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Rikdom og penger har «alltid» inspirert men
nesker. I mange samfunn har det å samle jordisk 
gods og skatter vært knyttet til makt og innfly
telse. Oppfinnelsen av penger er vanskelig å tid
feste. Fra bronsealderen vet vi det ble det vanlig 
å bruke penger flere steder. Å bruke penger som 
erstatning for varer i en byttehandel, bygger på 
en formidabel abstraksjons prosess. Det er en 
abstraksjon som likner på den som skjer i mate
matisk begrepsdanning. Overgangen fra å bruke 
naturalia i en byttehandel til å kunne kjøpslå 
med mynter og kontanter, gjør prosessen mer 
presis og forhandlingene enklere. Er partene 
ikke helt fornøyd med en handel kan selger bare 
øke prisen eller tilby avslag til man blir enig. 
Penger blir abstrahert til «ren verdi» uten andre 
kvaliteter. Det eneste som teller er tallstørrelsen. 
Dermed blir rikdommen også målbar. Det gir 
grunnlag for å sammenligne formuer, eksempel
vis slik det blir gjort når skatte lister studeres. 

Skal vi lære barn om tall og telling gripes det 
ofte til penger. Vi bruker penger til å illustrere 
titallssystem og regnearter. Vi illustrerer algo
ritmen for oppstilte delingsstykker ved å bruke 
pengemetaforen. Til og med nøkkelordene i 
subtraksjonsalgoritmen, «låne» og «veksle», er 
hentet fra pengeverdenen. Assosiasjonen opp
fattes naturlig. 

Ti enkeltkroner og en tikroning har samme 
verdi, selv om stabelen med ti kroner ser større 

ut og veier mer. Det er en grunnleggende 
forutsetning for å lære tallsystemet vårt å kunne 
sette likhetstegn mellom ulik konkreter og bare 
forholde seg til verdiene. Ikke bare posisjon
systemet for heltall lar seg illustrere med penger, 
men også desimaltall. Priser blir oppgitt i 
kroner og øre. Når 50øringen nå i høst går ut 
av bruk, forsvinner den siste muligheten for å 
kunne illustrere desimaltall med penger. Noen 
av oss kan også huske ettøringen og de fordeler 
den brakte med seg når regning med desimaltall 
skulle læres og anskueliggjøres. Mange lærere 
kommer til å savne «ørene» som konkretiser
ingsmiddel. Vi synes 50øringen fortjener en 
liten avskjedssalme. Eskil Braseth sin artikkel 
er en hyllest til denne snart glemte mynten. 
Hans innsamlingsprosjekt fortjener ros, ikke 
bare pga. pengene som går til et godt formål, 
men også for å vise 50øringens betydning som 
konkretiserings og illustrasjonsmiddel. I frem
tiden må vi nok ty til utenlandske myntenheter 
hvis vi skal lære barna å regne desimaltall kon
kretisert med penger.



4/2012 tangenten2

Eskil Braseth

50-øringen
Bruk av hverdagslige eller virkelige problemer 
som tilnærminger til ulike emner i matema
tikkfaget er noe det er blitt mer og mer fokus 
på. Prosjekter som RME (Realistic Mathematics 
Education) og PRIMAS (Promoting Inquiry in 
Mathematics And Science Education) har for
søkt å flytte fokuset fra vanlig tavleundervisning 
i klasserommet til å modellere og matematisere 
virkelige problemer. Prosjektet «50øringen» er 
et eksempel på hvordan vi som lærere kan til
nærme oss matematikkfaget gjennom et reelt 
problem.

Bakgrunn
Idéen til prosjektet «50øringen» dukket opp da 
vi fikk høre at Den Norske Bank skulle trekke 
tilbake 50øringen som betalingsmynt. Pro
sjektet var i utgangspunktet en pengeinnsam
ling for å markere 50øringens bortgang, og 
inntekten gikk til organisasjonen Redd Barna. 
Inn samlingen av pengene skulle jeg og noen 
elever på fjerde trinn gjennomføre. Jeg så pro
sjektet som en fin mulighet til å arbeide med 
matematikk i et hverdagslig perspektiv. Det 
matematiske problemet oppstod som en årsak 
av innsamlingen. For å holde oversikt over 

innsamlingen måtte elevene måle mengder og 
bruke måleinstrument for å finne mengden 
50øringer som var samlet inn til en hver tid. 
Underveis viste det seg å bli rom for å gjøre 
langt flere matematiske beregninger i arbeidet 
med innsamlingsprosjektet. 

Selve prosjektet
Den 16. april startet vi på Vikåsen skole en 
innsamlingsaksjon av 50øringer som alle 
trinnene på skolen deltok i (første til syvende 
trinn). Hvert trinn samlet inn 50øringer hver 
for seg i brusflasker eller lignende beholdere 
fram til 17. mai. En gang i uken ble beholderne 
med 50øringer veid. Målingene ble notert i en 
status oversikt på biblioteket, slik at alle kunne 
se hvor mye hvert enkelt trinn hadde samlet inn 
(se figur 1). Målingene i oversikten ble oppgitt 
i kilogram, hektogram og gram. Selve veiingen 
ble utført av noen elever fra fjerde trinn. 

Allerede etter første veiing viste det seg at 
interessen og innsamlingsviljen blant elev
ene på de fleste trinn var så stor at jeg valgte 
å utvide matematikkprosjektet. I tillegg til å 
veie 50øringene og å gjøre om vekten fra kilo
gram til hektogram og gram, fikk seks elever 
på syvende trinn i oppgave å regne ut hvor mye 
kobber, sink og tinn hvert enkelt trinn hadde 
samlet inn etter hver veiing. Elevene gikk 
sammen to og to og fordelte trinnenes samlede 
vekt av 50øringer mellom seg. Elevene fikk 
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vite at en 50øring er en legering som består 
av 97 % kobber, 2,5 % sink og 0,5 % tinn. Før 
første utregning diskuterte vi hvordan vi skulle 
komme fram til en metode som gav riktig resul
tat, og det endte med at elevene valgte å gjøre 
det på to ulike måter. Metodene kan rent alge
braisk framstilles slik:

Metode 1
x %

%

⋅
=

totalmengde
delmengde

100
 

der x er prosentvis delmengde.

Metode 2
totalmengde

100%
=a ,  

der a er 1 % av delmengden.

a·x % = delmengde,  

der x er prosentvis delmengde.

Selv om forskjellene i de to metodene bare 
handler om hvordan de kommer fram til én 
prosent, var elevenes forståelse av hvorfor en 
metode er riktig, avgjørende for hvilken metode 
de brukte.

Etter 17. mai ble pengene samlet inn, og det 
ble foretatt en siste veiing. Nå skulle vi endelig 
få vite mengden 50øringer som alle trinnene på 
Vikåsen skole hadde samlet inn. Resultatet, målt 
i kilogram, skulle vises fram for hele skolen. Vi 
bestemte oss for å lage en liten presentasjon som 
viste hvor mye hvert enkelt trinn hadde samlet 
inn, hvilket trinn som hadde samlet inn mest 
per elev, og hvor mye skolen hadde samlet inn 
til sammen i totalvekt, kobber, sink og tinn.

I tillegg gjorde elevene på syvende trinn en 
estimert beregning på hvor mye skolen hadde 
samlet inn til sammen i kroner og øre. Elevene 
valgte og begrunnet at en statistisk framstilling 
med diagram var en fin måte å vise forskjellene 
på som gjorde det mulig for de andre elevene på 

Figur 1. Statusoppdatering etter tredje måling.
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skolen å forstå. I tillegg hadde de arbeidet litt 
med å framstille data i diagram med bruk av 
diagramfunksjonen i Word tidligere, og kunne 
dra nytte av kunnskapen de hadde fra før. Figur 
2 viser framstillingen av hvor mye hvert enkelt 
trinn hadde samlet inn, målt i gram. 

Figur 2. En framstilling av hvor mye hvert enkelt trinn 

samlet inn målt i gram.

Elevene valgte å benytte seg av gram som enhet 
for yaksen fordi de mente det ble lettere for 
leseren å sammenligne tabellene. Ettersom det 
var ulikt antall elever på hvert trinn, ble det 
bestemt at det mest rettferdige ville være å lage 
en framstilling som viste hvilket trinn som 
hadde samlet inn mest per elev.

Figur 3.  En framstilling av hvor mye hvert trinn samlet 

inn per elev.

Under arbeidet med disse to framstillingene 
ble det også diskutert andre måter å presentere 
resultatet. Blant annet ble en tabellframvisning 
med rene tall og andre typer diagrammer dis
kutert. Elevene virket mest trygge på bruken av 

stolpediagram, så det ble deres naturlig valg. 

Resultat
Prosjektet «50øringen» endte med 70,47 kg 
50øringer. Når de skulle regne ut hvor mye det 
ble i kroner og øre, valgte elevene å gjøre det på 
følgende måte:

Vi veide opp 1 kg femtiøringer. Så telte vi 
dem opp og fikk 134,50 kr/kg. Vi ganget tallet 
med totalvekten, som var 70,47 som hele skolen 
hadde samlet til sammen.

Nå måtte vi regne med feilmargin. Siden vi 
hadde funnet flere utenlandske mynter, trakk vi 
18 kr fra totalsummen. Det er enklest å trekke 
fra totalsummen, for da slipper vi å måtte veie 
om alt, men det kan gi en måleusikkerhet.

Hele skolen hadde samlet inn ca. 9460 kr i 
femtiøringer, og det veide 70,47 kg.

Her ble det viktig å snakke om begrepet 
«feilmargin», noe framgangsmåten over viser 
at elevene tok høyde for. Det ble diskutert hvor 
feilmarginen eventuelt kunne ligge, og hvordan 
en liten feil på relativt små mengder kan få store 
utslag når mengden vokser. I dette tilfellet ble 
det diskutert måleusikkerhet og innføring av 
feilmargin for vekt og veieredskaper, flaskenes 
egenvekt og utenlandske mynter som ikke skulle 
regnes med. Det var spesielt interessant å høre 
på elevenes argumentasjon for valget de gjorde 
i sitt forsøk på å rette opp måleusikkerheten. 
Det framgår av elevenes framgangsmåte at de 
valgte å fjerne 18 kroner fra totalsummen for 
å kompensere for måleusikkerheten de mente 
de utenlandske pengene ville utgjøre. Elevene 
visste imidlertid ikke hvor mange utenlandske 
penger det var i den totale mengden. Det førte 
til at de forsøkte å kompensere for måleusikker
heten med en løsning som mest sannsynlig ikke 
var riktig, ettersom de ikke visste hvor mange 
penger de utenlandske myntene utgjorde. Det 
var veldig interessant å høre elevenes argumen
tasjon for og imot, og de kom fram til at å trekke 
fra de 18 kronene ikke gav en helt presis løsning, 
men at endringen tross alt ikke ville utgjøre det 
helt store når det var snakk om nesten 9500 kr. 
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Pengene ble levert hos NOKAS, som telte 
opp kr 10 139,00. Denne summen var ikke helt 
nøyaktig siden det også ble sendt med penger 
fra noen elever som ville gi litt ekstra til Redd 
Barna. Disse pengene ble samlet inn på tombola. 
Hvor mye penger det var utenom 50øringene, 
fikk vi dessverre ikke kontroll på, men elevene 
regnet ut at det anslagsvis dreide seg om 300 
kr. De ekstra pengene fra tombola førte til at 
det ble umulig for elevene å finne ut hvor mye 
de beregnet feil. Likevel kan vi ut fra elevenes 
overslagsregning anta at summen av 50ørin
gene lå et sted mellom 9 700 og 10 000 kr, noe 
som gjorde beregningen til elevene på syvende 
trinn relativt god. 

Drøfting
Prosjektet ga elevene en fin mulighet til å 
arbeide med matematikk som problemløsning. 
Elevene fikk anledning til å bruke matematikk
k unnskapene de hadde, i en reell oppgave
kontekst, og samarbeidet elevene imellom førte 
til mange gode matematikkfaglige diskusjoner. 
Selv om både elevene og jeg følte at dette mate

matikkprosjektet var vellykket, er det mye som 
kunne vært gjort annerledes. I ettertid er det 
ikke vanskelig å se at prosjektet hadde et mye 
større matematikkfaglig potensial enn hva jeg 
forutså til å begynne med. Ettersom prosjektet 
underveis økte i omfang, ble mange beslutnin
ger tatt veldig raskt. Med en grundigere plan
legging og et større tidsperspektiv er det ikke 
utenkelig at jeg ville valgt å gjøre enkelte ting 
på en annen måte. For eksempel måtte flere av 
diskusjonene avsluttes før alle elevene var fer
dige med å diskutere og/eller var fortrolig med 
løsningen som ble valgt. Det dukket også opp en 
del andre problemstillinger som vi aldri rakk å 
ta opp til diskusjon. 

Dessuten var det også flere ting vi som skole 
kunne lagt til rette for utover det vi gjennom
førte. Det ville blant annet vært interessant å 
utvide matematikkprosjektet til å gjelde alle 
elevene ved skolen i større grad. Hvert enkelt 
trinn kunne for eksempel se på matematikken 
i innsamlingsprosjektet hver for seg. I en slik 
innsamlingsprosess er det ikke umulig å tenke 
seg at det vil oppstå en del hypoteser rundt 
spørsmål som: 
– Hvor mye har vi samlet inn til nå i kilo?
– Hvor mange penger er det?
– Kommer vi til å fylle hele flasken?
– Hvilket trinn vinner?

Slike spørsmål er gylne muligheter til å arbeide 
med reelle problemer som er virkelige for elev
ene, og ikke bare en oppdiktet oppgavekontekst 
fra et oppgavehefte. Å arbeide rundt slike spørs
mål skaper også en del hypoteser blant elevene 
om hvordan vi kan finne svar. Å utfordre elev
enes intuitive strategier ved å gi dem mulighet 
til å komme fram til en løsning tror jeg styrker 
elevenes bevissthet over behovet for å kunne 
matematikk. 

Jeg tror vi lærere må se etter og gripe mulig
heter til å tilrettelegge for at elever kan bruke 
matematikk i virkelighetsnære kontekster i langt 
større grad enn det vi gjør i dag. Som lærere kan 
vi lett bli for opptatt av å «følge boka» og passe 

Figur 4. Ca. 70 kg 50-øringer.
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på at elevene har gjort alle oppgavene for at vi 
skal være sikre på at de har nådd alle målene i 
Kunnskapsløftet, eller i alle fall har hatt mulig
heten til det. 

Vi som lærere skal ikke være redde for å 
utfordre elevene i matematikk utenfor klasse
rommet. Målene i Kunnskapsløftet kan dekkes 
hvis man er bevisst på dem, men like viktig er 
motivasjonen som oppgavekonteksten skaper, 
kan være med på å gi matematikktimene et løft. 
Dette kan også skje for de som av ulike grunner 
sliter i faget. Arbeidet med prosjektet 50ørin
gen dekket flere mål i kunnskapsløftet. Her er 
noen:

Etter annet trinn står det blant annet at 
elevene skal kunne gjere overslag over 
mengder, telje opp, samanlikne tal og 
uttrykkje talstorleikar på varierte måtar 
(Udir, 2012a)

Etter fjerde trinn står det blant annet at elevene 
skal kunne
– samanlikne storleikar ved hjelp av høvelege 

målereiskapar og enkel berekning med og 
utan digitale hjelpemiddel (Udir, 2012b)

Etter syvende trinn står det blant annet at elev
ene skal kunne
– stille opp og forklare berekningar og fram

gangsmåtar, og argumentere for løysings
metodar

– bruke forhold i praktiske samanhengar
– velje høvelege måleiningar og rekne om 

mellom ulike måleiningar
– velje høvelege målereiskapar og gjere prak

tiske målingar i samband med daglegliv og 
teknologi, og vurdere resultata ut frå presi
sjon og måleusikkerheit (Udir, 2012c) 

Fordi elevenes forhold til Redd Barna er noe 
positivt og virkelig, tror jeg at konteksten var 
med på å gjøre matematikken i prosjektet både 
meningsfylt og interessant for dem. Når elevene 
arbeider med denne typen matematiske proble

mer, er det opplagt hva som er formålet, og de 
ser behovet for å kunne bruke sine matematiske 
ferdigheter. 

Freudenthal (1991) hevder at elever bør bli 
tilbudt et læringsmiljø hvor de kan konstruere 
matematisk kunnskap og ha muligheter til å 
høyere nivåer av forståelse. I likhet med Freu
denthal tror jeg elever best oppnår matematisk 
forståelse når de møter reelle problemer i vir
kelighetsnære kontekster. Å se matematikkfaget 
i skolen slik, for eksempel gjennom prosjekter 
som «50øringen», kan bidra til læringsmiljø 
der elevene får muligheten til å nyttiggjøre seg 
sine matematikkunnskaper.

Avslutningsvis kan det være interessant å 
reflektere over hvilke problemstillinger som 
dukket opp etter dette prosjektet. Hvorfor 
beregnet elevene ca. 9460 kroner og ikke ca. 
9800, som er et riktigere svar? Hvor er det mest 
sannsynlig at feilberegningen ligger? Hvor mye 
hadde alle skolene i Trondheim samlet inn hvis 
vi går ut ifra at de samlet inn like mye per elev 
som Vikåsen skole? Refleksjoner som munner 
ut i problemstillinger som dette, kan danne 
grunnlag for nye dialoger med elevene som er 
like fruktbare som dem prosjektet medførte.
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Bengt Aspvall, Eva Pettersson

Från datamaskinernas värld
Hur kan vi stimulera elever i matematik, och 
hur kan vi genom matematik förklara delar av 
datamaskinernas funktioner? Vi visar hur man 
kan introducera matematiska begrepp från IKT 
området på ett lekfullt sätt. Övningarna kan 
användas som inslag i matematikunder visning. 
Eleverna är aktiva deltagare i övningarna som 
genomförs med enkla hjälpmedel och utan 
datamaskiner. 

Matematikundervisningen diskuteras ofta 
och får ibland utstå en del skarp kritik. Det 
görs återkommande nationella och internatio
nella jämförelser. Har de genomsnittliga kun
skaperna försämrats? Har vår matematikspets 
tunnats ut? Läroböcker och kursplaner styr i 
varje fall den svenska matematikundervisnin
gen ganska hårt. I svenska grundskolan går 
”som regel” drygt halva tiden för matematik till 

tyst räkning i böcker (Pettersson, 2011). Läraren 
går igenom under knappt en femtedel av tiden 
och ungefär lika mycket går till laborativ (utfor
skande, experimenterande) matematik. En del 
undervisningstimmar faller bort och kvar är i 
genomsnitt kanske 10 minuter i veckan till labo
rativ matematik. Det är under denna tid som 
eleverna aktivt skall samtala, samarbeta och 
diskutera matematiska problem ställningar och 
också möta nya utmaningar. Eleverna skall ha 
möjlighet att uppleva och studera tillämpningar 
av matematik samt lägga grunden till den mate
matiska förståelsen. 

Vi ger exempel på berikning, ”sidosprång”, 
som kan användas som en röd tråd under skol
åren. Det är aktiviteter som alla i klassen kan 
vara med på och som kan stimulera till diskus
sioner och efterföljande fördjupning. Temat 
bygger på en kombination av matematik och 
datakunskap – datamaskiner och program 
använder i mycket stor grad matematik och 
matematiska samband. Övningarna genom
förs utan datamaskiner, istället illustrerar vi 
med hjälp av eleverna och laborativt mate
rial. De ursprungliga idéerna kommer från 
projektet Computer Science Unplugged och 
samarbetet med dess primus motor Tim Bell, 
Nya Zeeland. I denna artikel kommer vi att 
beskriva tre aktiviteter och hur de kan kopp
las till matematik undervisningen. Vi har med 
framgång genomfört en rad olika aktiviteter 
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baserade på ”Unplugged” i klassrum och i aula, 
på öppet hus och på science center, inne och ute. 
Barn i alla åldrar tycks uppskatta att bli invol
verade och själva utforska den underliggande 
matematiken. 

Den första ”Unplugged” presentationen i 
Norge som vi känner till hölls för femton år 
sedan. En annan av initiativtagarna till Com
puter Science Unplugged, Michael Fellows 
besökte Universitet i Bergen och önskade under 
sitt besök även träffa en skolklass. Tillsammans 
med Bengt Aspvall, Jan Arne Telle och Sven Olai 
Høyland fick de möjlighet att besöka en fjärde 
klass på Vadmyra skola i Bergen. (Presentatio
nen skedde i stort sett helt på engelska!) Sedan 
dess har personerna i denna kvartett hållit 
många presentationer på norska Vestlandet (på 
skolor, universitet och högskola). På LAMIS 
sommarkurs 2012 höll Bengt Aspvall ett ple
numsföredrag och en workshop där bland annat 
aktiviteterna i denna artikel genomfördes och 
de matematiska aspekterna diskuterades. 

1. Binära tal
Den första aktiviteten visar hur man med enkla 
medel kan låta eleverna arbeta och experimen
tera med det binära talsystem, ett talsystem som 
datamaskiner använder sig av. Eleverna lär sig 
snabbt hur man skriver tal i detta system och att 
det binära talsystemet är väl lämpat för maski
ner som bara förstår ”på” och ”av” när de läser 
och skriver tal. (Aktiviteten er beskrevet i tekst
boksen. Red. anm.)

Om man vill kan man göra en utmaning 
mellan två lag i klassen och ta tiden. Har man 
yngre barn kan man utesluta 8:an och göra 
övningen med tre deltagare och har man äldre 
elever kan man lägga till nästa tal som är 16. 

Frågor som kan ställas efter avslutad 
övning: 
– Varför har vi just dessa tal och är det något 

speciellt med dem? 
– Vad skulle nästa tal vara om en elev till 

skulle vara med? 
– Hur långt kunde vi räkna då? 

Mål med övningen: 
Det vi har arbetat med är binära tal, det vill 

säga nollor och ettor som datamaskiner använ

1. Binära tal

Material: 
Fyra olika A4-papper, där ena sidan är svart 
och den andra vit. På de vita sidorna skriver 
man siffrorna 1, 2, 4 och 8, komplettera gärna 
med hjälp av prickar. 

Utförande: 
Man plockar fram fyra elever och ställer dem 
på en rät linje. De får sedan var sitt papper 
och man förklarar att de är värda precis den 
siffra som står på deras papper när de håller 
fram den vita sidan. De är värda noll när de 
håller fram den svarta sidan. De skall nu 
samarbeta, en mycket viktig del i det hela, för 
att tillsammans visa övriga i klassen talen 0 till 
och med 15 med hjälp av sina papper. Läraren 
börjar med att säga talet 0 och eleverna 
skall visa fram den svarta sidan av pappret. 
När de gjort detta och på så vis visat talet 0 
skall klasskamraterna svara JA och läraren 
fortsätter med talet 1 osv till talet 15. När talet 
10 skall visas skall de fyra personerna visa 
fram sina skyltar på följande sätt: 

Här står då med hjälp av binära tal: 1010 vilket 
motsvarar 10 genom att basen 2 används  
1·23 + 0·22 + 1·21 + 0·20.
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der sig av. Varje gång den svarta sidan är fram 
är det en nolla och varje gång man visar sitt tal 
är detta en etta. Övningen ger först och främst 
träning i antal, att kunna summera. Den är 
också en bra samarbetsövning. Frågorna som 
man ställer efteråt skall leda eleverna in i en ny 
bas. De skall se att man med hjälp av sin fem 
fingrar, döpta till siffrorna 1, 2, 4, 8 och 16, kan 
räkna mycket längre än till fem. Det krävs bara 
att man tänker på ett nytt sätt. 

Man kan gå vidare och visa hur datamaski
nen med hjälp av binära tal hanterar texter. På 
liknande sätt som Morsealfabetet representerar 
bokstäver, siffror och skiljetecken med hjälp av 
korta och långa signaler kan vi tilldela varje 
tecken vi önskar lagra i datamaskinen ett eget 
binärt tal. Det ger oss en binär kod för våra 
tecken, dvs. för lagring av text. Avslutningsvis 
kan man berätta att bilder och ljud också lagras 
med hjälp av binära tal. 

2. Koder
Den andra aktiviteten kommer från ett område 
som heter kodningsteori. Målet är att lagra 
information på ett sådant sätt att man kan åter
skapa den ursprungliga informationen även om 
det skulle inträffa ett fel under lagringen. Fel
korrigerande koder är inbyggda i elektroniska 
lagringsmedia och används till exempel för 
CD och DVD. I vår aktivitet är informationen 
en 5×5 bild av svarta och vita brickor. Koden 
”känner” om ett fel inträffar (en av brickorna 
skiftar färg), men man måste lägga till ytterli
gare information till bilden för att uppnå denna 
säkerhet. (Aktiviteten er beskrevet i tekstbok
sen. Red. anm.)

Frågor som kan ställas efter avslutad 
övning: 
– Hur gick detta till? Kunde läraren memo

rera in hela mönstret innan hon vände sig 
om eller finns det något annat sätt? 

– Diskutera udda och jämna 

2. Koder

Material: 
Kvadrater av trä eller hårdare papp storlek 
ca 2.5·2.5·0.3 cm. Det skall vara olika färg 
på kvadratens framsida och baksida och det 
behövs minst 36 stycken men är bra om det 
finns fler. 

Utförande: 
Låt några av eleverna lägga upp 5·5 kvadrater 
såsom en stor kvadrat. De får lägga dem 
hur de vill, med vilken sida som helst upp, 
bara inte alla visar samma färg. Diskutera hur 
många kvadrater som nu ligger på bordet. 
Läraren kompletterar sedan kvadraten så 
den blir 6·6 stor. För de lite äldre önskar man 
kanske göra en digression för att ”maskera” 
varför läraren utvidgar mönstret! Den behöver 
inte handla om något speciellt. Man kan, till 
exempel, använda tillfället till att geometriskt 
illustrera kvadreringsregeln (”kvadratsetning”) 
på liknande sätt som Karin Kairavou (2010) 
beskriver i sin Tangenten artikel. Komplettera 
med en kvadrat i varje rad och varje kolumn 
på ett sådant sätt att du får jämnt antal 
kvadrater av en färg i varje rad och varje 
kolumn. Sedan ber läraren någon av eleverna 
vända en av kvadraterna medan läraren tittar 
bort. Läraren kan sedan peka ut vilken av 
kvadraterna som eleven vänt. 
Så här kan eleven ha lagt ut sina kvadrater: 

Då får man som lärare fylla på varje rad och 
kolumn på följande sätt: 
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upptäcka (och rätta) fler felskrivningar! 

3. Sortering
Den sista aktiviteten illustrerar en sorterings
algoritm i aktion. Lagrad informationer i data
maskiner sorteras ofta efter olika kriterier. Tänk 
bara på meddelanden eller filer som behöver 
sorteras på nytt när man önskar lista dem efter 
namn, datum eller storlek. Det är enklast att 
illustrera algoritmen genom att sortera tal efter 
storlek. (Aktiviteten er beskrevet i tekstboksen. 
Red. anm.)

Övningen illustrerar sortering av informa
tion där flera saker sker samtidigt (de tre första 
gångerna sker tre jämförelser samtidigt). Det är 
ett exempel på parallellprocessering och fanns 
tidigare bara i avancerade datamaskiner. Nu är 
det vanligt med flera processorer (”hjärnor”) 
även i en PC. 

Bland de äldre eleverna kan man börja med 
att berätta om olika algoritmer för sortering 
där allt sker sekventiellt (bara en sak sker åt 
gången). Det finns båda snabba och lång
samma sorteringsmetoder. Det går utmärkt att 
illustrera några av dessa genom att sortera 5–8 
elever längdmässigt på en rad. Därefter kan man 
berätta att stora datamängder kräver mycket 
snabba sorteringsmetoder och därför lämpligt
vis gör flera saker parallellt (som i övningen). 
(Aktiviteten er beskrevet i tekstboksen. Red. 
anm.)

