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Det er ei stor æra å ta over som redaktør for 
Tangenten. Det er òg med skrekkblanda fryd – 
det vert både fagleg interessant og krevjande å 
fylgja etter dei tidlegare redaktørane i bladet. 
Stieg Mellin-Olsen var redaktør frå 1990–1995, 
Ole Einar Torkildsen frå 1995–2000, Christoph 
Kirfel frå 2000–2013 og Toril Eskeland Rangnes 
frå 2013–2016. Alle var kloke og dyktige redak-
tørar, og det høver godt at me i dette nummeret 
har med eit intervju av Toril gjort i samband 
med Abelprisen 2016. Her deler ho tankar om 
matematikkundervising, om barn og unge si 
interesse for realfag og kva rolle realfag kan 
spela i samfunnet. Takk, Toril!

Tangenten sitt fulle namn er Tangenten – 
tidsskrift for matematikkundervisning. I tråd 
med namnet ynskjer me eit breitt spekter av 
tekstar med relevans for matematikkundervi-
sing. Me oppmodar lærar og lærarutdannar, 
student, yrkesaktiv eller pensjonist, til å skriva 
tekstar som personar opptekne av matematikk-
undervising kan ha gleda av å lesa. Teksten om 
lavvoar, som framsidebilete til dette nummeret 
er henta frå, er eit god døme. Her har lærarar 
og lærarutdannar gått saman om å skriva ein 
tekst som fokuserer på matematikk knytt til det 
å setja opp ein lavvo. Som lesarar får me eit kon-
kret døme på eit undervisingsopplegg, samstun-
des som samisk kultur vert lyfta fram.

I løpet av dei siste åra har Tangenten arbeidd 
med publisering av fagfellevurderte forskings-
artiklar på nivå 1 (maks ein slik tekst per 
nummer). Det tek tid og krefter å få på plass 
eit apparat til å vurdera og utvikla desse teks-
tane. Det viser seg krevjande for forfattarane 
å skriva artiklar som både skal kommunisera 
godt med Tangenten si målgruppa i barnehage 
og skule, samstundes som dei er akademisk 
solide når dei presenterer og brukar teori, er 
tydelege på metode og viser fram grundige ana-
lysar. På grunn av dette er omfanget av desse 
tekstane auka til 10 sider (sjå retningsliner på  
www.caspar.no), og utvikling av gode rutinar 
som støttar skriveprosessane vert viktig. Me 
ynskjer å få til eit tidsskrift med ein tydeleg 
populærvitskapleg profil, og der ein i ein del av 
nummera får høve til å lesa forskingsartiklar 
retta mot både barnehage, skule og lærarutdan-
ning i matematikk.
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Kautokeino ungdomsskole har utviklet en tre-
dagers naturskole for hvert trinn. Her bor elever 
og lærere i lávvu, og elevene deltar i arbeidet 
med å rigge lávvuen opp og ned. Lávvu er godt 
kjent for elevene, og Kautokeino kommunes 
logo er dessuten en gull-lávvu på blå bunn. Vår 
tekst presenterer undervisningsopplegget for 
niende trinn, der naturskolen foregår i skogen 
eller på fjellet om høsten. Elevene arbeider med 
kultivering av fiskevann, vedhogst, bærpluk-
king og sennagress-skjæring. En del av elevenes 
etterarbeid var å lage en lávvumodell, se figur 1. 
Mer enn 90 prosent av skolens elever har samisk 
som morsmål, og matematikklærerne har erfa-

Figur 1: Modell av lávvu, laget av bjørkepinner og av duk 
fra lávvuprodusenten Venor i Kautokeino. (Foto: Anne 
Birgitte Fyhn)

Figur 2:Tradisjonell lávvu (Foto: Ellen Margrethe Skum)
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ring med kulturbasert matematikkundervis-
ning. Lærerne har utviklet undervisningsopp-
legg for alle trinn der lávvu er gjennomgående 
tema. Matematikk, samisk språk og duodji er 
sentrale fag her, og tabell 1 viser noen samiske 
ord som er sentrale for å lese en tekst om lávvu. 
Analyser av opplegget for niende trinn munner 
ut i innspill til et forbedret opplegg.

Ved tradisjonell oppsetting av lávvu bruker 
du øyemål til å vurdere terrenget og hvor láv-
vuen bør stå. I tillegg vurderer du vindretnin-
gen og plasserer døråpningen på lesiden. Vinden 
kan imidlertid snu, så du må vurdere hvilken 
vindretning som tar sterkest der lávvuen skal 

stå. Først setter du opp tre válddahat, stenger 
med y-form i toppen (se figur 3a og 3b). Deret-
ter setter du opp resten av lávvuriggi, reisver-
ket (figur 4). Plassering av árran, ildstedet, kan 
gjøres på to måter. Du kan bruke øyemål etter 
at lávvuen er satt opp. Alternativt henger du en 
riggi/skerttet (kjetting) fra toppen av én av váld-
dahat. Kjettingen henger rett ned og viser hvor 
sentrum i árran skal være. 

 

Figur 3a og 3b Válddahat (Foto: Ellen Margrethe Skum)                                                                                                                            

Fra gammelt av besto lávvuduken av to deler 
som overlappet innerst i lávvuen, ved kjøkke-
navdelinga, se figur 5. Duken var delt i to for å 
være mer håndterlig når man skulle sette opp 
lávvu og mer praktisk å ha på kløvrein under 
flytting. Den todelte duken gjorde dessuten at 
man kunne regulere størrelsen på lávvuen, fordi 
brattheten på duken kunne justeres. I gammel 
tid kunne man se på avstand hvor mange som 
bodde i en lávvu ut fra bratthet på duken. I dag 
er det mer praktisk å ha duken i ett stykke. 
Moderne lávvustenger i aluminium er festet i 
en aluminiumsring. Stengene legges på bakken 
med ringen i sentrum slik at de danner en jevn 
sirkel. Duken legges oppå stengene, og alle sten-
gene reises opp samtidig. Aluminiumsringen 
danner reahpen, hullet på toppen.

Duorggat er de kvistene man legger på golv-
flata for at det skal bli mykt å ligge, og for isola-
sjon, se figur 6. I en tradisjonell lávvu fyrer man 
med bål og ligger på reinskinn med duorggat 
under. I en moderne lávvu kan man ha vedovn, 
ha matter på golvet og ligge på feltsenger.

Matematikkoppgaver  
knyttet til oppsetting av lávvu
Det er mange tellbare ting i lávvuen. Disse har 
navn som elevene må lære hvis de ikke kjenner 
dem fra før. Organiseringen av tellbare størrel-

árran – åpent ildsted, åre, arne

biššonbáttit – de båndene man bruker for å 
knytte lávvuduken fast i teltstengene

bearjjastit – dekke til reahpen slik at den den 
blir forhøyet på den siden vind  
og regn slår inn / kommer fra

darfegoahti – torvgamme

duodji – den nordsamiske betegnelsen på 
samisk håndverk

duolbageaðggit – flatstein, heller

duorggat – bjørkeris/kvister som brukes som 
golvdekke

lávvu  (lavvo) – et samisk telt (i kjegleform) der 
alle stengene er rette

lávvuriggi – lavvo uten lavvoduk, oppsatte 
teltstenger til lavvo (uten lavvoduk)

riggi/skerttet – grytekrok, henger over árran i 
lávvu eller gamme

reahpen – ljore, åpning i toppen av lavvoen

skárru – skjøt der lavvodukene krysser 
hverandre ved boaššu / motsatt side av 
døråpning

válddahat – grunnpillar med y-form i 
toppenden

Tabell 1: Nordsamiske ord som er relevante for teksten.
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ser kan danne grunnlag for arbeid med både 
kombinatorikk og geometri, og det er det viktig 
at elevene får muligheter til å utforske slike 
muligheter. Det må være to eller flere duolba-
geaðggit (flate bålsteiner som ligger på hver side 
av bålet) og tre válddahat. Antallet válddahat 
er ikke tilfeldig. Denne trekantkonstruksjonen 
er vanlig innenfor samiske reisverk. Erfarings-
messig er det velkjent at en konstruksjon av tre 
stenger er stabil og stødig. Dette kan uttrykkes 
i matematikkspråk som at hvis du kjenner leng-
den på sidene i en trekant (der ingen av vinklene 
er stumpe), så er trekanten entydig bestemt, og 
du kan konstruere den. Øyemål er viktigste 
måleenhet når man skal foreta beregninger. Jo 
mer du bruker øyemål, jo dyktigere blir du. Er 
du godt trent, så treffer du ganske presist med én 
gang. Ungdomsskoleelevene måtte prøve og feile 
for å finne ut hvor mye duorggat de skulle hente, 
mens vante folk beregner dette med øyemål. 
Mengden av duorggat blir bestemt ut fra hvor 
stort areal golvet har. 

Kulturbasert matematikk
Balto (2005) påpeker at et poeng med lærings-
prosessen i en samisk kontekst er å utvikle 
selvstendige individer. Prøving og feiling blir 
betraktet som en viktig del av læringsproses-
sen. For eksempel når barn og unge skal hente 
duorggat; de voksne forteller dem ikke «riktig» 
framgangsmåte på forhånd. Tradisjonell mate-
matikkundervisning er annerledes. Ofte er det 
slik at læreren først presenterer et eksempel 
på en oppgave. Etterpå skal elevene anvende 
eksemplet som mal for å løse lignende oppgaver, 
mens læreren kontrollerer at elevene gjør dette 
riktig. Ut fra Balto sin tenking er ikke slik mate-
matikkundervisning i tråd med samiske verdier.

Undervisningsopplegget om lávvu bygger på 
samiske verdier som er med på å forme elev-
enes bakgrunn. Slik er opplegget i tråd med den 
samiske læreplanen. I følge Meaney (2002) har 
alle matematikklasserom et punkt der mate-
matikkulturen møter den kulturen som former 
elevenes bakgrunn. Hvis der er store verdifor-

skjeller mellom disse kulturene, vil møtepunk-
tet ligne mer på en konflikt enn på en symbiose. 
Den samiske læreplanen slår fast at den samiske 
skolen skal ha basis i samisk språk, kultur og 
samfunnsliv. Skolen skal styrke og utvikle elev-
enes identitet ved å ivareta elevenes språklige 
og kulturelle bakgrunn og behov (Udir, 2011). 

Doolittle (2006) advarer mot forenklinger 
der objekter blir behandlet som om de kan 
eksistere uavhengig av kontekst. Han viser til 

Figur 4: Lávvuriggi. (Foto: Ellen Margrethe Skum)

Figur 5: Halv duk. (Foto: Ellen Margrethe Skum)

Figur 6: Duorggat. (Foto: Ellen Margrethe Skum)
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eksemplet med å betrakte tipien som en kjegle. 
Han påpeker at en tipi ikke er en kjegle, fordi 
overflaten på tipien har bulker og forsenkinger, 
den har hull til personer og til røyk, den har 
forskjellige lukter og lyder, og den er dessuten 
sterkt knyttet til tradisjoner og seremonier. 
Doolittle advarer mot forenklinger av objekter 
fordi elevene kan komme til å stille spørsmål 
ved motivene til lærere som leder dem bort fra 
kompleksiteten i deres egen kultur. 

Undersøkelseslandskap
Skovsmose (2003) introduserte «undersøkel-
seslandskap» som alternativ til den vanlige 
oppgavetradisjonen. Matematikkundervis-
ning kan være med på å bygge opp om troen 
på autoriteter som har utformet oppgaver i 
læreboka og bestemt hvordan oppgavene skal 
løses. Skovsmose påpeker at matematikk ikke 
kun er et emne som skal undervises og læres, 
det er også viktig å reflektere over matematikken 
og stille seg kritisk og åpen til hvordan den blir 
brukt og kan brukes. Doolittle (2006) oppfor-
drer til kritiske refleksjoner. Han påpeker at 
etnomatematikk viser respekt for urfolks tan-
ketradisjoner, i motsetning til dem som kun er 
opptatt av at elever med urfolksbakgrunn skal 
lykkes på standardiserte tester.  

Skovsmose introduserer et utvidet matema-
tikkbegrep som omfatter både matematiske fer-
digheter og en kompetanse i å tolke og handle i 
sosiale og politiske sitasjoner som er strukturert 
ved hjelp av matematikk. Dette er på linje med 
tradisjonell samisk kunnskapsoverføring. I følge 
Balto (2005) foregår læring i en samisk kontekst 
ved en helhetlig tilnærming der et mangfold av 
indirekte kommunikasjon og indirekte tilnær-
minger styrer og veileder barna. 

Det er utfordrende for læreren å bevege seg 
fra oppgavetradisjonen til et undersøkelses-
landskap fordi dette medfører uforutsigbarhet. 
Elevene står for utforsking og problemformu-
lering, mens lærerens rolle er tilrettelegging og 
veiledning underveis. Skovsmose klassifiserer 
læringsmiljøer i seks kategorier, de seks første 

kategoriene i tabell 2. Fyhn et al. (2015) har 
videreutviklet dette ved å introdusere kategori-
ene 7 og 8.

Oppgaver av typen «utforsk prisen på pote-
ter i ulike butikker» kan plasseres i kategori 4. 
Oppgaven «Fire rein har blå, gul, rød og grønn 
sele. De fire reinene deltar i kappkjøring. Hvor 

mange ulike rekkefølger kan de ha i mål?» er 
en oppgave som hører hjemme i oppgavetradi-
sjonen, altså kolonnen til venstre, i kategori 7. 
Oppgaven «Undersøk alternative priser for en 
helgetur til London» hører hjemme i kategori 
6. Selv om denne oppgaven er relevant for både 
samiske og andre elever, er ikke en helgetur til 
London spesifikk for samisk kultur. 

Den kulturelle konteksten for vårt 
undersøkelseslandskap er lávvu. Vi analyserer 
oppgavene med hensyn til kategoriene i tabell 2. 
Det er ikke nødvendigvis en målsetting i seg 
selv at alle oppgavene skal være åpne og kul-
turbaserte, men fordi lærebøkene inneholder 
flest oppgaver fra kategoriene 1, 3 og 5, vil den 
største utfordringen ligge i å utvikle oppga-

Oppgave-
tradisjonen

Under-
søk elses-
landskap

Referanser til 
ren matematikk

1 2

Referanser til 
en «delvis» 
virkelighet

3 4

Referanser til 
den virkelige 
verden

5 6

Referanser til en 
kulturspesifikk 
kontekst

7 8

Tabell 2: Læringsmiljøer. Skovsmoses (2003) seks 
kategorier, supplert med to nye kategorier der 
oppgavene har referanse til en kulturell kontekst. 
Venstre kolonne representerer tradisjonelle oppgaver. 
Kolonnen til høyre representerer utforskende 
tilnærminger til matematikk. 



3/2016 tangenten6

ver i kategori 8. Oppgaver innenfor kategori 8 
vil dessuten være i tråd med det Balto (2005) 
beskriver som prøving og feiling, og med Doo-
littles (2006) oppfordring om å utforske kom-
pleksiteten i egen kultur. 

Arbeid med lávvu på niende trinn
Lærerne i niende klasse gjennomgikk først 
historikk om lávvu og presenterte forskjeller 
mellom lávvu og darfegoahti (se figur 7). 

Figur 7: Darfegoahti (Foto: Ellen Margrethe Skum)

Deretter hadde læreren fokus kun på láv-
vuen. Moderne lávvuer med rørstenger av alu-
minium og enstangs sommerlávvu ble også 
presentert.

Noen år tidligere oppdaget lærerne at mange 
elever ikke kjente til ordet reahpen, hullet øverst 
der røyken slipper ut. Dette er et sentralt begrep 
for en lávvu. Ved muntlig eksamen i samisk 
var det en del elever som ikke visste hvilken 
funksjon reahpen har. Derfor valgte lærerne 
å fokusere på grunnleggende ord og begreper 
knyttet til lávvu. Hvis vinden slår ned og inn 
i lávvuen, slipper ikke røyken ut. For å unngå 
dette må man legge en ekstra duk ved reahpen. 
Denne duken er høyest på den siden der vinden 
kommer fra. Elevene må med andre ord være 
kjent med vindretninger og himmelretninger. 
I tillegg til árran, selve bålstedet, er det mange 
ord som hører til bål. 

Elevenes modell av en lávvu
Elevene fikk gruppeoppgaven å lage en 
modellávvu i forholdet 1 : 8. Før de lagde model-
len, satte de opp en lávvu ute. Dette hadde elev-

ene vært med på tidligere, både i skolesammen-
heng og hjemme. Lærerne tok utgangspunkt i 
en firemannslávvu slik den opprinnelig er. 
Oppgaven inneholdt flere lukkete deloppgaver, 
kategori 7 i tabell 2. Elevene skulle regne ut hvor 
stor modellávvuen skulle være: Hvor stor skal 
teltduken være? Hvor store blir døra og golvet 
i den gitte målestokken? Selve teltduken skulle 
lages i seks deler som skulle sys sammen. Først 
fant elevene ut hvor stor én del var, deretter 
lagde de seks like, trapesformede deler. For å 
finne de forskjellige målene på modellávvuen 
hadde lærerne «jukset» litt på forhånd, de hadde 
hentet mål hos dem som syr lávvuer hos firmaet 
Venor i Kautokeino. Lavvoduken målte 3,08 m 
fra toppen og langs stengene ned til bakken. 
Elevene visste hvor stor diameteren i lávvuen 
var. De kom frem til at høyden i lávvuen kunne 
regnes ut ved hjelp av Pytagoras, som de nylig 
hadde jobbet med i niende klasse. Alle elevene 
var med på dette, og noen kommenterte at tenk 
at man nå endelig kunne bruke Pytagoras til 
noe fornuftig. Når elevene møtte på Pytagoras 
første gangen, kom det negative kommentarer 
som: «Æsj, hva skal man bruke det her til? Det 
er ikke noe vits.» Nå var Pytagoras nyttig. Dette 
opplevde lærerne som interessant. 

På forhånd hadde lærerne laget plater som 
elevene skulle sette lávvumodellene på. Elevene 
brukte tid på å finne ut hvor modellen skulle 
plasseres, blant annet fordi de ikke kunne 
benytte samme framgangsmåte som når de 
setter opp lávvu i virkeligheten. Elevene så ikke 
muligheten for å bruke passer i denne situasjo-
nen. Etter at de fikk hint fra læreren, gikk det 
nærmest et sukk gjennom dem: «Åja, selvfølge-
lig kan vi bruke passer.» Først merket de av sen-
trum (árran) på plata, og så brukte de hyssing 
som passer for å merke av hvor stengene skulle 
stå. Én elev holdt enden av hyssingen i sentrum 
mens en annen elev merket av omkretsen. 

Lærerne hadde forhåndsbestemt at model-
len skulle lages i målestokken 1 : 8. Brøk og 
proporsjonalitet er sentral matematikk elev-
ene må beherske for å forstå hva målestokk er. 
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Dessuten bruker de geometri for å finne sen-
trum, radius og omkrets. Radius er nødvendig 
for å kunne regne ut høyden på lávvuduken, 
mens omkretsen er nødvendig for å finne hvor 
lang duken skal være. Elevene kunne imidlertid 
målt stengene og slik funnet ut hvor stor duken 
skulle være. Disse oppgavene tilhører hovedsa-
kelig kategori 7. Lærerne fant ut i etterkant at 
hvis elevene selv måtte finne en hensiktsmessig 
målestokk for lávvumodellen, så hadde oppleg-
get inneholdt mere matematikk. Dette ville gjort 
oppgaven mer utforskende og åpen og mer i tråd 
med kategoriene 6 og 8 i figur 6. 

Fra de er små, er elevene vant til å leke at de 
setter opp lávvu, både inne og ute. De syntes 
det var veldig artig å lage inventar til lávvuen 
og lime dette fast. De var opptatt av hva som 
kunne være på treplata for at det hele skulle se 
naturlig ut. Elevene fant gress som de limte fast 
utenfor lávvuen. Elevenes arbeid var variert, de 
så på hvordan man forebygger at vind og nedbør 
kommer inn, og de fikk forklare hvordan man 
kan øke golvarealet ved å forandre på vinkelen 
mellom reisverket og bakken. Dette er oppga-
ver både i kategori 7 og kategori 8. Vi ser derfor 
hele undervisningsopplegget i nær tilknytning 
til Doolittle (2006) sine krav om at objekter ikke 
må løsrives fra kontekst. Den kulturelle kontek-
sten er velkjent for elevene før de begynner å 
arbeide med matematikk, og elevene forholder 
seg derfor først og fremst til lávvuen som en 
lávvu. 

Når du setter opp lávvu, må du beregne hvor 
stor den skal være ut fra hvor mange som skal 
være i den. Er du på reingjeting, setter du láv-
vuen på en høyde med oversikt; er du på fiske-
tur, setter du den et sted du kommer på land 
med båt. Skal lávvuen stå kort tid, er det ikke 
samme hensyn å ta som hvis du skal bo der 
lenge. Er du utrent, så er det vanskelig å vurdere 
antall stenger du trenger. Her må den utrente 
prøve og feile for å komme frem til en løsning. 
Neste gang prosjektet gjennomføres, kan elev-
ene få i oppgave å undersøke hvor bratt stengene 
kan settes, og hva som skjer hvis antall váld-

dahat ikke er 3. Slik kan elevene komme frem 
til matematikk ved å utforske tradisjonell måte 
å sette opp lávvu på. Slik utforsking er i kate-
gori 8. Sammenhenger mellom radius og areal 
i en sirkel kan også være resultat av slik utfor-
sking, elevene vil måtte hente mer duorggat når 
avstanden fra árran til døra øker. Elevene kan 
også utforske hva som øvre og nedre grense for 
vinkelen mellom stengene og bakken. 

Sluttord
Lærerne opplevde at elevene var engasjert i 
arbeidet, og at det fungerte godt. Alle deltok 
i forarbeidet til modellen, der de forminsket 
delene til 1/8 og klippet ut modellen i papir. 
Elevene visste at den ferdige lávvuen skulle gis 
bort til eldresenteret, og dette bidro til elev-
enes motivasjon. Neste gang prosjektet gjen-
nomføres, vil noen andre heldige motta en 
ferdig modellávvu. Lærerne bommet ved for-
minskningen av lávvuduken, slik at papirmo-
dellen ble feil. Slik oppdaget elevene at duken 
ikke passet. Duken ble da endret til å bestå av 
fire deler for å få tiden til å strekke til. Elevene 
fikk flere lukkete deloppgaver i tilknytning til 
arbeidet med modellen. Noen av disse oppga-
vene kunne vært gjort mer åpne. Erfaringer fra 
andre klasser kan trekkes inn i planleggingen 
av neste lávvuprosjekt. For eksempel fikk elev-
ene på åttende klassetrinn en oppgave som gikk 
ut på å utforske situasjonen hvis det begynte å 
regne: Hvor mange personer ville få plass inni 
lávvuen? Denne oppgaven er i kategori 8 fordi 
elevene var undrende mens lærerne gikk rundt 
og stilte spørsmål. Elevene kom fram til mange 
forskjellige måter å finne ut hvor mange per-
soner man får plass til i en lávvu på. Elevene 
brukte beregninger, men også utregninger i sitt 
arbeid med å finne ut dette.   

Gjennom utallige generasjoner har lávvuen 
vist seg å være en hensiktsmessig konstruksjon. 
Noen eksempler: a) Den runde formen på golvet 
gir stort areal i forhold til omkretsen. b) Både 
lys og varme fra bålet kan nå fram til dem som 

(fortsettes side 14)
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Oksana Federovna Singh

Måling i barnehagen
«Og pappaen min, han turte ikke å stupe fra 
én meter engang!»

I denne artikkelen vil jeg presentere en mate-
matisk aktivitet som jeg gjennomførte sammen 
med fem barn i hospiteringsperioden1 min i en 
barnehage i Norge. Samtalene som utspilte seg 
underveis, ble notert fortløpende og transkri-
bert i etterkant. Alle navnene i artikkelen er 
fiktive.

Barn tilbringer en stor del av sin hverdag i 
barnehagen. Deres hverdagsliv er fylt med mate-
matikk. De fordeler spadene og bøttene i sand-
kassen, de teller trinnene når de går opp trap-
pen, de teller gjenstandene som de møter ute, de 
snakker om geometriske former som stjerner, 
firkanter og rundinger, de måler for å finne ut 
hvem som er høyest, og de er opptatt av hvem 
som er eldst, og hvor gammelt hvert enkelt barn 
på avdelingen er.

Det er viktig at voksne som jobber med barn 
i barnehagen, fanger opp deres interesse for tel-
ling, måling, geometriske former og matema-
tiske begreper og legger til rette for både for-
melle og uformelle aktiviteter som er med på 
å gi barn erfaring med matematikk, og som er 

med på å utvikle deres matematiske forståelse. 
Rammeplanen for barnehagens innhold og 

oppgaver (2011) slår fast at personalet i barne-
hagen skal «være lyttende og oppmerksomme i 
forhold til den matematikken barnet uttrykker 
gjennom lek, samtaler og hverdagsaktiviteter». 
De skal «styrke barnas nysgjerrighet, matema-
tikkglede og lyst til å utforske matematiske sam-
menhenger» og «legge til rette for at barna i lek 
og hverdagsaktiviteter får erfaringer med ulike 
typer mål, målenheter og måleredskaper (…)». 

I løpet av min korte periode i barnehagen 
skulle jeg legge til rette for to matematikkak-
tiviteter som ville finne sted på ulike dager. Jeg 
bestemte meg tidlig for at barnas interesse skulle 
styre planleggingen og gjennomføringen av 
disse. Min første arbeidsdag var på en mandag. 
Vi satte oss rundt tre spisebord, og før alle fikk 
startet på frokosten, spurte den pedagogiske 
lederen hvert barn om hva de hadde opplevd 
i løpet av helgen. Mange interessante historier 
kom fram, og da turen kom til Thomas, fortalte 
han med stor innlevelse at han, hans onkel og 
hans far hadde vært i bassenget. De dusjet før 
de gikk inn og badet, og så tok de sklier. Det 
var veldig gøy, ifølge Thomas. Helt på slutten av 
fortellingen sa Thomas: «Og pappaen min, han 
turte ikke å stupe fra én meter engang!» Disse 
ordene fikk meg på tanken om å gjennomføre 
en aktivitet der barna skulle undersøke hvor 
mye én meter var. 

