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Rike oppgåver 
Ein stor del av dette nummeret av Tangenten 
er via til temaet rike matematikkoppgåver. Rike 
oppgåver kan seiast å vera ein kontrast til dei 
ofte lukka og standardiserte øvingsoppgåvene 
ein er vant med i matematikkfaget. Me etter-
lyste difor tekstar om rike oppgåver som kunne 
utfordra og motivera elevar til å undersøka og 
bruka matematikk, og det har me fått. 

Anne Karin Wallace og Renate Jensen skriv 
om korleis elever kan utforma og løysa oppgå-
ver sjølve, utifrå konkrete, praktiske situasjonar. 
Elevane må henta data dei treng for å klara å 
koma fram til mogleg løysingar. Dei må vera 
kreative og sjølvstendige, for det er dei som 
avgjer kva som skal finnast ut, korleis det kan 
gjerast og kva informasjon som trengst for å 
finna ei løysing.

Anne-Mari Jensen og Anne-Gunn Svorkmo 
viser korleis fleirvalsoppgåver kan verta rike 
oppgåver. Det er føringane, fokusa og arbeids-
måtane som læraren legg vekt på som avgjer om 
oppgåver stimulerer til utforsking og ikkje berre 
avkryssing. Det handlar om å sjå mogelegheiter, 
og i fleirvalsoppgåver ligg det mykje potensiale i 
å bruka svaralternativa. Jensen og Svorkmo legg 
vekt på korleis det å skapa rom for diskusjon 
av ulike svaralternativ legg til rette for at elevar 
kan tileigna seg djupare forståing.

Susanne Stengrundet diskuterer korleis 
ein kan få fokus på dei mange faglege saman-
hengane knytt til eit matematisk omgrep som 
rektangel. I Signe Holm Knudtzon sin tekst får 
me sjå korleis enkle utfordringar som å dela 
drops og plukka blomar kan utarta seg til rike, 
matematiske diskusjonar der Pascal sin trekant 
brått vert aktuell. Bjørn Smestad utdjupar meir 
av det store utforskingspotensialet som ligg i 
Pascal sin trekant.

Øving og automatisering er viktig, men teks-
tane i dette nummeret får fram korleis oppgåver 
kan leggja til rette for utforsking, forståing og 
motivasjon som går utover kva ein kan oppnå 
ved å rekna på ferdig oppsette oppgåver i ei bok. 
Tre lærarar som har lyfta utforskande og rike 
oppgåver til eit nytt nivå, er Anne-Marit Selstø-
Rathke, Linn-Merethe Kibsgård Godfrey og 
Terje Pedersen ved Rothaugen ungdomsskole. 
Dei vart i år tildelt Det norske videnskaps-
akademi sin lærarpris. Tangenten gratulerer 
og oppmodar alle til å lesa og bli inspirerte av 
intervjuet med dei.
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Wallace, Jensen

Matematikk i tre akter
Som matematikklærere er vi på jakt etter akti-
viteter og oppgaver som fører til at elevene opp-
rettholder aktivitet, nysgjerrighet og motiva-
sjon for faget. Oppgavene skal føre til at elevene   
lærer mest mulig med utgangspunkt i begreper 
og ferdigheter de allerede har. Flest mulig skal 
utfordres og motiveres, gjerne ved at matema-
tikken knyttes til praktiske situasjoner. Slike 
oppgaver ser vi på som rike oppgaver. Vi prøver 
å vinkle problemstillinger og løsningsmetoder 
på ulike måter for at alle skal forstå. For å få 
dette til trenger vi å gi elevene et godt begreps-
apparat, både i faget og om læring. 

Oppgavene som presenteres i denne teksten, 
er det arbeidet med i grunnskolen og i videregå-
ende skole. Ved å bruke en metodikk vi kaller 
Matematikk i tre akter1, får elevene mulighet til 
å formulere problemstillinger, arbeide med disse 
og reflektere over svarene de får. Metodikken 
gir gode muligheter for å møte elevene der de er 
i sin forståelse, og hjelpe dem videre i sin læring.

Dette arbeidet startet ved at Molde videre-

gående skole ble deltakere i NORCAN-prosjek-
tet, og noen lærere fikk anledning til å besøke 
K12-skolen Tecumseh Vista Academy i Wind-
sor, Ontario våren 2016. Vi ble kjent med meto-
dikken Matematikk i tre akter, og så et potensial 
for å støtte opp under praktisk og utforskende 
undervisning med vekt på kommunikasjon. 

Hva er Matematikk i tre akter?
Matematikk i tre akter er en arbeidsmåte der 
elevene tar utgangspunkt i en konkret situasjon. 
De skal finne ut hva de kan regne på, og lage 
matematikkoppgaver som de kan arbeide med 
i fellesskap. Gjennom samtale skal elevene finne 
matematikk i situasjoner de får presentert, for 
eksempel i form av en praktisk situasjon, bilder 
eller film. 

Arbeidsmåten krever samarbeid. Vi har 
erfart at grupper på 3–4 elever fungerer godt. 
Å la elever som tenker praktisk være på gruppe 
med teoretisk sterke elever gir muligheter til å 
lære av hverandre.

Som tittelen antyder, deles økten i tre deler, 
eller akter. I den første akten presenteres elev-
ene for en praktisk situasjon ved hjelp av en kort 
film, et bilde, en animasjon, en fortelling eller 
konkreter. Spørsmålet elevene får, er vanligvis: 
Hva kan vi, ved hjelp av matematikkunnska-
pene vi har, finne ut av i denne situasjonen? 
Elevene skal da foreslå ulike problemstillinger 
de ønsker å finne ut av. Etter at alle problem-
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stillingene er presentert, kan læreren velge hva 
det skal arbeides videre med. Gruppene kan gå 
videre med samme eller ha ulike problemstillin-
ger. Elevene blir bedt om å si hva de tror er et for 
lite svar, og hva de tror må være et for stort svar. 
Grunnen til dette er ønsket om å koble alle elev-
ene på, få dem med i gruppesamtalen. De fleste 
opplever at dette er ufarlig, og alle på gruppen 
er med fra starten av. Deretter sier elevene hva 
de tror er det mest riktige svaret. 

I andre akt skal elevene hente inn data som 
gir dem mulighet til å finne en løsning på spørs-
målet/problemstillingen som de valgte å gå 
videre med. Hva trenger vi å vite for å kunne 
løse spørsmålet/problemstillingen vi kom fram 
til? Gruppene diskuterer forslag som kommer 
opp. Dette gir muligheter for å bruke matema-
tikkbegreper. Læreren kan velge å gi elevene de 
dataene de ber om, eller be dem anslå størrel-
ser der situasjonen legger til rette for det. Noen 
ganger kan det være aktuelt at elever går videre 
med ulike opplysninger. Hvilke opplysninger 
som trengs, avhenger av hvordan elevene velger 
å løse problemet.

Tredje akt er arbeidsøkten. Nå skal elevene 
bruke opplysningene fra andre akt til å løse pro-
blemet. Til slutt sammenliknes løsningen med 
svarene de foreslo som for lite, for stort og mest 
riktig i første akt. I tredje akt er det også mulig 
å stille oppfølgingsspørsmål eller å se på flere av 
spørsmålene som dukket opp i første akt. Her 
ligger det mulighet for å tilpasse til den enkelte 
og mulighet til å gå i dybden.

Eksempel på tre akter
Dette eksempelet er knyttet til en situasjon 
som er hentet fra Dan Meyers nettsted. Først 
beskriver vi hvordan det ble gjennomført i en 
1T-klasse på videregående skole relativt kort tid 
etter skolestart da elevene skulle introduseres 
for lineære funksjoner. Temaet er kjent fra ung-
domstrinnet, men erfaringsmessig har mange 
elever behov for repetisjon.

Første akt startet med en filmsnutt på 15 sek-

under der en person fyller vann i en tank med 
åttekantet bunn.

Elevene satt i grupper med 3–4 personer. De 
ble alle ganske raskt enige om at spørsmålet de 
ville ha svar på, var: «Hvor lang tid tar det å 
fylle tanken?» Alle gruppene gjorde seg så opp 
en mening om et svar som helt sikkert var for 
lite, og et svar som helt sikkert var for stort. De 
noterte dette ned sammen med gjetning om hva 
de trodde kunne være det mest riktige svaret.

I andre akt diskuterte gruppene hva de 
trengte å vite for å finne svar på spørsmålet. 
Alle ønsker ble skrevet på tavlen og diskutert 
i fellesskap. Alle gruppene mente at de trengte 
å vite hvor fort vannet renner inn i tanken, for 
eksempel hvor mye vann som renner inn på ett 
minutt, eller hvor lang tid det tar å fylle én liter. 
I tillegg mente elevene at de trengte å vite til-
strekkelig med mål for å regne ut volumet av 
tanken. Alle ville vite tankens høyde, men de 
hadde litt ulike tanker om hvordan de kunne 
finne arealet av grunnflaten.

Figur 1: Tverrsnitt, lengde av en sidekant og høyden av 

tanken. 
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En gruppe sa bare at de trengte arealet av 
grunnflaten. Flere av gruppene sa at de ville 
dele opp den regulære åttekanten slik at de fikk 
figurer de kunne regne ut arealet av, dersom de 
hadde nødvendige mål. En gruppe bad om en 
formel for arealet av en regulær åttekant. Her 
var det mulig for læreren å få innsikt i elevenes 
forkunnskaper. Elevene fikk mulighet til å friske 
opp begreper og ferdigheter og lære noe nytt.

Dersom elevene ikke mestrer den nødven-
dige geometrien, eller dersom en ønsker å ha 
fokus på noe annet, kan elevene tegne en regu-
lær åttekant med sidelengde 12,4 i GeoGebra og 
måle arealet.

Figur 2: Alle gruppene bestemte seg for å dele opp 

åttekanten. Det gjorde de på to ulike måter.

Da oppgaven ble gjennomført, hadde elevene 
ikke arbeidet med trigonometri. Grupper som 
delte åttekanten i åtte trekanter, fikk derfor opp-
gitt høyden i trekanten når de skulle beregne 
arealet.  De som delte åttekanten i fem firkan-
ter og fire trekanter, brukte Pytagoras’ setning 
og klarte seg med lengden av sidekanten. Med 
denne oppdelingen hadde de også mulighet for å 
komme fram til formelen noen ønsket for area-
let av en regulær åttekant.

Før elevene gikk videre til tredje akt, fikk alle 
gruppene spørsmålet: «Hvis dere skal lage en 
funksjon som beskriver hvordan tanken fylles 
med vann, hvordan vil grafen til denne funksjo-
nen se ut?»  Gruppene brukte penneverktøyet i 
GeoGebra og skisserte formen til grafen. Alle 
gruppene tegnet deretter sine grafer på samme 
PC slik at de fikk vist dem fram sammen 
(figur 3). 

I samtalen som fulgte, ble begreper som 
lineær funksjon, origo, stigningstall, konstant-
ledd, proporsjonalitet, førsteakse, andreakse og 
rett linje brukt. Samtalen kom også inn på hva 
det betyr at den turkise linja er mindre bratt enn 
de andre.

Da var elevene klar for tredje akt. Oppdraget 
ble å tegne grafen til en funksjon som beskri-
ver hvordan tanken fylles, og å bruke grafen til 
å finne ut hvor lang tid det tar å fylle tanken. 
De fikk vite at det tar 8,46 sekund å fylle 0,473 
liter. Elevene hadde to ulike strategier for å 
tegne grafen. Noen ville finne funksjonsut-
trykket først. De brukte opplysningen om hvor 
fort vannet kommer inn i tanken, til å regne ut 
stigningstallet og skrev deretter funksjonsut-
trykket inn i GeoGebra. De regnet ut volumet 
av tanken, la inn dette som en vannrett linje i 
grafikkfeltet, fant skjæringspunktet og hadde 
løsningen.

Den andre strategien var å se på opplysnin-
gen om hvor mye vann som var i tanken etter 
8,46 sekund som koordinatene til et punkt. Når 
de i tillegg visste at tanken var tom da filmen 
startet, kunne de tegne en linje gjennom de to 
punktene. Denne linjen vil være grafen til funk-
sjonen de trengte. 

Gruppene måtte i tillegg ta stilling til hvil-
ken enhet de ville ha på førsteaksen: minutt eller 
sekund (figur 4).

Figur 3: Funksjon som viser hvordan tanken fylles med 

vann.
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Oppgaven har en «fasit» i form av en video 
som viser at det tar 8 minutter og 11 sekund 
å fylle tanken. Slik har en også mulighet til å 
diskutere hvor godt modellen stemmer med 
virkeligheten.

Et oppfølgingsspørsmål til denne gruppen 
kunne være: Kan dere løse oppgaven uten å 
regne ut volumet av tanken? Hva trenger dere da 
å vite? Dersom elevene, i stedet for å måle hvor 
lang tid det tar å fylle et visst volum, måler hvor 
høyt vannet står i tanken etter for eksempel ett 
minutt, kunne de klare seg fint uten volumet 
av tanken.

Filmen som var utgangspunktet, ble også 
presentert for en gruppe på 9. trinn. Elevene 
var her opptatt av geometri. De ville finne volu-
met av tanken og fikk ikke oppgitt mål, men 

måtte bruke personen på filmen for å estimere 
høyde og lengder. De målte den av lærerne som 
de mente hadde samme høyde som personen i 
filmen, og fant at høyden på tanken var 35 cm, 
og at lengden på en sidekant var mellom 10 og 
15 cm. Dette er veldig nær målene som er gitt 
i filmen. 

De fleste gruppene syntes det var utfordrende 
å dele opp bunnen av tanken på en slik måte at 
de kunne regne ut arealet. Det var ingen grup-
per som gav opp, de brukte lærerne og hver-
andre til å finne og diskutere alternativ. Det å 
komme fram til en løsning etter å ha jobbet en 
stund så ut til å gi en god følelse. Mange var 
stolte over å ha løst utfordringene. Gruppene 
hadde en datamaskin tilgjengelig, men ingen 
valgte å tegne den regulære mangekanten i 
GeoGebra. Dette tolker vi som at elevene tren-
ger mer trening før et digitalt verktøy blir en 
naturlig del av verktøykassen de bruker når de 
arbeider. 

I tredje akt fikk gruppen på 9. trinn utfor-
dringer tilpasset det de trengte å arbeide mer 
med. Noen fikk arbeide videre med å bli sik-
rere på egenskaper ved figurer, mens andre fikk 
oppgave med å finne radius i en sylinderformet 
tank med samme høyde og volum. Gruppene 
presenterte til slutt løsningene for hverandre.

Forberedelsesark til lærere
I denne arbeidsmetoden kan spørsmålene, 
arbeidsgangen og vurderingsformen gjøres på 
mange ulike måter. Det blir derfor nødvendig 
å tenke gjennom hva som er målet med arbei-
det, og hvilke begreper og ferdigheter som skal 
ha fokus. Det er viktig å tenke gjennom hvilke 
spørsmål vi antar elevene vil stille, og hvilke 
opplysninger de vil kunne trenge. I et annet 
opplegg med Matematikk i tre akter vises en 20 
sekund lang film om en løve som tar opp jakten 
på en sebra. Vi har laget et forberedelsesark som 
vi tenker er nyttig, og viser et eksempel på hvor-
dan forberedelsesarket kan brukes før oppgaven 
introduseres for elevene (se side 7). 

Figur 4
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Hvorfor arbeide med Matematikk i tre akter?
Å ha kompetanse i matematikk er å være klar til 
å kunne handle hensiktsmessig og med innsikt i 
situasjoner der matematikk inngår. Det handler 
om selv å kunne avgjøre hvordan matematik-
ken kan hjelpe til å løse problemer, stille opp de 
matematiske uttrykkene, utføre beregningene 
og tolke resultatene og deres gyldighet i forhold 
til det opprinnelige problemet. For å utvikle 
slik kompetanse trenger elevene å være aktive, 
kreative og å kunne kommunisere i faget. Mate-
matikk i tre akter er en metode der elevene får 
arbeide undersøkende. En matematikkøkt slik 
det er skissert i denne artikkelen, skiller seg i 
betydelig grad fra tradisjonell undervisning. 
Det er et trekk ved undersøkende matematikk-
undervisning at læreren introduserer en ny og 
kognitivt krevende oppgave eller aktivitet for 
elevene. Deretter får elevene god tid til å jobbe 
med aktiviteten. Læreren observerer arbeidet og 
kan oppmuntre til å finne nye løsninger eller til 
å beskrive hvordan de tenker. Timen avsluttes 
med at elevene diskuterer aktiviteten og presen-
terer de forskjellige løsningsmetodene som har 
blitt brukt. 

Det finnes mange aspekter som påvirker 
elevenes motivasjon i matematikk på en positiv 
måte, i form av økt indre motivasjon og lærings-
orientering. Vår erfaring er at oppgaver og akti-
viteter der elevene får samarbeide, er eksempler 
på aktiviteter/metoder som gir læringsmot. 
Dette er oppgaver der det er fokus på lærings-
prosessen og utvikling av forståelse i faget. Ved 
å arbeide med slike aktiviteter opplever elev-
ene at deres arbeid underveis i prosessen blir 
sett og verdsatt. Det er ikke det endelige svaret 
som avgjør om de har lyktes i arbeidet. Åpne og 
problemløsende oppgaver har nesten alltid flere 
trinn og utregninger. Dette gir læreren mulighet 
til å vise elevene hva de mestrer, for deretter å 
hjelpe dem til å justere eller endre tenkningen 
der de trenger andre eller mer effektive strate-
gier og flere begreper. Matematikk i tre akter er 
en arbeidsmetode som gir rom for å arbeide på 
denne måten både i grupper og klasser.

Note
1 Metoden kalles 3 Act Math i Canada.

Nettressurser
NORCAN: http://norcan.ning.com/

Tecumseh Vista Academy: https://www.publicboard.ca/

school/tecumsehvista-elem/Pages/default.aspx

https://tapintoteenminds.com/real-world-math-tasks/

http://blog.mrmeyer.com/2011/the-three-acts-of-a-

mathematical-story/

http://blog.mrmeyer.com/2013/teaching-with-three-

act-tasks-act-one/

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jXSt_

CoDzyDFeJimZxnhgwOVsWkTQEsfqouL-

WNNC6Z4/pub?output=html

Læreplanmål som kan være relevante i denne 
Matematikk i tre akter:

Ungdomstrinnet
– løyse likningar og ulikskapar av første grad 

og likningssystem med to ukjende og bruke 
dette til å løyse praktiske og teoretiske 
problem

– lage funksjonar som beskriv numeriske 
samanhengar og praktiske situasjonar, 
med og utan digitale verktøy, beskrive 
og tolke dei og omsetje mellom ulike 
representasjonar av funksjonar, som grafar, 
tabellar, formlar og tekstar

– identifisere og utnytte eigenskapane til 
proporsjonale, omvendt proporsjonale, 
lineære og kvadratiske funksjonar og gje 
døme på praktiske situasjonar som kan 
beskrivast med desse funksjonane

I arbeidet vil jeg ha fokus på:
At elevene skal kunne bruke likninger til å løse 
praktiske problem.

Viktige begreper: likning, fart, vei, tid, 
sammensatte enheter, m/s, km/h
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Første akt

Bilde/film jeg vil bruke:

Praktiske likninger: Jakten – filmen finnes på 
Lærernettstedet til NUMMER 8–10 (de 20 første 
sekundene av filmen)

Spørsmål som elevene kan foreslå:

Hvor lang tid vil det ta før løven fanger sebraen?

Hva er farten til løven og sebraen?

Spørsmål som velges å gå videre med:

Elevene gjetter:

For høyt/stort:

For lavt/lite:

Hva tror de svaret blir?

Andre akt

Hva trenger vi å vite:

Løven har en fart på 22 m/s

Sebraen har en fart på 18 m/s

Sebraen har et forsprang på 20 meter.

Hvordan velger du å formidle det elevene 
trenger å vite?

Jeg ønsker at elevene skal spørre om de 
opplysningene de trenger. 

Mulighet å snakke om fart m/s – km/h 

Tredje akt

Hvordan tror du elevene går fram for å svare på 
spørsmålet?

Jeg tror noen kommer til å bruke likning. Mange 
elever vil prøve, tegne osv.

Noen elever vil bruke GeoGebra, tenke 
funksjoner eller likning for rett linje.

Hvilke problem kan de støte på, og hvordan 
komme videre?

Hvordan er svaret i forhold til gjetting i første 
akt?

Oppfølgingsspørsmål

Andre spørsmål fra første akt som vi nå kan 
finne svar på?

Andre oppfølgingsspørsmål jeg kan stille?

Hvor lang tid ville det tatt hvis sebraen hadde et 
forsprang på 50 meter, hvis farten var raskere/
saktere?

Hvor mange meter måtte forspranget vært hvis 
løven brukte 10 sekunder på jakten?

Hvor raskt kan et menneske løpe?

Hvor lang tid bruker dere på å løpe 500 meter? 
Hva er farten i m/s? 

Plass til utregninger/annen informasjon:
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Flervalgsoppgaver
Mange av oss kjenner flervalgsoppgaver fra 
tester som nasjonale prøver eller konkurran-
ser som Kengurukonkurransen og Abelkon-
kurransen. I en test eller konkurranse gjelder 
det bare å velge det riktige svaret, og så er man 
ferdig med oppgaven. Vi finner sjelden slike 
oppgaver i lærebøkene, noe vi undrer oss over, 
for de kan også brukes i undervisningen. Fler-
valgsoppgaver kan på lik linje med mange andre 
oppgaver gi muligheter for et læringsarbeid der 
vi søker å skape god forståelse av matematiske 
begreper, ideer, sammenhenger eller forhold. 
Men flervalgsoppgavene har noe som de andre 
ikke oppgavene har, og det er svaralternativer. 
Svaralternativene kan enten brukes i forkant av 
løsningsprosessen, de kan brukes i prosessen, 
for å sammenligne med egen løsning, eller i 
etterkant kan svaralternativene brukes til å 
utvide oppgaven. 

Det er prosessen som læreren forbereder og 
gjennomfører, som avgjør om oppgaven blir en 
avkrysningsoppgave eller en utforskende opp-

gave. Det må være rom for samarbeid og dis-
kusjon hvor ulike løsninger blir presentert, og i 
fellesskap kan man reflektere rundt løsningene. 
Underveis i arbeidet kan elever trenge veiled-
ning. Ved å være forberedt på de ulike løsnings-
strategiene som elevene kan komme til å velge, 
kan læreren veilede med utgangspunkt i det 
elevene selv har tenkt. Hvis elevene løser oppga-
vene på forskjellige måter, er det en flott anled-
ning til å se at ulike metoder og representasjoner 
kan brukes. Det å kjenne ulike representasjoner 
og sammenhengen mellom dem er et av kjen-
netegnene på dybdelæring i matematikk. 