Mål med övningen: 
Övningen ger dels rena färdigheter i matema

tik, att bestämma talens storlek, på ett lekfullt 
sätt. Dels är det en samarbetsövning som oftast 
ger bra diskussioner eleverna emellan och som 
kan följas upp av läraren efteråt. För de lite äldre 
eleverna så ger det en första insikt i hur datama
skiner sorterar information. För de yngre räcker 
det kanske att peka på att den mesta informa
tionen vi ser i datamaskin är sorterad på något 
sätt. Det gäller filer, adresser, låtar, mm. 

När barnet/eleven vänder på en bricka ser 
man detta direkt eftersom det då är udda antal 
svarta/vita brickor i exakt en rad och exakt en 
kolumn. Trolleri, eller? 

– Hur går det om vi vänder 2 kvadrater? 
Mål med övningen: 

Denna övning tränar i de yngre åren udda 
respektive jämn. För de lite äldre eleverna kan 
man fördjupa sig i bilders uppbyggnad. Varje 
kvadrat kan t. ex. symbolisera en pixel i en 
svartvit bild. Den extra raden och den extra 
kolumnen gör det möjligt att finna och rätta 
ett fel. Det vill säga skulle bilden råka ut för en 
skada (en repa på en DVD eller störning på en 
faxlinje) så kan vi rätta detta. Vi kan även finna 
ut om det skett två förändringar, men då är det 
inte säkert vi kan säga exakt vilka två kvadrater 
som vänts. I verkligheten innehåller en CD, en 
DVD och en hårddisk mycket extra information 
för att kunna upptäcka och rätta större fel, men 
principen är den samma. I internettrafik före
kommer nästan exakt den beskrivna metoden. 
Det sista tecknet i en boks ISBN och den tionde 
siffran i ett svenskt personnummer har lik
nande funktion. I ett norskt födselsnummer är 
för övrigt både den tionde och den elfte siffran 
kontrollsiffra. Norge har alltså ett matematiskt 
bättre konstruerat födselsnummer som kan 
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Avslutning 
Man kan komplettera ovanstående aktiviteter 
på många sätt. Man kan till exempel inleda med 
att prata om hur det går till när vi betalar våra 
räkningar via Internet. Detta kan tjäna som ett 
motiverande exempel inledningsvis som man 
återkommer till mot slutet. Är det säkert att 
betala med kreditkort över Internet? Hur skyddar 
man sig när kortnumret passerar datamaskiner 
på Internet? Ett annat trevligt inledande exempel, 
som knyter direkt an till den matematik vi illus
trerat ovan, är de ”magiska binära korten”. En 
version av dessa kort nämns av Kairavuos (2010). 
På slutet tar man åter fram de magiska binära 
korten. Man ”undersöker” då hur det magiska 
kan förklaras. Svaret bygger på att det finns ett 
unikt sätt att skriva ett binärt tal, liksom det bara 
finns ett sätt att skriva ett decimalt tal. 

Vi har med framgång genomfört aktivite
ter i klassrum och i aula, på öppet hus och på 
science center, inne och ute. Beroende på hur 
mycket man berättar och beroende på elevernas 
nyfikenhet och förmåga använder vi vanligen 
4575 minuter. Den som planerar att använda 
Unplugged i sin egen undervisning kan se video
presentationer av flera aktiviteter. Filmerna är 
avsedda som hjälp vid förberedelserna och inte 
för eleverna. På Unplugged’s hemsida finns ytter
ligare material som fritt kan lastas ner. Vi rekom
menderar att man om möjligt genomför bara 
någon övning åt gången och gärna återkommer 
flera gånger för att så bra som möjligt anknyta 
till övrig undervisning. 

Referenser 
Aspvall B. & Pettersson E. (2007), Från datorernas 

värld, Nämnaren, 34(2), 44–48. 
Kairavuo, K. (2010), Konkretisering av matema-

tiska begrepp i skolan, Tangenten 21(1), 
11–15. 

Pettersson, E. (2011), Studiesituationen för elever 
med särskilda matematiska förmågor. Dok-
torsavhandling. Växjö: Linneus University 
Press.

www.csunplugged.org

3. Sortering

Material:
Presenning ca 8×6 meter, finns att köpa i 
järnaffärer. Bra om den är grå eller vit. På 
presenningen ritar man upp en sorteringsmall 
enligt följande mönster: 

Man behöver tjocka pennor gärna i olika 
färger för att göra det illustrativt. 

Utförande: 
Man använder sig av denna övning på olika 
sätt beroende på åldersgrupp. Eleverna 
får varsin hård pappskiva/papper med en 
siffra på (för de minsta barnen kan man ha 
prickar). Här kan man börja med talen 1 t.o.m 
6. Man förklarar hur de skall ta sig fram i 
sorteringsmallen. Deltagarna tar ett steg fram 
och hamnar i en cirkel och väntar där tills en 
kompis kommer. Då jämför man sitt tal med 
kompisens och den som har det lägsta talet 
går åt höger (dvs. följer röd linje) och den 
andre åt vänster (blå linje). Man kommer till 
en ny cirkel och proceduren upprepas. När de 
kommer fram till rektanglarna på andra sidan 
har deras siffror sorterats i storleksordning. 
Detta oavsett hur de startade. 

Man kan nu fortsätta med andra tal på 
deras papper. Det kan vara tiotal, hundratal 
eller tusental. Höga tal brukar vara uppskattat 
även hos de yngre barnen/eleverna. När man 
har klarat av de hela talen kan man ge sig 
på decimaltal eller bråktal och då har man 
kommit uppåt i årskurserna. 
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Teresia Jakobsson-Åhl

En lærers refleksjon rundt 
sine elevers matematiske 
resonnementer 
I skoleåret 2009/2010 deltok jeg i prosjektet Skri
ving i alle fag ved Nadderud videregående skole. 
Jeg interesserte meg spesielt for kommunikasjon 
ved oppgaveløsning i arbeid med funksjons
begrepet (JakobssonÅhl, 2008). Målsettingen 
med dette utviklingsarbeidet var å få innsikt i 
hvordan elever forklarer tankegangen sin mens 
de løser oppgaver i funksjonslære. Jeg utformet 
et undervisningsopplegg i en Vg1gruppe som 
tok kurset Matematikk 1P i skoleåret 2009/2012, 
der elevene underveis leverte skriftlige svar på 
ulike oppgaver. I denne artikkelen vil jeg ta 
utgangspunkt i dette arbeidet, og jeg vil spesielt 
fokusere på ulike representasjonsformer.  

Undervisningsopplegget hadde fokus på 
uttrykksevner som hadde til hensikt å ivareta 
ambisjonene i læreplanen fra 2006 om å inte
grere kommunikative ferdigheter i de mate
matiske aktivitetene. Fellesfaget matematikk 
beskriver blant annet følgende:

Å kunne uttrykkje seg skriftleg i matema
tikk inneber å løyse problem ved hjelp av 
matematikk, beskrive og forklare ein tanke
gang og setje ord på oppdagingar og idear. 
Ein lagar teikningar, skisser, figurar, tabel

lar og diagram. I tillegg nyttar ein matema
tiske symbol og det formelle språket i faget. 
(Udir 2009.)

Skriving i matematikk kan med andre ord 
tolkes som en prosess der ulike representa
sjonsformer er en naturlig del av oppgaveløs
ningen (Gjøvik og Sanne, 2009, s. 34–35). Jeg 
ønsket derfor å fokusere på hvordan elevene 
brukte de ulike representasjonsformene når de 
uttrykte sine matematiske idéer. Elevene løste 
oppgaver fra læreboken slik de var vant til fra 
før. Vi fulgte periodeplanen for 1Pgruppene 
på skolen da emnet var funksjoner. I tråd med 
denne planen gikk vi gjennom begrepene i 
den rekke følgen de ble introdusert i Heir et al. 
(2009). Undervisnings opplegget var inndelt 
i fire faser som hver fokuserte på et sentralt 
moment i matematikkurset. Nedenfor beskri
ver jeg kort disse fasene. I fase 2, 3 og 4 levete 
elevene inn skriftlige løsninger på enkelte opp
gaver. Jeg brukte elevenes skriftlige innleverin
ger i arbeidet med å få en oversikt over elevers 
forklaringer. I fase 3 gir jeg en mer detaljert pre
sentasjon av en oppgave og en klassifisering av 
elevbesvarelsene etter en analysemodell som er 
inspirert av ulike former for skriving (Ntenza, 
2006, s. 334–336). Jeg går ut fra tre kriterier:
1. Symbolisk skriving: Eleven bruker de 

symbolene de har tilegnet seg ved å gjøre 
tradisjonelle rutineoppgaver. 

Teresia Jakobsson-Åhl
IT Gymnasiet Södertörn, Stockholm
teresiajaa@live.se
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2. Lingvistisk oversettelse : 
Eleven oversetter de 
matematiske begrepene 
og symbolene til et 
hverdagslig språk. 

3. Ingen forklaring: Eleven 
bruker svar av typen 
«Jeg ser med én gang», 
«Jeg kan ikke dette».

Fase 1: Felles terminologi 
i funksjonslære
I klasserommet arbeidet vi 
med førstegradsfunksjoner 
og de grunnleggende begre
pene koordinatsystem, kon
stantledd og stigningstall. 
Læreren gikk først gjennom 
de forskjellige representasjonsformene i plenum 
med følgende eksempel hentet fra læreboken 
Matematikk 1P (Heir et al. 2009:190). En gutt 
har et kontantkort til mobilen der startavgiften 
er 0,60 kr, og prisen for å ringe er 1,50 kr per 
minutt. Læreren presenterte hvordan dette kan 
illustreres på ulike måter (se figur 1).

Pilene spesifiserer ulike muligheter for å gå 
fra én representasjonsform til en annen. Inte
grert bruk av ulike representasjoner av funk
sjoner bidrar til forståelsen av de matematiske 
begrepene. Jeg var hele tiden bevisst på hvordan 
jeg brukte ordene for de ulike representasjons
formene. Det førte til en felles terminologi om 
funksjonsbegrepet som vi brukte når vi snak
ket om hvordan man kan løse ulike oppgaver i 
funksjonslære.

Elevene løste oppgaver i læreboken der det 
gjaldt å oversette mellom ulike representasjo
ner av funksjoner for å få innsikt i funksjons
begrepet.

Fase 2: Oppgaver uavhengig av kontekst
I denne fasen trente elevene på å bruke ulike 
representasjoner av førstegradsfunksjoner uten 
at oppgavene var plassert i en spesifikk situa
sjon. Elevene tolket grafiske framstillinger, blant 

annet for å finne konstantledd og stigningstall 
og å sette opp funksjoner. De arbeidet med opp
gaver fra læreboken, individuelt og/eller i par. 

Innleveringsoppgaven fokuserte på over
gangen mellom ulike representasjoner av funk
sjoner (grafer og verditabeller). Elevene var 
nødt til å gå mellom graf og tabell for å fastslå 
hvilken graf som hørte sammen med en bestemt 
tabell. I elevbesvarelsene kunne jeg se at elev
ene kunne koble sammen grafer og tabeller og 
fokusere på hvor grafen skjærer yaksen. Enkelte 
elever forklarte tanken sin med symbolsk skri
ving, for eksempel «fordi når x = –2, så er 
y = 0». De fleste brukte lingvistisk oversettelse 
i stedet, for eksempel: «Når man ser på tallene 
og hvor strekene krysser, er det lett å se hvilken 
graf som hører til hvilken tabell». I oppgaver 
uten kontekst brukte læreren og læreboken et 
formelt språk, mens det virket som om elevene 
foretrakk et hverdagsspråk i sine besvarelser. 
De hadde upresise begrunnelser for sine valg. 
I tillegg ble det forventet at elevene skulle gjøre 
om en graf til et funksjonsuttrykk. Det synes 
som om mange opplevde at denne overgangen 
ble vanskeligere. Noen elever sa for eksempel at 
det var enklere å arbeide med tabeller og grafer 
enn å bestemme funksjonsuttrykk. De var altså 

Figur 1. Ulike representasjonsformer av den samme funksjonen (inspirert av 

Sandvold et al., 2006, s. 270).
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bevisste på hvilke overganger de behøvde å øve 
mer på. Gjennom felles aktiviteter trente vi 
derfor på hvordan man setter opp funksjons
uttrykk ut fra grafer og tabeller. 

Fase 3: Oppgaver avhengig av kontekst
I denne fasen var intensjonen at elevene skulle 
lære å bruke representasjonsformer i forskjel
lige situasjoner i dagliglivet. Den innledende 
gjennomgangen startet med en vanlig situa
sjon i 1Pkurset. Det dreier seg om en jente som 
kjører bil, og hvor mye bensin det er igjen etter 
en viss tid. Deretter arbeidet elevene parvis med 
oppgavene i læreboken. Læreren brukte tid på å 
diskutere begrepene med hvert par. Elevene fikk 
forklare muntlig hvordan de løste oppgavene. 
De fikk mulighet til å utvikle sin forståelse for 
begrepene ved å kommunisere med hverandre 
og med læreren. 

Elevene gjorde en innleveringsoppgave som 
var hentet fra oppgavesamlingen i læreboken, 
der et spørsmål om å forklare resonnementet 
(coppgaven) er lagt til (Heir et al., 2009, s. 
310):

Oppgave 2 
Claus har et mobiltelefonabonnement der 
han betaler 0,50 kr i startavgift og 0,40 kr 
per minutt samtalen varer. 
a) Finn prisen for en samtale på 5 minutter.  
b) La y være prisen i kroner for en samtale 
som varer x minutter. Finn en formel for y. 
c) Forklar hvordan du resonnerte for å 
komme frem til svaret i oppgave a) og b).

Jeg har prøvd å systematisere elevens forklarin
ger ut fra de tre kriteriene i Ntenzas (2006:334
336) analysemodell, og her er noen eksempler: 

1. Symbolsk skriving
– 2b) er litt vanskeligere å forklare. Det er 

på en måte det samme som «a». 0,50 er 
konstanttallet, 0,40 er minuttprisen, og 
minuttene er det variable, dvs. «x».

– 2b) Da jeg fant formelen, skjønte jeg at 0,40 

var stigningstallet fordi det ville endre seg 
og at 0,50 var konstantledd fordi startav
giften var den samme hele tiden uansett.

2. Lingvistisk oversettelse
– Siden startprisen er 0,50 og minuttprisen 

er 0,40, må man gange 0,40 med 5 siden 
det er snakk om 5 minutter. Og deretter 
plusser man startprisen med minuttprisen. 
Jeg kom frem til y = 0,4x + 0,50 fordi x = 
antall minutter, og da blir det 0,40, som 
er minuttprisen, ganger x minutter pluss 
startprisen, som er 0,50. 

– 2a) Jeg tok og ganget antall minutter og 
hvor mye det kostet for et minutt sammen, 
så plusset jeg til startavgiften. 2b) Her blir 
det det samme opplegget som i a, men nå 
vet vi ikke hvor mange minutter samtalen 
varte, og det står som x. 

– Jeg lagde en tabell (egentlig litt unødven
dig) og fant ut prisen ved å gange minutt
prisen med 5 og legge til startprisen:

y x Kostnad i kr

0,50 + 0,4 · x 0 0,50

0,50 + 0,4 · 1 1 0,90

0,50 + 0,4 · 3 3 1,70

0,50 + 0,4 · 5 5 2,5

– Da jeg hadde funnet ut prisen for 5 min, 
så jeg bare på måten jeg regnet det ut på: 
0,5 + 0,4x. Dette ble altså formelen.

3. Ingen forklaring
– 2b) vet ikke hvordan man skal forklare 

det, men man forstår det etter at man har 
gjort a.

Som det fremgår av eksemplene ovenfor, kan 
elevene sette opp et funksjonsuttrykk i denne 
oppgaven. Det virker som om elevene oftest for
klarer sine resonnementer ved å trans formere 
de matematiske begrepene stigningstall og kon
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stantledd til situasjonen. Elevene bruker hver
dagsord i sine beskrivelser og uttrykker seg på 
varierende måter. Én forklaring kan være at det 
er naturlig å legge vekt på tolkningen av selve 
konteksten i tekstoppgaver, og da bruke hver
dagsuttrykk. 

Fase 4: Oppsummering
Mot slutten av perioden om funksjoner 

arbeidet vi med representasjonsformer i for
bindelse med førstegradsfunksjoner i ulike 
praktiske sammenhenger. Vi diskuterte for 
eksempel hvordan ulike vilkår for mobilabon
nementer, beskrevet med ord, kan fremstilles 
som en graf.

La oss se på de to innleveringsoppgavene. 
Hensikten med oppgave 3 var å teste om elev
ene kunne finne et funksjonsuttrykk ut fra en 
grafisk fremstilling av en rett linje som skjærer 
yaksen ved y = 4 og som har stigningstall –2 
og hvordan de resonnerte. En elev forklarte føl
gende: «Jeg fikk y = 4 – 2x av linjen fordi kon
stantleddet er 4, siden det er der linjen treffer 
yaksen. Stigningstallet er –2 fordi hvis du går ut 
fra konstantleddet, må du gå to ned i minusret
ning for å treffe linjen.» De elevene som klarte å 
formulere funksjonsuttrykket, behersket mate
matiske symboler. Én elev skriver: 

Med utgangspunkt i der linjen skjærer 
yaksen ser man at per rute den når bortover 
xaksen skjærer den 2 ruter ned langs yaksen. 
Dermed, per rute den når på yaksen, legger den 
bak seg 0,5 på yaksen. I tillegg til startpunk
tet som er på 4 langs yaksen blir likningen for 
linjen: y = –0,5x + 4. 

Dette er et eksempel på hvordan mange av 
elevene resonnerte. De kunne identifisere kon
stantleddet, men ikke stigningstallet, ut fra 
grafen. De prøvde å finne stigningstallet ved 
hjelp av en rutine. Deres forklaringer opplevdes 
ofte uklare og upresise. 

Oppgave 4 er hentet fra en terminprøve til 
læreboken Sigma 1P (SIGMA 2010), der opp
gave 4d ble lagt til. Det er en praktisk oppgave 
om kostnader i en bedrift, og elevene kan velge 

ulike løsningsmåter.

Oppgave 4. 
En bedrift setter opp følgende funksjon der 
x er antall enheter som produseres.

K(x) = 5000 + 7x

a) Finn kostnaden ved å produsere 1500 
enheter. 
b) Tegn grafen til K i et koordinatsystem 
for opp til 1500 enheter. 
c) Hvor mange enheter får man laget for 
10 000 kroner? 
d) Forklar hvordan du resonnerte for å 
finne svaret i oppgave c).

Elevene løser oppgave 4c på ulike måter. Enkelte 
elever setter opp en likning. Disse elevene 
bruker symbolsk skriving, for eksempel:

Jeg så på grafen og leste ut av den ved at jeg 
byttet ut K med 10 000.
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For disse elevene er likningen en del av reson
nementet. Det kan tyde på at elevene mestrer 
det matematiske symbolspråket. Andre elever 
tegner grafen på papir og viser til konteksten 
med en lingvistisk oversettelse. Eksempel på 
elevsvar er: «Jeg leste av på grafen og fant ut at 
når man brukte 10 000 kr, får man laget 700 
enheter». De bruker et hverdagsspråk der de 
viser til den aktuelle situasjonen. Andre løser 
oppgaven ved hjelp av grafisk kalkulator. Disse 
elevene forklarer resonnementet sitt ved å 
beskrive tastetrykkene på kalkulatoren.
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Avsluttende kommentarer
Fokus for denne artikkelen er hvordan elever 
forklarer sine løsningsmetoder når de løser 
oppgaver i funksjonslære. Jeg mener at denne 
undersøkelsen identifiserer noen viktige aspek
ter som lærere bør reflektere over for å synlig
gjøre elevers resonnementer. 

Det virker som om elevene forklarer sine løs
ninger på forskjellige måter. Generelt er det slik 
at elevene brukte hverdagsuttrykk i oppgaver 
som er uavhengige av kontekst. Deres formule
ringer var da oftest uklare. Elevene manglet et 
formelt matematisk språk. Når elever beskrev 
oppgaver i ulike praktiske sammenhenger, 
tolket de derimot den aktuelle situasjonen med 
egne ord. De brukte hverdagsord, men blandet 
av og til inn matematiske termer og symboler. 
Elevene hadde her et flytende språk. I tråd med 
den overgripende planleggingen for hele perio
den om funksjoner introduseres begrepene ved 
matematisk terminologi, slik funksjonsbegrepet 
er beskrevet i lærebøker. Bøkene starter ofte 
med kontekstuavhengige situasjoner der det er 
naturlig å bruke et formelt språk for å forklare 
funksjonene. Det betyr at lærere må være bevisst 
på språkets rolle når de presenterer, beskriver 
eller forklarer lærestoffet. Et viktig spørsmål er 
derfor: Burde ikke grunnleggende begreper som 
for eksempel stigningstall bli presentert med 
et hverdagseksempel som er kjent for elevene? 
Det ville i så fall være mulig å diskutere sentrale 
matematiske termer i en samtale med elevene. 

For å utvikle elevenes evner til å forklare 
løsningene sine fokuserte jeg på viktige ord og 
begreper, noe som førte til en felles termino
logi. Det førte også til at elevene uttrykte hva de 
trengte å trene på. Basert på elevers forklaringer 
kan lærere justere aktivitetene i undervisnin
gen.

Etter hvert ble jeg klar over at elevene brukte 
ordene «begynner» og «starter» når de skulle 
forklare grafen til en funksjon i situasjoner uav
hengig av kontekst. De sa for eksempel «Funk
sjonen starter i det punktet» mens de pekte på 
skjæringspunktet med yaksen. Dette tyder på 

at elevene oppfatter at en generell graf begynner 
i skjærningen med yaksen. Derfor er det viktig 
at vi i undervisningen diskuterer situasjoner der 
en funksjon har negative x og/eller y verdier. 
Elevene bør få tid til å arbeide på egen hånd 
med oppgaver der funksjonene antar varierende 
verdier for x og y, for å få en dypere innsikt i 
funksjonsbegrepet. 

Denne undersøkelsen viser at skriftlig og 
muntlig kommunikasjon henger nært sammen. 
Det er for eksempel viktig hvordan elever snak
ker med hverandre. Jeg hadde dessverre ingen 
mulighet til å fokusere på muntlige ferdigheter 
i undervisningssituasjonen ettersom mye annet 
skulle gjennomgås ifølge den aktuelle periode
planen. Undervisningen bør legge vekt på sen
trale begreper, og det bør ikke alltid forventes 
at elevene skal gjøre alle oppgavene i lære boken. 
Elevene kan i stedet trene ferdigheter med færre 
oppgaver. Det viktige er etter min mening at 
elevene får mulighet til å formulere tankene 
sine. Dermed vil de bedre kunne reflektere over 
sin egen læreprosess. 

En liten klasseromsundersøkelse som denne 
kan gi utbytte for læreren. I løpet av undersøkel
sen merket jeg meg jeg at elevene ble bedre til å 
forklare tankegangen sin. De fikk derimot ikke 
tid til å øve opp skriveevnen sin i matematikk 
på liknende måte som i større prosjekter. 
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Mona Røsseland

Hva påvirker 
ungdomsskoleelevers læring? 
Det er for tiden mye fokus på matematikk på 
ungdomstrinnet og hva som kan gjøres for at 
flere elever skal få oppleve mestring og oppnå 
tilstrekkelig kompetanse som grunnlaget for 
videre studier. Er det slik at mange ungdoms
skoleelever presterer dårligere faglig enn det de 
har forutsetninger til å gjøre?  Hva kan i tilfelle 
grunnen til dette være og ikke minst hva kan vi 
gjøre med det? 

Dette var utgangspunktet for min master
oppgave (Røsseland, 2011). I oppgaven ville jeg 
undersøke om det er slik at noen elever får pro
blemer med matematikk først når de kommer 
på ungdomsskolen, og hvordan de opplever sin 
situasjon som matematikkelev. Målet med stu
dien var å få frem elevenes versjon av virkelig
heten i matematikklasserommet. Jeg arbeidet 
derfor ut fra følgende problemstilling: Hvilke 
faktorer mener elevene har ført til en negativ 
utvikling i matematikk fra barneskolen til ung-
domskolen?

Det var særlig tre aspekt ved elevenes lærings
miljø som ble belyst i studien:
– Matematikkfagets særegenhet, hva er det 

elevene synes er spesielt med matema
tikk som kan gjøre det mer vanskelig enn 

mange av de andre fagene?
– Læringssituasjonene, dvs. faktorer ved 

undervisningen, læreren og de andre elev
ene.

– Elevenes identitet som matematikkelever, 
dreier seg om elevenes affektive forhold til 
faget, som følelser, selvtillit og motivasjon.

Metode og den teoretiske rammen 
For å komme i kontakt med elever som hadde 
erfart en negativ utvikling i matematikk, opp
søkte jeg en stor ungdomsskole. Jeg var interes
sert i å finne elever på tiende trinn som hadde en 
negativ forskjell mellom score på Nasjonal Prøve 
i regning da de begynte i 8. klasse og karakteren 
i matematikk etter første termin i 10. klasse. Via 
rektor ble åtte elever med den største ulikheten, 
valgt ut til å bli mine fokuselever, fra nå av refe
rert til som elever. Dette var bare gutter, og de 
gikk i to ulike klasser. Jeg gjennomførte en kva
litativ studie der elevene ble intervjuet og obser
vert i undervisningssituasjoner i en periode på 
seks måneder. 

Den teoretiske ramme for studien var 
et sosio kulturelt perspektiv på læring, med 
utgangspunkt i Wengers (1998) teori om 
praksisfelles skap. Wenger legger vekt på at 
læring er bundet sammen i en kontekst som 
involverer fellesskap, identitet, mening og prak
sis. Via teori ønsket jeg å få innsikt i elevenes 
erfaring med å være matematikkelev og hvilke 

Mona Røsseland
Lærebokforfatter og foreleser
mona@fiboline.no
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faktorer som påvirker deres læring i faget. 
Læring i matematikk blir her satt i relasjon til å 
være deltaker i en kulturell praksis, der de kol
lektive aspektene ved læring blir presisert.  

Hva er det med det matematisk fagstoffet 
som gjør det spesielt utfordrende for 
elevene?
Analysen viser at det var særlig tre faktorer med 
faget som elevene fremhevet. For det første sa 
alle at de måtte lære for mye stoff på for kort 
tid, og for det andre så betegnet de faget som 
virkelighets fjernt og meningsløst. Et tredje ele
ment var at de fremhever algebra som det emnet 
som utløste problemene på ungdomsskolen.  For 
alle tre faktorene sa de at dette var noe de først 
merket da de begynte på ungdomsskolen.

Mye stoff på kort tid
Møte med matematikken på ungdomsskolen 
bar preg av at mye nytt stoff ble presentert i et 
raskt tempo, og der fokus var på hvordan de 
skulle løse oppgavene i læreboka. Elevene sa 
at på barneskolen brukte lærer mer tid på de 
ulike emnene, og de mente at lærerne der var 
mer opptatt av hva elevene lærte enn om de kom 
igjennom alle oppgavene. En konsekvens av 
tempoet på gjennomgåelse av nytt stoff og den 
korte tiden elevene fikk til å arbeide med nye 
emner, var at de hele tiden kom til kort i forhold 
til forståelse og opparbeidelse av nye ferdigheter. 
Når elevene ikke fikk med seg det som var på 
foregående side eller det som ble gjennomgått 
forrige uke, førte det til et stadig økende gap 
mellom det de følte de mestret og det som var 
forventet at de skulle kunne.  

Mangel på mening
Matematikk ble for elevene forbundet med å 
pugge og gjenkalle prosedyrer, og de opplevde 
at å memorere fremgangsmåter uten forståelse 
etter hvert ble uoverstigelig for dem. Studien 
viser at elevene ikke gjorde oppgavene som lære
ren ba dem om, og de pugget ikke fremgangs
måtene. De ble frustrert fordi de ikke forstod, så 

mistet de motivasjonen og valgte til slutt ikke
deltakelse. Å lære matematikk ved hjelp av pug
ging av metoder forsterker følelsen av et stort 
pensum, for det finnes et stort antall prosedyrer 
i mange matematikkfaglige emner. Når faget på 
denne måten blir delt opp i kunnskapsbiter og 
ferdigheter, slik at helheten forsvinner, kan det 
forsterke elevenes følelse av meningsløshet. 