Oksana Federovna Singh
Høgskolen Stord/Haugesund
oksana.singh@hsh.no
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Senere denne dagen gikk vi en lang tur på 
fjellet, og barnas interesse for matematikk ble 
mer og mer tydelig: Noen telte skritt da vi kla-
tret opp ett av fjellene, andre telte meitemarker 
som vi fant under en planke, og noen snakket 
om hvem som ville klatre høyest opp i et tre. De 
var også interessert i hvor mange meter høyt et 
fjell var. Anders sa at han trodde det var 5 meter, 
mens Per var helt uenig og sa at det måtte være 
10 + 10, som ifølge han skulle bli 20 meter. På 
toppen av fjellet snakket den pedagogiske lede-
ren om meter over havet og hvor høyt vi befant 
oss. 

På vei ned traff vi på et eldre par som hadde 
med seg et kart. Barna omringet dem og viste 
stor iver etter å se på kartet og snakke om hvem 
som bodde hvor. Turen ga meg bekreftelse på at 
valget av kommende aktivitet måtte være riktig, 
siden barna var så opptatt av måling og begre-
pet meter. Jeg var usikker på hvor forståelsen av 
meteren stoppet, fordi ingen av dem hadde for-
klart begrepet overfor andre, og de snakket om 
at fjellet vi var på, var 5 eller kanskje 20 meter 
høyt, selv om vi befant oss på 136 moh.

Måling er én av de seks fundamentale mate-
matikkaktivitetene som blir presentert av Alan 
Bishop (1991), og denne teorien ligger også til 
grunn for fagområdet «antall, rom og form» i 
rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2011). 
Matematikkaktivitetene kan sees på som et red-
skap for barnehagepersonalet i arbeidet med 
matematisk utvikling hos barn. De andre fem 
matematikkaktivitetene er telling, forklaring/
argumentasjon, design, lek/spill og lokalisering 
(Kunnskapsdepartementet, 2011). I denne artik-
kelen vil jeg kun gjøre rede for begrepene tel-
ling, måling, lek og argumentasjon, fordi akti-
viteten jeg vil beskrive nedenfor, baserer seg på 
disse fire matematikkaktivitetene. 

Bishop (1991) hevder at telling og måling 
henger tett sammen. Vi teller enhetene når vi 
måler noe, og vi angir resultater ved hjelp av 
måltall. Men vi kan også måle ved å sammen-
likne gjenstander, og da snakker vi om direkte 
måling (Solem & Reikerås, 2001). Direkte 

måling baserer seg på at vi referer til noe som 
er mindre eller større, høyere eller lavere osv. 
enn det vi sammenlikner med (Høines, 2001). 

Lek kan forstås og forklares på mange ulike 
måter. I min artikkel er lek en aktivitet som 
baserer seg på samspill, regler, logisk tenkning, 
resonnement, abstraksjon, argumentasjon og 
rekkefølge. Argumentasjon blir forstått som 
barns matematiske forklaringer, slutninger og 
begrunnelser (Solem & Reikerås, 2001). For at 
barn skal kunne delta i samtalen om meter, er 
det viktig å ta utgangspunkt i begrepene barn 
kjenner til, og hjelpe dem videre på veien mot 
forståelse av ukjente begreper. Denne prosessen 
er krevende, og jeg velger å snakke om barns 
erfaring med de nye begrepene, ikke forståelsen 
av dem, siden forståelsen, ifølge Vygotsky (2011), 
kommer når de nye begrepene settes inn i ulike 
sammenhenger og erfares over tid.  

Hvor mye er 1 meter?
Jeg har med meg fem jenter, to treåringer og tre 
fireåringer. De andre barna skal på lesing, mat-
laging og sang. Vi tar med oss flere nøster med 
garn i forskjellige farger, teip, målebånd og en 
boks med sakser. 

Vi har hele gangen for oss selv. Jentene setter 
seg ned på benken, og jeg presenterer aktiviteten 
og forsøker å vekke deres interesse og finne ut 
hva de kan fra tidligere. 

Jeg: Nå skal vi undersøke hva 1 meter er. 
Er det noen av dere som vet hva det 
betyr å måle?

Maria: Vi kan måle hvor høy vi er.
Nora: Jeg er 3 meter.
Rita: Jeg er 5 meter.
Line: Jeg er 6 meter.

Her ser vi at jentene allerede har erfaring med 
begrepet måling og vet at meter hører til denne 
prosessen. De vet at måling er til hjelp for å få 
vite hvor høye de er. I tillegg vet de at tallord, 
måling og meter hører sammen når man skal 
angi høyde. Svarene deres viser likevel at tallord 
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og begrepet meter kobles sammen tilfeldig, mest 
sannsynlig er denne erfaringen knyttet til det de 
hører fra voksne.

Nora: Du snakker et annet språk.
Jeg: Jeg snakker en annen dialekt, jeg 

har dialekten min fra Narvik. Det 
er i Nord-Norge.

Nora: Det er isbjørn i Nord-Norge. Bor 
den på Svalbard? 

Jeg: Ja, den bor der.
Nora: Hvor er Svalbard?

Vi ser på et kart over Norge og undersøker hvor 
Svalbard er. Vi snakker litt om isbjørner. Så spør 
de andre om vi skal måle. 

Denne dialogen viser at samtalen plutselig 
ble rettet mot min dialekt. De kjente meg ikke så 
godt, og jeg hadde kun snakket med en av disse 
fem jentene tidligere. Spørsmålet deres over-
rasket meg litt, men forståelsen av hverdagslige 
begreper er også viktig for å kunne løse proble-
mer der matematikk er nødvendig. Eksempelvis 
er det matematiske språket annerledes enn det 
språket vi bruker til vanlig, derfor er det viktig 
at barn erfarer at det finnes ulike språk og dia-
lekter. Bruk av kart hører dessuten inn under 
en av de seks matematikkaktivitetene til Alan 
Bishop (1991), nemlig lokalisering, derfor ser 
jeg på denne digresjonen som en viktig erfaring 
innen matematikk. 

1. Jeg: Husker dere at Thomas fortalte at 
hans pappa ikke kunne stupe fra 1 
meter?

2. Jentene Ja, det var på samlingen han sa
 dette (de snakker i kor).
3. Maria: Jeg har også vært på bassenget.
4. Jeg: Det er utrolig artig å gå på bas-

senget. Men husker dere at vi var 
på fjellet og Lars (den pedagogiske 
lederen) snakket om at vi var 136 
moh.? Men vet dere hvor mye 100 
meter eller 1 meter er? Kan dere 
vise meg det?

5. Jentene Nei, jeg vet ikke (kroppsspråket
  viser at de er nysgjerrige og usikre, 

de trekker på skuldrene, de snakker 
i kor.)

6. Jeg: Dette skal vi finne ut av nå. Jeg vil 
at dere velger et nøste med garn og 
en saks og klipper en tråd som er 
så lang som dere tror en meter er 
(figur 1).

Figur 1

7. Jentene Jaaaa (de snakker i kor). 
8.  Jeg teller til 3, og alle springer og 

henter saks og garn og begynner å 
snakke mens de vurderer hvor mye 
de skal klippe. (Det er tydelig at akti-
viteten oppleves som noe spennende, 
og jentene virker veldig engasjerte.)

9.  Anne er stille. Hun er yngst, ser på 
alle og klipper et kort stykke.

10. Rita: Jeg tror at 1 meter er veldig mye, 
fordi vi var høyt oppe på fjellet. 
(Hun klipper noe som viser seg å 
være 3 meter.)

11. Maria: Det tror jeg også, det er veldig mye.
12. Line: Jeg vet ikke, jeg tror at det ikke er så 

mye.
13.  Vi tar trådene og teiper på døra. Jeg 

tar målband og viser til alle hvor 
mye 1 meter er (figur 2). 

14. Jeg: Vet dere hvordan vi skal måle trå-
dene?

15. Line: Vi må holde en side opp og se 
ned. (Her kobler hun trådene som 
henges på døra til bruk av målered-
skapet, målebånd.) 
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Figur 2

Vi måler alle trådene. Noen var kjempekorte, 
mens andre var 3 meter lange. Vi ser at ingen er 
i nærheten av 1 meter. Jentene sier at de forstår 
at de ikke klarte å klippe 1 meter. 

Denne aktiviteten startet jeg med å presen-
tere noen episoder (1–5) som er kjent for alle 
fem, og som de kan koble til sine erfaringer fra 
tidligere. Replikk 5 bekrefter at selv om de har 
erfaringer med begrepene måling og meter, vet 
de ikke hvor mye 1 meter er. Jentene samta-
ler mens de klipper hver sin tråd (10, 12). Rita 
mener at 1 meter er noe som er veldig langt, og 
trekker fram høyden på et fjell som et argument. 
Jeg har ikke gitt noen «fasit» til barna på hvor 
mye 1 meter kan være, og den første runden der 
de forsøker å klippe 1-meters tråd baserer seg 
kun på deres assosiasjoner med det kjente, tur 
på fjellet, stuphopp i bassenget og kroppshøyde. 
Anne (10) deltar ikke i samtalen, hun er enga-
sjert i klippingen, og det tar tid å klippe over 
den lyseblåe tråden. Jeg merker tidlig at hun 

ikke viser interesse for gjettingen av hvor mye 1 
meter er og bare er engasjert i den fysiske delen 
av aktiviteten. Jeg velger å ikke presse henne, 
for aktiviteten skal oppleves og huskes som noe 
interessant og kan sees på som en av de første 
erfaringene med bruk av måleredskaper og 
begrepene meter, måling og målband.

16. Barna spør om vi kan prøve dette 
en gang til. Vi setter i gang. Jentene 
er stille, men hvisker noe til seg selv. 
Noen sier at de vet hvor mye 1 meter 
er, men skal ikke fortelle det til de 
andre. 

17. Line: 1 meter er ikke en liten tråd, den er 
veldig lang (figur 3).

Figur 3
  

18. Maria: Jeg skal vinne.
19. Trådene er klipt opp og vi henger 

dem opp igjen. Jentene samles rundt, 
betrakter målebåndet nøye, ser på 
tallene som er skrevet på det og 
venter på at jeg skal begynne å sam-
menlikne deres tråd med originalen. 
To av trådene er blitt enda lengre, 
mens de andre er noe nærmere 
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1 meter. Vi måler dem og snakker 
sammen.

20. Jeg: Nå har vi ingen korte tråder lenger. 
Hvorfor er noen blitt enda lengre 
enn før?

21. Anne: Jeg liker å klippe en lang tråd.
22. Line: Jeg tror at jeg klarer det neste gang, 

for jeg ser at 1 meter er 1-0-0 og jeg 
ser at den må være noe i mellom det 
som er veldig langt og veldig kort 
(figur 4).

23. Line er veldig ivrig på å komme i 
gang, de andre jentene spør også om 
vi kan gjennomføre aktiviteten en 
gang til.

Her ser jeg at runde 2 starter annerledes enn 
den første runden. Barna har fått noe å gå ut 
fra. De kan sammenlikne de første trådene med 
1 meter som jeg viste fram da vi målte trådene 
på døren. Likevel er det ingen av jentene som 
går til sin tråd for å sammenlikne den med det 
de skal klippe denne gangen. Ingen spør om å 
få låne målebåndet. En mulig grunn kan være 
at de følger lekens regler, som var fastsatt i star-
ten av aktiviteten. De er likevel motivert og er 
opptatt av å vurdere og klippe de nye trådene. 
Denne gangen snakker de ikke med hverandre, 
de tenker høyt (16–18) og bruker egosentrisk 
tale. Det føles som at de er mer sikre på hva de 
gjør, og ønsker ikke å dele sin forståelse med 
andre, mest sannsynlig fordi de er så ivrige, og 
i tillegg snakker de om å vinne (18). I det jeg 
tar opp målebåndet, ser jeg at jentene er veldig 
spente. De viser stor interesse for det som står 
på det, og de følger nøye med på om de klarte 
å treffe denne gangen (19). Flere matematiske 
begreper kommer fram; liten, lang, kort og midt 
imellom (17, 21, 22). I tillegg viser Line etter min 
mening forståelse for målebegreper, og hun har 
dessuten funnet en løsningsstrategi for å finne 
ut hvordan man kan måle 1 meter uten å ta i 
bruk målebånd. Hun sier at 1 meter må være 
noe imellom det hun gjorde første gang og den 
andre gangen. Første gang hadde hun en kort 

tråd og andre gang en ganske lang tråd (22).
Vi setter i gang med runde tre. Denne gangen 

kikker jentene på målebåndet og trådene som 
henges på døren. De ser på hva som står på 
målebåndet. Men de spør fortsatt ikke om å få 
låne det, men springer rett til sine garnnøster og 
tar saksene. De er engasjerte, særlig Line, som 
har mørkegrønn tråd. Jentene er stille og veldig 
konsentrert. De klipper og rekker trådene til 
meg (figur 5). Jeg teiper trådene på en annen 
dør ved siden av den første. Vi måler og ser at 
Line klarte å klippe nøyaktig2 1 meter. Noen er 
fortsatt litt lenger eller litt kortere enn 1 meter, 
men det er tydelig at jentene har fått en oppfat-
ning av hvor mye 1 meter er. Dette ser jeg ut 
fra trådene fra de tre rundene og fra samtalen 
med dem.

Anne er sliten og går til avdelingen. Jeg ser 
at hun muligens ikke forstår hva vi snakker om, 
men hun har gjort en matematisk erfaring som 
hun husker til senere. Hun snakker om at vi 
klipte tråder og hengte dem opp. «Vi målte,» sa 
hun til meg senere på dagen.

De andre jentene og jeg snakker videre om 1 
meter. De foreslår at vi bruker målebåndet for 
å måle hvor høye de er. Line sier at der det står 

Figur 4
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1-0-0, der er det 1 meter. Jeg måler hver av dem. 
Det viser seg at noen av dem er nøyaktig 1 meter. 
Rita er høyest. Hun er 1 meter og 12 cm. Jen-
tene vil vite hvor 1 meter slutter når jeg måler 
dem. På noen går den opp til øynene, på andre 
til pannen. Vi måler skrittlengden deres og hvor 
langt det er fra tuppen av langfingeren på den 
ene hånden til tuppen av langfingeren på den 
andre når de strekker ut hendene.  

Nora strekker hendene til hver side, og vi 
måler. Det er nøyaktig 1 meter fra langfinger 
til langfinger. Nora sier at hun skal si det til 
mamma. Barna snakker om 1 meter når vi går 
ut. Line forteller med iver at hennes tråd var nøy-
aktig 1 meter, og der stod det 1-0-0. «1-0-0 er en 

meter,» sier Line, og hun forteller den pedago-
giske lederen og andre barn på avdelingen at hun 
klarte å klippe 1 meter etter at hun valgte å ta i 
bruke en mørkegrønn tråd. 

I den tredje runden fikk vi ingen korte og 
veldig lange tråder. Jentene har fått en oppfat-
ning av hvor mye 1 meter er. Line resonnerer 
seg fram til hvordan hun kan få til en tråd som 
blir 1 meter lang. Hun sier at lengden av tråden 
må være mellom den første korte tråden hun 
klipte, og den andre lange tråden hennes. Denne 
strategien fungerer godt, og hun klarer å klippe 
nøyaktig 1 meter. Hun er veldig stolt. 

Jentene har fått erfaring med hvor mye 
1 meter er, og de fikk en idé om å bruke sin 
egen kropp, noen for å se hvor lang 1 meter 
er i forhold til deres høyde, mens andre har 
funnet et måleredskap, eksempelvis lengden fra 
fingertupp til fingertupp når armene er struk-
ket ut.

Oppsummerende konklusjon
Aktiviteten jeg presenterte i denne artikkelen, 
viser at det å lytte til den matematikken barn 
uttrykker i lek, i samtaler, på fjellturer og i 
andre sammenhenger, kan gi barnehagelærere 
ideer om hvilke formelle og uformelle matema-
tikkaktiviteter de kan legge til rette for. Disse 
aktivitetene kan styrke barns interesse for mate-
matikk, gi dem erfaring med de ulike matema-
tiske begrepene og vise at matematikk er et nød-
vendig redskap for å håndtere ulike problemer 
i hverdagen. Ved å utforske hvor mye 1 meter 
er, har barna erfart at det finnes andre måle-
redskaper enn målebånd som kan brukes for 
å angi 1 meter. De kan bruke garntråd, skritt, 
sin egen kropp fra føtter til eksempelvis nese 
eller panne eller lengden fra fingertupp til fin-
gertupp når de strekker ut armene. Aktiviteten 
har også bidratt til at jentene fikk erfaring med 
å kommunisere matematiske begreper (1 meter, 
måling, målebånd, lang, kort, lengre, kortere 
osv.), argumentere for sine valg og vurdere om 
de skal klippe kortere eller lengre tråd i forhold 
til dem de klipte først. Aktiviteten foregikk på 

Figur 5
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deres premisser, de styrte den med sine spørs-
mål og forslag, og det var tydelig at den ble opp-
levd som engasjerende og interessant.

Noter
1 Jeg begynte å undervise matematikk for barneha-

gelærerstudenter på Høgskolen Stord/Haugesund 
i august 2015 og har fått mulighet til å bli bedre 
kjent med barnehagehverdagen gjennom en kort 
hospiteringsperiode.

2 I denne artikkelen legger jeg ikke vekt på måle-
nøyaktighet, men for barnehagelærere er det 
viktig å være klar over at når vi måler med måle-
bånd får vi avvik på noen millimeter, men denne 
har sjelden stor betydning for resultatet.
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Kari Bale

Matematikksamtale som 
læringsmetode 
Ein elev, Mona (14 år), sa til meg ein gong: «I 
matematikk kan du ikkje diskutere …» Året 
etter var Mona ein av dei ti elevane som deltok 
i masterprosjektet mitt i matematikkdidaktikk, 
der forskingsspørsmålet var: «Korleis kan mate-
matikksamtalen vere ein reiskap for elevar til 
å appropriere ulike aspekt ved brøkomgrepet?» 
(Bale, 2014). Matematikksamtalen, slik eg nyttar 
omgrepet i masterprosjektet, er ein læringsme-
tode der 2–3 elevar utan lærar til stades disku-
terer kontekstuelle matematikkoppgåver med 
sikte på å forstå brøkomgrepet og lære å bruke 
det (Bale, 2014, s. 20). I denne artikkelen vil eg 
trekkje fram nokre eksempel frå elevdiskusjo-
nane for å vise at matematikksamtale kan vere 
eit nyttig supplement til andre læringsmetodar.

Eg har som lærar følt på at det kan vere van-
skeleg å variere matematikkundervisninga. Om 
ein ikkje er bevisst, er det lett å gli inn i eit møn-
ster der timane er prega av teorigjennomgang og 
individuell oppgåveløysing. Undervisning som 
er styrt av læreboka og instruksjon frå læraren 
vert av mange elevar oppfatta som monoton og 
kjedeleg (Grønmo, Onstad, & Pedersen, 2010; 
Utdanningsdirektoratet, 2013). Eg ville bryte 
med ei slik tradisjonell matematikkundervis-

ning og prøve ut ein læringsmetode der elev-
ane diskuterte og løyste matematikkoppgåver i 
smågrupper. I masterprosjektet intervenerte eg 
i læringsarbeidet til fire gutar og seks jenter på 
tiande trinn som skulle lære brøk. Elevane, som 
vart delte inn i homogene grupper, hadde ulik 
kunnskap i matematikk. Matematikksamtalen 
vart gjennomført for desse ti elevane som eit 
alternativ til klasseromsundervisning. 

Samtalane i elevgruppene var kjernen i for-
skinga mi. Elevane sine ytringar vart analyserte 
med omsyn til læring. Sidan læring ikkje er eit 
eintydig omgrep, nytta eg omgrepet appropriere 
om å lære. Å appropriere er ein aktiv prosess der 
ein person tek i bruk andre sine tankar og idear 
og gjer dei til sine eigne (Säljö, 2010). Dersom 
elevane uttrykte ny kunnskap eksplisitt, eller 
var i stand til å bruke ny kunnskap i andre 
kontekstar, tolka eg dette som eit uttrykk for at 
dei hadde appropriert kunnskapen. Ny kunn-
skap vart altså ikkje testa ved hjelp av posttest, 
men vurdert ut frå ytringane til elevane. Når eg 
i denne artikkelen nyttar ordet læring, meiner 
eg å appropriere slik det er definert ovanfor.

Målet med forskinga var å vurdere om opp-
gåveløysing i smågrupper kan vere ein alternativ 
læringsmetode til tradisjonell klasseromsunder-
visning. Ifølgje tidlegare forsking på løysing av 
matematikkoppgåver i smågrupper er det to 
forhold som påverkar om samtalane er lære-
rike for elevane: korleis dei snakkar saman, og 

Kari Bale
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kva dei snakkar om (Stacey og Gooding, 1998; 
Kieran, 2001 ; Cobb, 1995). I denne artikkelen 
vil eg derfor fokusere på korleis elevane snakka 
saman, og på det matematiske innhaldet i språ-
ket deira i situasjonar der dei lærte matematikk 
gjennom matematikksamtalen.

Læringspotensialet i matematikksamtalen
Forsking på læring av matematikk i smågrup-
per seier noko om kva som fremjar og hemmar 
læringa. Eit nøkkelomgrep og felleskjenneteikn 
frå tre studiar som eg har valt å ta utgangspunkt 
i, er samhandling. Gruppearbeid blir lærerikt for 
elevar som diskuterer og løyser oppgåver i felles-
skap, i motsetnad til elevar som deltek i grupper, 
men løyser oppgåver kvar for seg utan å disku-
tere (Stacey og Gooding, 1998; Kieran, 2001 ; 
Cobb, 1995). Cobb nyttar omgrepet læringspo-
tensial. Dette omgrepet representerer eit skifte i 
fokus bort frå den individuelle eleven sin lære-
prosess til å studere læringspotensialet som 
eleven får frå omgjevnadane. Han legg vekt på 
at ved multivokal samhandling kan det oppstå 
læringspotensial for alle som deltek. Situasjonen 
kan oppstå når det vert konflikt/usemje mellom 
elevane sine forklaringar. Dei fleste læringspo-
tensiala oppstår dersom begge elevane insiste-
rer på at deira forklaring er valid, og prøver å 
overtyde partnaren. Ved å utforske den andre 
si forklaring og presentere si eiga tenking, vert i 
følgje Cobb (1995) elevane nøydde til å vurdere 
både si eiga og partnaren si forklaring, og det 
oppstår eit potensial for læring.

Då eg analyserte samtalane, oppdaga eg fleire 
situasjonar der elevane var usamde eller stilte 
spørsmål til kvarandre. Eg vil presentere to slike 
situasjonar som oppstod då gruppene diskuterte 
ei oppgåve eg har kalla «gymtime» (sjå oppgåva 
i figur 1). Samtale 1 (figur 2) er utdrag frå sam-
talen mellom Lotte og Lars, som viser ein situa-
sjon der det oppstod usemje mellom dei to ele-
vane. Samtale 2 (figur 3) er utdrag frå samtalen 
mellom Mona, Hanne og Martin, som viser ein 
situasjon der to av elevane blir utfordra av den 
eine til å forklare si tenking. 

Samtale 1
Lotte og Lars skal rekne ut rundetida til Mariel 
(sjå oppgåva ovafor). Dei bestemmer seg for å 
rekne med desimaltal i staden for brøk, men er 
usikre på samanhengen mellom brøk og desi-
maltal. Dei spørjande utsegnene deira gir inn-
trykk av at begge er usikre. Utdraget viser at det 
går føre seg ein diskusjon om kva som er rett 
algoritme.

Samtale 1
Lotte: Eg tok liksom desimal av brøken, på 

ein måte om du skjønnar?
Lars: Ja

Gymtime
I ein gymtime var det jogging på timeplanen. 
Oppgåva var å springe ei løype i Eid sentrum så 
mange gonger som mogeleg. Av ulike årsaker 
var det forskjell på kor mange rundar kvar elev 
fekk tid til å springe. 
Fullfør tabellen:

Figur 1
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Lotte: Men eg er ikkje sikker på om det er 
rett. Men vi kan prøve …

Lars: 1,3 blir det ikkje ein annan desimal 
der då?     

Lotte: Mmm
Lars: 1 delt på 3 ka blir det?
Lotte: Nei, det er ikkje … trur det blir … 

vent då …
Lars: 0,3 kanskje?

Lotte meiner at 1/3 har same verdi som desi-
maltalet 1,3. Lars derimot meiner at 1 skal delast 
på 3, og føreslår 0,3. Elevane har ulikt syn på 
kva som er desimaltalet til brøken 1/3. Sidan 
elevane er usamde, oppstår det eit potensial til 
å lære av kvarandre. Lotte kan argumentere for 
den løysinga ho trur er rett, og Lars for si. 

Vidare i utrekninga av rundetider brukar 
Lotte og Lars omgjering av brøk til desimaltal i 
tråd med Lars sitt forslag. Lotte kjem ikkje med 
motargument eller spørsmål til Lars. Hadde ho 
stilt spørsmål til Lars om korleis han tenkte, 
kunne han ha blitt utfordra til å formulere den 
matematiske tenkinga si. Lotte hadde høve til å 
lære samanhengen mellom brøk og desimaltal. 
I staden for å nytte læringspotensialet som opp-
stod, godtok ho Lars si tenking utan spørsmål. 
Ho uttrykte heller ikkje at ho hadde kunnskap 
om samanhengen mellom brøk og desimaltal 
seinare i samtalen. Gruppa løyste oppgåva, men 
det var heile tida Lars som rekna brøkane om 
til desimaltal. Eg tolka det derfor slik at i denne 
situasjonen oppstod det eit læringspotensial 
som ikkje vart nytta.

Samtale 2
Utdraget nedanfor viser ein situasjon frå sam-
talen mellom Mona, Hanne og Martin. Elevane 
løyser same oppgåva som Lotte og Lars. Dei 
tre elevane går ikkje vegen om desimaltal, men 
brukar forholdstal. 

Samtale 2
Hanne: Koffer det?
Martin: For 6 minutt på ein tredje del . Då 

må du gange med 3 for å få ein heil 
runde.

Mona: Ja. Ho har sprunge ein tredjedel av 
ein runde, og då må ho gange det 
med tre for at det skal bli ein heil 
runde. 