Nedenfor viser vi to eksempler på flervalgs-
oppgaver og hvordan vi kan tenke oss å bruke 
dem i undervisningen. Vi ønsker å vise hvordan 
arbeid med flervalgsoppgaver kan hjelpe elevene 
til å trenge dypere ned i fagstoffet Vi vil utnytte 
det at flere svaralternativ er oppgitt, og at ett 
av dem er det riktige. Dette gir mulighet for en 
annen type arbeid enn «vanlig oppgaveløsning» 
ved at vi kan bruke svaralternativene på ulike 
måter.

I det første eksempelet har vi valgt en geo-
metrioppgave som kan løses på mange forskjel-
lige måter og med ulike representasjoner. Den 
gir muligheter til å se sammenhenger mellom 
representasjonene. Oppgaven kan løses på 
mange nivåer, og den kan være et utgangspunkt 
for nye undersøkelser. 
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I det andre eksempelet ser vi på sammen-
henger og likheter mellom tre oppgaver som 
alle handler om delelighet. De tre oppgavene 
skal, under god veiledning og tilrettelegging, 
til sammen utfylle, utfordre og gi mulighet til 
utvikling av elevers forståelse. 

Oppgave 1: Kvadrat i kvadrat

Oppgave

Et kvadrat ABCD med sidelengde 1 er gitt. 
Punktene E, F, G og H ligger midt på hver sin 
sidekant, slik figuren viser. Linjene AF, BG, CH 
og DE trekkes. Da dannes det et kvadrat inne 
i figuren.

Hva er forholdet mellom arealet av det lille og 
det store kvadratet?

A) 1/2 B) 1/3 C) 1/4 D) 1/5 E) 1/6

Hva handler oppgaven om?
Den første utfordringen er å lese teksten og 

få oversikt over all informasjon som er gitt, og 
å forstå hva spørsmålet betyr. Hvis klassen har 
startproblemer, kan det være lurt å snakke i 
fellesskap om dette. Hva menes med forholdet 
mellom to arealer? Hvilke arealer dreier det seg 
om? Det kan være en idé å markere eller farge-
legge det lille kvadratet.

Hvordan kan vi bruke svaralternativene?   
En strategi er å vurdere svaralternativene før 

løsningen: Er det noen som åpenbart må være 
feil? Kan man snevre inn antall mulige løsnin-
ger? La elevene begrunne hvilke alternativer de 
ser som sannsynlige løsninger. Kanskje de kan 
gjette på en løsning før de arbeider videre, så 
blir det spennende å sammenligne gjetningen 
med resultatet.

Å finne løsningen
For å komme fram til en løsning kan man 
arbeide geometrisk eller regne ut arealer. Elev-
ene kan velge å løse oppgaven ved å tenke seg at 
biter av figuren flyttes og settes sammen på nye 
måter. Hvis det er vanskelig å se for seg, kan de 
klippe opp figuren langs linjene og pusle dem 
sammen igjen. De må prøve å finne en måte 
å sette bitene sammen på slik at størrelsesfor-
holdet blir tydelig. Læreren kan også forberede 
noen modeller som elevene kan arbeide med, de 
kan lages ulikt etter hvilket trinn og nivå elev-
ene er på. Hvis de vil beregne arealer, må de 
med utgangspunkt i at AB = 1 se at alle sidene 
er halvert, og de må kjenne arealet av kvadratet 
ABCD. De må dessuten kunne bruke formlike 
trekanter i utregningene. Det fins flere måter 
å resonnere og regne på enn de eksemplene vi 
viser nedenfor.

Geometriske løsninger 
Eksempel 1

Det enkleste er hvis figuren klippes opp etter 
linjene som på figur 1. De fire trekantene kan 
legges sammen slik at man kan se at de er fire 
ganger større enn det lille kvadratet i midten. Gi 
elevene delene slik de ligger i figuren til venstre, 
og be dem pusle sammen bitene slik at det blir 
tydelig hvor stor del det indre kvadratet utgjør 
av hele arealet. Siden de vet at ett av svaralter-
nativene er riktig, er det lett å se at alternativ D 
må stemme. 

Eksempel 2
Hvis man klipper opp figuren etter alle lin-

jene, blir puslespillet litt vanskeligere. Man kan 
ende opp med samme resultat som i figur 1, eller 
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man kan tenke seg at man bare flytter de fire 
minste (grå) trekantene slik at man får et kors 
som består av fem like store kvadrater (figur 2).

Figur 2

Også her kan man støtte seg til svaralternati-
vene, ett av dem er riktig. På et høyere trinn kan 
man i tillegg be elevene forklare at de fire fir-

kantene som dannes i «korset» i figur 2, faktisk 
er kvadrater med samme areal som kvadratet i 
midten.

Løsning ved regning 
Eksempel 1

Arealet av det indre kvadratet kan regnes 
ut på flere måter. Vi kan trenge å sette navn på 
flere punkter i figuren, se figur 3, og vi må bruke 
egenskapene til de formlike trekantene i figuren. 

Vi kan finne arealet av kvadratet i midten 
ved å finne IJ og deretter IJ2:

AF = + 





 =1 1

2
5

2
2

2

DABF, DAJB og DAIE er formlike, og DAIE og 
DBJF er kongruente. Trekantene er rettvin-
klede, og lille katet = 1/2 · store katet. I DABJ er  
BJ = 1/2 AJ. BJ = AI (ettersom DAIE og DBJF er 
kongruente). Da må AI = 1/2 AJ = IJ. JF = 1/2 BJ 
= 1/2 IJ, så

IJ AF= = ⋅ =
2
5

2
5

5
2

1
5

Arealet av kvadrat i midten:  IJ 2
2

1
5

1
5

=








 =

Eksempel 2
En annen måte er først å finne arealet som 

ligger utenfor kvadratet i midten. 

Figur 1

Figur 3
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Denne løsningen henger nært sammen med 
eksempel 1 under geometriske løsninger. Hvis 
man først har klipt opp figuren, ser man at 
trekantene som omgir kvadratet i midten, er 
kongruente rettvinklede trekanter. Den kor-
teste kateten er like lang som siden i det indre 
kvadratet (strengt talt må dette vises), og den 
lengste er dobbelt så lang. Vi kan kalle side-
lengden til det lille kvadratet for a og arealet a2. 
Arealet til de fire trekantene blir da til sammen 

4 2
2

4 2⋅
⋅

=
a a a , det vil si at det som ligger utenfor 

det lille kvadratet, har fire ganger så stort areal 
som dette kvadratet.

Hvis man ikke har klipt opp figuren, er det 
ikke så tydelig at trekantenes lille katet er like 
lang som kvadratets side. Da må det litt mer 
regning og resonnering til:

DABJ, DBCK, DCDL og DDAI er kongruente. 
DABJ er formlik med DAEI og AE = 1/2 AB. 
Dette medfører at Areal DAEI = 1/4 Areal DABJ.

Areal DAEI = Areal DBFJ, så

Areal Areal ∆ = ∆

= ⋅
⋅

= ⋅
⋅

=

ABJ ABF

AB BF

4
5

4
5 2

4
5

1 1
2

2
1
5

Areal av kvadratet IJKL = 1 – 4 · Areal DABJ 
= 1 – 4 · 1/5 = 1/5.

Videre utforskning
Vi kan utvide oppgaven ved å utnytte alle svar-
alternativene. Vi kan for eksempel spørre om 
hvor punktet E måtte vært plassert på AB for 
at de «gale» svaralternativene skulle ha vært 
oppfylt. Man kan lage en dynamisk figur i Geo-
Gebra hvor det ytre kvadratet er plassert slik 
figur 4 viser, og ved å markere kvadratet inni 
som Mangekant, får man fram arealet av dette.

Man kan bevege punktet E langs AB og legge 
lengden AE og arealet av det indre kvadratet inn 
i et regneark, og man kan få disse registrerin-
gene ut som punkter i grafikkfeltet.

Det er ingen ferdigprogrammerte regre-
sjonsfunksjoner i GeoGebra som vil passe. En 
oppgave kan være å finne den funksjonen som 
passer til disse punktene. Figur 5 viser funk-
sjonsuttrykket. 

Til høyre i figur 5 ser vi spesielt hvordan vi 
kan finne ut hvor punktet E må ligge dersom 
arealet av det indre kvadratet skal være halv-
parten av det ytre.

Lag en pusleoppgave
Puslespillet i figur 6 er beslektet med oppgaven 
ovenfor. Korset skal klippes opp som vist på 
figuren. Lag et kvadrat av bitene!

Gangen i arbeidet
Det er viktig at læreren på forhånd har tenkt 
igjennom hvilke mulige løsninger problemet 
kan ha. Læreren må være forberedt på at veiled-
ningen blir forskjellig etter hvilket nivå elevene 
er på, og etter hvilken innfallsvinkel de har valgt 

Figur 4

Figur 5
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å bruke. Veiledningen skal hjelpe elevene til å 
forstå og se løsninger selv, og man må unngå 
at veiledningen blir en forklaring av løsningen. 
Hvis mange blir stående fast, kan det være en 
idé å stanse underveis og ha en felles samtale.  
Når arbeidet er avsluttet, er det tid for refleksjon 
og samtale i hele klassen. Noen av elevene må 
presentere løsninger slik at alle får se de ulike 
måtene å regne og resonnere på. Rekkefølgen av 
presentasjonene er viktig, man bør på forhånd 
planlegge slik at man får tydeliggjort sammen-
hengene mellom de ulike løsningene og repre-
sentasjonene. På denne måten får elevene se at et 
problem kan løses med ulike representasjoner, 
og at det man har gjort geometrisk eller ved reg-
ning, faktisk handler om det samme. Man kan 
også diskutere om noen løsninger er enklere 
eller mer effektive enn andre. 

Oppgave 2: Delelighet på mange måter 
Å løse et lite oppgavesett med oppgaver som 
er hentet fra ett og samme emne i mate-
matikk, men hvor oppgavene har ulik inn-
fallsvinkel og tilnærming til emnet, gir 
muligheter til å løfte fram og peke på sam-
menhenger, samt å diskutere faglige lik-
heter og ulikheter oppgavene imellom.  
På veien mot en helhetlig matematisk kom-
petanse ønsker vi som lærere at elever i større 
grad skal se sammenhenger i faget. Ved å jobbe 
med et lite oppgavesett kan elever under vei-

ledning av lærer selv få muligheter til å erfare 
og oppdage sammenhenger. Målet er at elever 
skal kunne kjenne igjen de samme strukturene 
i flere oppgaver og kunne gjøre seg nytte av de 
matematiske sammenhengene. Det handler om 
en kompetanse som går ut på å kunne avdekke 
og kjenne igjen den matematiske ideen en opp-
gave bygger på, uansett hvordan godt og på 
hvilken måte den er innpakket. Når ideen er 
gjenkjent, er det å løse oppgaven mer overkom-
melig. I mange sammenhenger bygger ideen i en 
oppgave på basisferdigheter som for eksempel 
grunnleggende tallkunnskap, de fire regnear-
tene eller geometriske former og egenskaper 
ved disse. Hvor langt elevene kommer på denne 
veien, og hvor dypt de kommer inn i det faglige, 
er avhengig av prosessene som læreren styrer og 
legger til rette for i klasserommet.

I vårt eksempel på neste side har vi valgt ut 
tre oppgaver fra Kengurukonkurransen som 
handler om delelighet, men deleligheten er satt 
inn i ulike kontekster. En oppgave handler om 
noen jenters favorittall, en om et femsifret tall 
og en om alderen til fem søstre. Vi vil ikke vise 
eksempler på hvordan disse oppgavene kan 
løses, men komme med forslag til spørsmål 
læreren kan stille underveis, og hvordan oppga-
vene kan utvides ved å bruke svaralternativene.

Oppgavene i det lille oppgavesettet kan deles 
ut en om gangen, eller elevene kan få alle sam-
tidig. Det er avhengig av elevenes forkunnska-
per. I det første tilfellet kan læreren bestemme 
rekkefølgen på oppgavene. I det andre tilfellet 
kan elevene selv få velge hvilken oppgave de 
ønsker å starte med. Uansett om elevene får 
en om gangen eller flere samtidig, bør lære-
ren med jevne mellomrom stoppe opp og stille 
gode spørsmål som løfter fram de faglige sam-
menhengene. Han kan få elevene til å forklare, 
resonnere og peke på likheter og forskjeller i 
oppgavene. Dersom elevene ikke oppdager det 
selv, bør de oppmuntres til å vurdere om noe av 
det de har erfart i én oppgave, kan brukes i flere. 

Figur 6
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Oppstart
Før elevene begynner å jobbe med oppgavene, 
kan en samtale i samlet gruppe om delelighet 
være en fin måte å starte på. Læreren kan for 
eksempel stille spørsmål om hva delelighet er, 
og hvordan man kan vite om et tall er delelig 
med 2 eller 5. Elevene kan komme med eksem-
pler, og læreren følger opp med spørsmål som 
utfordrer elevenes forklaringer. Hvordan kan vi 
være sikre på at et tall er delelig med 5 bare ved 
å se på det siste sifferet? Det faglige innholdet i 
starten på denne samtalen er rettet mot det vi 
kan kalle grunnkunnskaper om delelighet. De 
oppgavene vi har valgt ut, krever at elevene kan 
kombinere denne grunnkunnskapen på ulike 
måter. Hva er det med tall som både er dele-
lig med 2 og 3? Finnes det tall som er delelig 
med både 3 og 5? Hva kjennetegner disse tal-
lene? Læreren er forberedt på å utfylle elevenes 
forklaringer og eksempler slik at de lettere kan 

komme i gang med oppgavene.  Balansen er 
hårfin mellom det å stille spørsmål som får elev-
ene til å tenke, og spørsmål som avslører for mye 
av det de skal finne ut selv. Det å vite hvordan 
man kan finne ut om et tall er delelig med 4 bare 
ved å se på de to siste sifrene, kan være ukjent 
kunnskap for flere elever. Om det skal løftes 
fram før oppgaveløsningen eller underveis, må 
læreren ta stilling til. Vi ser for oss at det kan 
være fint å stoppe opp når elevene er kommet 
godt i gang med oppgavene, for å diskutere dette 
i fellesskap. 

Oppgave 1 (Benjamin oppg. 23, 2017)
 
Tre jenter har sine favorittall. Anna liker 
partall, Birgitta liker tall som er delelig med 3 
og Celina liker tall som er delelig med 5. På 
et bord ligger det åtte lapper med jentenes 
favorittall. Først går en av jentene og henter 
alle lappene med sine favorittall. Deretter går 
neste jente og henter sine favorittall blant 
lappene som er igjen. Til slutt henter den siste 
jenta sine favorittall. 
Anna tok lapper med tallene 32 og 52, Birgitta 
tok de med tallene 24, 33 og 45 og Celina tok 
lapper med tallene 20, 25 og 35. 

I hvilken rekkefølge gikk jentene til bordet?

A) Birgitta, Anna, Celina
B) Celina, Birgitta, Anna
C) Birgitta, Celina, Anna
D) Anna, Celina, Birgitta
E) Celina, Anna, Birgitta

Oppgave 2 (Benjamin oppg. 24, 2011)

Et femsifret tall skal bestå av sifrene 1, 2, 3, 4 
og 5 i en eller annen rekkefølge. 
– Første siffer er delelig med 1. 
– De to første sifrene danner et tall som er 

delelig med 2. 
– De tre første sifrene danner et tall som er 

delelig med 3. 
– De fire første sifrene danner et tall som 

er delelig med 4, og hele tallet er delelig 
med 5. 

Hvor mange slike tall finnes?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 5 E) 10

Oppgave 3 (Cadet oppg. 14, 2016)

Astrid, Berit og Carola er trillinger. Deres 
tvillingsøstre Dagny og Eva er 3 år yngre.

Hvilket av følgende alternativer kan være 
summen av alderen til de fem barna?

A) 36 B) 53 C) 76 D) 89 E) 92
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Elevene løser oppgavene
Elevene løser oppgavene i par eller i små grup-
per. Å løfte fram og synliggjøre de faglige sam-
menhengene i og mellom oppgavene er ett av 
målene våre. Slik vi ser det, er det best å gjøre 
det når elevene har kommet i gang med arbei-
det. Læreren samler elevene når han ser at det 
kan passe, og vi mener det er bedre med små, 
korte samtaler enn én lang. Da vil elevene etter 
avbrytelsen lett kunne finne tilbake til oppga-
vene de holder på med. Å få elevene til å forklare 
hva de enkelte oppgavene går ut på, og hvilken 
fagkunnskap det spørres etter, kan følges opp 
med å spørre om det er noe som er felles for de 
tre oppgavene. I oppgave 1 spørres det etter tall 
som er delelig med 2, 3 og 5, i oppgave 2 spør-
res det etter tall som er delelig med 1, 2, 3, 4 og 
5. Når det gjelder alderen til de fem søstrene i 
oppgave 3, spørres det etter tall som er delelig 
med 2 eller 3, men det er underforstått. Det er 
viktig å løfte fram at tall kan ha flere faktorer i 
seg, og at forskjellige tall kan ha felles faktorer.  

De tre oppgavene kan løses på ulike måter. 
Hvis ikke elevene kommer på det selv, kan 
læreren tipse om at oppgave 1 er fin å simu-
lere. Elevene kan skrive jentenes favorit-
tall på lapper og trekke lappene etter tur. De 
kan bruke svaralternativene, og dersom de 
starter med alternativ A, vil de kanskje alle-
rede etter første simulering se rekkefølgen. 
Sifrene i oppgave 2 er fin å skrive på post-it-
lapper, for da kan sifrene i det femsifrede tallet 
flyttes rundt. Oppgave 3 kan løses på flere måter 
enten ved å bruke problemløsingsstrategiene 
gjett og sjekk eller ved å lage en tabell. Den kan 
også løses algebraisk.

Læreren kan også be elevene å stille spørsmål 
de har til oppgavene i plenum, og kanskje noen 
grupper har gode råd som de kan dele med de 
andre. 

Presentasjon og oppsummering
Mens elevene løser oppgaver, går læreren rundt 
og observerer. Han ser etter ulike måter som 

elevene løser oppgavene på, velger ut noen og 
bestemmer i hvilken rekkefølge elevene skal 
presentere løsningene sine for hverandre. Fag-
lige sammenhenger, likheter og forskjeller 
mellom oppgavene er kanskje enda tydeligere 
etter at elevene har løst oppgavene og presentert 
sine løsninger. Da kan læreren utfordre elevene 
til forklare og uttrykke sammenhenger på andre 
måter enn det de tidligere har gjort i prosessen. 

Utvidelse av oppgavene ved bruk av 
svaralternativer
Flervalgsoppgaver har en mulighet som opp-
gaver uten svaralternativer ikke har. Svaralter-
nativene kan brukes i læringsprosessen. Etter 
at elevene har arbeidet med oppgavene, kan 
læreren sammen med elevene bruke svaralter-
nativene til å utvide en eller flere av oppgavene. 
For eksempel kan spørsmål av typen «hva hvis 
…» eller «hva hvis ikke …» stilles. Her er noen 
forslag.

Vi vil bruke svaralternativene og spørre:

– I oppgave 1, hva hvis alternativ E hadde 
vært det riktige svaret? Hvilke tall hadde 
da de tre jentene trukket? Hvem ville fått 
flest lapper? Finnes det en rekkefølge å 
trekke lappene i slik at ei av jentene ikke får 
noen?

– I oppgave 2, hva hvis svaralternativ 1 eller 
2 er det riktige alternativet? Hvordan må 
teksten i oppgaven endres for å få det til?

– I oppgave 3, hva hvis alle svaralternativene 
i oppgaven skal endres? Hvilke andre svar-
alternativer kan brukes? Kun ett alternativ 
skal være riktig. Hvis det i teksten føyes 
til at trillingene studerer på universitetet, 
må svaralternativene tilpasses den opp-
lysningen. Svaralternativene må være helt 
annerledes dersom det føyes til i teksten at 
trillingene snart skal gå av med pensjon!

(fortsettes side 25)
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Stengrundet

Utforskning av rektangler
Allerede i barnehagen lærer barn om firkan-
ter. De lærer uttrykk som kvadrat og rektangel 
og etter hvert også trapes, rombe og parallel-
logram. I barneskolen lærer elevene å beregne 
omkrets og areal til noen av disse firkantene. 
Dette læringsmålet blir senere gjentatt både på 
ungdomsskolen og på Vg1. Til tross for dette 
viser det seg at mange elever har mangelfull 
kunnskap om firkanter. 

I denne artikkelen skal jeg se nærmere på 
rektangler. Jeg vil vise hvordan man kan bidra 
til at elevene utvikler relasjonelle kunnskaper 
om begrepet «rektangel» ved hjelp av GeoGe-
bra. Artikkelen handler imidlertid ikke bare om 
geometri. For å kunne se flest mulige sammen-
henger ved rektangler trenger vi også kunnska-
per i algebra og i funksjoner.  Derfor kan dette 
opplegget gjerne brukes som repetisjon etter 10. 
klasse og i mange matematikkfag på videregå-
ende skole. 

I dette opplegget er det en fordel at elevene 
jobber sammen i små grupper på 2–3 elever. 
Samtaler i grupper bidrar til at elevene får økte 
kunnskaper, blir bevisste på sammenhenger og 
blir oppmerksomme på eventuelle misforståel-
ser. 

Læreren må vurdere om det passer elevgrup-
pen best å samarbeide over én pc, eller om alle 
i gruppen bør ha hver sin pc. Begge arbeidsmå-
tene har sine fordeler. Det er lettere for elevene 
å holde kommunikasjonen i gang dersom de 
bruker én pc. Ulempen er at elevene får mindre 
trening i å bruke programmet, særlig hvis én i 
gruppen overtar styringen på pc-en. 

Begrepet rektangel
Vi starter timen med å be elevene om å tegne 
et rektangel. Mange elever bruker verktøyet 
Mangekant og tegner et rektangel på rutene. 
Andre bruker Linjestykke mellom to punkt og 
tegner på denne måten et rektangel på rutearket. 
Figur 1 viser de to variantene.