Elevene strevde med å se meningen med 
faget, og sa at mye av det de lærte var unyttig 
og at de aldri kom til å få brukt for det. Studien 
indikerer at elevene ikke klarte å føle tilhørighet 
til matematikk. De opplevde matematikk som 
abstrakt, fragmentert og noe de hadde proble
mer med å identifisere seg med, og dette hadde 
en negativ påvirkning på deres motivasjon. 
Samtidig så de nytte av å lære deler av faget, som 
for eksempel prosent og økonomi. Flere av dem 
påpekte at de ikke hadde problemer med å lære 
innenfor emnene som de så nytteverdien av. Det 
kan tyde på at den meningsforhandlingen som 
skjer i matematikktimene, vil være bestemt av 
hvilken nytteverdi elevene ser ved temaet de 
arbeider med. 

Elevene sa at den store omveltningen startet 
da de begynte med ligninger. Jostein sa det på 
denne måten: Det var da vi kom til likninger og 
alt sånt. Da falt jeg helt utfor, det var så vanskelig 
og så kjedelig … der, etter det … Dette er sen
tralt og peker mot et aspekt som vi bør være 
sensitive for på ungdomsskolen. Wengers teori 
(1998) sier at dersom elevene skal forstå den 
abstrakte matematikken, må de være delaktige 
i prosessen. De kan ikke bare bli introdusert for 
de abstrakte begrepene og så anta at de forstår 
disse uten videre. Jo mer abstrakt en formule
ring er, dess mer aktiv deltakelse kreves for at 
den skal bli meningsfullt. Det sosiokulturelle 
perspektivet peker altså på at elevene etter hvert 
internaliserer begrepenes betydning gjennom 
deltakelse i et sosialt samspill. Det er derimot 
en forutsetning at eleven deltar i språklig sam
handling med andre, og at de matematiske 
begrepene knyttes til noe som allerede er kjent 
for elevene. Dermed vil formene på samtalene 
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i fellesskapet ha en avgjørende plass i elevenes 
læringsprosess. 

Instrumentalisme
Å flytte fokus bort fra instrumentelle 
innlærings metoder krever at elevene får nød
vendig tid til å bearbeide stoffet og lære med 
forståelse. Undervisningen må legge til rette 
slik at elevene lærer matematisk tenkning som 
er tuftet på grunnleggende meningsbærende 
idéer. At elevene i stedet for å fokusere på pug
ging, kan se sammenhenger og hvordan de ulike 
emnene i matematikk er relatert til hverandre. 
De vil også kunne erfare at det vil være ulike 
måter å løse matematiske problem på, at det 
ikke finnes en riktig allmektig og lærerbestemt 
metode, men at en kan komme frem til riktig 
svar via ulike innfallvinkler.  Det fører til at 
lærerne i undervisningen må ta i bruk mangfol
dige representasjoner for symbolene, og at elev
ene får muligheter til å diskutere, resonnere og 
argumentere, for på den måten å øke sjansene 
for at de ser sammenhengene.  

Elevene påpekte at på barneskolen hadde 
lærerne med seg ulike ting (konkreter) som 
støtte til symbolene. Dette er i tråd med Hiebert 
og Lefevre (1986) som sier at skal elevene utvikle 
begrepsmessig kunnskap til symbolene, må en 
lage referenter til dem. Ved hjelp av konkreter, 
visuelle bilder og referanser fra det virkelig liv 
kan elevene danne seg mentale forestillinger til 
symbolene som kan være med å gi dem mening. 
Det muntlige språket vil også være med å skape 
referenter, ved at ulike elevene får mulighet til 
å uttrykke hvordan de tenker og slik danne for
utsetning for at de andre elevene kan bygge sine 
mentale bilder. Fraværet av samtale og disku
sjon i klasserommene vil være til stor hinder for 
elevenes mulighet til å bygge bro mellom den 
virkelige verden og det symbolske matematikk
språket.

Bruk av referenter kan i tillegg til at det 
bygger en bro mellom det konkrete til de 
abstrakte begrepene, skape variasjon i under
visningen. Elevene sier at matematikk er kje

delig, fordi det bare er symboler og oppgave
løsning. Ved å bruke andre representasjonsmåter 
som konkret materiale og bilder til symbolene 
kan det gjøre undervisningen mer mangfoldig, 
noe som både vil hjelpe i forhold til kjedsom
het og gi grobunn for at elevene utvikler bedre 
forståelse i faget.  Referentene kan også være 
med å tilpasse undervisningen til flere elever, 
både i forhold til vanskegrad og ulike måter å 
lære på.  

Forskjellen fra barneskolen til ungdomssko
len handler ikke bare om undervisningen på 
ungdomsskolen, men også om det som foregår 
på barneskolen. Dagfinn (en av elevene som ble 
intervjuet) sa at han gjerne skulle møtte større 
utfordringer i matematikk tidligere, slik at 
overgangen til ungdomsskolen ikke ble så stor. 
Han sa at alt var enkelt på barneskolen. Det er 
dermed tenkelig at lærestoffet på barneskolen 
er for enkelt og at tempoet er for lavt for en del 
elever. Schielack og Seeley (2010) peker på det 
samme og de sier at elevene på barneskolen stort 
sett møter matematikk gjennom en konkret 
forankring. Dette tilsier at elevene må få mer 
erfaring med abstraksjon og generalisering på 
barneskolen, slik at de har bedre forutsetninger 
til å se mening i den mer abstrakte matematik
ken, som for eksempel algebra. Samtidig må 
fagstoffet og undervisningen på ungdomssko
len tilpasses og gi elevene flere referenter som 
hjelp i abstraksjonen av de matematiske idéene. 
Mange 13åringer vil mangle tilstrekkelig erfa
ring og kognitiv modenhet til å takle algebraens 
abstraksjoner uten støtte i noe mer konkret. 

Hvilke faktorer i læringssituasjonene 
påvirker elevenes læring i matematikk?
Gjennomgående sa elevene at matematikk var 
vanskelig og kjedelig. Jeg var opptatt av å få dem 
til å reflektere rundt undervisningen, lærerne 
og fellesskapet sammen med de andre elevene. 
De løftet frem flere faktorer som manglende 
fokus på forståelse og variasjon i undervisningen, 
mangel på forventinger og engasjement fra lærer 
og at de ønsket mer elevsamarbeid.
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Elevene påpekte at de savnet fokus på for
ståelse i undervisningen. De sa at en typisk 
matematikktime, startet med at lærer gikk 
igjennom hvordan de skulle regne og så ble de 
satt til å gjøre oppgaver på egenhånd. Elevene 
etterspurte forståelse, for som Roar sa det: «Jeg 
skulle ønske lærer kunne sagt hva han tenker 
inni seg, i stedet for å si bla, bla, pluss det, pluss 
det, er lik det og det.»

Hva er det da som gjør at lærerne velger en 
instrumentell innfallsvinkel (MellinOlsen, 
1984) til faget? Mange lærere vil hevde at de 
selv er et offer for et system som de ikke rår 
over, nemlig plikten til å følge læreplanen og at 
de må få gått igjennom pensum. MellinOlsen 
sier at mange lærere på denne måten føler seg 
forpliktet til å følge oppgavediskursen for «å 
komme i mål» med elevene. Et annet argument 
for instrumentell undervisning er at fokus på 
forståelse kan være tidkrevende og vanskelig å 
oppnå for noen elever, og de må kunne regne
prosedyrene til eksamen uansett. Det er kan
skje like greit de pugger fremgangsmåtene og så 
kan forståelsen komme senere (MellinOlsen, 
1984). 

Mange lærere er fanget av en didaktisk 
kontrakt (Brousseau, 1997) som eksisterer i 
matematikk klasserommet, og det kan hindre 
dem i å vurdere andre innfallsvinkler til under
visningen. Kontrakten sier noe om hvordan par
tene forventer at matematikkundervisning skal 
foregå. Det kan føre til at lærerne ikke i sterk nok 
grad reflekterer over at ting kunne vært gjort på 
en annen måte, og det kan føre til et kollegialt 
press for hvordan matematikkunder visningen 
skal foregå. Elevene kan også være med å tvinge 
frem en instrumentell undervisning, fordi de 
motsetter seg å involvere seg når lærer inviterer 
til diskusjon. Å skifte fra instrumentell under
visningsform til fokus på forståelse krever en 
fundamental omlegging av undervisningen, 
fordi det bygger på at elevene hele veien skal 
være delaktige i undervisningen. 

Kjedsomhet
Elevene kjedet seg i matematikkunder visningen. 
For det første kjedet de seg, fordi det var lite 
variasjon i timene. Hver matematikktime var 
omtrent identisk med den forrige. For det andre 
ble det kjedelig, fordi de opplevde at faget var 
vanskelig og de manglet opplevelse av mestring.  
Elevene lyttet bare delvis til lærer og de ble sit
tende passive å vente til lærer var ferdig med å 
snakke, for så å sette i gang med sine aktiviteter 
som førte til at timene gikk fortere. Det vil si at 
de ofte begynte å snakke og tulle med medel
ever eller de tok på seg øreklokker og lyttet til 
musikk.

Elevene kom med forslag til hva som skulle 
til for å få dem mer engasjerte i matematikk
faget. De ønsket at undervisningen skulle være 
mer variert og at det av og til var noen gøye akti
viteter. De ville gjerne ha arbeidsoppgaver der 
de kunne finne ut av ting sammen med andre 
elever, og de sa at det både var mer motiverende 
og at de lærte mer. Flere av elevene sa at de på 
barneskolen brukte mindre tid til oppgaveløs
ning og at de brukte mer tid på å ha fokus på 
hvordan ulike elever hadde regnet og tenkt. 

Variasjon
Variasjon i undervisningen kan gi gevinst på 
mange områder. En forandring i vante måter å 
arbeide på, kan i seg selv hindre kjedsomhet og 
gi økt motivasjon, og en veksling mellom ulike 
metoder kan øke muligheten for å ivareta ulike 
elevforutsetninger og interesser og gi grunnlag 
for bedre tilpasset undervisning. I tillegg vil 
forskjellige innfallsvinkler til de ulike faglige 
emnene føre til at elevene får flere referenter 
(Hiebert & Lefevre, 1986) og dermed større 
sjanse til å skape mening og utvikle forståelse 
i faget. Faktorene som går på undervisning, er 
i stor grad avhengige av hvilke valg lærere gjør. 
En kan selvsagt hevde at elevene er fri til å velge 
om de vil være delaktige eller ikke, men måten 
undervisningen blir lagt opp, med lite variasjon 
og en instrumentell innfallsvinkel kan være et 
hinder for elevengasjement og involvering.  
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Forventninger
Flere av elevene ga indirekte uttrykk for at 
lærerne ikke hadde forventninger til dem, ved 
at de sa at lærer visste at de ikke kunne og at lærer 
helst ville hjelpe elever som var effektive og som 
viste at de ville lære.  Forventningene, som blir 
tolket av deltakerne i klasserommet,  vil være 
med å styre det som skjer der. På mange måter 
kan det utvikle seg til en ond sirkel: Elevene 
tror at ingen forventer at de skal gjøre noe og 
det påvirker deres innsats og engasjement, som 
igjen fører til at lærer oppfatter at de ikke vil 
lære, og han velger dermed å konsentrere seg om 
dem som han oppfatter er motiverte. Elevene 
sa ved flere anledninger at de ønsket at læreren 
skulle følge dem opp og stille krav. Det gjaldt 
også i forhold til leksene, som elevene sa ikke ble 
gjort fordi lærer aldri sjekket. Analysen viser at 
elevene ble underytere i et miljø der de oppfattet 
at ingen stilte krav eller signaliserte sterkt nok at 
de hadde forventninger til at de skulle mestre, 
bidra og yte. Når lærer har høye forventninger 
til elevene og elevene oppfatter disse forventnin
gene, så gjør elevene det bedre, og de utvikler 
større selvrespekt og tiltro til egne krefter og 
kompetanse (Wigfield et al., 2006). 

Studien har ikke avdekket at lærerne man-
glet forventninger til elevene, men funnene viser 
at elevene ikke klarte å oppfatte slike forvent
ninger. Læreren er en del av de reguleringene 
som foregår i praksisfellesskapet, han blir også 
berørt av rammefaktorer som påvirker praksis, 
som stoffmengden, tilgjengelig tid og eksamen 
som nærmer seg.  Det er forståelig at lærerne lar 
seg friste til å gi mest hjelp til elevene som viser 
de gjerne vil lære og gjør en innsats. Det finnes 
knapt lærere som ikke kjenner dårlig samvittig
het for at de ikke klarer å følge opp alle elevene 
godt nok. De velger strategier som gjør at de kan 
leve med situasjonen i hverdagen. 

Samarbeid
Alle elevene sa at de likte godt å arbeide sammen 
med andre, men at det ble lagt opp for lite til 
det i undervisningen. De sa at de både lærte 

mer av å samarbeide og at det var bedre enn å 
sitte alene. I timene søkte flere av elevene mot 
hverandre og de satt ofte nær hverandre, uten 
at de nødvendigvis arbeidet med de samme 
tingene. Når de satt i slike grupper, det vil si 
uten at lærer organiserte det, ble det mye uro 
og prating utenom fag. Det er mye å vinne på at 
elevene får anledning til å samarbeide mer og 
jeg begrunner dette både ut fra hva elevene selv 
argumenterte med, men også ut fra teori og tid
ligere forskning. Wenger (1998) sier at dersom 
en kan skape et gjensidig engasjement vil en 
koble enkeltpersoners kompetanse til menings
dannelsen i fellesskapet. Dette blir ikke utnyttet 
i et praksisfellesskap som er basert på individu
elle arbeidsoppgaver, og det blir vanskelig når 
elevene heller ikke er tilstrekkelig delaktige i 
felles gjennomganger og diskusjoner. 

På hvilken måte påvirker elevenes identitet 
deres læring i matematikk?
Erfaringene elevene gjorde med matematikk 
på ungdomsskolen, fikk konsekvenser for deres 
identitet som matematikklærende. De opplevde 
faglige vanskeligheter, for noen av dem for første 
gang, og det førte til en forandring i hvordan de 
så på seg selv og egen kompetanse: Jeg har jo 
alltid fått dette til, og nå får jeg det ikke til lenger. 
Analysene viser at det er særlig tre faktorer som 
påvirker elevenes identitet som matematikk
lærende; det er følelsen av manglende mestring, 
tap av tro på egne evner og følelsen av at faget 
ikke har betydning for dem verken nå eller i 
fremtiden. 

Elevene hadde alle en positiv bakgrunns
historie i matematikk fra barneskolen, men på 
ungdomsskolen opplevde de at det ble et sterkt 
misforhold mellom denne historien og det som 
ble virkeligheten her. Konsekvensene ble at det 
påvirket deres selvbilde som matematikk lærende 
og deres deltakelsesprosess.  Flere av dem sa at 
de ikke gadd bry seg lenger i mate matikk og at 
det ikke var viktig for dem. Å oppnå kompe
tanse er en del av selvbildet til elevene, en del 
av det de måler seg selv etter, og en del av hva 
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andre verdsetter dem for (Dweck & Molden, 
2005). Da elevene opplevde at de ikke ervervet 
den kompetanse som de oppfattet at de andre 
fikk i matematikk, var det en naturlig reaksjon 
at de sa til seg selv at denne kompetansen ikke 
var viktig for dem.

Elevenes identitet som matematikklærende 
var påvirket av det de oppfattet var andres vur
deringer av dem. For eksempel sa Øyvind at de 
andre i klassen visste at han ikke var god i mate
matikk, og Lars Ivar sa at lærer også visste at han 
ikke fikk det til. Dette identitetsaspektet berører 
et av kjernepunktene for hvorfor flere av elev
ene langt på vei har gitt opp å lære matematikk 
og hvorfor de valgte en ikkedeltakende rolle i 
felles skapet. De så på seg selv som lite flinke, og 
de fikk bekreftelse på dette i fellesskapet.  

Jeg mener det er særlig to ting som kan fore
bygge dette. For det første må elevene få opp
leve mestring i faget, og det vil kreve at under
visningen blir mer tilpasset elevenes behov og 
forkunnskaper. Elever som opplever at de ikke 
mestrer tidlig i en læringsprosess, blir mindre 
rustet til å stå på senere, fordi de føler seg dum
mere enn de andre og det påvirker selvoppfat
ningen deres (Bandura, 1997). Det fører til at 
vi bør være særdeles våkne for at elevene ikke 
får negativ mestringserfaring i starten av ung
domstrinnet, slik at de ikke mister motivasjon 
for videre arbeid.

For det andre må elevene få erfare at andre 
i fellesskapet gir feedback på at de ser at elev
ene kan noe. I den forbindelse må vi være ekstra 
oppmerksomme på karakterenes betydning i 
starten av ungdomsskolen. Karakterene skaper 
gode vilkår for sosial sammenligning, som 
kan føre til at 4 på en prøve kan kjennes som 
et nederlag når de en sammenligner seg med 
får 5. Dette kan få mange elever til å tvile på 
sine faglige kapasiteter, og gi redusert akade
misk motivasjon. 

Elevene må møte positive forventninger, og 
de må få faglige tilbakemeldinger som gir dem 
håp og tro på at det nytter å gjøre en innsats. 
Mange lærere undervurderer hvilken rolle de 

har i forhold til elevenes engasjement og deres 
utvikling av identitet som matematikklærende. 
Lærere må fokusere på hva de kan gjøre for å få 
alle elevene mer deltakende i læringsprosessen. 
Elevene må få erfare at de har lært noe og hva 
de har lært, og de må få vite hva de må arbeide 
mer med for at de skal bli enda bedre. 

Den identiteten som elevene utvikler i mate
matikklasserommet vil påvirker både deres fag
lige engasjement, motivasjon og læringsutbytte. 
Elever som til stadighet opplever å komme til 
kort og sjelden får oppleve mestring og som i 
tillegg tror at de ikke genetisk er anlagte for å 
klare matematikk, vil naturlig nok til slutt gi 
opp og slutte å bry seg. Matematikk er et fag som 
krever mye av elevene. De skal forstå, resonnere, 
se det logiske og ikke minst øve på ferdigheter 
og prosedyrer slik at de blir automatisert og kan 
brukes i nye mer avanserte oppgaver. For å bli 
god i faget må elevene være motiverte og tro på 
at innsats hjelper. 

Oppsummering
Studien viser at elever som er flinke og moti
verte for læring i matematikk på barneskolen, 
kan miste motivasjonen på ungdomsskolen og 
utvikle seg til underytere i faget. Denne studien 
viser at svært mange av faktorene som påvirker 
denne negative endringen er noe som kan gjøres 
noe med.

Når elevene opplever at det primære i 
matematikk klasserommet er oppgaveløsning 
og pensumjag kan dette fortrenge læring av 
matematikk som felles virksomhet. 

Når lærerne føler at pensum er større enn 
de rekker å komme igjennom, kan diskusjoner, 
refleksjoner og arbeidsformer der en får presen
tere sine måter å tenke på, forsvinne for at elev
ene skal rekke å komme igjennom boka. Det er 
ikke vanskelig å forstå utfordringen til lærerne, 
men det er problematisk når «det å følge lære
plan» blir målt etter hvor mange kapitler og 
hvor mange oppgaver som blir regnet. På denne 
måten kan både elever og lærere bli et offer for 
jaget etter å komme igjennom pensum. Det kan 
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ende opp med at elevene kommer inn i en ond 
spiral der de får en følelse av å stadig komme 
til kort, som igjen gjør at de resignerer og blir 
underytere.

Læreren som den voksne og den med relativ 
størst makt har et stort ansvar for at en felles 
virksomhet etableres rundt læring. Studien 
indikerer at elevene ønsker et slikt lærings
fokus, og det får betydning at lærere er villige og 
ikke minst våger å la elevene bli mer delaktige. 
Å engasjere seg sammen med elevene i mate
matikklæring betyr også å ha forventninger og 
stille krav til elevenes deltakelse. 

Studien viser at overgangen mellom barne
skolen og ungdomsskolen er stor når det gjel
der matematikkfaglig innhold. Her finner jeg 
to viktig aspekt å ta hensyn til: For det første 
ser det ut til å være viktig at elevene forberedes 
bedre på abstrakt matematikk. Fokusering på 
generalisering alt fra tidlige skoleår, og en syste
matisk brobygging mellom det konkrete til det 
abstrakte symbolspråket vil kunne hjelpe eleven 
i overgangen. Dessuten er det tydelig at mange 
elever på barneskolen kan få større utfordrin
ger og mer komplekse oppgaver tidligere, som 
gjør dem bedre rustet til matematikken på ung
domsskolen. 

For det andre er det vesentlig at undervis
ningen i matematikk på ungdomsskolen legges 
til rette slik at elevene får utvikle mentale bilder 
som støtte til abstraheringen i faget. Å bruke 
flere referenter som støtte til symbolene, utfor
dre elevene til å tenke, kommunisere, resonnere, 
argumentere – i det hele skape forståelse – kan 
bidra både til deltakelse og utvikling av mate
matisk tenkning. Det bør ikke være antall sider i 
boka eller antall løste oppgaver som styrer, men 
om og hva elevene lærer. Undervisning basert 
på at elevene utvikler forståelse i matematikk 
kan gjøre at de blir mer motiverte for læring. De 
føler større grad av kompetanse og utvikler en 
mer positiv holdning til faget (Boaler, 2000). 

Et stort dilemma i matematikkunder
visningen er mengden av emner en skal arbeide 
med sett i forhold til tiden som er tilgjenge

lig. En kan tenke seg to raske løsninger på 
dette, enten redusere antall emner eller få flere 
undervisnings timer. Første løsning er proble
matisk hvis vi skal sammenligne oss med andre 
land, for det kan bety at vi reduserer kravene 
til norske elever. Den enkleste løsningen på stor 
stoffmengde, er å fokusere på sammenhengene i 
matematikk, slik at elevene slipper å pugge alle 
reglene og formlene, men lære med forståelse og 
se «hele bildet» i stedet for bit for bit. Elevene vil 
da slippe å føle at hver ny time introduserer ett 
eller flere nye emner. De vil se at disse emnene 
henger naturlig sammen. 

En annen løsning på tidsdilemmaet er flere 
undervisningstimer i matematikk, men også 
dette er problematisk. For hvis undervisnin
gen ikke endrer karakter vil flere timer over 
samme lest ikke føre til at elevene nødvendig
vis blir bedre i matematikk, men heller føre til 
at de misliker faget enda sterkere. Men dersom 
undervisningen legger opp til mer variasjon og 
fokus på forståelse, så bør vi få flere undervis
ningstimer i matematikk.

Faktorene som kan ha hatt negativ påvirk
ning på elevenes læringsutvikling henger 
sammen. Lærer har en sentral rolle og på mange 
måter er det de metodiske valgene han gjør som 
legger grunnen for mange av de faktorene elev
ene har påpekt som problematiske. Lærer må 
engasjere seg i elevenes matematiske læring, og 
han må tydelig vise at han har forventninger 
til at de skal mestre. Elevene får motivasjon og 
tiltro til egne krefter når noen viser at de tror 
på dem og samtidig stiller krav til dem. Moti
vasjonen er svak når elevene kjeder seg og når 
de stadig ikke føler mestring, og det betyr at 
undervisningen må bli mer variert og tilpasset 
de ulike elevene. Elevene søker i tillegg forstå
else og motsetter seg pugg i faget, og det bør få 
didaktiske konsekvenser for undervisningen. 
Elevene må bli mer involvert i sin egen læring 
av matematikk, og det krever at de blir mer 
del aktige i undervisningen, gjennom klasse
diskusjoner og samarbeide med andre elever. 

Hver enkelt elev må få kjenne at han mes
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trer og han har krav på å møte lærere som ikke 
bare ser han som den han er i dag, men også 
hvem han har mulighet til å bli i morgen. Alle 
elevene kan bli bedre, men det krever motiva
sjon og tiltro til egne evner. Det får de gjennom 
erfaringer på at de lykkes og ved at foreldre og 
lærere signaliserer til dem at de vet at de kan og 
har forventninger til dem. 
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Anne Berit Hompland

Ei diagnostisk tilnærming  
til misoppfatningar i algebra
I masteroppgåva mi undersøkte eg mis
oppfatningar i algebra på tiande trinn på ein 
ungdomsskule i Bergensområdet. Målet mitt 
var å undersøka kva misoppfatningar som 
fanst, elevanes eigne tilnærmingar til dei, og 
ikkje minst å finna ut korleis slike misoppfat
ningar kan handterast ved hjelp av diagnostisk 
undervising. Dette er ein undervisningsmetode 
som tar utgangspunkt i elevane si (manglande) 
forståing av eit emne/omgrep, og fokuserer på 
aktivitetar retta inn mot generelle tilfelle. Målet 
er å danna solide omgrep på lang sikt. Arbei
det mitt tok utgangspunkt i godt dokumen
terte misoppfatningar frå diverse litteratur1 og 
omfatta element som kartleggingsprøvar, inter
vju og undervisingstimar.

Eg vil i denne artikkelen gje eit lite innblikk 
i nokre av misoppfatningane eg fann, og vil 
referera både elevsvar og mine eigne forslag til 
undervisingsopplegg. Det dreier seg om mis
oppfatningar på desse områda:
– Bokstavar som forkortingar for objekt
– Rekning utan variabel

Bokstavar som forkortingar for objekt
Bruken av bokstavar i algebra fører med seg 

misoppfatningar, mellom anna i form av at ein 
nyttar ei ikkjenumerisk tolking og til dømes 
ser på bokstaven som eit objekt. Küchemann 
(1981) skriv at dette er ein måte for elevane å 
endra noko abstrakt til noko meir verkeleg og 
konkret på. Dette blir òg støtta av Brekke et al. 
(2000), som peiker på at slike idear blir forsterka 
dersom ein i undervisinga prøver å konkretisera 
innhaldet i samantrekningsreglar, til dømes 
ved å bruka det som kan kallast «fruktsalat
algebra». 

Eit døme på dette er når lærarar i under
visningssituasjonar forklarer oppgåver som 
(2a + 3b) + 1b med at Kåre har to appelsinar 
og tre bananar. Så får han ein banan til av tante 
Sigrid. Kor mange appelsinar og bananar har 
Kåre til slutt?

For å finna meir ut om elevane si variabel
forståing gav eg dei i oppgåve å skriva ei rekne
forteljing til likninga 2a + 5a = 7a. Elevane er 
ofte meir vande med å gå andre vegen, det vil 
seia å omsetja frå tekst til symbol. Dette syner 
seg gjennom at få gav eit tilfredsstillande svar på 
oppgåva, i tillegg til at mange ikkje svara i det 
heile tatt, noko som er i samsvar med liknande 
funn i samband med KIMprosjektet på 1990
talet (Brekke et al. 2000).

Den mest utbreidde strategien var – ikkje 
overraskande – tolking av bokstav som konkret 
objekt. Det er mange måtar ei slik tolking kan 
syna seg på, men felles er at variabelen a blir til 
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ei forkorting eller eit namn på eit objekt. Ein 
elev svara slik:

Det var en gang 2 aklassejenter som spilte 
fotball sammen i friminuttet. Så kom 5 
andre aklassejenter bort til dem (samme 
klasse). De spurte om de fikk være med, og 
selvfølgelig fikk de det. Da var det til slutt 7 
aklassejenter som spilte fotball sammen.

Ut frå samtalen med eleven i etterkant verka det 
som om denne forklaringa var naturleg, sidan 
«a» og «aklasse» liknar på kvarandre og «a» 
kan vera ei forkorting for «aklasse». Dette er 
forståeleg i lys av symbolbruk på andre område 
i matematikken, der til dømes m er ei forkorting 
for meter. Ein interessant kommentar er dette 
utdraget frå samtalen:

Meg: Men viss det hadde stått 2x pluss 5x er 
lik 7x, hadde du tenkt det same då?

Elev: Mm … nei, eg hadde vel ikkje tenkt 
det same då.