Hanne: Eg skjønnar fortsatt ikkje … 6 
gange 3, så det er 18 minutt pr. 
runde

Mona og Martin: Ja
Hanne: A ja, å ja viss ho brukar 6 minutt på 

ein tredel, då betyr det at ho bruka 
12 minutt på 2 tredel og 18 minutt 
…

Martin og Mona forklarer Hanne at ein tred-
jedel svarar til 6 minutt, og at ein heil runde er 
tre gonger så lang. Det indikerer at dei ser at  
svarar til 6 minutt som  svarar til 18 minutt, 
som er ein heil runde. Utsegnene deira viser at 
dei har kunnskap om brøk som ein del av det 
heile. Utsegnene til Hanne tyder på at ho ikkje 
har den same kunnskapen. Ved å stille spørs-
mål utfordrar ho dei andre til å forklare kva dei 
meiner. Både Martin og Mona må formulere seg 
matematisk. Dei blir utfordra ved at Hanne stil-
ler spørsmål om korleis dei tenker, og det opp-
står eit potensial til å lære av kvarandre.

Samtale 2 mellom Hanne, Martin og Mona 
utviklar seg derimot annleis enn samtale 1. 
Då ein av elevane stiller spørsmålet: «Koffer 
det?» utfordrar ho dei andre elevane sin mate-
matikkunnskap, og det oppstår eit læringspo-
tensial. Dei to andre elevane må forklare den 
matematiske tenkinga si. Martin og Mona seier 
i starten av samtaleutdraget at svaret på opp-
gåva er 3 gonger 6 minutt (rundetida til Mariel). 
Dersom dei hadde gått vidare til neste oppgåve 
utan å forklare Hanne den matematiske ten-
kinga si, kunne ikkje læringspotensialet som 
oppstår, ha ført til læring. Med spørsmålet 
sitt og med forklaringa dei to andre elevane 
gir, nyttar Hanne læringspotensialet til å lære. 
Ved å stille spørsmål/uttrykke forvirring kjem 
eleven fram til ny kunnskap som ho uttrykker 
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eksplisitt. Hanne: «Å ja, å ja viss ho brukar 6 
minutt på ein tredel, då betyr det at ho brukar 
12 minutt på 2 tredel og 18 minutt …». 

Læringspotensiala i dei to samtalane var for-
holdsvis like. I den første samtalen var elevane 
usamde om ein algoritme (brøk til desimaltal), 
og i den andre var det ein elev som ikkje for-
stod det matematiske forholdet mellom to stor-
leikar (brøk og rundetider). Samtalane i begge 
gruppene hadde potensial til å føre til læring. 
Korleis læringspotensialet vart nytta, var like-
vel forskjellig. I samtale 1 (Lotte og Lars) for-
klarte ikkje elevane kvarandre dei matematiske 
omgrepa. Samtalen mangla diskusjon kring 
matematiske omgrep. Gruppa tok i bruk ein 
algoritme som berre ein av deltakarane uttrykte 
kunnskap om. I samtale 2 (Hanne, Martin og 
Mona) sette eit spørsmål frå ein av deltakarane 
i gang diskusjon kring eit matematisk problem. 
Gjennom spørsmål/diskusjon utvikla det seg 
til ny kunnskap for den av deltakarane som 
gav uttrykk for ikkje å ha denne kunnskapen 
i starten av samtalen. Sidan ein av deltakarane 
i samtalen tydeleg uttrykte kunnskap som var 
ny for henne, vil eg hevde at læringspotensialet 
vart utnytta og førte til læring. Med andre ord 
ein situasjon der ein elev lærer av andre elevar 
ved å løyse oppgåver i fellesskap.

I masterstudiet mitt samanlikna eg fleire 
læringspotensiaI, både dei som førte til læring, 
og dei som ikkje gjorde det (Bale, 2014). Eg fann 
ut at dersom læringspotensialet skulle oppstå og 
føre til læring for ein eller fleire av deltakarane 
i ei gruppe, utvikla samtalen seg i tre trinn: 
spørsmål/usemje, diskusjon og stadfesting av ny 
kunnskap. Kvart trinn bestod av ei eller fleire 
ytringar. I trinn to ligg det implisitt minst to 
ytringar, elles er det ingen diskusjon. Figuren 
nedanfor skisserer dei tre trinna.

Eg kom fram til at eit felles kjenneteikn for 
samtalar der elevane nytta læringspotensiala 
som oppstod, var at dei diskuterte matematiske 

problem og løysingsforslag. Elevane argumen-
terte matematisk, synleggjorde si eiga tenking 
og nytta argument som overtydde andre elevar. 
Eller dei lét seg overtyde av andre sine argu-
ment. Samtalar der elevane hadde fokus på å 
løyse oppgåvene, og ikkje diskuterte framgangs-
måtar eller matematiske problem, førte i liten 
grad til læring. I denne artikkelen har eg vist 
til to eksempel, eitt der læringspotensialet vart 
nytta, og eitt det ikkje vart nytta.

Det matematiske innhaldet i språket
Det andre forholdet som tidlegare forsking 
peikar på – kva elevane snakkar om – under-
søkte eg ved å kategorisere språket elevane nytta 
i samtalane. Ifølgje sosiokulturell læringsteori 
er språket ein reiskap for tanken, for sosial 
samhandling og for problemløysing (Vygot-
sky, 1978). Når elevar diskuterer matematikk i 
grupper, er språket reiskapen dei brukar til å 
kommunisere sine eigne argument og løysings-
forslag, men òg for å ta imot forslag frå andre. 

Til å vurdere desse forholda analyserte eg 
elevane sine ytringar med omsyn til om dei var 
objektiske/ikkje-objektiske. Objektiske ytrin-
gar definerte eg som ytringar med matematisk 
innhald som førte samtalen mot ei løysing av 
oppgåva, til dømes: «Det blir seks delt på tre.» 
Ei ikkje-objektisk ytring kunne vere: «Nei, det 
er det ikkje». Eg vil ikkje gå nærmare inn på 
korleis samtalane vart analyserte, men viser til 
masteroppgåva for interesserte lesarar. 

Tabell 1 viser karakteristiske sitat for heile 
diskusjonen av oppgåva Gymtime i gruppe 1 
(Lotte og Lars) og gruppe 2 (Hanne, Mona og 
Martin). 

Elevane i gruppe 1 nytta mange ikkje-objek-
tiske ytringar. I utdraget ovanfor nytta dei 
omgrepet desimaltal, elles brukte dei få mate-
matiske uttrykk, som ein kan sjå av eksempla 
frå samtalen: «å få det over til», «om dette er 
rett», «prøve å finne det ut» og «dei der grei-
ene der». Samtalen mellom elevane i gruppe 
2 inneheld derimot fleire objektiske ytringar. 
Dette kan ein sjå av eksempel frå elevane sine 
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utsegner: «dele opp i tre», «ein halv på kvar», 
«12 minutt på 2 tredel» og «1 på 6, 2 på 12, 3 på 
18, 4 på 24». 

Samtalane var lærerike for elevane i gruppe 
2 fordi dei nytta læringspotensial som oppstod, 
men òg gjennom måten dei brukte språket som 
reiskap i oppgåveløysinga på. Elevane i gruppe 1 
nytta i liten grad læringspotensialet, og språket 
deira var fattigare på matematisk innhald. Gjen-
nom forskinga mi kom eg fram til at elevane 
som deltok i masterprosjektet, lærte matema-
tikk i den konteksten som blei skapt ved at dei 
løyste praktisk oppgåver i smågrupper. Samtidig 
avdekte forskinga at svakt presterande elevar 
bør ha tettare oppfølging av lærar, og i mindre 
grad lærer av kvarandre. Dette tyder på at mate-
matikksamtalar kan vere lærerike dersom elev-
gruppene er samansette av elevar som er trygge, 
kan utfordre kvarandre og har eit middels eller 
høgt kunnskapsnivå i matematikk.

Mona likte ikkje matematikk før ho deltok 
i masterprosjektet, mellom anna fordi ho var 
glad i å diskutere, og erfaringa hennar var at i 
matematikkfaget, der diskuterer ein ikkje. Gjen-
nom å delta i masterprosjektet fekk ho erfare ein 

for henne ny metode for å lære matematikk. Ho 
fekk ein ny glød for faget, noko som også bidrog 
til at ho hadde høg måloppnåing til eksamen 
same skuleåret.

Historia som Mona er ei solskinshistorie som 
kanskje kan vere med og gi idear til andre læra-
rar. Det viktigaste med masterarbeidet mitt er, 
slik eg ser det, å få fram kunnskap om arbeid 
i elevstyrte grupper. Med utgangspunkt i det 
arbeidet eg har gjennomført, vil eg hevde at 
munnlege arbeidsformer i matematikk er både 
viktige og lærerike for elevane. Vi som lærarar 
må tru på at det kan oppstå kunnskap i mate-
matikksamtalen som er like lærerik som den vi 
kan gi elevane gjennom lærarstyrt undervis-
ning.
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Gruppe 1 Gruppe 2
«Går det an å få det 
over til desimaltal?»

«…For eg veit ikkje 
om dette er rett ein 
gang. Vi må liksom 
berre prøve å finne 
det ut…»

«Du kan skrive ned 
korleis du på ein 
måte…. Korleis du 
kom fram til dei der 
greiene der».

«Her kan du dele 
opp i tre, sant? Ein 
halv på kvar, sant?»

«å ja, å ja, viss ho 
brukar 6 minutt på 
ein tredel, då betyr 
det at ho bruka 12 
minutt på 2 tredel 
og 18 minutt..»

«Nei, det er meir… 
det er 4 km.. 1 på 6, 
2 på 12, 3 på 18, 4 
på 24».

Tabell 1

(fortsettes side 36)
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Perspektivkonstruksjon  
fra renessansens malerkunst til 
i dag
Med perspektivbaserte teknikker får den som 
betrakter et bilde, et inntrykk av «dybde» eller 
tredimensjonalitet i den ellers todimensjonale 
billedflaten. I Tangenten har perspektivkon-
struksjoner i form av linjer som stråler ut fra 
ett eller flere punkt, blitt beskrevet av Bjørke 
(2009). Denne artikkelen vil i tillegg vise hvor-
dan man suksessivt forkorter dimensjoner inn-
over i «rommet», slik at gjenstander eller perso-
ner blir mindre i bakgrunnen enn i forgrunnen. 
Med perspektivkonstruksjon kan dette utføres 
på en «lovmessig» måte ut fra enkel geometrisk 
konstruksjon. Artikkelen kaster også litt lys 
over moderne 3D-billedgrafikk. 

Perspektiv i malerkunsten er kjent fra oldti-
den, men det fikk et sterkt oppsving i Italia på 
1400-tallet da man fant matematiske metoder 
til å konstruere linjeperspektiv basert på geo-
metri.1 Sentral i utviklingen av metodene var 
Giotto (1267–1337), som la en del av grunnlaget. 
Det ble videreført av Brunelleschi (1377–1446), 
som konstruerte domen i Firenze, og Ghiberthi 
(1378–1455). Også Leonardo da Vinci var invol-
vert. Senere kom kjente malere som Rafael til, 
og metoden spredte seg etter hvert i hele Europa. 

Ett av de første maleriene som viser perspek-

tivkonstruksjon, se figur 1 og 2, er Trinita2 av 
Masaccio (1401–1428). Dette befinner seg i Basi-
lica Santa Maria Novella i Firenze.

Figur 1: Massaccio "Trinita". Basilica Santa Maria Novella 
i Firenze.
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Figur 2: Trinita med perspektivlinjer.

Et annet sentralt verk, se figur 3, er Ghiber-
tis bronserelieffer3 (1424–1452) i østporten til 
Baptisteriet i samme by. Disse viser at ikke bare 
malerkunsten var påvirket.

Figur 3: Ghiberthi. Bronserelieff i Baptisteriets østport  
i Domen, Firenze.

Perspektivkonstruksjon
I utgangspunktet konstruerer man stråler ut 
fra et (eller flere) punkt. Slike punkt velges ofte 
for å trekke betrakteren mot hovedmotivet. 
Men hvordan skal man forkorte avstandene, 
for eksempel på et sjakkbrett med kvadratiske 
ruter? Der rutene i perspektivtegningen blir til 
trapeser, som ikke bare blir smalere, men som 
også får kortere høyder «innover» i tegningen?

Man starter med et linjestykke AB og et 
punkt P. Linjestykket deles opp i et antall like 
deler som markeres med nye punkt. Så trekker 
man linjestykker fra punktene på linjestykket 
AB til punktet P, se figur 4. Lag et linjestykke 
PD som er parallelt med linjestykket AB ut fra 
punktet P. På figuren er PD = AB, men valget er 
fritt. Punktet P kalles vanligvis forsvinnings-
punkt, og punktet D kalles distansepunkt. PD 
kalles horisontlinje. Generelt sett er ABDP et 
trapes, siden AB og PD er parallelle. Trekk så et 
linjestykke fra A til D som vist på figur 5.

 

Figur 4

Krysningspunktene mellom linjestykket AD 
og linjestykkene fra P til AB markeres (rødt på 
figur 5). Merk at punkt P kan legges til høyre 
eller venstre for midtpunktet på AB, punkt D 
kan trekkes mot venstre for P, og linjestykket 
AB kan ligge høyere enn punkt P eller trekkes 
vertikalt.

Trekk så linjestykker gjennom skjærings-
punktene markert med rødt, slik de røde lin-
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jestykkene på figur 6 viser. Linjestykkene er 
parallelle med linjestykket AB. For å fortsette 
«trappen» kan man trekke en ny diagonal ED 
slik figur 7 viser.

 

Figur 6

Fortsett så med nye «trappetrinn» gjennom 
krysningspunktene som i figur 7, og fortsett 
gjerne med ny diagonal FD osv.

Linjestykket AB kan også tegnes loddrett, 
eller punktet P kan tegnes under AB slik figur 
8 og 9 viser.

For å lage en sjakkbrettstruktur kan man 
skravere halvparten av rutene svarte. På et 
kunstverk vil selvsagt hjelpelinjene og det som 
ikke behøves av selve rutenettet, bli fjernet.

Figur 10 viser en tegning4 av Jan Vredeman 
de Vries (ca. 1527–1607). Den gir et inntrykk av 

 

Figur 5

 

Figur 7

 

Figur 8

 

Figur 9 
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hvor mange geometriske hjelpelinjer et kunst-
verk faktisk kan inneholde.

Endring av øyehøyde og illusorisk dybde
Generelt vil betrakterens øyehøyde falle 
sammen med forsvinningspunktet P og hori-
sontlinjen PD i slike perspektivkonstruksjo-
ner. Figur 11 gir et slikt inntrykk. Ved å endre 
avstanden mellom AB og P endrer man hori-
sonten og øyehøyden. Med lavere øyehøyde vil 
forgrunnen bli mer dominerende. Den illuso-
riske dybdeeffekten vil også endre seg hvis leng-
den på linjestykket PD endres. I figurene foran 
er PD = AB. Hvis PD økes i forhold til AB, vil 
bakenforliggende ruter komme tettere, noe som 
har en grupperende eller samlende effekt. Hvis 
linjestykket PD minskes, vil effekten gi mer 

spredning. Med dette kan kunstneren oppnå 
ulike uttrykk.

Relative størrelser på mennesker og 
gjenstander
Rutenettet kan benyttes til å dimensjonere 
figurer på ulike steder. Ved hjelp av den varier-
ende høyden i rutene kan figurer justeres til sin 
relative størrelse i henhold til perspektivet, se 
figur 11. Figur 12 viser en freske av Pietro Peru-
gino (ca. 1446–1523) fra Det sixtinske kapell i 
Roma.5 Merk den relative størrelsen til mennes-
kene i forgrunnen i forhold til dem i bakgrun-
nen – en ren konstruksjon i tråd med figur 11. 

Kontroll av konstruksjonene
Det er lett å kontrollere at et bilde 
virkelig er konstruert. Legger 
man en linjal langs rutenes dia-
gonaler, vil disse ligge på en rett 
linje hvis de er geometrisk kon-
struert, se maleriet6 på figur 13. 
Merk også den relative størrelsen 
til personene «innover» i bildet.

Perspektiv i nyere kunst
Noen kunstnere som har vært 
spesielt skolert i perspektivteg-
ning, har gjort sin egen ikke-
lineære vri på de grunnleggende 
prinsipper for å skape nye rom-
virkninger. M.C. Escher (1898–

Figur 12: Pietro Perugio: «Kristus overleverer himmelrikets nøkler til 
Peter». Det sixtinske kapell, Roma.

 

Figur 11: Relative størrelser

Figur 10: Jan Vredeman De Vries «Perspective».
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1972) er en slik Representant.  Han tegner 
eksempelvis personer som beveger seg i trapper 
som går i alle retninger, uavhengig av tyngde-
kraften. Perspektivet gjør det umulig å vurdere 
hva som er oppover eller nedover, siden alle ret-
ninger er projisert inn på en og samme flate.7 
Hvis noen har sett filmer om Harry Potter hvor 
man beveger seg i merkelige trapper, så er nok 
Escher kilden til ideene. 

Surrealister som Salvador Dalí og Pablo 
Picasso fant trolig inspirasjon i Einsteins relati-
vitetsteori om tid og rom8 (Miller, 2001).

Picasso tegnet sine damer både forfra og fra 
siden i ett og samme portrett og demonstrerte 
objektets avhengighet av sin relative bevegelse 
i forhold til observatørens posisjon, mens Dalí 
bøyde sine klokker i tråd med at tiden ikke 
nødvendigvis var lineær (begge i tråd med Ein-
stein). Dalí, i motsetning til Picasso, innrømmet 
at han var påvirket av Einstein, men det er en 
annen historie.

Computergrafikk og 3D-film
I vår tid er dybdeperspektiver svært aktuelt i 
form av 3D på film og dataanimasjoner. Mye 
av dette utføres av computere med spesiell bil-
ledgrafikk. Slikt har mange anvendelser som 
strekker seg fra medisin (ultralyd/tomografi), 

seismikk (oljeleting) til molekyl-
modellering, arkitektur og multi-
media/underholdning. I moderne 
arkitektur har man datamaskiner 
som beregner perspektivene og 
deres projeksjoner. Et eksempel på 
dette hentet fra dagsaktuell arki-
tektur finner vi hos det planlagte 
Lambdabygget i Oslo (figur 14).

Det dataproduserte bildet av 
Lambdabygget9 ivaretar både per-
spektivlinjer og de relative stør-
relsene til personene på bildet 
tilsvarende renessansemalerne.  
Imidlertid er metodene ulike. 
Bygningene tegnes ved hjelp av 
CAD-verktøy (Computer Assisted 
Design) og plasseres med 3D-pro-

grammer i et vektorielt format. Alle punktene 
(piksler) som utgjør bildet, er representert med 
x, y og z-koordinater, og alle linjer mellom 
punktene blir også vektorer. Dernest velger man 
observatørens ståsted, også kalt kameraposisjon, 
samt andre parametere. Spesielle matriser utfø-
rer selve beregningene i en såkalt lineær trans-
formasjon på alle punktene som representerer 
bildet. Til slutt projiseres bildet inn på billed-
planet.10

Figur 13: Bartholomeus van Bassen (1590–1652) «Interior of a Palazzo». 
Gjengitt med tillatelse fra Hoogsteder & Hoogsteder, Den Haag.

Figur 14: Lambdabygget i Oslo. Illustrasjon: Herreros 
Arquitectos/mir
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Vektorielt tegnede figurer kan roteres og ska-
leres i alle tenkelige posisjoner og projeksjoner, 
noe som er grunnlaget for animert computer-
grafikk. Matematikkprogrammet GeoGebra 
har muligheter for å vise grafikk i både 2D og 
3D. Dette er eksempler på hvordan matematikk 
brukes i datateknologien. I dette tilfellet er det 
lineær algebra som muliggjør disse beregnin-
gene. For interesserte lesere kan Rinvolds bok 
(2009) om visuelle perspektiv være aktuell.

3D-bilder eller -filmer er en gammel oppfin-
nelse. Man bruker to kameraer hvor linsenes 
avstand tilsvarer avstanden mellom våre øyne. 
Omgivelsene blir dermed projisert og avbildet 
med litt ulik vinkel mot kameraenes fotoflater. 
Hvert objekt får derfor to bilder. Disse blir enten 
montert separat og beskuet i såkalte stereolu-
per, hvor hvert øye ser hvert sitt bilde. Hjernen 
sørger for den visuelle dybdeeffekten. Den andre 
måten er å lage to og to bilder med ulike kom-
plementærfarger, for eksempel grønt og rødt 
(eller cyan og magenta), som så kopieres ned 
på samme bilde eller filmrull. Tilskueren tar på 
spesielle briller med ulike fargefiltre for hvert 
øye, slik at hvert øye bare ser den delen som er 
beregnet på det. Metoden brukes på 3D-filmer. 
Med computergrafikk og vektorkonstruerte 
bilder kan dataprogrammer selv regne ut ulike 
projeksjonsvinkler basert på øyeavstand. For 
kinopublikum produseres så bilder beregnet på 
publikum med vanlige fargebriller. I den senere 
tid er stereolupeprinsippet blitt tatt i bruk på 
nytt: Spesielle «hjelmbriller» med lagrede film-
opptak i to synkroniserte versjoner produserer 
ulike synsinntrykk for hvert øye. Stereolyd går 
til ørene. Konseptet benevnes ofte som «virtual 
reality».11 I bunn og grunn er det matematikk 
som kobles med psykologisk 3D-persepsjon.

Sluttbemerkninger
Denne artikkelen har omhandlet linjeperspek-
tiv for å oppnå dybdeeffekter. Dybdeillusjon kan 
også oppnås uten bruk av geometri. Leonardo 

da Vinci brukte både farger og klarhet/uklarhet 
i detaljer i noe som omtales som «fargeperspek-
tiv» og «himmelperspektiv». Fjerne objekter ble 
malt diffuse og nære objekter sylskarpe. Varme 
farger (rødt, oransje) ble benyttet i forgrunnen, 
mens kalde farger (blå/grønne) ble brukt for 
bakgrunnen. Det er i det hele tatt mange måter 
å manipulere vår synspersepsjon på. Kanskje 
kan denne artikkelen være med på å gi et nytt 
syn på det å betrakte kunst, og kanskje har 
matematikklærere noe å snakke om med lærere 
innen kunstfag og multimedia?

Noter
1 http://kunsthistorie.com/fagwiki/Perspektiv
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Trinity_

(Masaccio)
3 https://vinoconvistablog.files.wordpress.

com/2010/10/dsc04198.jpg
4 https://www.fulltable.com/vts/p/psp/v/04.jpg
5 http://www.artbible.info/images/perugino_sleu-

tels_grt.jpg
6 http://hoogsteder.com/oldmaster/wp-content/

uploads/2014/05/Bassen-Journal-no.-2-405x273.
jpg

7 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a3/
Escher’s_Relativity.jpg

8 http://philipcoppens.com/dali.html
9 http://ap.mnocdn.no/images/ded3c409-3c19-

4e28-a549-030e5c1e066b?fit=crop&h=810&q=8
0&w=1440

10 https://en.wikipedia.org/wiki/3D
11 https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality
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Frode Rønning, Haakon Waadeland,  
Ruth Waadeland

Magiske kvadrat  
i kunst og matematikk
Om artikkelen og dens forfattere
Denne artikkelen er et resultat av et samarbeid 
mellom de tre forfatterne, en kunstner og to 
matematikere, som hver for seg har bidratt til 
artikkelen på ulike måter. Utgangspunktet for 
artikkelen er fire bilder laget av Ruth Waade-
land. Alle disse bildene er inspirert av det klas-
siske magiske kvadratet med 3 x 3 ruter der alle 
summene, nedover, bortover og på skrå, er 15. 
Bildene har videre inspirert Haakon Waadeland 
til å gjøre noen eksperimenter med magiske 
kvadrater for å se etter mulige interessante 
sammenhenger dersom man gir slipp på noen 
av kravene til det klassiske magiske kvadratet. 
Disse betraktningene er ført videre av Frode 
Rønning, som også har hatt samtaler med Ruth 
om hennes tanker bak utformingen av bildene. 

Det klassiske magiske kvadratet
Den strukturen som er best kjent i forbindelse 
med begrepet magisk kvadrat, er den som er vist 
i figur 1.

8 1 6

3 5 7

4 9 2

Figur 1

Her er heltallene fra 1 til 9 brukt én og bare 
én gang, og summen i hver rad, hver søyle og 
hver diagonal er 15. Denne strukturen har sitt 
opphav i Kina, og litt om dens historie og andre 
egenskaper ved magiske kvadrater er tidligere 
beskrevet i Tangenten av Per-Eskil Persson  
(2006). Persson gjør rede for at med kravet om 
å bruke heltallene fra 1 til 9 én og bare én gang, 
finnes det, bortsett fra at figuren kan roteres og 
speiles tilsvarende symmetriene i et kvadrat, 
bare den ene muligheten som er vist i figur 1. 

Bildene
Ruth har i alt laget fire bilder med temaet 
magisk kvadrat, alle laget i akryl. Vi tar her med 
to av de fire. 

Frode Rønning
NTNU
frode.ronning@math.ntnu.no

Haakon Waadeland
Ruth Waadeland
John Skaarvolds veg 3
7021 Trondheim
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Bildene er laget i 2000, et år som i seg selv 
hadde noe magisk ved seg, nemlig overgangen 
til et nytt årtusen. (Vi går ikke her inn i disku-
sjonen om når årtusenskiftet egentlig skjedde.) 
Begge bildene spiller på betraktninger om tiden 
som går. I figur 2 (Magisk kvadrat I) er tiden 
representert ved en skilpadde som er ment å 
symbolisere at utviklingen går, men den går på 

mange måter sakte. Det er spesielt interessant 
at skilpadden dukker opp i dette bildet, for skil-
padden har en viktig rolle i historien bak det 
magiske kvadratet. Persson (2006, s. 28) gjengir 
den kinesiske legenden om keiseren som så en 
skilpadde komme ut av elven med et mønster på 
skallet som han tolket som et 3×3-mønster med 
tallsymboler, plassert slik som i det magiske 
kvadratet. Ifølge legenden ga dette keiseren 
inspirasjon til en plan for hvordan man kunne 
unngå at elven gjorde skade ved oversvømmel-
ser, og hvordan man kunne utnytte elven til 
vanning. Ruth var ikke klar over denne legen-
den da hun laget bildet, men har av egen inspi-
rasjon lagt inn en skilpadde i bildet og gitt den 
en egen symbolikk. Magisk kvadrat I viser ellers 
en kontrast mellom det trygge og det ustabile. 
Det magiske kvadratet i forgrunnen represente-
rer det trygge. Her er det stabilitet og regulari-
tet, tilværelsen er konstant i alle retninger, men 
i den tredimensjonale strukturen bak er det litt 
kaos. Det er ikke så enkelt å se hva som er under 
og hva som er over. Og i dette kaoset beveger 
skilpadden seg, som et symbol på utviklingen 
som går sakte videre. 

