidig som vi fikk beskjed om 
å forbedre utstillinga.

Neste opplevelse var Holm-
boe- og Abelprisutdelinga i 
Oslo. Framføring  av eventyret 
på engelsk gikk over all forvent-
ning. Bedriftsbesøket på Petro-
leum GeoServices på Lysaker 

var lærerikt. Her fikk vi se hva de 
bruker matematikken til i daglig-
livet. I etterkant er det morsomt 
å si at man har besøkt Norges 
Bank, men her ble matematik-
ken de brukte alt for vanskelig 
å skjønne for niendeklassingene. 
Den lå langt over videregående 
skole sine kompetansemål.

I juni stod den nordiske fina-
len i Trondheim for tur, en liten 
halvtime med tog for oss Stjør-
dalinger. I forkant hadde de 
andre nordiske landene jobbet 
med samme fordypningsopp-
gave som oss, og her ble det 
svenske laget vinnere. De andre 
tre ble sidestilt, og det ble sagt 
at det var høyt nivå på alle fire 
besvarelser.

På oppgaveløsningsdelen ble 
Norge nummer 3 med 17 poeng, 
bak Danmark med 22 poeng             
og Sverige med 20 poeng noe 
som vi er godt fornøyde med, 
men de følte at de ikke hadde 
fått trent nok sammen på å 

løse problemløsningsoppgaver 
mellom den norske og den nor-
diske finalen.

Konklusjonen i etterkant er at 
tiden fra vinterferien til og med 
nordisk finale har vært ei strev-
som tid for hele klassen, men 
mest for de fire som ble pluk-
ket ut til å representere fylket. 
Innledningsrundene var topp, 
et avbrekk i vanlig matematikk-
undervisning, og det ga elevene 
på tvers av de seks klassene 
mulighet til å diskutere hvilke 
svar de hadde kommet fram til i 
etterkant. Å komme i gang med 
fordypningsoppgaven var heller 
ikke noe problem i og med at vi 
brukte lærernes planleggings-
dag til arbeid, og denne frida-
gen skulle de få igjen senere. 
Den største konkurrenten var 
tidspresset, har ikke notert antall 
timer som ble brukt, men multi-
plisert med antall elever i klassen 
blir tallet høyt.