Vidare i utdraget får eleven spørsmålet om han 
meiner det er skilnad på variabelen a og vari
abelen x. Skilnaden ligg i at «x veit eg liksom 
ikkje kva er for noko», medan a kunne brukast 
til noko meir konkret, slik forklaringa hans i 

utgangspunktet synte. 
Det at elevar tolka ulike bokstavar ulikt, 

synte seg på fleire måtar i undersøkingane 
mine. Éin elev peika dessutan på at det var best 
å bruka x og y som variablar, sidan det var mest 
vanleg i matematikktimane. Ut frå slike døme 
er det tydeleg kor viktig det er at me som læra
rar er bevisste på eigen ordbruk, og ikkje minst 
på kva me brukar som døme i timane. 

Ikkje berre blir bokstavane «omsette» til 
konkrete objekt, det hender òg at bokstaven blir 
sett på som eit objekt i seg sjølv:

En dag gikk 2a også møtte den 5a, de slo 
seg sammen og ble til 7a. De hadde ingen 
venner som var som de, derfor lette de etter 
noen. Så en dag fant de noen som var helt 
lik dem, en annen 7a. Så ble alle glade og 
levde lykkelig resten av livet.

Dei elevsvara eg tolka som rette, var dei der 
elevane hadde nytta bokstaven som spesifikk 
ukjent, generalisert tal eller som variabel, slik 
dømet nedanfor syner:

Per gikk i skogen og fant 2 kurver med 
ukjent antall kantareller. Så møtte han Lise 
som hadde 5 like store kurver med samme 
antall kantareller. Hvor mange kantareller 

hadde de til sammen?

Korleis kan ein i ein mate
matikktime ta konsekvens
ane av slike misoppfatningar 
som eg har skildra ovanfor? 
Måten eg gjorde det på, var 
å ta utgangspunkt i to ulike 
oppgåver. Den eine oppgåva 
innebar at elevane måtte 
omsetja frå ein situasjon til 
eit algebraisk uttrykk, medan 
den andre gjekk motsett veg. 
Å sjå på eit omgrep frå ulike 
vinklar vil vera med på å 
styrkja elevane si forståing på Tekstboks 1
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området (Bell 1993b). 
Den fyrste oppgåva var henta frå Brekke et 

al. (2000, s. 82) og handla om Lena som skulle 
legga fliser på badet (sjå tekstboks 1).

Elevane fekk vita at mønsteret hadde dobbelt 
så mange blå fliser som kvite fliser. Ut frå dette 
skulle dei finna kva som var ukjent i oppgåva, 
kva symbol dei ville bruka, og deretter setja 
opp eit uttrykk for situasjonen. Vidare skulle 
dei laga ei teikning av golvet og samanlikna 
denne med resultatet dei fekk om dei sette inn 
tal i uttrykket. Her opplevde nokre av elevane 
at dei måtte endra på måten dei hadde sett opp 
symbol uttrykket sitt på, og tenka litt nytt. 

I den andre oppgåva tok eg utgangspunkt i 
matematikkforteljinga frå kartleggingsprøven. 
Oppgåva til elevane var å tolka tre ulike elev
svar (sjå tekstboks) på ei slik oppgåve og argu
mentera for kvifor dei stemte eller ikkje stemte. 
Elevane diskuterte ivrig seg imellom, og det vart 
ein god klassesamtale i etterkant med fokus på 
innhald og element som varierte i dei ulike for
klaringane. 

Ved å nærma seg «problemet» frå to ulike 
kantar på denne måten meiner eg at elevane fekk 
eit betre grunnlag for å forstå kvifor ein nyttar 
bokstavar i algebra. Men på ei liknande opp
gåve på oppfølgingsprøven i etterkant av under
visinga var det framleis mange som mangla ei 
heilskapleg forståing av dette. Samstundes skal 
det seiast at det var fleire som hadde prøvd å 
svara på oppgåva, og vidare var det nokre som 
tydeleg hadde fått med seg noko frå timane. 
Desse to hadde framleis ikkje forstått kva ein 
variabel var, men svara syner at dei var på rett 
veg:

En gang skulle Lise kjøpe tre snopeposer 
med x antall snop i. Dagen etter kjøpte hun 
også to snopeposer med x antall i. Samtidig 
kjøpte hun 2 poser med klinkekuler med 
x antall i. Hun regnet ut at det hun hadde 
fått, og fikk 3b + 2b + 2a = 5a + 2a.

Eleven forklarar vidare at 5b er «antall snope

poser med x antall snop i», og 2a «klinkekule
poser med x antall oppi». Det som gjer at eg 
seier at eleven er «på rett veg », er at det ikkje 
er bokstaven som er objektet i seg sjølv. Vidare 
har eleven forstått at talet framfor bokstaven 
skildrar ein faktor å multiplisera den variable 
med. Det som syner at eleven ikkje har forstått 
alt, er at han verkar for å oversjå at bokstavane 
a og b er variablar, og tek med x i staden. Dette 
kan kanskje forklarast med at x og y er oppfatta 
som variablar, medan andre bokstavar som a og 
b er tolka som objekt.

Rekning utan variabel
Rekning utan variabel er kort sagt at elevane 
overser variabelen når dei reknar med eit alge
braisk uttrykk. Küchemann (1981) peiker på at 
dette er ein strategi der elevane kan unngå den 
generaliserte aritmetikken, altså at dei unngår 
å bruka bokstavar som ukjende tal. Misoppfat
ninga har nær samanheng med, og har i mange 
tilfelle blitt forveksla med, ei anna misoppfat

Trine:
«Per gikk i skogen og fant 2 kurver med ukjent 
antall kantareller. Så møtte han Lise som 
hadde 5 like store kurver med samme antall 
kantareller. Hvor mange kantareller hadde de 
til sammen?»

Petter: 
«Mari kjøper 2 sjokolader på mandagen og 
5 sjokolader på onsdagen. Hun sparer alle 
til lørdag. Hvor mange sjokolader har hun da 
mulighet til å spise på lørdagen?»

Jens: 
«Det var en gammel mann som gikk tur i 
skogen. Så fant han en lapp hvor det sto 2a. 
Litt etterpå fant han en det sto 5a på. Til slutt 
fant han en hvor det sto 7a. Da tenkte mannen 
2a + 5a = 7a.»

Tekstboks 2
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ning, nemleg at variabelen blir sett til 1 (Mac
Gregor og Stacey, 1997). Det kan vera vanskeleg 
å skilja mellom desse to, spesielt når elevar ikkje 
alltid viser korleis dei har tenkt for å koma fram 
til svaret. Difor valde eg å sjå dei to under eitt. 

Ei oppgåve frå kartleggingsprøven som gav 
meg meir informasjon om denne misoppfat
ninga, var:

Legg saman 2x og 3y.

Av 157 elevar var det litt over halvparten som 
løyste oppgåva på ein rett måte: 2x + 3y. Mis
oppfatninga med å rekna utan variabel synte seg 
tydeleg på at 30 av elevane gav svaret 5xy. Her 
har dei fyrst summert tala og så lagt variablane 
inntil. Ein elev illustrerte dette slik:

Meg: Nei, ok. Og 5xy meinte du var eit rett 
svar, fordi at …?

Elev: Fordi at me tar 2 pluss 3, som blir 5, så 
set du saman x og y.

Ein slik måte å tenka på kan ha samanheng med 
at elevane fyrst tek for seg elementa som for dei 
sjølve gjev meining (tala), for deretter å hand
sama dei andre elementa (variablane). Svaret 
2x3y på same oppgåva har nok samanheng med 
at elevar ikkje godtek «opne svar», noko som 
syner seg i at dei har fjerna plussteiknet og gjort 
om uttrykket til eitt ledd. Dette blir i mange 
samanhengar sett på som ei eiga misoppfatning. 
Vidare var det mest overraskande på denne 
oppgåva at éin av elevane gav svaret 5x y. Her er 
det tydeleg korleis manglande omgrepskunn
skap fører til overgeneralisering frå eitt emne i 
matematikken til eit anna. 

Ei av oppgåvene eg brukte i forsøket på å 
handsama misoppfatninga om å rekna utan 
variabel, var denne:

I ei klasse får elevane i oppgåve å forenkla 
uttrykket: 2a + 5b + a. Det viser seg at 
elevane ikkje blir einege om kva svar som 
er rett: 

Petter: 7ab  
Stian: 2a 2 + 5b  
Lise: 3a + 5b 
Stine: 8a  
Forklar korleis elevane har tenkt for å koma 
fram til dei ulike svara.

I arbeidet med denne oppgåva måtte elevane 
tenka gjennom ulike misoppfatningar. Dette 
håpa eg ville føra til at færre av dei skulle gå i 
same fella sjølv. Oppgåva vart utgangspunkt for 
ein god klassesamtale der me kom innom ulike 
tilnærmingar til slike oppgåver.

For å jobba med variablar i ein annan kon
tekst brukte eg «algebrabingo»2. Aktiviteten er 
ikkje diagnostisk i seg sjølv, men etter mi mei
ning utfyller han på ein god måte grunnlaget dei 
fekk i diskusjonsoppgåva. Det at målet var å få 
bingo, gjorde at dei arbeidde veldig iherdig. Slik 
fekk dei arbeida med rekneteknikkar utan at det 
var målet i seg sjølv, jf. Mason et al. (2005).

Oppsummering
Fleire av elevane viste god forståing i timane, 
og sett frå mitt perspektiv gav dei uttrykk for at 
dei verkeleg lærte noko. Men spørsmålet ein må 
stilla seg, er om dei fekk tilstrekkeleg omgreps
kunnskap til å unngå at dei overgeneraliserer i 
møte med liknande oppgåver i framtida. For ei 
stor utfordring er at misoppfatningar på tiande 
trinn ofte har hatt mange år på å festa seg og bli 
til stabile oppfatningar. Dermed er det viktig å 
arbeida målretta mot desse i eit større tidsper
spektiv enn det eg hadde høve til å gjera.

Eg har i artikkelen vist konkrete døme på 
korleis eg valde å arbeida for å handtera mis
oppfatningar i elevflokken eg arbeidde med. 
Det skal seiast at korleis ein vel å gjera dette, 
vil avhenga både av læraren sjølv og denne 
sin pedagogiske ståstad, og ikkje minst vil det 
vera avhengig av elevflokken. Hovudsaka er at 
det er viktig å ta misoppfatningane på alvor i 
undervisinga. Dersom ein ikkje får fjerna dei, 
vil konsekvensen bli at dei blir til stabile opp
fatningar etter kvart som åra går (Grønmo og 
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Rosén, 1998).
Som ein konsekvens av at ein i klasseroms

situasjonar ikkje kan gje absolutte svar på kor
leis ting skal gjerast, har eg valt å konkludera 
med tre punkt som eg meiner er hovudutfor
dringar i arbeidet med algebra: det aritmetiske 
grunnlaget, forståinga av bokstavsymbola og 
elevane sine intuitive strategiar, som i undersø
kinga mi synte seg å vera avgjerande for arbei
det deira med algebra. Eg trur at ei diagnostisk 
undervising som tek desse tre punkta på alvor, 
kan vera fruktbar og ha noko viktig å tilføra 
matematikkundervisinga.

Noter
1 Sjå mellom anna Booth (1999), Brekke et 

al. (2000), Küchemann (1981), Booth og 
Koedinger (2008), Mason et al. (2005), 
Stacey og MacGregor (1997).

2 Henta frå: matematikk.org/_voksne/uopp-
legg/vis.html?tid=65940
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Venera Kristiansen 

Hoderegning  
med muntlige oppgaver
I de første skoleårene utvikler elevene sine 
grunnleggende strategier i hoderegning. Som 
lærer i småskolen har jeg lenge sett viktigheten 
av å bruke litt tid hver dag til å trene elevene i 
hoderegning ved hjelp av muntlige oppgaver. For 
å ha flyt i dette arbeidet velger jeg på alle klasse
trinn å sette av 5–10 minutter av matematikk
timene. Jeg synes det er viktig at oppgavene eller 
aktivitetene er lett forståelige og nært knyttet til 
elevenes verden. 

Eksempler på hoderegningsoppgaver som jeg 
bruker på første eller andre trinn: 
– Hvilket tall kommer etter 9? Før 6? Hvilke 

tall er mellom 19 og 21? 
– Hvilket tall er 3 mindre enn 4? 
– Sabrina leste åtte sider i boka si den første 

dagen. Den andre dagen leste hun halvpar
ten av det hun leste den første dagen. Hvor 
mange sider leste hun den andre dagen? 
Hvor mange sider leste hun til sammen 
disse to dagene?

– Michelle og Siri hadde fire ballonger til 
sammen. Tre av dem var Siri sine. Hvor 
mange ballonger hadde Michelle?

Oppgavene utvikles og forandres i forhold til 
elevenes utvikling. Jeg bruker både lette og 
utfordrende oppgaver, med utfordringer som 
kan treffe alle elevene i klassen. For lette oppga
ver uten utfordringer kan gjøre undervisningen 
kjedelig for flere av elevene, og elevenes interesse 
for faget kan bli mindre. 

Eksempler på mer utfordrende hode
regningsoppgaver på første eller andre trinn: 
– Hva blir svaret hvis vi trekker 1 fra tallet 

som er det dobbelte av 3? (6 – 1)
– Vanessa plukket 15 blomster av tre typer. 

Hun plukket fem roser, seks tulipaner og 
resten var nelliker. Hvor mange nelliker 
plukket Vanessa?

– Hvor mange labber har to kaniner og to 
hunder til sammen?

– Hva blir svaret hvis vi øker tallet som er 1 
mindre enn 5, med 3? (4 + 3)

– Hva blir svaret hvis vi øker halvparten av 8 
med 2? (4 + 2 = 6)

I disse oppgavene må elevene tenke på flere 
ledd eller regneoperasjoner samtidig. De må 
for eksempel først finne halvparten av 8 og så 
addere 2. Jeg tror at slike oppgaver utvikler elev
enes hukommelse og evne til å respondere raskt 
på oppgaver eller utfordringer.

Venera Kristiansen
Hammerfest
venera.kristiansen@hammerfest.kommune.no
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Fire måter å gjennomføre 
hoderegningsaktiviteter på
Hoderegningssoppgaver kan gjennomføres på 
ulike måter. Her vil jeg trekke fram fire ulike 
metoder for å gjennomføre disse oppgavene 
eller aktivitetene.

1. Den første, og mest brukte, er spørsmål-svar-
metoden, der alle elevene samtidig kan utføre 
samme oppgave. Jeg tilpasser og forandrer opp
gavene underveis, slik at de ulike behovene elev
ene har, blir ivaretatt. Her er oppgavene som 
oftest lukkede, med et bestemt svar.

Jeg kan for eksempel stille klassen spørsmål 
av typen: Hvor mange ører har to mus? Nesten 
alle rekker opp hånden. Jeg fortsetter ved å gjøre 
oppgaven vanskeligere: Tre mus? Ti mus? Tolv 
mus? Og så videre. 

For å ha god sammenheng i undervisnin
gen og sikre at alle blir engasjert, spør jeg ofte 
og alle, og har oversikt over hele klassen. Det 
samme spørsmålet kan stilles til flere elever eller 
grupper av elever, og jeg går inn for at alle får 
anledning til å svare på i alle fall noen av spørs
målene. 

Hoderegningsoppgavene legger til rette for at 
elevene presenterer sine løsningsforslag og stra
tegier. Det var 19 personer på tur. Åtte jenter, syv 
gutter og resten lærere. Hvor mange lærere var på 
tur? Her kan elevene bruke ulike løsningsmåter, 
og det er viktig å gi rom for elvenes begrun
nelser for sine løsningsforslag. Jeg velger å lede 
samtalen i elevenes egne forklaringer: 

– Hvordan tenkte du, Amalie?
– Det er åtte jenter og syv gutter, og til sammen 

15 barn. Da trakk jeg etterpå fra antallet av alle 
personer (fra 19).

– Hvordan tenkte du, Malin?
– Jeg trakk først antall jenter (åtte) fra 19, det 

blir elleve, og så trakk jeg fra antall gutter (syv).
– Hvordan tenkte du Michelle? 
– Jeg vet at syv og åtte er 15. Da mangler vi 

fire til 19.

I nye oppgaver forandres tallene underveis slik 

at det blir dynamikk i undervisningen. Det er 
en hensikt at elevene blir fokuserte på å forstå 
sammenhenger mellom tall (se tekstboks 1). En 
slik framgangsmåte hjelper elevene til å nå gode 
resultater. Elevene bruker addisjonstabellen 
samtidig som de utvikler innsikt i regnemåter. 

2. Den andre metoden for å arbeide med hode
regningsoppgaver kan kalles matematisk diktat. 
Elevene regner i hodet og skriver svar på arket. 
Metoden kan brukes som en liten prøve en gang 
i uken/måneden eller i slutten av kapittelet/
temaet. Jeg kan gå gjennom svarene, evaluere 
og bruke resultatet videre i planleggingen av 
undervisning. 

Oppgavene som jeg bruker til hoderegning, 
må være tydelige og lett formulerte for å unngå 
ulike tolkninger. Dersom oppgaven er slik 
at det kan være vanskelig å oppfatte den når 
den kun presenteres muntlig, kan jeg bruke 
konkretiserings materiell eller tegne og skrive 
på tavla. Oppgavene kan i stor grad være de 
samme som brukes gjennom spørsmål/svar 
aktivitetene.

3. Den tredje metoden i hoderegning kan kalles 
jaogneimetoden. Elevene får et ark med opp
gaver med forslag til løsning, alternativt kan jeg 

Flere eksempler på oppgaver:
– Det var 5 barn ute. 3 av dem er gutter. 

Hvor mange jenter var ute? Hva om det er 
9 barn, 6 jenter. Gutter? osv.

– Michelle hadde 8 ballonger på bursdagen 
sin i rød og gul farge. 5 var røde, resten 
er gule. Hvor mange gule og hvor mange 
røde ballonger hadde Michelle?

–  Det var 10 dyr ute på gården: 3 sauer, 2 
hester, resten er griser. Hvor mange griser 
var det på gården? 

– Ekornet hadde 9 nøtter. Da det hadde spist 
opp noen var det 5 igjen. Hvor mange 
nøtter har ekornet spist opp? 

Tekstboks 1
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si oppgavene muntlig. Da må elevene svare ja 
eller nei ved siden av hver oppgave. 

Eksempler på slike oppgaver:
– Summen av 15 og 25 er 45
– Tallet 17 er 3 mindre enn 20
– 87 er en mer enn 88
– 10 sauer har 60 føtter til sammen

4. Den fjerde metoden knyttet til hode
regningsaktiviteter er spill.

Jeg bruker ofte spillet Matto (Botten, 2003) 
eller regnebingo. Elevene tegner et kvadrat og 
deler det inn i ni like ruter. På tavla skriver jeg 
tall som er svar på de oppgavene jeg har laget 
eller valgt ut til mattospillet. Disse oppgavene 
kan også elevene ha laget selv tidligere, og så har 
læreren lagret dem. 

Elevene fyller så svarene som er skrevet på 
tavla, inn i sine mattobrett. Svarene skrives på 
kryss og tvers i mattobrettene slik at tallene 
plasseres på ulike steder i elevenes mattobrett. 
Hver elev har dermed sitt spesielle mattobrett. 
Jeg kan gjerne ha omkring 20 spørsmål eller 
oppgaver til hvert mattospill. Elevene regner i 
hodet, sier svaret og forteller hvordan de tenkte, 
og kommer med ulike løsningsforslag. Her kan 
det komme ulike svar (både riktige og gale). 
Etterat de har blitt enige om svaret, finner elev
ene tallet hvis de har det, og setter kryss på 
det. Når vinneren er kåret i første etappen (for 
eksempel tre på én rekke vannrett), kan en fort
sette spillet til en får fullt brett. Eksempler på 
oppgaver som er egnet til Matto i første klasse 
står i tekstboks 2.

Didaktiske spill kan gjøre faget mer enga
sjerende både for lærere og elever. Barna spiller 
ofte uten å legge merke til at de utfører et stort 
antall aritmetiske operasjoner, analyserer og 
sammenligner tall og geometriske figurer. For 
å motivere alle elevene er det viktig å lage ulike 
oppgaver og spørsmål tilpasset elevenes ferdig
hetsnivå. Jeg kan gjerne la elevene spille to og to 
sammen slik at de kan diskutere svarene med 
hverandre.

Oppgavene kan være knyttet til de fire regne
artene, til løsing av gåter, eller det kan være geo
metriske oppgaver. Det kan også være oppgaver 
eller spørsmål egnet til å automatisere sammen
hengen mellom tall, tierovergang, gangetabellen 
eller rekkefølgen av tall. Gjennom spill kan elev
ene også lære eller øve på begreper som halv
parten, det dobbelte, større enn, mindre enn, 
partall, oddetall osv.

Oppsummering
Jeg har beskrevet hvordan jeg hver dag setter 
av tid til hoderegningsaktiviteter på småskole
trinnet med enkle, oftest lukkede matematikk
oppgaver. Formålet er trening i hoderegning og 
hjelp til å utvikle hoderegningsstrategier. 

Jeg mener at de aller fleste matematikk timene 
bør inneholde muntlig aktivitet og arbeid med 
hoderegning. Koblet sammen med andre og 
mer varierte arbeidsmåter vil dette kunne øke 
engasjementet og lærelysten til elevene. 
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– Hvilket tall kommer etter 19? (De som har 
tall 20 setter kryss på dette tallet.)

– Hvor mange labber har 2 katter? 
– Hva er det dobbelte av 3? 
– Det var 9 barn på bursdagen til Kemal. 5 

var jenter. Hvor mange gutter? 
– Kim har lest 10 sider i boka og det er 

halvparten av hele boken. Hvor mange 
sider har han igjen å lese?

– Det var 10 dyr ute i gården: 3 sauer, 4 
griser og resten var hester. Hvor mange 
hester var ute i gården?

– Hvilket tall er 2 større enn 5?
– Hvor mange fingre har 3 gutter?

Tekstboks 2
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Johan Lie

Om endring av areal og volum
Endring og derivasjon er viktige omgrep i både 
praktisk og teoretisk matematikk. I denne 
artikk elen ser me på desse omgrepa i samanheng 
med elementære funksjonar, areal og volum. Me 
legg vekt på å få ei intuitiv og praktisk forståing 
av endring og vekst i areal og volum. Me kan 
bruke den grafiske framstillinga som ei hjelp til 
å få ei betre forståing av dei algebraiske reglane 
for derivasjon av elementære funksjonar. Me 
kan gjerne sjå på dette som ein analogi til å 
bruke figurar for å gjere det lettare for elevane 
å forstå brøk. 

Introduksjon
I to artiklar i Tangenten tek Kirfel til orde for 
å arbeide med integrasjon og derivasjon på 
ein intuitiv og geometrisk måte framfor å ta 
utgangspunkt i det algebraiske formelapparatet 
(Kirfel, 2009; Kirfel, 2011). Om derivasjon skriv 
han: «Også her hvor en geometrisk intuitiv tolk
ning skulle være det mest nærliggende finner vi 
fremstillinger som pakker resonnement inn i et 
komplisert formelapparat som forkludrer den 
intuitive direkte tilgangen for eleven» (ibid.). I 
denne artikkelen ser me på derivasjon frå ein 
geometrisk ståstad og prøver å bruke dette til 

å byggje ei forståing av det algebraiske aspektet 
ved derivasjon.

Dei gamle grekarane såg på tal som stor
leikar som ein til dømes kunne uttrykkje areal 
og volum med. Arkimedes (287–212 f.Kr.) stu
derte mange problemstillingar der endring av 
desse storleikane inngår. Han nytta uformelt 
infinitesimale storleikar, sjølv om han tok i bruk 
meir formelle metodar i bevisa sine (Keisler, 
1976, rev. 2012). (Me forklarer seinare i teksten 
kva infinitesimale storleikar er.) Det skulle ta 
lang tid før Sir Isaac Newton og Gottfried Wil
helm Leibniz uavhengig av kvarandre utvikla 
calculus, ei samling resultat knytte til grenser, 
funksjonar, derivasjon, integral og uendelege 
rekkjer. Det skjedde mot slutten av 1600talet. 
Både Newton og Leibniz nytta infinitesimale 
storleikar i arbeidet sitt. Men det skulle igjen 
ta lang tid før den moderne (e–d)forståinga 
av calculus vart formulert av Karl Weierstrass 
mot slutten av 1800talet (ibid.). Endå skulle det 
ta nesten hundre år til før Abraham Robinson 
i 1961 klarte å vise at den alternative (og eldre) 
formuleringa basert på infinitesimale storleikar 
også gjeld heilt rigorøst (ibid.). Dette gjev ein 
calculus som vert kalla ikkjestandard calculus. 
Denne tenkjemåten er nært knytt til numerisk 
og berekningsretta matematikk. I denne artik
kelen bruker me denne tenkjemåten og studerer 
korleis me kan bruke infinitesimale storleikar 
for å finne algebraiske uttrykk for derivasjon 

Johan Lie
Universitetet i Bergen
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av enkle uttrykk for areal og volum. Me ser på 
figurar som viser ei geometrisk tolking av dei 
algebraiske uttrykka. 

Det var ikkje før i middelalderen at algebraen 
byrja å likne den me kjenner frå skulekvarda
gen i dag. Geometrien er på mange måtar meir 
«handfast» enn algebraen, og at det har teke så 
lang tid å utvikle han, indikerer kor viktig det 
kan vere å bruke geometriske synsmåtar som 
ei støtte når ein lærer nye algebraiske omgrep. 
Dette kan me setje inn i ein større kontekst ved 
å peike på Bruner sin teori om representasjons
former: enaktive, ikoniske og symbolske system 
(Bruner, 1974; Imsen, 2006). Me kan bruke geo
metriske objekt for å lette forståing av omgrepa 
vekst og derivasjon. Me fokuserer på den geo
metriske forståinga av endring av funksjonar 
og viser korleis dette kan gje oss innsikt i den 
algebraiske forståinga av funksjonar og deira 
vekst. Me tek i bruk tankegangen om infini
tesimale storleikar for å illustrere overgangen 
mellom ei geometrisk og ei algebraisk tolking 
av derivasjon. Denne tenkjemåten er svært 
generell, og sjølv om me i denne teksten berre 
ser på enkle problemstillingar knytte til enkle 
geometriske former, kan me relativt enkelt gripe 
tak i meir kompliserte problemstillingar med 
denne metoden ved å bruke rekkjeutviklingar. 
«Calculus Made Easy» av Thompson (1905) gjev 
ein introduksjon til temaet, medan «Elemen
tary Calculus: An Infinitesimal Approach» av 
Keisler er ei meir moderne og meir omfattande 
framstilling av temaet (Thompson 1905; Keisler 
1976, rev. 2012).

Metode
Me ynskjer å byggje vidare på dei kunnskapane 
elevane allereie har, og tek utgangspunkt i enkle, 
kjende geometriske former som kvadrat, rektan
gel, sirklar og kubar og i kvadratsetningar. Me 
studerer korleis arealet eller volumet endrar seg 
dersom me endrar sidene, og ser om me kan 
bruke dette for å forstå derivasjon betre. 

La oss ta utgangspunkt i figur 1. Me går ut 
frå at a = 1, og at arealet til det største kvadra

tet dermed er 1 arealeining. Me vil no studere 
korleis arealet av figuren endrar seg dersom me 
endrar sidelengda i kvadratet. La oss først utvide 
lengda av sidene i kvadratet med ein tidel. I figur 

1 svarer dette til at b =
1

10
. Kva vert arealet av 

det utvida kvadratet? Den nye sidelengda vert 

a b+ = +1
1

10
 og arealet til det nye kvadratet 

vert dermed A = +





 = + ⋅ +1

1

10
1 2

1

10

1

100

2

. 