I figur 3 (Magisk kvadrat II) kommer kaoset, 
eller i hvert fall usikkerheten, enda sterkere til 
uttrykk. Ruth omtaler dette som et katastrofe-
bilde. Klokken på huset er fem på tolv, husene 
er ødelagt, og treet til venstre er dødt. Totallet 
i det magiske kvadratet kobles sammen med 
tre nuller og gir årstallet 2000 – det usikre, hva 
skjer i denne overgangen? Mange husker sik-
kert frykten for at verdens elektroniske systemer 
skulle bryte sammen i overgangen til år 2000. 
Men det er allikevel håp! Det gule lysglimtet i 
bakgrunnen er et symbol på håp, og det samme 
er blomsten som står på femtallets plass i det 
magiske kvadratet. Det er fremdeles liv! En kan 
også se en symbolikk i at blomsten (håpet) er 
plassert på femtallets plass. Dette er midtpunk-
tet i kvadratet, punktet som er fast i alle sym-
metriene; rotasjon på 90, 180 og 270 grader og 
speiling om begge midtnormalene og om dia-
gonalene. 

Figur 2: Magsik kvadrat I

Figur 3: Magisk kvadrat II
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Matematikken i det magiske kvadratet
Vi skal nå se litt nærmere på matematikken i det 
magiske kvadratet ut fra perspektivet å løse sys-
temer av likninger. Hvis vi tenker på elementene 
i kvadratet som ukjente, er det ni ukjente i dette 
systemet, markert med a, b, c, …, i i figur 4.

a b c

d e f

g h i

Figur 4

Kravet til et magisk kvadrat er at summen 
av alle rader, søyler og diagonaler skal være lik. 
Hvis vi holder oss til heltallene fra 1 til 9, er 
summen av alle disse tallene 45. Denne summen 
skal fordeles likt på 3 rader (eller søyler), derfor 
må summen i hver rad (eller søyle) være 15. 
Dette er den magiske summen i det klassiske 
kvadratet. Betingelsen at alle summene, i rader, 
i søyler og diagonalt, skal være 15, kan uttryk-
kes slik:

 

( )
( )
( )
( )

( )

i a b c
ii d e f
iii g h i
iv a d g

v b e h

� � �
� � �
� � �
� � �
� � �

15
15
15
15
155
15
15
15

( )
( )

( )

vi c f i
vii a e i

viii c e g

� � �
� � �
� � �  

(1)

I fortsettelsen gir vi slipp på kravet om at vi 
bare skal bruke tallene 1–9, og at hvert tall skal 
brukes én og bare én gang, og vi ser på situa-
sjonen som et likningssystem med åtte liknin-
ger og ni ukjente. Dette er problemstillinger 
som behandles i lineær algebra, og vi skal vise 
hvordan vi kan bruke lineær algebra på ulike 

måter til å analysere problemet. De fleste kjen-
ner til at dersom vi har et likningssystem med 
for eksempel tre likninger og tre ukjente, så kan 
dette ha en entydig løsning. Men det kan også 
ha (uendelig) mange løsninger, eller det kan ha 
ingen løsning. Hvis vi har flere ukjente enn vi 
har likninger, så vil vi aldri kunne ha en entydig 
løsning. Det vil da være minst én fri variabel. 
Vi kan si at vi har flere frihetsgrader (variabler) 
enn krav (likninger), og at systemet ikke kan bli 
bestemt. Men det kan også tenkes at det blir mer 
enn én fri variabel. Dette kommer an på relasjo-
nen mellom likningene. Vi skal senere i artikke-
len vise hvordan vi kan avsløre denne relasjonen 
uten å direkte løse likningssystemet, men først 
vil vi gå rett på og løse likningssystemet. Pers-
son (2006) har vist hvordan dette kan gjøres, og 
gjennom denne prosessen kommer det fram at 
det faktisk er to frie variabler. Velger vi a og b til 
å være frie, kan løsningen skrives slik:

 

c a b
d a b
e
f a b
g a b
h b
i a

� � �
� � �
�
� � � �
� � � �
� �
� �

15
20 2
5

10 2
5

10
10

( )
( )

( )

 

(2)

Vi kunne ha valgt andre enn a og b til å 
være frie, men ikke e. Den er fast bestemt. Ved 
nå å variere på a og b kan man lage så mange 
magiske kvadrater man vil der alle summene er 
15, når man altså har gitt slipp på betingelsen 
om å bare bruke heltallene fra 1 til 9 én og bare 
én gang. En interessant bemerkning er at mens 
det kun finnes én eneste løsning på dette proble-
met med tallene 1–9 brukt én og bare én gang i 
et 3×3-kvadrat, så finnes det 880 løsninger med 
tallene 1–16 i et 4×4-kvadrat, og hele 275305224 
løsninger med tallene 1–25 for et 5×5-kvadrat 
(Engø, 2002). Vi går ikke nærmere inn på dette 
her.
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Nesten-magiske kvadrater
Det er altså ikke noen vits i å prøve å finne flere 
magiske kvadrater der tallene 1–9 brukes én og 
bare én gang, men hva om vi ikke bruker alle 
tallene, og lar hvert av dem opptre mer enn én 
gang? Den magiske summen skal fortsatt være 
15. Siden det skal være 9 tall, kunne man tenke 
seg å bruke 3 forskjellige tall og la hvert tall 
opptre nøyaktig tre ganger. I figur 5 er vist én 
slik mulighet, med tallene 2, 5 og 8. 

2 8 5

8 5 2

5 2 8

Figur 5

– Hvilke andre muligheter finnes det for tal-
lene fra 1 til 9? 

– Hvorfor må 5 være med, og hvor må fem-
tallene komme?

– Hvilke symmetrier har disse strukturene?

Vi kan kalle disse for nesten-magiske kvadrater, 
og vi lar det stå som en utforskingsoppgave å 
finne ut av hvilke nesten-magiske kvadrater som 
kan lages. 

Nødvendige og ikke nødvendige krav
Det at vi har åtte likninger og ni ukjente, men 
allikevel har to frie variabler, indikerer at ikke 
alle likningene er nødvendige – dvs. at vi egent-
lig ikke har åtte krav, men bare sju, slik at sys-
temet tillater to frihetsgrader (to frie variabler). 
Da spørs det hvilke av likningene som er nød-
vendige, og hvilke som eventuelt kan fjernes 
uten at løsningsmengden endres. 

I et lineært likningssystem kan en likning 
erstattes med en lineærkombinasjon av de andre 

likningene uten at løsningsmengden endres. Det 
er det som ligger bak teknikken med Gauss-eli-
minasjon. Ved å erstatte likning (v) i (1) med 
summen av likningene (i), (ii) og (iii) minus 
summen av (iv) og (v) får vi likning (vi). Altså 
er egentlig ikke likning (vi) en ny betingelse, 
den inngår i de fem første. Sagt på en annen 
måte: Dersom summen av de tre radene er 15, 
og summen av de to første søylene er 15, er også 
summen av den tredje søylen 15. Kravet til den 
tredje søylen kan altså fjernes. Tilsvarende kan 
vi gjøre for hver av de seks første likningene, så i 
virkeligheten representerer disse bare fem betin-
gelser. Altså kan vi ta bort kravet til summen i 
én av radene eller i én av søylene uten at det gir 
flere løsninger av (1). 

Hva skjer om vi tar bort kravene til en av dia-
gonalene? Kall diagonalen fra øverst til venstre 
og ned mot høyre for hoveddiagonalen og den 
andre for bidiagonalen (markert med røde piler 
i Figur 7). Vi sløyfer først kravet til hoveddia-
gonalen, dvs. kravet a + e + i = 15, likning (vii) i 
(1). Vi vet fra før at det ene kravet til en rad eller 
en søyle inngår i de fem andre, så vi kan godt 
ta bort ett av disse kravene, f.eks. kravet til den 
siste søylen, c + f + i = 15. Da har vi et liknings-
system med seks likninger og ni ukjente: 

 

a b c
d e f
g h i

a d g
b e h
c e g

� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �

15
15
15
15
15
15  

(3)

Da vil vi ha minst tre frie variabler, men det 
er ikke vilkårlig hvilke vi velger som frie. Hvis 
vi lar a og b være frie, ser vi av likning 1 i (3) at 
c er bestemt av disse to; c = 15 – (a + b). Vi kan 
prøve med a, b og d som frie. Litt regning gir 
løsningen
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c a b
e a b d
f a b d
g a d
h a b

� � �
� � � � �
� � � �
� � �
� � � �

15
15 2

30 2 2
15
30 2 2

( )

( )
( )
( dd

i a b d
)

� � � � �30 3 2 2  

(4)

Figur 6 viser et eksempel som oppfyller (3). 
Summen i hoveddiagonalen er her 6, og 
summen i den tredje søylen er 15, selv om dette 
altså ikke er lagt inn som et direkte krav. Som 
vi har vist tidligere, ligger det imidlertid impli-
sitt i kravene til de andre søylene og til radene. 
Kan du finne flere eksempler? På tilsvarende 
måte kan vi finne løsninger dersom vi tar bort 
kravet til bidiagonalen. Prøv selv å finne slike 
eksempler.

Oppsummert kan vi si at vi har observert at 
vi kan ta bort en av de summene som er vist 
med de blå pilene (radene og søylene) i figur 7 
uten at det gir flere eller færre løsninger, men 

dersom vi tar bort en av summene som er vist 
med de røde pilene (diagonalene), så vil det bli 
flere løsninger. 

Videre utdyping med bruk av lineær algebra
I den siste seksjonen skal vi vise hvordan teori 
fra lineær algebra kan brukes til å analysere 
situasjonen gitt ved likningssystemet (1). Kunne 
vi ha sagt på forhånd hvor mange, og hvilke, av 
betingelsene som var nødvendige? I matriseno-
tasjon kan likningssystemet (1) uttrykkes slik:

1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 1 0 0 1 0 0
0 1 0 0 1 0 0 1 0
0 0 1 0 0 1 0 0 1
1 0 0 0 11 0 0 0 1
0 0 1 0 1 0 1 0 0
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(5)

Poenget vi vil ha fram, er at all informasjon 
om løsningene til likningssystemet essensielt 
sett ligger i matrisen. Siden matrisen til lik-
ningssystemet har åtte rader, kan den maksi-
malt ha åtte lineært uavhengige radvektorer. Fra 
grunnleggende resultater i lineær algebra er det 
kjent at antall lineært uavhengige radvektorer er 
lik antall lineært uavhengige søylevektorer (se 
f.eks. Anton & Rorres, 2005, s. 279–280). Dette 
antallet kalles rangen til matrisen. Matrisen 
representerer en avbildning fra R9 inn i R8. Det 
er også et grunnleggende resultat i lineær alge-
bra at for en matrise M med n søyler og m rader, 
som da avbilder Rn inn i Rm , vil

Rang(M) + dim(ker(M)) = n, (6)

der ker(M) er det som kalles kjernen, eller null-
rommet, til M, altså den delmengden av Rn som 
matrisen avbilder på nullvektoren i Rm  (se f.eks. 
Anton og Rorres, 2005, s. 280–281). 

2 8 5

5 2 8

8 5 2

Figur 6

a b c

d e f

g h i

bidiagonal

hoveddiagonal

Figur 7
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I vår situasjon er Rang(M) høyst lik 8, og 
n = 9, så nullrommet til M, ker(M), må minst 
ha dimensjon 1.

Vi skal nå vise at dimensjonen til ker(M) er 
lik 2, altså at det er to frie variabler. Kall rad-
vektorene i M for r1, … , r8. Det er lett å se at 
r1 + r2 + r3 = r4 + r5 + r6. Begge sidene i denne 
likningen gir vektoren (1,1,1,1,1,1,1,1,1). Altså 
kan en hvilken som helst av de seks første rad-
vektorene, r1, r2, r3, r4, r5 og r6, uttrykkes som en 
lineærkombinasjon av de fem andre. Rangen til 
M er altså høyst 7. 

Vi kan bestemme rangen til en matrise ved å 
utføre en prosess som tilsvarer Gauss-elimina-
sjon. Å gjøre dette for hånd er arbeidskrevende. 
Vi har brukt computer-algebra-systemet Maple 
til å beregne den såkalte reduserte rad-echelon-
formen til M. Denne blir slik: 

M ’�

� �

� �

1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 0 0 0 1 1

0 0 0 1 0 0 0 1 2

0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 00 1 2

0 0 0 0 0 0 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Det er kjent at overgangen fra M slik den står 
i (5) til den reduserte rad-echelon-formen, M’, 
bevarer rangen (se f.eks. Anton og Rorres, 2005, 
s. 270). I M’ er det sju rader med ledende enere 
og en rad med bare nuller, så antall lineært uav-
hengige radvektorer er 7. Dermed er rangen til 
M’, og til M, lik 7. Ved å bruke setningen (6) 
finner vi at nullrommet til M har dimensjon 2, 

altså at det er to frie variabler.
Dette betyr at om man av de åtte radvekto-

rene tar bort en av de seks første, er de sju reste-
rende lineært uavhengige. Og det spiller ingen 
rolle hvilke av de seks som tas bort. Rangen til 
matrisen er fortsatt 7. Om derimot en av de to 
nederste radvektorene tas bort, blir situasjonen 
annerledes.

La N være matrisen som fås ved å ta bort den 
nederste raden i M. Maple gir at denne matri-
sen har redusert rad-echelon-form N’ som vist 
nedenfor.

N ’

/ /

/ /

/ /�
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� �

�

1 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0

0 1 0 0 0 1 2 0 1 2 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1
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0 0 0 0 0 0 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

/ /
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Dette viser at rangen til N er 6. I dette tilfellet 
blir altså dimensjonen til nullrommet 3, dvs. 
det er tre frie variabler. Det blir tilsvarende om 
man tar bort den nest nederste radvektoren i 
M. 

Referanser
Anton, H., & Rorres, C. (2005). Elementary linear algebra. 

Applications version (9. utg.). New York; NY: John 
Wiley & Sons, Inc.

Engø, K. (2002). Hvor magisk er eksponensialet til et 
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Persson, P. E. (2006). Magikerns kvadrat. Tangenten 
– tidsskrift for matematikkundervisning, 17(1), 
28–31, 43.
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en kunne multiplisere effektivt, må en beherske 
den lille multiplikasjonstabellen ut og inn». Den 
nyeste boken, «QED» fra 2012 er noe mildere: 
«Noen huller i tabellkunnskapen er likevel til å 
leve med». Men vi får tro at de mener elevene skal 
lære tabellen i utgangspunktet, når de formulerer 
seg slik.

Læreplanen for grunnskolen (2006) er mer-
kelig vag når det gjelder dette temaet, et tema 
som forøvrig burde være det enkleste i verden å 
få konkret og presist. De skriver at elevene skal 
bruke den lille multiplikasjonstabellen i ulike 
sammenhenger, men de skriver ikke at de skal 
kunne den utenat. Det er altså greit for plangrup-
pen hvis eleven sitter med gangetabellen oppslått 
foran seg og fører over tallene til et mer sammen-
satt regnestykke. Vi er sikkert alle sammen enige 
om at det beste er å kunne den – men hvorfor er 
det da så umulig å sette det opp som et krav? I 
tidligere tider var det aldri noen tvil om at det 
skulle kreves.

I Storbritannia var det for noen få år siden 
en debatt om nye læreplaner1 der gangetabellen 
spilte en rolle. Den daværende utdanningsmin-
steren, Michael Gove, skjerpet i 2013 kravene2 slik 
at britiske elever nå skal beherske tabellen opp til 
12 ganger 12 ved 9 års alder. Tidligere var kravet 
kunnskaper opp til 10 ganger 10 ved 11 års alder. 
På denne bakgrunnen virker det mer enn underlig 
at norske elever ikke skal behøve å kunne tabellen 

Dag Torvanger

Ikke glem gangetabellen!

Det å lære gangetabellen har alltid vært sentralt i 
skolematematikken. Det er kanskje det første folk 
flest tenker på når de tenker tilbake på den mate-
mikken de var gjennom i de første skoleårene. 
Men vil det fortsatt være slik i fremtiden? 

Jeg ble i tvil om dette da jeg første gang så «Tall 
og tanke», en lærebok for 1–7-delen av lærerut-
danningen fra 2010. Her står det helt eksplisitt, 
for første gang i en slik lærebok, så vidt jeg vet, 
at elevene ikke behøver å lære «hele gangetabel-
len» (side 200). Det er et klart brudd med tradi-
sjonen både i lærerutdanning og grunnskole, og 
jeg mener det fortjener mer oppmerksomhet enn 
det har fått. 

Tidligere bøker for lærerutdanning hadde 
en annen tilnærming. I den første utgaven av 
«Matematikk for lærere» fra 1984 står det klart 
og greit: «Før barna skal begynne å lære multipli-
kasjon av flersifrede tall, bør de ha lært hele den 
lille multiplikasjonstabellen». «Alfa» fra 2006 (og 
senere utgaver) har et like klart synspunkt: «Skal 

Dag Torvanger
Universitetet i Stavanger
dag.torvanger@uis.no
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opp til 10 ganger 10 i løpet av hele grunnskolen.
Jeg har prøvd å sette meg inn i situasjonen i 

noen andre europeiske land, men det er virkelig et 
usammenhengende lappeteppe. I Tyskland3 har de 
ulike planer for de ulike delstatene. Baden-Würt-
temberg har en plan som er i samsvar med mine 
egne ideer. De skal kunne den lille gangetabellen 
«og dens omvending» i 4. klasse og selvfølgelig 
kunne bruke denne kunnskapen i mer sammen-
satte oppgaver og problemer. Dette er vel også et 
poeng som vi alle kan være enige om: Tabellkunn-
skapene kommer først til sin rett når de blir bli 
brukt i en større sammenheng. De skriver videre 
at formell øvelse på algoritmer er uunnværlig 
fordi det fører til regnesikkerhet.

Danmark4 er på et annet spor. Læreplanforfat-
terne der skriver mye om at elevene skal utvikle 
egne metoder, og de skriver eksplisitt: «Det siktes 
ikke mot oppøvelsen av standardiserte algorit-
mer» (1.– 3. klasse). Noe så radikalt har jeg ikke 
sett i norske planer eller lærebøker. Gangetabellen 
er nevnt et helt annet sted som eksempel på noe 
de skal kunne, men det er dårlig sammenheng i 
planen. 

Hvorfor skal så elevene lære gangetabellen? 
Det er mange grunner. Det forslitte gamle argu-
mentet om at vi nå bruker kalkulator i praktisk 
regning, er bare en liten bit av sannheten. I prak-
tisk matematikk og hverdagsmatematikk kommer 
vi opp i mange situasjoner der tabellkunnskapene 
er nyttige. Kanskje har vi en multiplikasjon med 
59 som faktor og ønsker å bruke overslagsregning 
med 60 i stedet for. Da er det ikke dumt å kunne 
seksgangen. Når den er automatisert, går opera-
sjonene raskere og på et høyere intellektuelt nivå 
fordi vi ikke behøver å gjøre alt fra bunnen av.

Men viktigere er kanskje den nytten vi har av 
automatiserte kunnskaper i teoretisk matema-
tikk. Forkorting av brøk er et godt eksempel. For 
å kunne forkorte faktor i teller mot faktor i nevner 
må man først være i stand til å tenke på de ulike 
tallene som produkter. Dette forutsetter tabell-
kunnskaper. Først når de kunnskapene er auto-
matisert, har man mentalt overskudd til å forstå 
hva som foregår i forkortingen. Det samme gjelder 

divisjon. Det er mye å holde greie på underveis i 
en flersifret divisjon. Hvor mye er delt ut, og hvor 
mye har vi tilbake? Hvis ikke tabellkunnskapene 
ligger der i utgangspunktet, har man ikke kapasi-
tet til å følge det resonnementet som gjelder selve 
divisjonen. 

Noen av de styggeste feilene vi ser blant elever 
i videregående skole og høgskole/universitet er det 
som gjelder grunnleggende algebra. De kan ikke 
rutineoperasjoner som faktorisering og forkorting 
og roter med ledd og faktor. Alt dette bygger på 
tallregning. Og de tilsvarende operasjonene i tall-
regning bygger på disse tabellkunnskapene som 
forfatterne av «Tall og tanke» ikke vil prioritere. 
Jeg mener det er en farlig kurs å slå inn på. Kan-
skje ser vi konsekvensene av denne kursen alle-
rede blant de elevene som går ut av skolen i dag.

Noter
1 http://www.bildungsserver.de/Bildungsplaene-

der-Bundeslaender-fuer-die-fruehe-Bildung-in-
Kindertageseinrichtungen-2027.html

2 http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/
ffm/matematik/1-3-klasse/tal-og-algebra/regne-
strategier/fase-3

3 https://www.gov.uk/government/publications/
national-curriculum-in-england-mathematics-pro-
grammes-of-study/national-curriculum-in-eng-
land-mathematics-programmes-of-study#year-
4-programme-of-study

4 http://www.telegraph.co.uk/education/education-
news/10166020/Michael-Gove-new-curriculum-
will-allow-my-children-to-compete-with-the-very-
best.html 
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Amborneset Matematikkpark
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Matematikkruner
Overraskende former med operasjoner

Mike Naylor

Matematikkruner er figurer som representerer 
funksjoner. Bildene er laget av buer som kobler 
input til output på en sirkel med tall. Når vi 
lager runer, skaper vi spennende figurer som gir 
oss innsikt i egenskaper ved tall og operasjoner.

Som et eksempel kan vi begynne med multi-
plikasjonsruner. Tegn en sirkel, og skriv sifrene 
fra 0 til 9 rundt sirkelen (eller bruk lenken til 
kopieringsoriginalen, se nedenfor). Skriv opera-
sjonen vi bruker, for eksempel «× 3», ved siden 
av sirkelen. Nå multipliserer vi hvert siffer på 
sirkelen med 3 og tegner en bue for å vise start-
tallet og produktet når vi ganger med 3. De 
første stegene er som følger:

(1) 1 × 3 = 3, så tegn en bue fra 1 til 3.

(2) 2 × 3 = 6, så tegn en bue fra 2 til 6.

(3) 3 × 3 = 9, så tegn en bue fra 3 til 9.

Hva gjør vi når vi kommer til 4? 4 × 3 = 12. Vi 
har ikke 12 på sirkelen. Vi bare fortsetter rundt 
sirkelen forbi 0 (som teller som 10) til 2. Resulta-



tangenten 3/2016 35

tet er modulo 10, slik som en klokke som har 10 
timer i stedet for 12. Når vi bruker modulo 10, 
kan vi tenke at vi bare er interessert i det siste 
sifferet i resultatet – ganske lett! Fortsett rundt 
sirkelen slik:

(4) 4 × 3 = 12. 4 skal kobles til 2, det siste sifferet i 12.

(5)  5 × 3 = 15. 5 skal kobles til 5. Tegn en liten sløyfe.

(6) Fortsett rundt sirkelen. Ikke glem 0!

Hva slags egenskaper har figuren? Den er 
symmetrisk både vannrett og loddrett. Den 
har sirkler på toppen og bunnen. Den har to 
«sommerfugl»-former. Hva hvis vi ganger med 
andre tall? Vil de ha lignende egenskaper? 

I rammen ser du  multiplikasjonsruner fra 
× 0 til × 9. Hva kan du finne? Her er noen spørs-
mål:
– Har alle figurene de samme symmetriene?
– Hvilke figurer ligner på hverandre? Ser 

akkurat like ut?
– Hvorfor er sløyfene der de er?
– Hva skjer hvis vi forsetter med × 10, × 11, 

× 12 osv.?

Flere ideer
Bildene kan fargelegges for å lage nydelig kunst. 
Buene kan erstattes med rette linjer, piler eller 
andre måter å vise koblinger på. Figurene kan 
også lages med hyssing.
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Hvilken som helst regneoperasjon kan 
brukes. Addisjonsruner er stjerner ... hvilke ser 
likedan ut og hvorfor? Hva hvis vi ganger med 2 
og legger til 1? Ganger med 2 og legger til 2 og så 
3, 4, 5 osv.? Merkelige ting skjer! Hva med funk-
sjoner med potens? Prøv med mange forskjellige 
funksjoner – alt er lov! Her er noen bilder til 
inspirasjon … hva kan du finne?

  

x 2          x 2 + 4

  

x 2 + 9          x 3

Matematikkruner i klasserommet
Jeg har brukt matematikkruner mange ganger 
i klasserom fra 3. trinn til videregående. Vi 
tegner «ganger med 3»-runer sammen, og 
etterpå kan elevene utforske. Vi sammenligner 
design, og elevene trekker slutninger og bevi-
ser sine ideer. De kan for eksempel legge merke 
til at alle oddetall-multiplikasjonsruner har en 
sirkel på bunnen. Hvorfor det? Å oppdage at alle 
oddetall slutter med 5 når de er ganget med 5, 
er ikke bare tallteori, men ekte matematikk som 
også unge elever kan oppdage.

Unge elever liker å øve på multiplikasjon 
ved å lage runer, mens eldre elever kan utfor-

ske andre modulosystemer. Modulo-12-runer 
er ganske utfordrende – «siste-siffer-regelen» 
fungerer ikke lenger. Alle elever kan likevel se 
etter mønster og sammenhenger.

Videre
På http://mike-naylor.com/runes finner du en 
webapp som du kan leke med. Appen gjør det 
mulig å utforske multiplikasjon i moduloer fra 
10 til 360 og tilbyr animasjoner og flere innstil-
linger.

