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Barn og unge sitt matematiske potensiale
Tekstane i dette bladet inspirerer til å skriva ein 
leiar om barn og unge sitt matematiske poten-
siale. Det handlar både om det å læra matema-
tikk og korleis ein lærer matematikk. I Tellefsen 
og Haugli sin tekst får me lesa om korleis elevar 
frå 1. til 10. trinn kan vera med på å tilpassa ei 
og same oppgåva slik at alle får utfordringar. 
Når ei oppgåva er rik, er det rom og behov for at 
elevar utforskar og utviklar eigne løysingsstra-
tegiar der dei påverkar og lærer av kvarandre.

Oliver Thiel viser at barnehageborn kan 
arbeida med eit matematisk krevjande tema som 
sannsynsrekning. Ein kan introdusera mate-
matisk språk, ord og vendingar i barnehagen 
viss dei vert brukte i kontekstar som kan hjelpa 
borna til å skapa meining i orda. Born møter 
matematikk i kvardagen mange år før dei skal 
læra det på skulen. Legg ein til rette for at born 
brukar erfaringane sine er det ofte imponerande 
kva potensiale dei har for matematikkæring.

Eit døme på unge sitt potensiale til å arbeida 
med meir enn tradisjonell oppgåveløysing kjem 
i Trude Fosse sin artikkel. Ho gir døme på kor-
leis elevar på 2. trinn argumenterer matema-
tikkfagleg ved å laga eigne rekneforteljingar. 
Elevane får ikkje ferdig oppsette reknestykke, 
men lagar multimodale forteljingar der dei 
uttrykker matematiske samanhengar med teik-
ning, ord og tal.

I Tangenten ynskjer me å stø opp om vari-
erte og rike oppgåver der born og unge får brukt 
kreativiteten og potensialet sitt. Mike Naylor 
har i fleire år hatt ei fast spalte om matematikk 
og kreativitet. Dei som ynskjer å prøva ut noko 
nytt i matematikkundervisinga kan her finna 
mange idear og forslag. Tilsvarande kan ein 
prøva ut Ole Einar Torkildsen sine oppgåver 
som ofte rettar fokus mot mønster og saman-
hengar mellom tal. Naylor sine kreative idear 
og Torkildsen sine oppgåver vonar me kan gje 
elevar og lærarar inspirasjon til alternative inn-
fallsvinklar og arbeidsmåtar. 

Me har starta ein ny intervjustafett der læra-
rar samtalar med born og elevar. Emil (2. trinn) 
fortel at når dei arbeider på stasjonar med vari-
erte subtraksjonsstrategiar er det «mer plass til 
regnestykket, og så kan jeg bestemme hvordan 
det skal være». Slike ytringar fortel noko om 
korleis variert undervising er viktig for å gje 
elevar handlingsrom og eigarskap i matema-
tikkfaget.
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Tellefsen, Haugli

En rik oppgave
Realfagprosjektet skal bidra til at barn og 
unge utforsker og tilegner seg kunnskaper 
og ferdigheter i realfag med motivasjon og 
glede. De som arbeider tettest på barn og 
unge, skal mobiliseres, bevisstgjøres og for-
pliktes til å bidra til prosjektets mål.

Slik lyder det overordna målet for realfagssat-
singen i Eidsvoll kommune. Det er en plan for 
arkitekten snarere enn håndverkeren på den 
måten at det er metodikken og tilnærmingen til 
realfag i seg selv som er hovedfokuset. Gjennom 
rike oppgaver, undersøkende aktiviteter og en 
utforskende tilnærming til realfag ser de for seg 
at motivasjonen og mestringsfølelsen i realfag 
vil øke. Dette er et skritt mot ny læreplan 2020 
(Utdanningsdirektoratet, 2019).

Eidsvoll kommune har siden 2016 vært del-
taker i Kunnskapsdepartementets satsing på 
realfag, beskrevet i «Tett på realfag – Nasjonal 
strategi for realfag i barnehagen og grunnopp-

læringen (2015–2019)» (Kunnskapsdepartemen-
tet, 2015).

I tett samarbeid med Helga Kufaas Tellef-
sen har lærerne i Eidsvoll kommune fra 1. til 
10. trinn jobbet med rike oppgaver på fagdager, 
med kollegaer på egen arbeidsplass og i klas-
serommene. I denne artikkelen presenteres en 
av oppgavene fra ulike klasserom. Vi ønsker å 
belyse oppgavens design som en tilnærmings-
måte til faget snarere enn en enkeltstående opp-
gave.

Ifølge Utdanningsdirektoratet kjenneteg-
nes rike oppgaver av at de introduserer viktige 
ideer eller løsningsstrategier. De skal være lette 
å forstå, og alle skal kunne komme i gang og 
ha muligheter til å jobbe med den (lav inn-
gangsterskel). Oppgavene skal oppleves som en 
utfordring, kreve anstrengelse og tillates å ta tid, 
samt at de skal kunne løses på flere ulike måter, 
med ulike strategier og representasjoner. Videre 
nevnes det at rike oppgaver skal kunne initiere 
en faglig diskusjon som viser ulike strategier, 
representasjoner og ideer, og at de skal kunne 
fungere som brobyggere mellom ulike faglige 
områder. Til slutt blir det poengtert at elever 
og lærere sammen formulerer nye interessante 
problemer, som «Hva hvis …?», «Hvorfor ble det 
sånn …?».  Tangenten 3/2017 var viet til temaet 
rike oppgaver, og i lederen står det følgende:

Helga Kufaas Tellefsen
OsloMet – storbyuniversitetet
helgate@oslomet.no

Morten Fallet Haugli
Feiring skole
morten.fallet.haugli@eidsvoll.kommune.no
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Rike oppgåver kan seiast å vera ein kontrast 
til dei ofte lukka og standardiserte øvings-
oppgåvene ein er vant med i matematikk-
faget. Me etterlyste difor tekstar om rike 
oppgåver som kunne utfordra og motivera 
elevar til å undersøka og bruka matematikk. 
(Herheim, 2017)

Matematikkfaget er for mange kjent som et 
fag hvor et av hovedproblemene kanskje er at 
elevene, kanskje med økende alder, opparbei-
der en stor motstand og aversjon. Det er ikke en 
debatt som skal forfølges videre i denne artik-
kelen, men i Eidsvoll har arbeidet i nettverket 
gjort oss mer og mer bevisst på ett av tiltakene 
vi kan gjøre noe med: fokus på å åpne opp for 
kreativitet og selvvalgte løsningsstrategier og 
ikke minst la elevene selv søke nye utfordringer. 
Rike oppgaver legger i stor grad til rette for 
dette.

Nytt blomsterbed i kommunen
Oppgaven (figur 1) ble først presentert for nett-
verket der lærerne jobbet sammen i grupper på 
tvers av trinn. 

Figur 1: Oppgave fra Nummer 8 (Hole, Jensen, Tellefsen 
& Wallace, 2014).

Lærerne fikk så spørsmålene «Hva er oppga-
ven?» og «Hvilke spørsmål kan vi stille?».

For å hjelpe lærerne videre ble følgende 
spørsmål og momenter framlagt:

1 Tegn bedet med tre runder med heller 
rundt.

2 Hvis vi legger en runde med heller, hvor 
mange hvite steinheller trenger vi da?

3 Finn ut hvor mange hvite heller vi trenger 
dersom vi legger 2 og 3 runder.

4 Finn ut hvor mange grå heller vi trenger 
dersom vi legger 1, 2 og 3 runder.

Anta at vi nå ikke helt vet hvor mange runder 
vi trenger. Vi kan si at vi trenger n runder. 

Finn ut hvor mange hvite og hvor mange grå 
fliser dere trenger når vi har n runder.

Noe av poenget med å la lærere jobbe med 
slike oppgaver er at de selv må oppdage gleden 
og nytteverdien ved rike oppgaver – de må eie 
oppgavene selv. Ved å jobbe med oppgavene 
selv kan de erfare og bevisstgjøres slik at de blir 
motiverte til å la egne elever utforske og tilegne 
seg kunnskaper og ferdigheter i matematikk 
med motivasjon og glede.

Videre ble oppgaven gjennomført blant 
lærere på egen skole på flere trinn. Lærerne har 
gjort sine tilpasninger og varianter av oppga-
ven, men den er presentert på samme måte for 
alle trinn. Utfordringen ligger i at læreren stiller 
gode spørsmål – eller enda bedre: får elevene til 
å stille de gode spørsmålene i klassen.

Eksempler fra 1. til 4. trinn
På 1. og 2. trinn så noen elever at det ble et 
mønster: 8 + 8 + 8 + 8. Når elevene ser slike 
mønstre, er det en gyllen anledning til å inn-
føre og jobbe med for eksempel multiplikasjon. 
Flere elever ble så ivrige at de ville fortsette med 
bedet i flere timer senere og i friminuttene. Som 
en lærer sier: «Det kan godt være at aktiviteten 
for noen handlet mer om fargelegging, men alle 
syntes det var en motiverende oppgave.» Vi ser 
at elever på veldig mange ulike nivåer kan jobbe 
med oppgaven ut fra der hvor de befinner seg. 
Bildene i figur 2 er hentet fra 2. trinn. 

Erfaringen fra læreren var at hun måtte 
hjelpe en del elever med å konkretisere ved å 
bruke klosser. I tillegg var det også behov for å 
lage et skjema der de kunne skrive hva de kom 
fram til. Elevene oppdager ulike måter å syste-
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matisere det de ser, på en mer oversiktlig måte.
I andre klasser jobbet elevene i læringspar for 

så å oppsummere i hel klasse. Det ble fokusert 
på likheter og forskjeller, og elever fra 3. trinn 
kunne komme med svar som at fargene var 
like, formene var like, at det ene rektangelet var 
større enn det andre, og at det største har mange 
flere grå heller. Elever allerede på 3. trinn kan 
svare at det er 3 ∙ 2 + 2, det blir åtte hvite heller, 
mens eldre elever fortsatt bruker telling som 
strategi. Alt er relevante strategier som leder til 
samme svar: «Det er fire grå heller – det så jeg 
med en gang, en i hvert hjørne!» Som figur 3 
viser, forteller en elev helt uten å vite det om en 
god strategi for å nærme seg en oppgave syste-
matisk. 

På 4. trinn trengte de ikke så mye begreps-
forklaring. Flere elever vokste veldig, og lærerne 
har i etterkant snakket om hvordan de som har 

blitt oppfattet som lavtpresterende elever, fikk 
til mest. Noen elever var raske til å se mønstre. 
Disse elevene fikk da utfordringen med å finne 
hvor mange heller de trengte dersom det var 17 
runder. De regnet uten å tegne. Begreper som 
kvadrattall og kvadratrot ble introdusert, og vi 
ser hvordan elever på barnetrinnet kan jobbe på 
nivå med ungdomstrinnselever. 

Eksempler fra 5. til 7. trinn
På mellomtrinnet jobbet elevene med ulike til-
nærminger. I figur 4 ser vi eksempler på hvor-
dan elever ser mønstre og sammenhenger.

Her vises også en misoppfatning eller delvis 
oppfatning på antallet grå fliser (se figur 4 a), 
fra først å si antallet på de to første rundene 
og til så å si hva det øker med. Her har man 
imidlertid et glimrende utgangspunkt ved å 
stille enkle spørsmål til eleven slik at man kan 
oppklare eventuelle misoppfatninger og komme 
videre. Veien er også kort til generalisering og 
algebra. Det viser figur 5, som også selvsagt kan 
brukes til funksjoner, prisberegning, innkjøp, 
rabatt osv.

 

Figur 2

Figur 3
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Flere elever bruker multiplikasjon for å finne 
antallet svarte/grå heller: først kvadrattallet 
(som er for ett av hjørnene), deretter dobling og 
så en dobling til. Hoderegning kan gå fort om 
man er taktisk og skriver underveis. En annen 
elev tar også i bruk begrepet kvadrat, og her blir 
også overgangen til å jobbe algebraisk enkel når 
man ser grunnarbeidet eleven har gjort.

I figur 7 ser vi først en nøyaktig gjengivelse 
av en elev. Videre (figur 8) ser vi hvordan lære-
ren bruker elevenes løsninger for å sammenfatte 
og gjennomføre matematiske samtaler med hele 
klassen. Mange elever får bidra inn i samtalen, 
og mange kjenner igjen sin løsningsstrategi. 
Læreren forsøker seg også på å innføre genera-
lisering i form av n antall runder (figur 9). Når 
forarbeidet er gjort av alle elevene, vil veien til 
å forstå være langt kortere enn i mange andre 
sammenhenger. Bedet ble «bygd videre» på tavla 
underveis, slik at elevene kunne sjekke seg selv 
og jobbe videre med oppgavene.

Eksempler fra ungdomstrinnet
Elevene på ungdomstrinnet fikk oppgaven 
introdusert slik den først ble presentert for 

 

Figur 4

Figur 5

 

Figur 6
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lærerne i denne artikkelen. De fikk deretter 
beskjed om å lage tre spørsmål og besvare disse. 
I figur 10 og 11 vises noen eksempler.

Også fra ungdomsskolen ser vi eksempler på 
å tegne neste runde, se etter mønstre, generali-
sere ved hjelp av algebra og utlede formler for 
figurtall. 

I denne «bed-oppgaven» er alle kriteriene 
for rike oppgaver godt ivaretatt. Elever fra 1. 
til 10. trinn har jobbet med samme oppgave, 
og vi ser flere eksempler på at elevene tilpasser 
og undersøker matematikken i oppgaven på sitt 
nivå. De tar utgangspunkt i det de kan fra før, 
og bruker ulike strategier for å finne løsnin-
ger. Lærerne har selvsagt gjort tilpasninger og 
varianter av oppgaven, men den er presentert 
på samme måte til alle. En samlet oppsumme-
ring fra lærerne som har gjennomført denne 
og andre rike oppgaver, er at alle fungerer bra 

uavhengig av trinn. Elevene jobber godt, og det 
er gjerne andre elever som profitterer og viser 
mestring enn det man kanskje har vært vant til. 
Et annet positivt og viktig element som trek-
kes fram, er at det skaper mange situasjoner for 
gode fagsamtaler, kanskje nettopp på grunn av 
den utforskende tilnærmingen elevene inntar. 
Den matematiske kompetansen som vises 
samlet sett, strekker seg fra småskolen og opp 

mot videregående skole i en og samme oppgave. 
Vi har sett engasjerte elever som ved hjelp av 
ulike strategier og forslag lærer matematikk, og 
vi hører fra lærere som stiller spørsmål for å få i 
gang de gode fagsamtalene mellom elevene. Det 
er da læring skjer.

Figur 7

Figur 8

 

Figur 9

 

Figur 10
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Det som blir lærerens oppgave i slike lærings-
situasjoner er å sørge for at elevene strekker seg, 
kommer videre og tilegner seg «lurere» eller mer 

«effektive» løsningsstrategier. Det er også verdt 
å merke seg kommentaren til en kontaktlærer 
på 4. trinn, som hevder at noen av de elevene 
som blir oppfattet som lavtpresterende, faktisk 
fikk til mest. Denne tilnærmingen fører til at 
også mange lærere finner det mer motiverende 
å undervise i matematikk. En lærer på 3. og 
4. trinn sa følgende etter noen måneder med 
denne tilnærmingen til faget; «Nå synes jeg 
matematikk faktisk er det morsomste faget å 
undervise i, og det hadde jeg ikke trodd.» Det å 
spore en slik motivasjon hos lærerne må kunne 
sies å være en viktig faktor for økt motivasjon 
også hos elevene. Entusiasme smitter. 

Takk til alle lærere som har bidratt med 
eksempler fra klasserommene til denne artik-
kelen!
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3/2019 tangenten8

Lenge før barn begynner på skolen, opplever de 
tilfeldige hendelser, for eksempel når de spiller 
terning- eller kortspill. Riktignok nevner ikke 
rammeplanen for barnehagens innhold og opp-
gaver (Utdanningsdirektoratet, 2017) sannsyn-
lighet som tema, men den krever at barnehagen 
«bidrar til at barna oppdager og undrer seg over 
matematiske sammenhenger, utvikler forståelse 
for grunnleggende matematiske begreper, leker 
og eksperimenterer med tall, mengde og telling 
og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette 
på» (s. 54). Sannsynlighet er et matematisk 
begrep som er spennende å utforske, men det er 
også vanskelig (Dahl, 2003). Er barnehagebarn i 
stand til å fatte det?

Jeg presenterer her resultater fra en studie 
som Zoi Nikiforidou har gjennomført i 19 
offentlige barnehager i Hellas (Nikiforidou, 
2019; Nikiforidou & Thiel, 2019). Det deltok 480 
barn i alderen fire til seks år. Nikiforidou, som 
tidligere jobbet som barnehagelærer, snakket 
med barna i grupper på tre barn.  Hun utviklet 
tre forskjellige oppgaver med ulik vanskelighets-
grad. Hver gruppe fikk oppgavene i en tilfeldig 
rekkefølge. Disse oppgavene har jeg også prøvd 
ut med fem norske barn. Hver oppgave ble gjen-

tatt tre ganger for å undersøke om det ville ha 
en læringseffekt. I Hellas jobbet halvparten av 
barna med fysisk materiale, dvs. med bildekort. 
Den andre halvparten jobbet på en datamaskin 
som viste kortene på skjerm. I Norge jobbet jeg 
bare med kort.

Oppgavene 
Store barn i barnehagen er ofte godt kjent med 
spill med kort, for eksempel memospill eller 
lotto. Kortene har alle den samme baksiden, 
og barna vet at de kan ikke vite hva som er på 
fremsiden før de snur kortet. På kortene som 
Nikiforidou laget til undersøkelsen, er det bilder 
av dyr på fremsiden: and, mus eller skilpadde – 
ett dyr per kort. Det er som sagt tre forskjellige 
oppgaver:

– Den første oppgaven har fire kort. Tre kort 
viser det samme dyret og ett kort et annet, 
for eksempel tre ender og ei mus.

– Den andre oppgaven har seks kort, fem like 
og ett annet, for eksempel fem mus og ei 
and.

– I den tredje oppgaven var det også seks 
kort, men nå var det fire like og to andre, 
for eksempel fire ender, ei mus og ei skil-
padde.

Når samtalen begynner, ser barna på kortene, 
snakker om hva de ser på kortene, og teller 

Oliver Thiel
Dronning Mauds Minne
oth@dmmh.no

Thiel

Barn utforsker sannsynlighet 
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dyrene (se figur 1). Samtalen skal sikre at alle 
barn har forstått at det er tre ender og bare ei 
mus. Det snakkes ikke om sannsynlighet. Under 
studien ble aktivitetene nemlig utført av forske-
ren som måtte være nøytral. Nikiforidou og jeg 
ga ingen tilbakemelding som kunne påvirke 
barnas respons. Når oppgavene brukes som til-
rettelagt aktivitet i barnehagen eller på skolen, 
så er det annerledes. Da er det selvfølgelig viktig 
å undre seg, resonnere og snakke sammen med 
barna om sannsynlighet (se avsnitt «Teoretisk 
sannsynlighet» nedenfor) og frekvens (se avsnitt 
«Frekvenssannsynlighet» nedenfor).

Når alle barna er kjent med kortene, snus de 
slik at dyrene ikke lenger er synlige. Og så blan-
des kortene godt. 

Figur 1: Barna ser på kortene, snakker om hva de ser, og 
teller dyrene.

Nå spør barnehagelæreren et barn om å velge 
et kort ved å peke på det. Kortet skal ennå ikke 
snus. Så snart barnet har valgt, spør læreren: 
«Hva tror du? Hvilket dyr vil du sannsynlig-
vis finne når du snur kortet?» Slik har jeg stilt 
spørsmålet på norsk, fordi Nikiforidou (2019, 
s. 4) gjengir spørsmålet «If you turn over this 
card, what animal do you think is most proba-
ble to appear?», men personlig fortalte hun at 
hun heller ville spørre «What do you think it 
will be?». Barnets svar blir registrert på et ark 
(se figur 2). Neste spørsmål er: «Hvorfor tror 
du det vil være anda/musa/skilpadda?» Endelig 
kan barnet snu kortet og sjekke om gjetningen 
var riktig. Så blir resultatet registrert. Deretter 

legges kortet tilbake, og alle kort blandes igjen. 
Nå kan det neste barnet velge et kort og får de 
samme spørsmålene, og så gjentas det hele med 
det tredje barnet. 