Dette illustrerer me i figur 1. Figuren kjenner 
me frå før, blant anna som ein illustrasjon av 
første kvadratsetninga. Men kva seier figuren 
om endringa av arealet til kvadratet me starta 
med? Frå figuren observerer me at det som er 
lagt til i den nye figuren, er to smale rektangel og 
eit nytt kvadrat. I vårt spesifikke tilfelle ser me 

at endringa i areal er 2
1

10

1

10

1

10

2

10

1

100
⋅ + ⋅ = +  

Me observerer at det er stor skilnad på storlei
ken til desse to tala; det største arealet (altså 
arealet av dei to rektangla) er 20 gonger større 
enn arealet til det minste kvadratet. For dette 
eine dømet kan me konstatere at endringa av 
arealet er uttrykt som to relativt store rektangel 
og eit bitte lite kvadrat. Augemålet vårt seier oss 
at det nye kvadratet har svært lite areal i høve 
til det opphavlege kvadratet. Arealet til det vesle 

kvadratet er 
1

100
 av arealet av det opphavlege 

a b

a

b

Figur 1. Illustrasjon av første kvadratsetning:  

(a + b) 2 = a 2+ 2ab + b 2.
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kvadratet. Me legg òg merke til at dersom side

lengda blir auka frå 1 til 1
1

100
+  i staden for 

1
1

10
+ , får det tilhøyrande vesle kvadratet eit 

forsvinnande lite areal på 
1

10000
, medan area

let til dei to lange rektangla vert 
2

100
. Det ser 

ut som me trygt kan sjå bort frå arealet til dette 

vesle kvadratet. Men kan me alltid det? Korleis 
kan me studere dette vidare? Eksisterer det kri
terium for kva som skal til for at me skal kunne 
sjå bort frå dette arealet? Klarer me å lage eit 
algebraisk uttrykk for endringa i areal? Her har 
me eit glimrande utgangspunkt for utforskande 
arbeidsmetodar. Me tek tak i det siste spørsmå
let seinare i denne artikkelen.

Til no har me sett på eit døme som er eit spe
sialtilfelle av eit mykje meir generelt fenomen. 
Kva skjer om me prøver å generalisere problem
stillinga ved å innføre algebraiske uttrykk for 
arealet og endringa av arealet? La oss prøve. 
Me kan kalle sidene i det opphavlege kvadratet 
for x. For å studere endringa i arealet endra me 
sidene i kvadratet med ein liten storleik. La oss 
notere denne endringa som Dx. Dette tilsvarar 

at me i det første dømet hadde ∆x =
1

10
. Det er 

vanleg å bruke namn som dx, Dx, og dx for små 
endringar. Vanlegvis blir Dx brukt for å indikere 
at det er ein infinitesimal storleik det er snakk 
om, altså ein storleik som er liten, men aldri lik 
null.

Me er no interesserte i å sjå på kva som skjer 
med arealet til kvadratet dersom me endrar 
sidelengda i kvadratet. Me avgrensar storleiken 
på Dx til å vere mykje mindre enn x. Dette kan 
me notere som Dx << x. Dersom til dømes x 
er éin centimeter, vil me passe på at Dx er éin 
millimeter eller mindre. Me kallar Dx for ein 
infinitesimal storleik. Ein infinitesimal storleik 
kan bli svært liten, så liten som me vil ha han, 
men aldri null. Med innføringa av x og Dx er 
me i stand til å finne eit symbolsk uttrykk for 

arealet av det gamle kvadratet (A0), det nye store 
kvadratet (A1) og endringa i areal DA:

A0 = x 2, 
A1 = (x + Dx) 2 = x 2 + 2·x·Dx+Dx 2, 
DA = A1 – A0 = 2·x·Dx + Dx 2.

Me har altså laga eit algebraisk uttrykk for kor
leis arealet endrar seg når me endrar sidelengda 
i det opphavlege kvadratet. Så langt har me ikkje 
så mykje meir informasjon tilgjengeleg enn for 
den geometriske figuren. Men det er lett å sjå at 
dersom me lar Dx bli mindre og mindre, vil Dx 2 
gje eit forsvinnande lite bidrag til arealet. Me 
kan dermed sjå bort frå dette arealet og likevel 
framleis få eit svært nøyaktig uttrykk for end
ring av areal. For å forsikre deg om dette, kan 
du til dømes lage ein tabell eller eit plott for å 
vise kor fort leddet Dx 2 går mot null.

x Dx

x

Dx

x Dx

x

Dx

Figur 2. Areal av kvadratet (x + Dx) 2 for ein stor og ein 

liten Dx.
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DA = A1 – A0 ª 
2·x·Dx.

Me ser no at end
ringa i arealet er 
omtrent lik 2 gonger 
sidelengda i kvadratet 
gonger Dx. Dette kan 
me skrive om til 

∆
∆

A

x
x≈ ⋅2 ,

eller med andre ord: 
Endringa i arealet 
av kvadratet i høve 
til endringa i lengda 
av sida i kvadratet er 
omtrent lik to gonger 
sida. Her merkjer me 
oss at arealet er eit 
polynom av andre 
grad, medan uttrykket 
for endring av areal i 
høve til er eit polynom 
av første grad. 

Til no har me stu
dert korleis arealet av eit kvadrat endrar seg 
dersom me endrar sidelengda. På same måten 
kan me studere korleis arealet av ein sirkel 
endrar seg dersom me endrar radien i sirkelen. 
La oss anta at me startar med ein sirkel som har 
radius r0 = x. Dette betyr at arealet til sirkelen 
er

A0 = p·x 2.

Me endrar radien i sirkelen til r1 = (x + Dx)og 
finn at arealet av den nye sirkelen blir 

A1 = p·(x + Dx) 2 = p·x 2 + p·2·x·Dx + p·Dx 2,

og differansen mellom dei to areala er 

A1 – A0 = p·2·x·Dx + p·Dx 2.

Også her ser me at det siste leddet gjev eit for
svinnande lite bidrag til arealet, og me kan 
skrive endringa av areal per endring av radius 

som

∆
∆

A

x
x≈ ⋅ ⋅π 2 .

Igjen ser me at endringa er heilt lik den endringa 
me fekk for kvadratet, bortsett frå faktoren p. 
Det opphavlege arealet er eit polynom av andre 
grad, medan endringa i høve til Dx er eit poly
nom av første grad. Denne samanhengen gjeld 
ikkje berre for kvadrat og sirklar. 

Det er ikkje overraskande at me endar 
opp med eit uttrykk på denne forma. Me har 
bestemt oss for å la Dx vere ein liten storleik 
i høve til x. Dersom me lar Dx Æ 0 ser me at 
uttrykket vårt for endring av areal går over til 

lim
( ) ( )

x

A x x A x

x→∞

+ −∆
∆

 som er definisjonen av 

den deriverte av A. Dersom me likevel ikkje lar 
Dx Æ 0, men lar Dx vere ein infinitesimal stor

leik, kan me skrive A x
A x x A x

x
’( )

( ) ( )
≈

+ −∆
∆

. Så 

Figur 3: Når ∆x  blir liten, går stigningstalet til linja mot stigningstalet til kurva A. 
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f(x) Df = f1 – f0 = f(x + Dx) – f(x)
∆
∆

f

x

df

dx
≈ =

x Dx 1

x 2 2·x·Dx + Dx2 2x

x 3 3·x 2·Dx + 3·x·Dx 2 + Dx 3 3x 2

… … …

lenge Dx er liten nok i høve til x, vil tilnærminga 
til den deriverte bli svært god. 

Me har no observert to tilfelle av endring i 
areal. Me kan òg gjere tilsvarande berekningar 
for volum som endrar seg. Her er det naturleg 
å bruke kubar eller kuler som utgangspunkt. 
Me illustrerer her tilfellet med ein kube. Me 
startar med ein kube med side x og utvidar 
lengda til sidene med Dx. Me passar framleis 
på at Dx << x. Volumet av kuben med side x er 
gjeve som V0 = x 3 medan volumet av kuben med 
side x + Dx er gjeve som V1 = (x + Dx) 3 = x 3 + 
3· x 2·Dx  + 3·Dx 2·x + Dx 3. Dermed blir volumet 
av endringa

DV = V1 – V0 = 3· x 2·Dx + 3·Dx 2·x  + Dx 3. 

Kva representerer så kvart av dei tre ledda i 
uttrykket? Me kan t.d. sjå på figur 4, der denne 
endringa av volum er framstilt ved hjelp av 
multi basemateriell. 

Som tidlegare dividerer me med Dx og får 

∆
∆ ∆

∆
V

x

V V

x
x x x x=

−
= ⋅ + ⋅ ⋅∆ +1 0 2 23 3

 

Som for dei tidlegare døma vel me Dx << x. 
Uttrykket vert fullstendig dominert av det 
første leddet. Når Dx vert liten, vil dei to siste 
ledda forsvinne. Dermed får me eit uttrykk for 
endringa av volum i høve til lengdeendringa vår:  
∆
∆

V

x
x≈ ⋅3 2

Me har no sett på tre spesialtilfelle av korleis 
areal og volum endrar seg for enkle geometriske 
objekt dersom me endrar på sidene i objekta. 
For kvadratet sin del er endringa i areal vist som 

to lange, tynne rektangel som går mot ei linje 
dersom me lar Dx bli liten nok. For kuben vil 
endringa i volum vere uttrykt som eit tynt lag 
utanpå tre av sidene av den opphavlege kuben, 
og tjukkleiken til dette laget er Dx. Dersom me 
lar Dx bli liten nok, vil dette laget gå mot å bli 
ein tynn membran som i praksis er todimen
sjonal. Dermed kan det sjå ut til at endringa 
i dei geometriske formene er uttrykt som nye 

geometriske former 
som har akkurat éin 
dimensjon mindre 
enn den opphavlege 
forma.

Det er vanskeleg 
å bruke geometrisk 
intuisjon dersom ein 
vil studere endring av 
uttrykk som har ein 

Figur 4. Den grøne kuben veks like mykje i kvar retning. 

Me ser at veksten er gjeven som tre flater, tre tynne 

stolpar og ein liten kube. Dei tynne stolpane og den 

vesle kuben har forsvinnande lite areal i høve til dei tre 

flatene.
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høgare dimensjon enn 3. Men det er ingenting i 
vegen for at me kan generalisere til algebraiske 
uttrykk for endring av uttrykk av høgare orden. 
Det er berre å fortsetje på same måten som før, 
jamvel om dei uttrykka ein endar opp med, blir 
«styggare». Me kan til dømes setje resultata inn 
i ein tabell for at det skal bli enklare å sjå kva 
mønster som oppstår. Her kan me bruke ten
kjemåtar som «fortel kva du ser» og «sjå kva du 
gjer» som hjelp (Mason, Graham & Johnston
Wilder, 2011). Etter at ein har fylt inn nokre 
få linjer i tabellen, vil det vere relativt enkelt å 
finne ein generell algebraisk regel for endringa. 

Me kan bruke akkurat den same framgangs
måten for å studere endring i til dømes trigono
metriske funksjonar og eksponential funksjonar 
ved å rekkjeutvikle desse funksjonane. Me 
vil ikkje gå inn på dette i denne artikkelen, 
men viser til boka til Thompson (Thompson, 
1905).

Avslutning
I denne artikkelen har me studert korleis me 
kan arbeide med ei geometrisk tilnærming til 
derivasjon. Denne tilnærminga styrkjer for
ståinga og viser korleis me kan komme fram 
til generelle algebraiske uttrykk som uttryk
kjer derivasjonsprosessen. Tilnærminga er 
knytt til spesialisering og generalisering, to 
viktige fenomen innan matematisk tenkjemåte 
(Mason et al., 2011). Metoden som er brukt for 
å finne fram til dei algebraiske uttrykka, er ikkje 
utprega utforskande i seg sjølv, men opnar for 
mange moglegheiter for utforsking. Me har sett 
nokre få spesialtilfelle som kan generaliserast i 
mange ulike retningar. 
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Tom Lindstrøm

Hva er dimensjon? 
Koordinatidéen
Vi har alle en intuitiv forståelse av hva dimen
sjon er: Linjer og kurver er endimensjonale, 
plan og flater er todimensjonale, og romlegemer 
er tredimensjonale. De som har lært litt lineær 
algebra, har også en idé om ndimensjonale rom 
for n > 3, og matematikere snakker ubesværet 
om uendeligdimensjonale rom.

Allikevel er det ikke så lett å forklare hva 
dimensjon er. Hvis vi møtte er vesen fra en 
annen planet som hadde et helt annet sanse
apparat enn vårt, og som ikke hadde noen idé 
om hva dimensjon var, hvordan ville vi da for
klare begrepet? Er det mulig å lage en maskin 
som måler dimensjonen til et objekt?

Spørsmålene ovenfor er ikke en ren spøk. 
I over hundre år har matematikere visst at 
dimensjonsbegrepet er vanskelig å gripe. Vi 
kan nærme oss begrepet på ulike måter – tre 
innfallvinkler som vi kan kalle for koordinat
idéen, sammenhengsidéen og skaleringsidéen. 
Denne artikkelen fokuserer på koordinatidéen, 
og forhåpentligvis vil artikkelen illustrere en 
side av matematikkfaget som har lett for å for
svinne i skolen – at matematikk først og fremst 
handler om begreper og hvordan vi bruker dem 
til å fange en flik av virkeligheten. Diskusjonen 

vil også vise at selv grunnleggende matema
tikkspørsmål kan ha mer enn ett svar, avhengig 
av hva som er utgangspunktet, og hva som er 
hensikten.

Koordinatidéen
Koordinatidéen er den enkleste og mest iøyne
fallende av de tre innfallsvinklene, men også 
den mest begrensede av dem. Utgangspunktet 
er rett og slett hvor mange koordinater vi tren
ger for å beskrive punktene på det objektet vi er 
interessert i (se figur 1).

Figur 1

Starter vi med det aller enkleste endimensjonale 
objektet – en rett linje – ser vi at vi greier oss 
med ett tall: Bestemmer vi oss for et utgangs
punkt (origo) og en måleenhet, kan vi beskrive 
et punkt på linjen ved å angi hvor langt til 
høyre eller venstre for origo det ligger. Bruker 
vi negative tall for punkter til venstre for origo 
og positive for punkter til høyre for origo, kan 
vi angi ethvert punkt på linjen ved hjelp av ett 
eneste tall.

Prøver vi det samme med det enkleste  

Tom Lindstrøm
Universitetet i Oslo
t.l.lindstrom@cma.uio.no
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todimensjonale objektet – et plan – ser vi at det 
er naturlig å bruke to tall til å angi et punkt: Vi 
legger inn et koordinatsystem, velger måleenhet 
på aksene, og bruker x og ykoordinaten til å 
angi hvor punktene befinner seg.

Går vi videre til tre dimensjoner, ser vi at det 
er naturlig å bruke tre tall for å angi posisjonen 
til et punkt i rommet – vi trenger både en x, en 
y og en zkomponent.

Idéen er klar og enkel: For å beskrive et 
ndimensjonalt objekt, trenger vi n koordinater. 
Det er lett å se at idéen kan generaliseres til mer 
kompliserte objekter, bare tenk på hvordan vi 
bruker lengde og breddegrader til å angi punk
ter på den todimensjonale jordoverflaten.

I lineær algebra og funksjonalanalyse trek
kes denne idéen videre: ndimensjonale objekter 
er de man trenger n koordinater for å beskrive, 
mens uendeligdimensjonale objekter er de som 
bare kan beskrives ved hjelp av uendelig mange 
koordinater. Det kan høres rart ut med mengder 
som har større dimensjon enn tre, men egent
lig er det ganske vanlig. Fysikere trenger for 
eksempel sju dimensjoner til å beskrive hvor
dan en partikkel beveger seg i rommet: Tre til 
å beskrive posisjonen, tre til å beskrive hastig
hetsvektoren og én til å beskrive tidspunktet. 
Selv om partikkelen beveger seg i et tredimen
sjonalt rom, er det naturlig å gjøre beregninger 
i et sjudimensjonalt rom.

Koordinatidéen møter problemer
På 1870tallet begynte Georg Cantor (1845–
1918) sitt systematiske studium av mengder, 
og det satte datidens matematikere på en hard 
prøve, også når det gjaldt dimensjonsbegrepet. 
Cantor viste for eksempel at det finnes «like 
mange» punkter på tallinjen som i planet, og 
hva bestod i så fall forskjellen på det endimen
sjonale og det todimensjonale i? Enda verre: 
Argumentet viser at det er mulig å beskrive alle 
punkter i en todimensjonal mengde med bare 
én koordinat, og dermed «mister» vi én dimen
sjon.

Cantors argument er forbløffende enkelt: 

La oss begynne med det åpne enhetskvadratet 
med nedre venstre hjørne i origo. Ethvert punkt 
i dette kvadratet kan beskrives med et tallpar 
(x, y) der 0 < x, y < 1. Vi kan skrive x og y som 
(uendelige) desimaltall

 x = 0,x 1x 2x 3… 
 y = 0,y 1y 2y 3…

og forme et nytt tall

 z = 0,x 1y 1x 2y 2x 3y 3…

der desimalene til x og y kommer annenhver 
gang. Fra z kan vi raskt rekonstruere x og y og 
dermed punktet vi startet med. Dette viser at vi 
ikke trenger to tall x og y for å beskrive punk
ter i det todimensjonale kvadratet, det holder 
med det ene tallet z. Hva er så forskjellen på det 
en dimensjonale og det todimensjonale?

x

y

(x, y)

z0 11

1

Det er kanskje ikke så vanskelig å forsvare seg 
mot Cantors kritikk – dimensjon er et geome
trisk begrep, og Cantors konstruksjon er helt 
ugeometrisk, den er et triks for å kode to tall 
opp som ett. Verre var det da Guiseppe Peano 
(1858–1939) i 1890 konstruerte en kurve som 
gjennomløper alle punktene i enhetskvadratet, 
dvs. et endimensjonalt, geometrisk objekt som 
fyller opp et todimensjonalt objekt. Hvordan 
kan man nå forklare forskjellen på det endi
mensjonale og det todimensjonale?

For å forstå litt mer av Peanos konstruk
sjon må vi vite hva han mente med en kurve. 
Tenk på en kurve som en sti som gjennom
løpes av en uendelig liten partikkel i løpet av 
et tidsrom, f.eks. intervallet [0, 1]. Posisjonen 
ved tiden t er (x(t), y(t)), og alt vi krever er at 
funksjonene x(t) og y(t) er kontinuerlige slik 
at partikkelen ikke kan gjøre et sprang. Peano 
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konstruerte en kurve slik at det for hvert punkt 
(a, b) i enhetskvadratet finnes (minst) ett tall t i  
intervallet [0, 1] slik at (x(t), y(t)) = (a, b), dvs. 
hvert punkt i enhets kvadratet besøkes av par
tikkelen minst én gang.

Peanos konstruksjon er en grenseprosess. 
Han konstruerer en følge av stadig mer innfløkte 
kurver som nærmer seg Peanokurven som en 
grense. Figur 2 viser de første skrittene i en slik 
konstruksjon. Dette er ikke Peanos opprinne
lige, men en modifikasjon konstruert av David 
Hilbert (1862–1943).

Det er ikke vanskelig å lage varianter av 
Peanos kurve som fyller opp mengder av enda 
større dimensjon, f.eks. en terning. Man kan 
vise at alle slike «romfyllende kurver» må ha 
selvskjæringer, dvs. at det finnes punkter som 
kurven besøker flere ganger. Slakker man litt på 
kravene, kan man imidlertid finne kurver uten 
selvskjæringer som fyller opp «store» mengder. 
For ethvert tall A mindre enn 1 finnes det f.eks. 
kurver uten selvskjæringer som fyller opp en 
delmengde av enhetskvadratet med areal større 
enn A.

Dimensjonsbevaring
Cantors og Peanos eksempler satte matemati
kerne i arbeid. Hva er egentlig dimensjon når et 

laveredimensjonalt objekt 
(f.eks. en kurve) kan fylle 
ut et høyeredimensjonalt 
objekt (f.eks. et rom) full
stendig? Løsningen ligger i 
å se på hvordan utfyllingen 
skjer.

I 1911 beviste den ned
erlandske matematikeren 
L.E.J. Brouwer (1881–1966) 
et teorem som røft sett 
sier at dersom to mengder 
utfyller hverandre på en 
kontinuerlig måte og uten 
overlappinger, så har de 
samme dimensjon. Mer 
presist sier resultatet (for 

dem som kjenner terminologien): 

Teorem: Dersom U og V er åpne delmeng
der av henholdsvis Rn og Rm, og det finnes 
en kontinuerlig funksjon f fra U til V med 
en kontinuerlig invers funksjon, så er 
n = m.

Brouwers teorem gir betingelser for når dimen
sjon bevares, og oppklarte på mange måter de 
problemene som Cantors og Peanos eksempler 
hadde skapt. Det var imidlertid ikke slutt med 
det. Etter Cantor og Peano vokste det frem en 
skog av underlige mengder som det var vanske
lig å bestemme dimensjonen til på tradisjonelt 
vis.

Lesere som er blitt fascinert av romfyllende 
kurver, anbefales å ta en titt i Hans Sagans bok 
Space-Filling Curves fra 1994. I kommende 
numre av Tangenten ønsker vi å følge opp 
denne artikkelen med flere artikler om dimen
sjonsbegrepet, mellom annet om hvordan vi 
kan bestemme dimensjonen til flere underlige 
mengder.

Figur 2
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Marit Lahn-Johannessen

Fredrich Christian  
Holberg Arentz
Fredrich Christian Holberg Arentz var blant de 
første nordmenn som studerte matematikk som 
en vitenskap. Noen steder nevnes han også som 
Norges første matematiker. I denne artikkelen 
vil jeg gi et kort innblikk i hans liv og hans inn
sats for matematikken som fag og vitenskap i 
Norge.

Fredrich Christian Holberg Arentz var født 
28. september 1736 i Askvoll i Sunnfjord. Hans 
far, Fredrich Arentz, var en meget lærd og belest 
mann og oppdaget tidlig sin sønns evner og 
interesse for vitenskapen. På den tiden var det 
vanlig at nyutdannete teologer arbeidet som 
privatlærere i velstående hjem. Familien Arentz’ 
hjem var nok et attraktivt sted å være, og den 
unge teologen Johan Plate Bruun ble engasjert 
som Fredrich Christians første lærer. I 1751, 
bare 15 år gammel, avla han sin examen artium 
med heder, som var den høyeste karakteren, og 
det neste året kunne han dra til København og 
avlegge sin examen philosophicum med samme 
karakter. Oppholdet i København ble imidlertid 
kort, og Fredrich Christian var snart tilbake i 
Askvoll for å undervise sine to yngre brødre. 
Her fikk han prøvd ut sine pedagogiske evner 
og formidlet videre de kunnskapene han selv 

hadde tilegnet seg. Dette var starten på det som 
skulle bli en livslang lærergjerning. Han må 
allerede på den tiden ha vært en dyktig pedagog, 
og han utnyttet tiden hjemme i Askvoll godt. 
Allerede i 1756 dro hans to brødre til Køben
havn for å avlegge sin eksamen, og samme år 
kunne Fredrich Christian avlegge sin teologiske 
embetseksamen ved universitetet der. Her la 
han opp hele det gamle testamentet på hebraisk 
og fikk også ved denne eksamen den høyeste 
karakter. Fredrich Christian kom fra en velstå
ende familie, og i motsetning til mange andre 

Marit Lahn-Johannessen
Tanks videregående skole
marit.lahn-johannessen@hfk.no

Rektor F. C. H. Arentz.

Tegnet af Nils Iversen Bredal.
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unge som hadde avlagt sin eksamen, var han 
derfor ikke tvunget til å gå i arbeid. Med øko
nomisk støtte fra sin far dro han til universitet i 
København. Her ble han i to år og studerte sine 
yndlingsfag, som var matematikk og filosofi. 

Mens han var i København, mottok han et 
meget ærefult oppdrag fra kong Fredrik den 5. 
Kongen hadde bestemt at han ville sende en 
gruppe vitenskapsmenn på ekspedisjon til 
Arabia, og Arentz ble bedt om å delta i grup
pen som matematiker. Dette var den første 
større ekspedisjonen som var utsendt til Arabia 
fra noe sted i verden. Før reisen kunne starte, 
skulle imidlertid noen av de andre i reisefølget 
studere to år i Göttingen for å forberede seg til 
ekspedisjonen. I mellomtiden, mens Arentz 
ventet på dem, reiste han selv til Leiden for å 
studere matematikk og fysikk. Her hadde han 
blant andre van Müschenbrok til lærer. Van 
Müschenbrok hadde vært elev av Newton og var 
en kjent vitenskapsmann. Dette var sannsynlig
vis til stor inspirasjon for Arentz. 

Etter et år i Leiden dro Arentz hjem igjen 
i 1760. Like etter hjemkomsten tok han imot 
et tilbud som lektor ved Seminarium Frideri
cianum. Denne skolen var underlagt katedral
skolen og tilbød undervisning i fag som man 
ikke hadde på den gamle presteskolen. Da 
reisen til Arabia omsider skulle finne sted, var 
Arentz allerede i et statlig embete, og en annen 
matematiker, Niebuhr, reiste derfor i stedet for 
Arentz. Niebuhr var imidlertid den eneste som 
overlevde reisen. Han oppnådde stor berøm
melse for ekspedisjonen, og den er senere blitt 
omtalt som Niebuhrekspedisjonen. 

Arentz som lektor og rektor
Arentz startet altså sin offisielle lærerkarriere i 
1760 da han ble konstituert som lektor i mate
matikk ved Seminarium Fridericianum. Her ble 
han stadig forfremmet og overtok rektorstillin
gen ved Bergen Katedralskole i 1781. Da var han 
45 år gammel. Selv om det var matematikk som 
var hans fag, underviste han også i de klassiske 
forfatterne og latin. Han var en inspirerende 

lærer, og ved den muntlige eksamen, som i alle 
fakulteter foregikk på latin, ble det sagt at ingen 
talte bedre latin enn artianerne fra Bergens 
skole (Erichsen, 1906, s. 151). Det var likevel i 
matematikk at hans pedagogiske evner kom til 
sin fulle rett. 

Selv umathematiske individer kunde han 
bibringe nogen interesse for faget, idet han, 
heder det, udtænkte kuriøse opgaver, som 
det morede dem at løse. I de mathematiske 
timer glemte han ofte tiden, indtil kirke
klokken eller en ny lærers komme mindede 
ham om, at timen var ude (Erichsen, 1906, 
s. 151).

I denne perioden utmerket studentene fra 
Bergen seg både i astronomi og matematikk. 
Det sies også at den professoren som avholdt 
eksamen, alltid ventet seg mer av Arentz’ elever 
enn av andre (Erichsen, 1906, s. 151). Som lærer 
og i sin omgang med elevene var han åpen, hjer
telig og munter, men kunne også være alvorlig 
når dette var nødvendig. Med sin rettferdighets
sans og ekte interesse for elevene ble han en høyt 
aktet og elsket lærer. 

Et håndfast bevis på elevenes kjærlighet og 
trang til å hedre denne mannen er opprettel
sen av et legat. Det ble samlet inn penger til et 
legat som fikk Arentz’ navn og skulle brukes til 
«Vitenskapelig Flids oppmuntring» (Arentz, 
1827, s. 45). Senere ble der opprettet flere legater 
som hedret ham for hans innsats i skolen.

Også som kollega og rektor var han avholdt. 
Her kom hans elskverdige sinnelag og utpregede 
rettferdighetssans til nytte. Som rektor hendte 
det at han måtte korrigere og irettesette sine 
ansatte. Dette gjorde han med en åpenhet og 
redelighet som førte til respekt. Ved alle offent
lige eksamener og sensur holdt han fast ved 
at hans kollegers stemme skulle telle like mye 
som hans egen, og han tok dem alltid med på 
råd uansett hva det gjaldt. Timeplanen ble så 
langt det lot seg gjøre, tilpasset etter lærernes 
private ønsker. Det er blitt sagt at han forsvarte 
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sine ansatte overfor elever, bortskjemte barns  
foreldre og andre. Det likeverdige forholdet 
mellom rektor og de andre lærerne var svært 
positivt for skolen og bidro nok til at også elev
ene utviklet større respekt for hverandre.