Et PDF-dokument med ti blanke modulo-
10-runer finnes her: 

http://mike-naylor.com/resources/runes.pdf

Masch, R., Wejdmark, M., & Bucht, M. (2011). 
Leka och lära matematik ute. Vimmerby: Outdoor-
Teaching Förlag.

Omland, K., & Bones, G. (2011). Matematikk i barneha-
gen: Idéhefte og erfaringer fra et kompetansehe-
vingsprosjekt. Trondheim: Nasjonalt senter for 
matematikk i opplæringen. 

Solem, I. H., & Reikerås, E. K. L. (2008). Det matematiske 
barnet (2. utg.) Bergen: Caspar Forlag.
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Säljö, R. (2010). Læring i praksis – Et sosiokulturelt per-
spektiv. Oslo: J.W. Cappelens Forlag A/S.

Utdanningsdirektoratet (2013). God regneopplæring 
– for lærere på ungdomstrinnet. Henta 4. januar 
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gende-ferdigheter/Container/God-regneoppla-
ring--for-larere-pa-ungdomstrinnet/
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og Higher Psychological Processes. London: 
Havard University Press.
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Geir Botten

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

262 sider · 510,– · ISBN 978-8290898-71-2

Bestill på ordre@fagbokforlaget.no

Toril Eskeland Rangnes, Helle Alrø (red.)

Matematikklæring for framtida
Festskrift til Marit Johnsen-Høines
Festskriftet til Marit Johnsen-Høines er en hyllest og takk til en  
kollega, inspirator og foregangskvinne i det nordiske forsker miljøet  
i matematikkdidaktikk. 

Bidragsyterne er Marits kollegaer fra nordiske institusjoner, som  
inspirert av Marits forsk ning bidrar med ny kunnskap innen  
forskningsfeltet matematikkdidaktikk.

ISBN 978-8290898-70-5

285 sider · 400,–

Bestill på ordre@fagbokforlaget.no

Caspar Forlag AS · www.caspar.no
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Intervju med to lærere

Per-Einar Sæbbe
Universitetet i Stavanger
per-einar.saebbe@uis.no 

Bjørnar Nedrebø
Førskolelærer, Iglemyr skole
bjornar.nedrebo@sandnes.kommune.no

Odd Einar Røvik
Soma-Stangeland skole
odd.einar.rovik@sandnes.kommune.no

Jeg fikk utfordringen av Beate Nygård på 
DMMH om å intervjue to lærere som under-
viser i matematikk i barnehage eller småskole. 
Siden de portrettene som er gjort i Tangenten i 
2016, alle er av barnehagelærere, og jeg selv er 
barnehagelærer som forsker på barnehagelære-
res kompetanse i matematikk, har jeg valgt å 
intervjue to lærere i småskolen. Begge har vært 
kontaktlærere på 4. trinn skoleåret 2015–2016, 
men de har begge hatt sin matematikkunder-
visning i alle trinn på småskolen. 

For meg er det interessant å få kunnskap 
om hvilken kompetanse lærerne i skolen 
mener barna bør ha med seg fra barnehagen, 
og hvilke faglige utfordringer som karakterise-
rer matematikkundervisning både i skolen og i 
barnehagen. Det ser ut som barnehagelærere og 
lærere i skolen opplever utfordringene ganske 

likt, på tross av forskjeller i barnas alder. I begge 
tilfeller vil lærerens kompetanse være essensiell 
for barnas læringsutbytte.

Bjørnar Nedrebø
Han er 43 år og har 20 års erfaring som lærer. 

Hva ser du som god matematikkundervisning på 
trinnet du underviser?

Tydelig klasseledelse med trygge og gode 
rammer et helt nødvendig for god undervis-
ning. Hovedmålet mitt på å få elevene engasjert, 
gjøre dem nysgjerrige og vekke lærelysten. Kort 
sagt må elevene bli motivert for læring, og det 
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er da spesielt fire ting jeg opplever at det er lurt 
å fokusere på: 
– Oppgaver fra dagliglivet. Læreren må 

klare å få elevene til å se nytten av å lære de 
ulike temaene. Dette krever at de får jobbe 
med oppgaver som viser at de virkelig får 
bruk for dette i dagliglivet, og at dette er 
kunnskap som trengs i deres liv, enten nå 
eller senere.

– Elevenes virkelighet. Ta utgangspunkt i 
eksempler fra elevenes virkelighet. Jeg opp-
lever at undervisningen blir mer levende 
og engasjerende hvis jeg lager matematiske 
oppgaver som omhandler elevene i klassen, 
ut fra barnas interesser og hobbyer.

– Konkurranser. Avslutt timene med en 
form for konkurranse – gjerne læreren mot 
elevene. Lag de matematiske spørsmålene 
akkurat så vanskelige at det som regel blir 
en knapp seier til elevene. Spørsmålene 
som lages er i realiteten hentet fra målet/
målene som er satt for timen/uka. Konkur-
ranser motiverer.

– Matematiske spill. I lærerveiledningen er 
det mange spill som kan brukes innenfor 
alle temaer. Jeg har valgt å vie én av de fem 
mattetimene vi har i uka, til spill. Jeg opp-
lever at elevene får godt faglig utbytte av å 
spille i sammen, samtidig som dette også er 
god trening i sosial kompetanse.

Hvilken positiv erfaring fra din matematikkun-
dervisning ønsker du å dele?

Det er veldig viktig å gi barna tro og visshet 
om at de kan mestre matematikk. Noen elever 
har av ulike grunner liten tro på egne matema-
tiske evner og ferdigheter. Å gi oppgaver som 
elevene mester, samtidig som de får konkrete 
positive tilbakemeldinger på sitt arbeid, er en 
grunnpilar i undervisningen. Mestringsfølelse 
og konkrete tilbakemeldinger løfter elever over 
tid opp til et høyere faglig nivå. 

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

Å nivå-differensiere slik at alle opplever 
mestring og allikevel har noe å strekke seg etter, 
synes jeg er den største utfordringen, særlig med 
tanke på de ressursene jeg har til rådighet i klas-
serommet.

Hva tenker du kan være nyttige erfaringer for 
barna å ha med seg fra barnehagen når det gjel-
der faget matematikk?

La meg innledningsvis si at jeg synes bar-
nehagene jobber veldig bra både med faglig og 
ikke minst sosial kompetanse. Jeg har blant 
annet jobbet elleve år på første trinn, og ser at de 
har mye god bagasje med seg fra barnehagene.

Jeg ønsker at barna i barnehagen skal få opp-
leve matteglede. Lek og spill med telling og tall 
er med på å underbygge dette. Butikklek, pus-
lespill, Lego, bygging med klosser og litteratur 
tilknyttet tall og telling er viktig basis for barna.

Jeg synes det er viktig at barna får samar-
beide om å løse oppgaver, og at de får forklare 
for en voksen hvordan de kom fram til svaret. 
Det er fint hvis det også er rom for at barna få 
lage egne matteoppgaver. Bevisstgjøring rundt 
ulike læringsstrategier er noe jeg ser på som 
veldig viktig.

Hva kunne du tenke deg å lese om i Tangenten?
Læringsstrategier i matematikk er noe jeg 

synes er spennende å lese om. Jeg savner en 
større bevisstgjøring rundt ulike læringsstrate-
gier i alle fag. 

Odd Einar Røvik
Han har 19 års erfaring som lærer. i Sandnes 

kommune.

Hva ser du som god matematikkundervisning på 
trinnet du underviser?

Jeg er veldig stor tilhenger av stasjonsunder-
visning i småskolen. Tre ganger i uka bruker 
vi å ha stasjonsundervisning. En av disse uke-
dagene er forbeholdt matematikk. Der deler vi 
elever inn etter nivå og gir dem gruppenavn fra 
matematiske begreper. Vi har selvfølgelig andre 
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grupper i norsk og engelsk når vi har stasjons-
undervisning. Arbeid med konkreter er viktig, 
spesielt for dem som trenger å se mengden foran 
seg for å henge med.

Hvilken positiv erfaring fra din matematikkun-
dervisning ønsker du å dele?

Stasjonsundervisning er klart den undervis-
ningsformen som elevene og jeg liker best. Da 
jobber vi 15–20 minutter på hver stasjon med 
varierte oppgaver. Ofte har vi delt klassen i fire 
arbeidsstasjoner: 
– Lærerstyrt stasjon, der jeg kan nivåtilpasse 

stoffet jeg snakker med elevene om. Dette 
er den beste økta. 

– Skrive-/regnestasjon, der elevene stort sett 
er selvhjulpne med skriftlige oppgaver som 
jeg tydelig har gjennomgått på forhånd. 

– Datastasjon, der elevene jobber digitalt 
med samme emne som vi har i dagens økt. 
På skolen vår har vi læreverket Multi, som 
også har gode hjemmesider for øving med 
ulike innfallsvinkler. Nivådifferanseringen 
her er flott, siden elevene selv velger sitt 
nivå på vei inn i oppgavene. 

– Konstruksjonsstasjon, der elevene f.eks. 
skal sortere, bygge, planlegge, gjennom-
føre, spille og konstruere i ulike materialer. 
Dersom elevtallet gjør at du må ha flere 
grupper, vil jeg gjøre nr. 5 til en lesestasjon 

der de leser stille i hyllebok eller «Aften-
posten junior.»

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

Den største utfordringen er å tilpasse under-
visningen til hele klassen. Det er her stasjonsun-
dervisningen er fantastisk. Det er på den lærer-
styrte stasjonen jeg øver klokka til noen og ser 
på bussruter til andre, i én og samme time. For 
å sikre god arbeidsro for de andre elevene er en 
nesten avhengig av en ekstra lærer til for å gjen-
nomføre gode arbeidstimer med stasjonsunder-
visning. Lærertetthet er viktig, da du har mange 
voksne som kan holde trykket oppe på under-
visningen. Læreren bør være frigjort, slik at han 
kan sitte og kommunisere bare med gruppa på 
den lærerstyrte undervisningen. I vår kommune 
er det nå strenge budsjettinnsparinger som gjør 
at lærertettheten går kraftig ned. Fra høsten av 
prioriterer skolen kun det lovpålagte, noe som 
gjør at bruken av tolærersystem, eventuelt assis-
tent, begrenser seg i disse timene. Jeg er redd 
vi mister flere gode økter med stasjoner høsten 
2016 …

Hva tenker du kan være nyttige erfaringer for 
barna å ha med seg fra barnehagen når det gjel-
der faget matematikk?

De må gjerne kunne telle forlengs, baklengs 
og rekketelling. Sortering av vekter, lengder og 
mengder er alltid en fordel at de kjenner til.

Hva kunne du tenke deg å lese om i Tangenten?
Undervisningstips er alltid kjekt. Jeg er glad i 

grubliser for elever som trenger litt ekstra utfor-
dring.
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Barnehagelærerrollen med 
blikk på matematikk
Å utvikle seg som barnehagelærer i matema-
tikk handler om å se matematikkmuligheter i 
barns lek, men også om å lede personalet til god 
matematikksamhandling med barn. På den ene 
siden er det viktig å få øye på barns naturlige 
utforsking av matematikk og legge til rette for 
samtaler og aktiviteter som stimulerer matema-
tisk tenkning. På den andre siden er det sentralt 
å arbeide med å bevisstgjøre voksenrollen slik at 
hele personalet arbeider sammen for å stimulere 
barns matematiske utvikling. Det blir en vek-
selvirkning mellom det å anspore barna selv og 
det å lede og oppmuntre andre til å gjøre det 
samme. 

I denne artikkelen følges tre studenter, Marit, 
Ailin og Lotte, i sitt tredje studieår ved førsko-
lelærerutdanningen (nå barnehagelærerutdan-
ningen). Som en del av pedagogikkfaget skal 
studentene få erfaring med å lede et utviklings-
arbeid i praksis og arbeide med ledelse og sam-
spill i barnehagen. Marit, Ailin og Lotte velger 
å knytte sitt utviklingsprosjekt til matematikk. 
Utviklingsarbeidet er knyttet til fire ukers prak-
sis i tredje studieår. Artikkelen beskriver stu-
dentenes erfaringer med å lede assistentene for 
å øke fokus på å stimulere barns matematiske 
kompetanse i barnehagen. 

Et pedagogisk utviklingsarbeid handler 
om «en planlagt forandring av praksis, ved å 
arbeide systematisk med mål, innhold, arbeids-
former og organisering for å utvikle barnehagen 
til å bli kvalitativt bedre» (Foss, Hyrve, Klages 
& Sataøen, 1999, s. 53). Det er ulike faser i utvi-
klingsarbeidet, fra å bli kjent med barnehagen 
og dens behov til planlegging der selve problem-
stillingen formuleres. Et utviklingsarbeid krever 
en teoretiske forankring og valg av metoder for 
hvordan man vil arbeide sammen med delta-
kerne. For å lykkes handler det om å skape et 
eierforhold til prosjektet i personalgruppen. 
Planlagte mål og aktiviteter må iverksettes. 
Et utviklingsarbeid avsluttes med refleksjoner 
i etterkant og tanker om hvordan barnehagen 
kan arbeide videre. Målet med denne artikkelen 
er ikke å gi en utdypende beskrivelse av de ulike 
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fasene i utviklingsarbeidet, men å beskrive hva 
studentene gjorde, og bakgrunnen for ulike valg 
som ble tatt. Fasene i et utviklingsarbeid er mer 
utførlig beskrevet av Kvistad og Søbstad (2005). 

Å planlegge starten på et utviklingsarbeid
Utviklingsarbeidet startet med at studentene 
hadde et lite møte med barnehagen for å kart-
legge barnehagens behov. Det er et viktig ledd 
i forankringsprosessen å finne et fokusområde 
og få barnehagen med i valg av tema, jf. Kvi-
stad og Søbstad (2005, s. 130). De skriver at 
fokusområdet i et utviklingsarbeid ofte kan ta 
utgangspunkt i et problem eller et ønske om å 
gjøre noe en allerede gjør, enda bedre. I studen-
tenes samtale med personalet kom det frem at 
fagområdet «Antall, rom og form» ikke var så 
synlig i barnehagehverdagen. Følgende mål for 
utviklingsprosjektet ble formulert: «Bevisstgjø-
ring av matematikk blant personalet som skal 
inspirere til økt aktivitet og matematikkglede i 
barnehagen». Personalet var positive til å delta 
og gledet seg til nye utfordringer relatert til 
matematikk og barn. Det var et godt utgangs-
punkt. 

Teoretisk forankring
Etter at målet var bestemt, ønsket studentene 
et felles fokus på hva matematikk for små barn 
kunne være. De stilte seg selv spørsmålet om 
hva som var matematikk for barnehagebarn, og 
fant ut at det var lett å svare «alt». Å sette ord 
på egne kunnskaper i matematikk var ikke så 
enkelt. Studentene valgte derfor å bevisstgjøre 
sin egen matematiske kompetanse ved å søke 
etter litteratur om matematikk.1 Studentene 
valgte å fokusere på Bishops seks fundamen-
tale matematikkaktiviteter (Bishop, 1988). De 
grunnleggende aktivitetene: forklaring og argu-
mentasjon, lokalisering, design, telling, måling 
og lek og spill var redskap for å legge til rette for 
og analysere barns aktiviteter i lys av en bar-
nehagekontekst. Disse aktivitetene er ikke pri-
mært knyttet til skolematematikk, men til barns 
lek og aktivitet. De er grunnlag for barnehagens 

fagområde «Antall, rom og form» i rammepla-
nen (Kunnskapsdepartementet, 2011), og er 
derfor en fin innfallsport til matematikk også i 
møte med assistentene i barnehagen. 

Prosjektskisse
Studentene utarbeidet en prosjektskisse som ble 
presentert på et personalmøte med barnehagen 
i forkant av praksis, slik at personalet var godt 
forberedt på hva som skulle skje. 

Studentene bestemte seg for å intervjue og 
veilede assistentene, da det gjerne er de som har 
størst ønske om ny informasjon og kunnskap. 
Det var et mål å se utvikling i perioden, så vei-
ledningene ble lagt til både første og siste del 
av praksisperioden. For å ha et tydelig fokus på 
matematikk i perioden ble det bestemt at det 
én gang i uken skulle være spesielt tilrettelagt 
for matematiske aktiviteter. Disse dagene hadde 
studentene ansvar for.

Intervju
Intervju kan brukes for å kartlegge assistenters 
kompetanse i matematikk og få frem deres syn 
på matematikk. Intervju kan gi innsikt i perso-
nalets indre verden (Løkken & Søbstad, 2013, s. 
104). Studentenes mål var å få frem taus kunn-
skap om matematikk. De tenkte gjennom hva 
som kunne fungere som gode intervjuspørsmål. 
Målet var å få utviklingsprosjektet til å bli hele 
personalgruppens prosjekt, ikke bare et student-
prosjekt. Eksempler på spørsmål som ble stilt 
i intervjuet, var: «Hva er matematikk for deg 
i barnehagen?», «Hvordan bruker du språket 
innenfor matematikk?», «Har du noen tanker 
om hvordan du kan jobbe med matematikk i 
barnehagen?», «Hva synes du om matematikk i 
barnehagen?», «Hva er din innstilling til å være 
med på dette utviklingsarbeidet?» 

I intervjuet kom det blant annet frem at 
assistentenes første tanke om matematikk 
knyttet seg til skolematematikk, selv om tema 
som telling, romforståelse og måling i barneha-
gen interesserte dem. Hos noen assistenter var 
temaet matematikk knyttet til negative erfarin-
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ger fra egen skolegang, det var derfor viktig for 
studentene å gi assistentene selvtillit og tro på 
egne evner i dette utviklingsarbeidet. 

Veiledning
I følge Meyer (2005) handler veiledning om å 
være en veileder som hjelper en veisøker i egen 
læringsprosess. Det handler om å la veisøkeren 
få rom til å tolke sine egne refleksjoner og å være 
støttende og tilgjengelig for undring og samtale 
rundt det veisøkeren jobber mot. Det er også 
sentralt å utfordre alle områder av kompetan-
sen veisøkeren besitter. «Hensikten med veiled-
ning er ikke å få ferdige svar, men utvikle evnen 
til å reflektere over og tolke situasjoner som er 
grunnlag for valg.» (Meyer, 2005, s. 112). 

Studentene valgte å planlegge veilednin-
gen i forkant for å få en god struktur på den. 
De innledet med en begrunnelse for hvorfor 
man har veiledning. I følge Kvistad og Søbstad 
(2005) er ansattes medvirkning helt sentralt for 
å lykkes i utviklingsarbeidet. Assistentene ble 
utfordret til å ta med egne praksisfortellinger til 
veiledningene. Praksisfortellingene bidro til økt 
medvirkning og var utgangspunkt for å reflek-
tere over egne pedagogiske handlinger. For å 
sikre samtale om ulike tema innenfor fagom-
rådet «Antall, rom og form» hadde studentene 
også med egne praksisfortellinger samt bilder 
fra barnehagen som de oppfordret til samtale 
rundt. 

Studentene gjennomførte også en idémyld-
ring blant assistentene om hva matematikk for 
små barn kunne være. Assistentene kom med 
eksempler som telling i samlingsstund, sorte-
ring av leker, bevisst begrepsbruk, for eksem-
pel «over», «under», og arbeid med former, for 
eksempel ved å leke med puttebokser. Her kom 
det også frem at barnehagen hadde høner som 
la egg. En av assistentene påpekte at hun alltid 
telte eggene inni seg, men nå så hun dette som 
en fin telleaktivitet sammen med barna. En 
annen nevnte at hun tidligere hadde bygget et 
melkekartonghus på småbarnsavdelingen som 
var akkurat passe stort for et barn. Dette var 

barna glad i å utforske. Idémyldringen blant 
assistentene var med på å styrke eierforholdet 
til prosjektet.

Utarbeidelse av inspirasjonshefte
Det kom frem under ett av intervjuene at en av 
assistentene savnet en korg eller pose med ting 
som kunne brukes i samlingsstunder for å sti-
mulere barns matematiske kompetanse. Det ga 
studentene ideen til å lage et inspirasjonshefte 
med tilhørende materiale (figur 1). 

Figur 1

Inspirasjonsheftet besto av ulike aktiviteter som 
var beskrevet, gjerne med et illustrerende bilde 
ved siden av. Teksten inneholdt informasjon om 
hvilken del av matematikken som ble stimulert 
gjennom aktiviteten, samt en beskrivelse av 
gjennomføring og utstyr som var nødvendig. 
Studentene laget inspirasjonshefte på bakgrunn 
av ideer fra litteratur2 og tidligere erfaringer fra 
førskolelærerutdanningen. Hensikten var å gi 
assistentene eksempler på aktiviteter og la disse 
virke som inspirasjon for nye aktiviteter. Hver 
avdeling fikk en kopi av heftet, og tanken var 
at personalet etter at utviklingsarbeidet var 
ferdig, skulle fylle på med nye aktiviteter. En 
av studentene hadde vært aktiv i folkedans og 
ønsket å bruke ulike danser som aktiviteter for 
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å stimulere barns tall- og geometriforståelse. 
Danselekene «Danse i ring» og «Har du sett 
min søte lille Mette» er utfyllende beskrevet i 
Henningsen, Vedahl og Lossius (2012). Studen-
tene laget en hemmelig pose etter inspirasjon 
fra Molander et al. (2011) som kunne inneholde 
gjenstander som barna skulle ta på og gjette, 
eller ulike kort med oppgaver. Barna kunne for 
eksempel trekke ulike «skrittkort» for å finne ut 
hvordan de skulle bevege seg fra én vegg til en 
annen. Noen av barna fikk selv velge hva som 
skulle stå på kortene, før disse ble laget. «2 rull» 
betydde for eksempel å rulle kroppen to ganger 
mot veggen, «3 froskehopp» betydde at barna 
skulle hoppe tre ganger som frosker osv. Andre 
forslag var sjiraffskritt og babykrabbesteg (se 
figur 2). 

Figur 2

Hver aktivitet ble laminert slik at heftet enkelt 
kunne brukes både ute og inne (se figur  1). 
Denne delen av utviklingsprosjektet var kan-
skje den som var minst krevende å få til fordi 
dette kunne relateres til tidligere erfaringer med 

matematikk i egen utdanning. 
Aktivitetene ble gjennomført på egne mate-

matikkdager én gang i uken for å få økt fokus på 
matematikk. Det ble tatt bilder av barna under 
gjennomføring av aktivitetene, og disse ble flet-
tet inn i inspirasjonsheftet. Dette var et bevisst 
grep for at barnehagen skulle bli inspirert til å 
bruke heftet også etter at utviklingsarbeidet var 
ferdig.

Aktivisering og arbeidsfordeling til 
assistentene
I hele perioden var det et sterkt ønske om 
å inkludere personalet. Kvistad og Søbstad 
(2005) understreker deltagernes tilhørighet i 
et utviklingsarbeid. For å skape tilhørighet er 
det viktig å føle seg inkludert. Studentene ga 
assistentene konkrete oppgaver, for eksempel 
å lede samlingsstund som inkluderte matema-
tikk og å ta barna med i matlaging på kjøkke-
net. I samlingsstunden var det assistentene selv 
som bestemte innholdet. Assistentene deltok 
på samtlige aktivitetsdager, og etter hvert tok 
de selv mye ansvar. Barna fikk ta aktivt del i 
borddekking, og assistentene ble bevisste på 
matematikken som oppstod for eksempel i gar-
derobesituasjoner og på tur. Ved prosjektets 
slutt dro en assistent på tur med barna alene. 
Vel tilbake hadde barna funnet pinner og bark. 
Assistenten fortalte at hun umiddelbart tenkte 
på matematikk og så muligheter for å sortere 
og sammenligne materialet. Dette viser at økt 
bevissthet også styrker faglig fokus i barneha-
gehverdagen, og det blir lettere å utnytte her-og-
nå-situasjoner til læring.

Avslutning
Studentene opplevde utviklingsarbeidet som 
engasjerende og spennende. Det var inspire-
rende å hente frem kunnskaper som ikke var 
brukt siden første klasse i utdanningen. De 
erfarte at svært mye av barnehverdagen handler 
om matematikk dersom man er bevisst på det. I 
løpet av utviklingsarbeidet ble studentene tryg-
gere i barnehagen. Etter hvert ble det enklere å 
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se matematikk i barns lek og komme på ulike 
aktiviteter som kunne gjøres for å stimulere 
barns matematiske utvikling. 

Studentene oppdaget at å lede et utvi-
klingsprosjekt handler like mye om å øke egen 
bevissthet som å øke ansattes bevissthet. Under 
veiledning ble det blant annet arbeidet med 
matematikk som språk og matematiske begrep. 
Betydningen av å nyansere språket og erstatte 
for eksempel begrepet «stor» med «tung», 
«lang», «høy» ble poengtert. Selv om assisten-
tene ble veiledet til å nyansere språket i kom-
munikasjon med barna, var det lettere å veilede 
enn å gjennomføre det selv. En av studentene 
hørte seg selv si: «De store, nei eldste!» Teori 
og praksis ble knyttet sammen på en naturlig 
måte, og utfordringen ved å gjennomføre teori 
i praksis ble synlig. 

Gjennom utviklingsarbeidet fikk studen-
tene mulighet til å reflektere over hvordan 
økt bevissthet omkring matematikk blant 
personalet påvirker barns muligheter til å utvi-
kle seg matematisk. Ikke minst var det moti-
verende for studentene å se ansatte som endret 
sitt anstrengte forhold til matematikk og viste 
glede og engasjement sammen med barna. 
I begynnelsen var assistentene usikre på sin 
kunnskap i matematikk, men etter veiledning 
og egne refleksjoner viste det seg at det lå mye 
skjult kunnskap om matematikk i personalet. 
Det å gi alle tiltro til egne evner var en viktig 
del av utviklingsprosjektet. Tilrettelegging av 
aktiviteter, økt fokus på matematiske begrep 
og samtaler om matematikk med kollegaer og 
foreldre smittet over på barna. Ansatte viste 
interesse for barnas eksperimentering i her-og-
nå- situasjoner, og det førte igjen til at barna 
utforsket mer.

Gjennom prosjektet fikk studentene en 
dypere forståelse av barnehagelærerrollen med 
blikk på matematikk. Det handlet ikke bare om 
å observere eller igangsette aktiviteter selv, men 
om å se muligheter og utfordringer når også 
resten av personalet skulle fokusere på mate-
matikk. 