Figur 2: Her har alle barn valgt det mest sannsynlige 
dyret.

De samme oppgavene ble programmert på 
datamaskin som en PowerPoint-presentasjon. 
Barna kunne ikke ta på, flytte eller snu disse 
virtuelle kortene. De kunne bare se på skjer-
men og peke på kortene. For å snu et kort måtte 
barnet klikke på det. 

Teoretisk sannsynlighet 
Hvis du vil gjette resultatet av en stokastisk pro-
sess, er det alltid usikkert. Selv om du mestrer 
sannsynlighetsregningen perfekt, vil du ikke 
alltid gjette riktig. Det er nettopp det som utgjør 
en stokastisk prosess at man ikke vet resulta-
tet på forhånd. Ordet «stokastikk» kommer fra 
det gamle greske uttrykket στοχαστικὴ τέχνη 
(stokastiké téknē) og kan oversettes som «gjet-
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tekunst». For barna er det nettopp det: en gjet-
telek. De vil først og fremst vite om de har gjet-
tet riktig. For forskerne spiller det ingen rolle 
om barna gjettet riktig. Her er det spennende å 
finne ut om barna vet hvilket dyr de mest sann-
synlig vil trekke, for det viser om barna har 
utviklet en forståelse av sannsynlighetsbegrepet 
før de fikk undervisning om det. 

I hverdagen uttrykker vi odds for å vinne 
som forhold. Ved den første oppgaven er det tre 
kort med ender og ett med ei mus. Oddsen for at 
barnet trekker ei and er altså tre mot ett. Mate-
matikere uttrykker sannsynlighet heller med 
en brøk eller i prosent. Sannsynligheten for å 
trekke ei and er tre firedeler eller 75 %. Teorien 
tar utgangspunkt i to prinsipper:

1. Sannsynligheten for at en spesiell hen-
delse skal inntreffe, er antallet av gunstige 
utfall dividert med antallet av alle mulige 
utfall.

2. Alle mulige utfall er like sannsynlige. 
(Laplace, 1812, s. vjj)

Disse betingelsene er oppfylt her fordi for hvert 
kort er det like sannsynlig at det blir valgt. 
Legg merke til hvordan begrepene «hendelse» 
og «utfall» brukes her. Det er to hendelser som 
kan inntreffe: (1) Barnet trekker ei and, og (2) 
barnet trekker ei mus. Og det er fire mulige 
utfall: det første kortet, det andre kortet, det 
tredje kortet og det fjerde kortet. Utfallene er 
like sannsynlige, men hendelsene er det ikke. 
Vet barnet at det er mer sannsynlig å trekke ei 
and enn ei mus? Det vil vi finne ut. Derfor regis-
trerer forskeren svaret som «riktig» hvis barnet 
gjetter at det vil være ei and. Alle andre svar 
anses som «feil».

Ved den andre oppgaven er oddsen for å 
trekke ei mus fem mot ett, og sannsynlighe-
ten er fem seksdeler eller omtrent 83 %. Mus er 
altså det «riktige» svaret. Ved den tredje oppga-
ven er oddsen til å trekke ei and fire mot to, og 
sannsynligheten er fire seksdeler eller litt under 
67 %. Her teller også and som «riktig» svar. 

Observasjoner 
Som nevnt brukte jeg ordet «sannsynligvis» da 
jeg spurte barna om å gjette hvilket dyr det ville 
være. Det var ingen av barna som spurte hva 
ordet betydde. Jeg hadde heller ikke inntrykk 
av at de ikke skjønte spørsmålet. Selv om ordet 
«sannsynlig» ikke brukes så ofte i hverdagen, 
hjalp vel konteksten dem til å skjønne hva jeg 
spurte om. Derfor tror jeg at det ikke spiller 
noen stor rolle om man spør «Hvilket dyr vil 
du sannsynligvis finne?» eller «Hva tror du det 
vil bli?». Barn som har (intuitivt) forstått hvilket 
dyr det er mest sannsynlig å trekke, vil velge det 
uansett. På den andre siden viser det at det ikke 
er «farlig» å bruke matematiske faguttrykk når 
vi snakker med barn. Hvis barnehagepersonalet 
bruker ord som «mulig», «sikker», «svært 
sannsynlig», «sannsynligvis», «lite sannsynlig», 
«usikker» og «umulig» når de passer inn i 
konteksten, kan det hjelpe barna til å utvikle en 
intuitiv forståelse av disse begrepene.

Jeg gjorde ikke forsøket ofte nok for å kunne 
analysere det kvantitativt. Det gjorde imidler-
tid Nikiforidou. I Hellas deltok nesten alle de 
480 barna tre ganger. Slik ble hver oppgave løst 
omtrent 1440 ganger. Den første oppgaven ble 
løst riktig 72,8 % av gangene. Den andre opp-
gaven hadde 70,8 % riktige svar, men ved den 
tredje oppgaven var det bare 41,7 % (Nikifori-
dou, 2019). Den tredje oppgaven var altså mye 
vanskeligere enn de to første. Det var også mitt 
inntrykk i Norge. Barna tippet ganske ofte på 
det mest sannsynlige dyret ved oppgave 1 og 
2, men ikke så ofte ved oppgave 3. Årsaken er 
trolig at den siste oppgaven krever at barna sam-
menligner tre mulige resultater. Jo flere betin-
gelser barna må ta hensyn til, og jo mer infor-
masjon de må behandle, jo vanskeligere er det 
å gjette. 

Barnas begrunnelser 
Barna ble spurt hvorfor de valgte et bestemt 
dyr. De fleste kunne ikke forklare det. Det var 
det samme i Norge og i Hellas. De fleste barna 
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svarte: «Jeg visste det.» Noen sa: «Jeg elsker 
ender», eller «And er mitt favorittdyr.» Det var 
ingen barn som forklarte: «Jeg valgte and fordi 
det er flest ender.» For å unngå at barna svarte 
riktig bare fordi ender er mer populære enn 
mus, brukte Nikiforidou ulike sett med kort. 
Mange av barna, som forklarte at anda var deres 
favorittdyr, valgte musa når det var flest av dem. 
Det var det samme når jeg gjennomførte akti-
viteten med norske barn. Resultatene og barnas 
svar «Jeg visste det» peker i retning av at barn 
kan intuitivt estimere sannsynlighet, men de 
har ennå ikke en «teoretisk» forståelse av sann-
synlighetsbegrepet som de kunne forklare.

Det er et interessant resultat at repetisjon av 
oppgavene ikke hadde en effekt på responsene. 
Selv om barna var i stand til å bruke sine tid-
ligere erfaringer, var det ikke flere riktige svar 
når aktiviteten ble gjennomført for tredje gang 
(Nikiforidou, 2019). Det var også mitt inn-
trykk. Barna som gjorde oppgaven senere, ble 
ikke særlig påvirket av det som hadde skjedd 
tidligere. Riktignok kan det hende at noen barn 
valgte anda fordi den nettopp kom to ganger, 
eller fordi de andre barna hadde valgt den også, 
men ingen barn nevnte det i sin begrunnelse. 

Frekvenssannsynlighet
Det er ikke overraskende at det ikke har en 
læringseffekt bare å observere stokastiske pro-
sesser noen få ganger. Å gjenta noe tre ganger 
gir ikke et tilstrekkelig grunnlag for å estimere 
en frekvenssannsynlighet. Frekvenssannsynlig-
heten for en hendelse er antall ganger hendelsen 
inntraff delt med totalt antall forsøk. Frekvens 
betyr her hyppighet, dvs. hvor ofte noe skjer. 
Frekvenssannsynlighet er den relative frekven-
sen. Hvis en hendelse aldri inntreffer, er fre-
kvenssannsynligheten null. Da er hendelsen 
umulig. Hvis en hendelse inntreffer hver gang 
forsøket utføres, så er frekvenssannsynligheten 
én, og hendelsen er sikker. Er teoretisk sann-
synlighet og frekvenssannsynlighet det samme? 
Figur 2 viser at frekvensene ikke samsvarer med 
de teoretiske sannsynlighetene. Er det da for-

nuftig å snakke om frekvenssannsynlighet? Ja, 
men forsøket må utføres svært mange ganger. 
Jeg gjorde den første oppgaven ti ganger og fikk 
åtte ganger ei and, altså på 80 % av forsøkene. 
Det kom litt nærme den teoretiske sannsynlig-
heten som er 75 %, men det kunne ha vært fem, 
seks, sju, ni eller ti ganger ei and.

Ifølge Poisson (1837, s. 7) lyder De store talls 
lov (la loi des grands nombres) slik: 

Jo oftere en stokastisk prosess blir utført, jo 
mer sannsynlig er det at forskjellen mellom 
frekvenssannsynligheten og den teoretiske 
sannsynligheten er liten.

Legg merke til at loven ikke sier at frekvens-
sannsynligheten blir mer og mer likt den teo-
retiske sannsynligheten jo flere ganger forsøket 
blir gjennomført. Det kan fortsatt forekomme 
store avvik, men sannsynligheten for store 
avvik blir mindre og mindre jo oftere forsø-
ket gjennomføres. Derfor må du trekke svært 
mange ganger og telle resultatene før du tydelig 
ser at du oftest får det dyret som det finnes flest 
av. I Hellas ble hvert forsøk gjennomført mer 
enn tusen ganger, men det kunne barna ikke 
observere. De var bare med på de få gangene da 
det ble gjort i deres smågruppe.

Gjør IKT en forskjell? 
Undersøkelser med fokus på tallforståelse (f.eks. 
Outhwaite, Faulder, Gulliford & Pitchford, 
2019) viser at det å bruke IKT i barnehagen 
hjelper barn i femårsalderen til å lære seg mate-
matikk. Barna får ikke bare bedre faktakunn-
skap, men også bedre begrepsforståelse og kan 
bedre resonnere og løse problemer. Nikiforidou 
(2019) fant at det er annerledes når det gjelder 
sannsynlighet. Riktignok gjør det en forskjell 
om barna bruker kort som de kan ta på, flytte 
og snu, eller om barna bare ser på en skjerm. 
Imidlertid er effekten omvendt. Barn som jobbet 
med fysiske kort, svarte mye oftere riktig enn de 
som brukte en datamaskin. Å kunne kjenne og 
flytte kortene hjelper barn til å løse oppgavene. 
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En årsak kan være at det er lettere å telle kort 
hvis barna kan bruke flyttetelling. På skjerm 
fungerte bare peketelling, for det var ikke mulig 
å flytte bildene på skjermen. Det hadde sikkert 
vært fordelaktig å bruke nettbrett som gjør det 
mulig å berøre og flytte kortene. Papadakis, 
Kalogiannakis og Zaranis (2018) fant at det å 
bruke nettbrett har større effekt på femåringe-
nes tallforståelse enn det å bruke en stasjonær 
datamaskin. En annen grunn kan være at det 
som skjer i en datamaskin, er litt mystisk. Noen 
barn har kanskje gjort den erfaringen at det kan 
skje noe på en skjerm som ikke er mulig i det 
virkelige livet. For eksempel når barna skal bake 
med Fantorangen (NRK Super, 2019), kaster 
barna hele melkekartonger inn i bollen, og hver 
gang dukker det opp en ny kartong på hylla.

Avslutning 
Dahl (2003) viser at det finnes måter å presen-
tere sannsynlighetsteorien på som kan ødelegge 
barnas forhold til den. Det gjelder spesielt situa-
sjoner der det er umulig å estimere sannsynlig-
hetene på grunn av ufullstendig informasjon. 
Heldigvis er det annerledes i de fleste situasjo-
nene der barn møter tilfeldige hendelser. Når 
de kaster terning eller trekker kort, kan de 
undersøke på forhånd alle de mulige utfallene. 
Riktignok har mange fireåringer fortsatt en 
animistisk sannsynlighetsforståelse. De tror for 
eksempel at de kan påvirke hva de vil kaste, ved 
å snakke med eller kysse terningen (Wollring, 
1993). Det er en barnlig måte å skape mening på 
og vil etter hvert bli erstattet med mer «mate-
matiske» forklaringer jo mer varierte praktiske 
erfaringer med tilfeldighet i lek, spill og hver-
dagen barna gjør. Jeg har gode erfaringer med 
brettspillet «Big Pirat» fra Djeco (se figur 3). Her 
bruker matrosguttene en annen terning enn den 
store sjørøveren. For å slippe unna sjørøveren 
må barna vurdere hvor langt denne sannsyn-
ligvis ville komme på sitt kast. Det gir mange 
anledninger til å telle mulige utfall og snakke 
om sannsynlighet.

Nikiforidou (2019) støtter tidligere funn 
(f.eks. HodnikČadež & Škrbec, 2011) som viser 
at barnehagebarn – under visse forhold – er i 
stand til å gjette utfall av stokastiske prosesser. 
Svarene er basert på intuitiv sannsynlighet, noe 
som Lorenz (2014) absolutt anser som forløpe-
ren til et formelt sannsynlighetsbegrep. Viktige 
betingelser er at barna bruker sensorisk mate-
riale som de kan fysisk manipulere, at det er en 
realistisk, meningsfylt og gjennomsiktig situa-
sjon, og at det ikke er altfor mye informasjon 
som barna må ta i betraktning. 
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Fosse

Regnefortellinger  
Engasjerte matematikkelever fra skolestart 
er vel noe alle matematikklærere ønsker seg. 
Sammen med fire masterstudenter har jeg sett 
nærmere på regnefortellinger og argumenta-
sjon på 2. og 3. trinn. Dette er del av et større 
forskningsprosjekt som blant annet har fokus på 
argumentasjon i matematikk. Denne teksten ser 
på muligheter som kan ligge i bruk av regnefor-
tellinger i matematikkundervisningen og vil her 
trekke fram to eksempler fra elever på 2. trinn. 

Begynneropplæringen i matematikk i Norge 
har vært praktisert ulikt, fra at elevene arbeider 
i engangsbøker hvor de fyller ut med svarene 
på regnestykker (se for eksempel Botten, 1999) 
til undervisning hvor lærere prøver ut andre 
matematikkoppgaver til elevene. Nyere lære-
planer introduserer mål for opplæringen som 
krever at undervisningen legger til rette for at 
elevene får arbeide med matematiske oppgaver 
og problemløsning som de kjenner igjen fra sin 
egen hverdag. Bruk av alternative oppgaver til 
den tradisjonelle oppgavetypen 1 + 1 = _ har 
vært gjort med hell av flere lærere. For eksem-
pel formidler Hansen (2003) at hun har arbei-
det uten lærebøker og uten å gi elevene mer enn 
fem kopisider per år. Oppgavene som hun ga til 
elevene, var gjerne at de skulle tegne og skrive i 

matematikktimene. Denne typen oppgaver har 
opp gjennom tiden hatt ulike navn, men nå er 
regnefortellinger mye brukt. Botten (1999) har 
følgende definisjon: «Regnefortellinger er kor-
tere eller lengre historier som inneholder mate-
matiske opplysninger. Ofte ligger det oppgaver 
mer eller mindre skjult i fortellingene» (s. 183). 
Regnefortellinger er i denne artikkelen forstått 

Trude Fosse
Høgskulen på Vestlandet
trude.fosse@hvl.no

Figur 1: Elev A: «Per har tie epler lise spiser ni epler vor 
mange har Per. en» Og i samtaleboblen: «ike spis os».



tangenten 3/2019 15

som historier som barna selv lager. Fortellin-
gene tar utgangspunkt i elevens egen virkelig-
het eller fantasi og innbefatter matematikk. I 
motsetning til løsning av tenkte problemer kan 
regnefortellinger gi koblinger til situasjoner fra 
barns livsverden. Dette er aktuelt når barn selv 
er kilden til historiene. 

Fosse & Sælensminde (1997, s. 7) innførte i 
sine lærebøker regnefortelling for elever på 2. 
trinn ved først å ha en eksempelfortelling med 
tegning og tekst, for deretter å oppfordre elevene 
til å lage sine egne regnefortellinger. Elevene blir 
videre utfordret til å tegne samt bruke tall, tegn 
og symboler i sine historier. Regnefortellingene 
skal så gjenfortelles muntlig for medelever eller 
andre. Som lærer har jeg selv prøvd ut dette i 
egne matematikklasser, og det er en del av bak-
grunnen for min forskningsinteresse på feltet.

Skriving er en av de fem grunnleggende 
ferdigheter som LK06 (Kunnskapsdeparte-
mentet, 2006) vektlegger, og som blir videre-
ført i Fagfornyelsen 2020 (Kunnskapsdeparte-
mentet, 2019). I den sammenheng kan bruk av 
skriftlige regnefortellinger i matematikk være 
en god aktivitet. Tanken bak å la elevene selv 
skrive sine regnefortellinger er at elevene skal 
se sammenhengen mellom hverdagssituasjoner 
og hverdagsspråk med matematikkens tall og 
symboler. For å kunne anvende matematikk og 
løse matematiske problemer må elevene arbeide 
med og kunne forstå en rekke begreper som har 
grunnleggende betydning for matematikk. Ved 
at elevene fra tidlig alder lærer seg å språksette 
matematikk, gir «vi dem et redskap til å knytte 
virkelighet og matematikk sammen, og til å 
bruke tall, størrelser og begreper som et språk 
de forstår» (Fosse & Sælensminde 1997, s. 7).

Forståelsen av språk som grunnlag for 
tanken (Vygotsky, 1978) er utgangpunktet 
mitt for å se regnefortelling som et redskap for 
å fremme matematisk tenkning og kunnskap. 
Det er først når barnet har tilegnet seg språk, 
at det kan lære å tenke ved hjelp av språket. 
Språk er slik et personlig redskap for barnet til 
å forstå kulturen det lever i. Johnsen-Høines 

(2006) beskriver prosessen med å tilegne seg 
nye begreper som en bevegelse mellom språk 
av første og andre orden, hvor barnet trenger 
oversettelse på sitt første ordens språk for å 
forstå betydningen av nye begreper. I matema-
tikksammenheng vil de nye begrepene fungere 
som språk av andre orden, altså språk som 
barnet ikke forstår direkte. Det vil være nød-
vendig med oversettelse i lang tid før begrepene 
til slutt vil bli internalisert som første ordens 
språk. Første ordens språk er det språket vi for-
står og tenker i uten å måtte oversette. I arbeid 
med regnefortellinger vil barnet kunne bruke 
det språket som faller naturlig for det, samtidig 
som det kan utfordres til å undersøke begreper. 
For eksempel kan barnet utfordres til å fortelle, 
tegne, skrive eller kombinere uttrykksformer i 
arbeid med hvordan det matematiske begrepet 
minus kan forstås og presenteres.

Ahlberg (1996) løfter fram at elevene bør 
lære hvordan de kan bli gode problemløsere 
av tekstoppgaver, noe som innbefatter at elev-
ene tar i bruk tegning og skriving. Hun viser til 
at det er viktig at denne kunnskapen om red-
skaper i problemløsning blir introdusert tidlig 
for å hjelpe elevene i å uttrykke tankene sine i 
matematikk. Elevene trenger å utvikle problem-
løsningsstrategier for videre å styrke matema-
tikkunnskapene sine. Det å hjelpe elever til å 
utvikle problemløsningskompetanse er noe det 
arbeides med i matematikkfaget, og hvor bruk 
av regnefortellinger kan være et hjelpemiddel. 
Omfattende erfaring med å utarbeide og løse 
regnefortellinger kan også bidra til at en utvi-
kler begreper som først kommer til nytte senere 
i matematikkfaget (Carroll, Fuson & Diamond, 
2000).

En regnefortelling kan ha ulike uttrykk 
og inneha ulike kvaliteter. Kvaliteter, brukt i 
denne artikkelen, er hvordan matematikk og 
matematiske sammenhenger kommer fram 
gjennom barnas bruk av multimodalitet som 
tegning, skrevne ord, tall og tegn. Elevene 
kan benytte ulike modaliteter i sin fortelling, 
og det vil være av interesse å se nærmere på 
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hvordan de argumenterer ved hjelp av disse 
formidlingsverktøyene. Her vil elevene arbeide 
med matematisk argumentasjon, som mange 
hevder er det sentrale i alt matematisk arbeid 
(se for eksempel Kilpatrick, Swafford & Findell, 
2001; Enge & Valenta, 2011). I LK06 (Kunn-
skapsdepartementet 2006) står det: «Skriving i 
matematikk er ein reiskap for å utvikle eigne 
tankar og eiga læring.» Det å legge til rette for 
meningsfull skriving i matematikkfaget kan 
være utfordrende, men regnefortellinger kan 
være en arbeidsform som kan brukes. Det er vist 
at elever som skriver ned hvordan de tenker, er 
betydelig bedre til å løse matematiske problemer 
enn de elevene som bare forteller om sine tan-
keprosesser (Pugalee, 2004).