Overfor myndighetene var nok Arentz en 
behagelig mann å ha ansatt. Han utførte sin 
plikt uten protester og med stor nøyaktighet. 
Mange embetsmenn var blant hans tidligere 
elever, og det gledet ham derfor ekstra å se dem 
igjen i sine høye stillinger. Enhver ny reform 
etterfulgte han til punkt og prikke. Det var 
det pedagogiske arbeidet som lå hans hjerte 
nærmest. I politiske saker var han ikke spesielt 
aktiv. Til tross for dette nevnes han som en av de 
som kjempet sterkest for å beholde faglærerne i 
skolen. I 1818 hadde han et innlegg i National
bladet hvor han protesterte mot å gå vekk fra 
systemet som var innført med faglærere, og 
heller gå over til klasselærere som underviste 
i alle fag: 

At være Polyhistor er ikke enhver givet, 
ja saare faa, og naar en Mand skal befatte 
sig med saa mange forskjellige Ting, er det 
ganske naturlig, at det i visse Stykker bliver 
ufuldkomnere end det burde. Man vil 
svare: til Skoledisciplenes Underviisning, 
især i de lavere Klasser, behøves ikke saa 
meget; men dertil svares, at den der er svag 
i sin Videnskab, behandler ikke engang 
det Lette med en Gave af Tydelighed, 
Orden, Grundighed og indlysende Fordrag, 
som den der er fast i sin Sag (Det Norske 
National blad 1817, s. 229 f).

På samme måte argumenterer han gjennom syv 
sider for å beholde faglærere. Til slutt påpeker 
han at Norge ikke lenger er under Danmark 
(1814). Det er derfor nødvendig for Norge som 
nasjon å vise Europa at de er et selvstendig folk. 
Noen av de viktigste tingene i den sammen
hengen er å utdanne nok akademikere, og 
Arentz mente at kun den eksisterende ordningen 
kunne bidra til dette. Hva Arentz’ ord betydde 

i denne saken, er umulig å vite, men det endte 
som før nevnt med at kongen nektet å sanksjo
nere Stortingets vedtak. Regjeringen rådførte 
seg også med Arentz når det gjaldt hvilke skole
bøker som burde benyttes i undervisningen, og 
svært ofte ble hans råd fulgt.

I 1781 ble han som nevnt rektor ved Bergen 
katedralskole. I denne posisjonen forble han i 
44 år helt til 1825. Han var da selv 89 år. Helt til 
det siste klarte han å oppfylle lærerrollen uten 
store problemer. Hos elevene nøt han fremde
les respekt på grunn av sine pedagogiske egen
skaper, men det var ikke like lett å opprettholde 
denne respekten blant de ansatte. Hans svake 
helse og dårlige hørsel gjorde nok at hans plik
ter som rektor ble forsømt i siste del av hans 
periode. Det er verdt å merke seg at vi ikke 
hadde noe universitet i Norge på denne tiden. 
Katedralskolene var derfor den høyeste utdan
nelsesinstitusjonen i Norge. Det første universi
tetet fikk vi først i 1811. Som rektor ved Bergen 
Katedralskole hadde han altså ansvaret for en av 
de høyeste utdannelsene man kunne få i Norge. 
I mars 1825 søkte han avskjed, og han døde 
nyttårsaften samme året.

Arentz som vitenskapsmann
Det er blitt sagt om Arentz at han kunne vært 
professor i et hvilke som helst fag. Han syslet 
både med fysikk, filosofi, teologiske spørsmål, 
historie og filologi, men det var likevel matema
tikken som lå hans hjerte nærmest. Han var en 
meget beskjeden person og ikke den som higet 
etter ære og berømmelse. Det kan diskuteres 
om han helt og fullt fikk den oppmerksomheten 
som han kanskje hadde fortjent, men i løpet av 
tiden som lektor og rektor ble han tildelt flere 
utmerkelser. I 1774 ble han opptatt som medlem 
av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, 
og året etter ble han medlem av Det Kongelige 
Danske Videnskabernes Selskab. I 1806 fikk han 
tildelt tittelen professor, og i løpet av de neste 
årene ble han ridder av Dannebrogen og tildelt 
Vasaordenen.

I løpet av tiden som lektor og rektor skrev 
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Arentz flere avhandlinger både i fysikk, filosofi 
og selvfølgelig i matematikk. Han var også en av 
de første som drev med systematiske målinger 
av nedbør her i landet. De matematiske avhand
lingene han har skrevet, viser at han var fullt 
på høyde med hva som ble diskutert blant store 
matematikere i Europa. Til tross for at Arentz 
brukte mye tid på sine vitenskapelige arbeider, 
finner vi ikke så veldig mange trykte verker. De 
fleste av hans trykte matematiske arbeider er 
utgitt i Det Kongelig Danske Videnskabernes 
Selskabs Skrifter, men vi finner også noen i det 
kongelig norske Videnskabers Selskabs Skrifter. 
I sine matematiske arbeider diskuterer Arentz 
temaer som var høyst aktuelle på den tiden, og 
de er først og fremst interessante som et klart 
bevis på at også Norge etter hvert begynte å 
frembringe representanter for den eksakte 
vitenskap. Rent faglig sett var de neppe revolu
sjonerende for matematikken, men vi må kunne 
anta at de i det minste må ha vært inspirerende 
for det matematiske miljøet i Norge. Det mate
matiske miljøet i Norge var lite på 1700tallet, 
og Arentz’ to utenlandsopphold har sannsynlig
vis vært avgjørende for hans matematiske virk
somhet. I sine avhandlinger refererer han ofte 
til flere av de kjente matematikerne i Europa, 
men det er ingen ting som tyder på at han hadde 
personlig kontakt med noen av dem. Gjennom 
sitt medlemskap i de vitenskapelige selskapene 
både i Danmark og Norge fikk han ta del i de 
matematiske diskusjonene som foregikk, spe
sielt i Danmark. Her har trolig de forskjellige 
vitenskapsmenn blitt inspirert av hverandre og 
gjerne skrevet nye avhandlinger med utgangs
punkt i hva andre har skrevet tidligere. Det var 
i disse selskapenes skrifter ny viten ble trykket 
og nye idéer frembrakt. Arentz skrev stort sett 
på dansk, og dette begrenset naturligvis hans 
publikum. Hans arbeider ble lagt merke til, og 
en dansk matematiker, Christian Jürgensen 
(1805–1860), har omtalt Arentz’ avhandlinger:

Af denne Forfatter findes i 12te Bind p. 159 
en Afhandling, der gaaer ud paa at vise 

Umuligheden af, at nogen mathematisk 
Størrelse kan være virkelig uendelig; lige
som en følgende Afhandl. af samme Forf. p. 
247 søger af mathematiske Grunde at godt
giøre Umuligheden af, at Verden kan være 
uendelig, enten i Henseende til Rummet, 
eller Tiden … og begge disse Afhandlinger, 
navnlig den første, kan man ikke nægte 
det Vidnesbyrd, at de indeholde endeel, der 
baade er klart fremsat, og i sig selv af ikke 
ringe Interesse (Molbech, 1843, s. 240).

Jürgensen sier at det fremdeles, rundt 1840, 
vil være av vitenskapelig interesse å lese denne 
avhandlingen (Molbech, 1843, s. 240). Også 
Arentz’ avhandling om positive og negative 
størrelser blir omtalt av Jürgensen.

Det eneste stedet vi finner en direkte påvirk
ning av Arentz’ arbeid, er en lærebok i mate
matikk skrevet av Gottfried Bohr i 1821. I 
denne boken bidrar Arentz selv med et kapittel. 
Utover dette kan vi ikke se noen direkte spor 
etter Arentz i den norske matematikkhistorien. 
Den største påvirkningen har han nok muligens 
stått for gjennom sin lærergjerning og dermed 
vært med på å fremme matematikk som fag i 
skolen. Sammen med Fester (1732–1811) ved 
Trondheim katedralskole omtales han som 
skole matematikkens pioner i Norge.

Noen av Arentz’ matematiske avhandlinger
Jeg vil i denne delen se nærmere på fire av de 
matematiske arbeidene Arentz har utgitt. Jeg 
har sett på noen av temaene Arentz var opptatt 
av, og sammenlignet dette med hva andre mate
matikere i Europa skrev om de samme emnene 
på den tiden. 

I 1776 leverte Arentz inn avhandlingen med 
tittelen «Det er Umueligt, at nogen Mathema
tisk Størrelse kan være virkelig Uendelig» til det 
vitenskapelige selskap i København. I likhet med 
mange av hans avhandlinger var denne strekt 
preget av hans matematiskfilosofiske behand
ling av ulike emner. Uendelighet var et svært 
viktig begrep som opptok mange matematikere. 
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Infinitesimalregningen ble grunnlagt på 1600
tallet, og her fikk begrepet stor betydning. En 
uaktsom bruk av uendeligheten innebar mange 
fallgruver og ledet ofte til urimeligheter selv for 
dyktige matematikere. I denne avhandlingen 
understreker Arentz viktigheten av at begreper 
og definisjoner er korrekte. Når han skal defi
nere en matematisk størrelse, sier han:

En mathematisk Størrelse (a) kalder jeg det, 
som kan modtage Tilvekst eller formind
skelse; Saa snart man altså forestiller sig 
noget, som det der kunde blive mindre ved 
at tage noget derfra, eller større ved at legge 
noget dertil, har man det, som i den Hense
ende kan kaldes en Mathematisk Størrelse 
(Arentz, 1776, s. 161).

Ut fra denne definisjonen viser han ganske 
enkelt og logisk at en absolutt uendelig stor eller 
en absolutt uendelig liten størrelse er umulig. 
Hvis denne eksisterte, ville ikke denne kunne 
gjøres verken mindre eller større og således er 
den ikke lenger en matematisk størrelse ut fra 
definisjonen.

Arentz viser at disse begrepene kun er rela
tive. De uendelig store og uendelig små stør
relsene er å oppfatte som størrelser som kun i 
forhold til en annen størrelse er så store eller så 
små at vi ut fra dette ser på dem som uendelige. 
Han betrakter uendelighet som et grensebegrep. 
Grensen er en grense som aldri nåes. Blant de 
innleverte arbeidene til Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskab som vedrører uende
lighetsbegrepet, nevnes Arentz’ arbeid som det 
ubetinget mest betydningsfulle (Christensen, 
1895, s. 248).

Den neste artikkelen, «En nøiere Bestem
melse af Tegnene + og – i Henseende til deres 
Betydning og Brug, hvorved den i visse Til
fælde forekommende Tvetydighed forebyg
ges», ble trykket i det Kongelige Danske Viden
skabers Selskab i 1781. Negative tall har alltid 
skapt problemer i matematikken. Diskusjonen 
omkring tegnenes betydning og hvordan man 

skulle behandle de forskjellige situasjonene, 
opptok mange matematikere også på 1700 og 
1800tallet. Der ble gjort utallige forsøk på å gi 
gode forklaringer på hvorfor de vanlige reglene 
man brukte, holdt. Også Arentz deltok i denne 
diskusjonen. I denne artikkelen kommer han 
med forslag og eksempler på hvordan man bør 
betrakte de forskjellige størrelsene og tegnenes 
betydning for å unngå de misforståelsene som 
gjør at matematikerne ikke alltid er enige. Også 
denne avhandlingen er av matematiskfilosofisk 
karakter. Arentz påpeker mangelfulle og ukor
rekte bevis, noe han ikke forventer av den mate
matiske vitenskap. Mye av forvirringen rundt 
dette problemet mener han skyldes de uklare 
reglene.

Det samme temaet er behandlet og diskutert 
av blant andre Maclaurin, Euler og Peacock, som 
alle var store matematikere før og etter Arentz. 
Alle tre behandler de samme problemene som 
Arentz tar opp i sin avhandling. Maclaurin og 
Euler ble trykket i flere opplag og oversatt til 
mange språk. Dette viser at tekstene omhandlet 
viktige idéer innenfor matematikken på denne 
tiden.

Som tidligere nevnt ble noen av Arentz’ 
avhandlinger trykket i Det Kongelige Norske 
Videnskabers Selskab i Trondheim. Den neste 
avhandlingen, som dreier seg om om lineære 
ligningsystemer, ble utgitt i 1788 og har tittelen 
«Undersøgning, hvorledes man paa den korteste 
Maade kan opløse saadanne Æquationer, som 
indeholde flere eller mange ubekiendte Størrel
ser tillige». Den tar for seg løsningen av n lignin
ger med n ukjente. Arentz løser dette ved hjelp 
av det vi i dag kaller determinanter. Han viser at 
dette er riktig for tre ligninger, og stiller opp en 
tabell for inntil seks ligninger med seks ukjente. 
Dette er den eneste danske avhandling fra det 
attende århundre som anvender denne løsnings
metoden. Denne måten å kombinere koeffisien
tene og konstantene på for å løse ligningssyste
mer hadde riktignok også forekommet tidligere. 
Leibniz hadde antydet en slik idé i et brev til 
l’Hospital i 1693, og den japanske matematike
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ren Seki Takakazu (1642–1708) hadde ti år tid
ligere beskrevet den samme fremgangsmåten 
(Katz, 1998, s. 612). Den mest kjente metoden 
er den Gabriel Cramer (1704–1752) presenterte 
i en bok i 1750. I dag er den kjent som Cramers 
regel. Cramers metode er den samme som 
Arentz kom frem til. 

Motivet for Arentz’ avhandling er at han 
etterlyser en raskere og mindre arbeidskrevende 
metode for å løse lineære ligningssystemer:

Een af de Opløsninger, hvis Vidløftighed 
ved Anledninger har forekommet mig 
meget Eiendommelig, er, hvor man in 
Analysi Algebraica ud af flere Æqvationer 
har at søge flere tillige ubekiendte Stør
relser, saa at jeg deri adskillige gange har 
ønsket en kortere Vei, og saasom jeg verken 
hos en Wolf, Clairaut, Euler, Segner eller 
andre, som mig ere forekomne, har fundet, 
at nogen har været betænkt paa at angive 
nogen lettere Methode, end de sædvan
lige, holdt jeg det Umagen værd at anvende 
nogen Undersøgning paa at udfinde en 
kortere Maade i at opløse dette Problema 
(Arentz, 1788, s. 253j)

Også hos Maclaurin finner vi denne metoden, 
men vi ser her at Arentz verken nevner Cramer 
eller Maclaurin. Det tyder på at han ikke har 
kjent til deres arbeider. Dette gjør at vi må se 
på Arentz’ avhandling som et helt selvstendig 
arbeid.

Den siste artikkelen jeg vil se på, har tittelen 
«Om de ubestemte algebraiske Æqvationer». 
Her tar Arentz for seg ligninger på formen 
ax + by = c hvor koeffisientene a, b og c er hele 
tall. I tillegg setter Arentz som betingelse at de 
ukjente x og y, skal være positive hele tall. Pro
blemet med å finne heltallsløsninger for denne 
type ligninger, som vi kaller diofantiske lignin
ger, er oppkalt etter den greske matematikeren 
Diofantos, som levde ca. 250 e.Kr. De ligningene 
Arentz undersøker, er altså diofantiske lignin
ger hvor løsningsmengden er innskrenket til de 

positive hele tallene. Denne artikkelen ble tryk
ket i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 
i 1824/27, da var Arentz 88 år. Arentz sammen
ligner sin metode med andre fremgangsmåter 
for å løse dette problemet. Blant annet bruker 
Arentz sin metode på et eksempel han har tatt 
fra en bok av Euler. Ved å gjøre dette ønsker han 
å vise hvor mye enklere hans metode er enn den 
Euler bruker. 

Det er denne artikkelen som er utgangs
punktet for Arentz’ bidrag i Bohrs lærebok 
«Ledetraad ved den aritmetiske Undervisning, 
med en Samling af Opgaver», som ble trykket 
i 1821.

Konklusjon
I denne artikkelen har jeg ønsket å vise at 
Arentz med sin matematikk var opptatt av pro
blemstillinger som var aktuelle på hans tid. Det 
har ikke vært min hensikt å avgjøre om Arentz’ 
betraktninger og innvendinger omkring alle
rede eksisterende teorier og begreper var kor
rekte. Hensikten har derimot vært å få frem at 
selv om han satt ganske isolert på den gamle 
skolen i Bergen, var han fullt på høyden med de 
ting som rørte seg i de matematiske miljøene i 
Europa. Han var også blant de første i Norge 
som drev med matematikk som en vitenskap. 
Caspar Wessel regnes i dag som Norges første 
matematiker. Hans arbeid ble utgitt i 1799 og 
var nok utvilsomt av større betydning. Likevel 
er Arentz den første nordmann som fikk sine 
avhandlinger på trykk, og spørsmålet er om han 
ikke derfor fortjener å bli regnet som Norges 
første matematiker. 
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Sigve Høgheim, Rolf Reber

Økt interesse for læring
Interesse er viktig for læring. Dette ble erkjent 
allerede i 1913 av den amerikanske filosofen, 
psykologen og pedagogen John Dewey (1859–
1952), men det er først i de siste 30 årene det 
har blitt utført systematisk forskning på elev
ers faglige interesse. Denne forskningen viser at 
interesse kan fremme elevers læring – det kan 
øke oppmerksomhet, utholdenhet, motivasjon, 
målsetting, holdning til skolefag og mestrings
forventning. Interesse er også tett knyttet til 
prestasjoner.

Internasjonal forskning (f.eks. Hidi & 
Harackiewicz, 2000; Krapp & Prenzel, 2011) 
indikerer at elevers faglige interesse minker 
markant på ungdomsskolen, og at denne inter
essereduksjonen er mest framtredende i fagene 
matematikk og naturfag. Lignende resultat er 
funnet i Norge, da elevers faglige interesse er 
lavere på ungdomsskoletrinnene enn på de 
lavere klassetrinn (Topland & Skaalvik, 2010).

Internasjonale skoleundersøkelser som PISA 
og TIMSS har problematisert norske elevers 

kunnskapsnivå i matematikk, og det blir stadig 
fremmet nye tiltak for å bedre elevenes læring 
av matematikk i grunnskolen. I denne artik
kelen skal vi se nærmere på tre undervisnings
strategier – relevansintervensjon, eksempelvalg 
og personalisering – som kan fremme elevenes 
interesse for matematikk. Dette kan bidra til 
at elevene opprettholder sin faglige interesse 
på ungdomsskolen, og fremme både læring og 
prestasjoner.

Hva er interesse?
Hidi og Renninger (2006) definerte interesse 
som en relasjon mellom et individ og et inn
holdsområde (oppgave, emne, abstrakt idé og 
lignende). Denne relasjonen er karakterisert 
av økt oppmerksomhet, engasjement og posi
tiv emosjon. Det ser ut til å være en generell 
konsensus blant forskere om en slik todeling 
av interesse, der en skiller mellom individuell 
interesse og situasjonell interesse (Mitchell, 
1993; Hidi & Renninger, 2006; Linnenbrink
Garcia, et al., 2010). Individuell interesse er 
individets langvarige og frivillige engasjement 
i et tema, og kan i skolesammenheng betraktes 
som den interessen som eleven tar med seg inn 
i klasserommet. Situasjonell interesse, derimot, 
er et kortvarig og pågående engasjement, og 
kan ses på som den interessen som kan vekkes 
i klasse rommet.

En vanlig misforståelse av interessebegrepet 
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Universitetet i Bergen
rolf.reber@psysp.uib.no
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er at mange snakker om interesse som et enten
eller forhold – altså at en elev enten er inter
essert eller uinteressert i et fag. Interesse kan 
fremmes, økes og vedlikeholdes. Forskningen til 
Hidi og Renninger (2006) og LinnenbrinkGar
cia et al. (2010) viser at situasjonell interesse kan 
utvikle seg til en individuell interesse dersom 
forholdene legges til rette for det. Dette kan 
omtales som å fange elevenes oppmerksomhet 
(catch) og holde den ved like (hold) (Mitchell, 
1993; LinnenbrinkGarcia, et al., 2010). Denne 
forskningen illustrerer et veldig viktig poeng: 
Kortvarige interessetiltak i klasserommet kan 
være viktige for utviklingen av en mer langvarig 
personlig interesse som kan følge eleven gjen
nom hele skoleløpet.

Utfordringer i matematikk
Det er mange potensielle årsaker til hvorfor elev
enes faglige interesse minker på ungdomsskolen. 
En årsak som ofte blir nevnt, er at ungdom utvi
kler en sosial interesse som går på bekostning av 
den faglige interessen. Vi skal her fokusere på 
årsaker som er identifisert i klasserommet og 
som vi kan imøtekomme med konkrete tiltak 
(Hulleman & Harackiewicz, 2009; Hart, 1996; 
Ku & Sullivan, 2002).

En utfordring i matematikk, så vel som i 
andre teoretiske fag, er at elever blir presentert 
et læringsmateriale uten at dette blir knyttet 
til elevenes daglige liv, erfaring eller framtids
planer (se Hulleman & Harackiewicz, 2009). 
Dewey (2009) hevdet at dersom man skal gjøre 
et læringsmateriale interessant, så må det legges 
fram på en slik måte at elevene klarer å danne 
en relasjon til det – altså å knytte det til elevens 
daglige liv. Hvis man antar at dagliglivet til et 
barn inneholder mange spennende momenter, 
så kan det å knytte læringsmaterialet til slike 
momenter være en måte å integrere spenning 
i stoffet på. 

Flere studier har sett nærmere på matema
tiske tekstoppgaver fordi mange elever opplever 
vansker i møte med slike oppgaver (f. eks. Hart, 
1996; Ku & Sullivan, 2002). Matematiske tekst

oppgaver presenterer et matematisk problem 
i form av en tekst, gjerne med utgangspunkt 
i en historie eller hendelse. Hart (1996) frem
holder at elever kan oppleve matematiske tekst
oppgaver som vanskelig fordi de ikke klarer å 
knytte situasjonen til sitt eget liv, og heller ikke 
klarer å skape en sammenheng mellom teksten 
og adekvat matematisk framgangsmåte.

Så hvordan kan man øke elevers interesse 
som drivende kraft i matematikklæring? En 
hovedutfordring, som vi ser her, er å bistå elev
ene i å knytte læringsmaterialet til egne erfa
ringer og liv utenfor skolen. I det følgende ser 
vi nærmere på tre undervisningsstrategier som 
tar tak i denne utfordringen, men som også tar 
hensyn til hvordan matematikkundervisning 
fremstår i dag.

Relevansintervensjon
Det er viktig at elevene opplever lærings
materialet som relevant for dem, men i fag som 
matematikk er dette ofte vanskelig for elevene. 
Presentasjon av et matematisk prinsipp uten 
relevans til elevenes liv kan medføre at elevene 
mister interessen for temaet. Selv om presen
tasjon av matematiske prinsipper er viktig i 
undervisningen, kan elever oppleve å ha vansker 
med å motivere seg for å lære materialet.

Relevansintervensjon er en undervisnings
strategi som ble utviklet av Judith Harackiewicz 
og hennes medarbeidere i USA, og som forener 
presentasjonen av formelle prinsipper med elev
enes egne erfaringer og daglige liv (Hulleman & 
Harackiewicz, 2009). Den grunnleggende idéen 
til relevansintervensjon er svært enkel: Når elev
ene skal lære et tema, kan elevene bli gitt en liste 
med utsagn om hvorfor eller hvordan materia
let er relevant for dem. Dette kalles for ekstern 
relevansintervensjon. Alternativt kan elevene få 
som oppgave selv å skrive utsagn om hvorfor 
eller hvordan materialet er relevant for dem. 
Dette er en intern relevansintervensjon, og kan 
bistå elevene å se sammenhenger mellom mate
matikk og sitt eget liv og erfaringer.

Bruk av relevansintervensjon kan påvirke 
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elevenes faglige interesse positivt (Hulleman & 
Harackiewicz, 2009). Ekstern relevans hadde 
best effekt på elever som allerede var interes
serte i temaet. Dette betyr at elever som leste 
ferdige utsagn om relevansen, men som ikke 
var særlig interessert i temaet, ikke hadde god 
nytte av strategien. Intern relevansintervensjon, 
derimot, hadde god effekt på de elevene som 
hadde lav interesse og mestringsforventning til 
læringsmaterialet.

I praksis er relevansintervensjon en under
visningsstrategi som lett kan anvendes siden den 
tar utgangspunkt i generell klasseromsundervis
ning. Strategien er ikke tidkrevende og krever 
ikke store omstruktureringer i klasserommet, 
men kan likevel ha positiv innvirkning på elev
enes matematiske interesse.

Eksempelvalg
Eksempelvalg er en undervisningsstrategi som 
ble utviklet på Universitetet i Bergen (Reber, 
Hetland, Chen, Norman, & Kobbeltvedt, 
2009). Tanken bak eksempelvalg er at elevene 
skal kunne velge mellom tematisk sett ulike 
eksempeloppgaver å jobbe med når de skal 
lære noe nytt i matematikk. Hvis elevene skal 
lære for eksempel om produktsetning for uav
hengige hendelser, så kan elevene bli presen
tert ulike eksempeloppgaver som alle handler 
om produktsetningen, men som skiller seg fra 
hverandre tematisk. Ulike temaer som arvelig 
sykdom, tippespill eller politikk kan knyttes til 
produktsetningen, og elevene kan deretter selv 
velge det eksempelet som de synes er mest inter
essant å jobbe med. Andre eksempler kan der
etter brukes som øvelse. En fordel med å bruke 
ulike eksempel for læring og øvelse, er varia
sjon – at elevene får erfaring med å anvende et 
matematisk prinsipp i ulike, hypotetiske situa
sjoner. 

Reber et al. (2009) undersøkte eksempelvalg 
på et utvalg av 144 førsteårs psykologistudenter. 
Alle deltakerne i forsøket tok del i et læringspro
gram om bekreftelsesfeil. Bekreftelsesfeil (con
firmation bias) er tendensen at personer leter 

etter informasjon som bekrefter ens antagelser 
men ikke etter informasjon som avkrefter en 
hypotese. Forsøket bestod av noen eksempel
oppgaver de kunne jobbe med samt en presen
tasjon om bekreftelsesfeil. Deltakerne i ekspe
rimentet ble delt inn i tre grupper: Valg, Ingen
valg, og Bare presentasjon. Deltakerne i gruppen 
Valg fikk velge ett av 14 eksempler å jobbe med 
før presentasjonen, og temaene på disse eksem
plene var for eksempel sjalusi, stereo typer og 
rykter. Deltakerne i gruppen Ingenvalg ble gitt 
ett eksempel, altså fikk de ikke selv velge eksem
pelet, og deltakerne i gruppen Barepresentasjon 
fikk se prestasjonen uten at det ble gitt eksem
pler. Resultatene av denne undersøkelsen viste 
at deltakerne i Valg–gruppen var mer interes
serte enn de resterende gruppene. 

Eksempelvalg underbygger elevenes individu
elle interesse, da de selv kan velge det eksempe
let som de synes er mest interessant. Eksempel
valg bygger på belastningsteorien fra psykologi 
(Sweller, 1994), som innebærer å redusere den 
kognitive belastningen ved å knytte det elevene 
må lære til det de allerede kjenner til. Eksem
pelvalg kan anvendes i papirformat, men den er 
også anvendelig med moderne teknologi. Det er 
utviklet et internettvektøy, ExampleWiki, som 
tar utgangspunkt i eksempelvalg ved læring 
av formelle matematiske prinsipper. En pilot
versjon av verktøyet er tilgjengelig både på norsk 
og engelsk: http://h.uib.no/examplewiki/nb/index.
php.

Personalisering
Den tredje undervisningsstrategien, personali
sering, forener utfordringen med elevenes rela
sjonsknytting og matematiske tekstoppgaver. 
Personalisering innebærer at det implementeres 
informasjon som elevene allerede kjenner til i 
tekstoppgavene. Dette kan være navnet på en 
venn, favorittbutikk eller kjæledyr, men også 
mer personlige interesser og hobbyer. Det er 
ikke store forandringer som er nødvendige for 
at en standardisert tekstoppgave skal bli perso
nalisert slik at den kan bidra til at elevene klarer 
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å relatere seg til situasjonen eller hendelsen som 
presenteres i oppgaven.