Figur 1

Begge disse figurene ville vært rektangler 
dersom elevene hadde tegnet dem på papir. 
En tegning med dynamisk programvare stiller 
derimot noen andre krav. Et rektangel skal ha 
et areal. Det viser GeoGebra ved at figuren får 
en farge. Slikt sett er den venstre figuren et rek-
tangel, mens den høyre figuren er en samling 

Susanne Stengrundet
Matematikksenteret
susanne.stengrundet@matematkksenteret.no
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av linjestykker. Videre skal figurene beholde 
formen selv om man drar i punktene, i dette 
tilfellet hjørnene til rektanglene. Figur 2 viser at 
ingen av de to figurene oppfyller dette kravet.  I 
Figur 1 har man derfor ikke tegnet rektangler. 
Den venstre figuren viser en firkant, mens den 
høyre figuren viser fire linjestykker som henger 
sammen. 

Figur 2

Det er med andre ord vanskeligere å tegne 
en geometrisk figur med dynamisk geometri-
program enn med papir og blyant. Hadde vi 
bedt elevene om å konstruere et rektangel med 
passer og linjal på et papir uten ruter, ville flere 
elever klart det, og det er den samme tenkemå-
ten vi må bruke når vi tegner med GeoGebra. 
Når vi jobber med GeoGebra eller andre dyna-
miske geometriprogram, er det lov til å bruke 
alle funksjonene i programmet. Vi sier derfor 
at vi tegner i stedet for å konstruere. Likevel må 
vi tenke at vi konstruerer, og at den eneste for-
skjellen er at vi har flere hjelpemidler enn passer 
og linjal. 

For å overføre tenkemåten er det en fordel 
av skru av rutenettet på pc-en. Videre passer vi 
på ikke å tegne figurene parallelt med sidekan-
tene. Misforståelser forebygges når vi viser at et 
rektangel er et rektangel uavhengig av hvordan 
det er plassert på arket.

I helklassesamtalen må man forklare hvorfor 
rektangler av typen i figur 1 ikke er rektangler 
når man jobber med GeoGebra. 

Egenskaper
For at en figur skal være et rektangel, må den 
oppfylle alle egenskapene til rektangler. Vi 
oppfordrer elevene til å si så mange egenskaper 

som mulig. For å forebygge misforståelser er det 
viktig å samle alle svarene på tavlen, uansett om 
de er riktige eller feil. Svarene fra elevene kan bli 
omtrent slik: 

Et rektangel er en firkant der 
– To og to sider er like lange
– To og to sider er parallelle
– Alle vinkler er 90°
– Diagonalene er like lange
– Diagonalene halverer hverandre
– …

Alle disse egenskapene finnes i rektangler, men 
trenger vi alle for å kunne tegne et rektangel, 
eller holder det med en eller to?  Elevgruppene 
skal diskutere hvor mange egenskaper de tren-
ger for å tegne et rektangel. Læreren kan gjerne 
støtte elevene ved å stille spørsmål som: 

– Er firkanter med to og to like lange sider 
rektangler: alltid, noen ganger, aldri?

– Er firkanter med to og to sider som er like 
lange og parallelle, rektangler: alltid, noen 
ganger, aldri?

– Er firkanter med fire vinkler på 90° rektan-
gler: alltid, noen ganger, aldri?

– Er firkanter …

Det viser seg at den eneste egenskapen som er 
nødvendig, er at alle vinkler er 90°. Alle firkan-
ter med bare rette vinkler er rektangler.

Det er denne egenskapen vi skal bruke i det 
videre arbeidet. 

Forslag for tegning av et rektangel (se 
figur 3):
– Åpne GeoGebra, slå av rutenett og 

koordinatsystem.
– Velg Linjestykke mellom to punkt. Det gir 

punkt 1–3 i framgangsmåten.
– Tegn en Normal linje i punktene. 
– Sett av et nytt punkt på normalen (punkt 6 

i framgangsmåten).
– Tegn det siste punktet ved å tegne en 

normal i det nye punktet på normalen.
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– Gjør rektanglet ferdig ved å bruke Mange-
kant.

Figur 3

Kommentar
Denne framgangsmåten gir et rektangel med 3 
blå punkter. Figuren forblir et rektangel selv om 
elevene drar i de blå hjørnene for å endre stør-
relse, form og plassering.

Selv om rektangel er en figur som elevene 
har jobbet med siden barnehagen, er begrepet 
rektangel ofte ikke godt utviklet. Elevene kjen-
ner til egenskapene, men har sjelden tenkt over 
at egenskapene har noe å si for en tegning. Det 
er lettere for elevene å tegne et rektangel der 
lengden av siden er oppgitt, enn å tegne bare et 
rektangel. At sidene automatisk blir like lange 
og parallelle når alle vinklene er 90°, har de fær-
reste tenkt over. 

En slik øvelse gir dessuten gode muligheter 
til å diskutere sammenhenger mellom alle ulike 
firkanter som elevene kjenner til. For eksempel 
er ikke alle elevene klar over at et kvadrat er et 
rektangel med fire like lange sider.  

Som tidligere nevnt er det viktig at elevene 
slår av rutenettet og koordinatsystemet når de 
jobber med geometri.  Å tegne alle figurer paral-
lelt med rutenettet kan føre til svak begrepsfor-
ståelse. 

Omkrets
Målet med denne delen av oppgaven er at elev-
ene skal tegne et rektangel med omkrets på 24 i 
GeoGebra. Rektanglet skal beholde denne egen-
skapen selv om man drar i hjørnene. 

Vi starter oppgaven med konkreter. Ved hjelp 
av firkantbrikker skal elevene lage rektangler 
med omkrets 24. De vil oppdage at det finnes 
mange løsninger, og de ser også at arealet endrer 
seg. Elevene samler resultatene i en tabell, se 
figur 4. 

side 1 side 2 Areal

1 11 11

2 10 20

3 9 27

4 8 32

5 7 35

6 6 36

7 5 35

8 4 32

9 3 27

10 2 20

11 1 11

Figur 4

Under oppsummeringssamtalen skal elev-
ene se at kolonnen med arealer er symmetrisk. 
Vi må også sørge for at elevene oppdager at 
summen av lengden og bredden alltid er 12, og 
videre at 12 er halvparten av omkretsen på 24. 

Med det på plass kan vi gå videre med for-
melregning. Elevene kjenner til formelen for 
omkrets av et rektangel:

 O = 2a + 2b.

I dette tilfellet blir det

 24 = 2a + 2b.

Her har vi en likning med to ukjente.  Disse 
ukjente er avhengige av hverandre. Dersom a 
blir større, må b bli mindre og omvendt. Fra 
tabellen vet elevene at summen av a og b er 12. 
Det betyr at b = 12 – a.
Oppgaven kan også løses algebraisk:
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b a a=

−
= −

24 2
2

12

Det er denne sammenhengen vi må bruke når 
vi tegner figuren i GeoGebra.

Forslag for tegning av figuren i GeoGebra:
– Åpne en ny fil i GeoGebra, og slå av rute-

nettet og koordinataksene.
– Tegn Linjestykke mellom to punkt og gi 

linjestykket navnet a. Dette er den ene 
siden av rektanglet.

– Tegn Normale linjer på de to endepunk-
tene. 

– Bredden til rektanglet kan vi ikke velge 
fritt, da omkretsen er bestemt. 

– Vi velger derfor Sirkel 
definert med sentrum og 
radius. Bruk ikonet som er 
vist i figur 5.

– I tekstboksen som vises, skriver vi inn 
høyre del av formelen for bredden (se 
figur 6).

Figur 6

– Marker skjæringspunktene og tegn rektan-
glet ferdig. 

– Marker Omkrets og Areal til rektanglet. 
Omkretsen finner man ved å velge Avstand 
eller lengde og klikke i figuren. 

– Legg merke til at rektanglet har kun to blå 
punkter. Det skyldes at bredden er avhen-
gig av lengden.

– Lagre figuren (vi trenger den i det videre 
arbeidet).

Kommentar
Figur 7 viser en mulig fremgangsmåte. Ved å 
dra i hjørnene kan elevene teste svarene de fikk 

i tabellen. Omkretsen er alltid 24, mens arealet 
endrer seg. Når man jobber med firkantbrikker, 
er antall muligheter begrenset til hele tall, slik 
som vist i figur 4. Har man derimot tegnet rek-
tanglet på en PC, kan man lage uendelig mange 
forskjellige rektangler med omkrets 24. 

For å få til denne oppgaven må elevene bruke 
kunnskaper fra algebra. For mange elever er 
det vanskelig å se sammenhenger mellom ulike 
emner i matematikk. At de må bruke algebra for 
å lage en tegning på GeoGebra, kan være helt 
nytt for dem. Elevene opparbeider en dypere 
forståelse for algebra når de ser emnet brukt i 
andre sammenhenger.

Sammenhengen mellom ulike emner skal 
visualiseres enda tydeligere i det videre arbeidet. 

Omkrets og areal
Nå skal vi lage en funksjon som viser sammen-
hengen mellom areal og omkrets i rektanglet. Vi 
fortsetter med omkrets 24. 

Elevene kjenner formelen for arealet til et 
rektangel:  

 A = a · b.

I den forrige oppgaven laget elevene en formel 
for side b når omkretsen er 24. Dermed blir 
uttrykket for areal følgende:

 
A a a a a=

−
= −

( ) ( )24 2
2

12

Denne formelen viser hvordan arealet endrer 
seg når siden a endrer seg, samtidig som 
omkretsen alltid er 24. 

Figur 5

Figur 7
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For å finne alle mulighetene for rektangler 
med omkrets 2, skriver vi formelen for areal 
som en funksjon. Vi må erstatte a med x. Bok-
staven A allerede er brukt i GeoGebra-filen, og 
derfor må vi gi funksjonen et nytt navn. Slik 
unngår vi at GeoGebra lager en funksjon ut av 
hjørnet A, og at rektanglet forsvinner.

Vi kaller funksjonen for R(x). Vi får da føl-
gende funksjon for arealet til et rektangel med 
omkrets 24:

 R(x) = x(12 – x).

Denne funksjonen skriver vi inn i GeoGebra på 
følgende måte: 
– Åpne filen med rektanglet med omkrets 24.
– Åpne Grafikkfelt 2. 
– Klikk i grafikkfeltet for å aktivere det.
– Skriv funksjonen R(x) inn i skrivefeltet.
– Funksjonen vises i Grafikkfelt 2. 
– Hvis den vises i Grafikkfelt 1, er ikke Gra-

fikkfelt 2 aktivert. Slett funksjonen og prøv 
på nytt.

– Pass på at Grafikkfelt 2 er aktivert,  og 
skriv x = a . Da tegnes en loddrett linje.

– Finn skjæringspunktet mellom grafen og 
linjen. Gjør koordinatene synlige.

I en helklassesamtale skal elevene undersøke 
sammenhengen mellom de to grafikkfeltene. 
Læreren må stille gode spørsmål som inviterer 
til tenking. 

Eksempel på spørsmål:
– Hva skjer når vi endrer rektanglet?
– Hva viser grafen?

– Hva betyr verdiene på x-aksen? Hvor 
finner vi dem i rektanelet? 

– Hva betyr verdiene på y-aksen? Hvor finner 
vi dem i rektanglet?

– Hva betyr det at grafen er en parabel? 
– Finn rektanglet med størst areal. Hvordan 

ser det ut?
– Hvorfor er det lurt å avgrense grafen til 

[0,12]?

Kommentar
Det eneste som binder de to grafikkfeltene 
sammen, er den enkle likningen x = a, som 
betyr at x-koordinaten til skjæringspunktet i 
Grafikkfelt 2 skal ha samme verdi som linje-
stykket a.

y-koordinaten viser arealet til rektanglet. 
Hvis vi finner toppunktet til funksjonen og 
flytter skjæringspunktet dit, ser vi at rektanglet 
med størst areal blir et kvadrat. Dette er en sam-
menheng som ikke alle elever er fortrolige med. 

GeoGebra er kresent når det gjelder valg av 
bokstaver. Man kan ikke bruke den samme bok-
staven til ulike elementer. Dette krever en nøy-
aktighet fra elevene som de ikke alltid er vant 
til, men som er viktig for senere læring. 

Avrunding
I denne oppgaven lærer elevene å se 
sammenhengen mellom en graf og en 
geometrisk figur. Denne sammenhengen er 
dynamisk i den forstand at punktet på grafen 
flyttes når vi endrer størrelsen av rektanglet. At 
rektanglet med omkrets 24 og størst areal er et 
kvadrat, blir visualisert på en fin måte. 

For å tegne den ønskede figuren må eleven 
bruke algebra. Denne praktiske bruken kan 
føre til økt forståelse av dette teoretiske emnet. 
Videre viser opplegget sammenhengen mellom 
geometri, algebra og funksjoner. Å se sammen-
henger er viktig for å oppnå høyere kompetanse 
i faget matematikk.

Figur 8
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Signe Holm Knudtzon
Høgskolen i Sørøst-Norge
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Knudtzon

Dele drops og plukke blomster
En av de rike oppgavene jeg har hatt stor glede 
av å gi mine lærerstudenter er Å dele drops. Ofte 
starter den slik: Dere er tre personer som skal 
dele sju drops. Alle skal ha minst et drops. På 
hvor mange forskjellige måter kan det gjøres? 
Hvis Adam får to, Lisa to og Daniel tre drops er 
det forskjellig fra om det er Adam som får tre 
og de andre to hver1.

Hva gjør elever og studenter når de får denne 
oppgaven? De oppfordres til å arbeide i treer 
eller toer-grupper. Konkreter, melkekorker eller 
brikker er tilgjengelig. De fire første figurene er 
fra elever på 7. trinn. Noen tegner som på figur 1 
og andre fordeler korker på tre på forskjellige 
måter og skriver opp (se figur 2). Noen arbeider 
tilfeldig og andre mer systematisk. 

I figur 1 ser det ut som elevene først har sett 
på hvordan de kan fordele slik at en får tre og 
to får to drops. Deretter har de delt ut en, fire 
og to drops.

I figur 2 har elevene først skrevet 421 og 322 
(det står øverst til venstre, det er ikke sikkert det 
er det første som ble skrevet ned). De har kon-
kretene i form av syv drops og grupperer dem. 
De lager «personer» med navn eller symboler A, 
B og C og starter systematisk med å fordele 3, 3 og 1 på de tre forskjellige måtene. De har også 

skrevet 15 (til venstre i figur 2) og det ser derfor 
ut som de har funnet alle måtene de kan fordele 
dropsene på.

I figur 3 har elevene skrevet en tabell hori-
sontalt. De har brukt sine egne forbokstaver J, 

Figur 1. Sju drops delt på tre. Tegning.

Figur 2. Konkreter og tabell med tall.
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E og R og de arbeider systematisk på en annen 
måte enn det vi ser i figur 1 og 2. Først finner 
de alle måtene elev J kan få ett drops på. Det er 
nesten systematisk fulgt opp med hva elev E kan 
få: 2, 3, 4, 5 og deretter 1. Det gir fem måter J 
kan få ett drops. Deretter følger to drops til den 
første eleven, elev J og 2, 3, 4 og 1 til elev E. Så 
har de begynt på tre drops til elev J og 2 og 3 til 
elev E som gir henholdsvis to og en til den siste 
eleven. De har så begynt med tre til elev R for å 
fylle ut for de to andre etterpå, det vil gi fortsatt 
3 til J og 1 til E. Denne måten å skrive opp på 
gir en sum på 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15. Dette er 
summen av de naturlige tallene der det høyeste 
tallet er fem, to mindre enn antall drops de skal 
fordele på tre personer. Summen av de naturlige 

tallene er også kjent som trekanttall.
Listen i figur 4 viser tre av hver tallkombina-

sjon. Den er nesten systematisk skrevet, de viser 
med en pil når de tar opp igjen sifrene 4, 2 og 1. 
De får i første omgang tolv muligheter. Det er 
mange som stopper der.  Noen elever begynner 
helt tilfeldig, da er det lett for å glemme noen 
kombinasjoner og å gjenta noen. Det kan bli en 
oppdagelse at tallene 4, 2 og 1 skiller seg ut ved 
å kunne produsere seks muligheter og ikke tre 
som kombinasjonene med to like tall. Dette er 
fint diskutert i filmen Problemløsning del 1 som 
ligger både på YouTube og Matematikksenterets 
nettside2.

Figur 5. Her er det 13 forskjellige kombinasjoner. 

I figur 5 bruker elevene igjen små sirkler for 
dropsene. Elevene sitter og diskuterer om de 
kan finne flere kombinasjoner. De har først fått 
tre kombinasjoner med tallene 3,3,1 deretter tre 
med tallene 2,2,3 så tre med tallene 5,1,1 til slutt 
har de fire med tallene 4,2,1.

«Først deler vi ut en til hver, så ser vi hvordan 
vi kan fordele resten», sier noen. Da har de delt 
ut tre av de 7 dropsene og ser hvordan de kan 
fordele de fire siste, nå kan de fordele dem uten 
å ta hensyn til at alle skal ha. 

Når elevene har funnet ut at det er femten 
måter spør vi (lærerutdanner eller lærerstu-
denter) om de kan gjette hvor mange måter det 
hadde vært om de hadde åtte eller seks drops. 
Etter å ha undersøkt kommer noen fram til 
resultat som i figur 6.

I figur 6 har elevene tatt alle varianter av 
hver kombinasjon med sum 8. Bildet er klip-

Figur 3. Systematisk begynnelse på tabell.

Figur 4. Tre av hver kombinasjon.
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pet slik at de siste med 4, 3 og 1 ikke er med 
på bildet. Elevene har også laget en tabell over 
antall drops, antall mulige kombinasjoner og 
hvor stor økningene er hver gang de tar med 
ettdrops til. De har funnet et mønster: «Det blir 
en mer å legge til for hver gang.» Det er også 
antydet et firetall ytterst til høyre, kanskje fordi 
de har tenkt å undersøke hvordan det blir hvis 
det er fire som skal dele dropsene.

Fra studentarbeid
En tid etter studentene har arbeidet med drops-
fordelingen fikk de denne oppgaven som hjem-
meoppgave:

Lærke har plukket 10 blomster. På engen hun 
plukket blomster var det valmuer, prestekrager, 
kornblomster og ballblom. I buketten hennes 
var alle de fire blomstersortene. Hvor mange 

varianter av en slik bukett kan lages? 
Blomsteroppgaven laget jeg høsten 2011. Den 

er gitt til lærerstudenter nesten hvert år siden, 
og presentert på Novemberkonferansen i 2015.3

En student velger å utvide oppgaven og 
undersøker hvor mange muligheter det blir hvis 
det var syv blomster og skriver som vist i figur 7. 
Studenten har først delt ut en av hver blomst, 
derfor er det bare tre blomster igjen å fordele. 
De deles enten alle til en, det kan gjøres på fire 
måter, to til en og en til en annen det kan gjøres 
på 12 måter og en til tre som kan gjøres på fire 
måter, til sammen 20 måter. De 12 måtene er 
fremkommet ved å første tenke at det kan deles 
to blomster på fire steder og deretter en blomst 
på tre måter.

Figur 8 viser den samme tenkningen for 11 
blomster der det er fire blomster som er delt ut 
som minimum, en til hver og det da blir 7 igjen 
å fordele. Her mangler en tallkombinasjon, den 
som har sifrene 0, 1, 3 og 3, det gjør at det blir 
12 muligheter for lite. Riktig svar er derfor 120 
muligheter. Hvis tallet 108 senere blir tatt inn 
i en tabell sammen med 56 for ni og 84 for ti 

Figur 6. Systematisk undersøkelse av fordeling av åtte 

drops fordelt på tre personer og tabell.

Figur 7. Syv blomster fordelt på fire sorter. Valmuer, 

Prestekrager, Kornblomster og Ballblom.
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blomster blir det svært vanskelig å finne en 
generell formell.

Tabell 1 viser hvor mange måter en kan lage 
en blomsterbukett med fire forskjellige blomster 
hvis en har 4 til 11 blomster i buketten. Her er 
differensene også tatt med.

Tallene i tabell 1 opptrer også i Pascals tall-

trekant, se figur 11 lenger ute i artikkelen.
I figur 9 har studenten brukt fargekoder på 

de fire blomstersortene. Dette er et lite utdrag av 
arbeidet med oppgaven.

Studenten starter med å fordele en av tre 
farger og syv av den siste fargen. Dette forsky-
ver hun i en trapp mot venstre til alle fire kom-
binasjonene av (1,1,1,7) er tatt med. Så tar hun 
(2,1,1,6) og bruker den samme metoden med å 

 

Figur 8. Tabell over fordeling når det er 11 blomster av 

fire sorter. 

4 5 6 7 8 9 10 11

1 4 10 20 35 56 84 120

3 6 10 15 21 28 36

3 4 5 6 7 8

1 1 1 1 1
 

Tabell 1. Hvor mange måter kan en lage 

blomsterbuketter med fire sorter blomster.

Logg: 
Først lager jeg en oversikt over de fire 
blomstene. Hver rute representerer en blomst 
og hver rekke ulike kombinasjoner. Jeg 
starter med å tenke at det er en Ballblom, en 
Kornblomst, en Prestekrage og syv Valmuer i 
den første buketten. Etter at jeg satt opp tre 
ulike kombinasjoner, ser jeg at det er fire ulike 
måter å gjøre hver sammensetning på. Jeg ser 
også at dette kommer til å ta veldig lang tid. 
Jeg bestemmer meg for å fortsett litt til. Når 
jeg kom til fire like er det ikke bare fire ulike 
kombinasjoner, men 6 ulike kombinasjoner.

Figur 9. Begynnelsen på en studentlogg om 

blomsteroppgaven.
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forskyve en til venstre. Men tallene (2,1,1,6) kan 
kombineres på flere enn de fire måtene som er 
tatt med her. Hver gang en «toerfarge» er valgt 
kan også «sekserfargen» flyttes. Det samme 
gjelder (3,1,1,5). På firerfargen (4,1,1,4) er dette 
håndtert og alle seks kombinasjonene er funnet.

I figur 10 bruker en annen student siffer for 
å representere de fire blomstersortene. Denne 
studenten ser likheten med dropsoppgaven de 
tidligere hadde arbeidet med og bygger etter 

hvert videre på det.
I figur 11 ser vi Pascals talltrekant. Hva kan 

den ha med dropsene og blomstene våre å gjøre?
Når vi studerer Pascals talltrekant for drops- 

og blomsteroppgavene kan vi finne at løsnin-
gene på dropsene som ble fordelt på tre personer 
gir resultater som ligger i den tredje skrålinjen. 
Den viser 1, 3, 6, 10, summen av de naturlige 
tallene. Svar på mulige måter å fordele fire 
ulike blomster i blomsterbuketter med stigende 
antall blomster, finnes i den fjerde skrålinjen. 
Her er tallene 1, 4, 10, 20, 35, 56, 84 osv. Dette 
er summen av trekanttallene, noen kaller dem 
tetraedertallene. 