Her presenteres to ulike eksempler på reg-
nefortellinger skrevet av to elever på slutten av 
2. trinn. Elev A trakk et kort fra to ulike kort-
stokker og lagde regnefortellinger med addisjon 
eller subtraksjon, mens elev B kunne velge selv 
hva regnefortellingen skulle inneholde.

Ved å se nærmere på hvordan elever argu-
menterer matematisk i regnefortellingene, kan 
lærere og elever arbeide med språket som ligger 
til grunn for å forstå matematiske tenkemåter 
og uttrykksformer. Regnefortellingen om eplene 
kan minne om en tradisjonell tekstoppgave 
gjennom at den tar utgangspunkt i en bestemt 
mengde med oversiktlige gjenstander (epler), og 
der minus forstås som en mengde som forsvin-
ner. Oppgaven kan ses som urealistisk ved at 
Lisa spiser så mange epler alene, og kan ses å 
være oppkonstruert for å få fram matematikken, 
slik det også ofte er i tradisjonelle tekstoppgaver. 
Her har barna i fortellingen korte navn, Per og 
Lise, som ikke refererer til navn på medelever. 
Elev A argumenterer altså ved å benytte seg av 
matematiske strukturer som er kjent fra andre 
kontekster.

I regnefortellingen om kioskturen og pen-
gene (figur 2) argumenterer eleven matematisk 
ved hjelp av ulike virkemidler. Elev B setter 
ord på tall og regneoperasjoner ved at de blir 
satt inn i en hverdagskontekst som det å gå 

til kiosken kan være. Pengebeløpene framstår 
som reelle, og det krever kunnskap og erfaring 
om penger ved å sette disse beløpene inn i den 
valgte konteksten. Dessuten har personene i tek-
sten navn som framstår som troverdige i dagens 
flerkulturelle samfunn. Siden forfatteren av 
fortellingen trekker seg selv inn i fortellingen, 
får den også et personlig preg når spørsmålet 
er: «Hvor mange penger har vi til sammen?» 
Samtidig, om et av navnene er forfatterens eget, 
framstiller han seg selv i tredjeperson.

I begge regnefortellingene bruker elevene 
både tegning og skrift for å få fram fortellingen 
sin. Elev A sin fortelling om eplene og elev B 
sin fortelling om turen til kiosken blir illustrert 
med tegninger av relevante deler av regnefortel-
lingen. Kryssene over eplene kan forstås som at 
de er spist, samtidig som tegningen illustrerer at 
det er ett eple igjen. Per og Lise er også tegnet. 

Figur 2: Elev B: «Fredrik hadde 100 kr han skulle til en 
kiosk men da kom Vetle og Ardmir. Vetle hadde 70 kr 
og Ardmir hadde 40 kr. Vetle og Ardmir skulle til den 
samme kiosken som Fredrik skulle til. da bestemmer 
vi os for og gå sammen da gjikk de men hvor mange 
Penger har vi til sammen».
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Tegningen (figur 1) viser at Per gråter mange 
tårer, som lager en dam under han. Lise står 
med et eple i hver hånd ved siden av en korg 
med åtte epler med teksten «Ike spis os», som 
kan forstås som at eplene sier: «Ikke spis oss …» 
I en matematikkontekst virker illustrasjonen 
mer som en visualisering av situasjonen enn en 
del av løsningen av et matematisk problem. Her 
bruker eleven tallsymbolet 1, mens ti og ni er 
skrevet som ord. I denne fortellinger er det ikke 
brukt matematiske symboler, men elev A bruker 
begrepet «spiser» for å beskrive subtraksjonen 
som oppgaven krever. Spørsmålet «vor mange 
har Per», besvares i løpende tekst. 

I fortellingen om pengene (figur 2) bruker 
eleven mest skrift, men uttrykker pengebelø-
pene med tall. Elev B bruker også benevnin-
gen kroner i teksten sin. Her får vi i tillegg vite 
mer enn vi trenger for å svare på spørsmålet i 
regnefortellingen, ved at barna er med på vei 
til samme kiosk. Teksten viser engasjement ved 
at eleven tydelig skriver seg inn i historien. De 
tre vennene Fredrik, Ardmir og Vetle er tegnet 
sammen med kiosken, og svaret på spørsmålet 
er tegnet inn i en ramme. 

Begge regnefortellingene, se figur 1 og 2, har 
et eksplisitt matematisk spørsmål på slutten. Det 
viser en sjangeroppfattelse om hva som er for-
ventet når en arbeider med regnefortellinger. I 
arbeid med regnefortellinger må elevene, som 
forfattere, hele tiden vurdere språket sitt. Er det 
er riktig og presist fagspråk i denne sammen-
heng, og vil «leseren» forstå det matematiske 
problemet? Dette arbeidet er med på å utvikle 
den matematiske forståelsen hos eleven.

Introduksjonen til oppdraget som elevene 
fikk for å lage regnefortelling, kan ha vært med 
på å prege regnefortellingene deres. For eksem-
pel framstiller regnefortellingen om eplene 
(figur 1) subtraksjon nokså likt som i lærebøker, 
mens når oppdraget som ble gitt, var helt fritt, 
fikk fortellingen en annen karakter. Det vil være 
av forskningsmessig interesse å se nærmere på 
sammenheng mellom regnefortellingsoppdrag 

eleven får, og hva som kommer ut av det, i en 
videre analyse av arbeidet. 

Regnefortellinger viser elevenes bruk av 
matematisk kunnskap og gir elever mulighet til 
å arbeide med matematikk ut fra egne forutset-
ninger. Måten elevene uttrykker seg på i reg-
nefortellingen, sier noe om matematikk-kunn-
skapene til elevene, som er god informasjon til 
matematikklæreren. Ved at elevene selv får velge 
sitt språk, kan forståelse for matematiske ope-
rasjoner og sammenhenger utvikles. Dette kan 
ses i tråd med Johnsen-Høines (2006) sitt arbeid 
omkring betydningen av barns utvikling av 
første ordens språk i matematikkundervisnin-
gen. I arbeid med regnefortellinger viser elever 
sine matematikkunnskaper. Elevene som går i 2. 
klasse, viser kunnskaper om ulike uttrykksfor-
mer som tegning, skrift, tall, tegn, benevning og 
tallbehandling. Dette er ifølge Ahlberg (1996) 
nødvendig kompetanse for å arbeide med pro-
blemløsning. 

Et av læreplanens kunnskapsmål for 2. trinn 
er å «telje til 100, dele opp og byggje mengder 
opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper 
opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar» 
(Kunnskapsdepartementet, 2006). I regnefortel-
lingen om pengeoppgaven (figur 2) krever løs-
ningen en regneoperasjon som innebærer tiero-
vergang og behandling av tresifrede tall: 100 + 
70 + 40 = . Når eleven selv velger språk og hvilke 
matematiske kunnskaper som tas i bruk, kan det 
overgå det som står i læreplanens kunnskaps-
mål. Det er et argument for bruk av regnefortel-
linger i matematikkopplæringen på alle trinn 
fordi elevene her kan arbeide med å utvikle sine 
kunnskaper på sitt nivå uavhengig av lærebok 
og læreplanmål. Siden regnefortelling kan bli 
gitt som en åpen oppgave i matematikktimene, 
kan den virke differensierende siden hver enkelt 
elev kan lage en fortelling ut fra sine interesser 
og sitt kunnskapsnivå. Ved å analysere elev-
enes regnefortellinger med hensyn til hvilken 
argumentasjon som brukes og på hvilken måte 
de argumenterer i fortellingene, vil læreren 
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også lettere kunne tilpasse undervisningen.  
Bruk av regnefortellinger kan gi rom for enga-
sjerte elever i matematikkundervisningen ved 
at de i tillegg til sin matematikkunnskap får 
mulighet til å bruke sin fantasi og fortellerglede.
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Fyhn, Hætta

Samisk språk og kultur som 
matematikkressurs
Denne teksten søker å bidra til at matematikk-
lærere og andre interesserte får litt innblikk i 
hvordan samiske språk uttrykker matematikk-
relaterte termer annerledes enn norsk, og hvor-
dan kjennskap til samisk språk og kultur kan 
være en ressurs for matematikklærere. Forfat-
terne bruker nordsamiske eksempler, men det 
finnes tilsvarende og kanskje bedre eksempler 
fra andre samiske språk. Ifølge overordnet del 
av den nye læreplanen (Kunnskapsdeparte-
mentet, 2018), skal alle elever i norsk skole lære 
om samiske forhold. Elever i samisk skole1 skal 
dessuten ha en opplæring med basis i samisk 
kultur, språk og samfunnsliv. Dette er forankret 
i Grunnloven, som pålegger norske myndighe-
ter å legge forholdene til rette for at den samiske 
folkegruppen kan sikre og utvikle sitt språk, sin 
kultur og sitt samfunnsliv. Matematikkfaget i 
skolen kan bidra positivt til dette. 

Det fins totalt ti samiske språk, og i Norge er 
tre av disse språkene i daglig bruk. Nordsamisk 

har flest brukere og er det offisielle språket til 
Sámi allaskuvla/Samisk høgskole. Ifølge Johan-
sen, Rasmussen, Aslaksen, Møllersen og Tovmo 
(2018) er det mer enn 2000 grunnskoleelever 
som har samiskopplæring i norsk skole. Tabell 1 
viser videre at noe under halvparten av landets 
samiskelever har samisk som førstespråk, og litt 
mer enn en tredjedel av landets samiskelever får 
all opplæring på samisk. Det betyr at de øvrige 
to tredjedelene av samiskelevene i grunnskolen 
bor utenfor samisk forvaltningsområde. De har 
trolig matematikklærere med begrenset kunn-
skap om samisk språk og kultur. 

første-
språk

andre-
språk

til 
sammen

nordsamisk 870 1179 2049

lulesamisk 34 84 118

sørsamisk 31 70 101

til sammen 935 1333 2268

Tabell 1: Antall grunnskoleelever som får undervisning i 
samiske språk (Johansen et al., 2018).

Tallord og tellemåte
Samiske språk bruker både grunntall og ordens-
tall slik som norsk. I tillegg brukes en tredje 
form, samlingstall, som oppgir hvor mange per-
soner det er snakk om (Nickel, 1994). Setningen 
«Sii ledje golmmas» blir på norsk til «De var tre 
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personer», der ordet golmmas står for tre per-
soner. I tabell 2 fremgår det at tallordet golbma 
betyr 3. Nordsamisk har mange dialekter, og 
uttalen av tallord og andre ord varierer fra dia-
lekt til dialekt.

Den samiske tallrekka følger et annet system 
enn den norske. Når du har kommet til den 
første tieren, så blir det neste tallet ‘én mot den 
andre tieren’. Nuppe betyr ‘andre’, og lohkái er 
en bøyd form av ordet logi, 10. Figur 1 viser Nic-
kels (1994) illustrasjon av dette systemet, med 
tallordet 13 som eksempel: Golbma/nuppe/
lohkái kan ordrett oversettes til ‘tre mot den 
andre tieren’. Den samiske tellemåten er konse-
kvent, og den følger dette systemet, uten unntak, 
hele veien fra 11 og oppover. I Kina og Japan 
uttales også tallordene fra 11 og oppover etter 
et konsekvent system. Alseth (1998) hevder at 

en grunn til at kinesiske og japanske barn lærer 
raskere å telle enn norske barn, er at de teller 
mer systematisk. De norske tallordene elleve og 
tolv bidrar til at systemet er vanskelig å oppdage 
før barna har lært seg større tall. Samisktalende 
barn i norsk skole har den fordelen at de har to 
ulike måter å uttrykke tallordene i titallsystemet 
på, det betyr at de har to ulike forståelsesmodel-
ler for titallssystemet.

Den samiske tellemåten har forandret seg 
opp gjennom årene, og man skiller derfor 
mellom gammel/tradisjonell tellemåte og ny tel-
lemåte. Den såkalte nye tellemåten følger samme 
oppbygging eller system som norsk tellemåte for 
tallordene fra 21 til 99. 24 blir da ordrett over-
satt til guoktelogi/njeallje (‘tjue fire’) i det nye 
systemet i stedet for njeallje/goalmmát/lohkái 
(‘fire mot den tredje tieren’) i det gamle. I dag 
blir den nye norske tellemåten brukt stadig mer. 
Den tradisjonelle samiske tellemåten brukes 
flere steder fortsatt for tallordene opp til 30. 
For eksempel innenfor reindrifta bruker mange 
fremdeles den tradisjonelle tellemåten også for 
tallordene opp til 100.

Mønster kan ikke oversettes til ett ord på 
samisk
Mønster er et viktig ord for matematikere og 
for matematikkfaget i skolen. Zazkis og Lilje-
dahl (2002) kaller mønster for matematikkens 
hjerte og sjel. OECDs program for internasjo-
nal vurdering av elever, PISA (1999, s 48), har 
valgt følgende beskrivelse: «Mathematics is the 
language that describes patterns, both patterns 
in nature and patterns invented by the human 
mind.» Feil eller misvisende oversettelse av et 
så sentralt matematikkord kan derfor få nega-
tive konsekvenser. For norsktalende kan det 
være utfordrende å begripe at på samisk er alle 

1 okta

2 guokte

3 golbma

4 njeallje

5 vihtta

6 guhtta

7 čieža

8 gávcci

9 ovcci

10 logi

11 okta/nuppe/lohkái

12 guokte/nuppe/lohkái

13 golbma/nuppe/lohkái

14 njeallje/nuppe/lohkái

15 vihtta/nuppe/lohkái

16 guhtta/nuppe/lohkái

17 čieža/nuppe/lohkái

18 gávcci/nuppe/lohkái

19 ovcci/nuppe/lohkái

20 guokte/logi

Tabell 2: Tallordene fra 1 til 20 på nordsamisk.

Figur 1: Tallordet 13 (fra Nickel, 1994, s. 85).
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mønster-ord og mønster-begreper knyttet til 
kontekst, begrepene eksisterer ikke uten kon-
teksten de er knyttet til. I matematikk er det 
mer eller mindre omvendt, ofte er det et poeng 
å forholde seg til kontekstuavhengige begreper. 
Samiske språk bruker ikke overordnete termer 
i samme utstrekning og på samme måte som 
norsk og engelsk. Samiske språk uttrykker 
dette på andre vis (Fyhn, Eira, Hætta, Juuso, 
Nordkild & Skum, 2018). Man må derfor være 
varsom med å generalisere og tro at man kan 
finne direkte oversettelser av samiske begreper 
til norsk. 

Fyhn og Hansen (2019) viser at det norske 
ordet ‘mønster’ ikke kan oversettes direkte til 
ett samisk ord. Repeterende mønster i vevde 
bånd kalles for hearva. Ifølge Nielsen og Nes-
heim (1932/1979) betyr hearva pynt, broderi, 
ornamentering. Et annet ord som kan overset-
tes til mønster på norsk, er girje. Girje kan bety 
en flekk i kontrasterende farge på et dyr, og i 
flertall betyr det et ornamentert mønster. En 
vott med mønster rundt håndleddet, slik som 
kvinnevotten fra Porsanger i figur 2a, kalles for 
hearvafáhcca. En vott med mønster over det 
hele, slik som for eksempel votten fra Guovda-
geaidnu/Kautokeino i figur 2b, kalles for girje-
fáhcca.

Mønster i form av en oppskrift, prosedyre 
eller algoritme kan oversettes til det nordsa-
miske ordet minsttar. Et kjennetegn på en algo-
ritme er at den beskriver en stegvis prosedyre 
som gjentar seg. Strikking er et godt eksempel 
på en algoritme. Når du skal regne ut 23 × 42 
uten kalkulator, så bruker du en algoritme eller 
en oppskrift – du følger et mønster. Den nord-
samiske versjonen av læreplanen i matematikk 
(KD, 2013) har konsekvent oversatt det norske 
mønster til minsttar, uavhengig av om det gjel-
der geometriske mønstre eller tallmønstre. 
Sørsamisk og lulesamisk oversettelse av lære-
planen har brukt de tilsvarende ordene maallh 
og minsstar. Disse oversettelsene kan kanskje 
passe for arbeid med algoritmer, tallmønster og 

prosedyrer, men ikke nødvendigvis for andre 
aspekter av mønsterbegrepet. Dunfjeld, Stein-
fjell, Westerfjell og Vangberg (2018) oversetter 
det sørsamiske ordet maalle til mønster, snitt 
på norsk.

Spesielle prosedyrer som samisk båndflet-
ting og veving har egne navn. Det brukes egne 
verb for fletteprosedyren, og navnet på det 
ferdige produktet er et substantiv som er avle-
det av dette verbet (Guttorm & Labba, 2008). 
Rundfletting kalles for eksempel ruvden, der 
er antall tråder delelig med fire. Selve ruvden-
prosedyren kan generaliseres til en beskrivelse 
som passer for ruvden med 4, 8, 12 og 16 tråder 
(Fyhn, Jannok Nutti, Dunfjeld, Eira, Steinfjell, 
Børresen, Hætta og Sandvik, 2017; Fyhn Guov-
dageainnu nuoraidskuvla, Jannok Nutti, 2014). 
På samisk gir det ikke mening å kalle flettepro-
sedyren for en algoritme. Den nye læreplanen 
har fokus på programmering, og algoritmer er 
viktig innenfor programmering. Elever som 
behersker en eller flere samiske fletteprosedyrer, 
har en erfaringsbakgrunn som kan komme til 
nytte når de skal lære programmering. Men da 
må læreren ha kunnskaper om dette. 

Figur 2a: hearvafáhcca

Figur 2b: girjefáhcca
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Samisk måling av lengder 
Tradisjonell samisk måling av lengder foregår 
gjerne med goartil (avstanden mellom pekefin-
gertupp og tommeltupp når de er så langt fra 
hverandre som mulig), lávki (skritt) og salla 
(favn). Figur 3 viser steg for steg hvordan man 
goartilastit – måler lengde med goartil. Lávki og 
salla brukes på tilsvarende måte. Du teller mens 
du måler, på det viset er overgangen mellom tel-
ling og måling flytende. Du behøver ikke merke 
av for hver goartil du teller, du bare flytter videre 
mens du teller. Enhver person har sine egne 
goartil, lávki og salla, avhengig av kroppsstør-
relse. Tilhørende verb til lávki og salla er lávkut 
og sallut. 

   

   

Figur 3: Goartilastit, å måle med goartil.

Måling av lengde på samisk er med andre 
ord en dynamisk handling eller aktivitet, der 
du beveger på kroppsdeler og teller mens du 
måler. Dette er annerledes enn på norsk, der 
man bruker statiske lengdemål som fot, centi-
meter, tommer og lignende. Jannok Nutti (2007) 
beskriver utførlig hvordan samiske duojarer 
(tradisjonshåndverkere) og reindriftsutøvere 
bruker ulike målemetoder i utførelsen av sine 
profesjoner den dag i dag. Det fremgår også 
hvorfor dette er funksjonelle målemetoder. 

Halvering og fordobling
Det samiske begrepet bealli (halv) kan bety to 
forskjellige ting, alt etter sammenhengen (Fyhn, 
Eira & Sriraman, 2013). Derfor kan ikke bealli 

oversettes direkte til norsk. Beali stuorát betyr 
direkte oversatt halvparten større, les: dob-
belt så stor. Beali unnit betyr direkte oversatt 
halvparten mindre, i betydningen halvparten 
så stor. Her har samiske språk en talemåte som 
uttrykker forholdet mellom to størrelser, og 
språket forteller hvilke av de to som er størst 
og minst. Matematikklærere som er kjent med 
denne språklige uttrykksmåten, kan bruke dette 
som ressurs i undervisning om proporsjonalitet. 
Motsatt har det samiske begrepet for halv med 
jevne mellomrom ført til direkte feil når mate-
matikkoppgaver oversettes fra norsk til samiske 
språk. Det har også ført til at elever får selvmot-
sigende svar fra foreldrene når de ber om hjelp 
til å løse matematikkoppgaver. 