Individuell personalisering til hver enkelt 
elev kan være en tidkrevende prosess for mate
matikklærere. Ku og Sullivan (2002) tar i sin 
studie utgangspunkt i gruppepersonalisering, 
som da er å tilpasse tekstoppgaver til en felles 
interesse i klasserommet, og finner en positiv 
påvirkning av tiltaket på elevenes prestasjoner 
og holdning til matematikk. Av praktiske årsa
ker kan bruk av gruppepersonalisering være 
enklere å anvende i praksis, men med dagens 
teknologi og muligheter som ligger i databaserte 
verktøy, kan matematiske tekstoppgaver enkelt 
personaliseres til individnivå.

D’Ailly, Simpson og MacKinnon (1997) har 
funnet at selvreferering – en type personalise
ring som innebærer å implementere ordet «du» 
i tekstoppgavene – kan påvirke elevers interesse 
og holdning til matematikk. Dette illustrerer 
at personalisering kan være et enkelt tiltak å 
anvende. Personalisering krever at man samler 
inn informasjon om hver enkelt elev eller klasse. 
Med bruk av elevsamtaler eller klassediskusjo
ner i undervisning kan denne strategien, særlig 
gruppepersonalisering, implementeres.

Oppsummering
Elevenes faglige interesse er viktig for læring, 
og det er en særlig uttalt utfordring å bistå elev
ene i å danne relasjoner til læringsmaterialet. 
Vi håper denne artikkelen har bidratt til å kaste 
lys over undervisningsstrategier som kan bidra 
til å øke og vedlikeholde elevenes matematiske 
interesse. Relevansintervensjon, eksempelvalg 
og personalisering er strategier som er veldoku
menterte i forskningssammenheng og som kan 
anvendes i de fleste klasserom. Det er, dersom 
disse strategiene anvendes, viktig å ha i tankene 
det som Dewey (2009) anser som sentralt: Man 
skal ikke bruke «forførende detaljer» (se Garner, 
Gillingham, & White, 1989) som fjerner foku
set fra læringsmaterialet og minker læringen, 
men heller bruke barnas genuine interesse til å 
knytte en relasjon til materialet.

Vi jobber for tiden med forskningsprosjek
tet Utdanning 2020 på Universitetet i Bergen 
(Norges forskningsråd, 2011) som har som mål 
å undersøke disse undervisningsstrategiene i en 
norsk sammenheng. Vi studerer både effekten av 
dem og hvordan de kan implementeres i klasse
rommet. Vi er nå i gang med å forberede stu
dier som utforsker eksempelvalg i matematikk
undervisningen. Målsettingen med prosjektet 
er å øke elevers matematiske interesse og å tilby 
konkrete tiltak i en norsk sammenheng – både i 
form av verktøy og evidensbasert praksis.
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Per Sigurd Hundeland er førsteamanuensis 
(universitetslektor) ved Universitetet i Agder. 
Han har tidligere arbejdet i en årrække i videre
gående skole (gymnasiet) samt været engageret 
i lærebogsproduktion. 

Ifølge bogens egen bagsidetekst giver den et 
unikt indblik i et kvalitativt forskningsprojekt 
hvor forfatteren gennem et år fulgte tre lærere 
i deres arbejde ved en videregående skole, og 
dermed afdækkede interessante forhold ved 
matematikundervisningen gennem observa
tioner, samtaler og interviews. Videre siger tek
sten at bogen er nyttig for alle som ønsker en 
dybere forståelse for komplicerede spørgsmål 
knyttet til matematikundervisning på videre
gående trin, for eksempel som baggrund for 
videre forskning, for læreplanudvikling eller 
for skoleledelse. 

Bogen bygger på forfatterens ph.d. afhand
ling der indgik som delprojekt i et større, mate
matikdidaktisk forskningsprojekt som blev 
gennemført på Høgskolen i Agder HiA (Nu 
Universitetet i Agder, UiA) i perioden 2004–

2007. Forskningsprojektet: Læringsfellesskap i 
matematikk (Learning Communities in Mathe
matics, LCM), som er godt beskrevet i bogen, 
involverede samarbejde mellem matematik
didaktiske forskere fra HiA og matematik
lærere på syv forskellige skoler på alle niveauer, 
og drejede sig om at udvikle undervisning og 
fagfællesskab i en retning som, i mangel af en 
passende norsk term, kaldtes ’inquiry’.

Forfatteren, der selv har en baggrund som 
gymnasielærer i matematik, har i sin afhandling 
undersøgt spørgsmålet: ’Hva vektlegger lærere 
når de forbereder og gjenomfører sin matema
tikundervisning?’ Ph.d. studiet har dermed 
drejet sig om hvad man kan kalde lærerens real
kompetencer, som omfatter alt hvad en lærer 
kan og som er relevant for professionsudøvelsen, 
med henblik på at afdække hvilken rolle kom
petencerne spiller for lærerens undervisning.  
Formålet med studiet var at bidrage til fortsat 
at opretholde et højt niveau inden for uddan
nelsen af matematiklærere, ud fra forståelsen af 
læreren som en vigtig enkeltfaktor for elever
nes læring og som en vigtig aktør i forbindelse 
med uddannelsessystemets behov for udvikling 
og ændringer. Forfatterens tese er, at hvis der 
opnås større viden om hvordan lærere tænker 
om deres egen praksis vil det være lettere at 
forstå hvilken slags ændringer lærere vil være 
positivt stemt over for at implementere. Erfa

Per Sigurd Hundeland:
Lærerens motiver og valg – En studie av 
matematikklærere på videregående skole.
Portal forlag, Kristiansand 
ISBN: 978-82-92712-47-4 
254 sider, 329 kroner
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ringsudveksling mellem nye og erfarne lærere 
er en anden værdifuld gevinst.

Bogens indhold er struktureret i 8 kapitler 
plus referencer. I Kapitel 1: Introduktion, skit
serer forfatteren sin egen baggrund, præsente
rer ph.d. studiets forskningsspørgsmål (som er 
gengivet ovenfor), og der gøres rede for studiets 
relevans. Kapitel 2: Tidligere studier (10 sider), 
og Kapitel 3: Teoretiske perspektiver, på godt 
20 sider, giver begge en god oversigt (over hver 
sit emne) som med udbytte vil kunne læses 
som en lille selvstændig artikel for eksem
pel af didaktikstuderende i forbindelse med 
opgave skrivning, eller de ville kunne bruges 
som undervisningsoplæg på læreruddannel
sen eller tilsvarende steder.  Ligeså vil Kapitel 
4: Gennem førelse, metoder og metodologisk 
diskussion (godt 30 sider), kunne være til stor 
nytte i forbindelse med gennemførelse af empi
risk baserede projekter for eksempel på lærerud
dannelsen.  

Det omfangsmæssige tyngdepunkt er Kapi
tel 5: Data og Analyse, som fylder tæt på halv
delen af bogens i alt 254 sider. Her præsenteres 
og behandles ikke bare tre sæt af interviews 
med de tre lærere, men også udvalgte observa
tioner fra selve undervisningen. Præsentation 
og analyse af datamaterialer er fint afbalance
ret, så man som læser kan få en forestilling om 
hvordan læreren og undervisningen fremstod 
for forfatteren, og en klar beskrivelse af hvordan 
disse indtryk er fortolket, sat sammen og deref
ter relateret til det teoretiske grundlag for studiet 
i Kapitel 6: Resultater. På 14 sider opsummerer 
forfatteren sine resultater i afsnit med overskrif
terne Generelt, Lærerne i skolesystemet, Elever
nes indsats og læring, Lærerens rolle i klasse
rummet  samt Lærernes kompe tencer i under
afsnittene Kompetencens kilder, Tre grundlæg
gende kompetencer og KOMprojektets kom
petencebeskrivelse (her refereres til  projektet 
Kometencer Og Matematiklæring under det 
danske undervisningsministerie, 2000–2002). 
Endelig diskuteres i sidste afsnit spørgsmålet: 
Hvad vil det sige at være kompetent? Forfat

teren drager den konklusion at man kan være 
kompetent på mange måder, og at interview’ene 
viste at indholdet i lærernes kompetence omfat
ter en række detaljer som han ikke på forhånd 
var i stand til at definere. For eksempel viste 
lærerne i studiet kompetence i at vurdere de 
forskellige sider i dilemmaet som opstod når 
et stort pensum skulle gennemgås indenfor en 
begrænset tidsresurse, og der opstod behov for 
at differentiere undervisningen. Det blev også 
klart at lærernes kompetencer udvikles konti
nuerligt i et samspil med de udfordringer lære
ren møder i sit daglige virke. Det var gennem
gående at lærdom fra egen praksis stod centralt 
blandt kompetencens kilder; hvilket betyder at 
lærerne næsten udelukkende refererede til egne 
erfaringer fra deres undervisning og ikke til 
indholdet i deres formelle uddannelse(r), når de 
skulle fortælle om hvad de lagde vægt på når de 
forberedte og gennemført deres undervisning.  
Man kan derfor ikke vurdere læreres kompe
tence udelukkende på baggrund af deres for
melle uddannelse, som kun er at betragte som 
et udgangspunkt. I den grad det er ønskeligt at 
påvirke indholdet i kompetencen hos fremtidige 
matematiklærere må der lægges resurser til at 
følge op på kompetence udviklingen hos prak
tiserende lærere. 

Kapitel 7: Implikationer tager behovet for 
fortsatte resurser til kompetenceudvikling hos 
lærere op igen, og diskuterer blandt andet del
tagelse i forskningsprojekter som LCM som en 
mulig løsning.  Et interessant fund fra forfatter
ens studium trækkes frem: data fra undersø
gelsen dokumenterede at lærerne kommunike
rede i et specialudviklet sprog som i høj grad 
var tilpasset det arbejde de udførte, var rigt på 
metaforer og præcist. Lærerne benyttede kun 
i ringe grad et forskningsbaseret professionelt 
sprog til at beskrive vigtige fænomener inden 
for lærervirksomheden. Dette kan hævdes at 
være uhensigtsmæssigt i den udstrækning man 
mener at det professionelle sprog giver en øget 
bevidsthed om de pågældende fænomener. I 
så fald skal der ske en nærmere integration 
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af praksis i den teoretiske læreruddannelse. 
Et andet fund er forfatterens afdækning af en 
høj grad af systemloyalitet hos lærerne, hvil
ket indebar at lærerne lægger vægt på at følge 
systemet og indrette sig efter de rammer som er 
sat. Evalueringssystemet repræsenterer dermed,  
ifølge forfatteren, muligvis den rammefaktor 
som sætter den største hindring for lærernes 
udvikling af undervisningen og ændring af 
den pædagogiske praksis. Sammenfattende 
giver forfatteren sit forsknings spørgsmål  flere 
svar. Et centralt svar er at lærerne lægger vægt 
på at følge rammer og forordninger for under
visningen, for at sikre elevernes mulighed for at 
klare eksamen. Dermed kommer evaluerings
systemet til at repræsentere en alvorlig hindring 
for udvikling af alternativ undervisning.

I Kapitel 8: Kritisk kvalitetsdiskussion 
(5 sider) gennemgår forfatteren kort sit studie 
med udgangspunkt i syv kriterier (Lester og 
Lambdin 1997) for god forskning i matematik
diaktik: Studiets værdi, sammenhæng, genenm
førelse, åbenhed, etiske problemstillinger, tro
værdighed og tydelighed. Afsnittet er kort, 
øjensynlig fordi disse kriterier har været ind
arbejdet i designet af studiet og dermed for de 
flestes vedkommende allerede diskuteret i tid
ligere kapitler. Den anførte litteratur i Kapitel 
9: Referencer er opdateret, relevant og dæk
kende for emnet så den vil kunne være nyttig 
for eksempel i forbindelse med opgaveskrivning 
på lærer uddannelsen eller tilsvarende steder.

I Kapitel 10: Appendix findes en oversigt 
over observationerne af undervisning hos de 
tre lærere, samt den fælles interviewguide og 
tilpassede spørgsmål til de tre lærere.

Bogen rummer umiddelbart interessant 
læsning for alle som har været eller er (hhv. 
ønsker at blive!) involveret i forsknings og 
udviklingsprojekter som beskæftiger sig med 
matematikundervisning og læreres professio
nelle udvikling. Og de enkelte kapitler vil som 
nævnt kunne være gode bidrag i forbindelse 

med undervisning og uddannelse af matematik
lærere.

– Mette Andresen

Bokanmeldelsen har stått i bladet MONA i 2012. 
Den blir trykket i TANGENTEN med tillatelse 
fra MONA sin redaksjon. (Se også http://www.
ind.ku.dk/mona/)

Betydning og Brug. Kgl. Danske Vidensk. 
Selsk. Skr. Ny saml. I, s. 536–556: Kiøben-
havn

Arentz, F. C. H. (1788). Undersøgning, hvorledes 
man paa den korteste Maade kan opløse 
saadane Æqvationer, som indeholde flere 
og mange ubekjendte Størrelser tillige. Kgl. 
Norske Vidensk. Selsk. Skr. Ny saml. II, s. 
251–286: Trondhjem

Arentz, F. C. H. (1824/27). Om de ubestemte 
algebraiske Æqvationer. Kgl. Norske 
Vidensk. Selsk. Skr.i det 19. Aarh. II, s. 
87–108: Trondhjem

Arentz, H. C. (1827). Profesor og Rector Fredrich 
Christian Holberg Arentz’s Biographie.
Trondhjem: T. A. Høeg. 

Arvesen, O. P. (1941). Frederich Christian Holberg 
Arentz: Særtrykk av Kgl. Norske Vidensk. 
Selsk. B.l3, s. 22–33: Trondhjem

Christensen, S. A. (1895) Matematikens Udvikling 
i Danmark og Norge i det XVIII. Aarhun-
drede. Odense: Hempelske Boghandels 
Forlag, Fyens Stiftsbogtrykkeri hos J. C. 
Dreyer.

Det Norske Nationalblad af blandet Indhold 
(1818). Christiania: H. M. Hjelms Forlag.

Erichsen, A. E. (1906). Bergens kathedralskoles 
historie. Bergen: John Griegs Bogtrykkeri

Katz, V. J. (1998). A history of Mathematics: An 
Introduction. Addison-Wesley Educational 
Publishers.

(fortsatt fra side 47)
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Nasjonalt senter  
for matematikk  
i opplæringen
Realfagbygget A4, NTNU
7491 Trondheim
Telefon: +47 73 55 11 42
Faks: +47 73 55 11 40
merete.lysberg@matematikksenteret.no

MUN – 
Matematikkutvikling i 
nettverk
Tone Guldahl, Svein H. Torkildsen

Stiftelsen IMTEC og Matematikksenteret har 
tidligere samarbeidet om et utviklingsprosjekt 
på ungdomstrinnet der ti skoler var involvert. 
I løpet av 2009 ble det inngått avtale om et til
svarende utviklingsprosjekt med ti videre gående 
skoler i fem fylkeskommuner. Prosjektet ble 
avsluttet våren 2012, og det er utarbeidet en rap
port med en kort beskrivelse av prosjekt idéen 
og en kortfattet oppsummering fra hver av de 
ni videregående skolene som gjennomførte pro
sjektet. Rapporten kan kjøpes i hefteform fra 
Matematikksenteret. Se matematikksenteret.no 
under «Publikasjoner». Den kan også lastes ned 
gratis som PDFfil. Rapporten er et bidrag for 
å spre de erfaringer vi har gjort oss i program
met.

Det ble antatt at skolene som skulle delta i 
MUN, hadde ønsker om og behov for å gjøre 
endringer i matematikkopplæringen på egen 
skole. De tok med seg sine prosjektidéer og sin 

praksis inn i MUN. Gjennom støtte fra NSMO, 
IMTEC og øvrige nettverksskoler har idéene 
blitt videreutviklet til konkrete planer som er 
gjennomført i hver enkelt skoleorganisasjon. 

Endring tar tid. Gjennom dette programmet, 
der skolene deltar i et prosjekt som går over tre 
år, er det mulig å bidra til at skoler får hjelp til 
reell endring i ønsket retning.
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Bakgrunnen for prosjektet
I et samfunn som endrer seg stadig raskere, tren
ger skoler å tilegne seg ny og utvikle nå værende 
praksis. Ledere og lærere trenger interne arenaer 
for erfaringslæring og idéutveksling. Utvikling 
kan skje gjennom at skoler drøfter didaktiske 
utfordringer og problemstillinger knyttet til 
læremidler, læringsstrategier, tilpasset opplæring 
og ulike undervisningsmetoder, situa sjoner og 
arenaer osv. Skoler trenger også eksterne treff
punkter der grupper av lærere møtes for felles 
læring og utvikling gjennom casepresenta
sjoner, konstruktivt kritiske tilbakemeldinger 
og andre tilnærmingsmåter. NSMO og IMTEC 
har på hver sitt felt gjennom flere år bidratt til 
slike eksterne læringsmuligheter. I program
met har vi hatt hver vårt hovedfokus; NSMO 
på matematikkdidaktikken, IMTEC på orga
nisasjons, endrings og gruppeprosesser.

NSMO har som hovedmandat å lede og koor
dinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter 
og læringsstrategier i matematikkopplæringen 
i barnehage, grunnskole, videregående skole, 
voksenopplæring og lærerutdanning i Norge.

Målet er at elevene forstår, utøver, anvender 
og tar stilling til matematiske problemstil linger 
og utfordringer i sammenhenger hvor mate
matikk inngår eller kan komme til å inngå. 
Disse prinsippene ivaretas i MUNprogram
met.

IMTEC har gjennomført mange nettverks
prosjekter med ulikt innholdsfokus. Skoler som 
har søkt til disse nettverkene, har alle ønsket 
et målrettet og strukturert endringsarbeid for å 
bedre læringsmulighetene for elevene. IMTEC 
har lang erfaring i arbeid med skoleutvikling 
og har både praktisk og teoretisk kompetanse 
i å drive støtteprosesser for skoler og skoleeiere 
som ønsker endring. 

Erfaringer fra utviklingsprosjekter er at 
læring gjennom nettverk oftest er en spennende 
og effektiv måte for skoler å drive endrings
arbeid på. Vi ville her tilby skoler å delta i 
arbeid i nettverk på tvers av skoleeiergrenser – 
denne gang med innhold knyttet til utvikling av 

didaktikken i matematikkfaget (MUN – Mate
matikkutvikling i nettverk).

Ønsket i MUN var å få diskutert nye trender 
i matematikkfaget med lærere og ledere i norsk 
skole. Dette for at grunnlaget for å skape end
ringer i matematikkundervisningen her i landet 
skal bli bedre. Vi ville sette sammen skoler som 
ønsket utprøvinger og utvikling av faget, og 
som var åpne for at kolleger fra andre skoler og 
annet eksternt hold ville være viktige bidragsy
tere i utviklingen. Dette ble presentert som et 
program for de nysgjerrige som vil ha mange 
og gode svar på hvordan man kan gi variert og 
inspirerende opplæring i matematikk. 

For å få i stand en god utvikling har vi også 
vektlagt grunnleggende kompetanse i å arbeide 
med prosjekter og endringsprosesser i organi
sasjoner. Våre erfaringer tilsier at endring av 
arbeidsmåter i et fag som regel medfører at vi 
også trenger å organisere på nye måter – da blir 
lederrepresentasjon i de skolelokale prosjektene 
viktig. En minstekrav for å delta i MUNpro
grammet har vært lederdeltakelse på avdelings
nivå.

Et motto for programmet har vært at ethvert 
godt svar fortjener et nytt og enda bedre spørs
mål som kan bringe oss videre i utviklingen.

Ambisjonen har vært at nettverkets resulta
ter skulle være nasjonalt interessante i løpet av 
et par år – det får vi nå testet ut gjennom rap
porten.

Organisering
I MUN har skolene vært deltakere i to nett
verk:

«Det store nettverket» har bestått av alle sko
lene som deltok i MUN. Dette nettverket har 
møttes i fellessamlinger fire dager (to ganger to 
dager) per år til teoriinput, erfaringsdeling og 
refleksjon med andre skoler og arbeid med egne 
utviklingsprosjekter.

«Det lille nettverket» har bestått av par
skolene fra hver fylkeskommune, som har 
møttes utenfor fellessamlingene til tettere og 
dypere samarbeid gjennom «kritisk venn»
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metodikk. 
Ved å bygge relasjoner og skape et forplik

tende fellesskap mellom kolleger fra ulike 
skoler har målet vært å skape prosesser som 
gjør at skolene opplever at de kommer videre i 
sin egen utvikling. I kritiskvennmøtene har vi 
vært opptatt av at det lille nettverket skulle fun
gere som en arena der skolene gikk hverandre 
nærmere på klingen, stilte hvorforspørsmål, 
utford ret begrunnelsene som ble gitt og reflek
terte over egne strategier, valg og handlinger.

Den enkelte skole har hatt ansvaret for 
sin egen skoles prosjekt, både i forhold til 
mål, arbeidsmåter og framdrift. Rektor eller 
avdelings leder ved den enkelte skole har vært 
hovedansvarlig for prosjektet og deltatt i pro
sjektgruppen. Øvrige deltakere i gruppen har 
vært matematikklærere ved den enkelte skole. 
Aktiv deltakelse av ledelsesperson har vært 
poengtert som ønskelig og forventet, fordi det 

Nordisk GeoGebra-
konferanse i Tartu, 
Estland
Anders Sanne

Den tredje nordiske GeoGebrakonferansen fant 
sted i den estiske universitetsbyen Tartu 14.–16. 
september i år. Rundt 100 deltakere fra Dan
mark, Estland, Finland, Island, Litauen, Norge 
og Sverige, de fleste lærere og lærerutdannere, 
fikk utveksle erfaringer og lære av hverandre.

Balaz Koren fra International GeoGebra 
Institute ga oss i sitt åpningsforedrag et innblikk 
i hvordan GeoGebra har utviklet seg fra et lite 
enmannsprosjekt til et verdensomspennende 
fenomen. Rikke Teglskov og Bo Kristensen viste 

oss hvordan man kan bruke GeoGebraapplets 
på barnetrinnet. Deres danske nettside (http://
goo.gl/cAQNl) inneholder gode råd og materiell 
som med små tilpasninger kan brukes av norske 
lærere i klasserommet. Danmark er verdens
mestere i GeoGebrabruk, målt i forhold til 
folketallet, og danskene er antakelig våre aller 
nærmeste naboer når det gjelder skolesystem, 
læreplaner, språk og kultur. Et besøk på nett
sidene (http://cfu.ucl.dk/) til Center for Under
visningsmidler kan anbefales.

Ingólfur Gíslason og Valgarð Jakobsson viste 
oss hvordan de bruker GeoGebra i videregående 
skole. De fokuserte på elevenes faglige samtaler 
og på utforskende matematikkundervisning. 
Leo Pahkin formidlet noen av tankene bak det 
læreplanarbeidet de nå er i gang med i Finland. 
Svein Torkildsen viste oss hvordan GeoGebra 
kan hjelpe elevene å utvikle sin matematiske 

Fontenen med de kyssende studentene pynter opp på 

torget i universitetsbyen Tartu.
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(fortsettes side 60)
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kompetanse, og Malin Christersson avsluttet 
konferansen med et foredrag om vurdering for 
læring.

Som vanlig på de nordiske GeoGebra
konferansene var det mange lærere som bidro 
med verksteder og presentasjoner i parallellse
sjonene. De delte sine idéer og erfaringer med 
GeoGebra i undervisningen fra småtrinnet til 
universitetsnivå. På http://nordic.geogebra.no 
finner du hele konferanseprogrammet og lenker 
til lysark og annet materiell fra presentasjoner 
og verksteder.

Konferansen i Estland er den siste av tre kon
feranser som Nordic GeoGebra Network har 
fått støtte av Nordplus for å arrangere. Vi vil 
jobbe aktivt med å skaffe fortsatt finansiering 
fra Nordplus eller andre slik at vi kan invitere 
til nordisk GeoGebrakonferanse også i årene 
som kommer. Den første nordiske GeoGebra
konferansen ble holdt i Reykjavik i 2010, og i 
fjor var Vilnius vertsby. Så gjenstår det å se om 
nettverket klarer å skaffe økonomisk tilskudd 
slik at det blir mulig å videreføre konferanse
rekka. Danskene vil gjerne organisere nordisk 
GeoGebrakonferanse neste år, og i 2014 ønsker 
Finland besøk. Etter årets konferanse i Tartu er 
det i hvert fall mange baltiske og nordiske Geo
Gebravenner som gjerne vil møtes igjen.

Klokkeensemblet fra Hugo Treffneri Gymnaasium 

overrasket oss med en fantastisk konsert.
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Engasjerte konferansedeltakere utveksler idéer i en 

pause.
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Kristi Kreutzberg (til venstre) har ledet den lokale 

organisasjonskomitéen, og hun ønsket oss velkommen 

til sin hjemby Tartu. Freyja Hreinsdóttir har ledet 

programkomitéens arbeid, og hun er også leder for 

Nordic GeoGebra Network. 

Mette Andresen og Mikko Rahikka har sittet i 

programkomitéen. Her hjelper de arrangørene i Tartu 

med å klargjøre navnelapper før konferansen. Legg 

merke til at arbeidstempoet er så høyt at fotografen 

strever med å holde fokus …
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Kenguruoppgaver i 
julekalenderen?
Anne-Gunn Svorkmo

Gamle kenguruoppgaver kan med små grep 
endres slik at de handler om aktiviteter som er 
typiske for denne årstida vi nå er inne i. I opp
gavene under gjøres det blant annet forberedel
ser til selskap, klasserommet pyntes, det produ
seres gaver, det spises kaker og det spilles spill. 
Kanskje noen av disse oppgavene kan passe inn 
i årets matematiske julekalender? 

Oppgavene er merket med E (Ecolier), B 
(Benajmin) eller C (Cadet), originalnummeret 
på oppgaven samt årstall, slik at det er enkelt 
å finne igjen den enkelte oppgave og fasit på 
Matematikksenterets nettsider.

B 19 2012
I et kakeselskap var det tolv barn. Barnas alder 
var 6, 7, 8, 9 eller 10 år. Fire av barna var 6 år, 
men de fleste var 8 år. 

Hva var gjennomsnittsalderen til alle tolv 
barna?
A) 6 B) 6,5 C) 7 D) 7,5 E) 8

E 17 2006
Elevene pyntet klasserommet. De lagde ulike 
figurer og hengte dem opp slik bildet under 
viser. De var i balanse slik at begge sider av mer
kene  veide like mye.

Hva veier figuren merket med ?

 
Taket i rommet 

 

   

  

 

 

Arrange

rt av: 

Nasjona

    

 
30 

A) 10 g B) 20 g C) 30 g D) 40 g E) 50 g

Idé: Dette er en oppgave det kan være mor
somt å lage sine egne vrier på. Hva om elevene 
bestemmer vekta på andre figurer? Kan man ha 
ulike figurer på samme oppheng? Hvordan da?

B 3 2006
Familien Berg planlegger et stort selskap. Det er 
plass til fire gjester rundt et kvadratisk bord. De 
lager et langbord ved å sette ti slike bord inntil 
hverandre.

Hvor mange gjester er det plass til rundt 
dette langbordet?
A) 20 B) 22 C) 30 D) 32 E) 40

Forslag til utvidelse av oppgaven: Hva hvis det 
skal lages to langbord av ti kvadratiske bord? 
Hvor mange gjester er det plass til da? Hvordan 
kan bordene plasseres dersom familien Berg vet 
at det kommer et visst antall gjester? Hva hvis 
det blir 28 gjester? Hva hvis det blir 35?

C 10 2011
Marie lager julegaver. Hun har ni perler som 
veier henholdsvis 1 g, 2 g, 3 g, 4 g, 5 g, 6 g, 7 g, 8 

kenguru    sidene
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g, og 9 g. Hun lager fire ringer med to perler på 
hver ring. Perlene på hver av disse ringene er til 
sammen 17 g, 13 g, 7 g og 5 g.

Hvor mye veier perlen som ikke er brukt?
A) 1 g B) 2 g C) 3 g D) 4 g E) 5 g

B 10 2006
Stjerna på bildet er satt sammen av fire like  
sirkler med radius 5 cm, et kvadrat og fire like
sidede trekanter. 