Noter
1 Solem og Reikerås (2008), Carlsen, Wathne og 

Blomgren (2012), Fosse (2012), Høines, M. J. 
(2001) og temahefte om «Antall, rom og form» 
(Kunnskapsdepartementet, 2008)

2 (Magne, 2003), (Omland & Bones, 2011), ( Grieg, 
2011), (Molander et al. , 2011).
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Anita Valenta

Tallforståelse – resonnering
I en serie på fire artikler i Tangenten diskuteres 
hva tallforståelse på mellomtrinnet kan være. 
Diskusjonen tar utgangspunkt beskrivelsen 
av matematisk kompetanse som er gitt av Kil-
patrick, Swafford og Findell (2001). I Valenta 
(2016a) og Valenta (2016b) ble henholdsvis 
begrepsmessig forståelse og beregning disku-
tert. Denne artikkelen drøfter ulike aspekt ved 
resonnering knyttet til tallforståelse, eksempli-
fisert med episoder fra 4.–7. trinn.

Resonnering
Det ligger i matematikkens natur at en alltid 
kan og skal argumentere for gyldigheten av en 
fremgangsmåte eller sammenheng. Det kan 
gjøres ved å utforme et logisk resonnement med 
utgangspunkt i noe som er kjent fra før, og stake 
ut veien mot det som er ukjent og skal undersø-
kes. Elever om er usikre i sine løsningsforslag, 
trenger ikke å sjekke med læreren, andre elever 
eller fasiten i boka – de trenger bare å sjekke 
om resonneringen deres er gyldig. Evnen til å 
utforme logiske resonnement og vurdere deres 
gyldighet er krevende å utvikle. Samtidig er 

resonnering helt 
sentralt i mate-
matisk arbeid og 
en svært viktig 
del av mate-
matisk kom-
petanse. Det 
er resonnering 
som gir mening 
til matematiske 
ideer, begreper 
og sammenhen-
ger, og det er gjennom resonnering faget utvi-
kles. Studier viser at elever tidlig i skolegangen, 
og også i barnehagen, kan tenke omkring mate-
matiske sammenhenger og forklare og begrunne 
sin tankegang når de oppfordres og støttes i det 
(Carpenter, Franke & Levi, 2003; Stylianides, 
2007; Schifter, 2009; Hovik & Solem, 2012). Økt 
fokus på resonnering fra barnetrinnet støtter 
elevers meningsskaping i matematikk og legger 
til rette for å utvikle dyp forståelse av begreper 
og sammenhenger.

Resonnering handler om å kunne tenke 
logisk omkring relasjoner mellom begreper 
og situasjoner, reflektere, utforme hypoteser, 
forklare og argumentere for sammenhenger 
mellom ulike begreper, egenskaper og fram-
gangsmåter. Ofte tenker man på matematisk 
resonnering først og fremst som formelle mate-
matiske bevis og deduktiv tenking, men Kilpa-

Anita Valenta
Matematikksenteret
anita.valenta@matematikksenteret.no

Artikkelen er del tre i en serie på fire artikler.
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trick et al. (2001) ser på resonnering bredere og 
inkluderer også intuitiv og induktiv resonnering 
og argumentasjon ut fra mønster, tegninger og 
konkreter. 

Innenfor tallforståelse på mellomtrinnet 
kan resonnering handle om ulike sammenhen-
ger og egenskaper ved tall og regneoperasjoner. 
Resonnering kan fremheves i situasjoner der 
elever utforsker et gitt problem, legger merke 
til ulike strukturer, mønster og sammenhenger 
og kommer med ulike løsningsforslag/hypo-
teser. Resonnering tar ulike former avhengig 
om det omhandler et enkelteksempel eller et 
endelig eller uendelig antall eksempler (se Sty-
lianides og Ball, 20081). Hvis det skal reson-
neres om et enkelt eksempel, for eksempel om 
summen av 27 og 49 er et partall eller et odde-
tall, er resonneringen nødvendigvis forskjellig 
fra resonnering knyttet til summen av to odde-
tall som begge er mindre enn 50, som igjen er 
forskjellig fra tenkingen omkring summen av 
to fritt valgte oddetall. For å argumentere for 
at summen av 27 og 49 er et partall, trenger 
man å ta i bruk betydning av addisjon og defi-
nisjon av partall og oddetall. For å argumen-
tere for summen av to oddetall som begge er 
mindre enn 50, må man i tillegg enten syste-
matisk prøve ut alle eksemplene eller utforme et 
generelt argument som omhandler alle de gitte 
eksemplene. I det siste tilfellet, summen av to 
oddetall generelt, er det nødvendig med det siste 
– et generelt argument som tar utgangspunkt i 
strukturen til partall og oddetall. 

Grunnlaget i et resonnement kan være defi-
nisjoner, aksiomer, tidligere etablerte resultater 
eller matematiske sammenhenger som er aksep-
tert av klassen og ikke trenger nærmere begrun-
nelse. Både dette grunnlaget, måtene å reson-
nere på og måtene å uttrykke resonnementet på 
er avhengige av elevenes kunnskap og erfaring, 
som er forskjellig fra trinn til trinn og klasse 
til klasse. Et resonnement må ikke bare være 
matematisk holdbart, men også tilpasset elev-
gruppen. 

Når det gjelder tallforståelse på mellomtrin-
net, kan resonneringskomponenten av matema-

tisk kompetanse ses som bestående av følgende 
aspekter:

Gjenkjenning og beskrivelse av struktur, møn-
ster og sammenhenger i arbeidet med tall er det 
første steget i resonnering. Eksempler:

– I sekvensen av regnestykker nedenfor 
fremheves det en sammenheng mellom 
divisor (halveres) og kvotient (dobles).

 12 : 4 = 3, 12 : 2 = 6, 12 : 1 = 12, 12 : ½ = ?

 Denne sammenhengen kan lede til obser-
vasjon av ulike relasjoner som kan diskute-
res videre: 

 Svaret på 12 : ½ er 24.
 Når divisor i et divisjonsstykke halveres, 

dobles svaret
 Når vi deler et tall med en brøk som har 1 i 

telleren, multipliserer vi tallet med nevne-
ren.

– En elev sier: «Jeg tror at 99 · 11 = 999. Det er 
fordi at når man ganger et tall med 11, så 
gjentas tallet. Som for eksempel 3 · 11 = 33, 
7 · 11 = 77 og 8 · 11 = 88.»

Resonnering omkring enkelteksempler består 
både i å kunne begrunne og kommunisere egne 
resonnement om enkelteksempler og å kunne 
følge med i andres resonnement. Bruk av for-
skjellige representasjoner er viktig for å kunne 
se hva som skjer og hvorfor. Eksempler:

– 12 · 35 = 10 · 35 + 2 · 35 fordi jeg kan tenke 
på 12 · 35 som 12 hauger med 35 kroner i 
hver. Jeg regner først ut hvor mye penger 
det er i 10 hauger, og så de to siste haugene. 
Da legger jeg sammen de to delene til slutt. 

– Hvis den distributive egenskapen er kjent 
fra før, kan argumentasjonen være: Jeg 
deler 12 opp i to deler, multipliserer begge 
med 35 og legger sammen til slutt.

– Tallet 5 er 10 ganger større enn tallet 0,5.  
Det er fordi 0,5 betyr 5 tideler, og hvis man 
skal finne tallet som er 10 ganger større, så 
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tar man altså «5 tideler» 10 ganger. To og to 
«5 tideler» blir 1, så vi får 5 til slutt. 

– 31 · 10 er 310 fordi man kan tenke på det 
som 31 tiere. 10 tiere er 100, 30 tiere er 300, 
så 31 tiere er 310.

Resonnering omkring et endelig antall eksempler. 
For å undersøke en sammenheng som gjelder et 
endelig antall eksempler, kan man enten prøve 
ut alle eksemplene systematisk eller utforme et 
generelt argument som handler om alle de gitte 
eksemplene. Eksempler:

– I undersøkende oppgaver er det ofte 
spørsmål om å finne alle mulige svar, som 
for eksempel: «Stian tar ut tre mynter fra 
sparegrisen. Hvor mye penger kan han 
ha tatt ut?» Begrunnelser for at man har 
funnet alle mulige svar, baserer seg gjerne 
på at man har tenkt systematisk, og at det 
ikke kan finnes flere alternativer enn dem 
man har listet opp.

– For å finne tallet mellom 50 og 100 som 
har flest divisorer, kan en mulighet være 
systematisk å undersøke antall divisorer 
for alle tall i intervallet. En annen mulighet 
er å resonnere generelt om hva som skal til 
for at et tall har mange divisorer – primtall 
kan man se bort fra; ser man på tall som er 
produkt av to primtall, så har de fire divi-
sorer hvis primtallene er forskjellige (som 
15 = 3 · 5), men bare tre divisorer om det er 
samme primtall (som 9 = 3 · 3). For å finne 
tallet med flest divisorer kan det derfor 
kanskje være lurt å se på tallene som er 
produkt av flest mulig forskjellige primtall.

Resonnering omkring et uendelig antall eksem-
pler. Mange elever vil argumentere empirisk for 
hypoteser som angår et uendelig antall eksem-
pler. Å prøve ut en hypotese på noen eksempler 

(se Balacheff, 1988; Stylianides, 2008) er ikke 
matematisk sett en gyldig argumentasjon. Å 
argumentere for en hypotese som omhandler 
uendelig mange eksempler, innebærer enten 
bruk av et generisk eksempel eller et deduktivt 
oppbygd, generelt resonnement. Et generisk 
eksempel er en måte å argumentere på der man 
bruker et eksempel «på en generell måte» for 
å se hva som skjer og hvorfor. Eksplisitt frem-
hever en at tilsvarende vil skje med alle andre 
eksempler (se Enge og Valenta, 2011; eller Schif-
ter, 2009). Situasjoner som omhandler et uende-
lig antall eksempler, kan også undersøkes med 
generelle resonnement som bygger på kjente 
resultater, gjerne ved å ta i bruk algebraisk nota-
sjon. I utformingen av en argumentasjon for at 
en hypotese som omhandler mange eksempler, 
ikke er gyldig, er det ofte nyttig å finne et mot-
eksempel. Klarer man å finne et eksempel der 
hypotesen ikke holder, kan man konkludere 
med at den ikke er gyldig. Eksempler:

– Man kan alltid dele opp ett av tallene i en 
multiplikasjon og så multiplisere hvert 
av leddene med det andre tallet, som i 
12 · 35 = 10 · 35 + 2 · 35. Vi kan også dele 
opp 12 i 7 + 5 eller 3 + 9, eller andre mulige 
kombinasjoner. 

 Det er fordi vi kan tenke på 12 · 35 som 
penger i 12 hauger, med 35 kroner i hver. 
Om vi lurer på hvor mye penger det er, kan 
vi dele haugene i 10 hauger og 2 hauger, 
finne ut hvor mye penger det er i hver av 
delene, og så legge sammen. Det kan vi 
alltid gjøre, uansett antall hauger og hvor 
mye penger det er i hver haug. 

 Eksemplet med 12 · 35 brukes som et gene-
risk eksempel i resonnementet.

– Alle tall som er delelige med 6, er også 
delelige med 3. 
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 Det vet jeg fordi vi kan se på 48 som 8 · 6. 
Det blir 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6. Vi 
kan dele hver sekser i to treere. Da blir 
48 = 3 + 3 + … + 3 (16 ganger). Da er 
48 = 16 · 3 og altså delelig med 3. 

 Det kan vi gjøre uansett hvilket tall som 
er delelig med 6. Vi starter med å dele opp 
hver sekser i to treere og ser da at tallet er 
delelig med 3 også.

 Tallet 48 er brukt som et generisk eksempel 
her.

– Hypotese: Hvis vi legger sammen to 
tall som begge er delelige med 3, er også 
summen delelig med 3. Et generelt reson-
nement som viser at hypotesen stemmer, 
kan være:

 Et tall som er delelig med 3, kan tenkes 
som et antall kvadrater som ligger inntil 
hverandre i 3 like lange rader. Et annet tall 
som er delelig med 3, kan ordnes på samme 
måte. Vi ser at vi kan legge sammen en 
rad fra det første tallet med en rad fra det 
andre tallet. Da får vi igjen 3 like lange 
rader, og antall kvadrater er summen av 
de to tallene vi startet med. Siden summen 
også er ordnet i 3 like lange tårn, er også 
summen delelig med 3.

– Samme hypotese som ovenfor kan begrun-
nes ved et annet generelt resonnement ved 
bruk av algebraiske symboler og kjennskap 
til den distributive lov. 

 Et tall som er delelig med 3, er på formen 3 
· et positivt heltall. Hvis vi sier at det første 
tallet er 3 · a, og det andre tallet er 3 · b, er 
summen 3 · a + 3 · b. Siden multiplikasjon 
er distributivt, er summen lik 3 · (a + b) og 
delelig med 3.

– En elev foreslår at 99 · 11 = 999 fordi «Når 
vi ganger et tall med 11, så gjentas tallet 
som 3 · 11 = 33, 7 · 11 = 77 og 8 · 11 = 88.» 

 Hypotesen stemmer for tallene 1–9, men 
ikke generelt. 99 · 11 er et moteksempel.

Eksempler fra undervisning
Resonnering er tett knyttet til de andre kom-
ponentene av matematisk kompetanse, men i 
analysen av det faglige innholdet i episodene 
fra praksis nedenfor belyses spesielt de aspek-
tene knyttet til resonnering som kommer til 
uttrykk.2

Skredder og skjerf
På 6. trinn arbeider elever med en oppgave 
om en skredder som har 6 meter stoff og skal 
sy skjerf av ulike lengder. De har diskutert 
skjerf på 2 meter, 1 meter, 1/2 
meter og 1/4 meter, og lære-
ren Thomas spør om det er 
noen sammenheng mellom 
tallene. Her inviterer læreren 
til å gjenkjenne og beskrive et 
mønster. Jakob svarer: «Alle 
er i tregangen, og for hver gang det er et nytt 
tall, så dobles det. 3 ganger 2 er 6, 6 ganger 2 
er 12 og 12 ganger 2 er 24.» Det er den andre 
sammenhengen – hvis størrelsen på skjerfet 
halveres, dobles antall skjerf – læreren har som 
mål for diskusjonen, og han går videre på det og 
utfordrer elevene til et resonnement omkring et 
uendelig antall eksempler: «Diskuter med skul-
derpartneren din om det er en slags sammen-
heng der. Om det er slik alltid.»

Elevene arbeider sammen i par. Thomas går 
rundt og snakker med gruppene. Ett av elevpa-
rene foreslår at det må være slik alltid, «for vi 
har gjort det hele tida».

Thomas: Så hvis det stemmer for de fire 
eksemplene der, så må det alltid 
stemme?

Marie: Nei, men det er litt sannsynlig.
Thomas: Sannsynlig, ok. Mmm. Det blir 

2 ® 3
1 ® 6

1⁄2 ® 12
1⁄4 ® 24



3/2016 tangenten50

mer og mer sannsynlig desto flere 
eksempler vi får? 

Marie: Mer sannsynlig.
Thomas: Mmm.

Her legger læreren merke til at elevene reson-
nerer empirisk omkring et uendelig antall
eksempler. Han utfordrer delvis deres resonne-
ment, men velger å vente med en mer grundig
diskusjon om det. Fellesdiskusjonen starter ved 
at Jakob trekker frem et tilfelle når lengden
på skjerfet er 0.

Jakob: En meter … som tråd … og så 
skulle alt være 0, og hver av dem 
skal være null.

 Da går det ikke.
Thomas: At hvis du tenker at vi minsker og 

minsker skjerfet helt til det blir 0.
Jakob: Ja, da går det ikke noe mer. Da, da 

blir jo null, det er jo null, det er jo 
ingenting.

Thomas: Syntax error på kalkulatoren, ja.

Vi kan si at Jakob foreslår et moteksempel for 
å vise at sammenhengen ikke vil fortsette «for 
alltid». Hvis lengden av skjerf er 0, må antall 
skjerf være 0, mener han, og da brytes mønste-
ret. En annen elev, Erik, er usikker på om «skjerf 
på 0 meter» egentlig er mulig, altså om det er et 
moteksempel Jakob har kommet med.

Erik: Jeg tenker, jeg tok litt, eller vi tok litt 
sånn det prinsipp med en lengde, en 
lengde er en lengde, liksom uan-
sett hvor langt, det har ikke noe å 
si hvor stort tallet er eller noe, hva 
slags tall det er, for uansett det kan 
halveres. Det er bare hvis du er på 
en meter da, så halvere du det, det 
du kan halvere i evig tid fordi det 
er umulig å få helt null, det må, kan 
uansett halveres til et utrolig lite 
desimaltall, men kan halveres i evig 
tid.

Thomas spør videre om hvordan brøkene vil se 
ut etter hvert som vi «halverer lenger her», om 
det vil være noe mønster. Etter en kort disku-
sjon om det kommer Jakob tilbake til utsagnet 
sitt.

Jakob: Det jeg sa med den der, hvis krympe 
og krympe det helt til det blir 0. 
Null, det går jo, da må vi jo fylle ut 
hele verdensrommet på papir, hvis 
det skal bli null.

Thomas: Ja, men blir det noen gang 0 da … 
Jakob: Nei …
Thomas: … som han Erik si?
Jakob: … aldri!
Thomas: Vi kan halvere så lenge vi vil, men 

kommer aldri helt på 0. Men hvis vi 
kommer veldig nærme 0 i lengden 
på skjerfet, hva skjer med antall 
skjerf da? Erik?

Erik: Antall dobles jo for hver gang, det 
mønsteret vil vel, det vil vare i evig 
tid, at det vil dobles, det forrige 
tallet vil dobles til neste osv. osv., 
så til slutt vil du komme på, ja jeg 
vet ikke, det er umulig, uendelig … 
egentlig.

Her diskuterer elevene viktige matematiske 
ideer – divisjon med 0 og grenseverdier, som 
gjerne er et tema først på universitetskurs. 
Deres resonnering er intuitiv, ut fra den gitte 
konteksten, og viser hvordan elevene kan tenke 
abstrakt om generelle sammenhenger og søke 
etter kritiske tilfeller som kan være moteksem-
pler.

Halvering og dobling
Læreren Maren ønsker å diskutere halvering og 
dobling i multiplikasjon med sine elever på 5. 
trinn. Målet for økta er resonnering omring et 
uendelig antall eksempler og sammenhengen 
«hvis den ene faktoren halveres og den andre 
dobles, er produktet uendret.» Maren begyn-
ner diskusjonen med å spørre om regnestyk-
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kene 8 · 25 og 4 · 50 har samme svar. Etter hvert 
foreslår elevene å se på 8 · 25 som 8 klinkekule-
poser med 25 i hver, og 4 · 25 som 4 klinkekule-
poser med 50 i hver. Elevene resonnerer omkring 
enkelteksemplet 8 · 25 = 4 · 50 med utgangspunkt 
i regnefortellingen og tegningen.

Videre spør læreren om 244 · 23 og 122 · 46 
har same svar. Tallene er valgt ut med tanke at 
de ikke er «pene» på noe vis, og målet er bruke 
dette eksemplet som generisk i et resonnement 
som omhandler et uendelig antall eksempler, vise 
at sammenhengen gjelder i multiplikasjon med 
alle naturlige tall. Eksemplet drøftes på samme 
måte som det første, uten at det generelle dis-
kuteres eksplisitt. Man kan si at eksemplet som 
var ment å brukes som et generisk eksempel, ble 
brukt bare som et nytt enkelteksempel. Dette er 
et kritisk moment knyttet til bruk av generiske 
eksempler som ofte observeres i matematikklas-
serom.

Fire kort
I et spill får to personer, A og B, fire kort som 
har verdi 1–4. To kort trekkes tilfeldig. Hvis 
summen av verdiene er et partall, vinner A, hvis 
det er et oddetall, vinner B. Elevene på 6. trinn 
har fått i oppgave å vurdere om spillet er rettfer-
dig eller ikke. Hvis ikke skal de finne ut hva som 
kan endres slik at det blir rettferdig. Elevene i 
en av gruppene skriver opp alle mulige trekk 
og kommer med følgende resonnement: «Da er 
det to som blir partall og fire som går an å ha 
oddetall, så da var det mest sannsynlig og … 
ja veldig sannsynlig at B vant for at han hadde 
oddetallene.» Videre prøver de å bytte ut kort 
slik at de har tre oddetall og ett partall, og elev-

ene skriver systematisk opp alle mulige kom-
binasjoner. De teller opp kombinasjoner med 
oddetall og kombinasjoner med partall og får 
seks av hver og konkluderer at spillet blir rett-
ferdig. Her resonnerer elevene omkring et endelig 
antall eksempler og baserer sitt resonnement på 
systematisk utprøving av alle muligheter.

Telle med 15 fra 4
Aktiviteten med å telle i kor kan være et fint 
utgangspunkt for resonnering. Læreren skriver 
tellingen på tavla i form av en tabell, spør elev-
ene om de ser noen mønster, og merker forsla-
gene i tabellen. Vi ser her er en tabell fra tellin-
gen med 15 fra 4 fra 5. trinn:

Elevene observerer mønstrene og resonnerer 
omkring enkelteksemplene (for eksempel at det 
er en økning på 90 fra første tall i første kolonne 
til første tall i andre kolonne) eller på et endelig 
antall eksempler (at siste siffer i alle tall i første 
rad er 4). Læreren kan lede diskusjonen videre 
til resonnering om hvorfor mønstrene opp-
står, og om de vil fortsette om vi teller videre 
så lenge vi vil. Dermed kan diskusjonen dreies 
mot begrunnelse og resonnering omkring et uen-
delig antall eksempler.

Noter
1 Kategoriseringen i Stylianides og Ball (2008) 

omhandler først og fremst bevis, og den tilpasses 
i denne artikkelen til å gjelde resonnering mer 
generelt.

(fortsettes side 54)
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Intervju med Toril Eskeland Rangnes

Realfagsinteresse og 
matematikkundervisning
I forbindelse med Abelpris-utdelingen i 2016 
presenterte Abelprisens facebookside (https://
www.facebook.com/Abelprize/) intervju med 
flere ildsjeler i matematikk. Ildsjeler sees som 
viktige i Abelprisens arbeid rettet mot barn og 
unge for å stimulere interessen for matematikk, 
sier Trine Gerlyng, prosjektleder for Abelprisen. 
Nylig avgått redaktør i Tangenten, Toril Eske-
land Rangnes, var en av ildsjelene, og teksten 
under er hentet og bearbeidet fra intervjuet med 
henne.

Toril har vært lærer i 13 år i barne- og ung-
domsskole. I den perioden tok hun etterutdan-
ning i matematikk og ble samtidig engasjert i 
utvikling av læremiddel og redaksjonsarbeid i 
Tangenten. Etter hvert ble det mer studier og 
forskning. I forskningsarbeidet har hun vært 
opptatt av læreres arbeid med å endre egen 
undervisning og elevers matematikksamtaler i 
arbeid med praksisrettet matematikkundervis-
ning. For tiden arbeider hun i lærerutdanningen 
ved Høgskolen i Bergen, seksjon for matematikk 
fagdidaktikk.

Hvilken betydning har realfagene?
Realfagene har stor innflytelse på samfunns-

utviklingen. Når avgjørelser blir tatt, er det som 
regel på bakgrunn av matematiske modeller 
som kan gi et bilde av hvordan utviklingen vil 
bli i framtiden ut fra visse betingelser. Teknologi 
gir oss muligheter som vi ikke kunne drømme 
om for få år tilbake. Samtidig trenger vi i et 
demokrati også kompetanse i å se risiko og kri-
tisk vurdere hvordan teknologi og matematiske 
modeller styrer samfunnet, da spesialistene som 
står bak disse, sjelden har eksakte svar. Derfor 
ser jeg det som viktig at elevene får et positivt 
forhold til matematikkfaget og sine muligheter 
til å bidra i samfunnet gjennom realfagsferdig-
heter. 

Hva er ditt inntrykk av elevenes syn på realfag? 
Elevenes forhold til matematikk er gjerne 

enten eller. I masteroppgaver jeg har veiledet, 
kommer det fram at noen elever trives godt når 
de tar utfordringer og klarer å løse problemer. 
Samtidig kommer det fram at en del kjeder seg. 
Som elevene i Overås masteroppgave uttrykte 
det: «Matematikk er viktig, men gørrkjede-
lig!» Når de sier at matematikk er viktig, gir de 
uttrykk for at god karakter i matematikk har 
betydning for å kunne velge utdanning og yrke 
– de ser det som en billett for å oppnå fram-
tidsdrømmen. Veien til målet erfares likevel 
av noen som en gjentakende øvelse i oppgave-
løsning. Mange lærere er dyktige til å variere 
undervisningen og lar elevene få erfare mate-

Toril Eskeland Rangnes
Høgskolen i Bergen
toril.eskeland.rangnes@hib.no



tangenten 3/2016 53

matikk i bruk i samfunnet. Læring av begrep, 
lærerens forklaringer og oppgaveløsning blir i 
slike klasserom koblet sammen med det elevene 
synes er kjekkest: å arbeide med problemløsning 
og modellering der matematikk brukes med en 
klar hensikt ut over å øve seg (funn i masteropp-
gavene til Vethe og Blaalid).

Hvordan kan man bidra til at flere velger real-
fagsveien? 

Barn og unge må få muligheten til å erfare 
handlingsrommet som finnes i arbeid med real-
fagene. Alt må ikke bare handle om å lære seg 
det grunnleggende som en kanskje kan få bruk 
for i framtiden. Realfag ønsker jeg skal bli et 
rom for utfoldelse, utprøving og nysgjerrighet 
parallelt med innlæring av kunnskap og øving 
på ferdigheter. Dagsaktuelle temaer som klima-
endringer, risiko ved oljeutvinning i nordområ-
dene eller lokale temaer som trafikksikring, der 
det legges til rette for at matematikk brukes i 
argumentasjon, er eksempler som kan vise real-
fagenes aktualitet.

Er det hindre som ligger i veien?
Presset for å prestere, der særlig resultater i 

matematikk blir målt og sammenlignet nasjo-
nalt og internasjonalt, kan virke ødeleggende 
for undervisningen og arbeidet med å få opp 
engasjementet i matematikkfaget. Presset på å 
komme gjennom alle kompetansemål og krav 
om dokumentasjon av elevenes progresjon 
kan føre til en «trygg» undervisning som kan 
gi resultat på kort sikt, men som samtidig kan 
drepe interessen hos mange.