Figur 4: Oppgave fra nasjonal prøve i regning for 8. trinn 
i 2018. Kilde: Utdanningsdirektoratet.

På nasjonal prøve i regning 2018 var oppga-
ven i figur 4 oversatt feil. Den opprinnelige opp-
gaven informerte om at et A1-ark er halvparten 
så stort som et A0-ark. I den samiske oversettel-
sen var halvparten så stor blitt til beali stuorát, 
altså dobbelt så stor. Dette medførte at samiske 
elever mistet muligheten til å skåre poeng på 
denne oppgaven.

Geometriske figurer
På norsk sier vi at en trekant har tre sider og 
en firkant har fire sider. Rønning og Strømskag 
(2017) påpeker hvordan de to ordene side og 
kant forårsaker utfordringer og misforståelser 
hos norske elever fordi mange teller hjørner i 
stedet for sider. Norske lærebøker synes å ta for 
gitt at elevene vet forskjell på hjørner og kanter, 
men det er ikke tilfelle. Fordi antall hjørner er 
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lik antall sider, kan elevene telle hjørner mens 
læreren tror at eleven teller kanter eller sider. 
Samisktalende elever slipper dette problemet 
fordi samiske språk i likhet med flere østeuro-
peiske språk og svensk refererer til hjørnene og 
ikke til sidene når de navnsetter mangekanter 
(Fyhn, Eira & Sriraman, 2013). De nordsamiske 
ordene golmmačiegat og njealječiegat betyr rett 
oversatt trehjørning og firehjørning.

Ved tradisjonell oppsetting av lávvu starter 
du med å sette opp tre válddahat, stenger med 
y-form i toppen (se figur 5). Antallet válddahat 
er ikke tilfeldig. Denne trekantete pyramide-
konstruksjonen er vanlig innenfor samiske reis-
verk, erfaringsmessig er det velkjent at en slik 
konstruksjon av tre stenger er stabil og stødig 
(Fyhn et al., 2016). Dette kan uttrykkes i mate-
matikkspråk som at hvis du kjenner lengden 
på sidene i en trekant (der ingen av vinklene er 
stumpe), så er trekanten entydig bestemt, og du 
kan konstruere den. Siri og Hermansen (2018) 
bygger videre på dette arbeidet og beskriver 
hvordan den samiske trekantkonstruksjonen 
goađádas kan inngå i undervisningen på bar-
netrinnet.

Kunnskapen om stabile trekantkonstruksjo-
ner er et eksempel på hvordan tradisjonskunn-
skap inneholder kunnskap som inngår i skolens 
geometri. De tre válddahat var også sentrale da 
Sámi Allaskuvla/Samisk Høgskole ble etablert 
i 1989. Høgskolens profesjonelle profil fra 1994 
identifiserer tre hovedsøyler (Keskitalo, Fyhn & 
Nystad, 2017): 1) Samisk språk og språkutvik-
ling, 2) bærekraftig utvikling og ledelse av det 
samiske samfunnets ressurser og miljø, og 3) 

samisk utdanning og kunnskap. Samisk høg-
skole hadde som mål å etablere program for spe-
siell kompetanse ut fra disse tre søylene: «Ja dát 
oasit galget leat «sámi dutkama ja oahpahusa 
lávu» válddáhagat». Oversatt: Disse søylene vil 
utgjøre hovedstrukturen i «lávvuen for samisk 
kunnskap og utdanning.» 

Logoen til Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, 
se figur 6, tar utgangspunkt i et gammelt sørsa-
misk solsymbol som var svært utbredt på sørsa-
miske gievrie (sjamantrommer/ runebommer). 
Der var sola fremstilt som en rombeformet figur 
med fire solveier ut til sidene. Logoen kan tolkes 
som en geometrisk figur med visse egenskaper, 
men den har også kulturelle egenskaper. Pieti og 
Ovllá Näkkäläjärvi som tegnet logoen, beskriver 
motivet slik: I gammel tid verdsatte samene sola 
som en Gud. Solsymbolet er viktig for å minne 
institusjonen om at sola er kilde til fotosyntesen. 
Uten fotosyntesen vil der ikke finnes mat, uten 
mat vil der ikke finnes mennesker, og uten men-
nesker vil der ikke finnes samisk kultur (Keski-
talo, Fyhn & Nystad, 2017).

Figur 6: Logoen til Sámi Allaskuvla/Samisk høgskole.

Sluttord
Et utslag av at et språk ifølge UNESCO (2019) 
er utryddingstruet (gjelder nordsamisk) eller 
svært utryddingstruet (gjelder sørsamisk og 
lulesamisk), er at tolker og oversettere med 
spisskompetanse på ulike fagfelt er mangel-
vare. Det er stor etterspørsel etter de tolkene og 
oversetterne som finnes. Derfor kan det være 
utfordrende å få oversatt tekster og enda van-
skeligere å få oversatt fagtekster og matematikk-

  

Figur 5: Válddahat, tre stenger med y-form i toppen 
(foto: Ellen Margrethe Skum).
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oppgaver. Samiske oversettelser vil ofte foreligge 
lenge etter de norske tekstene, og muligheten for 
misvisende oversettelser er dessverre til stede. 
Matematikklærere som underviser samiske 
elever, bør være obs på dette når de kommuni-
serer med foreldre til samiske elever.

Høsten 2018 arrangerte Sámi allaskuvla/
Samisk høgskole en workshop i forbindelse med 
at utkast til fornyet læreplan i matematikk var 
ute til høring. Denne teksten er blitt til i kjøl-
vannet av diskusjonene på workshopen, fordi 
det ble synliggjort et stort behov for informa-
sjon til norske matematikklærere som undervi-
ser samiske elever. Vi forventer at denne teksten 
er starten på en synliggjøring av matematikk-
faglig relevante temaer fra samisk kultur.  

Noter
1 Samisk skole i denne sammenhengen betyr skoler 

innenfor det samiske språkforvaltningsområdet.
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Naylor

Matematikk med 
masuesker
I over 1300 år har masuesker vært en viktig del 
av japansk kultur. Masuesker ble tidligere laget 
av tre med en kvadratisk bunn og ble brukt til 
å måle ris. I dag er masuesker de mest brettede 
origamiesker. De er enkle å lage og blir til en 
form som er en halv kube.

Denne papirversjonen er ganske enkel å 
brette og er perfekt for å oppbevare småting 
i. Brettingen gjør at esken holder sammen, og 
formen på esken ser bra ut når du er ferdig!

I klasserommet kan masuesker brukes i til-
knytning til målingsaktiviteter og for å utvikle 
ideer om kubiske enheter, skalering, formler og 
problemløsning med kubikkrot.

For å brette en masueske begynner du med 
et kvadratisk papirark. Origamipapir fungerer 
best, men du kan også klippe et kvadrat fra et 
vanlig ark. Følgende oppskrift passer sammen 
med figurene på side 28 (som du også kan laste 
ned fra www.caspar.no/tangenten/2019/masu.
pdf).

1. Brett papiret i to, kant mot kant, og åpne 
arket.

2. Brett papiret i to i den andre retningen, kant 
mot kant, og åpne arket.

3. Snu papiret slik at den andre siden vender 
opp.

4.–6. Brett alle hjørnene inn til midten for å få 
et mindre kvadrat.

7.–8. Brett to motsatte kanter (høyre og 
venstre) inn slik at de møtes i midten av 
kvadratet.

9–10. Brett de to andre kantene (toppen og 
bunnen) inn slik at de møtes i midten. 
Papiret blir til et enda mindre kvadrat.

11. Brett ut papiret slik at det ser ut som i figur 
11 hvor to hjørner (høyre og venstre) møtes 
i midten

12. Brett inn høyre og venstre kanter slik at de 
møtes i midten.

13. Klem papiret på de to plassene markert 
med x-er i figur 13, mens du åpner papiret i 
midten slik det er vist på bildet. 

14. Høyre og venstre sider skal stå opp som 
vegger, mens toppdelen brettes mot deg og 
står opp som en tredje vegg i esken.

Mike Naylor
Matematikkbølgen
mike@matematikkbolgen.com
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15. Repeter dette på den andre siden.
16. Brett de to «lappene» som peker oppover, 

ned i esken. Hjørnene på endene av lappene 
skal treffe i midten av esken.

17. Esken er ferdig! 

TIPS: Lag to esker og sett dem sammen til en 
eske med lokk.

Målingsaktiviteter med masuesker
Utstyr: 
– Kvadratiske ark i to størrelser, der de 

minste kvadratene skal ha sidelengder som 
er halvparten så lange som de største kva-
dratene

– Ris
– 1 liter målekopp(er)
– Linjal(er)
– Centikuber (kuber på 1 cm × 1 cm × 1 cm)

Gi ut et kvadratisk ark – ett til hver elev i en av 
de to forskjellige størrelsene, slik at cirka halv-
parten lager små esker og den andre halvparten 
lager større esker. Elevene skal brette eskene.

Fortell hvordan masueskene ble brukt i Japan 
for å måle ris. Be elevene å gjette hvor mye ris 
eskene kan inneholde. Her er det gode mulighe-
ter for å snakke om volumenheter: Kubikkcen-
timeter? Milliliter? Desiliter? Samle overslagene 
til begge størrelsene på tavla. Diskutere hva 
elevene tenker om forskjellen i volum til de to 
eskene.

Fyll eskene med ris og tøm i et litermål for 
å finne ut hvor mange milliliter det er i hver. 
Diskuter – hvem kom nærmest? Hvordan sam-
menligne volumet til de to forskjellige eskene? 
En stor eske har 8 ganger så mye volum som 
en liten eske – dette kan være overraskende for 
elevene! Kan 8 av de små eskene passe i en av 
de store? Hvordan sammenlignes bunnflaten 
av eskene? De store har 4 ganger så stort areal. 
Hvordan sammenlignes lengdene og høydene av 
eskene? De store er 2 ganger så høye.

I små grupper bruker elevene centikuber for 
å fylle en eske. Kan de pakkes tett, flate mot 

flate? Hvor mange passer? Diskuter hvordan 
det går an å telle – kubene i grunnflaten kan 
lett telles ved å gange antall kuber i en rad med 
antall rader. Det blir bredden × lengden. Og så 
ganges dette med antall lag i høyden for å finne 
det totale antallet. Det blir bredden × lengden × 
høyden i en praktisk og naturlig situasjon.

Sammenlign volumet i cm3 (fra kubene) med 
volumet i ml (fra ris i litermål). Resultatene bør 
være veldig like.

Refleksjon. Be elevene å forklare en etter en 
hva de har lært. Trekk frem ideene om målings-
enheter, cm3, ml, formelen til volumet av en 
eske.

Problemløsing
Lag en eske med volum 0,5 liter. Tips: En eske 
laget av et kvadrat med sidelengde 20 cm skal ha 
et volum på ca. 175 ml.

Finn sammenhengen mellom sidelengden på 
papiret før bretting og volumet til esken. Kan 
du skrive en formel?

Tips: Siden i esken er en halv kube, og volu-
met blir ½s3, hvor s er sidelengden til esken. 
Sammenhengen mellom sidelengdene på papir-
ark og esken kan vi finne ved å analysere det 
utbrettede arket. Grunnflaten til esken er rød 
i figur 18.

Figur 18
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Torkildsen

Tallkvadrater
Utgangspunktet for denne oppgaven er tallene 
til og med 100 skrevet opp i en 10×10-tabell. 
I tabellen legges det inn et 3×3-kvadrat, for 
eksempel slik:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Her er det valgte kvadratet:

23 24 25

33 34 35

43 44 45

Sett en sirkel rundt ett av tallene i kvadra-
tet. Stryk de andre tallene i kvadratet som er 
på samme rad og samme kolonne, for eksempel 
hvis 23 velges:

23 24 25

33 34 35

43 44 45

Velg så ett av tallene som ikke er strøket ut, 
og gjør det samme som for det først valgte tallet, 
for eksempel dersom 44 velges:

23 24 25

33 34 35

43 44 45

Det er da ett tall tilbake som ikke er valgt 
eller strøket ut, nemlig 35.

Ole Einar Torkildsen
Høgskulen i Volda
oet@hivolda.no
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23 24 25

33 34 35

43 44 45

Summen av de tre valgte tallene er: 

 23 + 44 + 35 = 102.

Bruk det samme 3×3-kvadratet, men velg 
andre tall og gjør det samme. Hva observerer 
du/dere?

Flytt 3×3-kvadratet en plass mot høyre og en 
plass nedover. Tallet i øvre venstre hjørne blir da 
34. Gjennomfør samme prosedyre med valg av 
tall, strykning av tall i samme rad og kolonne, 
osv. Når dette er gjort, er tre tall valgt. Summer 
disse tre tallene og sammenlikn med svaret på 
eksempelet ovenfor, der summen var 102. 

Velg andre 3×3-kvadrater i 10×10-tabellen og 
gjør det samme. Studer svarene og se om du/
dere kan finne en regel. Kan du/dere grunngi at 
regelen må være rett?

Velg så et 4×4-kvadrat og gjennomfør samme 
prosedyre: Marker et tall, og stryk de andre tal-
lene som står i samme rad og kolonne. Marker 
et nytt tall som ikke er strøket, og gjør det 
samme. Fortsett slik. Til sist vil du ha markert 
fire tall. Legg sammen tallene. Studer resultatet 
og se om du/dere kan finne en sammenheng. 
For eksempel dersom tallene velges slik det er 
vist i kvadratet nedenfor, blir summen: 

 16 + 23 + 34 + 45 = 118.

13 14 15 16

23 24 25 26

33 34 35 36

43 44 45 46

Velg andre 4×4-kvadrater og gjennomfør 
samme prosedyre. Skriv ned summene. Studer 
disse og se om du/dere kan finne en sammen-
heng eller en regel. Kan du/der grunngi at rege-
len er rett?

Undersøk så hva som blir resultatet for et 
5×5-kvadrat. Dersom tallene velges slik det er 
vist i kvadratet nedenfor, blir summen

 22 + 33 + 14 + 55 + 46 = 170.

12 13 14 15 16

22 23 24 25 26

32 33 34 35 36

42 43 44 45 46

52 53 54 55 56

Fortsett med å undersøke andre 5×5-kva-
drater på samme måte. Se etter sammenhenger. 
Skriv ned hva du/dere finner ut.

Oppgaven kan utvides ved å utforske større 
og større kvadrater: 6×6-kvadrater, 7×7-kva-
draer, og så videre til og med 10×10-kvadrater. 

Dersom oppgaven er gjennomført for kva-
dratene 3×3, 4×4, 5×5 og 6×6 – studer resulta-
tene og prøv å formulere hva som vil skje for 
kvadratene fra og med 7×7 til og med 10×10. 
Kontroller om du har rett.

Ideen til denne oppgaven er hentet fra boka 
The Construction of New Mathematical Knowl-
edge in Classroom Interaction av H. Steinbring, 
Springer 2005.
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Gjøvik, Torkildsen

Algoritmisk tenkning
I forslagene til de nye læreplanene gjør Kjerne-
elementutvalget et poeng ut av at algoritmer har 
en viktig plass i skolen, men at det også er viktig 
å forstå både bruken og hvorfor de fungerer. I 
denne sammenheng innføres begrepet algorit-
misk tenking:

Algoritmisk tenking er viktig i prosessen 
med å utvikle strategiar og framgangsmåtar 
for å løyse problem. Problemløysing i mate-
matikk handlar om at elevane utviklar ein 
løysingsmetode på eit problem dei ikkje kjen-
ner frå før. Det handlar òg om å analysere og 
forme om kjende og ukjende problem, løyse 
dei og vurdere om løysingane er gyldige. 
(Utdanningsdirektoratet, 2019)

Vi ønsker ikke å gjøre noe stort poeng ut av 
det, men det er behov for å dvele litt ved for-
skjellen mellom begrepene tenking, tenkning, 
tenkemåte og tankegang. En finner alle disse i 
litteraturen, og de blir nok brukt omtrent syno-

nymt, selv om Språkrådet anfører at det både 
er forskjeller i ordbokoppføringene og i betyd-
ningene. Tenkning har vært oppfattet som mer 
generelt enn tenking (som betyr «det å tenke») 
og tankegang (som betyr «en bestemt tanke-
rekke») (Språkrådet, 2007). I tillegg kan en se at 
begrepet algoritmisk resonnering blir brukt. Det 
finnes eksempler på at algoritmisk resonnering 
(Algorithmic Reasoning) brukes om det å følge 
en algoritme for å finne et svar (Lithner, 2008). 
Begrepsbruken vil nok problematiseres mer når 
en blir kjent med algoritmisk tenkning i skolen.

Algoritmisk tenkning kan høres ut som et 
gufs fra fortiden, fra den tiden da skolemate-
matikken hadde mer fokus på algoritmiske 
løsninger av matematikkoppgaver. I dagens 
matematikkundervisning tones gjerne bruken 
av standardalgoritmer ned, og en verdsetter og 
bruker i større grad åpne oppgaver, modelle-
ringsoppgaver og problemløsningsoppgaver der 
en ikke nødvendigvis på forhånd vet hvordan 
en skal komme fram til svarene. I tillegg er det 
fokus på å bruke forskjellige strategier for å løse 
oppgaver. Nils Johan Kjøsnes stilte for over tjue 
år siden relevante spørsmål rundt det å kunne 
divisjonsalgoritmen, som kanskje er det beste 
eksemplet på algoritmer som mange elever bare 
bruker uten å forstå (Kjøsnes, 1997).

Programmering og koding er nær knyttet til 
algoritmisk tenkning, og i høringsutkastet til de 
nye læreplanene (Utdanningsdirektoratet, 2019) 
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finnes det eksempler på både programmering og 
koding som kompetansemål.     

Allerede etter andre trinn skal elever jobbe 
med algoritmer, både ved å lage det vi kan kalle 
sorteringsalgoritmer, og ved å følge allerede 
eksisterende trinnvise instruksjoner. Her finnes 
det også forslag til kompetansemål der pro-
grammering nevnes eksplisitt. I tillegg dukker 
begrepet programmering opp flere ganger, både 
under relevans av matematikkfaget, digitale fer-
digheter og andre fag.

I denne artikkelen skal vi se på hvordan 
algoritmisk tenkning kan ses i sammenheng 
med matematikkfaget og fagets forhold til algo-
ritmer.

Algoritmisk tenkning
Det vil være synd om algoritmisk tenkning 
skal «skjemmes» av de samme konnotasjonene 
som standardalgoritmene i skolen etter hvert 
har fått. Det er også klart at det kan være for-
virrende at det eksisterer en mengde mer eller 
mindre likelydende begreper som omhandler 
det å tenke om og med algoritmer. Vår opp-
fatning er at disse betyr mer eller mindre det 
samme, i noen tilfeller nøyaktig det samme, og 
at det neppe byr på store problemer å bruke dem 
om hverandre. Vi skal likevel prøve å rydde opp 
noe i begrepsbruken. 

På engelsk brukes gjerne begrepet Computa-
tional Thinking (CT) (Bjørnevoll, E., 2016), og 
det er godt mulig denne internasjonale beteg-
nelsen er bedre når det gjelder å fange essensen 
av konseptet. Det norske begrepet som ser ut til 
å ha vokst fram som det mest brukte, er algorit-
misk tankegang:

In Norway, algoritmisk tankegang (sic) (EN: 
algorithmic thinking) emerges as the most 
widely used umbrella term that includes 
common CT features. (Bocconi & Chiocca-
riello, 2018, s. 8)

Her påstås det altså at algoritmisk tankegang 
er det samme som Algorithmic Thinking, og 

at dette er en undergruppe av Computational 
Thinking. Som vi ser, er det ikke fullstendig 
overensstemmelse mellom norske og utenland-
ske termer, og en vil også finne forskjellige defi-
nisjoner i forskjellig litteratur (Tedre & Den-
ning, 2016). I og med at vi ønsker å fokusere på 
generelle måter å tenke og jobbe på i matema-
tikkfaget, velger vi i denne artikkelen å holde på 
betegnelsen algoritmisk tenkning, jf. Språkrå-
dets oppklaringer, og vi vil da legge det samme 
i det som i Computational Thinking.