De ti blomstene som kan inneholde ulike 
kombinasjoner av fire blomstersorter, gir 84 
forskjellige løsninger. Denne står på plassen for 
binominalkoeffisient 9

3







 . Utregnet gir den 

 

9
3

9 8 7
1 2 3

3 4 7 84







 =

⋅ ⋅
⋅ ⋅

= ⋅ ⋅ = .

Den sier at det er antall måter vi kan danne 
treergrupper av en niermengde. Kan det gi 
mening? Ja, hvis vi tenker oss de ti blomstene 
ligge på rad så skal de deles i fire grupper. Hvor 
mange steder kan vi dele blomstene? Jo det er 
ni mellomrom mellom ti blomster. Vi skal da 

1111111234
1111112344
1111123444
1111234444
1112344444
1123444444

Tankeprosess: 
Jeg har jobbet alene med denne oppgaven, 
og stod fast en god stund. Prøvde først å telle 
alle kombinasjonene, men det hadde blitt 
for omfattende. Plutselig så jeg at oppgaven 
lignet på den vi gjorde i timen forrige onsdag, 
da vi skulle dele klosser mellom oss, og alle 
skulle ha en hver. 

Figur 10. Studentlogg med siffer.

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 1 4

1 5 10 10 5 1

1 6 15 20 15 6 1

1 7 21 35 35 21 7 1

1 8 28 56 70 56 28 8 1

1 9 36 84 126 126 84 36 9 1

Figur 11. Pascals talltrekant.
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velge tre av disse ni mellomrommene og det 
kan gjøres på «ni over tre» forskjellige måter, 
se figur 12.

Figur 12. Viser ni mellomrom mellom ti blomster. Vi 

velger tre av mellomrommene.

Som så mange problemløsningsoppgaver har 
drops- og blomsteroppgaven en kombinatorisk 
kjerne. Underveis i dropsoppgaven fordeler vi 
tre forskjellige tall på tre noe som gir seks kom-
binasjoner (3! = 3 · 2 · 1 = 6). Vi ender med «å 
velge to av de seks mellomrommene vi får når 
vi skal fordele sju drops», tall vi lett kan regne 
ut eller finne i Pascals talltrekant.

Note
1 http://www.matematikksenteret.no/con-

tent/2222/Deling-av-drops

2 https://www.youtube.com/watch?v=5Awno4N

gSck&index=16&list=PLGuvtYyJXnludbtyXK1_

PJ3Acp6U8mD11 og  

http://www.matematikksenteret.no/con-

tent/6188/Filmer-fra-Skole-i-Praksis

3 http://www.matematikksenteret.no/con-

tent/4468/Verksted-6:-onsdag-26.-november-kl.-

14.00--15.40?contentId=4275

Flere gode flervalgsoppgaver
På Matematikksenterets hjemmeside ligger det 
mange flervalgsoppgaver av denne typen under 
overskriften «Temabaserte problemløsnings-
oppgaver». Disse er her sortert etter matema-
tiske temaer. Oppgavene har vi hentet fra Ken-
gurukonkurransen og Abelkonkurransen, for 
her finnes det mange gode oppgaver som kan 
brukes på nytt og da på andre måter enn i selve 
konkurransen. Det finnes oppgavesett både for 
mellomtrinnet/ungdomstrinnet og for videregå-
ende skole, men mange av oppgavene kan passe 
på alle nivåer. Her er det kopieringsoriginaler 
med oppgaver til elevene og en veiledning til 
læreren med forslag til gode spørsmål som kan 
stilles til elevene under arbeidet. Målet er å vei-
lede på en slik måte at eleven til slutt kjenner at 
løsningen var hans/hennes egen.

(fortsatt fra side 14)
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Smestad

Utforsking med Pascal
Figur 1 viser en tabell fra en kinesisk bok fra 
1303 (av Yang Hui). La oss konsentrere oss om 
tallene inne i sirklene – hva slags mønstre kan 
du finne?

Mange synes dette er spennende – det er som 
å knekke en hemmelig kode! Og elever på ulike 
trinn finner fort noe av mønsteret. Tabellen er 
symmetrisk. Alle «rader» starter og slutter med 
én strek. Den andre «diagonalen» fra høyre (og 
tilsvarende fra venstre) starter med en, to, tre, 
fire, fem. Da kan vi gjette at symbolene videre 
nedover skal stå for seks, sju, åtte. Symbolet 
for seks (|–) finner vi igjen i den femte raden – 
under de to treerne. Gradvis finner elevene ut 
av mønsteret, forstår hva de resterende tallene 
skal bety og – ikke minst – finner ut at i hver 
sirkel står summen av tallene fra de to sirklene 
over. (Det er dessuten minst en feil i tabellen – 
finn den!)

Mange lærere – og noen elever – vil kjenne 
igjen dette mønsteret som Pascals trekant. 
Europeere liker jo å kalle opp ting etter de 
første europeerne som interesserte seg for noe 
– uavhengig av hvem andre som har jobbet 
med det samme før. Pascal skrev riktignok en 
hel bok om denne trekanten – Traité sur le tri-
angle arithmétique i 1653. I Iran kalles trekan-
ten gjerne Khayyam-trekanten og i Kina Yang 
Huis trekant – heller ikke der oppkalt etter de 
første som jobbet med den. Dette kan være 
en fin anledning til å snakke med elevene om 
hvordan matematikken er internasjonal og har 
utviklet seg gradvis gjennom mange århundrer 
(Smestad, 2016).

Bjørn Smestad
Høgskolen i Oslo og Akershus
bjorn.smestad@hioa.no

Figur 1: Yang Huis tabell



tangenten 3/2017 27

Ole Skovsmose (1998) er opptatt av under-
søkelseslandskap – en arbeidsform hvor elever 
finner sine egne problemstillinger og leter etter 
sine egne framgangsmåter. Ideen om under-
søkelseslandskap kan kritiseres for å være for 
idealistisk eller kanskje også for å frata læreren 
den sentrale rollen som formidler og tilrette-
legger for læring. I hvert fall forutsetter arbeid 
med undersøkelseslandskap at det finnes mange 
mulige ting å utforske, og at læreren vet at det 
er noe å lære for alle elevene. Det kan vi trygt 
si om Pascals trekant. Når jeg bruker Pascals 
trekant i undervisning, pleier jeg å utfordre til 
å finne mønstre og systemer. Hvis noen står 
fast, gir jeg forskjellige hint i ulike retninger. I 
denne artikkelen vil jeg spesielt trekke fram et 
par poenger, men jeg vil også nevne en del andre 
mønstre kort.

Delelighet
På lave trinn kan vi godt starte utforskningen 
av Pascals trekant med å fargelegge partal-
lene (som i figur 2). Man finner lett tabeller 
som egner seg for fargelegging på nettet – jo 
flere rader man tar med, desto mer slående blir 
mønsteret vi finner. Fargeleggingen gir noen 
flotte trekantmønstre (som minner om frakta-

len Sierpinskatrekanten). Hvorfor dukker dette 
mønsteret opp? (Hvis det er 3 partall på rad i 
en rad, så vil det under disse være to partall på 
rad – ikke tre eller fire …) Denne diskusjonen 
gir utgangspunkt for fine diskusjoner om partall 
og oddetall. Vi kommer inn på at summen av to 
partall er partall, mens summen av et partall og 
oddetall er oddetall.

Naturlige utvidelser av dette er å finne sine 
egne kriterier å fargelegge etter – hva med å far-
gelegge tall som er i tregangen, eller tall i fem-
gangen? Vi får liknende mønstre og liknende 
forklaringer.

Hva skjer hvis du legger sammen alle tallene 
i en rad? I første rad får vi 1, i andre 2, i tredje 
4, i fjerde 8. At vi får en dobling fra rad til rad, 
kan også begrunnes i hvordan trekanten lages 
– og vi kan begrunne at også dette mønsteret vil 
fortsette hvis vi får en større trekant.

Kombinatorikk/binomialkoeffisienter

Du skal bestille en pizza og har fem typer 
tilbehør å velge blant (paprika, sopp, oliven, 
løk og tomater). På hvor mange måter kan du 
velge én type tilbehør? To typer? Tre typer?

Dette er en oppgave som er forståelig på lave 
trinn, og man kan bruke konkreter eller tegne 
for å finne de ulike løsningene (som i figur 3). 
Man kan også introdusere valgtrær. Å overbe-
vise hverandre om at man har funnet alle løs-
ningene, krever at man finner en systematisk 

Figur 2: Partallene er fargelagt

LT

OL OT

SO SL ST

PS PO PL PT

Figur 3: De ti måtene å velge to typer tilbehør på. 

Eksempel på mulig illustrasjon.
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måte å framstille løsningene på. Det er fint å 
sammenlikne framstillingsmåtene og diskutere 
hvilke som er enklest å forstå for andre.

Elevene kommer fram til at det er 5 måter 
å velge én type tilbehør på, 10 måter å velge to 
typer tilbehør på, 10 måter å velge tre typer til-
behør på og 5 måter å velge fire typer tilbehør 
på (og naturligvis bare 1 måte å velge ingen eller 
alle de fem tilbehørene på). Da er det på tide å 
ta fram Pascals trekant igjen – vi finner svarene 
1, 5, 10, 10, 5, 1 på en linje i trekanten. Kan vi 
da gjette på at 1, 6, 15, 20, 15, 6 og 1 er svarene 
hvis vi har seks typer tilbehør? Her er det bare 
å utforske videre.

Du beveger deg nedover i tabellen (fra det 
øverste ettallet) og må i hvert skritt gå ned-
over til venstre eller nedover til høyre. Velg 
et tall nede i tabellen, og se hvor mange ulike 
måter man kan komme dit på.

Det er ikke så vanskelig å se at det finnes bare to 
måter å komme til tallet 2 på, og heller ikke at 
det er tre måter å komme til hvert av 3-tallene 
på. Det krever litt mer telling og systematikk å 
se at det finnes 20 måter å komme til tallet 20. 
Men uansett hvilket tall vi velger i tabellen, gir 
altså tallet samtidig antall måter å komme dit 
på. Hvorfor det?

Det finnes mange andre oppgavekontekster 
som kan se veldig annerledes ut, men som i 
prinsippet er helt like – og som gir svar som er 
knyttet til rader i Pascals trekant:

– Lag en sirkel og plasser fem punkter 
rundt på sirkelen. Hvor mange linjestyk-
ker kan du lage mellom disse punktene? 
Hvor mange trekanter kan du lage som 
har punktene som hjørner? Hvor mange 
firkanter? Hvor mange femkanter?

– Hvis seks personer skal hilse på hverandre 
– hvor mange håndtrykk blir det? Hva hvis 
sju personer skal hilse? Eller åtte? (Dette 
kan også gjøres konkret ved å dele klassen 

i grupper som skal gjennomføre hilsnin-
gene.)

– Regn ut (x + 1)4.

Den siste oppgaven ser kanskje ut som den ikke 
hører til her. Er ikke dette en standard algebra-
oppgave hvor man bare må bruke «rå makt» – 
eventuelt CAS? Jo, det kan man godt, og i så fall 
får man svaret x 4 + 3x 3 + 6x 2 + 3x + 1. Legg spe-
sielt merke til koeffesientene 1, 3, 6, 3, 1. Disse 
koeffesientene (binomialkoeffesientene) finner 
man jo i Pascals trekant. En forklaring er slik: 
I uttrykket (x + 1)4 = (x + 1) (x + 1) (x + 1) (x + 
1) kan vi for eksempel få x 2 på seks måter, fordi 
man må få tak i x-er fra to av parentesene og 
ettall fra to andre parenteser, og dette kan man 
gjøre på seks ulike måter. 

Vi kan altså jobbe med liknende oppgaver 
knyttet til Pascals trekant på småtrinnet som 
på ungdomstrinnet – og vi kan jobbe med utfor-
sking av Pascals trekant i en klasse med veldig 
ulike elevforutsetninger.

Andre ting å utforske
Jeg vil kort skissere en del andre ting man kan 
utforske (med noen små kommentarer i paren-
tes). Men ikke tro at denne lista er utfyllende – 
plutselig oppdager elevene dine noe som ingen 
har sett før …
– Kan du endre mønsteret litt og få et annet 

kult mønster?
– Kan du utvide tabellen, for eksempel mot 

høyre? (Da dukker negative tall opp.)
– Se på diagonalene. (Første diagonal inne-

holder bare tallet 1, andre diagonal inne-
holder de naturlige tallene, tredje diagonal 
inneholder trekanttallene, fjerde diagonal 
inneholder pyramidetallene (1, 4, 10, 
20 …). I andre diagonal er det også slik at 
vi kan finne kvadratet av tallet ved å legge 
sammen tallet til høyre og tallet under.)

– Se på en rad og se på tallet lengst til høyre 
som enere, det neste som tiere, det neste 
som hundrere og så videre. Faktoriser. 
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(Alle radene blir 11n – kan forklares ved at 
det er (10 + 1)n)

– Er det noe spesielt med radene med prim-
tall i? (Alle de andre tallene i samme rad 
(bortsett fra enerne) er delelig med prim-
tallet.)

– Velg en hvilken som helst sirkel «inne i» 
tabellen, og marker de seks sirklene rundt 
denne sirkelen vekselvis med rød og blå 
farge. Multipliser tallene du nå har farge-
lagt rødt. Multipliser også tallene du har 
fargelagt blått. (Vi bør få det samme tallet i 
begge multiplikasjonene.)

– Velg et tall i tabellen. Multipliser de seks 
tallene rundt tallet.

– Summer kvadratene av alle tallene i en rad. 
Hvor finner du denne summen lenger ned 
i tabellen? (Summen dukker opp som det 
midterste tallet i en rad dobbelt så langt 
nede i tabellen.)

– Lag en alternerende sum av tallene i radene 
(for eksempel 1 – 4 + 6 – 4 + 1). (Alle slike 
summer blir 0 i rader hvor antall elementer 
er oddetall.)

– Legg sammen tallene «på skrå» – for 
eksempel 1 + 5 + 6 + 1 (se figur 4). 
Summen blir tall i Fibonaccitallfølgen.

Referanser
Skovsmose, O. (1998). Undersøkelseslandskap. Paper 

presentert på: Matematikk for alle: LAMIS 1. 

sommerkurs, Norges teknisk-naturvitenskapelige 

universitet (NTNU),  6.–9. august 1998. Trond-

heim

Smestad, B. (2016). Matematikkhistorie i matematikk-

undervisningen? Hvorfor? Og hvordan? I E. K. 

Hovik, & B. Kleve (red.), Undervisningskunnskap i 

matematikk (s. 117–136). Oslo: Cappelen Damm.

Figur 4: Legg sammen «på skrå».
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Gaute Hovtun
Universitetet i Stavanger
gaute.hovtun@uis.no

Hovtun

Utfordring  
til leseren
Figuren består av et kvadrat som er omskrevet 
av en sirkel. Sirkelen er innskrevet i en likesida 
trekant som har sidelengde 1.

Vis at arealet av kvadratet er 1/6.

I neste nummer av Tangenten trykkjer me 
Hovtun sittt løysingsforslag. Men, me vil 
oppmoda lærarar til å utfordra elevane sine 
med denne oppgåva. Me tek gjerne i mot 
løysingsforslag frå elevar til neste nummer av 
Tangenten.
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Torkildsen

Regnekanter
Oppgave fra Tangenten nr. 3, 1991

Firkanter
Fyll ut regnefirkanten slik at tallet i et kvadrat 
er lik summen av tallene i de to nabosirklene.

Er det mer enn en løsning?
Tallene i løsningen skal være hele tall større 

enn eller lik null. 
Sett opp resultatet i en tabell.

Nedenfor er det satt opp en del andre tall 
som kan brukes i kvadratene. Forsøk i hvert 
enkelt tilfelle å finne alle mulige løsninger. 

e = 4, f = 3, g = 7, h = 6
e = 3, f = 8, g = 5, h = 10
e = 7, f = 3, g = 4, h = 2
e = 15, f = 9, g = 12, h = 6
e = 2, f = 5, g = 6, h = 8

Velg andre tall for kvadratene og finn alle 
mulige løsninger. Studer løsningene og se om 
dere kan finne et system.

Kan dere finne en regel for hvor mange løs-
ninger det blir i hvert enkelt tilfelle?

Har dere observert eller funnet et mønster 
eller en sammenheng?

Skriv om det dere har gjort og hva dere har 
oppdaget.

A e
11 B

D h
2 C

g
6

f
7
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Trekanter

Fyll ut regnetrekanten slik at tallet i et kvadratet 
er lik summen av tallene i de to nabo sirklene.

Er det mer enn en løsning?
Tallene i løsningen skal være hele tall større 

enn eller lik null. Gjør det samme med regne-
trekanten som det dere gjorde med firkanten. 
Bruk f.eks. tallene

A

e
7

BC

d
3

f
6

d = 3, e = 1, f = 3
d = 5, e = 3, f = 4
d = 8, e = 6, f = 4
d = 8, e = 3, f = 3
d = 9, e = 6, f = 8

Velg også egne tall.
Sammenlign resultatene for trekanten og fir-

kanten. Skriv om det dere oppdager.
Vi gjør nå oppgaven litt videre og vil også 

godta brøker som løsninger. Tallene i kvadra-
tene skal fremdeles være hele tall større enn eller 
lik null. Hva oppdager dere nå?

Hvis vi også skal akseptere negative tall som 
løsninger, hva ser dere? 

Tallene i kvadratene skal fremdeles være hele 
tall større enn eller lik null.

Utviding av oppgaven
En naturlig utvidelse vil nå være å undersøke 
for femkanter, sekskanter osv, og sammenlikne 
resultatene for de ulike mangekantene. Her er 
interessante ting å oppdage.

Ida Heiberg Solem, Elin Kirsti Lie Reikerås
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språksetter og utvikler matematikk. Samtidig handler den om den 
voksnes matematiske og didaktiske forståelse av dette.

300 sider

ISBN 978-82-93598-015 · 525,–

Caspar Forlag AS · www.caspar.no
Bestill på ordre@fagbokforlaget.no
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Johnsen-Høines, Jensen

Lærerprisen 2017

Det Norske Videnskaps-Akademi tildelte årets 
pris til et lærerteam ved Rothaugen skole i 
Bergen: Terje Pedersen, Linn-Merethe Kibsgård 
Godfrey og Anne-Marit Selstø Rathke. De tre 
lærerne har ulike fagfordypninger og har tverr-
faglige perspektiv, og de siste tre årene har de 
fulgt elevene fra 8. til 10 trinn.

Priskomiteen, som ledes av Svein Sjøberg, gir 
følgende omtale:

Prisvinnerne setter eleven i sentrum og sti-
mulerer til at elevene kan engasjere seg best 
mulig. Lærerne arbeider for at elevene skal 
få et personlig forhold til skolehverdagen. 
De legger til rette for elevdemokratiet i gjen-
nomføring, evaluering og utvikling av fagtil-
budet. Prisvinnerne har fag- og profesjons-
fellesskap med tette bånd og respekt, med 
interesse og deltagelse i de andre faglærerne 
sine områder.

Prisvinnerne stimulerer elevene slik at 
de kan bli gode medborgere gjennom aktivt 
å oppsøke kunnskap. Lærerne underviser i 
matematikk, naturfag, kroppsøving, KRLE, 
samfunnsfag, engelsk og tysk.

Gratulerer med prisen og med strålende omtale 
som blant annet legger vekt på elev-engasjement. 
Kan dere si noe om det? Kan dere gi eksempler 
på noe dere har gjort der dere har erfart å lykkes 
i å engasjere elevene? 

Vi fikk svært god respons på det tverrfag-
lige prosjektet Bergen by 1814. Dette prosjektet 
handlet om å bygge Bergens mest kjente bygg 
fra 1814 i 3D. Hele prosjektet varte fire uker. 
Begge 8. klassene var med, totalt 60 elever. I 
dette prosjektet jobbet vi tett sammen med 
både Bergen Offentlige Bibliotek og UiB. Det 
var spennende for elevene å få andre inn som 
eksperter. Elevene fikk guidet tur med forfat-
ter Jo Gjerstad og opplæring i Google Sketchup 

Marit Johnsen-Høines
Høgskulen på Vestlandet
mjh@hvl.no

Renate Jensen
Bergen kommune, seksjon skole
renate.jensen@bergen.kommune.no

Figur 1: Fra venstre: Anne-Marit, Linn-Merethe og Terje 
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av unge arkitektstudenter. I prosjektet brukte 
elevene biblioteket aktivt til informasjonssøk, 
og vi tilbrakte mange skoledager på bibliotekets 
Urom, som er bibliotekets ungdomsavdeling. I 
tillegg hadde vi Håvard Legreid fra biblioteket 
som guidet elevene i 3D-printing. Resultatet ble 
Bergen by 1814 der både norsk, matematikk og 
samfunnsfag var inkludert – en 3- by som viste 
de 15 viktigste byggene i Bergen i 1814. Utstil-
lingen står nå på skolen vår og er noe som elev-
ene kan være stolte av! 

Dere berømmes for å ha flerfaglige tilnærmin-
ger. Hvordan inngår matematikk sammen med 
andre fag?

Når vi jobber med tverrfaglige prosjekter og 
oppgaver, har vi som mål å få inn flere fag på 
naturlige måter. Eksempler på prosjekter hvor 
vi implementerer matematikkfaget, er Bergen 
by 1814, Droneprosjekt og World Peace Game. 
I 1814-prosjektet jobbet elevene med konstruk-
sjoner, målestokk, perspektivtegning, areal og 
omkrets. De skulle tegne bygget sitt i en gitt 
målestokk fra ulike vinkler. Deretter skulle de 
tegne det i topunkts perspektiv. De måtte besøke 
bygget og finne ut hvor stort bygget er, slik at de 
kunne regne areal og omkrets. De fikk utlevert 
en hyssing som var 1 meter lang til hjelpemid-
del. Sammen måtte gruppene finne ut hvordan 
de skulle løse dette. Til slutt la de kunnskapene 
de hadde samlet, og tegningene til grunn for å 
lage bygget i 3D-programmet Sketchup. 