Hva bør man gjøre for å få flere unge interessert 
i realfag?

Det finnes ingen kvikk løsning for å få elever 
til å bli interessert i realfag. Jeg tror på å la barn 
og unge få møte en balanse mellom å bli utfor-
dret til å streve litt med problemer og samtidig 
få erfare mestring. Alt må ikke dreie seg om å 
prestere og vise hva man har lært gjennom å gi 
entydige svar. Det kan føre til at barn og unge 

lar være å prøve og feile, noe jeg ser som en 
viktig del av læringsprosessen.

I arbeid med artikler i Tangenten får vi inn-
sikt i at det skapes god undervisning i mange 
klasserom. Engasjerte og faglig dyktige lærere 
har stor betydning for å utvikle elevenes real-
fagsinteresse. Det legges også til rette for inspi-
rerende undervisning i for eksempel Landslaget 
for matematikk i skolen (LAMIS), Matematikk-
senteret, Vitensentrene, Abelkonkurranser og 
First Lego League. Stikkord er å la barn og unge 
få møte realfag i ulike sammenhenger knyttet 
til arbeidsliv og samfunnsliv og som egne fag-
lige disipliner. Nysgjerrighet og utprøving fører 
til læring, noe blant annet elevarbeid knyttet 
til konkurranser som Nysgjerrigperprisen og 
Abelkonkurransen viser.

Hvorfor er matematikk viktig?
Matematikk sees på som et viktig fag. Å 

svare på spørsmål som hvorfor det er viktig, 
kan være vanskelig å gjøre kort og konsist. 
Jeg mener at å lære matematikk handler om å 
utvikle et språk, en måte å tenke på som kan gi 
flere perspektiv på utfordringer. Mange klarer 
seg godt med elementær matematikk og erfa-
rer nok ikke matematikkunnskaper som viktig. 
Matematikk har heller ikke alltid umiddelbar 
praktisk anvendelse. Noen ganger viser det seg 
at matematikk som har blitt sett på som unyttig 
(men spennende), likevel har fått stor betydning 
i samfunnet. For eksempel ble det å finne høye 
primtall sett på som en ren matematisk aktivi-
tet uten bruksverdi utenfor matematikken. Nå 
brukes de høye primtallene til kryptering og 
datasikkerhet. Svært mye i samfunnet innen 
teknologi, medisin, økonomi og planlegging er 
basert på bruk av matematikk, ofte uten at vi er 
klar over det. 

Hvordan startet matematikkinteressen din?
Min interesse for matematikk og realfag kom 

hjemmefra. Far var sivilingeniør og opptatt av 
fysikk, teknologi, biologi og matematikk. Enga-
sjert forklarte han meg og søsknene mine det 
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vi så i naturen. Han formidlet fysiske fenomen 
som lydbølger når vi brukte leker, overflate-
spenning når vi så insekter gå på vannet, og 
undertrykk når varme våte glass sugde seg fast 
på underlaget når de ble avkjølt. Gleden ved å 
arbeide med matematikk kom litt etter litt. Jeg 
likte de vanskelige oppgavene, dem jeg måtte 
streve med. Praktiske matematikkoppgaver 
i lærebøker syntes jeg var kjedelig. Interessen 
for praktisk bruk av matematikk våknet først 
da jeg studerte matematikkdidaktikk i lærer-
utdanningen og fikk øynene opp for hvordan 
matematikk er med på å forme tenkningen vår 
i samfunnsdebatter. Å oppdage hvordan mate-
matiske modeller kan arrangeres for å få fram 
argument, var en vekker for meg.

Hvordan kan Abelprisen bidra til å stimulere 
interessen for realfag?

Abelprisen har blitt godt kjent og får nå bra 
oppmerksomhet i media. En større satsing på å 
gjøre prisen og prisvinneren kjent i skolen, tror 
jeg kan være en idé. Et opplegg (f.eks. matema-
tikksirkus) sammen med en presentasjon av 
årets abelprisvinner og bakgrunnen for utdelin-
gen tilpasset elever på mellomtrinnet vil kunne 
gjøre elever tidlig oppmerksom på realfag og 
matematikk som yrkesvei. Holmboeprisen, og 
Abelkonkurransen som nå LAMIS arrangerer, 
er gode eksempler på tiltak for å stimulere mate-
matikkinteressen i forbindelse med Abelpris-
utdelingen. Prisutdelinger kan sette noen fokus, 
men det daglige arbeidet som gjøres i skolen og 
av frivillige på fritiden, er nok likevel det som 
har størst betydning for å stimulere barns inter-
esse for realfag i det lange løp.

(fortsatt fra side 51)

kan det også leses mer om de ulike typene aktivi-
teter som diskuteres her.
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Matematikksenteret
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Novemberkonferansen 2016

Årets konferanse er den 13. i rekken. Konferan-
sen blir arrangert på Scandic Lerkendal Hotell, 
Trondheim fra 29. – 30. november. 

Tema for årets konferanse er «Utfordringer i 
matematikkundervisningen». I fjor var temaet 
«Meningsfull matematikk for alle», som jo er 
det vi ønsker oss. Med årets tema ønsker vi å 
sette fokus på at veien dit ikke er uten utfor-
dringer, og vi vil se nærmere på noen av disse 
relatert til:
– Drivkraft og utholdenhet i arbeid med 

matematikk- både for elev og lærer.
– Konkrete matematiske utfordringer (begre-

per og ideer som er vanskelig for elevene å 
forstå/jobbe med)

– Språk og symboler (det daglige og overgan-
gen til det matematiske)

Målgruppen for konferansen er lærere i grunn-
skole og videregående skole, samt lærerutdan-
nere. 

Vi har vært så heldige å få følgende plenums-
forelesere til konferansen: Chris Budd, Univer-
sity of Bath, England,  Jeppe Skott, Linnéuni-
versitet, Sverige, Elham Kazemi, University of 
Washington, USA, Roger Antonsen, Institutt for 
informatikk, Universitetet i Oslo

Med totalt 35 verksteder, i tillegg til ple-
numsøktene, håper vi at det skal bli noe for alle 
deltakere fra småtrinn til videregående skole i 
løpet av de to dagene. Vi håper både å få fram 
erfaringer om utfordringer og en diskusjon 
rundt mulige løsninger. En mer detaljert beskri-
velse av de ulike verkstedene vil finnes på sente-
rets hjemmeside. På verkstedene er det satt tak 
for hvor mange som kan delta på hvert verksted. 
Prinsippet førstemann til mølla gjelder. Noen 
verksted gjennomføres to ganger, slik at flere har 
mulighet til å delta. 

Nytt av året er at vi vil prøve oss på en 
paneldebatt. Tema for paneldebatten er som 
overskriften på konferansen: «Utfordringer i 
matematikkundervisningen». Vi har fått med 
oss et spennende panel med representanter for 
skoleforskning, lærerutdannerne, lærere fra 2 
grunnskoler og ikke minst representanter for 
elevene som alle vil innlede om utfordringene 
de ser ut fra sitt ståsted.

Dette er første gangen vi prøver oss på et slikt 
innslag, og vi håper både på engasjerte innle-
dere og aktive deltakere i salen.

For ytterligere informasjon om programmet 
og påmelding ber vi alle følge med på  Matema-
tikksenterets hjemmeside www.matematikksen-
teret.no 

Velkommen til Trondheim i november.
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Noen smakebiter 
fra hjemmesiden til 
Matematikksenteret
Vi jobber kontinuerlig med å holde hjemmesi-
dene oppdatert og fylle dem med innhold. Men 
hva kan man finne der som er av interesse? 
Med jevne mellomrom vil vi presentere utdrag 
fra hjemmesidene som kan være av interesse 
og publikasjoner som kan lastes ned. I denne 
utgaven av Tangenten vil vi gi en smakebit på 
litteratur som kan være aktuell og kort utdrag 
fra et av heftene med undervisningsaktiviteter 
som kan lastes ned fra hjemmesiden. 

Litteratur
Det finnes mye litteratur som kan være aktuell 
å lese. Vi har delt området litteratur i tre deler: 
rapporter, anbefalt litteratur og artikler (figur 
1). 

I mappen Rapporter, vil man finne rappor-
ter som Matematikksenteret har publisert.  Per i 
dag ligger det to rapporter her. Den ene er «Sen-
trale kjennetegn på god læring og undervisning 
i matematikk» og den andre er «Vurdering av 
eksamen i matematikk». 

I innledningen til rapporten «Sentrale kjen-
netegn på god læring og undervisning i mate-
matikk» står følgende: «Målet med denne 
artikkelen er å sette fokus på forskning om 

god læring og undervisning i matematikk ved 
å gi en sammenfattet og lett tilgjengelig - men 
samtidig faglig robust - oversikt over sentrale 
ideer innen dette forskningsfeltet. Vi vil referere 
til både norsk og internasjonal litteratur, men 
vil hele tiden beholde den norske konteksten 
som bakgrunn for det som blir presentert.» 
Artikkelen kan leses på egenhånd, men også 
danne grunnlag for diskusjon med kollegaer i 
et fagteam.

Det er mye forskningslitteratur i fagfeltet 
og listen kunne vært uendelig lang. I mappen 
Anbefalt litteratur, er det derfor valgt ut noen 
bøker som er vesentlige for Matematikksenteret 
sin virksomhet. Alle disse bøkene har eksempler 
fra klasserommet og er praksisnære.  

Boken Prinsples to Actions – Ensuring mathe-
matical success for all (figur 2) knytter sammen 
forskning og praksis. Den er utgitt av NCTM 
(National Council of Teachers og Mathema-
tics) og beskriver 
forskningsbasert 
under v isnings-
praksis som er 
vesentlig for å 
g j e n n o m f ø r e 
u n d e r v i s n i n g 
som har høy kva-
litet for alle elever. 
Boken beskriver 
hvordan læreren 
kan engasjere 
elevene i matema-

Figur 1

Figur 2
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tisk tenkning, resonnering og å gi mening til 
matematiske ideer, slik at man styrker elevenes 
læring.

Vi har det siste året publisert flere artikler på 
vår hjemmeside og de finnes i mappen Artikler. 
Disse artiklene er på norsk og eksemplene er 
tilpasset norsk skole. Noen artikler er knyttet 
til elevers utvikling av matematisk kompetanse. 
Andre artikler beskriver aktiviteter og verk-
tøy læreren kan bruke i sin undervisning for å 
fremme matematisk forståelse hos elevene. Det 
er også artikler som beskriver hvilken kompe-
tanse læreren trenger og hvordan læreren kan 
planlegge sin undervisning. 

I oversikten over artikler, vil du finne en kort 
omtale av hver artikkel (figur 3). 

Hefte med undervisningsaktiviteter
I denne utgaven av Tangenten vil vi presentere 
heftet Undersøkende matematikkundervisning i 
videregående skole II (figur 4). Heftet kan bestil-
les fra nettbutikken til Matematikksenteret eller 

lastes ned fra hjemmesiden.
Heftet inneholder ti ulike undervisningsopp-

legg fra ulike deler av læreplanene i matema-
tikk for Vg1, Vg2 og Vg3 på videregående skole. 
Først i heftet er oppleggene forklart med mange 
didaktiske betraktninger og kommentarer til 
læreren. Bak i heftet finnes kopieringsorigina-
ler til de oppleggene hvor egne ark til elevene 
skal brukes. 

Dette skriver forfatterne i innledningen: 
«Vårt ønske er at heftet vil inspirere matema-
tikklærere i videregående skole til å ta i bruk 
noen av undervisningsoppleggene og aktivite-
tene i egen klasse. Vi utfordrer lærere til å ta i 
bruk oppgaver som fremmer resonnering, kom-
munikasjon og forståelse i matematikk. Målet 
vårt er at elevene skal ha glede av, forstå og se 
nytten av faget, og kunne bruke det i videre sko-
legang, hverdagsliv og yrkesliv.» 

Figur 5 viser et utdrag fra heftet.
Ta gjerne en kikk innom vår nettside og vi 

håper at du finner noe av interesse.

Figur 3

Figur 4
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Figur 5

Sammen kan vi få det til!
Arbeid med utfordrende  
kenguruoppgaver i fellesskap

Anne-Gunn Svorkmo

For at kenguruoppgaver i størst mulig grad skal 
være tilpasset til elever på ulike nivå, finnes det 
forskjellige oppgavesett. Ecolier er et sett med 
oppgaver som er laget for elever på 4. og 5. trinn, 
Benjamin er for elever på 6.–8.trinn og Cadet er 
for elever på 9. og 10. trinn. 

Ut fra læreplanen kan man ikke forvente at 
elever på 4. og 5. trinn for eksempel har jobbet 
med prosentregning og regneartenes prioritet. 

kenguru    sidene
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Derfor unngår vi slike oppgaver i Ecolier. Opp-
gaver hvor elever må kjenne til og ha arbeidet 
med Pytagoras setning er av samme årsak ikke 
med i Benjamin.

Likevel kan mange av oppgavene i alle de 
tre oppgavesettene brukes på kryss og tvers 
uavhengig av nivå og trinn. Når oppgaveideen 
er god eller problemstillingen interessant, er 
det ofte bare små justeringer som skal til for 
at oppgaven kan brukes på høyere eller lavere 
trinn enn der oppgaven opprinnelig er plassert.  
En kenguruoppgave kan være en av flere opp-
gaver som elever løser, eller den kan deles opp i 
flere del-oppgaver som leder elevene mot en mer 
kompleks og sammensatt problemstilling eller 
en matematisk idé. Dette er en vanlig strategi å 
angripe sammensatte problemløsingsoppgaver 
på. Desto yngre elevene er, jo mer fremtredende 
rolle bør læreren ha i arbeidsprosessen.

Jeg har valgt å bruke oppgave 21 fra Benja-
min 2016 for å vise et eksempel på hvordan en 
kenguruoppgave kan deles opp og løses stegvis. 
Av de elevene som deltok i kengurukonkurran-
sen og som fikk registrert sine resultater på nett, 
var det kun 20% av elevene som krysset av på 
riktig svaralternativ. Dette viser at oppgaven er 
utfordrende for elever på 6. – 8. trinn.

Slik er originaloppgaven formulert:

Hver bokstav i BENJAMIN står for ett av sifrene 
1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7. Ulike bokstaver står for ulike 
siffer. Tallet BENJAMIN er et oddetall, og det er 
delelig med 3. 
Hvilket siffer står bokstaven N for?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 7

Teksten i oppgaven er kort, men kompakt, og 
elevene må vite både hva et siffer og et oddetall 
er. Oppgaven forutsetter god kunnskap om dele-
lighet, og i denne sammenhengen må elevene 
i tillegg vite hva siffersum er og videre kunne 
bruke siffersummen for å finne ut om et tall er 
delelig med 3 eller ikke. 

Oppgave 1:
Hver bokstav i BENJAMIN står for ett av sifrene 
1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7. Ulike bokstaver står for 
ulike siffer. Lag ti åttesifrede tall som passer til 
beskrivelsen.

I mitt eksempel 
bruker jeg de to første 
linjene av oppgave 21 
som en introduksjon, 
og ser for meg at en slik 
start kan passe både for 
elever på mellomtrinnet 
og for de på ungdoms-
trinnet. Elevene skal 
lage ti åttesifrede tall 
der to av sifrene er like, 
ett av disse er sifferet 
på enerplassen. Skriv tallene på Post-it-lapper, 
for da kan tallene flyttes på og sorteres på ulike 
måter. Elevene kan jobbe i par eller i små grup-
per, og de kan sortere tallene de har laget på 
en felles vegg i partall og oddetall. Dette er noe 
elevene må kjenne til for å kunne løse oppgaven.

Deretter ønsker jeg å fokusere på delelighet, 
og vil at elevene både skal forklare hva det betyr 
og gi noen eksempler på hva det er. At det er en 
sammenheng mellom partall og tall delelig med 
2, er ikke en selvfølge for alle elever, så det kan 
være en start på diskusjonen. 

Oppgave 2:
Siri: Jeg har hørt at dersom siffersummen til et tall 
er delelig med 3, så er tallet delelig med 3.
Bruk de tallene dere har laget og sjekk om det Siri 
sier kan stemme. Bruk kalkulator.

I deloppgave 2 ønsker jeg at elevene skal 
utforske siffersum og har formulert oppgaven 
som en påstand elevene skal sjekke om stemmer 
eller ikke. Jeg vil at elevene skal bruke kalku-
lator slik at de ikke bruker mest tid på utreg-
ninger. 
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Etter hvert som elevene finner tall som stem-
mer med utsagnet til Siri, klistres de opp på en 
vegg slik at de er synlig for alle elevene. Dersom 
elevene ikke finner et mønster i disse tallene, 
bør jeg som lærer stille spørsmål. 
– Finnes det noe som er likt mellom tallene? 
– Er det flere likheter? 
– Hva er forskjellig? 

Noen elever kan ha laget ti tall hvor ingen av 
dem er delelig med 3. Er det tilfelle, vil jeg utfor-
dre disse elevene til å lage flere åttesifrede tall. 
Har noen av de tallene elevene har laget samme 
siffersum? Hvor mange forskjellige siffersum-
mer er det mulig å lage? Hvorfor blir siffersum-
men forskjellig? 

Det avgjørende er at tallet BENJAMIN har to 
like siffer. For at siffersummen skal være delelig 
med 3, må de to like sifrene enten være 2 eller 5. 
Det spiller ingen rolle hvor de andre sifrene er 
plassert i tallet. Læreren må vurdere hvor lang 
tid det settes av til å arbeide med delelighet med 
3 her. 

Jeg har opplevd at elever som har lært om 
delelighet med 3, tror at samme framgangsmåte 
kan brukes til å sjekke delelighet med andre tall. 

– Hvis siffersummen til et tall er delelig med 
5, er tallet delelig med 5?

– Hva med 7?
– Hva med 9? 

Her kan elevene finne eksempler og eventuelle 
moteksempler og gjerne velge tall med færre 
siffer. At dette stemmer for 9 er interessant, men 
er det slik at alle tall som er delelig med 9 også 
er delelig med 3? Hvorfor? Gjelder det motsatte 
også? Hvorfor/hvorfor ikke?

Oppgave 3:
Vi leter etter et spesielt tall. Tallet BENJAMIN er et 
oddetall, og det er delelig med 3. 
Hvilket siffer står bokstaven N for?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 7

Siste del av oppgaven kan enten presenteres 
slik som vist ovenfor eller ved å bruke original-
oppgaven. Her vil det være det spennende å se 
om elevene klarer å nyttiggjøre seg kunnskapen 
og erfaringen fra oppgave 1 og 2. I den avslut-
tende fasen er det viktig at elevene parvis eller 
gruppevis får tid til å diskutere og arbeide med 
den siste problemstillingen. Tidligere har jeg 
nevnt at desto yngre elevene er, jo mer frem-
tredende rolle bør læreren ha i en problemlø-
singsprosess. Men sitter elevene igjen med en 
følelse av at de har løst oppgaven på egen hånd, 
gir det en enorm tilfredsstillelse for elevene. Det 
er viktig at læreren støtter elevene i denne fasen, 
men ikke avslører for mye.

Løsningene presenteres i plenum, gruppe-
vis eller parvis. Elever i en klasse kan ha ulike 
måter å komme fram til et svar, og en forklaring 
hører også med her. 

Avslutningsvis bør læreren løfte fram og 
bevisstgjøre elevene både på det faglige innhol-
det i oppgaven og den måten de har arbeidet 
med oppgaven på. Læreren kan gjerne si noe om 
at klassen har arbeidet med en problemløsings-
oppgave, og en måte å løse slike oppgaver på, er 
å splitte den opp i mindre deler og løse hver del 
for seg. Å fortelle elever på mellomtrinnet at de 
har løst en oppgave som også er krevende for 
elever på ungdomstrinnet, gir ofte stor motiva-
sjon. Om det vil motivere elever på ungdoms-
trinnet, er noe usikkert.
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Novemberkonferansen 
24. – 25. november 2015

Novemberkonferansen 2016 retter seg mot grunnskole, videregående skole og 
lærerutdanning. I fjor var temaet «Meningsfull matematikk for alle», som jo er det vi 
ønsker oss. Med årets tema ønsker vi å sette fokus på at veien dit ikke er uten utfordringer, 
og vi vil se nærmere på noen av disse relatert til: 

• Drivkraft og utholdenhet i arbeid med matematikk- både for elev og lærer. 
• Konkrete matematiske utfordringer (begreper og ideer som er vanskelig for 

elevene å forstå/jobbe med) 
• Språk og symboler (det daglige og overgangen til det matematiske) 

 
Les mer om konferansen, og meld deg på: 
http://www.matematikksenteret.no 
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Lederen har ordet
Tone Skori

Velkommen til nytt skoleår! 
LAMIS sommerkurs i Ålesund 

markerte starten på skoleåret 
2016/2017 for mange engasjerte 
matematikklærere. Tittelen på 
årets sommerkurs var «Åle-
sund 2016 Matematikk mellom 
fjord og fjell». Det var lokallaget 
Sunnmøre som arrangerte som-
merkurset, og Hanne Mulelid 
Kvam, Elisabeth Hast Rønne-
stad, Sissel Saltkjel, Marit Høgset, 
Hilde Opsal, Odd Helge Mjellem 
Tonheim og Henrik Kirkegaard 
fortjener stor takk for et meget 
godt gjennomført sommerkurs. 

LAMIS sommerkurs er og har 
blitt omtalt som den viktigste 
møteplassen for matematikklæ-
rere i Norge, og det er en god 
arena for nettverksbygging. På 
sommerkurset i Ålesund var det 
mange som deltok for første gang, 
og det synes vi i LAMIS er veldig 
hyggelig. Neste års sommerkurs 
vil bli arrangert på Kongsberg 
av lokallaget Kongsberg/Notod-
den. Følg med på www.lamis.no 
for oppdaterte nyheter, så håper 
jeg vi ser mange nye og gamle 
deltakere.

Målsettingen til LAMIS som 
organisasjon er å bidra til å gjøre 
matematikk til et fag som opp-
leves som interessant, nyttig 
og spennende. Når det gjelder 
vårens resultater på eksamen 
i matematikk, har snittkarakte-
ren på 10. trinn gått opp fra 2,9 
(våren 2015) til 3,3 (våren 2016). 
Hva kan årsaken til denne frem-
gangen være? Én grunn kan være 
at Nasjonalt senter for matema-
tikk i opplæringen, NSMO, fikk i 
oppdrag av Utdanningsdirektora-
tet å gjennomføre en evaluering 
av matematikkeksamen for 10. 
trinn, etter mange år med svake 
og varierende resultater. Det ble 
gjort noen endringer til eksamen 
våren 2016 som ser ut til å ha slått 
positivt ut. Disse endringene var:
– Deloppgavene var ikke lenger 

avhengige av hverandre.  
– Det var flere oppgaver på lavt 

og middels nivå.
– Språket var mer presist.
– Arbeidsmengden var mindre, 

så elevene fikk bedre tid til 
hver oppgave. 

Men som jeg har påpekt, kan 

ikke vi lærere undervise for at 
elevene våre skal opp til eksa-
men på 10. trinn. For det første 
kommer ikke alle elevene på 
10. trinn opp i matematikk, og 
vi får ikke til det som står som 
et formål med faget, nemlig at 
opplæringen skal veksle mellom 
utforskende, lekende, kreativ 
og problemløsende aktivitet og 
ferdighetstrening. Det viktigste 
vi som matematikklærere kan 
gjøre, er å jobbe for at alle elever 
i den norske skolen får utviklet 
sin matematiskkompetanse ut 
fra sitt nivå.

Til slutt vil jeg minne dere på 
at LAMIS arrangerer UngeAbel-
konkurranse i år også. Konkurran-
sen er åpen for alle elever som 
går på 9. trinn. Se på www.lamis.
no under fanen UngeAbel for mer 
informasjon, og husk å spørre 
dine kollegaer på 9. trinn om de 
har meldt på klassen sin til årets 
viktigste konkurranse.
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Kari Kolberg
?????
epost@dres.se

Evnerike elever – identifisering 
og tilpasset opplæring
Kari Kolberg

Til Tangenten nr. 3/2015 skrev 
jeg om evnerike elever og litt om 
status for dette fagfeltet i Norge. 
Internasjonalt er fagfeltet for-
holdsvis velkjent, men i Norge 
har oppmerksomheten rundt 
elevgruppen vært forholdsvis lav 
i flere tiår. Det er først de senere 
årene det har begynt å skje noe, 
og da særlig inneværende skoleår 
med Jøsendalutvalget. 

I det følgende går jeg nærmere 
inn på noen få strategier for å 
søke å gi disse elevene en tilpas-
set opplæring.  

Hva må vi vite  
om elevgruppen? 
Det viktigste vi må vite om denne 
gruppen elever, er at det å være 
utstyrt med sterke evner har 
betydning for elevens «væren»; 
eleven kan på mange områder 
være annerledes enn jevnal-
drende (interesser, vokabular, 
følelsesmessig intensitet).

Dernest må vi vite at eleven har 
en annen innlæringsevne og en 

annen innlæringstakt. Ofte forstår 
de «det store bildet» nærmest av 
seg selv, og lenge før mange av 
de jevnaldrende. Repetisjon og 
vårt berømte spiralprinsipp er 
ofte en kilde til frustrasjon. 

Hvordan tilpasse opplæringen 
for evnerike elever?
Det å planlegge for en annen 
innlæringstakt og et annet kunn-
skapsnivå innebærer både å 
stryke oppgaver (fra lærestoffet 
de andre elevene bruker), og å 
legge til vanskeligere oppgaver 
(fra læreboka eller fra annet lære-
stoff, gjerne beregnet på eldre 
elever). 

Vi spør oss:
1) Hvilke utfordringer bør jeg 

legge til?
2) Hvilke differensierte kriterier 

bør jeg legge til?
3) Hvilke endringer bør jeg gjøre 

i fagstoff, læringsprosess og i 
elevenes «output»? 

Endre oppgaver og kartlegge 
faglig nivå
Hvor ofte kartlegger vi en elevs 
faglige nivå utover inneværende 
trinns «normalkartlegging»? Det 
kan hende at «din» evnerike elev 

ligger både to og tre år (eller mer) 
foran jevnaldrende i ett eller flere 
fag, og for å gi reell tilpasset opp-
læring må vi både tenke utenfor 
trinnet og utenfor lærebøkene.