Uavhengig av definisjon kan en finne en 
mengde elementer som går igjen. I rapporten 
«The nordic approach to introducing computati-
onal thinking and programming in compulsory 
education» står det:

In general terms, computational thinking 
is regarded as a thought process entailed in 
designing solutions that can be executed by 
a computer, a human, or a combination of 
both. In spite of the wide variety of defini-
tions in use, it is possible to identify a set 
of constituent core concepts recursively 
positioned under the CT umbrella, namely 
abstraction, algorithmic thinking, automa-
tion, decomposition and generalization. 
These in turn are related to a set of attitudes 
and skills (or practices), including creating 
computational artifacts, testing and debug-
ging, collaboration and creativity, and the 
ability to deal with open-ended problems. 
(Bocconi & Chioccariello, 2018, s. 7)

Computational Thinking brukes på engelsk 
om Algorithmic Thinking samt elementer som 
abstraksjon og generalisering. Det må bety at 
når algoritmisk tenkning er innført på norsk 
som det samme som Computational Thinking, 
må det altså finnes en undergruppe av algorit-
misk tenkning som tilsvarer Algorithmic Thin-
king. Forvirringen kan nok skyldes at algorit-
misk tenkning slik vi bruker det på norsk, ikke 
er det samme som Algorithmic Thinking slik 
det brukes på engelsk. Vi har valgt å oversette 
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Algorithmic Thinking med algoritmebehand-
ling, da dette begrepet brukes om det å følge og 
forklare algoritmer. 

Så hva skal vi fylle begrepet algoritmisk 
tenkning med? I de forskjellige definisjoner og 
diskusjoner kan en gjenkjenne en del sentrale 
begreper, men disse ser ut til å handle om de 
samme fenomenene. For eksempel er pattern 
recognition brukt som ett av fire sentrale ele-
menter i BBC sin definisjon (BBC, 2019), men 
en kan godt tenke seg mønstergjenkjenning som 
del av det å drive generalisering. La oss se på 
de fem begrepene fra Bocconi & Chioccariello 
(2018):

Abstraksjon
Det å kunne trekke ut (abs-tract) essensen av 
flere eksempler eller tilfeller. Se bort fra irrele-
vante opplysninger.

Algoritmebehandling
Å følge og forklare trinnvise instruksjoner. 
Her er det verdt å nevne (forhåpentligvis uten 
å lage fullstendig kaos) begrepet algoritmisk 
resonnering (AR) (Lithner, 2008), som blir 
brukt på en helt annen måte i litteraturen. AR 
inngår i definisjonene av kreativ og imitativ 
resonnering. Imitativ resonnering går ut på å 
resonnere enten ved løsninger eller løsningsme-
toder en kjenner fra før. Dette omhandler både 
algoritmer som kan knyttes til det opprinnelige 
problemet, og algoritmer som aktiveres kun av 
eksternt påtrykk. Slik kan vi si at algoritmisk 
resonnering er beslektet med (en undergruppe 
av) algoritmebehandling. Vi har altså valgt å 
kalle dette algoritmebehandling.

Generalisering 
Å gjenkjenne mønstre og sammenhenger og 
lage allmenne regler og metoder som fungerer 
på en hel klasse av eksempler.

Automatisering
Det å kunne implementere løsningen av pro-
blemer i programmeringsspråk eller å gjøre det 
menneskelige bidraget minimalt.

Dekomponering
Det å kunne bryte opp et problem i mindre 
bestanddeler og håndtere hovedproblemet i 
mindre biter. 

Denne definisjonen skiller seg altså fra BBC 
sin definisjon, som inneholder Decomposition, 
Abstraction, Pattern Recognition og Algorithms 
– selv om mange av bestanddelene inneholder 
det samme.

Framgangsmåten til en som skal løse et pro-
blem ved hjelp av programmering, er påfallende 
lik de framgangsmåter som brukes for å løse 
problemer i matematikk. Det er ikke overras-

Figur 1: Computational thinking og algoritmisk tenkning.
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kende at begrepene i figur 1 passer godt i både 
programmering og matematikk. I forbindelse 
med fagfornyelsen i matematikk har program-
mering stått sentralt i diskusjonene, der både 
teknologipessimister og teknologioptimister har 
opptrådt med markante stemmer. De vedtatte 
kjerneelementene er 
– utforsking og problemløsing
– modellering og anvendelser
– resonnering og argumentasjon
– representasjon og kommunikasjon
– abstraksjon og generalisering

På alle disse fem områdene (det sjette er «mate-
matiske kunnskapsområder») kan programme-
ring være en framtidsrettet og relevant måte å 
arbeide med matematikken på. Vi gjenkjenner 
også flere av grunnelementene i algoritmisk 
tenkning i kjerneelementene.

Programmering, koding og algoritmisk 
tenkning
Et naturlig miljø for å implementere algorit-
misk tenkning er via programmering. Da kan 
det være nyttig å rydde av veien forskjellen på 
programmering og koding. Disse to begrepene 
har ofte blitt brukt som om de hadde omtrent 
samme begrepsinnhold. Likevel finnes det 
forskjellige tradisjoner og måter å bruke disse 
begrepene på. En vanlig distinksjon er å bruke 
programmering om alt det som dreier seg om å 
løse et problem ved hjelp av en algoritme eller et 
program. Det vil si forarbeid, planlegge, skrive, 
tegne, bearbeide, undersøke om problemet er 
løst, eksperimentere, revurdere, argumentere 
for at algoritmen alltid virker, generalisere 
algoritmen til å løse en hel klasse av problemer, 
sjekke effektivitet osv. Programmering kan sies 
å være å kommunisere med logikk. Det kan 
vi også si er en del av matematikken. Koding, 
på den andre siden, er selve aktiviteten med å 
reformulere dette inn i et bestemt program-
meringsspråk. Koding er altså mer snevert enn 
programmering.

Vi kan finne mye litteratur og forskning 
om læring av matematikk gjennom program-
mering. Programmeringsspråket LOGO var 
et radikalt innslag i matematikkundervisnin-
gen da det ble lansert for ca. 40 år siden, og 
et viktig poeng med LOGO var at kreativitet, 
utforsking, eksperimentering og åpnere tilgang 
til matematikken fikk større plass i skolemate-
matikken. Det finnes mengder av forskning som 
viser positive resultater av å bruke LOGO for 
å lære matematikk, en oversikt kan vi finne i 
«What the research says about ICT in maths» 
(BECTA, 2003). LOGO lever fortsatt i flere vari-
anter. For eksempel finnes LOGO i Bee-Bots (en 
skilpadde variant for barnehagebarn som har 
fokus på å utvikle romforståelse og problemløs-
ningsstrategier), LEGO mindstorms og i Scratch 
(Massachusetts institute of technology, 2019).

Det kan virke merkelig både at programme-
ring forsvant fra matematikkfaget, og at det er 
mye motstand mot å innføre det på nytt til tross 
for gode resultater fra forskningen. En kan nok 
se for seg mange problemer som kan oppstå når 
en skal introdusere programmering og algorit-
misk tenkning i matematikkundervisningen. 
Mange av disse har blitt målbåret i debatten 
omkring innføringen. Hvordan vil det gå med 
de elevene som ikke får til abstrahering, de som 
ikke behersker symbolspråket? Noen mener 
de vil bli motivert av å få en mening med det 
å bruke et notasjonssystem, andre mener det 
vil bli vanskeligere for disse å sette seg inn i 
enda et notasjonssystem, med bare til dels like 
egenskaper (f.eks. kan likhetstegnet i program-
mering bety «blir», mens det i matematikken 
betyr «er likt med»). Den vanlige misoppfat-
ningen mange elever har om likhetstegnet, kan 
vi kanskje nå oppleve blir enda verre. Men en 
trenger likevel ikke tenke seg at programmering 
nødvendigvis skal skje på en datamaskin med et 
nytt språk eller notasjonssystem. En kan jobbe 
med programmering og algoritmisk tenkning 
på mange nivåer og klassetrinn. Vi skal se på 
noen eksempler uten datamaskin og hvordan 
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disse forholder seg til algoritmisk tenkning og 
matematikkfaget.     

Eksempel: Sorteringsalgoritmer
I matematikk stilles det krav til presisjon, og det 
er viktig å være eksakt og presis også i arbeidet 
med å utforme algoritmer for løsning av proble-
mer. Det kan sammenlignes med en kjent akti-
vitet fra barnetrinnet, geometristafetter (Botten, 
2003). Her skal elever tegne en geometrisk figur, 
for så å beskrive denne til en annen elev kun ved 
hjelp av muntlige instruksjoner. På sett og vis 
er også dette kommunikasjon med logikk, altså 
godt plassert i både matematikk og programme-
ring. For å understreke at algoritmisk tenkning 
ikke nødvendigvis forutsetter utstrakt bruk av 
digitale verktøy, kan en se på nettsidene til pro-
sjektet CS unplugged (UC Computer science 
education, Google, & Microsoft, 2019). Her 
finnes det en stor mengde ressurser for å jobbe 
med sentrale aspekter innen problemløsning – 
aspekter som en senere kan behandle med digi-
tale verktøy og programmering, men som elever 
helt ned i førskolealder kan jobbe med. Her er et 
eksempel som handler om sortering.

La oss si vi ønsker å sortere en liste av tall i 
stigende rekkefølge. En typisk, og naiv, måte å 
løse problemet på er å søke gjennom listen etter 
det minste tallet og flytte det til starten av listen. 
Deretter fortsetter en å gjøre det samme helt til 
listen er sortert, altså til en ikke trenger å gjøre 
flere flyttinger.   

En lignende, men forbedret metode er det 
vi kan kalle innstikksortering (insertion sort). 
Dette er en måte som mange bruker når de skal 
sortere en kortstokk. En søker gjennom listen 
helt til en finner et element som ikke er på rett 
plass. Da tar en elementet ut av listen, starter 
på begynnelsen av listen og finner plassen som 
det skal være.

Boblesortering (bubble sort) er en litt anner-
ledes metode, der en starter på begynnelsen av 
listen og sammenligner to og to elementer som 
er ved siden av hverandre. Hvis det første ele-
mentet er større enn det andre, bytter de helt 

enkelt plass. Når en har gått gjennom listen 
en gang, starter en på begynnelsen igjen og 
fortsetter slik til alle elementene er i riktig 
rekkefølge.

Det finnes mange ulike sorteringsalgorit-
mer, med varierende grad av kompleksitet og 
effektivitet. Boblesortering er en enkel, men 
lite effektiv algoritme, og den brukes sjelden av 
programmerere. Tenk på hvor mange flyttinger 
en må gjøre hvis listen som skal sorteres, er i 
synkende rekkefølge. Likevel – hvis listen som 
skal sorteres, allerede er nesten sortert, er den 
faktisk ganske effektiv.  

Elever kan selv utvikle slike metoder for å 
sortere. De kan argumentere for at metoden 
fungerer, generalisere metoden til å fungere på 
en hel klasse av eksempler og vurdere effekti-
vitet.

En annen måte å arbeide med sorteringsal-
goritmer på er det vi kan kalle sorteringsnett-
verk. Figur 2 viser et slikt nettverk. Nederst er 
listen av elementer som skal sorteres. Hver sirkel 
(komparator, fra det engelske ordet compare) i 
figuren har to inn-verdier og to ut-verdier. Når 
to elementer kommer inn i komparatoren, så 

Figur 2: Sorteringsnettverk
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sammenlignes de. Det minste elementet følger 
pila til venstre, og det største elementet går til 
høyre (gitt at vi skal sortere i stigende rekke-
følge). Når tallene har gått gjennom hele nett-
verket, resulterer dette i en sortert liste. 

En kan lage flere ulike sorteringsnettverk, og 
mange vil ikke alltid resultere i en sortert liste. 
Elever kan lage egne nettverk og prøve å argu-
mentere for at nettverket alltid vil sortere riktig. 
En kan også snu pilene i nettverket og finne ut 
av om nettverket da vil sortere korrekt. En kan 
finne eksempler på at det ikke alltid går. 

Denne kan en også fint jobbe med i papir-
format og med konkretiseringshjelpemidler 
som ikke er digitale. Allerede etter andre trinn 
finner vi i forslagene til nye læreplaner at elev-
ene skal kunne sortere størrelser og diskutere 
om det kan gjøres på flere måter, samt lage 
og følge regler og trinnvise instruksjoner. CS 
Unplugged har flere videoer av elever som arbei-
der med sorteringsnettverk, der blant annet de 
yngste fysisk går gjennom nettverket.

I en slik «analog programmeringsøkt» vil en 
bruke mange av komponentene fra algoritmisk 
tenkning.

Abstrahering – En lager en abstrakt represen-
tasjon av noe fysisk, det å sortere. Sorterings-
nettverk kan brukes på alle slags data som kan 
sammenlignes (ikke bare tall). En trenger ikke 
vite hva slags data det er, bare at elementene kan 
sammenlignes og hvordan.

Algoritmebehandling – Her kan en både lage 
og sammenligne algoritmer, også om den ene er 
mer effektiv enn den andre.

Generalisering – Elever kan se at en slik sorte-
ringsalgoritme kan brukes på datamengder av 
en vilkårlig størrelse, og uansett hvordan data-
mengden er usortert til å begynne med.

Automatisering – Om en vil lage en oppskrift 
som kan følges av en datamaskin, er ikke veien 

så lang til å jobbe med sortering i for eksempel 
Scratch.

Dekomponering – I stedet for å sortere en hel 
liste er problemet dekomponert i små deloppga-
ver (sammenligne to og to).

Oppsummering
Programmering er antatt å få en såpass stor 
rolle for kommende generasjoner at en også 
må regne med at det vil ta en del plass i skolen. 
Noen land har allerede kommet et stykke på vei 
i implementeringen av programmering. I Eng-
land har en introdusert programmering ved 
ScratchMaths-prosjektet (Benton, Saunders, 
Kalas, Hoyles & Noss, 2018), og det har også 
blitt brukt for læring av matematikk (Benton, 
Hoyles, Kalas & Noss, 2017). En annen innfalls-
vinkel er micro:bit. Dette er programmering på 
en datamaskin i lommeformat, tatt i bruk i for 
eksempel Danmark og England (se oversikt over 
forskning rundt micro:bit i skolen så langt på 
https://microbit.org/research/). 

Nå når programmering skal inn i matema-
tikkfaget, er det viktig at det blir gjort på en god 
måte. Programmering må være noe mer enn å 
implementere allerede eksisterende algoritmer. 
Det må handle om problemløsning og å utvikle 
metoder/algoritmer for å løse en hel klasse av 
problemer. Prosessen mot en generell metode 
må være det viktigste, og her er kanskje mate-
matikkfaget en naturlig arena, til og med om en 
ikke bruker digitale verktøy i arbeidet. Fokuset 
må heller ikke være å lære seg et programme-
ringsspråk og syntaks. Det kommer stadig nye 
programmer og programmeringsspråk. Inn-
gangsterskelen må være lav, slik at teknologien 
ikke kommer i veien for læring. Målet bør være 
læring av matematikk med programmering, 
ikke bare å lære koding. Her kan algoritmisk 
tenkning hjelpe oss, men da må en nok både 
rydde opp i begrepene rundt algoritmisk tenk-
ning og  på nytt ta tak i de uklarhetene som 
oppstod i skjæringspunktet mellom læring og 
programmering på 1980-tallet.
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Børve, Jensen

Intervju med elever
En fin sommerdag rett før ferien får jeg bli med 
inn i klasserommet til klasse 2B på Liland skole. 
Der er 19 elever klar for en økt med stasjoner. 
Lærer Ingrid Elisabeth Børve forklarer målet 
for økten og hva de skal jobbe med på de ulike 
stasjonene, og elevene fordeler seg på grupper. 
Dette er en arbeidsform elevene tydelig er vant 
med og de finner det de trenger av utstyr. 

Målet er å kunne bruke flere strategier i 
arbeidet med subtraksjon. Hver stasjon har 
derfor ulike tilnærminger til temaet. Jeg setter 
meg på den lærerstyrte stasjonen sammen med 
fire gutter (Emil, Luka, Mathias og Solan) som 
er tydelig begeistret for de små whiteboardtav-
lene de skal bruke i arbeidet.

«Vi skal jobbe på tavlene» sier Emil og finner 
en tusj. «Liker du det» spør Ingrid Elisabeth. «Å, 
ja det er skikkelig gøy, og mye lettere enn når vi 
jobber i boken. Det er mer plass til regnestykket 
og så kan jeg bestemme hvordan det skal være»

Guttene får den første oppgaven: 85  –  17. 
Luka er raskt i gang med å tegne en tom tall-
linje, mens de tre andre bruker mer tid. Ingrid 
Elisabeth venter litt og så tegner hun på en tom 
tallinje på en stor tavle som alle kan se. Når de 
skjønner at jeg tar bilde av tavlene deres er alle 
raske med å både tegne opp og skrive navn på. 
«Hvor vil dere begynne?» spør Ingrid Elisabeth. 
«Der» kommer det fra alle guttene, og de peker 
mot døren. De skriver først oppgaven og så 85 
til høyre på den tomme tallinjen.

Nå er det Mathias som tar ordet. «Dette er 
egentlig ganske lett, for jeg regner veldig mye 
hjemme». 

«Hvordan har du valgt å hoppe?» spør Ingrid 
Elisabeth.

Mathias forklarer at det beste er å først hoppe 
med 5 for da blir det en hel tier og det er greit. 
Så hopper han med 2 og så med 10. Han viser 
tavlen sin og sier at han er helt sikkert på at 
det blir 68. Emil bekrefter at han har tenkt på 
samme måte.

Luka tar ordet og sier at det også er lurt å 
hoppe med 10 først for det er det største hoppet. 
Han fortsetter å forklare at når det er minus 17 
er det bare ett tierhopp, ett femmerhopp og så 

Ingrid Elisabeth Børve
Liland skole
ingrid.borve@gmail.com

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

Tangenten har i flere år hatt en stafett der lærere 
er intervjuet om sin matematikkundervisning. 
Nå har vi en ny stafett der lærere snakker med 
barnehagebarn og elever for å få vite hva de tenker 
om matematikk og matematikkundervisning.
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to enerhopp. Han avslutter med at det blir 68 
uansett hvordan man hopper, så lenge hoppene 
blir 17 til sammen. 

Elevene får nå utdelt et ark med flere opp-
gaver, starter på disse, men uttrykker at det å 
jobbe på de små tavlene er mye bedre. 

En av oppgavene på arket de får utdelt er 
64 – 28, og Solan starter med to tierhopp og sier 
høyt at nå er det 44 igjen. Deretter hopper han 
med fire og mener at svaret er 40. Ingrid Elisa-
beth venter litt, og Solan ser på henne, tenker 
og sier at han glemte fire. Det blir ikke 40, men 
36. Ingrid Elisabeth bekrefter og han er tydelig 
stolt over å ha oppdaget dette selv. 

De fire guttene viser at de liker å bli hørt, 
og at de ikke tenker de må si det samme som 
den første som forklarer. De setter i gang uten 
å tenke på hvor de skal ende på tallinjen, men 
når de ikke regner helt riktig, oppdager de dette 
likevel selv. 

Etter en side med oppgaver er ikke fokuset 
der lenger, og det passer fint med skifte av sta-
sjon. De fire vil gjerne at jeg skal bli med på 
neste stasjon. «Der skal vi arbeide med regne-
pyramider» sier Luka. Jeg spør om de har spilt 
dette før, og de er rask med å si at dette er ikke 
spill. Spill er for eksempel Yatzy eller Ludo, 
og spill har terninger. Det er viktig. Vi finner 
frem en regnepyramide og en tellesnor som kan 
brukes hvis vi trenger det, men her er ikke gut-
tene like konsentrert. Sommerferie og den nye 
treningsklokken til Mathias er mer spennende 
– og den har mange tall og kan regne skikke-
lig bra mener de. Jeg spør hva de mener med at 
klokken kan regne og her har de mange innspill. 
De snakker om puls, antall skritt, kilometer og 
tid. Og om hva som er det største tallet som 
finnes – for så mange skritt vil de gjerne gå i 
sommer. 
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Fjæra

Den norske matematikaren og 
filosofen Jens Kraft
Jens Kraft (1720–1765) var professor ved riddar -
akademiet i Sorø, sørvest for København. Han 
var ikkje den einaste i familien som var dyktig 
i matematikk. Mor til matematikaren Niels 
Henrik Abel (1802–1829) høyrde til same slekta 
som Jens Kraft.