Droneprosjektet var vårt første store tverr-

faglige prosjekt sammen. Målet for prosjektet 
var å bli kjent med hvordan droner blir brukt 
i arbeidslivet, men også å bruke droner knyttet 
opp til praktiske matematikkoppgaver innen-
for temaet geometri. Vi kombinerte fagene 
norsk, samfunnsfag, matematikk og KRLE, 
der eleven diskuterte etiske temaer knyttet til 

Figur 3: World Peace Game – brettspill i tre etasjer

Figur 2: Modell av Bergen 1814

Figur 4: Droneprosjektet
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bruk av droner i et samfunnsfaglig perspektiv. 
Elevene intervjuet og skrev artikler i norskfaget. 
I matematikken jobbet elevene med konstruk-
sjon, målestokk, statistikk og koordinatsystem. 
De fikk i oppgave å konstruere en bilbane ut fra 
en gitt konstruksjonsforklaring. Deretter skulle 
de kjøre dronene gjennom banen noen ganger 
før de skulle regne ut gjennomsnittstid og -fart 
på dronen. 

World Peace Game er en politisk simulering 
av samfunnet hvor elevene i ulike roller skal løse 
verdenskriser. Spillet er et strategisk brettspill 
der målet er å løse 25 verdenskriser og skape 
fred. Elevene hadde fem spilldager til å løse alle 
krisene ved hjelp av samarbeid, konflikthånd-
tering og konfliktløsing. En stor del av simu-
leringene er knyttet til det matematiske emnet 
økonomi. Hver gruppe skal føre et dagsprosjekt 
og vise hva de har brukt penger på, hva de har 
tjent, og hvor mye de har igjen etter hver spill-
dag. Den ene gruppen var for eksempel Ver-
densbanken som hadde i oppgave å ha oversikt 
over alles økonomi, gi ut penger, veksle og kreve 
inn penger. 

Hvordan vil dere beskrive elevenes arbeidsmåter 
i matematikk – er de annerledes i matematikk 
enn i andre fag?

Vi prøver å jobbe variert i alle fag inkludert 
i matematikk. Her har vi hatt fokus på å ha en 
praktisk tilnærming for å vise elevene bruks-
områdene til de matematiske emnene. Dette 
har vi gjort ved å jobbe i grupper med droner, 
3D-printing, spill og konkreter. Vi har også mer 
tradisjonell undervisning, mange elever trenger 
et avbrekk i prosjektoppgavene, og noen lærer 
bedre på denne måten. Målet for oss lærere er 
å jobbe på varierte måter for å nå flest elever 
ettersom alle lærer på sin måte, samtidig som 
de påvirkes og lærer av hverandre.

Hvordan beskriver elevene læringen som dere 
legger til rette for?

Tilbakemeldingene vi har fått, er at elevene 
liker at de får stor metodefrihet, noe som gjør at 
elevene får jobbe slik de synes er best. I tillegg 
er det lite bruk av lærebøker og testing. Vi har 
hatt mange spennende prosjekter, og elevene har 
blitt utfordret på mange ulike områder. Elev-
ene har lært mye av å samarbeide med elever fra 
andre land, diskutere filmer, politikk og dagsak-
tuelle emner. Gjennom sosiale medier har elev-
ene kommet i kontakt med eksperter via Face-
book og Twitter. De har fått stilt spørsmål som 
ekspertene har svart på, ofte i tilknytning til 
temaer vi har jobbet med. Vi har møtt dem på 
deres arena, og elevene liker godt at de får være 
med og prøve ut ny teknologi som 3D-printing 
og droner. 

Hva tenker elevene er det viktigste andre lærere 
bør lære av dere?

Det er viktig å ikke være redd for å prøve nye 
ting. Du som lærer må ikke ha kontroll på alt du 
gir elevene. Vær utforskende sammen med elev-
ene, vis dem at du ikke er redd for å gjøre nye 
ting. Ingen av oss kunne noe om 3D-printing 
da vi startet opp med det, men elevene lærte 
det kjapt og ble ekspertene til slutt. Vi lærer i 
fellesskap. 

Figur 5: World peace game – engasjerte diskusjoner.
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Kan dere velge årets høydepunkt og beskrive det?
I de tre årene vi har hatt elevene, har det 

vært mange høydepunkt. Det å vinne Innova-
sjonsprisen fra Senter for IKT, bare et halvt år 
etter vi hadde startet opp, var en helt ubeskrive-
lig opplevelse! Prisen var å få reise til London 
og BETT – verdens største utdanningsmesse 
innenfor IKT. Teamet reiste sammen med tre 
elever som fikk presentert droneprosjektet foran 
et stort internasjonalt publikum. Det var virke-
lig helt vilt! Å få være med og arrangere verdens 
første World Peace Game med 60 elever var også 
et absolutt høydepunkt. Vi tilbrakte en hel uke 
på Bergen Offentlige Bibliotek der vi spilte det 
overnevnte brettspillet. Disse tre årene har vært 
de mest lærerike i våre lærerkarrierer. Vi har 
hatt noen helt fantastiske elever som har jobbet 
hardt i tre år. Årets høydepunkt må nesten være 
å få tildelt Lærerprisen for 2017. Den kom helt 
overraskende på oss alle tre, men det er utrolig 
kjekt at et lærerteam vant! Vi er best sammen 
og utfyller hverandre på alle måter. 

Er det noe dere strever med å få til, som dere 
ønsker å få til?

Vi ønsker å bli enda flinkere til å implemen-
tere matematikken i de tverrfaglige prosjektene 
vi jobber med. Vi ønsker også i større grad å 

gi elevene gode tilbakemeldinger underveis og 
finne et system som gjør at elevene tar vare på 
tilbakemeldingene og bruker dem aktivt i sin 
læring. I året som kommer, skal vi helt bort fra 
prøver og jobbe enda mer prosessorientert enn 
det vi har gjort tidligere. 

Elever er ferdige på skolen, nye kommer til. Hvor-
dan legger dere til rette for nytt kull, med bak-
grunn i erfaringen dere har vunnet?

Vi har hatt mange diskusjoner med hveran-
dre om hva som har fungert og hva som ikke 
har fungert. Elevene har laget video til de nye 
elevene med tips og triks. Elevene har også gitt 
oss tilbakemelding på hva de mener har fun-
gert godt, og hva de har lært mest av. Det vil vi 
ta med oss videre, og vi er allerede i gang med 
nye spennende prosjekter som vi gleder oss til å 
utføre sammen med de nye elevene våre. 

Heldige elever! Vi merker oss at dere berømmer 
elevene og sier de er fantastiske. Vi tror de repre-
senterer vanlig norsk ungdom som dere har gitt 
læringsrom. De har fått muligheter til å enga-
sjere seg og være nysgjerrige, og de har fått faglige 
muligheter. Tangenten gratulerer og ønsker lykke 
til med fortsatt faglig utviklingsarbeid!
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Heggem, Iversen

Intervju med tre lærere

Tore Heggem
Nord universitet, Levanger
tore.heggem@nord.no

Kjærand Iversen
Nord universitet, Levanger
kjarand.iversen@nord.no

De siste årene har det vært en omfattende vide-
reutdanning av lærere gjennom den nasjonale 
satsingen Kompetanse for kvalitet. Vi er to fag-
lærere ved Nord universitet som har undervist 
på studiet Matematikk 1 (1–7) siden 2012, og vi 
ønsket å finne ut litt om hvilken erfaring lærere 
har med denne videreutdanningen.1 Vi tok 
derfor turen til Trondheim for å ta en prat med 
tre tidligere studenter som alle har lang erfaring 
som lærere i skolen: Grethe Stevik Aglen, Kirsti  
Tangen og Hugo Eriksen.

Grethe arbeider ved Åsveien skole. Hun har 
allmennlærerutdanning med master i spes.ped, 
har jobbet som lærer i barneskolen i 25 år og 
tok videreutdanning i matematikk i 2013/2014. 
Hugo arbeider ved Hårstad skole, og er også 
allmennlærer. Han har jobbet i grunnskolen i 
25 år, og tok videreutdanning i matematikk i 
2013–2015. Kirsti arbeider ved Berg skole, og er 
allmennlærer. Hun har jobbet i barneskolen i 23 
år, og tok videreutdanning i matematikk i 2008 
og 2014–2016.

Grethe Stevik Aglen

Kirsti Tangen

Hugo Eriksen
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Hvorfor valgte du å ta videreutdanning i mate-
matikk?

Hugo: Jeg ønsket å øke kompetansen min 
som lærer. Jeg har alltid undervist i matematikk, 
og det var derfor naturlig for meg å velge videre-
utdanning i dette faget.

Grethe: Jeg husker godt motivasjonen min for 
å ta videreutdanning. Jeg var veldig opptatt av å 
gi gode forklaringer til elevene. Slik jeg tenkte 
tidligere, var det en viktig del av min jobb å for-
klare elevene matematikken. Jeg brukte mye tid 
på å vise elevene smarte måter å arbeide med 
algoritmene på. Jeg syntes jeg hadde funnet 
geniale måter å forklare for eksempel subtrak-
sjon med låning. Jeg trodde jeg skulle bli enda 
flinkere å forklare hvis jeg tok videreutdanning.

Kirsti: Jeg hadde jobbet mest på småtrinnet 
og hadde et ønske om å jobbe mer på mellom-
trinnet. Min erfaring med matematikkundervis-
ning på mellomtrinnet var at jeg kom til kort 
med å forklare matematikken på en god måte til 
elevene. Når elevene spurte «Hva er egentlig pro-
sentregning?», eller «Hva er egentlig ei likning?», 
så hadde jeg ikke noe godt svar til dem sånn på 
sparket. Jeg tenkte litt slik som deg, Grethe, at 
jeg ønsket å bli flinkere til å forklare matematik-
ken for elevene. Derfor valgte jeg å ta videreut-
danning i matematikk. I jobben som lærer har 
jeg tatt mange kurs, blant annet tok jeg i 2008 
videreutdanning ved HiST. Jeg ble da klar over 
at det var andre måter å drive matematikkun-
dervisning på enn det jeg hadde opplevd i egen 
skolegang og egen praksis. Etter dette begynte 
jeg å famle på egen hånd etter alternative måter 
å undervise matematikk på.

Hvilken erfaring har du med å ta videreutdan-
ning i matematikk?

Hugo: Før jeg tok videreutdanning, var jeg en 
tradisjonell lærer med veldig tiltro til læreboka 
som jeg fulgte kapittel for kapittel. Jeg syntes 
jeg var en god matematikklærer, og at elevene 
lyktes godt med min undervisning, selv om jeg 
la merke til at elevene glemte mye av det som 
ble gjennomgått fra et år til det neste. Mye av 

undervisningstiden ble derfor brukt til å repe-
tere og repetere. Jeg var fornøyd med måten jeg 
underviste på – helt til jeg tok videreutdanning 
i matematikk. Gjennom denne utdanningen ble 
jeg kritisk både til den undervisningen jeg hadde 
gjennomført tidligere, og til bruken av lærebø-
ker. Det ble to år med mye refleksjon over min 
egen matematikkundervisning, som resulterte 
i en drastisk endring av min måte å undervise 
matematikk på. Det har blitt mye mer givende 
og spennende å være lærer! Jeg har oppdaget 
stadig nye sider ved matematikkfaget som jeg 
ikke var klar over tidligere, og jeg er sikker på at 
elevene har fått en mye bedre lærer!

Grethe: Jeg tok videreutdanning i Levanger 
for fire år siden og var som sagt før dette veldig 
opptatt av å kunne gi detaljerte forklaringer til 
elevene. Allerede etter første samling i studiet 
skjønte jeg at det var mye mer i undervisningen 
enn bare lærerforklaringene. Ikke minst forsto 
jeg at hvilke typer oppgaver en jobber med, er 
viktig. Jeg forsto viktigheten av at elever får 
jobbe mye med problemløsningsoppgaver. Dette 
er en oppgavetype der elevene får tenke, utforske 
og finne egne løsninger. Altså, oppgaver uten at 
læreren først forklarer hvordan oppgaven skal 
løses. Jeg tror mange lærere sliter med å forstå 
hvor viktige slike oppgaver er. En sitter fast i 
en tro på at læreren alltid må vise eksempler på 
løsninger før elevene kan jobbe på egen hånd. 
Det er så vanskelig å forstå at gjennomganger og 
forklaringer av løsninger, som kommer før elev-
ene er inne i de matematiske problemstillingene, 
kan hindre gode læringsprosesser for elevene. I 
studiet måtte deltakerne gjøre utprøvinger i egen 
klasse, og erfaringene ble delt i hele studentgrup-
pen. Gjennom diskusjoner ble vi mer bevisst på 
hva som er god matematikkundervisning, og 
hva som ikke er det. Og vi forsto også at vi hadde 
en lang vei å gå!

Hugo: Når det gjelder min tidligere undervis-
ning hadde jeg lignende erfaringer som Grethe. 
Jeg hadde et naivt syn på læring og undervis-
ning. Da jeg jobbet på ungdomstrinnet, brukte 
vi kartleggingsprøver for å finne å finne ut «hva 
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elevene kunne og ikke kunne». Vi laget ekstra-
hefter i de ulike emnene slik at de kunne øve 
masse på de oppgavene de «ikke fikk til så godt». 
Hvis de klarte oppgavene, hadde vi flere ekstra-
hefter på lur i nye emner. Elevene regnet side opp 
og side ned med oppgaver. Vi levde i den tro at 
dette var den riktige måten å lære matematikk 
på. Mengdetrening var det som skulle til for å 
forstå matematikk. 

Kirsti: Som sagt tidligere forventet jeg at jeg 
skulle bli god på ligninger og prosentregning, så 
for meg ble videreutdanningen noe helt annet 
enn det jeg trodde det skulle være. Siden jeg 
hadde gjennomført første del av studiet Mate-
matikk 1 tidligere (2008), kom jeg inn midt i stu-
diet i Levanger (Matematikk 1, del 2). Jeg forsto 
raskt at fokus i studiet var noe annet enn det 
jeg trodde det skulle være. Hele studiet dreide 
seg om å undervise i viktige matematikkemner i 
skolen og jeg fikk svar på mange av de spørsmå-
lene jeg hadde prøvd å finne svar på siden 2008. 
Det var som å åpne en godteriboks og ta for seg 
[latter]. Det var en utrolig opplevelse! Jeg ble så 
inspirert at jeg fulgte opp med å ta Matematikk 
2 ved HiST. Videreutdanningen har betydd mye 
for meg, den endret min måte å tenke matema-
tikkundervisning på.

Fortell mer om hvordan dere underviser nå.
Grethe: Antall oppgaver elevene jobber med, 

har gått drastisk ned. Typisk jobber de med én 
eller få oppgaver i en skoletime. De samarbeider 
mye mer og jobber nesten alltid i par. 

Hugo: Elevene mine jobber alltid i par i mate-
matikktimene. Vi starter timene med en kortøkt 
(«minilesson») der vi ser på matematiske sam-
menhenger til oppgaver de har jobbet med tid-
ligere. Dette synes jeg elevene var dårlige på før. 
Når de var ferdige med en oppgave, tok de ikke 
med seg denne kunnskapen til nye oppgaver. 
Antall oppgaver er veldig redusert. Vi jobber ofte 
med problemløsningsoppgaver slik at elevene får 
god tid til å tenke og diskutere. Jeg samler alltid 
elevene til slutt for å diskutere de ulike løsnings-
strategiene.

Kirsti: Mine elever jobber også stort sett i par. 
Men jeg lar dem også jobbe alene noen ganger. 
Jeg ønsker å se hva de klarer når de jobber alene. 
Jeg er så heldig at jeg også har mulighet til å 
jobbe med enkeltelever eller med små grupper 
av elever. Vi jobber stort sett uten lærebok og 
bruker heller mye tid på problemløsningsoppga-
ver med kontekster som elevene forstår og kan 
leve seg inn i.

Grethe: Det tar tid for elevene å lære mate-
matikk med forståelse. Vi har holdt på mye med 
multiplikasjon og divisjon nå på 4. trinn. Jeg vil 
at elevene skal forstå multiplikasjon og de mate-
matiske sammenhengene som kan brukes her, 
ikke bare pugge gangetabellen. Slik jeg ser det, 
er det hverken oppnåelig eller hensiktsmessig at 
elevene etablerer automatisert kunnskap i løpet 
av en kort periode. Dette er prosesser som må ta 
tid, og kunnskap etableres litt etter litt.  

Hvordan opplever elevene denne undervisningen?
Kirsti: Som sagt så jobber vi stort sett med 

problemløsningsoppgaver knyttet til kontek-
ster. Forleden dag gav jeg dem en oppgave uten 
kontekst som jeg hentet fra en lærebok. Elevene 
reagerte da med å spørre om hvorfor de fikk en 
slik «meningsløs oppgave»! Jeg husker at jeg fikk 
slike spørsmål tidligere da jeg brukte lærebøker. 
Slike reaksjoner får jeg aldri når jeg jobber med 
utforskende problemløsningsoppgaver. Ingen 
spør da om meningen med oppgavene. Elevene 
setter bare i gang med å jobbe når oppgaven er 
gitt. 

Hugo: Elevene er veldig motiverte når vi 
arbeider med kontekstoppgavene fra Fosnot 
og Dolks litteratur. De kaller slike oppgaver 
«storoppgaver» og etterspør dem hvis det går en 
stund uten at vi har jobbet med slike. Undervis-
ningen starter med at jeg leser en historie som 
munner ut i et matematisk problem. Så følger en 
prosess der elevene jobber i par eller grupper for 
å løse oppgaven. Vi kan jobbe i flere dager med 
kun denne ene oppgaven. Jeg opplever stor moti-
vasjon fra elevene gjennom hele forløpet med en 
slik oppgave. De finner oppgavene utfordrende 
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og vanskelige, men de er veldig motiverte. De 
liker å diskutere og se hverandres løsningsfor-
slag. 

Kirsti: Jeg opplever også at elevene er veldig 
motiverte i matematikktimene. Det som over-
rasker meg mest, er at de lever seg sånn inn i 
kontekstene. Det er helt tydelig at oppgavene 
«treffer» elevene. De er helt med. For eksem-
pel i konteksten med sjokoladefabrikken er de 
helt klar på at de skal hjelpe Mr Muffle med å 
lage esker til ha sjokoladene i.2 I min undervis-
ning spiller jeg aktivt på dette at elevene lever 
seg såpass inn i kontekstene. De er faktisk med 
på noe virkelig, og vi gjør dette sammen. Det er 
mye muntlig aktivitet, der elevene forteller og 
viser hverandre hva de tenker, men vi legger også 
mye vekt på det skriftlige. Jeg ser det som svært 
viktig at elevene skriftliggjør det de kommer 
med. De lærer mye matematikk gjennom denne 
muntlige og skriftlige aktiviteten. 

Grethe: Ja, og det at de må lage plakater er en 
viktig del. Elevene lærer mye når de må skrive 
sine løsninger på plakater. Her må de tenke 
gjennom hvilke matematiske argumenter de 
ønsker å dele med de andre elevene. Plakatene 
er også viktig i selve matematikkonferansen. Her 
presenterer elevene sine løsninger til resten av 
klassen, og da er det til hjelp for de andre elev-
ene at de kan se løsningene og utregningene på 
plakatene. Jeg ser også at elevene har endret sin 
holdning til matematikkfaget. For eksempel sier 
de sjelden bare svaret på en oppgave. De vet at 
det er uinteressant for meg om de bare kommer 
med et svar. Bare et svar uten noen forklaring er 
helt uten mening, og det vet de. 

Hvordan blir lærerens rolle med en slik undervis-
ning?

Grethe: Mye av tiden går med på å sette seg 
ned med barna og høre på hva de har å si. Tid-
ligere var det mange elever som sa: «Jeg forstår 
ingenting.» Nå er det sjelden jeg hører det. De 
vet jeg vil vite hvor langt de har kommet, og 
hva har de fått til. Alle får til noe. Når de lurer 
på noe, må de først fortelle hva de har gjort og 

tenkt. Da skjer det ofte at de selv ser hvordan 
de kan komme videre. Noen ganger trenger jeg 
ikke si noe, bare lytte til hva de sier! Ved at de 
må bruke språket og uttrykke seg, forstår de mer 
og kommer et hakk videre. Jeg bruker stort sett 
tiden til å gå fra par til par i klasserommet. Jeg 
opplever det som tidkrevende og intenst, mye 
fordi jeg synes det er så utrolig viktig at jeg får 
høre hvordan elevene tenker. 

Kirsti: Ja, det er krevende. Jeg opplever at 
rollen min er slik som du beskriver, men jeg 
opplever det som mye mindre travelt nå enn 
tidligere. Tidligere gikk jeg ofte gjennom et 
eksempel på tavla før elevene skulle jobbe med 
oppgaver i læreboka. Jeg syntes mine gjennom-
ganger var så gode at alle egentlig burde ha for-
stått dem og vært i stand til å løse oppgavene i 
boka. Men ofte kom nesten alle hendene i været 
når de skulle jobbe alene. Jeg gikk derfor fra elev 
til elev og gjentok mye av forklaringen jeg nett-
opp hadde hatt på tavla. «Jeg sa jo at du skulle 
gjøre det slik og slik», sa jeg til dem. Når de ikke 
lærte, trodde jeg det var fordi de ikke fulgte godt 
nok med. Ifølge Fosnot henger undervisning og 
læring sammen. Om elevene ikke lærer, er det 
undervisningen som må endres. Nå er min rolle 
blitt helt annerledes. Jeg setter meg ned med 
elevene og lytter til dem. Jeg kan stille spørsmål 
og komme med innspill ved behov. Jeg kjenner 
elevene og vet hvordan de jobber, og jeg vet også 
hvilke par som vil trenge litt ekstra hjelp. Jeg vet 
for eksempel at «de fire parene der klarer seg 
ganske bra selv», slik at jeg kan fokusere på «de 
to». Så jeg synes at min jobb nå er blitt mindre 
stressende enn tidligere. Mer krevende er den, 
men mindre stressende enn den har vært før. 

Hugo: Jeg har blitt mye flinkere til å obser-
vere elevene, se hvordan de jobber, og hva de får 
til. Da er det også lettere å følge opp elevene med 
spørsmål og innspill. Jeg vet hvilke elevpar som 
må ha litt hjelp for å komme i gang. Jeg er blitt 
flinkere til å stille oppfølgingsspørsmål av typen 
«Hvordan kan vi tenke her?». Jeg setter meg ikke 
ned med dem og viser dem en algoritme for å 
løse oppgaver. Det vil de ikke ha noe eierforhold 
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til, og de vil glemme og rote med detaljene i en 
slik løsning. Jeg kan heller gi dem et hint og så gå 
videre. Så kan du komme tilbake senere for å se 
om de har kommet noe videre selv. Jeg opplever 
også klasseromssituasjonen som mindre stres-
sende nå. Du vet hvilke par som er selvgående, 
og så har man mer tid på de parene som du vet 
strever litt mer med å komme i gang. Tidligere 
sprang jeg som et slips mellom pultene. Slik er 
det ikke nå lenger. 