Bruk gjerne prøver for trinn 
over, eller gjør en rask «pretest» 
før dere starter et nytt tema eller 
en ny periode. Dermed kan man 
eliminere oppgaver (og repeti-
sjon) som er på et for lavt nivå. 
Lærestoff og oppgaver som 
ligger på et for lavt nivå, kan raskt 
føles meningsløse, noe som kan 
påvirke elevens atferd og skole-
motivasjon. Også for disse elev-
ene er autentiske mestringsopp-
levelser viktig.

Ved endring av oppgaver 
anbefales det å bruke spørsmål 
som utfordrer eleven på et høyere 
nivå. Tenk «toppen» av Blooms 
taksonomi så ofte som mulig. 

Av generelle strategier anbefa-
les to ulike tilnærmingsmåter fra 
forskningen: akselerasjon (tem-
podifferensering) og beriking.

1) Akselerasjon  
(tempodifferensiering)
Akselerasjon innebærer å gå 
raskere gjennom lærestoffet. 
Dette kan gjøres i klassen ved at 
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eleven får arbeide med lærebø-
ker for høyere trinn, eller uten-
for klassen ved hospitering på 
trinn over. Fremskutt skolestart 
eller å hoppe over trinn er også 
akselerasjon. Stadig flere skoler 
legger kjernefag parallelt for å 
tilrettelegge for hospitering, og 
ordningen med «forsert løp» for 
elever i ungdomsskolen tør være 
kjent for flere. 

Til forskjell fra hva mange tror, 
er både fremskutt skolestart og 
det å hoppe over hele trinn noe 
som forskningen sier er gunstig 
for evnerike elever, både faglig 
og sosialt. Merk at Hattie (2013) 
setter akselerasjon på femteplass 
av alle evaluerte tiltak, med «god 
effekt på læring» (effektstørrelse 
d = 0,88). Utfordringen i Norge 
er at vi mangler gode rutiner 
og strategier som kan støtte en 
«akselerert elev» gjennom hele 
skoleløpet. 

Strategier som innebærer at 
eleven bytter gruppe (for eksem-
pel hospitering), passer bra for 
noen elever, men ikke for alle. 
Dette handler blant annet om 
at eleven må takle det å forlate 
eget trinn, få med seg beskjeder 
fra den nye klassen, gå glipp av 
beskjeder når man er ute osv. 
Ikke minst er det essensielt at 
læringsmiljøet i både avgivende 
og mottakende klasse er godt, og 
at lærerne er positive til tiltaket. 
Eleven selv må også være positiv 
til ordningen. I noen læringsmil-
jøer er det å være kjapp i hodet 
i seg selv en sosial risiko, og 
enkelte elever vil derfor kunne 
motsette seg å «vise frem» at de 
er faglig sterke. Dette må skolen 

ta på alvor i sin planlegging.
Akselerasjon vil altså aldri være 

noen «quick fix» som passer for 
alle evnerike elever. Strategien 
vil heller ikke automatisk løse 
alle tilpasninger eleven trenger. 
Jo, eleven får ekstra utfordringer 
gjennom å «hente inn» fagstoff 
som de eldre elevene har lært, 
og kanskje passer de faglige kra-
vene på høyere trinn bedre med 
elevens ferdighetsnivå. Men hva 
så når eleven har tatt igjen de 
andre? Evnerike elever har fort-
satt en annen innlæringstakt og 
innlæringsevne, noe som betyr 
at mengden repetisjon må redu-
seres, og at fagstoff og oppgaver 
må tilpasses, uansett hvilket trinn 
eleven er «fysisk plassert» på. 

Elever kan også oppleve å få 
utlevert læreboka for trinnet over 
som en form for tilpasning. Her 
må vi være oss bevisst at også 
disse elevene først og fremst er 
barn/unge, dernest evnerike. De 
vil oppleve et savn av støtte på 
eget nivå, og siden de nå en gang 
først og fremst er barn/unge, vil 
de også kunne agere uproduk-
tivt dersom de ikke følges opp 
på riktig nivå.

2) Beriking
Beriking er en form for differen-
siering som innebærer at den 
evnerike eleven gjerne arbeider 
innenfor det samme temaet som 
de andre, men med oppgaver og 
fagstoff som har en annen dybde/
kompleksitet enn de andre.

Klassen arbeider kanskje 
med vikingtiden, mens en elev 
som allerede har dette fagstoffet 
innenfor snippen, kan utfordres til 

en fordypningsoppgave om vikin-
genes tro, om en vikingkonge, en 
sammenligning av vikingtro og 
kristendom etc. På engelsk, kan-
skje? Et selvvalgt tema kan øke 
motivasjonen og være en kilde til 
inspirasjon også i andre fag.

Ungdommers egne ord
Undertegnede sitter i styrings-
gruppen for Nordisk talentnett-
verk. Her søker vi å samarbeide 
for å spre kunnskap om under-
visning for evnerike og talentfulle 
elever i de nordiske land. 

I anledning Nordisk talentkon-
feranse 2014 arrangerte vi også 
den første felles nordiske Talent 
Camp der vi inviterte fire evnerike 
ungdommer (i alderen 15–17 år) 
fra hvert av de nordiske landene 
Sverige, Finland, Danmark og 
Norge. I en plenumsdiskusjon 
ble ungdommene spurt hva som 
hadde kjennetegnet deres skole-
gang, og hva de eventuelt hadde 
savnet underveis. Ungdommene 
ga deltakende lærere og skolele-
dere følgende to svar:

1) Problemet med den utstrakte 
bruken av gruppearbeid i 
skolen:

 Her fikk disse faglig sterke 
ungdommene svært ofte 
ansvar for å fullføre gruppe-
arbeidet og oppnå et godt 
resultat. «Mens de andre satt 
og knastet på mobiltelefo-
nen», som en av deltakerne 
uttrykte det. De uttrykte et 
sterkt behov for å ikke alltid 
være ansvarlige for å løfte 
hele gruppens resultater. 
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2) Manglende støtte på eget 
nivå:

 Det de hadde savnet fra egen 
skolegang, var gjennomgang 
og støtte på sitt nivå. («I hvert 
fall innimellom», presiserte en 
av de norske ungdommene.) 

Å fange opp og å tilpasse 
Det er svært sannsynlig at vi 
møter en evnerik elev i de fleste 
norske klasserom der vi setter 
våre ben; minst 2–5 prosent av 
elevene har sterke evner som 
påvirker hele deres tilværelse. 
Noen ganger passer disse elev-
ene inn i vårt mentale bilde av en 
«flink elev», andre ganger har 
de logget av mentalt eller funnet 
andre, uproduktive roller som 
følge av at de føler at vi bedriver 
undervisning med håndbrekket 
på. 

For å kunne gi reell tilpasset 
opplæring må vi som skal til-
passe, få mer kunnskap om elev-
gruppen og deres behov, faglig så 
vel som sosioemosjonelt. Som 
nevnt arbeider Jøsendalutvalget 
nå med dette temaet, og deres 
NOU skal legges frem for regje-
ringen i september 2016. Det skal 
bli spennende å se hvilke anbefa-
linger som kommer, og hva som 
gjøres konkret i tiden fremover.

En matematikkreise 
Kirsten Anette Korsdal

9. trinn ved Tjodalyng skole med 
Unge Abel og Nordic Math Class 
Competition (NMCC).

Skoleåret 2015/2016 ble en 
matematikkreise for klasse 9B 
ved Tjodalyng skole. De ble med 
i Unge Abel, som er en matema-
tikkonkurranse for alle 9. trinn i 
Norge. De representerte Vestfold 
fylke i landskonkurransen, og til 
slutt representerte de Norge i 
den nordiske konkurransen som 
ble holdt i Stockholm. 

Ved å melde seg på i Unge 
Abel, noe som virkelig anbe-
fales, får klassen mulighet til å 
jobbe med mange gode pro-
blemløsningsoppgaver. De to 
innledende rundene, én før jul og 
én etter, er på 80 minutter hver. 
Her løser hele klassen oppgaver 
i grupper. Det er fascinerende å 
se hvor engasjert hele klassen 
blir når de jobber med oppgaver 
på denne måten. Konkurransein-
stinktet kommer virkelig frem, og 
hos oss ble det en konkurranse 
mellom 9A og 9B i første omgang. 
Etter begge de innledende run-
dene ble det klasse 9B som gikk 
seirende ut av konkurransen for 
Vestfold fylke. De fikk da æren 
av å representere Vestfold fylke 
og møte de andre fylkesvinnerne 
på Gardermoen i slutten av april. 

Før vi dro til Gardermoen, 
jobbet hele 9. trinn med en for-
dypningsoppgave. Fordypnings-
oppgaven besto av en matematisk 
problemløsningsoppgave som 
skulle løses, og en fagrapport og 
logg skulle skrives til denne. Opp-
gaven innebar 3D-figurer som var 
bygd opp av kuber. Elevene skulle 
blant annet undersøke sammen-
hengen mellom figurnummeret 
og antall kuber som trengs til 
hver av figurene. Gå inn på http://
lamis.no/index .php?pageID= 
222&page=Oppgaver for å se 
hele oppgaven.

I tillegg til dette var det en 

utstilling og presentasjon knyt-
tet til kongruensavbildning som 
skulle femføres i semifinalen på 
Gardermoen. Semifinalen besto 
også av oppgaveløsning. Først 
jobbet klassen med problem-
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løsningsoppgaven. De jobbet en 
hel dag med lærende møte som 
metode. Å se hvordan de ulike 
gruppene løste samme oppgave, 
var inspirerende. Først reflekterte 
de individuelt, og deretter delte 
de sine tanker om oppgaven med 
de andre i gruppen. De ulike grup-
pene løste oppgavene på ulike 
måter, men noen tenkte også 
likt. Det ble også brukt konkreter. 
Dette var en oppgave alle elevene 
klarte å bidra i. Oppgaven ble løst 
denne dagen, men også jobbet 
videre med. Klassen valgte fire 
representanter som de ville sende 
til Gardermoen, og to reserver. 
Disse seks var da ansvarlige for 
sluttføringen av fagrapporten og 
loggen som ble skrevet til denne 
problemløsningsoppgaven.

Den neste oppgaven som sto 
for tur, var å forklare hva kongru-
ensavbildninger er. Dette skulle 
presenteres i et foredrag. Elevene 
skulle også finne et eksempel fra 
enten kunst, klesdesign, arkitek-
tur eller liknende og forklare hvilke 
kongruensavbildninger som ble 
benyttet. Dette skulle så komme 
til uttrykk i en utstilling. Kunst- 
og håndverkslærer Erle Buran 
ble med på prosjektet, og alle 
elevene hadde en god idémyld-
ring og innsats. Resultatene ble 
mange, og klassen valgte ut Min-
nehallen som sin presentasjon 
for å representere klassen videre 
i konkurransen. Minnehallen er en 
bygning med pyramideform som 
står i Stavern i Larvik Kommune, 
og er et nasjonalt minnesmerke 
for falne sjømenn under første og 
andre verdenskrig.

Under hele prosessen med 

utstillingen, fremføringen, fordyp-
ningsoppgaven og prosesslog-
gen var elevene opptatt av å følge 
formelle krav. De ble lest nøye 
og ofte. Min rolle som lærer var 
å være veileder i prosessen. De 
endelige avgjørelsene ble tatt av 
elevene selv.

På Gardermoen fikk elevene 
møte andre matematikkinteres-
serte elever, og de knyttet nye 
bånd og diskuterte matematikk. 
Det var sosialt på kvelden, og vi 
fikk også en tur til Eidsvollsbyg-
ningen med omvisning. Elev-
ene holdt inspirerende foredrag, 
utstillingene var kreative, og alt 
handlet om kongruensavbildnin-
ger. Juryen la stor vekt på riktig 
bruk av begrepene. Bedømmin-
gen var spennende, alvorlig og 
nervepirrende for alle elever og 
lærere. I oppgaveløsningen fikk 
elevene problemløsningsopp-
gaver.

Etter at alle poengene var talt 
opp, var det med stor glede at 
Tjodalyng skole gikk seirende ut 

totalt sett. Premien for beste for-
dypningsoppgave gikk til Killing-
rud ungdomsskole i Buskerud. 
Det var tre lag som gikk videre 
til finalen: Vestfold, Hordaland 
(Slåtthaug skole) og Buskerud. 
Denne delen besto kun av pro-
blemløsningsoppgaver, og etter 
fem nervepirrende oppgaver vant 
Vestfold fylke og Tjodalyng skole 
finalen. Det ble stormende jubel, 
og vi mottok en premie på 8000 
kroner til klassen. I tillegg fikk vi 
invitasjon til å delta under Holm-
boe- og Abelprisutdelingen i Oslo 
og til å representere Norge i den 
nordiske finalen i Stockholm.

Da vi kom tilbake til skolen, 
gjennomførte vi en uke med 
elevbedrift før vi var i gang med å 
oversette fagrapport, logg, frem-
føring og utstilling til engelsk. 
I den nordiske finalen skulle alt 
være på engelsk. Det må sies at 
hele skolen er veldig stolte av 
disse flotte ungdommene, som 
sto på tidlig og sent for å få alt 
ferdig til tidsfristene. 

Her er elevene, Kaja Kleppan, Hannah Rye Johnsen, Alfred Tveitan Aarsheim 
og Ola Tangen Kulseng, matematikklærerne, Anders Faret Gjelsås og Kirsten 
Anette Korsdal sammen med kunnskapsministeren, Torbjørn Røe Isaksen 
under Holmboe- prisutdelingen.
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På Holmboesymposiet 2016 
fikk Ingunn Valbekmo fra Byåsen 
skole Holmboeprisen. Vi fikk den 
ære å være til stede under denne 
høytidelige seremonien. Til stede 
var også andre unge elever fra 
videregående skoler i Norge og 
andre land som hadde vunnet 
ulike matematikkonkurranser. 
Noen av disse skulle representere 
Norge i matematikkolympiaden i 
Hongkong. Disse elevene ble en 
stor inspirasjon for elevene fra 
Tjodalyng, men den største inspi-
ratoren og det nye idolet ble abel-
prisvinneren sir Andrew J. Wiles. 
Da elevene mine holdt fremføring 
i 10 minutter om kongruensav-
bildninger for kunnskapsminis-
teren, abelprisvinneren og ca. 
250 andre i Oslo Katedralskoles 
aula, var jeg utrolig stolt. For en 
fantastisk presentasjon av fire 
femtenåringer. Det var en ære 
for alle oss å få være til stede 
under Abelpris-utdelingen. I til-
legg fikk vi være med på mange 
interessante foredrag på Norwe-
gian Space Center og Petroleum 
Geo-Services. 

Turen gikk så til nordisk finale 
i Stockholm. Som lærer var det 
svært inspirerende å snakke med 
de andre lærerne og dele erfa-
ringer om kunnskapsmål, antall 
timer matematikk i uka, kursing 
av lærere osv. Først var det utstil-
ling og fremføring, og denne vant 
Sverige.

Skolen som representerte 
Sverige, var en privatskole med 
matematikk som fordypning. 
Det var spennende å høre hvor-
dan skolehverdagen er på en 
slik skole, og hvordan de jobbet 

med matematikkoppgaver og 
prosjekter. De brukte mye tid på 
problemløsningsoppgaver. 

Mellom konkurransene var det 
også tid til en tur på Grøna Lund, 
og vi var på Vetenskapens hus. Vi 
var på flere foredrag, og det var 
veldig spennende for oss alle å 
lage figurer som vi fikk skrevet 
ut i 3D.

Den siste dagen var det finale 
med problemløsningsoppgaver. 
Da satt det fire 9.-klassinger fra 
hvert land: Norge, Sverige, Fin-
land og Danmark. De fikk utlevert 
oppgaver og måtte løse disse 
innenfor tidsfrister. Når tiden var 
ute, måtte de levere inn svarene. 
Etter hver oppgave ble svarene 
gitt og poeng utdelt. Frem til siste 
oppgave var det veldig jevnt. Det 
var kjempespennende da juryen 
leste opp poengene på siste 
oppgave og vi – Norge, Vestfold 
fylke, Larvik kommune, Tjodalyng 
skole, Alfred Tveitan Aarsheim, 
Kaja Kleppan, Hannah Rye-
Johnsen og Ola Tangen Kulseng 
– hadde vunnet oppgaveløsingen 

i Nordic Math Class Competition 
2016. 

Foto: Silje Liu Sui Nordrum 
Langvik

En fantastisk matematikkreise 
er over, eller? Den har vel akkurat 
startet for disse elevene. De har 
blitt inspirert og fått fremtidspla-
ner og regner mer matematikk 
enn gjennomsnittet. Læreren, 
da? Jeg kan love at neste gang 
jeg har 9. trinn skal jeg melde 
dem på Unge Abel og la også 
dem få muligheten til en mate-
matikkreise. Det spiller ingen rolle 
om reisen blir kort eller lang. En 
erfaring rikere blir vi alle sammen 
uansett. 

Det handler faktisk ikke om å 
vinne, det handler om å delta og 
gripe matematikkmulighetene 
som kommer underveis.

Foto: Silje Liu Sui Nordrum Langvik
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Matematikk mellom fjord og 
fjell – sommerkurset i Ålesund
Svend K. Eidsten

Etter to sesonger på Østlandet 
tok den dansktalende delen av 
Sunnmøre ansvar og fløy figur-
tall og funksjoner over fjellet til 
Ålesund. Da vi ankom byen, var 
partallene pussa, oddetallene olja 
og primtallene polert! Vi ble møtt 
med gitarspill og barnekor, møn-
strete navnelapper og en alltid 
smilende sommerkurskomité 
med T-skjorter i skrikende farger 
(kjøpt på salg). Som man sier i 
filmens verden: Anslaget satt som 
et skudd, og publikum var opp-
spilt og klar for matematisk fest i 
tre hele dager til ende.

En engasjert og alltid-på-hug-
get Mona Røsseland slo an tonen 
med «TIMSS og PISA – en konse-
kvensanalyse». Hun framsnakket 
pedagogisk bruk av testene, men 
var skeptisk til rangeringen og å 
bruke testene som politisk mak-
tinstrument for styring av skolen.

Etter parallell 1, der vi fikk utdy-
pet matematiske begreper med 
varierte virkemidler i form av klipp 
og lim av tetraeder, strikking, ski-
staver, regnestrategier, kumlokk, 
interaktivitet og pappesker, gikk 
ferden opp til byparken. Her 
hadde Henrik og hans hjelpere 
(inkl. barn) lagt ut et godt, vari-
ert og ikke minst utfordrende 
sirkeltreningsprogram for både 
kropp og kranium! Majoriteten 
av deltagerne vant ikke, men alle 

fikk anledning til å bestige de 
418 trappetrinnene opp til Aksla 
etterpå.

På dag 2 fikk Peter Weng ved 
Professionhøjskolen Metropol i 
København åpne ballet. Han tok 
for seg «Tidlig intervention til 
elever i matematikvanskelighe-
der», der han så for seg mate-
matikk mer som et landskap enn 
som et høyhus, der man må ha 
grunnmuren først. Elevene som 
fikk vanskeligheter, kunne falle 
ned i regnehull i det matematiske 
landskapet, og vi fikk et innblikk i 
det kartleggings- og læringsstøt-
tende materialet han brukte for 
både å forebygge fallskader og 
hindre at elevene falt oppi.

Parallellene på dag 2 var både 
bebrillede, ambisiøse, problem-
løsende, argumenterende og 
begrunnende, fantaserende, 
digitaliserende, utforskende og 
lekende, regnefortellende, diag-
nostiserende og GeoGebraisk 
tredimensjonale!

Festmiddagen på Teaterfabrik-
ken ble en serveringsforestilling 
man kan le av i årevis etterpå! Vi 
fikk servert en streng og stram 
hovmester som med fløyte, takt 
og tone holdt styr på et kelner-
korps som i høyeste grad var i 
utagerende utakt, men langt fra 
tonedøve! Ingen satt trykt på 
stolen (i den grad vi klarte å sitte 

på stolen mellom latterkulene), 
det ble ustanselig skjenket og 
engasjert ved bordene, og histo-
rier om levd liv og lurvete opple-
velser satt løst. I tillegg fløt mat 
og drikke som regnvannet i Øst-
landets gater og kjellere: rød og 
hvit bacalao på tallerkenen med 
ditto fargetilbud i glasset, foru-
ten et kakebord med over fire(!) 
utsøkte kakeslag. Det hele rett og 
slett uforglemmelig og historisk!

Av årsaker nevnt ovenfor 
hadde noen litt tungt for å få med 
seg parallell 4, men alle parallell-
holdere møtte til start og serverte 
tidevann og sprettballer i tillegg til 
tidligere nevnte temaer.

Mellom bryllup og bursdager 
tok også Arne Kåre Tophol seg 
tid til å gi oss litt Speed(prosjekt). 
Han tok for seg spesialundervis-
ningens innhold og funksjon, 
med dypdykk ned i desimaltalle-
nes diagnostiske distraktorer, og 
kastet til sist fram tanken om at 
kanskje elevene bør lære prosent 
før brøk og desimaltall? 

Sigbjørn Hals avsluttet som-
merkurset med et følelsesladd 
innlegg om «Sjøstjerna Synne – 
historia om ei jente som (nesten) 
alle trudde hadde dyskalkuli». 
Moralen derfra var kort og godt: 
Gå hjem og gjør en forskjell!

Neste år går ferden atter 
tilbake til Østlandet: Lokalla-
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gene i Grenland, Notodden og 
Kongsberg slår sine kloke hoder 
sammen under temaet «Carpe 
matematica». Følg med på www.
lamis.no.
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Abelprisens  
barne- og ungdomsutvalg
For å stimulere interessen for matematikk blant barn og unge har Abelstyret oppnevnt et eget utvalg. 
Utvalget har et hovedansvar for tiltak rettet mot skole, barn og unge. Utvalget er bredt sammensatt med 
medlemmer som har erfaring og kunnskap om matematikk, skole og formidling av faget til barn og unge. 
De skal stimulere og støtte relevante miljøer og pågående aktiviteter, som Niels Henrik Abels matematikk-
konkurranse og UngeAbel. Utvalget kan også selv planlegge og initiere tiltak.

Utlysning av midler 1. oktober 2016
Abelstyret bevilger hvert år omkring 1,5 millioner kroner til tiltak som skal øke interessen for matematikk blant 
barn og unge. Det er en årlig søknadsfrist 1. oktober. Søknadsskjema kan lastes ned fra www.abelprisen.no 

Abelprisens barne- og ungdomsutvalg har over flere år bygd opp en tiltakskjede der de ulike elementene 
bygger på og utfyller hverandre. I 2013 åpnet blant annet «Pythagoras i tareskogen» ved Vitensenteret 
Sørlandet som er et tilbud til de aller minste barna. I den andre enden av aldersskalaen støttes UngeAbel 
for 9. klasser og Niels Henrik Abels matematikkonkurranse for elever i videregående skole. Landslaget for 
matematikk i skolen (LAMIS) og Foreningen norske vitensentre har vært viktige samarbeidspartnere gjen-
nom mange år. Støtten til LAMIS har vært kanalisert gjennom to hovedtiltak, matematikkdagene på skolene 
i februar og det årlige sommerkurset for matematikklærere. Abelstyret gir også støtte til enkeltprosjekter. 

 
Det er barne- og ungdomsutvalget som prioriterer søknadene før de behandles i Abelstyret. Støtten til 
barne- og ungdomstiltak er direkte forankret i Abelprisens statutter: «Hovedformålet med å opprette Niels 
Henrik Abels minnefond er å tildele en internasjonal pris for fremragende vitenskapelig arbeid i matema-
tikk. Prisen skal bidra til å heve matematikkfagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli 
interessert i matematikk.»

Les mer på www.abelprisen.no

Søknader sendes til abelprisen@dnva.no innen 1. oktober 2016
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Nominasjoner til  
Holmboeprisen 
2017
Kjenner du en matematikklærer som fortjener en pris for sin 
undervisning? Noen som både brenner for sitt fag og greier å 
formidle det til sine elever? Noen som har gitt et løft for mate-
matikkfaget og som fortjener større oppmerksomhet for det? 
Norsk matematikkråd inviterer alle til å nominere kandidater til 
Holmboeprisen for 2017. Prisen er på 100.000 kroner og deles 
ut 22. mai 2017 på Oslo katedralskole. Nominasjonsfristen er 
15. januar 2017.

Holmboeprisen, som første gang ble utdelt i 2005, gis til en 
lærer eller en gruppe lærere i grunnskole eller videregående 
skole som har utmerket seg i sitt arbeid med matematikkfa-
get. Norsk matematikkråd har ansvar for utvelgelse av vinneren 
basert på innkomne nominasjoner. I statuttene for prisen heter det «ved tildeling av Holmboeprisen skal det 
vektlegges evne til å formidle matematikk og skape interesse for faget, tilrettelegging for god undervisning, 
samt innovasjon og nytenkning.» Det er mange måter å være en fremragende matematikklærer på, og Norsk 
matematikkråd er opptatt av å få frem mangfoldet. Det er ett ufravikelig krav, nemlig at undervisningen skal 
fungere i klasserommet. Norsk matematikkråd ønsker å gi Holmboeprisen til en aktiv lærer som brenner 
for faget, og som formidler entusiasme, kunnskaper og holdninger til sine elever.

Hvordan nominerer man? 
Det er utarbeidet to nominasjonsskjemaer for Holmboeprisen, ett for nominasjon av enkeltlærere og ett for 
nominasjon av grupper av lærere. Disse skjemaene finner man på prisens nettsider www.holmboeprisen.
no.  Skjemaene kan sendes inn både elektronisk og per post. 

Fristen for nominasjoner er 15. januar 2017. 
  

Prisen, som er finansiert av Abelprisen, er på 100.000 kr og skal deles likt mellom prisvinneren og skolen 
som han eller hun kommer fra. Holmboeprisen er oppkalt etter Bernt Michael Holmboe (1795–1850) som 
var Niels Henrik Abels matematikklærer og som nedla et stort arbeid for faget både som lærer, lærebok-
forfatter og fagmann. Prisen deles ut ved en seremoni på Oslo katedralskole, Holmboes og Abels gamle 
skole, i mai hvert år.