Han blei fødd på ein gard i nærleiken av 
Fredrikstad. Begge foreldra hans døydde unge. 
Så det blei til at han flytta til Danmark, der 
slektningar tok seg av han. Han var så flink 
at dei sende han til universitetet i København. 
Her studerte han matematikk og filosofi. Mate-
matikkprofessoren til Jens Kraft var også frå 
Noreg, Joachim Frederik Ramus (1685–1769), 
matematikar og kartograf, fødd i Trondheim.

Ramus tok embetseksamen i 1710 på ei 
trigonometrisk avhandling. I 1722 blei han 
utnemnd til professor. Han teikna det fyrste 
trykte kartet over heile Noreg. Ramus kunne så 
mangt, mellom anna var han med og restaurerte 
Kongsberg Sølvverk.

Når Jens Kraft studerte både matematikk 
og filosofi, var det naturleg. Dei to faga var nær 
knytte til kvarandre i den tida. Descartes (1596–
1650) var ein flink matematikar, men han var 
ein dugande filosof også. Leibniz (1646–1716) 

var ein svært gåverik matematikar, og han var 
ein flink filosof også.

Studiet ved universitetet var delt i tre. Alle 
studerte først eitt år ved det filosofiske fakulte-
tet. Dei fleste heldt så fram i to år ved det teolo-
giske fakultetet, då kunne dei søkje prestekall. 
Dei som ynskte å studere vidare, tok magister-
graden eller doktorgraden ved det filosofiske 
fakultetet. Då kunne dei søkje rektorembetet 
ved ein latinskule eller eit professorat ved det 
filosofiske fakultetet. Det var denne vegen Jens 
Kraft valde. Han blei immatrikulert ved univer-
sitetet i 1738. Han arbeidde raskt med studia. 

Olav Fjæra
Pensjonert lærerutdanner i matematikk
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Allereie året etter tok han baccalaureatgraden. 
Det synte at han hadde usedvanleg gode evner. 
I 1740 blei han oppteken som «lærung» ved 
«Borchs Kollegium» som var stifta av kjemika-
ren og alkymisten Ole Borch (1626–1690). Ein 
regel var at det der skulle vere minst ein mate-
matikar. 

Her møtte Kraft fleire av dei som seinare 
skulle utgjere den første generasjon filosofar 
i Danmark og setje sitt preg på dansk opp-
lysingstenking generelt. Jens Kraft blei den 
første norske filosofen. På «Borchs Kollegium» 
var det matematikarar, astronomar, filosofar, 
teologar og andre. Også Ludvig Holberg (1684–
1754) var ved «Borchs Kollegium» i si studietid. 
I 1747 blei Kraft medlem av vitskapsselskapet 
i København, der Holberg også var med. Dei 
kunne råkast der, men Holberg var ikkje så flit-
tig til å møte opp.

Ei brytingstid
Den klassiske filosofien hadde hevda si stilling 
langt fram i tida, i nokon grad atterfødd under 
renessansen, men i løpet av 1600-talet gjorde 
nye tankesett seg gjeldande, presentert av menn 
som Spinoza (1632–1677), Leibnitz, Descartes og 
Hobbes (1588–1679). Dei såg at dei kunne nytte 
ein matematisk metode i arbeid med filosofien. 
Den som særleg kom til å ta utgangspunkt i 
matematiske banar, var Christian Wolff (1679–
1754), som i 1706 blei professor i Halle ved hjelp 
av Leibniz. Wolff fekk mange studentar.

Første halvdel av 1700-talet var ei brytnings-
tid i filosofien og dei eksakte vitskapane. Eit 
illustrerande døme har me i den moderne kos-
mologien. Oldtida sitt verdsbilete vart erstatta 
av Copernicus (1473–1543). Han plasserte sola 
i sentrum av universet. Dette synspunktet vart 
ikkje akseptert av alle. Ein så dyktig astronom 
som Tyge Brahe (1546–1601) skapte sitt eige 
system, der jorda var sentrum. Brahe hadde ein 
medarbeidar, Johannes Kepler (1571–1630). Han 
nytta observasjonane til Brahe til å syne at pla-
netbanane hadde ei form som ellipsar. 

Descartes skapte oppfatninga om dei kosmiske 
kreftene. Han forklarte at alle rørsler i universet 
har si årsak i dei stadige strøymande materie-
kvervlane, der kvar kvervel dannar eit solsys-
tem, som kan ha teke opp fleire slokna soler. 
Jorda og dei andre planetane rører seg saman 
med denne materien, som oppfyller rommet, i 
ein kvervel med sola som ein sentral lekam om 
den aktuelle aksen. 

Descartes’ verk var av ein rein spekulativ 
natur. Likevel vann oppfatninga hans raskt, og 
han fekk allmenn anerkjenning, slik  at dei frem-
ste naturforskarane ved starten av 1700-talet vart 
overtydde. Men alt då var det kome ei ny forkla-
ring av kreftene som verka i universet. Det var 
Newton (1642–1727) som ut frå Keplers lover 
sette opp gravitasjonsteorien. Newtons tankar 
fekk berre langsamt fotfeste, men Jens Kraft var 
ein ivrig newtonianar.

Danningsreisa
I 1742 tok Jens Kraft magistergraden, og 
våren 1744 drog han på sin obligatoriske  to 
år lange europeiske danningsreise i Tyskland, 
Sveits og Frankrike. Christian 2. hadde i 1520-
åra vedteke at·danske studentar ikkje fekk reise 
utanlands før dei hadde studert minst tre år i 
København. Jens Kraft kom først til Halle i 
Tyskland. Her høyrde han førelesingar av 
Christian Wolff. Han samla ein stor tilhøy-
rarskare og hadde ei tid stor innverknad på 
vitskapsfolk. Han hadde vore student hjå 
Leibniz. Wolff var den store motefilosofen i 
Danmark-Noreg på Kraft si tid. Etter eit kort 
opphald i Jena kom Kraft til Basel. Her blei 
han kjend med far og son Johan (1667–1748) 
og Daniel Bernoulli (1700–1782). Dei var 
begge vidgjetne matematikarar og vitskaps-
menn. Johan Bernoulli støtta Leibniz i striden 
med Newton om retten til å bli kalla oppfinnar 
av infinitesimalrekninga. Sveits var på denne 
tida eit viktig senter for vitskaplege aktivite-
tar, av di landet fungerte som tilfluktsstad for 
forfylgde protestantar. (Familien Bernoulli 
hadde rømt frå Flandern.)
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I Paris møtte Kraft  både d’ Alembert (1717–
1773) og Clairaut (1713–1765). d’ Alembert blei 
særskilt kjend for verket: Traite de dy namique 
og Traite de l’equilibre et du mouvement des 
fluides (1744), og han var seinare medarbeidar 
ved Diderots store Encyclopédie. I filosofiske 
spørsmål blei han påverka av David Hume, 
som var ein personleg ven. Clairaut hadde gjort 
seg bemerka med fleire verdfulle arbeid innafor 
algebra og geometri og ved: Theorie de la figure 
de la terre (1743). Bakgrunnen her var at han 
hadde vore med den franske ekspedisjonen som 
dreiv med gradmåling i Lappland i 1736–1737. 
Seinare arbeidde han mykje med astronomi. 
d’Alembert og Clairaut var blant dei første på 
kontinentet som aksepterte Newtons tankar.

Så vel i Basel som i Paris hadde Kraft kontakt 
med høgtståande forskarar i dei matematiske 
vitskapane og då særskilt i mekanikken, og me 
må rekna med at den store interessa hans for 
dette faget blei skapt ved utanlandsreisa, då det 
ikkje var høve til å dyrke desse emna ved Uni-
versitetet i København.

Då Kraft kom attende til Danmark, livnærte 
han seg som privatlærar ei tid. I 1747 blei han 
tilsett som professor i matematikk og filosofi 
ved det nyleg gjenoppretta riddarakademiet i 
Sorø. Ein tysk vitskapsmann sa: «Me kjenner 

denne lærde nordmannen som ein sterk filosof 
og stor matematikar.»

I Sorø underviste Kraft også i eksperimental-
fysikk, krigskunst og naturhistorie. Akademiet 
skulle vere ei motvekt til det borgarlege univer-
sitetet i København. I Sorø dyrka dei nasjonale 
språk: dansk, tysk og fransk, og nye idear frå 
Tyskland, Frankrike og England, i motsetnad 
til universitetets latin og skolastikk.

Kraft blei ein flittig medlem av vitskapssel-
skapet i København. Han skreiv mange avhand-
lingar, som kom med i skriftene selskapet gav ut. 
Nokre vart presenterte ved opplesing på møta.

Det var berre menn frå adelen som kunne bli 
studentar ved akademiet. Først og fremst var det 
søner av den tyske junkeradelen som studerte 
her. Stu denttalet blei aldri særleg høgt. Drifta 
blei finansiert av landeigedommane akademiet 
hadde, skyhøge opptaksavgifter og arven etter 
Holberg, som var godseigar i området. Mot å 
få tittelen «baron» testamenterte han formuen 
sin og jordegodset sitt til akademiet. Holberg 
hadde i avtalen kravd at også borgarlege studen-
tar skulle få studere ved Sorø Akademi. Men det 
vart aldri realisert.

På Krafts tid var mange av lærebøkene ved 
Sorø Akademi over hundre år gamle. Kraft 
skreiv difor eit sett med lærebøker. Utgiftene 
til trykking kosta han sjølv. I 1751 kom Krafts 
Logik, og deretter hans Metaphysik i fire bind: 
Ontologie (1751), Cosmologie (1752), Psycholo-
gie (1752) og Natur-Lærdommen om Gud eller: 
Den naturlige Theologie (1753). Kraft vart såleis 
den første dansk norske tenkjaren som hadde eit 
heilt filosofisk system å by på.

Moderne mekanikk blei utvikla i perioden 
frå utgjevinga av Newtons Principia i 1687 til 
Lagranges utgjeving av Mecanique Analytique 
i 1788. Det må seiast at Newtons program no 
var fullført. I mellomtida var det mange som 
både betra og utvida Newtons lære. Her spela 
den rasjonalistiske og analytiske mekanikken 
ei stor rolle. Johan og Jacob Bernoulli og deira 
respektive elevar Euler (1707–783) og Hermann 
(1678–1733) var blant dei viktigaste utøvarane. 
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d’Alembert gjorde Newtons mekaniske problem 
om til matematisk teori.

Krafts matematiske og fysiske hovudverk var 
førelesingane hans over mekanikken, som i to 
bind blei utgjevne rett før han døydde. Dei to 
binda utgjer 1600 boksider, og dei fekk inter-
nasjonal anerkjenning både i latinsk og tysk 
språkdrakt. Det første bindet er eit reint mate-
matisk verk. For Kraft var mekanikk vitskapen 
om rørsle. Rørsle og den verkande krafta var 
for han kjernen i fysikken. I Krafts mekaniske 
lærebøker var det ikkje Newton og Descartes 
som var dei to store motpolane. Konsekvent set 
han her opp «newtonianarne» mot «leibnizi-
anarne». Han var frå tidleg i studieåra oppglødd 
for Newtons arbeid. Kraft var einig med syns-
punkta hans om at det var dei same kreftene 
som verka på mikro- og makronivå. Med omsyn 
til Leibniz gjorde Jens Kraft eit skilje mellom 
kva «leibnizianarene» kallar levande krefter, ei 
slags ibuande kraft i materien, og daude, kine-
tiske krefter, som er resultat av kollisjonar. Dei 
siste svarar til Newtons «forces». Leibniz kri-
tiserte Newtons fjerntverkande krefter og ato-
misme. Tomt rom meinte han var metafysisk 
uforståeleg, og det at atoma ikkje kan delast, 
minkar etter hans meining Guds allmakt. 
Debatten illustrerer den aukande motsetjinga i 
tida mellom filosofi og naturvitskap.

Kraft la stor vekt på nytten til dei eksakte 
vitskapane og på kva anvendt matematikk og 
fysikk hadde skapt av tekniske nyvinningar i 
samtida. Korleis blei me herrar over naturen? 
spurde han. Jo, ved erfaring og medvitne san-

ningar. Me har konstruert skip, kompass, ur, 
briller, instrument, verktøy, forsvar, bergverk, 
og utnyttinga av naturressursar som vind og 
vatn, husbygging og arkitektur, navigasjon og 
kartografi, astronomi, tids- og landmåling og 
også maskinar for at millionar av menneske kan 
frigjerast frå hardt arbeid.

Jens Kraft hadde to leiarstjerner. Desse var 
Newton innan naturvitskapen og Wolff på 
filosofiområdet. «Me fann i Newton meir enn 
menneskeleg vit, og noko som nærma seg til ein 
guddommeleg innsikt,» skreiv han. Kraft var 
den første som la fram tankane til Newton for 
det danske publikum. Krafts livsprosjekt var å 
sameine vitskapen og filosofien i ein syntese av 
Newtons fysikk og Leibniz’ og Wolffs metafy-
sikk. Ein slik syntese var mogleg på 1700-talet, 
då vitskap og filosofi enno ikkje var like skarpt 
skilde som i dag.

I 1760-åra leia Jens Kraft Sorø Akademi gjen-
nom vanskelege økonomiske tider som rektor, 
då styringa var blitt overført til dei tilsette etter 
lengre tids vanskar. Med tittelen «Justisraad» 
døydde han i Sorø 1765, berre 44 år gammal. 
Mot slutten av 1700-talet blei akademiet nedlagt 
for godt, og viktig kjeldemateriale til skulesoga 
gjekk tapt i ein brann i 1813. Den resterande 
delen av Holbergs pengar gjekk til det nye, 
norske universitetet i Kristiania.

Artikkelen er inspirert av Brun (1962) si bok  
Regnekunsten i det gamle Norge, og Christensen 
(1988) og Kristiansen (2001) sine bøker om Jens 
Kraft.
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Dagligvarer
Multiplikasjon – en innføring
Ett av fire «Fosnot-hefter» som er oversatt til 
norsk.
ISBN 978-8290898-77-4 · 295,–
Caspar Forlag AS · www.caspar.no

Køyesenger
Tidlig tallforståelse
Ett av fire «Fosnot-hefter» som er oversatt til 
norsk.
ISBN 978-8290898-00-8 · 295,–
Caspar Forlag AS · www.caspar.no

Arkitektprosjektet

Ett av fire «Fosnot-hefter» som er oversatt til 
norsk.
ISBN 978-8290898-03-9 · 295,–
Caspar Forlag AS · www.caspar.no

Køyesenger
Brøk– addisjon og subtraksjon
Ett av fire «Fosnot-hefter» som er oversatt til 
norsk.
ISBN 978-8290898-75-0 · 295,–
Caspar Forlag AS · www.caspar.no

Beste kjøp
Brøk – addisjon og subtraksjon

Bill Jacob
Catherine Twomey Fosnot

Oversatt og tilrettelagt for norsk:
Dag Gulaker

Tore Heggem 
Kjærand Iversen

Caspar Forlag AS

Context for Learning er et omfattende amerikansk undervis-
ningsmateriale som legger vekt på utforskende læring i virke-
lighetsnære kontekster. Materialet består av 18 hefter knyttet 
til tall og algebra. I heftene beskrives variert undervisning 
der elevene arbeider parvis, i grupper og helklasse. Det legges 
vekt på dybdelæring, på muntlig og skriftlig språk, grunnleg-
gende matematiske ideer, strategier og modeller. Bruken av 
virkelighetsnære kontekster gir tverrfaglige muligheter, byr på 
samfunnsmessig tilknytning og kritisk refleksjon, eksempelvis 
knyttet til helse og miljø. Materialet er delt  inn i tre serier: 

1. Addisjon og subtraksjon, 
2. Multiplikasjon og divisjon, 
3. Brøk, desimaltall og prosent.
 
Beste kjøp. Brøk – addisjon og subtraksjon er norsk oversettelse 
av det tredje heftet i serien knyttet til brøk, desimaltall og 
prosent. Det er særlig rettet mot mellomtrinnet.

9 788290 898750

ISBN 978-82-90898-75-0
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Dagligvarer
Multiplikasjon – en innføring

Frans van Galen
Catherine Twomey Fosnot

Oversatt og tilrettelagt for norsk:
Dag Gulaker

Tore Heggem 
Kjærand Iversen

Caspar Forlag AS

Context for Learning er et omfattende amerikansk undervis-
ningsmateriale som legger vekt på utforskende læring i virke-
lighetsnære kontekster. Materialet består av 18 hefter knyttet 
til tall og algebra. I heftene beskrives variert undervisning 
der elevene arbeider parvis, i grupper og helklasse. Det legges 
vekt på dybdelæring, på muntlig og skriftlig språk, grunnleg-
gende matematiske ideer, strategier og modeller. Bruken av 
virkelighetsnære kontekster gir tverrfaglige muligheter, byr på 
samfunnsmessig tilknytning og kritisk refleksjon, eksempelvis 
knyttet til helse og miljø. Materialet er delt  inn i tre serier: 

1. Addisjon og subtraksjon, 
2. Multiplikasjon og divisjon, 
3. Brøk, desimaltall og prosent.

Dagligvarer. Multiplikasjon – en første innføring er en norsk 
oversettelse av det første heftet i en serie knyttet til multi-
plikasjon og divisjon. Heftet er særlig rettet mot elever på 
3.–5. trinn.

ISBN 978-82-90898-77-4

9 788290 898774
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Køyesenger
Tidlig tallforståelse

 
Catherine Twomey Fosnot

Oversatt og tilrettelagt for norsk:
Karine Andersen

Dag Gulaker
Tore Heggem 

Kjærand IversenCaspar Forlag AS

Context for Learning er et omfattende amerikansk undervis-
ningsmateriale som legger vekt på utforskende læring i virke-
lighetsnære kontekster. Materialet består av 18 hefter knyttet 
til tall og algebra. I heftene beskrives variert undervisning 
der elevene arbeider parvis, i grupper og helklasse. Det legges 
vekt på dybdelæring, på muntlig og skriftlig språk, grunnleg-
gende matematiske ideer, strategier og modeller. Bruken av 
virkelighetsnære kontekster gir tverrfaglige muligheter, byr på 
samfunnsmessig tilknytning og kritisk refleksjon, eksempelvis 
knyttet til helse og miljø. Materialet er delt  inn i tre serier: 

1. Addisjon og subtraksjon, 
2. Multiplikasjon og divisjon, 
3. Brøk, desimaltall og prosent.
 
Køyesenger. Tidlig tallforståelse er norsk oversettelse av det før-
ste heftet i serien om tallforståelse, addisjon og subtraksjon. 
Den er særlig rettet mot de tre første skoleårene.

9 788293 598008

ISBN 978-82-93598-00-8
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Arkitektprosjektet
Areal, volum og rutenett

Sylvia Glassco
Catherine Twomey Fosnot

Oversatt og tilrettelagt for norsk:
Dag Gulaker

Tore Heggem 
Johan Lie

Caspar Forlag AS

ISBN 978-82-93598-03-9

9 788293 598039

Arkitektprosjektet skisserer et undervisningsopplegg der elever 
lærer om areal, omkrets og volum gjennom dybdelæring i utfor-
skende samarbeid. Konteksten beskrives ved at et arkitektfirma 
har fått i oppgave å designe en bygning som har vegger av glass 
og flatt soltak. Gjennom ti læringsøkter ligger denne konteksten 
fast. Den utvides og utvikles også gjennom en beskrevet kom-
munikasjon mellom de unge arkitektene (elevene) og kunden. 
Prosjektet skal ende ut i at elevene presenterer en endelig plan for 
bygging. 