Hva var utfordringene med å gå over til utfor-
skende matematikkundervisning?

Grethe: Da jeg kom tilbake etter videreut-
danningen, var jeg svært engasjert og ivrig på å 
få til endringer av matematikkundervisningen 
ved min skole. Men det å endre en undervis-
ningskultur er ikke så lett. Vi som går på vide-
reutdanning, får tid til å prøve ut, diskutere og 
forankre praksisen til teori. Ved min skole var 
det ingen kolleger som hadde tatt tilsvarende 
videreutdanning.

Kirsti: For meg er det en utfordring at jeg er 
den eneste på skolen min som jobber med utfor-
skende matematikkundervisning i så stor grad. 
Jeg savner å ha noen å samarbeide med. Jeg er 
også den eneste matematikklæreren på trinnet. 
Flere av kollegene mine er interesserte i å høre 
og lære mer. Rektors rolle er viktig i utviklings-
arbeid, og det må settes av tid til dette arbeidet 
om det skal fungere.

Grethe: Ja, ved min skole er det satt av mye 
tid til diskusjon og felles planlegging av utfor-
skende undervisning dette skoleåret, og alle 
trinn er nå i gang med å utvikle og gjennom-
føre undervisningsopplegg i sine klasser. Det 
er mange lærere som er engasjerte og ønsker å 
utvikle matematikkundervisningen sin.

Hugo: Jeg har nok liten påvirkningskraft 
utenfor eget trinn, vi arbeider trinnbasert. Jeg 
var heldig og hadde en interessert kollega etter 
at jeg hadde tatt videreutdanningen. I tillegg var 
rektor interessert og støttende. Støtte fra ledelse 
og kollegaer er viktig for å lykkes.

Hvordan møter dere foreldrene når dere legger 
om til utforskende matematikkundervisning?

 Hugo: Jeg har opplevd foreldrene som posi-
tive. På foreldremøter har jeg forklart hva vi gjør, 
og hva som er bakgrunnen. Jeg har sagt av vi 
jobber slik at elevene selv skal komme fram til 
løsninger, og det har stort sett vært greit. Forel-
drene forstår at vi jobber langsiktig, og de har 
lyst til å følge opp barna.

Grethe: Jeg har også hatt foreldremøter der 
jeg har vist fram elevarbeider og fortalt hvor-
dan vi arbeider. Vi har også diskutert hvilken 
plass algoritmer skal ha i undervisningen. Jeg 
opplever at foreldrene forstår dilemmaet med å 
innføre algoritmene. Jeg husker spesielt en mor 
som plutselig sa: «Nå forstår jeg hvorfor du ikke 
vil at jeg skal vise dem algoritmene.» 

Kirsti: Foreldrene er en ressurs som vi må ha 
med på laget. Jeg opplever foreldrene som inter-
esserte i det vi gjør på skolen, og de ønsker å 
følge opp barna. Men utforskende undervisning 
er nytt for dem.

Grethe: Jeg prøver å få foreldrene til å tenke 
på sin rolle på en litt annen måte. Vi snakker 
om hvor viktig det er at elevene bruker erfarin-
gene de har utenfor skolen når de kommer til 
undervisningene. Der har foreldrene en viktig 
rolle. Jeg lister opp hva de kan gjøre, for eksem-
pel spill, erfaringer med penger, gå på butikken 
osv., altså «hverdagsmatematikk». Det er vikti-
gere å bidra til at elevene får slike erfaringer enn 
å hjelpe dem med standardalgoritmene. 

Noter
1 Studiet er lagt opp med vekt på undersøkende 

matematikkundervisning, der studentene gjør 

utprøvinger i egen klasse. De praktiske undervis-

ningsoppleggene er hentet fra hefter fra serien 

«Contexts for Learning Mathematics» av Cath-

erine Fosnot m.fl. Tre av disse heftene er oversatt 

til norsk og utgitt på Caspar forlag.

2 Her refererer hun til en av historiene i heftet 

«Muffles’ Truffles» av Fosnot og Cameron i serien 

«Contexts for Learning Mathematics».
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Snu og hopp
Matematikk handler om mye mer enn regler, 
regning og algoritmer. For å hoppe fra å være 
en som regner matematikk til en som gjør mate-
matikk, må du være kreativ, lage sammenhen-
ger, tenke på og velge fra mange forskjellige 
strategier og løsningsmetoder. Problemløsning 
i matematikk er nøkkelen til å utvikle matema-
tisk kreativitet.

Her er to oppgaver som egner seg godt til 
mange forskjellige strategier, representasjoner 
og kreativ matematiske tenkning. Oppgavene 
kan brukes med elever fra 3. trinn til vgs.

Snu sju
Begynn med sju to-fargede tellebrikker. For 
eksempel rød og gul som på figur 1. Start med å 
legge alle tellebrikkene med gul farge opp.

Mål: Snu alle tellebrikker til rød på færrest 
mulig trekk.

Snuregler: Du må alltid snu tre brikker for 

hvert trekk. Du kan velge hvilke brikker du vil 
snu.
Spørsmål:
– Hva er det minste antall trekk du må gjøre 

for at alle sju brikkene skal skifte fra rød til 
gul?

– Hva hvis det er åtte tellebrikker? Ni? Fem? 
n tellebrikker?

– Hva hvis du snur fire brikker for hvert 
trekk? Fem? To? m brikker for hvert trekk?

Strategier, representasjoner og 
sammenhenger
Mange elever begynner med å lage en tabell, 
som er en veldig fin måte å finne mønstre på. 
Figur 2 viser to ulike tabeller som mine elever 
har funnet opp. Den ene tabellen er delt slik 
at odde og partall antall trekk er i hver sin 
kolonne. Det gjør at forskjellige mønstre er syn-
lige.  

Figur 1: Sju to-fargede tellebrikker
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Her er mange ideer som kom fra klasserom-
met når jeg prøvde dette. Elevene dine kan sik-
kert finne enda flere!

– Med multiplum av tre antall brikker kan 
alle snus til rød ved «n : 3» antall trekk.

– Med et antall brikker som er en mer elle 
mindre enn et multiplum av tre kan alle 
snus til rød ved et flere trekk. 

– Med to mer enn et multiplum av tre kan 
alle snus til rød ved to flere trekk.

– Fire tellebrikker følger ikke dette mønste-
ret.

– Hvis n ikke er et multiplum av 3, blir antall 
trekk «rund av (n : 3) + 1».

– Antall trekk er «n : 3 og så legg til resten».
– Hver tellebrikke må snus et oddetall antall 

ganger.
– Med oddetall antall tellebrikker kan alle 

snus et oddetall ganger trekk.
– Antall tellebrikker av en farge kan endres 

+3, –3, +1 eller –1 for hvert trekk, og det 
første trekket og siste trekket må være –3 
av startfargen. 

For eksempel: med sju tellebrikker må antall 
røde endres fra 0 til 3, 3 til 4 (ved å snu 1 rød til 
gul og 2 gule til røde), og da 4 til 7, som vist i 
figur 3. Det er dette valget som gir færrest antall 
trekk.

Figur 3: Løsning med sju tellebrikker.

Vi kan lage en representasjon med en tallinje 
som viser hvordan antall røde brikker endres 
(figur 4). Tallinjer for åtte og ni tellebrikker 
illustrerer endringen av røde brikker i figur 5.

Figur 4: Abstraksjon av løsningen i figur 3 med en 

tallinje.

antall

tellebrikker

antall

trekk

3 1

4 4

5 3

6 2

7 3

8 4

9 3

10 4

11 5

12 4

13 5

antall

tellebrikker

antall

trekk

antall

tellebrikker

antall 
trekk

3 1 4 4

5 3 6 2

7 3 8 4

9 3 10 4

11 5 12 4

13 5 14 6

15 5 16 6

17 7 18 6

Figur 2: Tabeller som viser sammenhengen mellom 

antall brikker og antall trekk når tre brikker må snus for 

hvert trekk
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Figur 5: Tallinjer for åtte og ni tellebrikker.

Ved å bruke denne representasjon er det lettere 
å se hvorfor mønsteret ikke passer med fire tel-
lebrikker. Siden første og siste trekk må gjøre 
–3 av startfargen, trenger vi flere ekstra trekk i 
midten som vist i figur 6.

Figur 6: Å snu fire tellebrikker tar mange trekk!

Hva hvis vi snur fire tellebrikker for hvert 
trekk? Antallet av en farge kan endres +4, +2, 0, 
–2 eller –4. Hvis vi starter med et oddetall antall 
tellebrikker er det ikke mulig! 

Det fins veldig mange mønster og måter å 
representere mønstrene i denne oppgaven på. 
Når elevene utforsker mønstrene og leter etter 
sammenhenger, utvikler de kreativitet og egne 
løsningsstrategier.

Froskehaug
Tegn fem sirkler som kan forestille vannliljer 
på et ark. Sett en frosk (tellebrikke) på hver 
vannlilje. Froskene hopper fra en vannlilje til 
en annen. De hopper alltid hvor det er andre 
frosker. Ingen frosker hopper på tomme vannlil-
jer. Alle froskene ønsker å være i en froskehaug 
på en vannlilje til slutt. 

Mål: Flytt froskene slik at alle er i en froske-
haug på den sammen vannlilja.

Hopperegler: En frosk alene kan hoppe en 
plass til venstre eller høyre, slik at de to froskene 
blir en haug (figur 7). En haug er altså flere brik-
ker stablet oppå hverandre.

Figur 7: En frosk hopper en plass

En haug med to frosker i kan bare hoppe to 
plasser til venstre eller høyre (figur 8).

Figur 8: To frosker hopper to plasser

En haug med tre frosker kan bare hoppe tre 
plasser (figur 9), osv.

Figur 9: Tre frosker hopper tre plasser

Kan du finne en løsning med fem frosker? 
Seks frosker? Sju frosker? Kan du generalisere 
løsningsmetoden til hvor mange som helst fros-
ker?

Variasjon 1: Dronningen
Bytt ut tellebrikker slik at en er rød og alle 

andre er grønne. Den røde tellebrikken er 
«dronningen». Dronningen må alltid være på 
toppen av haugen.

Er det mulig å løse oppgaven uavhengig av 
hvor dronningen starter og hvor mange frosker 
det er?

Kan du generalisere løsningsmetoden?

Variasjon 2: Lat frosk
Nå kan du bruke en blå tellebrikke som kan 

være en lat frosk. Den late frosken hopper ikke.

(fortsette side 46)
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Om elevers motivasjon
I Tangenten nr. 2/2017 diskuterer Hege Kaar-
stein elevers motivasjon ut fra TIMSS 2015. Som 
Kaarstein sier, er motivasjon et omfattende og 
komplisert begrep. Hun stiller opp følgende 
utfordring: «Dersom vi klarer å øke elevenes 
motivasjon for faget på ungdomstrinnet spesielt, 
indikerer våre resultater at det kan bidra til økt 
faglig læringsutbytte.»

Jeg har jobbet omtrent 40 år på ungdoms-
trinnet og mener å ha grunnlag for å si at hun 
stiller opp utfordringen feil. For å forklare hva 
jeg mener, vil jeg gå noen år tilbake i tid til en 
samtale jeg hadde med en gutt (som jeg kaller 
Kim) som midt i skoleåret ble ny elev i klas-
sen. Jeg husker ikke hva jeg sa til ham, men jeg 
husker meget godt hva han svarte meg: «Du, 
det er vel ingen elever som ikke ønsker gode 
karakterer.»

Jeg husker ikke resten av samtalen, men 
denne ene lille setningen har festet seg så godt 
i min hukommelse at jeg har gitt den et eget 
navn: Kims regel. For meg er dette et aksiom, 

en udiskutabel sannhet som gir meg et sett bril-
ler jeg ser elevene med. Jeg har valgt å tro at 
elevenes motivasjon ikke er noe problem. Men 
det er mange elever som ikke ser hvordan de 
kan forbedre seg. Med andre ord: Det er ikke 
mangel på motivasjon som er problemet. Men 
mangel på håp og tro om utvikling kan gjøre 
eleven motløs.

Med dette som en del av bakgrunnen, sup-
plert med prinsippet om underveisvurdering, 
har jeg forsøkt et undervisningsopplegg som jeg 
mener har vært ganske vellykket. Hovedgrepet 
har vært å lage et såkalt stegark, som fortalte 
elevene programmet for et velavgrenset tema, 
f.eks. tallregning.  Samtidig viser stegarket pro-
gresjonen innenfor temaet og sammenhengen 
mellom de ulike trinnene. Dette bestemte ste-
garket (jeg hadde 13 forskjellige stegark) starter 
med addisjon av positive tall hvor summen er 
under 10 og ender med divisjon av tall på nor-
malform, og hvor svaret skal skrives på normal-
form. 

Alle stegarkene var delt opp i seks nivåer. I 
stegarket for tallregning var hvert nivå delt opp 
i seks til åtte steg. Det var totalt 44 steg. Poenget 
er at vanskeligheten mellom to steg skal være 
så liten som mulig. Elevene fikk jevnlig (ofte 
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ukentlig) tester, altså anledning til å dokumen-
tere hvorvidt de mestret det som var gjennom-
gått. Jeg mener at elevene oppfattet dette som et 
tilbud snarere enn som en stressfaktor. 

Rådet jeg ga elevene, var: «Ikke rush. Det er 
ikke nødvendig å få til alt på en og samme test. 
Dere vil alltid få en ny sjanse. Dersom dere ikke 
klarer alle oppgavene på ett nivå: Ikke gå videre, 
men forbered dere til neste test slik at dere kan få 
til oppgavene på det nivået.» 

Erfaringene fra denne måten å undervise på 
er stort sett positive. I en 8. klasse ble det under-
vist i tallregning i fem uker i august og septem-
ber. Før undervisningen startet, ble elevenes 
forkunnskaper kartlagt. I løpet av disse ukene 
hadde elevene ytterligere tre tester. Perioden ble 
avsluttet med en prøve som elevene fikk karak-
ter på. I september begynte klassen på et nytt 
tema: Algebra. I resten av skoleåret hadde elever 
sju tester i tallregning samtidig som de hadde 
tester i andre temaer. Totalt hadde klassen 11 
tester i tallregning.

Hvordan gikk det?
I løpet av de fire første testene forbedret alle 
elevene seg på samtlige tester (unntatt to elever, 
som var fraværende på en av testene). Elevene 
ble målt på en skala fra 1 (lavest) til 7. I gjen-
nomsnitt forbedret elevene seg fra 2,0 på for-
kunnskapstesten til 4,0. I resten av skoleåret 
fikk elevene ytterligere sju tester i tallregning. 
I løpet av denne perioden forbedret alle elev-
ene seg i tallregning. Gjennomsnittet for klassen 
etter test 11 var 5,1.

Elevene fikk altså totalt ti ganger anledning 
til å forbedre seg. Det var sju elever (av 26) som 
forbedret seg på samtlige tester. Ti elever forbe-
dret seg på alle testene unntatt én test. Én elev 
unngikk forbedring på to tester, og fire elever 
«sto stille» på tre tester. De siste fire elevene «sto 
stille» på fire tester.  

Læreren hadde utfordringer med å gi hjelp til 
det elevene slet med. Men med dette systemet 
var det lett å identifisere hvor i progresjonen 
elevene stoppet opp. Slike flaskehalser var det 

mange av, og de var individuelle. Mitt inntrykk 
er at slike flaskehalser kan skape motløshet 
hos noen. Riktignok ikke for alle: Én elev fikk, 
i likhet med fire andre, ikke til addisjon/sub-
traksjon av negative tall. Men på eget initiativ 
fortsatte denne eleven å få til andre oppgaver. 
Vedkommende forbedret seg fra 3,5 til 4,6 i tall-
regning etter at gjennomgangen av tallregning 
var avsluttet.  

Hovedbildet er allikevel at når en elev møter 
veggen og ikke har driv til å gå videre, må 
læreren sette inn tiltak for vedkommende. Et 
viktig grep er å lage avstanden mellom stegene 
så små at vedkommende elev tror at han eller 
hun klarer utfordringen. Får læreren til dette, 
gjerne i kombinasjon med andre tiltak, vil lære-
ren oppdage at den slumrende motivasjonen 
våkner til liv.

Er det mulig å løse oppgaven uavhengig av 
hvor den late frosken starter og hvor mange 
frosker det er?

Kan du generalisere løsningsmetoden?

Variasjon 3: Dronningen og en lat frosk
Nå bruk en dronning og en lat frosk. Kan 

du generalisere løsningsmetoden for hvilke som 
helst startposisjon og antall frosker?

Flere variasjoner
Hva med å starte med en tom vannlilje? Husk 

at frosker ikke kan hoppe på tomme vannliljer. 
Er det alltid mulig? Hva med to tomme vann-
liljer? Hva med kombinasjoner av tomme vann-
liljer med dronningen og/eller den late frosken?

Videre
Froskeoppgaven kommer fra videoserien 

Numberphile. For å se på løsninger og flere 
ideer, søk etter «Frog Jumping Numberphile» 
på internett.

(fortsatt fra side 44)
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Origami og vinkelens tredeling
I geometri kan origami (papirbretting) brukes 
til for eksempel å visualisere eller konstruere 
geometriske figurer. Denne artikkelen vil foku-
sere på geometriske konstruksjoner som det er 
umulig å gjennomføre med kun passer og linjal. 
I konstruksjoner med passer og linjal er det to 
lovlige operasjoner:

– Med linjalen kan ei linje gjennom to gitte 
punkter trekkes.

– Med passeren kan en slå en sirkel med gitt 
sentrum og gitt radius.

Spesielt har en ikke lov å måle lengder verken 
med linjalen eller med passeren. Å måle lengder 
med linjalen innen konstruksjon kalles utvidet 
bruk av linjalen.

Det er tre konstruksjoner som går under 
navnet de klassiske problemene: 

– Å tredele en vinkel, dvs. gitt en vilkårlig 
vinkel, konstruer en vinkel som er en tred-
jedel så stor som den gitte vinkelen.

– Å fordoble en kube, dvs. gitt en vilkårlig 
kube, konstruer en kube som har dobbelt 
så stort volum som den gitte kuben.

– Å kvadrere sirkelen, dvs. gitt en sirkel, kon-
struer et kvadrat som har samme areal som 
den gitte sirkelen. 

Denne artikkelen vil omhandle tredeling av en 
vilkårlig vinkel.

Gjennom historien har flere vitenskapsmenn, 
og spesielt matematikere, forsøkt å løse disse 
problemene. Noen klarte det ved å bruke andre 
hjelpemidler enn kun passer og umerket linjal. 
For eksempel fant Arkimedes (287–212 f.Kr.) en 
metode for å tredele en vilkårlig vinkel ved utvi-
det bruk av linjalen (se f.eks. Hofmann & Kauf-
mann, 2014, s. 220–221). Dersom du er interes-
sert i å lese mer om historien omkring disse tre 
problemene, så anbefales det å lese Holme (1996, 
s. 126–129) og Holme (2002, s. 222–223).

Mange lærebøker og undervisningsopplegg 
inneholder en beskrivelse av hvordan en likesi-
det trekant kan brettes (se f.eks. Hinna, Rinvold, 
Gustavsen, 2011, s. 589). Dermed kan vi brette 
en 60°-vinkel og tredele en 180°-vinkel. Med 
papirbretting kan også en vinkel halveres, føl-
gelig kan en 30°-vinkel brettes, og en 90°-vinkel 
kan tredeles.

Papirbrettingsprosedyren som presenteres 
i denne artikkelen, kan brukes på forskjellige 
måter i grunnskolelærerutdanningen. Studen-
tene i grunnskolelærerutdanningen skal lære 
om konstruksjoner med passer og linjal, og i 
noen emneplaner står det eksplisitt at studen-
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tene skal lære om konstruksjoner som det er 
umulig å gjennomføre med kun passer og linjal. 
Videre er opplegget en god øvelse i deduktive 
bevis i geometri og i arbeidet med kongruente 
trekanter og kongruensavbildninger. Dette vil vi 
se når vi resonnerer over hvorfor denne prose-
dyren gjør det mulig å tredele en vinkel. 

Opplegget kan også brukes i ungdomssko-
len og i videregående skole. Kompetansemålene 
etter 10. trinn og i R1 inkluderer konstruksjoner 
(Utdanningsdirektoratet, 2006; 2013). På ung-
domstrinnet skal elever lære å halvere en vinkel 
med passer og linjal. Det kan være en naturlig 
del av undervisningen å ha en økt med trede-
lingen av en vinkel. Beviset for at det er umulig 
med kun passer og linjal, er utenfor rekkevid-
den i skolen, men prosedyren med brettingen vi 
beskriver nedenfor, er fullt mulig å gjennomføre 
på ungdomstrinnet og i videregående skole og 
kan skape undring og inspirasjon for matema-
tikkfaget.

I neste avsnitt listes det opp aksiomene for 
origami. Origami gir dermed også en mulighet 
til å jobbe med andre aksiomer enn Euklids fem 
aksiomer.

Aksiomene for origami
Papirbretting, origami, er basert på 7 aksiomer. 
Disse er noen ganger nevnt som Huzita-Hatori-
aksiomene og er hentet fra Lang1 og Hatori2. 

(O1) Gitt to punkter P og Q, så kan vi brette 
ei linje gjennom P og Q.

(O2) Gitt to punkter P og Q, så kan vi brette 
slik at P kommer til å bli liggende på Q. 

(O3) Gitt to linjer l og m, så kan vi brette slik 
at l kommer til å bli liggende på m.

(O4) Gitt et punkt P og ei linje l, så kan vi 
brette ei linje gjennom P som er ortogo-
nal på l.

(O5) Gitt to punkter P og Q og ei linje l, så 
kan vi brette ei linje gjennom Q slik at P 
kommer til å bli liggende på l. 

(O6) Gitt to punkter P og Q og to linjer l og 
m, så kan vi brette slik at P kommer til 
å bli liggende på l og Q kommer til å bli 
liggende på m. 

(O7) Gitt et punkt P og to linjer l og m, så kan 
vi brette ei linje ortogonal til m slik at P 
kommer til å bli liggende på l.