Det foldes ut et læringslandskap. Elevene planlegger og lager 
modeller. De utforsker figurer, sammenhenger og størrelser. De 
presenterer matematiske ideer for hverandre. Med utgangspunkt i 
enkle geometriske former i 2D og 3D, utvides innsikten til man-
ge former og forhold mellom dem. Det innebærer at multiplika-
sjon inngår i landskapet. Arbeid med enkle operasjoner viderefø-
res til flersifret multiplikasjon, multiplikasjon med desimaltall og 
brøk. Hensikten er at det foregår dybdelæring i veksling mellom 
multiplikasjon og geometri. Temaene blir viktige for hverandre.  
Mot slutten av prosjektet utforsker elevene koordinatsystemet 
der de overfører egne modeller. De lager og følger trinnvise in-
struksjoner som grunnlag for å programmere en laserskjærer som 
kan skjære ut ulike prismer. Prosjektet viser slik en aktuell og for-
nuftig tilnærming til koding/programmering i skolens matema-
tikkundervisning. Til slutt gjør elevene seg klare til å presentere 
modellene for kundene som har «bestilt» oppdraget.

Heftet er prøvd ut med godt resultat på grunnskolens mellom-
trinn og ungdomstrinn.

Glassco & Fosnot har utviklet dette heftet som bygger på per-
spektivene beskrevet i  Matematikk: Sammenhenger for læring 
(Context for learning):

1. Køyesenger. Tidlig tallforståelse
2. Beste kjøp. Brøk-addisjon og subtraksjon
3. Dagligvarer. Multiplikasjon – en innføring
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Trude Fosse (red.)
Rom for matematikk  
– i barnehagen
Rom for matematikk – i barnehagen er en 
nødvendig bok for arbeid med matematikk i 
barnehagelærer utdanningen. Forfatterne viser 
ulike matematikk didaktiske innfallsvinkler til 
fagområdet matematikk og barn. Fagstoffet 
blir presentert med nærhet til praksisfeltet 
samtidig som det blir satt inn i faglige og 
historiske sammenhenger. Boka utfordrer og 
bevisst gjør leserne til å se muligheter i barns 
matematiske verden.

Bidragsytere:
Magni Hope Lossius:
Bildenes betydning – for små barn

Gert Monstad Hana:
Varians og invarians

Leif Bjørn Skorpen:
Utforskande tenking og samtale

Line I. Rønning Føsker:
Grip rommet!

Vigdis Flottorp og Torgunn Wøien:
Barns klassifisering og pedagogens muligheter

Elena Bøhler:
Matematikk i barnehagen: en historie

ISBN 978-8290898-57-6
137 sider · 365,–

Bestill på ordre@fagbokforlaget.no

Caspar Forlag AS · www.caspar.no
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Denne boka har fokus på at samtaler har betydning 
for å lære matematikk. Boka handler om flerspråklige 
barn og unge, om matematikksamtaler i barnehage, i 
grunnskolens barne- og ungdomstrinn – om samta-
ler mellom elever som arbeider med matematikk på 
datamaskin, som arbeider med sannsynlighet og risiko, 
som samarbeider med bedrifter, som knytter matema-
tikk til lekende kreativitet.

Boka løfter samtaleanalyser som grunnlag for 
innsikt i fagdidaktisk praksis. Fokus er noen ganger 
på elevers samtaler, andre ganger på hvordan lærere 
danner rom for barn og unges matematisering, deres 
matematiske samspill – deres samtaler. Slik er den 
aktuell for studenter på alle nivå i lærerutdanningene 
og i forskerutdanning. Den er aktuell for lærere.

Bidragsytere: Helle Alrø, Lisa Björklund Boistrup, Martin 
Carlsen, Ove Gunnar Drageset, Ole Enge, Vigdis Flottorp, Gert Monstad Hana, Kjellrun 
Hiis Hauge, Rune Herheim, Marit Johnsen-Høines, Tamsin Meaney, Núria Planas, Toril 
Eskeland Rangnes, Marie Sjöblom, Anita Valenta

Rune Herheim, Marit Johnsen-Høines (Red.)

Matematikksamtaler

ISBN 978-8290898-73-6

258 sider · 410,–

Bestill på ordre@fagbokforlaget.no

Caspar Forlag AS · www.caspar.no
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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

Vil du annonsere i Tangenten?

Da når du alle medlemmer i LAMIS 
og andre aktive lærere og fagmiljø.

Ta kontakt på tangenten@caspar.no
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Matematikksenteret
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

GeoGebra og 
kjerneelementene
Lene Grøterud Leer og Susanne Stengrundet

I denne artikkelen vil vi gi et eksempel på hvor-
dan GeoGebra kan brukes når elevene skal lære 
om rotasjon. Vi vil vise hvordan elevene kan få 
varierte erfaringer ved å bruke programmet, og 
hvordan arbeidet kan foregå i tråd med kjerne-
elementene i forslaget til ny læreplan (LK20).

Det digitale verktøyet GeoGebra blir mye 
brukt i norske klasserom, og i tiden framover 
vil fokuset på bruk av digitale verktøy i skolen 
øke ytterligere (Kunnskapsdepartementet, 
2017). GeoGebra kan gi elevene muligheter til å 
utforske matematiske ideer og sammenhenger 
og å bruke erfaringene de har fått, til å utvi-
kle en fleksibel og robust forståelse av matema-
tikk. I forslaget til ny læreplan (LK20) står det 
i kompetansemålene etter 6. trinn at elevene 
skal «utforske og beskrive symmetri i mønster 
og utføre kongruensavbildningar med og utan 
koordinatsystem» (Utdanningsdirektoratet, 
2019). Elevene kan utvide sin forståelse av de 
tre kongruensavbildningene speiling, rotasjon 
og parallellforskyvning ved å bruke GeoGebra 
til å utforske de geometriske sammenhengene. 
Programmet har egne verktøy for de tre kon-
gruensavbildningene, og i denne artikkelen ser 
vi på rotasjon.

I tradisjonell geometriundervisning lærer 
elevene hvordan de skal rotere figurer, før de 
får i oppgave å gjøre det selv med papir og 

blyant. I GeoGebra kan vi snu denne prosessen 
slik at elevene selv kan oppdage hva som skjer 
når de roterer en figur. Målet med opplegget 
er at elevene skal bli kjent med egenskapene til 
rotasjon. De skal utvikle forståelse for hva som 
skjer når vi roterer et objekt, hva som kjenne-
tegner et rotasjonssymmetrisk objekt, hvordan 
de finner rotasjonssenteret til en slik figur, hva 
rotasjonsvinkel er, og hvordan de finner rota-
sjonsvinkelen. Fra før kjenner elevene på 6. 
trinn til ulike todimensjonale figurer og deres 
egenskaper (vinkler, kanter og hjørner), men 
noen kan trenge en oppfriskning. De må også 
kunne tegne likesidede/regulære mangekanter, 
måle vinkler og lage glidere i GeoGebra. 

Utforsking av rotasjon
Undervisningsopplegget starter med at vi viser 
en animasjon av en trekant som roterer om et 
punkt. Fokuset skal være på rotasjon som kon-
gruensavbildning (formen er bevart etter rota-
sjon) og hva som skjer med hjørnene til figuren 
under rotasjonen. Animasjonen heter Rotasjon 
(se Figur 1), og vi finner den på www.geogebra.
org/u/matematikksenteret (eller lager den selv). 
Det er mulig å bevege på glideren for å rotere 
figuren samt rotere automatisk med start- og 
stoppknappen. GeoGebra kan vise originalfigu-
ren og rotasjonsvinkelen, i tillegg til den roterte 
figuren. Det gjør det lett å se at 360° er en hel 
omdreining siden den roterte figuren dekker 
originalfiguren. I animasjonen er det satt på 
sporing på hjørnene slik at elevene kan følge 
bevegelsen til punktene. Ved å stoppe anima-
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sjonen, dra i et hjørne eller flytte hele figuren 
og så starte animasjonen igjen flere ganger, får 
elevene varierte erfaringer med rotasjon.  Vi lar 
elevene bestemme hvilke endringer vi gjør og 
vi lar de prøve å forutse hva som kommer til å 
skje. Samtidig passer vi på å få undersøkt hva 
som skjer når rotasjonssenteret er utenfor, på 
og innenfor figuren.

Figur 1

Så diskuterer vi i helklasse hva vi har sett. 
Hvorfor tegnes det sirkler? Hva betyr tallene 
på glideren? Hvor ligger figuren hvis glideren 
står på 90° eller 180°? Her kan det også være 
lurt å spørre om hva som skjer når man rote-
rer med 360°, 540° eller 720°. Disse vinklene er 
godt kjente for elever som liker snowboard eller 
skateboard, noe som gjør det lettere å knytte 
rotasjon til noe de kan fra før. Og hvor er vin-
kelen GeoGebra måler? Ved å klikke på vinkel 
i animasjonen kommer to linjestykker mellom 
punkt på originalfiguren, rotasjonssentrum og 
punkt på den roterte figuren fram, i tillegg til 
vinkelen mellom linjestykkene (se Figur 2). Vin-
kelen vokser i takt med glideren, men starter på 
nytt etter 360°. Hvorfor gjør den det? 

Etter klassediskusjonen arbeider elevene 
videre i par eller små grupper med å utforske 
likesidede mangekanter i GeoGebra. Elevene 
skal finne ut hvor mange grader de må rotere 
mangekanten for å få den roterte figuren til 
å dekke originalfiguren. Må de alltid rotere 

360°, eller er det mulig å rotere med en mindre 
vinkel? Elevene vil oppdage at plasseringen av 
rotasjonssenteret er avgjørende for at de skal 
kunne dekke originalfiguren ved å rotere med 
en vinkel som er mindre enn 360°.

Elevene starter med en ny GeoGebra-fil. Vi 
skal kun vise elevene ikonet for Rotasjon og 
hvordan de bruker det. Elevene får så utlevert 
et ark med en likesidet sekskant, et kvadrat og 
en likesidet trekant (se Figur 3). Det er viktig at 
elevene får prøve (og feile) uten at vi kommer 
med løsningene. Elevene har lært nok om rota-
sjon til at de kan klare å løse oppgavene, og jo 
mer elevene får prøve selv, jo bedre blir de til å 
bruke GeoGebra. Det digitale verktøyet hjelper 
elevene med å utvide forståelsen av geometri, og 
elevene opplever også opplæringen i det digitale 
verktøyet som relevant når den skjer samtidig 
som de arbeider med matematiske problemer 
(Stengrundet, 2019).

Rekkefølgen på oppgavene er valgt bevisst. 
Elevene ser sammenhengen med vinkler bedre i 
en sekskant enn i en trekant. Det er også enklere 
å finne midtpunktet i mangekanter hvor antall 
sider er et partall enn et oddetall, så det å starte 
med for eksempel en femkant vil ødelegge mye 
av eksperimenteringen. 

Figur 2
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Vi går rundt og observerer hvordan elevene 
angriper problemet. Tenker elevene før de velger 
en verdi for vinkelen, eller prøver de seg bare 
fram? I motsetning til konstruksjoner på papir 
gjør GeoGebra det mulig å tegne alle mulige 
regulære mangekanter og velge alle mulige 
vinkelstørrelser. Elevene ser med en gang om 
løsningen stemmer. Angre-knappen gjør det 
lett å prøve på nytt hvis resultatet ikke blir som 
forventet.

Elevene løser problemet ved utforsking. Først 
må de finne ut hvilken betydning plasseringen 
av rotasjonssenteret har, og hva som skjer når de 
roterer med ulike vinkler. Deretter må de disku-
tere og resonnere seg fram til hvorfor akkurat 
disse vinklene fungerer når rotasjonssenteret 
er plassert i midten av mangekanten. Etter å ha 
argumentert for løsningene sine, skal de finne 
en generell regel som gjelder for alle likesidede 
mangekanter når rotasjonssenteret er plassert i 
midten av figuren. Elevene vil også oppdage at 
det er enklere å finne midtpunktet hvis antall 
sider i mangekanten er et partall enn et oddetall 
(se Figur 4). Hvorfor er det slik? 

Figur 4

Når elevene skal finne fram til matematiske 
sammenhenger ved prøving og feiling, er det 
avgjørende at vi som lærere er trygge på verk-
tøyknappene elevene kan komme til å bruke i 
GeoGebra, og at vi har tenkt gjennom hva som 
kan skje i utforskingsprosessen. Vi skal ikke 
gi elevene løsningene ved å forklare hvordan 
de skal tenke, men i stedet legge til rette for at 
elevene kan starte med et enkelt problem før 
de løser mer komplekse oppgaver. Målet er at 
elevene kan finne rotasjonssentrum og rota-
sjonsvinkel til en hvilken som helst likesidet 
mangekant.

Som oppsummering skal elevene vise fram 
hvordan de har tenkt, og hvilke matematiske 
sammenhenger de har funnet. Vi velger ut 
elever som skal presentere arbeidet sitt basert 
på observasjonene vi har gjort underveis. Det 
er viktig å velge ut elever som har brukt for-
skjellige løsningsmetoder. Vi passer samtidig på 
å forklare og ta i bruk relevante matematiske 
begreper som rotasjonssymmetrisk, rotasjons-
sentrum og rotasjonsvinkel. 

Kjerneelementene
I dette undervisningsopplegget bruker elev-
ene GeoGebra til utforsking og problemløsning. 
Elevene leter etter mønster og sammenhenger, 
og strategiene er i fokus. Mens de arbeider, blir 
de introdusert for nye verktøy i GeoGebra, 
noe som bidrar til å øke elevenes problemløs-
ningskompetanse. Animasjonen er en matema-
tisk modell som elevene må tolke og anvende 
i utforskingen. Elevene må bruke resonnering 
og argumentasjon når de utvikler strategier, 

Figur 3
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diskuterer, tenker gjennom hva som kommer 
til å skje etter at noen endringer er gjort, og 
presenterer løsningene sine. De må også forstå 
andre elevers resonnementer.  Representasjon og 
kommunikasjon kommer til uttrykk gjennom 
at elevene må bruke matematiske begreper når 
de snakker matematikk. De må være presise 
når de forklarer hvordan de tenker, og hvorfor 
de mener at det er riktig. Elevene abstraherer 
og generaliserer når de går fra å løse et konkret 
problem med en sekskant til å løse et problem 
med en n-kant. De oppdager sammenhengene 
selv og formaliserer sammenhengene ved bruk 
av hensiktsmessige representasjoner. Det mate-
matiske kunnskapsområdet i dette opplegget er 
geometri, og elevene utforsker rotasjon på vari-
erte måter for å skaffe seg innsikt i egenskapene 
til rotasjon.

Alle kjerneelementene er sentrale når under-
visningen foregår slik vi har presentert i dette 
undervisningsopplegget, og det gir elevene et 
godt utgangspunkt for dybdelæring i matema-
tikk. På våre nettsider (matematikksenteret.no) 
ligger det flere undervisningsopplegg hvor elev-
ene bruker GeoGebra til utforsking av matema-
tiske sammenhenger, og i artikkelen i modulen 
Djupnelæring – GeoGebra (realfagsloyper.no) 
viser vi flere ulike måter å bruke GeoGebra på 
i klasserommet.  

Referanser
Kunnskapsdepartementet (2017). Framtid, fornyelse og 

digitalisering: Digitaliseringstrategi for grunnopplæ-
ringen 2017-2021. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Stengrundet, S. (2019). Resonnering med GeoGebra. 
Hentet fra http://realfagsloyper.no/ (08.08.2019).

Utdanningsdirektoratet (2019). Høring – læreplaner i 
matematikk. Hentet fra https://hoering-publisering.
udir.no/343 (08.08.2019).

Kenguru som ressurs
Anne-Gunn Svorkmo

Kengurukonkurransen har som mål å motivere 
og inspirere elever, men også lærere slik at de 
blir glade i matematikkfaget. Da er det spesielt 
gledelig å lese i Os og Fusaposten i mai:

«Det er så bra at ein nesten ikkje kan tru det 
er sant. Ikkje rart at matematikklærar Jan-
nicke Askeland var kry som ein hane då ho 
torsdag kveld ropte opp dei tre vinnarane av 
Kengurukonkurransen for 10. trinn i Noreg. 
Fyrsteplassen vart delt mellom Andreas 
Eik, Viljar Hanstvedt og Fredrik Ulvatn.  
Alle tre vart heidra under vitnemålsseremo-
nien for Os ungdomsskule». 

Inneværende år deltok over 20  000 elever 
i selve konkurransen, men vi vet at enda flere 
elever arbeider med og løser kenguruoppgaver 
i den ordinære matematikkundervisningen. 
Noen lærere beskriver oppgavebasen som en 
gullgruve, og det er fordi de mener at mange av 
oppgavene har et potensiale utover det å være 
del av en internasjonal konkurranse. Matema-
tikksenteret har med utgangspunkt i kenguru-
oppgaver laget ulike ressurser som ligger på våre 
nettsider. 

I kopieringsoriginalene som ligger under 
Hopp videre med Kenguru er en originalopp-
gave det første elevene skal arbeide med.  Denne 
blir så utvidet for eksempel ved at premissene 
endres for så å bli koblet sammen med andre 
og lignende oppgaver som bygger på samme 
matematiske ide. Her er det mulig å fokusere 
på denne ideen for å utforske og oppdage sam-
menhenger i matematikk. 

Matematikksenteret har i et par år samarbei-
det med TINE, Nasjonalt Senter for mat, helse 
og fysisk aktivitet og Bouvet om å lage et design 
på skolemelka med faglig innhold. Så og si alle 
matematikkoppgavene, og det er halvparten 
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av alle designene, er gamle kenguruoppgaver. 
Alle designene ligger samlet og tilgjengelig på 
våre nettsider og de kan lastes ned, forstørres 
og kopieres til bruk i undervisningen. I tillegg 
er oppgavene enkeltvis lagt inn i www.Matte-
list.no, Matematikksenterets nye tilbud med 
aktiviteter som kan tilpasses alle elever, uansett 
hvilket nivå de er på (LIST-oppgaver). Lærervei-
ledning og løsning ligger under samme ressurs. 

Vi har i flere år samarbeidet med redak-
sjonen i Nysgjerrigper om å fylle sida Mat-
tegrublerier med innhold. I hver utgave er det 
seks oppgaver og alle disse oppgavene er også 
oppgaver fra Kenguru. Illustrasjoner til oppga-
vene er laget av tidsskriftets egen illustratør, og 
alle sidene kan lastes ned, kopieres og brukes 
i undervisningen. En lærer fortalte at for hver 
gang elevene fikk en ny utgave av Nysgjerrigper, 
var det å løse oppgavene på denne sida det første 
de gjorde! 

Når elever løser kenguruoppgaver, ønsker 
vi at de skal møte noen utfordringer, men også 
at de skal oppleve mestring. I årets oppgavesett 
var det noen oppgaver som flesteparten av elev-
ene klarte å løse. Her er noen eksempler på slike 
oppgaver fra årets Ecolier og Cadet:

Jo høyere opp på seierspallen barna står, jo 
bedre plassering fikk de i konkurransen.  
Hvem kom på 3. plass? 

Da konkurranseperioden inneværende år 
var over, viste en gjennomgang av de registrerte 
elevresultatene, at én oppgave skilte seg ut som 
spesielt utfordrende. Denne togvognoppgaven 
er fra Benjamin (6.-8. trinn), og det finnes en 
variant av oppgaven i Cadet (9.-10.trinn).

Et tog består av 11 vogner. Det er til sammen 
350 passasjerer i alle vognene. Tre vogner rett 
etter hverandre har til sammen 99 passasjerer 
uansett hvor vognene er i togsettet.  
Hvor mange passasjerer er det i den sjette 
vogna?

Flere oppgaver, en god blanding av enkle, 
middels vanskelige og utfordrende oppgaver, 
finnes på www.Matematikksenteret.no/kenguru

I et løp kom Loke foran Manfred, Victor kom 
etter Jan, Manfred kom foran Jan og Eddy kom 
foran Victor. 
Hvem kom sist av de fem løperne?
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Hvordan identifisere 
og jobbe med 
misoppfatninger i 
matematikk? 

Matematikksenteret har nå utviklet prøver som 
bidrar til å identifisere misoppfatninger, og vei-
ledninger som sier noe om hvordan lærere kan 
jobbe for å utfordre elevenes begrepsforståelse. 
Materialet er utviklet på oppdrag fra Utdan-
ningsdirektoratet.

Hovedhensikten med de læringsstøttende 
prøvene i matematikk er å få fram hvordan elev-
ene tenker om et emne, og å få innsikt i deres 
begrepsforståelse.  

Prøvene er laget  for underveisvurderingen, 
og er ikke egnet som karakterstøttende prøver 
til sluttvurdering av elevens helhetlige kom-
petanse i matematikk. Materialet er i utgangs-
punktet tiltenkt elevgruppene 5.–10. trinn, men 
kan gjerne benyttes av eldre elever. 

Veiledningene innholdet eksempler på mis-
oppfatninger fra elever. 

Her finner du kompetanseutviklingspak-
kene: www.matematikksenteret.no/lsmat

Fokus på elever som 
presterer lavt

Nå har Matematikksenteret og Staped lansert 
ressurser for å utvikle og styrke kompetanse og 
samarbeid om elever som presterer lavt i mate-
matikk.

Kompetanseutviklingspakkene, som har 
fått navnet «Elever som presterer lavt i mate-
matikk», er et grep for å redusere antall elever 
som strever med matematikk. Pakkene kommer 
ikke med strakstiltak for den enkelte elev, men 
heller tiltak som er bra for hele elevgruppa. Inn-
holdet i modulene vil gi skole og PPT et konkret 
utgangspunkt for kompetanseheving og tettere 
samarbeid. 

Hver pakke inneholder 3 til 4 moduler som 
følger en fast struktur. Modulene starter med 
FORARBEID som handler om å samle forkunn-
skap, går videre med SAMARBEID og deretter 
en UTPRØVING med elever. Siste del, ETTER-
ARBEID, handler i stor grad om erfaringsut-
veksling og refleksjon.

Her finner du kompetanseutviklingspakkene:  
www.matematikksenteret.no/elever-som-pre-
sterer-lavt
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Ny konferanse 
for matematikk i 
barnehagen

Konferansen inneholder et faglig sterkt og bredt 
program som kan interessere både ansatte i 
barnehage og barnehageutdannere. Konfe-
ransen  arrangeres i  Trondheim  28. november 
2019, og skal tilby ansatte i barnehagen faglig 
påfyll, samt inspirere til glede og entusiasme 
for matematikk i barnehagen. Bidragsytere er 
både forskere og ansatte i barnehager som deler 
erfaringer, kunnskap, aktiviteter og ideer rundt 
tema. Konferansen er gratis. 

Les mer om konferansen på www.matema-
tikksenteret.no

Nettverkssamling for 
fagmiljøer som arbeider 
med matematikkvansker

Sammen om oppdraget 2019
Tid: 5. og 6. november, 2019
Sted: Park Inn Gardermoen

«Sammen om oppdraget 2019» er en årlig 
nettverkssamling for kompetansemiljøer 
som arbeider med matematikkvansker. 
Samlingen er et tiltak for å bygge opp et sterkt 
kompetansemiljø på matematikkvansker i 
Norge, ved å utnytte og utvikle kompetansen 
som finnes i de ulike miljøene. 

Hovedtema for årets nettverkssamling i 
“Sammen om oppdraget” er samarbeid mellom 
skole og PPT, og hvordan Statped og UH-sekto-
ren kan bidra inn i dette samarbeidet. En viktig 
del av nettverkssamlingen er aktiviteter hvor de 
ulike fagmiljøene samarbeider om problemstil-
linger i arbeidet med matematikkvansker.

Påmelding åpner i løpet av august.  Mål-
gruppe er: PPT, utviklingsansvarlig kommune/
fylkeskommune, Statped, universiteter og høy-
skoler.

Les mer om nettverkssamligen på www.
matematikksenteret.no/konferanser
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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 
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Lederen har ordet
Renate Jensen

Kjære LAMIS-kollega! 

Tusen takk til alle som var med på 
å lage en flott sommerkonferanse 
i Drammen. Vi samlet mer enn 
100 deltagere til tre dager med 
gode faglige og didaktiske inn-
spill, praktiske tips til undervis-
ningen, muligheter for å snakke 
matematikk for fremtiden og ikke 
minst sjansen til å knytte nye kon-
takter. 

Hver sommer opplever vi en 
dugnadsånd og positivitet som 
er fantastisk. Dette året var det 
mange som deltok på sommer-
konferanse for første gang, og i 
tilbakemeldingene etter konfe-
ransen svarer mange at dette fris-
ter til gjentagelse. Sommerkonfe-
ransekomiteen og sentralstyret er 
veldig fornøyde med at utbytte av 
dagene opplevdes inspirerende 
og nyttig. Her er noen eksempler 
på tilbakemeldinger vi har fått:

«Takk for flott konferanse! 
Gleder med til Sandefjord neste 
år.»

«Dette var helt fantastisk. 
Tusen takk for en pangstart på 
nytt skoleår.»

«Fantastisk faglig og sosialt 
program! For en jobb komiteen 
har gjort.»

«Dønn imponert. Trur aldri eg 
har vore på kurs og kome heim 
med så mykje i bagasjen, som 
eg faktisk kan, og brenn etter å 
få prøve ut med elevar. Veldig 
berikande å møte så mange nye, 
inspirerande og herlege mennes-
ker som gjorde helga både lære-
rik, lattermild og kjensleladd. Eg 
boblar. Tusen takk. Eg skal ha 
med meg fleire til Sandefjord 
neste somar.»

Tittelen på årets sommerkon-
feranse var Matematikk for frem-
tiden, og mye av programmet 
var knyttet til algoritmisk tenking 
og programmering, og hvordan 
dette kan se ut i læringsrom-
met. Deltagerne fikk være med å 
programmere både med og uten 
datamaskin. Andre viktige tema 
for parallellsesjonene var pro-
blemløsing og utforsking. Dette er 
et viktig kjerneelement i LK20, og 
deltagerne fikk teste ut oppgaver 
og arbeidsformer. En arbeidsform 
på flere av parallellsesjonene var 
vertikale whiteboardtavler som 

henger på veggen. Deltagerne 
arbeidet med matematikkopp-
gaver direkte på disse tavlene 
og de sto når de arbeidet. Det 
ble diskutert hvilke muligheter 
slike tavler kan gi i matematikk-
undervisningen. Hva skjer når 
elevens arbeid blir synlig for alle 
i læringsrommet? Hvordan kan 
læreren bruke og utnytte dette i 
sin undervisning? Presentasjoner 
fra årets plenum og parallellse-
sjoner finner dere www.lamis.no. 

LAMIS startet også en ny tradi-
sjon for fremtiden. Dette var første 
året vi åpnet for at LAMIS dekket 
konferansen for inntil ti studen-
ter. Vi fikk inn seks søknader, og 
fikk noen flotte studenter med i 
Drammen som fikk muligheten 
til å snakke med lærere og andre 
som interesserer seg for matema-
tikkfaget. 

Våre to flotte representanter fra 
det nystartede lokallaget i Sunn-
fjord tok oppdraget med å skrive 
en tekst om konferansen. Denne 
kan du lese her på LAMIS sine 
sider. Les også om lokallagssam-
lingen som ble arrangert dagen 
før selve konferansen. Der jobbet 
vi med temaet skole-hjem samar-
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beid, og hvordan vi kan inkludere 
foresatte i arbeidet med matema-
tikkfaget. 

Neste års sommerkonferanse 
skal være i Sandefjord fra 7. til 
9. august. 

Det er en spennende tid for 
fag og læring. Når vi samles i 
Sandefjord sommeren 2020 er 
nye læreplaner klare for elevene 
på 1.–9. trinn og for de som skal 
starte med sitt første år på videre-
gående. Målet er å styrke utviklin-
gen av elevenes dybdelæring og 
forståelse. Verdigrunnlaget skal 
løftes fram i læreplanene, og det 
skal være bedre sammenheng 
i fag og mellom fag. Det ligger 

til rette for mange spennende 
plenum- og parallellsesjoner. Følg 
med på våre hjemmesider!

Vi er glad for at det på årsmøte 
ble vedtatt at det sentralstyret vi 
har hatt det siste året vil fortsette 
å jobbe sammen. Tusen takk for 
tilliten. Vi ser frem til å ta fatt på 
alle de spennende utfordringene. 
I tillegg ble det på årsmøtet ved-
tatt at sentralstyret skal utvides 
med to medlemmer. Dette vil gi 
oss rom for å ta fatt på nye spen-
nende oppgaver og å kunne følge 
opp lokallagene tettere i det vik-
tige arbeidet de gjør.  

En jobb fremover er å få LAMIS 
sitt syn på læring ut til studen-
ter og alle som arbeider i barne-

hage og skole. Jeg håper derfor 
at mange melder seg på lokal-
lagskvelder, og tar med en eller 
flere kollegaer eller andre som 
ønsker inspirasjon til sin under-
visning. Jeg oppfordrer også til 
å dele god undervisning ved å 
skrive i Tangenten. Redaksjonen 
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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«Sommarbad» i matematikk
Jolanta Førde og Laila Røkenes,  
Sunnfjord og Ytre Sogn Lokallag

Då var vår andre sommarkonfe-
ranse til ende. Denne gongen var 
det som representantar for det 
nye lokallaget vårt «Sunnfjord 
og Ytre Sogn». I år som i fjor vart 
forventingar innfridde, nye kon-
taktar knytte og fine opplevin-
gar på det sosiale plan lagde til 
i «minnebanken».

Plenumsforelesingar og 
parallell sesjonar
Først og fremst gav sommar-
konferansen i år ny kunnskap 
og gode faglege idear. Det var 
mange parallellsesjonar, så sjølv 
om vi gjerne skulle vore på alle, 
måtte vi gjere våre val. På ein lun 
og innsiktsfull måte guida Ing-
vill Merete Stedøy oss gjennom 
utforsking og problemløysing 
inn i djupnelæring. Vidare fekk 
Rannei Solbak Simonsen oss til 
å forstå at programmering ikkje er 
noko vi gjer for programmeringa 
si skuld, men noko vi bruker for å 
nå ny kunnskap. 

For dei som treng ei undervi-
sing som ligg tett opp til røyn-
dommen, fortalde Anders Baum-
berger om 10 vegar opp på «mat-
tefjellet». Blant anna utfordra han 
årets deltakarar til å bygge tårn. 
Det inspirerte fleire av deltaka-
rane til å bruke timar på bygge, 
feile, lære av kvarandre og bygge 
på nytt. Vi kan lære mykje på dei 
digitale flatene, men må ikkje 
gløyme reality-flaten. 

Renate Jensen og Marianne 
Maugesten gav oss innblikk i 
dei nye læreplanane og forklarte 

korleis planen fungerer som ein 
heilskap med overordna del, kjer-
neelement og kompetansemål. 
Begge har vore med i læreplan-
komiteen og har mykje kunnskap 
å dele. Vi kjende oss privilegerte 
over å bli guida inn i dei nye lære-
planane av så kompetente damer. 

Geir Birkeland (vinnaren av 
Holmboeprisen 2019) «tok» oss 
med inn i klasserommet sitt. Der 
lyste det av kreativitet, fagleg 
kunnskap og kjærleik til elevane. 
Han hadde lagt til rette for læring 
gjennom leik på ein unik måte og 
skapt eit klasserom som må vere 
ein draum for kvar elev frå 1. til 
4. klasse. «Den faglege ryggsek-
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ken» vår vart forsvarleg fylt til å 
møte eit nytt skuleår.

Rammene rundt årets konfe-
ranse
Arrangørane for årets sommar-
konferanse, Nedre Buskerud 
Lokallag, hadde gjort ein flott 

jobb. Forutan gode fasilitetar og 
god mat på hotellet hadde dei 
lagt til rette for kulturelle opple-
vingar. Ein fiolinspelande multi-
kunstnar med glimt i auge fekk 
opne showet. Sidan fekk vi både 
song, gitarspel og nydelege tonar 
frå saksofon, framført av unge 

talent. Dette var med på å legge 
ei fin ramme for arrangementet. 
Omtrent halvparten av dei 102 
deltakarane på  konferansen var 
med på omvising og ølsmaking 
på ærverdige Aass bryggeri. Det 
var både interessant og moro-
samt, vi lærte mykje om Aass 
bryggeri, og ikkje minst om øl. 

Saman er vi krut!
Tenk det, år etter år brukar lærarar 
frå heile landet dei siste dagane i 
ferien sin på sommarkonferansen 
til LAMIS. Mange har vore med 
kvart år sidan det starta opp. No 
veit vi kvifor. Det er lærerikt, ein 
får møte mange kapasitetar innan 
faget, og ein vert oppdatert på ny 
kunnskap. LAMIS hjelper ein til å 
ligge i forkant av utviklinga. Og 
ja, vi skal på konferanse neste år 
òg. Då er det i Sandefjord. Hovud-
tema er djupnelæring. Vil du vere 
med, så heng på …
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Lokallagssamling i Drammen 
2019
Sentralstyret v/Renate Jensen

I forbindelse med årets sommer-
konferanse i Drammen arran-
gerte LAMIS sentralstyre en 
lokallagssamling. Denne ble holdt 
i forkant av selv konferansen. Vi 
oppfordret alle lokallag til å sende 
to fra lokallagsstyret, gjerne hvor 
en av de to var ny i styret. Dette 
gir muligheten for nye ideer og 
innspill i arbeidet vårt.

Temaet for lokallagssamlin-
gen var skole-hjem-samarbeid. 
Dette er en utfordring vi har fått 
fra Abelfondets barne- og ung-
domsutvalg. De er en av våre vik-
tigste støttespillere økonomisk, 
og de ønsker at LAMIS utarbei-
der materiell som kan brukes av 
skoler og lokallag. Målet er å gi 
foresatte muligheten til å få inn-
blikk i hva matematikkfaget er i 
skolen i dag, og hvordan de best 
kan støtte og motivere sine barn. 

Med dette som utgangspunkt 
sendte vi ut et forarbeid til lokal-
lagene der vi ba om innspill på 
aktiviteter, ressurspersoner og 
muligheter for delingsarenaer. Vi 
fikk inn mange spennende ideer, 
og deltagerne var forberedt på 
temaet og klare for å jobbe med 
dette.

Med lokallagsrepresentanter 
og sentralstyret var det 30 per-
soner som deltok på samlingen. 
Arbeidet foregikk i grupper der 
vi utarbeidet ressurser og disku-
terte hvordan vi best kan formidle 
det som er viktig i faget. Viktige 
stikkord var aktive elever, varia-
sjon i aktiviteter, holdninger til 
faget og at foresatte betyr mye 
for elevenes mestringsfølelse og 
motivasjon. Selv om vi kom godt 
i gang, kom vi ikke i mål med 
arbeidet. Veien videre vil bli at 
sentralstyret utarbeider et for-
slag med bakgrunn i gruppenes 
arbeid. Dette vil vi sende tilbake til 

lokallagene og be om videre inn-
spill og tilbakemelding. Vi regner 
med at vi trenger flere runder før 
vi lander på et innhold som kan 
brukes for lærere. Vi ser for oss 
flere muligheter videre. Eksem-
pler på delingsarenaer for inn-
holdet er lokallagskvelder, besøk 
på skoler og fagdager arrangert 
av sentralstyret i LAMIS. Det at 
lokallagene er i dialog med sen-
tralstyret i prosessen, håper vi 
skal gi gode møter rundt om i 
landet. 

Det siste punktet på agendaen 
var at lokallagene gav innspill til 
sentralstyret på hvilken hjelp og 
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støtte de trenger for å gjøre den 
viktige jobben med å være aktive 
lokallag i LAMIS. 

Viktige punkt å arbeide videre 
med er blant annet:
– tilgang til medlemslister
– bruke Facebook og hjemme-

side mer aktivt
– tips ideer til hva som kan 

gjøres på lokallagskvelder
– folder «Hvordan starte lokal-

lag»
– fadderordning for nye lokallag
– mer enn én lokallagssamling 

i året
– referat fra gode kurs
– jobbe inn mot myndighetene 

for å øke status til LAMIS for 
få frigitt lærere til kurs på 
dagtid

Vi i sentralstyret gleder oss til 
å ta fatt på et nytt år i LAMIS. Vi 
lover å ta innspillene med oss i 
arbeidet.
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Nordisk konkurranse i UngeAbel
Henrik Kierkegaard, sentralstyremedlem LAMIS

«Nei, den velter. Vi må prøve å 
bygge det annerledes.»

«Se på dem da. Sånn kan vi 
også gjøre.»

De fire deltakerne på laget er 
godt i gang med å bygge et tårn 
av sugerør og piperensere. Det 
bygges og tenkes – prøves ut, 
tenkes igjen og bygges på nytt. 
Dette er ikke den egentlige Unge-
Abel-konkurransen, den er først 
i morgen; men en bli-kjent-kveld 
for lagene fra Danmark, Finland, 
Norge og Sverige. Hvert lag har 
vunnet sin respektive UngeAbel-
konkurranse i hjemlandet. Nå er 
de samlet i Trondheim for å delta 
i den nordiske finalen.

«Da er tiden gått, og dere må 
komme frem med tårnet deres, 
slik vi kan måle høyden.» 

Alle tårnene bæres frem til stor 
moro og beundring fra de andre 
lagene. Astrid Bondø og Svein 
Torkildsen finner frem målebånd 
for å finne mesterbyggerne. Både 
Astrid og Svein jobber på Mate-
matikksenteret, og sammen med 
kollegaer og senteret er de verter 
og primus motor for dette arran-
gementet.

Det ble for øvrig «lærerlaget» 
som gikk seirende ut av bygge-
tårn-oppgavene. «Lærerlaget» 
bestod av de fire lærerne fra de 
fire nordiske deltakerlandene. 

Den første kvelden ga delta-
kerne god mulighet for å lære 
hverandre å kjenne. Det var utro-
lig kjekt å se hvor «like» vi er her 
i Norden, og dette ble starten på 
et tredagers lærerikt og hyggelig 
arrangement.

Neste dag skulle lagene sette 
opp utstillingene sine. Både utstil-

Det norske laget under oppgaveløsningen
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lingen og den muntlige presenta-
sjonen var forberedt på forhånd 
og identisk med den lagene vant 
den nasjonale konkurransen med. 
Alt ble hengt opp og lagt frem på 
den tilmålte plass. Juryen gikk 
rundt, vurderte og kommenterte 
utstillingen og skrev ned poeng i 
de ulike kategoriene. 

Senere på dagen viste lagene 
frem presentasjonen av utstil-
lingen. Her var det ikke bare tørr 
matematikk som ble ramset opp, 
men også sang, rapp, skuespill 
og dialoger som på en flott måte 
formidlet innholdet i oppgaven. 

Som førstegangsdeltaker var jeg 
imponert over det høye nivået 
og den allsidigheten og fanta-
sien elevene viste både på utstil-
lingen og på den etterfølgende 
presentasjon.

Det ble det finske laget som til 
slutt vant denne delen av konkur-
ransen. Bravo! – men også en stor 
applaus til de tre andre lagene, 
som kunne være veldig fornøyde 
med innsatsen.

Om kvelden var det pizzafest 
og en runde avslappende bow-
ling. En kjekk dag var omme, og 
nye vennskap var begynt.

Den siste dagen var det opp-
gaveløsning. Oppgavene var ikke 
forberedt på forhånd. Lagene 
fikk en oppgave om gangen og 
ble bedømt av juryen med det 
samme. Dermed kunne et full-
stappet undervisningsrom følge 
godt med i konkurransen.

Igjen var det et flott og høyt 
nivå på besvarelsene. Etter en 

Den danske utstillingen

Det danske vinnerlaget
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tett kamp var det til slutt Dan-
mark som gikk av med seieren. 
Bravo igjen!

Etter lunsj var det farvel og 
takk for denne gangen. Alle dro 
hver til sitt. Stemningen var god, 
og man var forberedt på å møtes 
igjen neste år – ikke med de 
samme deltakerne, men med nye 
deltakere fra de nordiske landene. 

Her har du også mulighet for 
å være med. Meld 9.-klassen din 
på UngeAbel og bli en opplevelse 
og erfaring rikere. Påmeldingen 
for UngeAbel 2019-2020 er åpen. 
Den setter i gang i november. 

Personlig sitter jeg igjen med 
tanken om at ungdommen her i 
Norden er flotte. Vi burde være 
godt fornøyde med at de er frem-
tiden vår. Dessuten bør vi bygge 
ut det nordiske samarbeidet. 
Disse dagene var bare så utrolig 
kjekke og utbytterike. Dette bør 
flere få med seg.

Tusen takk til Matematikksen-
teret – og ikke minst til de ansatte 
som fikk dette til å bli en stor opp-
levelse.

Den finske utstillingen