Kommentarer:
– Aksiom (O1) tilsvarer aksiom 1 i den 

euklidske plangeometrien, som sier at gjen-
nom to forskjellige punkter P og Q i planet 
går det nøyaktig ei linje.

– Aksiom (O4) tilsvarer parallellaksiomet i 
den euklidske plangeometrien.

– Det er aksiom (O6) som gjør det mulig for 
oss å løse problemer som tredeling av en 
vinkel.

– Aksiomene (O1)–(O6) går tilbake til 
Huzita, aksiom (O7) går tilbake til Hatori. 
Som Robert Lang skriver, så var Hatori 
ikke den første som fant det 7. aksiomet. 
Justin (1989) skrev om sju lovlige opera-
sjoner, som viste seg å være nøyaktig de 
samme sju aksiomene (O1)–(O7).

Å tredele en spiss vinkel med origami
Denne aktiviteten egner seg for lærerstudenter 
og elever på ungdomstrinnet og i videregående 
skole. Gjør dette gjerne til en utforskende akti-
vitet ved å la dem prøve seg fram selv. Elevene 
og/eller studentene kan gis trinnene 1.–5. ned-
enfor som en oppskrift, uten at de får opplyst 
at de nå skal tredele en vinkel. Deretter kan de 
måle vinklene med gradskive. Ved å la elevene/
studentene få innsyn i hverandres resultater kan 
de så forsøke å formulere en hypotese om hva 
det er de har fått til med brettingen. Dette kan 
de gjøre hver for seg eller som gruppearbeid.

Utgangspunkt for papirbrettingen er et kva-
drat. Dersom starten er et A4-ark, så kan dette 
brettes til et kvadrat som vist i figur 1.
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Fremgangsmåten som beskrives nedenfor 
går, i følge Lang sin nettside, tilbake til navn 
som Abe og Fusimi..

1. Brett en vinkel (vinkelen som skal tredeles) 
i et hjørne i kvadratet. I dette tilfellet er det 
vinkel v = –PAB,  som vist i figur 2.

 For å kunne holde oss til én framgangs-
måte i bretteprosessen velger vi en vinkel v 
som er større enn eller lik 45°. (Er vinkelen 
v mindre enn 45°, kan vinkelen (90° – v) 
tredeles ved prosedyren som følger, dvs. 

vinkelen 
90

3
30

3
°−

= °−
v v

 kan brettes. 
Siden en 30°-vinkel kan brettes (ved f.eks. å 
brette en likesidet trekant og halvere en 
vinkel i denne trekanten, se over), er det 

mulig å brette 30 30
3 3

°− °−





 =

v v .)

Figur 2

2. Brett ei linje EF parallell til kanten AB. 
Brett denne kanten opp igjen. (Merk: Når 
kanten EF ligger for langt fra AB, så vil 
punktet A’ eller E’ eller begge havne utenfor 
arket i punkt 4. Start i så fall om igjen med 
å brette EF.)

3. Brett AB opp til kanten EF og brett opp 
igjen. Det gir brettekanten GH. Du skal nå 
ha fått brettekanter slik som vist i figur 3.

Figur 3

4. Ta tak i hjørnet A, og brett slik at punktet E 
plasseres på brettekanten AP og A samti-
dig plasseres på brettekanten GH. (Kall de 
nye punktene A’, E’, G’ og J.) Her brukes 
aksiom (O6), som gjør det mulig å løse pro-
blemer som tredeling av en vilkårlig vinkel.

 Dette gir brettekantene som vist i figur 4.

Figur 1
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Figur 4

5. Brett kanten JG’ (gjennom begge lag) slik 
at denne kanten forlenges til en kant JK. 
Merk: Dersom kanten GH ligger lavt, det 
vil si ikke langt fra A, så vil punkt K kunne 
havne på siden BC. Dette går også fint. 
Brett deretter opp igjen, og forleng kanten 
G’K til A. Brett deretter AB opp til AK og 
brett opp igjen. Situasjonen er nå som vist i 
figur 5.

Påstand: Prosedyren som beskrevet over, deler 
vinkelen v = –PAB i tre like store deler. 

Figur 5

Her er beviset:
I figur 6 er det tegnet inn det røde linje-

stykket l, som er brettet i punkt 4. Dessuten 
er trekantene  A’G’A og E’G’A tegnet inn. La så 
a = –E’AG’, b = –G’AA’, g = –A’AB og d = –
AA’G.

Ved å brette linjestykket l gjennomføres en 
speiling om l: A’ er speilbildet til A, E’ er speil-
bildet til E, og G’ er speilbildet til G under denne 
speilingen. Dessuten gjelder AG = EG (punkt 
2), og til sammen får vi: A’G’ = AG = GE = G’E’.

Videre er –A’G’A = –A’GA = 90° og  
–AG’E’ = –EGA’ = 90°. 

Ved kongruenssetningen SVS (to av sidene 
og den mellomliggende vinkelen er parvis like 
lange/store) er dermed de to trekantene A’G’A og 
E’G’A kongruente. Spesielt er a = b.

Dessuten er b = d, fordi disse er speilbilder 
av hverandre under speilingen om l.

Siden GH er parallelt med AB, får vi g = d, 
fordi disse er samsvarende vinkler ved paral-
lelle linjer. 

Dermed: a = b = g, og vinkelen v = –PAB er delt 
i tre like store vinkler.

Figur 6
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Kommentarer
– En videreføring av denne brettingen er å 

se på trekantene EAA’ og E’A’A. Disse er 
speilbilder av hverandre under speilingen 
om l. En fin oppgave å jobbe med her er 
å resonnere hvorfor disse trekantene er 
likebeinte, f.eks. ved å bruke at høyden A’G 
i trekanten EAA’ deler grunnlinja AE inn i 
to like lange deler.

– I beviset ovenfor jobbes det som nevnt 
med kongruenssetninger, symmetri og 
samsvarende vinkler ved parallelle linjer. 
Dette beviset kan gjerne gjennomføres med 
elever på ungdomstrinnet og i videregå-
ende skole og med studenter. De kan ledes 
til å resonnere selv. 

– De to første av de klassiske problemene 
koker ned til at en må løse visse tred-
jegradslikninger, noe som med algebra 
kan bevises er umulig kun med passer og 
linjal. Origami kan derimot løse dette. 
Når vinkelen v skal tredeles, må vi løse 
tredjegradslikningen 4x3 – 3x = cos(v). 
Denne likningen kommer fra en formel 
for cosinus til en sum av vinkler: 
cos(3u) = 4cos3(u) – 3cos(u). For å få liknin-
gen over setter vi x = cos(u) med u v

=
3

. 
Finner vi x, så finner vi også vinkelen u, 
som altså er en tredel av vinkelen v. Det 
er aksiom (O6) som gjør det mulig å løse 
tredjegradslikninger.

Noter
1 http://www.langorigami.com/article/huzita-justin-

axioms

2 http://origami.ousaan.com/library/conste.html
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Løs julekalenderen og delta i tre
kningen   av flotte premier!

Løs julekalenderen og delta i trekningen   av flotte premier!
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Løs julekalenderen og delta i trekningen   av flotte prem
ier!

matematikk.org tilbyr hvert år gratis julekalender 
for grunnskolen; én tilpasset 1.–4. trinn, én for 
5.–7. trinn og én for 8.–10.trinn. Julekalenderen 
består av 9 oppgaver og for småskoletrinnet er 
hver oppgave laget i tre vanskegrader.

Julekalender og tidligere utgaver finnes på
matematikk.org/julekalender

Ønsker du en påminnelse så snart jule-
kalenderen er publisert, send en e-post til 
jatakkjulekalender@matematikk.org

En av ungdomsskolens elever hadde fått med seg 
1000 kroner fra elevrådskassa for å kjøpe 100 
pyntegjenstander til årets juleball. Han måtte bruke 
opp alle pengene og han kunne velge mellom 
julestjerner til 50 kroner stykket, kubbelys til 10 
kroner stykket, eller girlander til 5 kroner per stykket. 
I tillegg hadde han fått beskjed om at han måtte ha 
minst én av hver ting. 

Hvordan må forholdet mellom antall julestjerner og 
antall girlandere være om han skal få til dette?
1:4  1:8  1:10

I nisseverkstedet skal de tegne mønster, men de får 
ikke lov til å tegne mønster hvor de må løfte blyanten 
eller tegne to ganger på samme strek. Hvilket mønster 
får de ikke lov til å tegne? 

Le
tt

M
id

de
Ls

Va
ns

ke
Li

g

1.–4. trinn

8.–10.trinn

På en romjulsfest stemte 20 gjester på det beste 
kostymet. Hun som hadde kledd seg ut som julenisse 
fikk førsteplassen. Snømannen fikk 20 % av stemmene. 
Juletreet og Pepperkaka fikk like mange stemmer. 
Reinsdyret Rudolf fikk én stemme mer enn Juletreet. 
Pepperkaka fikk 1 av 20 stemmer. Med  ¹−4  av alle 
stemmene fikk Engelen flere stemmer enn Snømannen, 
men færre enn Julenissen. Hvem kom på plass nr. 4?

5.–7. trinn

ResultatlisteBeste kostyme!

1. plass: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. plass: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. plass: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. plass: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. plass: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. plass: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i samarbeid med:
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Matematikkhistorie i Oslo
20.–24. juli 2018 arrangeres konferansen ESU8 i Oslo. ESU er en konferanse for både lærere, 
lærerutdannere og forskere om koblingene mellom matematikk, historie og undervisning. 
Konferansen belyser hvordan matematikkundervisning kan berikes av å trekke inn matematikkens 
historie. Hovedelementet på konferansen er workshops hvor deltakerne jobber aktivt med 
historisk/didaktisk materiale, under veiledning av noen av verdens fremste forskere på feltet. Det 
blir også foredrag, paneldebatt og andre aktiviteter. Konferansen har vært holdt jevnlig siden 
1993, og arrangeres i 2018 for første gang i Norge.

Frist for å melde inn bidrag er 31. oktober 2017. For frist for påmelding, følg med på 
konferansens hjemmeside https://esu8.edc.uoc.gr/ 

Konferansen arrangeres av Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med The International 
Study Group on the History and Pedagogy of Mathematics. Vi håper mange norske lærere og 
lærerutdannere setter av dagene for litt inspirerende faglig påfyll neste sommer!

Knut Ole Lysø
Sannsynlighetsregning og statistisk 
metodelære

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

ISBN 978-8290898-64-4
357 sider · 510,–
Caspar Forlag AS · www.caspar.no
Bestill på ordre@fagbokforlaget.no
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LAMIS

Landslaget for matematikk i skolen
Matematisk institutt UiO
Postboks 1053 Blindern

0316 OSLO

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

Fra formålsparagrafen
Det er en demokratisk rett å få 

en matematikkundervisning som 
setter en i stand til å delta aktivt 
som borger i et demokrati. Derfor 
vil Landslaget for matematikk i 
skolen (Lamis) sette fokus på 
matematikk for alle.

Styret for LAMIS
Leder
Renate Jensen, Hordaland
Barnetrinnet
Henrik Kirkegaard, Møre og 
Romsdal

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

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

Organisasjonssekretær
LAMIS har fått ny organisasjons-
sekretær. Se lamis.no for oppda-
dert informasjon. 

Matematikkdagheftet 2018
Neste hefte er i rute, vi ser fram til å presentere det i januar 2018. 

Ny organisasjonssekretær 
LAMIS får ny organisasjonssekretær, følg med på hjemmesida  
www.lamis.no for oppdatert informasjon. 
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Lederen har ordet
Renate Jensen

Kjære Lamiskollega! 

Takk for et flott sommerkurs i 
Kongsberg, med gode faglige 
innspill og muligheter for å knytte 
nye kontakter og treffe allerede 
gode Lamisvenner. En spesiell 
takk til sommerkurskomiteen 
som hadde gjort et solid arbeid 
med å få dyktige plenumsforele-
sere og engasjerte verkstedshol-
dere til å bidra. Tittelen på årets 
sommerkurs var Carpe Mathe-
matica. En tittel som er optimis-
tisk og spenner vidt og favner 
mye. Her var det virkelig plass 
til alt. Fra de praktiske elevakti-
vitetene, til innspill om didaktiske 
refleksjoner og tanker om planer 
og veien videre for matematikk-
faget. Jeg er sikker på at alle de 
120 deltagerne dro hjem med 
mange interessante tanker og 
ideer til det nye skoleåret vi er i 
gang med, og er klare for å «gripe 
matematikken».

Takk til alle lokallagene som 
delte gode ideer og spennende 
arbeid på lokallagssamlingen. 
Når jeg ser og hører hvor stor 

aktivitet som foregår rundt om 
i landet, blir jeg stolt av den 
enorme kapasiteten og innsat-
sen som legges ned i det daglige 
arbeidet. Lamis har lokallagene 
som et av sine satsingsområ-
der. Vi ønsker å etablere flere 
nye lokallag i året som kommer, 
og skal derfor være med å bidra 
når prosjektet Digital interaktiv 
matematikkundervisning (DIM) 
skal presenteres i mars. Kvelden 
før selve konferansen vil Lamis 
holde faglige innspill og gi hjelp 
til å starte et lokallag i Agder. Vi 
ønsker også å bidra til at eksis-
terende lokallag får inspirasjon 
og faglig påfyll gjennom et tett 
samarbeid og muligheter for 
erfaringsdeling.

Vi starter nå et nytt Lamisår, 
med nytt styre og ny leder. Tusen 
takk for tilliten. Jeg ser frem til 
å ta fatt på alle de spennende 
utfordringene. Med meg i arbei-
det har jeg et sentralstyre med 
både erfarne medlemmer som 
har lagt ned mye godt arbeid i 

mange år, og nye medlemmer 
som kan bidra med innspill og 
sine erfaringer. 

En stor takk til Tone Skori som 
gjennom fire år som leder, har fått 
på plass viktige samarbeidspart-
nere og gode rutiner med med-
lemslister. I tillegg har hun startet 
arbeidet med å tenke nytt, som 
for eksempel det å arrangere 
landskurs om forebygging av 
matematikkvansker. Dette er et 
arbeid vi vil fortsette med kom-
mende år, og sentralstyret vil 
gjerne ha innspill på hvor slike 
kurs bør arrangeres, og hvilke 
tema våre medlemmer ønsker 
og trenger å lære mer om.

En takk også til Torger Nilsen 
som forlater styret. Han har lagt 
grunnlaget for et godt samarbeid 
med nytt regnskapsbyrå, og har 
bidratt til at vi i sentralstyret har 
en forståelse for dette arbeidet 
gjennom tålmodige forklaringer 
på våre møter.

Når dette nummeret av Tan-
genten leses, har vi ansatt ny 
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organisasjonssekretær. Gro 
Berg har siden 2010 sørget for 
at driften av Lamis har blitt gjort 
med effektivitet, struktur og 
engasjement. I forbindelse med 
Unge Abel har hun ivaretatt det 
praktiske rundt konkurransen, og 
lagt til rette for at finaledeltagere 
har hatt flotte dager på Garder-
moen. I vår var det elevene fra 
Fagerborg skole i Oslo som vant. 
De representerte derfor Norge i 
Nordic Math Class Competition 
(NMCC) i København. De tok 
begge førsteplassene! I fordyp-
ningsdelen var det uhyre jevnt 
mellom alle de fire lagene med en 
liten fordel til Norge. I problem-
løsingsdelen ble Finland slått på 
målstreken. De fire elevene fra 
Fagerborg skole representerte 
Norge på en fin måte, og fikk 
også anledning til å fremføre sin 
fordypningsoppgave ved utde-
lingen av Holmboeprisen.

Vi ønsker Gro Berg lykke til i ny 
jobb som lærer på voksenopp-
læring av flyktninger og andre 
innvandrere. Vi håper å se Tone, 
Torger og Gro på sommerkurset 
2018 i Rojales. 

Som nyvalgt leder har jeg mange 
tanker og ambisjoner om veien 
videre. Vi er en organisasjon 
med et betydelig antall med-
lemmer. Det skjer mye med fag 
og læring nå, og Lamis er invi-
tert inn i debatter og arbeid som 
gjøres med matematikkarbeid og 

planer. Denne posisjonen har vi 
fordi Lamis gjennom 20 år har vist 
hvor viktige vi er i arbeidet med 
å skape god matematikkunder-
visning, og vi skal fortsette med 
å synes i den offentlige debat-
ten. Vi må stå frem med tydelige 
standpunkter fra engasjerte og 
dyktige matematikklærere på alle 
nivå i utdanningsløpet. 

Før sommeren startet Udir 
arbeidet med nye læreplaner ved 
å danne grupper som skal defi-
nere hva som er kjerneelemen-
tene i de ulike fagene. Kjerneele-
mentene i et fag er det elevene 
må lære for å kunne mestre og 
anvende faget, det mest betyd-
ningsfulle innholdet elevene skal 
arbeide med i opplæringen. I 
denne første fasen skal også 
spørsmål om tverrfaglige tema 
og grunnleggende ferdigheter 
arbeides med. Jeg er så heldig 
å få være med i gruppen som 
skal jobbe med matematikkfa-
get. Dette skal være en åpen 
prosess der alle kan spille inn. 
På lokallagssamlingen startet 
vi å inkludere deltagerne i dette 
arbeidet, ved å få innspill gjen-
nom gruppediskusjoner. Gjen-
nom høsten vil lokallagene få 
muligheten til å bidra videre inn 
i arbeidet med kjerneelementer 
og andre spørsmål.

Til daglig arbeider jeg som 
rådgiver i fagavdelingen for bar-
nehage og skole i Bergen kom-
mune. Før det har jeg erfaring 

som matematikklærer på alle 
trinn i grunnskoleløpet. Heldigvis 
ble jeg allerede som student kjent 
med Lamis sitt arbeid gjennom 
å melde meg på en temakveld 
i regi av Bergen lokallag. Det er 
kanskje det som har formet meg 
mest som matematikklærer, og 
som hele veien har gitt meg ver-
difullt faglig påfyll og inspirasjon 
gjennom arbeid for lokallaget i 
Bergen og sentralstyret, delta-
gelse på sommerkurs, utvikling 
og bruk av matematikkdagshef-
ter og Tangenten og muligheten 
til å bli kjent med andre som 
interesserer seg for utforskende 
og praktisk matematikkundervis-
ning. En viktig jobb fremover er 
å få Lamis sitt syn på læring ut 
til studenter og alle som arbei-
der i barnehage og skole. Jeg 
håper derfor at mange melder 
seg på lokallagskvelder, og tar 
med en eller flere kollegaer eller 
andre som ønsker inspirasjon til 
sin undervisning. Jeg oppfordrer 
også til å dele god undervisning 
ved å skrive i Tangenten. Redak-
sjonen ønsker flere bidrag fra 
det daglige arbeidet som gjøres 
i skoler og barnehager.

Jeg vil avslutte med å ønske 
alle sammen lykke til i møtet med 
barnehagebarn, elever og stu-
denter. Jobben dere gjør har stor 
betydning for læring, motivasjon 
og holdninger hver eneste dag.
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Sommerkurs 2017 Kongsberg
Gunhild B. Størseth, Follo lokallag

Årets sommerkurs for LAMIS 
ble i år holdt av lokallaget på 
Kongsberg. De stilte med et 
fantastisk sommervær etter en 
regntung periode på Østlan-
det. Selv om man var fristet til å 
«Carpe Diem» ute, valgte ca.100 
personer å «Carpe Mathematica» 
innendørs. LAMIS – sommerkurs 
betyr møte med gamle venner og 
nye bekjentskap. Samtalene stil-
net likevel raskt da Synne Hoff 
startet årets kurs med tre selv-
komponerte sanger. Etter det 
holdt ordfører Kari Anne Sand 
en meget hyggelig velkomsthil-
sen. Hun fortalte om Kongsbergs 
historie, behovet for kunnskap i 
teknologi og Kongsbergskolens 
satsning på realfag i dag. Som 
permittert lærer var hun imponert 
over at så mange valgte å bruke 
de siste fridagene på kurs. Men 
det er det verdt.

Første plenumsforelesning var 
med Svein Torkildsen. LAMIS 
sommerkurs hadde i år 20 årsju-
bileum. Svein Torkildsen har vært 
med alle disse årene. Temaet 
for foredraget var: Effektfull 
matematikkundervisning. Han 

snakket fra egen erfaring som 
matematikklærer, men som han 
selv sa så har man også lært 
fra sine feil. Endringen i måten 
å undervise på startet med en 
pappeskeoppgave som varte 
i mange uker. Han kom også 
med mange andre eksempler 
som startet med noe praktisk 
for å ende opp i ren matematikk.                               
En tilbakevendende setnings-
start var: gode lærere … Deretter 
kom det mange gode tips, noen 
kjente og noen nye – så her var 
det bare å notere. Selv med gode 
hefter og opplegg blir det ikke 
god undervisning før læreren får 
til å gjennomføre opplegget. Til 
slutt lanserte han en ny visjon for 
LAMIS: Individuell profesjonsut-
vikling i et kollektivt læringsmiljø.

Etter lunsj var det tid for første 
parallell.  Det var i år mange gode 
forelesere på parallellene. De 
fleste fungerte også som verk-
steder, slik at man fikk prøvd ut 
det man hadde lært. Vi fikk derfor 
tilpasset kunnskapen til noe vi 
ville ta i bruk på vår egen skole. 
I samtalene etter foredragene 
hørte man mye om nye ting man 

hadde lært eller blitt påminnet. 
Før middagen på fredagen 

gikk vi en liten tur til parken ved 
museet i Kongsberg. Der ble vi 
ble delt i grupper og fikk brynt 
oss på en quiz som krevde mer 
enn matematiske ferdigheter. 
Været var fremdeles på komite-
ens side og mange valgte å sitte 
ute med gamle og nye venner til 
middagen startet.

Lørdagen startet med ple-
numsforelesning. Else Devold 
som har bakgrunn fra barnetrin-
net, har skrevet bøker og sitter i 
LAMIS- styret, tok opp hvordan 
vi i barnehager og skole kan fore-
bygge slik at ikke 15% av den 
voksne befolkningen får mate-
matikkvansker. Hun delte elev-
gruppen inn i 80 % som hun kalte 
«svamper» som suger til seg alt, 
15 % som trenger «skredder-
søm» og 5 % der man må «stå 
på hodet» – tenke helt nytt. Hun 
forklarte med humor og kløkt de 
forskjellige måtene man define-
rer og inndeler matematikkvan-
skene. Vi kan hjelpe mange flere 
hvis vi i undervisningen visua-
liserer, konkretiserer og bruker 
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riktig kontekst. Vi må prioritere 
tallforståelse og systematisere 
begrepsopplæringen. Glitter og 
glam var et viktig stikkord. Innen 
begrepsopplæring var det nyt-
tige tips for alle skoleslagene. 

Det ble tid til to paralleller før 
årsmøtet. For de som ikke var 
på årsmøtet ble det på festmid-
dagen informert om at Renate 
Jensen er den nye lederen av 
LAMIS. Tone Skori ble takket 
av med tale og sang der alle ble 
med på å lage rytmer.

Søndagen startet med fjerde 
parallelløkt. Etter utsjekking og 
pause ble det fyrverkeriforeles-
ning med Mona Røsseland. Hun 
har vært med i LAMIS siden 1998 
og hatt flere roller i sentralstyret. I 
dette foredraget tok hun for seg 
utviklingen av LAMIS og seg 
selv de siste 20 årene. Da hun 
ble kjent med LAMIS sto det for 
alternativ matematikkundervis-
ning, konkretisering og aktivitet. 
Det preget også hennes under-
visning. Så kom det en periode 
med PISA, Nasjonale prøver, 
Kristin Clemet og Kunnskapsløf-
tet. Heldigvis kastet ikke LAMIS 
og Mona seg helt på den nye 
linjen. Tenkning, konkretisering 
og ferdigheter var/er fremdeles 
viktig. Aktiviteten er ikke et mål, 
kun et middel. Mona hadde frem-
deles en kreativ undervisning, 
men den var litt mer dempet og 
rettet mot målet med matema-
tikken. Hun tok så for seg det 

“nye” ordet innen undervisning: 
dybdelæring. Hva står det for og 
hva betyr det for matematikkun-
dervisningen. Til slutt fortalte 
hun om sin egen opplevelse av 
hvor mye det betydde for hennes 
utvikling å bli sett av noen som 
hadde tro på at hun kunne få 
til ting. Hun oppfordret alle til å 
møte elevene med positive for-
ventinger. 

Hva skjer med LAMIS de 
neste 20 årene? Det vet vi ikke 
sikkert, men vi kan være med på 
å styre det. Det vi vet sikkert er 
at neste sommerkurs skal holdes 
av lokallaget Europa 24.–26. juni 
i Rojales. 

Vi takker komiteen for et flott 
sommerkurs med et spennende 
og interessant innhold. Vi dro 

hjem med ny kunnskap og 
mange oppfriskninger, fornyede 
og nye vennskap, energi og moti-
vasjon til å starte ett nytt skoleår. 

Adios og Hola til neste år. 
P.S. Alle forelesningene (fra 

plenum, parallellverksteder og 
lokallagssamling) blir lagt ut på 
LAMIS sin hjemmeside. D.S.
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UngeAbel ved Fagerborg skole
Amir Alagic, matematikklærer ved Fagerborg skole 

UngeAbel er en nasjonal mate-
matikkonkurranse for alle 
9. trinn. Vinneren representerer 
Norge i den nordiske konkurran-
sen, NMCC (Nordic Math Class 
Competition). Fagerborg skole 
deltok i årets UngeAbel for andre 
gang. Målet med deltakelsen 
var at elevene skulle jobbe med 
gode problemløsningsoppga-
ver og øve på faglige samtaler 
i matematikk. Deltakelsen i kon-
kurransen gjorde at skoleåret 
2016/17 ble spesielt og svært 
innholdsrikt.

De to innledende rundene i 
UngeAbel foregikk klassevis. 
Elevene ble delt i grupper og 
fikk begrenset tid (80 minutter) 
til å løse et oppgavesett. Det 
var stort engasjement, konkur-
ranseinstinktet kom frem og 
samarbeidsevnene hos elevene 
ble utfordret. Etter to innledende 
runder, gikk klasse 9c til topps 
som fylkesvinnere og det skapte 
stor glede og entusiasme i hele 
klassen.

Som vinner i Oslo fylke fikk 
elevene invitasjon til å levere 
inn en fordypningsoppgave for 
å  delta i nasjonal semifinale og 
finale. Klassen var klar for nye 
utfordringer. Fordypningsopp-
gaven gikk ut på å finne antal-

let mulige veier mellom to gitte 
punkter i et rutenett, velge andre 
start- og målpunkter og finne ut 
hvor mange mulige veivalg det 
gir. Elevene skulle også lage en 
generell regel/formel som viser 
hvor mange mulige veivalg det 
er mellom to punkter i et uende-
lig stort rutenett, og til slutt finne 
to måter for å beskrive veivalget 
mellom to punkter. I tillegg måtte 
de vise eksempler på praktisk 
anvendelse. For å se hele opp-
gaven, gå inn på: http://lamis.no/
index.php?pageID=215&page=F
ordypingsoppgave. 

I starten jobbet hele klassen 
med fordypningsoppgaven. Det 
var mange gode faglige diskusjo-
ner, og det kom frem flere gode 
innspill og forslag på løsninger. 
Etter hvert måtte gruppestør-
relsen justeres, da kun to jenter 

og to gutter skulle representere 
klassen i semifinalen og finalen. 
Seks elever meldte sin interesse 
og vi måtte derfor gjøre en trek-
ning. De fire representantene 
ble Andreas Alberg, Jennifer 
Shala, Johanne Marie Haanes og 
Antoan Kutrev. Fram til 4. april 
jobbet elevene med sluttføring av 
rapporten, og de laget en utstil-
ling og presentasjon som var 
knyttet til fordypningsoppgaven. 
Elevene brukte bl.a. trediagram 
og Pascals trekant for å løse og 
forklare oppgaven. 

Fra 4. til 6. april deltok de fire 
elevene i landssemifinalen og 
finalen, som fant sted på Best 
Western Airport hotell på Gar-
demoen. Her var alle fylkene 
representert, og vi møtte mange 
spente og forventningsfulle 
elever og lærere. 

Første halvdel av semifinalen 
var en presentasjon av fordyp-
ningsarbeidet ved hjelp av en 
rapport, en utstillingsstand og 
en muntlig presentasjon. Pre-
sentasjonen foregikk med alle 
deltakerne som tilskuere og her 
valgte Fagerborg-elevene bl.a å 
la en «programmert robot» gå fra 
start- til målpunktet ved å dreie 
90, 180, 270 eller 360 grader i 
hvert veikryss. Andre halvdel av 
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semifinalen bestod av et opp-
gavesett som skulle løses innen 
en gitt tid og uten hjelpemidler. 
En samlet vurdering av oppga-
vene og prosjektet la grunnlag 
for hvilke tre lag som fikk delta 
i finalen. 

Etter en spennende semifi-
nale ble det Ekrahagen skole 
fra Troms, Valnesfjord skole fra 
Nordland og Fagerborg skole fra 
Oslo som fikk plass i årets finale. 
Samme dag ble det også arran-
gert besøk til Eidsvollsbygningen 
og vi fikk en flott omvisning. For-
nøyde og slitne elevene la seg 
tidlig i seng for å være klare til 
finalen dagen etter. 

Finalekonkurransen ble ledet 
av professor Kristian Ranestad, 
og bestod av fem problemløs-
ningsoppgaver som var mer 
visuelle/praktiske, slik at publi-
kum i salen lettere kunne følge 
med. Etter en litt trøblete start, 
men fantastisk innspurt, kom 
Fagerborg skole sterkest ut, 
og vant med to poengs margin 
foran Ekrahagen. Det ble stor-
mende jubel og elevene mottok 

premien på 8000 kr. Fagerborg 
skole var derved kvalifisert til å 
representere Norge i Nordic Math 
Class Competition i København 
29.–31. mai, samt invitert til å 
delta på Holmboe- og Abelpris-
utdelingen i Oslo 22.–23. mai.

I løpet av april og mai arbeidet 
elevene med oversettelsen av 
fordypningsarbeidet til engelsk. 
Elevene fikk også litt hjelp av 
kunst- og håndverkslærerne i 
forbindelse med utstillingen vi 
skulle frakte med oss til Køben-
havn. Holmboe- og Abelprisut-
delingen med følgende foredrag 
var både inspirerende, interes-

sante og lærerike. Under utde-
lingen av Holmboe-prisen holdt 
elevene presentasjonen foran et 
par hundre fremmøtte, inkludert 
kunnskapsministeren, vår rektor 
og hele 9c-klassen. Det var en 
ære for oss alle å være en del 
av denne seremonien og elev-
ene fikk kjempeapplaus for sin 
«robot-presentasjon». Det ble 
en flott generalprøve til det som 
ventet oss uken etter i Danmark.

I København møttes de nasjo-
nale vinnerne fra Danmark, Sve-
rige, Finland og Norge til konkur-
ranse. Her ble det også arran-
gert sosiale aktiviteter, bl.a. tur 
til fornøyelsesparken «Bakken» 
som falt i god smak hos elevene. 
Finalen var todelt og foregikk på 
engelsk. Det ble delt ut to priser. 
En i forbindelse med selve for-
dypningsoppgaven (tolkning og 
anvendelse), mens den andre 
gikk ut på evnen til å løse diverse 
problemløsningsoppgaver med 
tidsbegrensning. 

Finalen ble svært spennende 
og før siste runde var det helt 
jevnt mellom Finland og Norge. 
Norge fikk full score på den siste 
oppgaven, mens Finland mistet 
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to poeng. Vi kunne endelig slippe 
jubelen løs – vi ble nordiske mes-
tere! Elevene mottok 900 euro i 
premie. Men ikke nok med det 
– Fagerborg skoles fordypnings-
oppgave inkludert utstilling og 
presentasjon, ble også kåret til 
den beste og elevene mottok i 
tillegg 300 euro. Følelsen var 
ubeskrivelig – stor glede og en 
svært fornøyd norsk delegasjon. 

Etter en time med bildetaking, 
klemming og farvelhilsninger til 
andre deltakere og arrangører, 
var vi klare for retur til Norge. 

Nyheten spredde seg fort og 
vi fikk mange telefoner og hen-
vendelser. Laget fra Fagerborg 
skole imponerte stort og elevene 
fikk velfortjent oppmerksomhet - 

både på skolen, sosiale medier 
og intervju på radio, NRK P1. 
Vi er kjempestolte av disse fire 
flinke ungdommene, som virkelig 
sto på og representerte skolen 
på den aller beste måten. 

På slutten av skoleåret, når 
alt hadde roet seg litt ned og 
inntrykkene hadde sunket inn, 
oppsummerte vi året som gikk. 
Det elevene sitter mest igjen med 
er utbytte av å jobbe med utfor-
drende matematikkoppgaver, 
lære å samarbeide og få nye 
venner med samme interesse, 
både fra Norge og andre nor-
diske land. Og ikke minst vinne 
til sammen ca. 20 000 kr som 
skal gå til klassetur på 10. trinn. 
UngeAbel ble et minne for livet. 

For meg som lærer ble dette 
en ny og givende erfaring. Min 
rolle var å veilede og legge til 
rette for elevenes arbeid, og 
jeg overlot de endelige faglige 
avgjørelsene til elevene selv. 
Det er mye læring i denne pro-
sessen – man blir faglig utfordret 
og ikke minst inspirert til videre 
arbeid med faget. Det var meget 
interessant å høre hvordan andre 
skoler både i Norge og i Norden 
jobber med matematikk. Det er 
enighet om at læreboka alene 
ikke bør styre undervisningen 
og at det er viktig å «krydre» 
skolehverdagen med bl.a. ulike 
problemløsningsoppgaver. En av 
elevene mine oppsummerte det 
slikt i loggen sin: «Det er enkle 
regneoperasjoner som tas i bruk, 
men man må først finne ut hvor-
dan, noe som får elevene til å 
diskutere ulike løsningsforslag. 
En ting er å jobbe med matte 
alene, men det er noe helt annet 
å jobbe med utfordrende matte 
sammen med andre elever. Det 
spiller ingen rolle om man taper 
eller vinner konkurransen, for 
man vil uansett få et stort utbytte 
som kan få matte til å være gøy 
og spennende».

Til høsten kommer nye mulighe-
ter (http://ungeabel.lamis.no/) og 
hvis du er lærer på 9. trinn, er 
det kanskje din tur til å bli med 
på denne reisen i en spennende 
matematikkverden …
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Litt om utviklende opplæring
Kjersti Melhus

I 2009 startet et prosjekt ved 
Smeaheia skole i Sandnes. Elev-
ene fikk undervisning basert på 
en modell utviklet av den rus-
siske psykologen og pedagogen 
Leonid Zankov. Zankovs modell 
baserer seg på teoriene til Lev 
Vygotsky, og Zankov var den 
første som testet ut Vygotskys 
teorier i eksperimentelle klasse-
rom. Stadig flere norske skoler 
har nå tatt i bruk denne modellen 
i matematikkundervisningen sin, 
og mange andre er nysgjerrige 
på hva dette går ut på. I denne 
artikkelen vil jeg presentere noen 
konkrete eksempler som viser 
hvordan man jobber i klasse-
rommet. 

Eksempel 1, 1. trinn
Læreren viser bildet i figur 1 for 
elevene og spør: «Hvilket akva-
rium passer ikke inn?»

Dette er et spørsmål som 
absolutt alle elevene kan svare 
på. Oppgaven har mange mulige 
svar – det er faktisk mulig å finne 
en begrunnelse for hvert eneste 
akvarium:

– Det første fordi sjøstjernene 
har lik farge. 

– Det andre fordi det er to ulike 
typer dyr. 

– Det tredje fordi akvariet er 
større enn de andre. 

– Det fjerde fordi det er 4, ikke 
3, i akvariet. 

– Det femte fordi akvariet ikke 
er fylt til toppen. 

– Det sjette fordi det er planter, 
ikke dyr.

Oppgaven trener elevenes opp-
merksomhet for detaljer. De må 
kunne skille mellom hva som er 
likt og hva som er ulikt, og de 
må kunne begrunne valget sitt. 
Siden oppgaven har mange 
løsninger, oppfattes det som 
mer ufarlig å komme med egne 
forslag enn om oppgaven skulle 
hatt kun ett riktig svar. Det blir 
også fort et poeng å ikke slå seg 
til ro med det første svaret som 
dukker opp, men heller prøve å 

finne så mange løsninger som 
mulig. 

Elevene blir etter hvert vant til 
at det å argumentere er en del 
av svaret. De vil derfor gjerne 
komme med en begrunnelse 
automatisk, uten at læreren tren-
ger å be om den.

Eksempel 2, 2. trinn
Læreren skriver på tavlen: 
 10 + 2
 11 + 2
 12 + 2
 13 + 2
 14 + 2
 15 + 2

«Hva ser dere her?» Dette er et 
åpent spørsmål som alle elever 
kan svare på. Mulige svar kan 
være: summer, «alle har pluss», 

Figur 1
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andre ledd er 2, første ledd øker 
med 1, osv.

Hvis ikke alle momentene man 
ønsker å få fram dukker opp, kan 
læreren spørre mer spesifikt 
«Hva er likt? Hva er ulikt?»

Neste skritt er å regne ut. På 
dette nivået bør elevene beher-
ske strategien med å telle videre, 
så hvis man observerer elever 
som har problemer med å regne 
ut, bør disse veiledes i denne ret-
ningen. Andre elever vil sikkert 
kunne sette opp svaret med en 
gang.

Når alle elevene har regnet 
ut, kan en elev få komme opp 
til tavlen og skrive resultatene. 
Hvis noe skulle vise seg å være 
feil, vil gjerne andre elever si ifra 
og komme med forslag til endrin-
ger. Det er viktig at atmosfæren 
i klasserommet er slik at det å 
gjøre feil ikke blir oppfattet som 
et nederlag. Læreren kan bidra 
ved å signalisere at det å komme 
fram på tavlen er modig gjort. 
Om svaret man kommer med er 
feil, så er det ikke farlig. Feil er 
noe vi lærer av, og det er alltid 
lov å ombestemme seg og kor-
rigere svaret, f.eks. etter innspill 
fra de andre. På den måten kan 
det som i utgangspunktet var en 
situasjon som lett kunne oppfat-
tes som et nederlag for eleven, 
snus til å bli en positiv opple-
velse. 

Nå står følgende på tavlen: 

 10 + 2 = 12
 11 + 2 = 13
 12 + 2 = 14 

 13 + 2 = 15
 14 + 2 = 16
 15 + 2 = 17

«Er det noen som legger merke 
til et mønster? Hvilket?» Også 
dette er et spørsmål de aller 
fleste elevene bør kunne svare 
på. De ser at svarene er etter-
følgende heltall, de øker med 1. 
Men – hvorfor gjør de det? Kan 
noen av elevene forklare dette?

Læreren har som mål at elev-
ene skal forstå at dersom det ene 
leddet i en sum øker med 1, mens 
det andre leddet er uforandret, så 
vil verdien til summen også øke 
med 1. I stedet for å gjøre elev-
ene oppmerksomme på dette, 
forsøker læreren å få elevene til å 
komme fram til denne konklusjo-
nen på egen hånd. På den måten 
får elevene et større eierforhold 
til kunnskapen. Dette er noe de 
selv har oppdaget, og ikke bare 
noe læreren har fortalt dem.

Eksempel 3, 3. trinn
Læreren starter med å spørre om 
elevene har hørt ordet «areal» før. 
I så fall kan elevene selv si hva 

de forbinder med ordet. Lære-
ren forteller videre at dette ordet 
brukes ofte i matematikken. Vi 
snakker f.eks. om arealet til en 
flate. Så viser læreren bildet i 
figur 2 og spør: «Hvilke av disse 
figurene tror dere har areal?»

Bildet viser åpne kurver, luk-
kede kurver og (avgrensede) 
flater. Hvis elevene lurer på 
hvorfor noen av figurene er far-
gelagte mens andre ikke er det, 
kan læreren spørre hva de selv 
tror det betyr. Sannsynligvis vil 
noen foreslå at figurene som 
ikke er fargelagt, er tomme inni. 
Selv om den ytre grensen til to 
figurer skulle være lik, så er det 
forskjell på en kurve og en flate. 
Læreren kan ha med noen kon-
krete gjenstander som illustrerer 
denne forskjellen (f.eks. en ring 
og en tikroning). Flatene på bildet 
har et areal, men vi kan også si 
at de lukkede kurvene på bildet 
avgrenser en flate som på sin 
side har et areal. Etter å ha dis-
kutert disse tingene i klasserom-
met, konkluderte en tredjeklas-
sing på følgende måte: «Areal må 
da være et område innenfor en 

Figur 2
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lukket kurve.» Denne definisjo-
nen fikk plass på matematikk-
veggen i klasserommet.

Igjen ser vi hvordan den mate-
matiske kunnskapen skapes i 
klasserommet med elevene som 
aktive deltakere. Når klassen blir 
vant til denne måten å arbeide 
på, kommer ofte konklusjonene 
automatisk. Elevene blir vant til 
å se etter sammenhenger. De blir 
vant til å argumentere og kon-
kludere. 

Eksempel 4, 3. trinn
Når elevene møter divisjon med 
flersifrede tall, er dette i begyn-
nelsen begrenset til ensifret divi-
sor og dividender der hvert enkelt 
siffer er delelig med divisor. En 
strategi som elevene kommer 
fram til, er å skrive dividenden 
på utvidet form og deretter dele 
enere, tiere og ev. hundrere hver 
for seg. 

Etter hvert presenteres elev-
ene for uttrykk som 56 : 4. Nå 
oppdager elevene at i dette til-
fellet passer det ikke å erstatte 
56 med 50 + 6. Det oppstår en 
kognitiv konflikt som må løses. 
Læreren ber dem finne en sum 
som passer. Selv om strategien 
med å skrive på utvidet form ikke 
kan brukes, gjelder fortsatt den 
distributive loven for divisjon. Det 
er bare om å gjøre å finne en sum 
som passer – en der begge ledd 
er delelig med divisor. Hvis elev-
ene står fast, kan læreren gi dem 
noen forslag som de kan vurdere. 

For eksempel:

 23 + 33
 28 + 28
 34 + 22
 52 + 4
 40 + 16

Tre av disse summene passer, 
men man kan kanskje bli enige 
om at 40 + 16 passer bedre enn 
de andre. Leseren skimter sikkert 
divisjonsalgoritmen i det fjerne, 
men det er fortsatt mange byg-
gesteiner som skal på plass før 
elevene kommer så langt.

Avslutning
Utviklende opplæring preges 
av dialogbasert undervisning. 
Læreren orkestrerer dialogen i 
klasserommet og sammen med 
elevene skapes det matematikk. 
Alt bør gjøres på en slik måte 
at elevene selv har lyst. De må 
heller ikke være redd for å mis-
lykkes. For å få dette til, er det 
avgjørende at atmosfæren i klas-
serommet oppleves som trygg 
og støttende. Lærerens egen 
begeistring og engasjement er 
også av betydning for det som 
skjer i klasserommet.

Et av de viktigste momentene 
er at alle elevene skal få pas-
sende utfordringer, uansett om 
de er høyt eller lavt presterende. 
Dette krever at læreren kjen-
ner elevene sine godt, vurderer 
utviklingen deres fortløpende og 

er bevisst på å ha forventninger 
til alle typer elever.

Zankovs undervisningsmodell 
er utfordrende og krever stor 
innsats både fra elever og lærer. 
Oppgavene har en klar progre-
sjon, og de ligger bevisst litt over 
elevenes reelle utviklingsnivå. I 
tillegg utsettes elevene jevnlig 
for nye og ukjente situasjoner. 
Bak ligger tanken om at utvik-
lingen hemmes når elevene ikke 
gis mulighet til å løse utfordrende 
oppgaver, og at elever som får 
passende utfordringer, vil gjøre 
framskritt i kognitiv utvikling og 
få økt mestringsfølelse.

Da elevene i den opprinnelige 
pilotklassen ved Smeaheia skole 
gikk ut av femte klasse, skrev 
hver av dem en liten rapport om 
hva de syntes om matematikkun-
dervisningen de hadde hatt. Det 
som gikk igjen hos omtrent samt-
lige elever var at det hadde vært 
vanskelig og utfordrende. Det 
interessante er at ingen av dem 
uttrykte noen negative følelser 
i den forbindelse. Det de foku-
serte på var samarbeid og det 
at de hadde hjulpet hverandre 
til å bli bedre. Erfaringen de satt 
igjen med, var at det er viktig å 
ikke gi opp og at det er nyttig å 
samarbeide med andre. Da får 
du det til slutt til – «og da blir du 
veldig glad!» som en av elevene 
uttrykte det til Supernytt på NRK.