  

Hva er omkretsen av stjerna? 
A) 80 cm B) 120 cm C) 160 cm 
D) 200 cm E) 240 cm

Idé: La eleven lage en lignende oppgave ved 
bruk av de samme geometriske figurene: kva
drat, likesidet trekant og sirkel. Finn omkretsen 
av denne figuren. Sammenlign omkretsen med 
figuren(e) elevene har laget, og originalfigu
ren. 

B 4 2006

= 500 = 1200

Linda ønsker seg sportsutsyr til jul. 
Hvor mye koster en ball?

A) 100 kr B) 200 kr C) 300 kr  
D) 400 kr E) 500 kr

C 22 2010
Elevene skriver de naturlige tallene fra 1 til 10 
på tavla. Elevene leker seg med følgende spill: 
En elev stryker ut to tall og skriver i stedet et 
nytt tall som er 1 mindre enn summen av disse 
to tallene. Så stryker neste elev ut to tall og skri
ver ned et tall som er 1 mindre enn summen av 
disse to tallene. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 14

Slik fortsetter det til det er bare ett tall igjen på 
tavla. Det siste tallet som står igjen på tavla, er:

A) mindre enn 11  B) 11  C) 46 
D) større enn 46  E) et annet svar

øker programmers effekt.
IMTEC og NSMO har vært støttespillere 

som har bidratt med kvalifiserte teoretiske 
innspill og veiledning knyttet til organisa
sjonsutvikling, endringsstrategier, idéer til 
undervisningsopplegg/forløp og relevant 
didaktisk kompetanse til prosjektgruppene, de 
små nettverkene og hele deltakergruppen. Vi har 
også stilt til rådighet et enkelt prosjektplanleg
gingsverktøy.

På avslutningssamlingen gjorde vi en opp
summerende vurdering av hele programmet. 
Her kom det fram at skolene generelt var for
nøyd med eget utbytte av programmet, og at de 
har opplevd positive matematikkdidaktiske og 
organisasjonsmessige endringer på egen skole. 
Skolene gav uttrykk for at de har lært av å jobbe 
med kritisk venn, av å gjennomføre intern
vurdering på egen skole og av å gi og motta 
eksternvurdering. Generelt ble det også gitt 
uttrykk for at deltakerne fra skolene opplevde 
seg mer sammen sveiset og bedre reflektert som 
faggruppe etter programmet.

(fortsatt fra side 57)
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LAMIS

Landslaget for matematikk i skolen
v/Randi Håpnes

NTNU, Realfagbygget
7491 Trondheim

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

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

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

Styret for LAMIS
Leder
Anders Sanne, NSMO
Barnehage/førskole
Else H. Devold, Oslo
Barnetrinnet
Åge Rygsether, Nedre-Eiker
Ungdomstrinnet 
Gerd Nilsen, Hedmark
Videregående skole
Anne-Mari Jensen, Meløy
Høgskole/universitet
Marianne Maugesten, Østfold
Varamedlemmer
1. Grete Tofteberg, Østfold
2. Trine S. Forfang, Vestfold

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

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

LAMIS lokallags-
samling 2013
2.–3. februar 2013. 

Sett av datoen. Innhold 
er ikke klart enda, men 
Matematikkdagheftet 2013 
og digital kompetanse 
er aktuelle tema. Om 
ditt lokallag ikke har fått 
informasjon om dette – ta 
snarest kontakt med Gro: 
gro@lamis.no

LAMIS sommerkurs 6.–9. august 2013 i Trondheim

Sommerkurset 2013 arrangeres i 
et samarbeid mellom Matematikk-
senteret og Fosen lokallag. Plan-
leggingen av neste års sommer-
kurs er i full gang. Sett av dagene! 
Har DU et godt forslag til foredrag 
eller en parallellsesjon på neste 
års sommerkurs? Vi skal dekke 
alt fra barnehage til videregående 
skole.
Send forslaget ditt til svein.torkildsen@matematikksenteret.no
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Lederen har ordet
Anders Sanne

Skolepolitikk ligger an til å bli et 
hett tema fram mot Stortings-
valget neste år, og matematikk-
faget får mye oppmerksomhet. 
Arbeiderpartiet vil ha flere under-
visningstimer på barnetrinnet, 
Utdanningsforbundet ønsker 
høyere lærertetthet, Høyre vil 
gi lærerne et kompetanseløft. 
Noen vil ha mindre kalkulator-
bruk, mens andre tror mer bruk 
av digitale verktøy er tingen. Det 
er mange meninger om norske 
elevers matematikkprestasjoner 
og om hvordan opplæringen kan 
bli bedre. Av og til kan man bli litt 
matt av å høre hvordan den ene 
overbyr den andre med enkle 
løsninger. Vi som er med i LAMIS 
sitter heller ikke med fasiten, og 
har mange og ulike meninger om 
matematikkopplæringen i norsk 
skole. Likevel skiller vi oss fra 
mange av debattantene ved vår 
inngående og brede kjennskap 
til matematikkdidaktikk, til mate-
matikkfaget, til læreplanene, til 
skolen og til elevene. LAMIS’ 
medlemmer bør derfor delta i den 
skolepolitiske debatten generelt, 

og i debatten rundt matematikk-
faget spesielt. Dessuten har vi et 
ansvar for å vise fram eksempler 
på god matematikkopplæring og 
gode elevprestasjoner. Verken vi 
eller vårt kjære fag er tjent med 
ensidig negativ omtale og svart-
maling av situasjonen.

De neste månedene skal 
LAMIS levere høringsuttalelser 
om forslag til ny eksamensord-
ning, nye minstekrav til bruk av 
digitale verktøy til eksamen og 
reviderte læreplaner. Jeg oppfor-
drer medlemmene og lokallagene 
til å komme med innspill til oss i 
sentralstyret i denne prosessen. 
Disse forslagene vil dessuten 
bli tema på lokallagssamlinga i 
februar. Vi ønsker å levere gode 
og gjennomarbeide uttalelser 
som myndighetene lytter og tar 
hensyn til.

Verving og medlemskap
Delta i vervekampanjen vår, 
og vinn en uke i Tyrkia! Siden i 
sommer har vi fått mange nye 
medlemmer, men vi har plass til 
flere. Har du en god kollega som 

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

I LAMIS medlemsregister  
mangler det opplysninger om 
hvilket skoleslag medlemmene 
jobber i og hvilket lokallag de 
er tilknyttet. Vennligst bruk skje-
maet på http://goo.gl/7Kkil, og 
send oss dine oppdaterte med-
lemsopplysninger.
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Posisjonssystemet 
Else Havnevik Devold
I år er det 100 år siden Thorbjørn Egner ble født. I hvilket år ble han født? 

Kartlegging av tallforståelse
Alle teller! er en kartleggingstest 
i tall og tallforståelse som viser 
om elevene har nådd det kunn-
skapsnivået som det forventes 
at de skal. Prøven gjennom føres 
ved oppstart av skoleåret og 
elevenes resultater viser hva de 
trenger mer, bedre eller ny opp-
læring i. Det følger en håndbok 
med prøven, heldigvis. I hånd-
boken står det detaljert om hva 
prøven kartlegger, litt om mulige 
misoppfatninger og misforstå-
elser og noen råd til hvordan 
en kan legge opp undervisnin-
gen innenfor ulike matematiske 
områder.

På mellomtrinnet er det noen 
oppgaver der elevene skal finne 
ut i hvilket år en ett hundre år 
gammel dame ble født og de skal 
svare på i hvilket år en som er 
født i 2007 vil fylle 100 år. Disse 
to oppgavene tester om elevene 
kan anvende posisjonssystemet 
til å legge til eller subtrahere 100. 
Vi har latt elever på 5. 6. og 7. 
trinn ta Alle teller! og da vi gjen-
nomgikk høstens resultater, så 
vi at alt for mange av elevene 
ikke klarte å finne riktig svar 
på disse to oppgavene. Mange 
brukte tid på å sette opp tallene 
under hverandre for regne ut 
svaret, noen skrev 100 streker 
og talte seg bakover og fram-

over, en elev skrev tallene fra 1 
til 100 og så talte han, en annen 
elev doblet 2007 og fikk år 4014. 
Mange gjettet seg fram. Alle 
som hadde svart på oppgavene 
hadde skrevet firesifrede tall, 
men løsningene gikk fra år 0000 
til år 4076. 

Vi kartlegger elevenes tall-
forståelse for å finne ut hva vi 
må undervise bedre i, og dette 
resultatet viste oss at vi måtte 
undervise mer og bedre om posi-
sjonssystemet.

Mål for undervisningen
I Alle teller! står det at: «Å forstå 
posisjonssystemet er en lang 
prosess som krever mange og 
gjentagende erfaringer for at det 
skal feste seg som kunnskap.» 
og videre at «Det er (…) hyppige 
og varierte aktiviteter som tar i 
bruk ulike tilnærminger og repre-
sentasjonsformer som gir ny inn-
sikt og dypere forståelse.»

For at elevene skulle få ny og 
bedre innsikt planla vi to under-
visningstimer der vi forsøkte å 
koble begrepene: posisjoner 
og plassering opp mot elev-
enes hverdag. Vi planla også å 
bruke ulike representasjonsfor-
mer slik som ekte og digitale 
terninger, abakus, skrevne tall, 
bilder, Base 10-materiell og kort-
stokker. 

Organisering av undervisning
Elevene som ikke helt mestrer 
matematikken får to av ukens 
matematikktimer i en gruppe på 
8–10 elever. Undervisningen har 
samme form og organisering hver 
gang. Timen starter med 15–30 
minutters fellesundervisning på  
tavlen der elevene får være 
aktivt med i samtale hele tiden. 
Så arbeider elevene med ulike 
oppgaver i 15–30 minutter. Elev-
ene sitter da i grupper på fire-fem 
elever og vi oppfordrer dem til å 
samarbeide. Vi er en voksen på 
hver gruppe som kan hjelpe til å 
motivere elevene til å tenke og å 
hindre dem fra ukritisk å skrive av 
fra andre. De siste 15 minuttene 
spiller vi spill; brettspill, kortspill 
eller et dataspill. 

Innhold i undervisningen
Fellesundervisning

Vi har Smartboard i klasserom-
met og jeg har i forkant av timen 
laget en Powerpointpresenta-
sjon med plan for timen, sentrale 
begreper og elevoppgaver. Når 
jeg underviser blar jeg mellom 
denne og en Notebook fil som 
jeg lager i løpet av timen. 

Dagens ord: POSISJON – hva 
betyr det? 

Jeg forteller og stiller spørsmål 
for å hjelpe elevene til å forklare 
hva de legger i begrepet «posi-
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sjon». Noen stikkord til samta-
len: 

Jeg viser et bilde fra en fotball-
kamp og snakker om posisjons-
begrepet brukt på fotballbanen. 
Trenere roper ofte «tilbake til 
plassen din» eller «tilbake i posi-
sjon.» 4-4-2 sier noe om hvor 
fotballspillere skal være på fot-
ballbanene – hvilken plassering 
de skal ha og i hvilken posisjon 
de skal stå.
– Har dere faste plasser på fot-

ballbanen.
– Hvilke posisjoner har dere 

der?
– Hvilke posisjoner har dere i 

brannrekka?
– Hvilke plasser kan tall ha? 

Så skriver vi inn i et slags tanke-
kart det elevene sier.  
– Hvem kan lage det største 

tallet?

Jeg henter fram først tre, og 
så fire terninger på tavlen. Ter-
ningene triller når vi trykker på 
dem. Elevene får komme opp på 
tavlen etter tur og trille terninger 
og skrive det største tallet de kan 
lage med tre og så med med fire 
terninger.

Vi snakker sammen og jeg stil-
ler noen spørsmål mens elevene 
triller sine tall. 

– Hva er det største tallet vi kan 
lage med tre terninger? 

– Hva er det minste tallet vi kan 
lage? 

– Hva er forskjellen mellom det 
største og det minste tallet?

– Hvordan finner vi ut det?
– Med fire terninger da?

Vi kom fram til at:
– Det er sifferets plass som 

bestemmer sifferets verdi. 
Tusen–hundrer–tier–ener.  

– Det samme sifferet betyr ulike 
ting ut fra hvilken plassering 
det har i tallet!

Elevoppgaver

Mer og mindre enn
Elevene skriver ned et av tal-

lene fra tavla og får løse følgende 
oppgaver:
– Skriv tallet som er 100 større 

enn tallet
– Skriv tallet som er 100 mindre 

enn tallet
– Skriv tallet som er 10 større 

enn tallet
– Skriv tallet som er 10 mindre 

enn tallet
– Skriv tallene som er 1000 

større og 1000 mindre enn.

Elevene får hjelp til å se svaret ut 
fra sifferplasseringen istedenfor 
å regne ut eller telle seg fram. 
Noen må gjøre dette mange 
ganger før de skjønner hvordan 
de ved å endre ett av sifrene kan 
finne svar på oppgavene. 

De som blir raskt ferdig får 
hente seg fire terninger og lage 
et nytt tall. Nå blir oppgaven – 
hvordan kan du skrive dette 
enklest mulig.

Hvor mange tall kan dere lage?
Elevene triller fire terninger en 
gang og skal så skrive ned alle 
tallene de kan lage av de fire 
sifrene.
– Hvor mange ulike tall klarer 

dere å lage?

Vis det minste tallet med Base 
10-materiellet og det største 
tallet på en abakus.

I denne oppgaven fikk elevene 
erfaring med at det finnes mange 
svar og at de ikke er «ferdig» når 
de har skrevet et firesifret tall. 
De måtte ha litt hjelp for å forstå 
hvordan Base 10-materiellet 
viser mengder. Når de begynte 
med enerne og så fikk telle seg 
fram til mengden hver størrelse 
representerer, ble det lettere.

Spille spill
getSmart Kids
posisjonssystemet

Denne kortstokken har 52 
kort i fire ulike varianter. Verdien 
til et kort skrives på fire ulike 
måter: slik: 433, 400 + 30 + 4, 
firehundre-og-trettifire  og som 3 
på tierplass, 4 på enerplass og 4 
på hundrerplass.

Spillerne får trening i å skille 
mellom enerplass, tierplass, hun-
drerplass, tusenplass og titusen-
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plass. Det er altså hele tall som 
blir behandlet. Gjennom ulike 
spill får barna sammenligne kort 
der tallene er representert på for-
skjellig form.

Kortene ble lagt ut i fire rekker 
sortert etter farge. Elevene fikk 
så i oppgave å finne flest mulig 
par. Vi hadde bare en kortstokk 
av denne typen så alle åtte elev-
ene sto rundt et bord og fant par 
samtidig.

Ulike måter å spille kortene på 
kan dere se på i spillforklaring 
med bilder på www.getsmart.
no

Dag 2
Fellesundervisning

Vi gikk igjennom presentasjo-
nen fra sist, det vi hadde skrevet i 
Notebook filen og oppsummerte 
hva vi hadde gjort forrige time før 
elevene fikk følgende oppgaver.
– Når blir dere 100 år?
– Når er dere født? Hvilket 

årstall? 
– Hvis dere lever til dere er 100 

år – hvilket årstall vil dere 
kunne feire 100-årsdag?

– Hvordan tenker dere?
– Når ble Torbjørn Egner 

født?

I år er det 100 år siden Torbjørn 
Egner (han som skrev om Klar-
temus og Karius og Baktus) ble 
født. Jeg synger litt på noen av 
sangene hans og viser bilder fra 
bøkene han har skrevet.
– Hvilket årstall var det da han 

ble født?
– Hvordan tenker dere?

Gjeldfri
Jeg har ti år igjen å betale på 
huslånet mitt. Jeg viser bilder 
av huset mitt og forklarer litt 
om å eie og leie, litt om å låne 
penger og om hva det betyr å 
være gjeldfri.
– Når kan jeg være gjeldfri? 
– Hvor gammel er jeg da?
– Hvordan tenkte dere? Har 

dere alle opplysninger dere 
trenger?

Jeg skriver på tavlen og hjelper 
til slik at alle deltar aktivt i tenk-
ningen.

Elevoppgave og spill
Som første time. Elevene gjør 
den oppgaven de ikke gjorde 
sist. Spill: GetSmart posisjons-
systemet 

Time to ble avsluttet med at 
jeg viste fram oppgaven om posi-
sjonssystemet fra Alle teller! Alle 
kunne nå se svaret og de var litt 
forundret over at de ikke hadde 
fått til dette på prøven.  Dette er 
jo enkelt!

Referanser
Mc Intosh, A. (2007).  Alle teller! 

Håndbok for lærere som 
underviser i matematikk i 
grunnskolen, Trondheim: 
Matematikksenteret

www.alleteller.no
www.getsmart.no
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Idéhefte til matematikkdagen 
2013
Lena Hågensen, Kari-Anne Bjørnø Karlsen og 
Monica Nordbakke

Matematikkdaghefte 2013 har 
samme forfattere som denne 
artikkelen. Vi kommer alle fra 
lokallaget i Østfold. Til daglig 
arbeider vi ved henholdsvis 
barneskole, ungdomsskole og 
lærerhøgskole, og vi har alle en 
allmennlærerutdanning i bunnen. 
Dessuten gløder vi for en god 
matematikkundervisning for den 
enkelte elev på alle skoletrinn. 
Dette heftet er fylt med 36 akti-
viteter og berører både ramme-
plan for barnehagens innhold og 
oppgaver og de fleste kompe-
tansemål i Kunnskapsløftet. Det 
medfølger en egen oversikt over 
hvilke kompetansemål, grunnleg-
gende ferdigheter og trinn som 
kan knyttes til de enkelte opp-
leggene. Mange av aktivitetene 
kan benyttes på tvers av trinn, 
noe som kan støtte opp om en 
tilpasset opplæring. I tillegg til  
beskrivelse av gjennomføringen 
har vi til noen av oppleggene 
lagt inn variasjoner for videre-
utvikling. Løsningsforslag til 
mange av aktivitetene er utarbei-
det for å lette lærerens arbeid. 
Av samme grunn er også elev-
ark og kopi originaler inkludert 
(nynorskversjonen er nettbasert). 

Det vil også være knyttet kon-
kretiseringsmateriell til noen av 
aktivitetene. 

Vi har hentet inspirasjon til 
oppleggene fra egen undervis-
ning eller deltakelse på mate-
matikksamlinger. Oppgavene 
til Kenguruløpet er hentet fra 
Matematikksenterets kenguru-
konkurranse, men er satt inn 
i et rebusløp som allerede er 
blitt testet i undervisningen – til 
elevenes store glede. Ellers er 
de fleste aktivitetene utarbeidet 
av oss i fellesskap. Samarbeidet 
mellom oss tre forfattere har vært 
eksepsjonelt.

Vi har spesielt lagt vekt på at 
heftet skal bidra til en problem-
løsende og utforskende under-
visning der de grunnleggende 
ferdighetene også står i fokus. 
Forsiden illustrerer hvordan 
elever stadig tilegner seg mer 
kunnskap (bilde 2). Tren tanken 
er en arbeidsmåte som bygger 
opp under en slik undervisning 
basert på forståelse. Derfor blir 
både de grunnleggende ferdig-
hetene i tilknytning til dette heftet 
og idéen bak Tren tanken satt 
ekstra sterkt i fokus i de neste 
to avsnittene.

Idéheftet til matematikkdagen er skrevet av disse tre.
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De grunnleggende  
ferdighetene
I årets hefte står de grunnleg-
gende ferdighetene sentralt. 
Heftet har mange gode aktivite-
ter for å fremme alle de fem fer-
dighetene. Både den muntlige 
og den digitale er representert, 
og elevene må bruke sine regne-
ferdigheter og leseferdigheter 
i stort sett alle oppleggene. De 
fleste aktivitetene som gjøres 
muntlig, kan lett gjøres skriftlig 
slik at denne ferdigheten også 
dekkes. De grunnleggende fer-
dighetene er integrert i kompe-
tansemålene og bidrar til utvikling 
av elevenes fagkompetanse.

Etter ønske fra mange lærere 
har vi i år laget en oversikt med 
grunnleggende ferdigheter og 
kompetansemål til de ulike akti-
vitetene, og denne oversikten 
over kompetansemål med koder 
ligger som vedlegg i heftet. Dette 
gjør det enkelt å finne aktivite-
ter som passer til de ulike kom-
petansemålene. Det gjør det 

også enkelt å drive vurdering 
for læring. Læreren finner lettere 
kompetansemålet, og målet med 
aktiviteten blir presentert for elev-
ene, noe som er et viktig prin-
sipp for god undervisning. God 
undervisning og læring oppnås i 
et samspill mellom elevene, faget 
og læreren i kontekst. Dette kan 
foregå på ulike måter, men ensi-
dige arbeidsformer gir ikke elev-
ene tilstrekkelige muligheter til å 
utvikle gode regneferdigheter. 
Årets hefte gir gode muligheter 
for flere og nye arbeidsformer.

Svært mange kompetansemål 
fra Kunnskapsløftet er omhand-
let, men ikke alle målene dekkes 
fullt ut av aktivitetene. I vedleg-
get er kompetansemål som ikke 
er dekket i heftet, tonet ned og 
framstår som grå i oversikten. 
De grunnleggende ferdighetene 
har fått koder som L-lesing, 
M-muntlig, S-skriftlig, D-digital, 
R-regne.

Å kunne uttrykke seg muntlig 
gjenspeiles i «Tren tanken», «Hva 
mener du?» og «Sant usant». 
Det er gode aktiviteter der elev-
ene kan øve opp den muntlige 
ferdigheten som en del av sin 
fagkompetanse. «Tren tanken» 
og «Sant usant» er oppgaver 
der barna kan samarbeide og 
diskutere ulike løsninger og 
deres begrunnelser. Oppgaver 
som er feil løst, kan være en rik 
kilde til læring. Gjennom begrun-
nelser og forklaringer vil elevenes 
misoppfatninger lettere komme 
til syne. Dette gjør det lettere for 
læreren å vurdere elevene.

Å kunne uttrykke seg skrift-

lig er en ferdighet som krever 
at man er mer presis. Selv om 
elevene gjør de fleste aktivite-
tene i «Tren tanken», «Hva mener 
du?» og «Sant usant» munltig, 
kan disse også uttrykkes skrift-
lig. Da øver man seg opp til å 
være mer presis enn ved munt-
lige uttrykk. Noen av bingoene 
kan også gjennomføres skriftlig 
i oppsummeringsdelen.

Å kunne lese er en ferdighet 
som gjenspeiles i de fleste akti-
vitetene i årets hefte. Det å lese 
matematiske tekster skiller seg i 
stor grad fra dagligspråket ved 
bruken av matematiske sym-
boler og graden av presisjon. 
Det er derfor en ganske spesi-
ell aktivitet å lese matematiske 
tekster, og det krever uten tvil 
opplæring. Årets hefte gir mange 
gode muligheter for å øve opp 
elevenes kompetanse på dette 
området. Elevene må få opp-
læring i så mange strategier 
som mulig. I undervisningen må 
vi sette av mye tid til refleksjon 
og klargjøring av matematiske 
idéer og sammenhenger mellom 
de ulike emnene i matematikk. 
Dette innebærer blant annet at 
vi bør prioritere mer tid på munt-
lige aktiviteter for å forsterke 
begrepsinnlæringen og for å 
utvikle kritisk tenkning. I tillegg 
trenger elevene opplæring i hvor-
dan de kan bruke modeller og 
skisser til å forklare og tydelig-
gjøre tankeprosesser. 

Å kunne regne er grunn-
stammen i matematikkfaget og 
er en ferdighet som brukes i alle 
aktivitetene i heftet. Elevene må 

Forsiden til årets idéhefte. 
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telle forlengs og baklengs (tall-
linje), automatisere multiplika-
sjonstabellen («Bingo»), regne 
oppgaver ut fra eksempler 
(«Tren tanken», «Sant usant») og 
løse likninger og ulikheter («Tren 
tanken»).

Å kunne bruke digitale verk-
tøy gjenspeiles i heftet ved at 
elevene skal bruke GeoGebra 
og Excel, samt kalkulator for de 
minstes vedkommende.

Vi ønsker ikke at matematikk 
skal være de «stille» timene, og 
regning i andre fag må ikke bli 
en refleksjonsløs anvendelse av 
algoritmer!

Tren tanken
Gjennom utarbeidelsen av idéhef-
tet har vi har hatt fokus på åpne 
oppgaver som ikke gir entydige 
svar. Disse oppgavene er samlet 
under betegnelsen «Tren tanken». 
Dette er en metodikk som tvinger 
fram elevenes refleksjon, og den 
muntlige samtalen står sentralt 
når elevene skal løse oppgavene. 
I årets hefte er det samlet «Tren 
tanken»-oppgaver til emnene tall 
og algebra, geometri, funksjoner 
og måling. I tillegg har vi opp-
gavene «Hva mener du?», som 
også dekker en del av sannsyn-
lighetsregningen. 

I «Tren tanken» er den mate-
matiske samtalen og den munt-
lige ferdigheten sentral. I opp-
gavetypen «Hvem skal ut?» blir 
elevene presentert for fire ulike 
utsagn, tegninger, grafer eller 
uttrykk. Elevene skal deretter 
avgjøre hvilket av utsagnene 
som ikke passer inn i framstillin-

gen. I denne oppgavetypen er 
det ofte flere løsninger, og flere 
av uttrykkene kan velges ut. Det 
er elevene som setter kriteriene 
for hva som ikke hører hjemme. 
Den matematiske samtalen er 
det viktigste i disse oppgavene. 
Elevene må begrunne sine svar, 
og de må komme med en god 
forklaring på hvilket uttrykk som 
skal ut. Læreren har et «fasitsvar» 
som ut fra lærerens kriterier er 
det rette. Elevene argumente-
rer deretter for hva de mener er 
rett. Det er viktig å anerkjenne 
elevenes argumentasjon, og det 
er flere gode løsninger på opp-
gaven! 

Oppleggene har vært utprøvd 
i flere elevgrupper, og felles er at 
denne oppgavetypen også drar 
med seg de elevene som ellers 
presterer lavere enn gjennom-
snittet. Ofte ser disse elevene 
løsninger som de andre elevene 
ikke ser, og de opplever mestring 
gjennom at deres argumenter blir 
akseptert i elevgruppen. Elevene 
blir også svært opptatt av å finne 
flere løsninger, og oppgavene sti-
mulerer erfaringsmessig til nys-
gjerrighet rundt matematikken.

Oppgavene som heter «Figur 
i minnet» er en annen oppgave-
form fra «Tren tanken». Her skal 
elevene hente informasjon fra 
et bilde som ligger plassert en 
bestemt plass i klasserommet, 
og deretter i grupper gjengi bildet 
så nøyaktig som mulig. Dette 
trener elevenes kommunikasjon 
med hverandre, og de blir nødt 
til å bruke matematiske begreper 
i samtalen. 

Oppgavene «Hvem skal ut?» 
er også en oppgaveform som 
passer inn under «Tren tanken»-
metodikken. I disse oppleg-
gene skal elevene diskutere 
ulike påstander og vurdere om 
påstandene kan være rette, eller 
om de er utelukkende gale. Ofte 
er flere av påstandene rette, og 
elevene må kommunisere og 
argumentere for å komme fram 
til rett svar.

Heftet gir lærere et knippe 
opplegg som kan benyttes 
direkte i klasserommet. Likevel 
håper vi at oppgavene skal vekke 
lysten til å utvikle opplegg som er 
skreddersydd for egen undervis-
ning og eget trinn. 

Generelt kan man si at elev-
enes forståelse har en sen-
tral plass i heftet. Både i «Tren 
tanken», «Påstander i algebra», 
«Hva mener du?» og «Sant 
usant» står utviklingen av elev-
enes matematiske forståelse 
sentralt. Vi mener det er viktig at 
matematikkdagheftet ikke bare 
er en samling praktiske aktivi-
teter, men også et knippe gode 
didaktiske opplegg som styrker 
elevenes kompetanse i faget. 

Vi håper til slutt at dette heftet 
blir benyttet i den daglige mate-
matikkundervisningen i mange år 
framover og ikke bare i tilknyt-
ning til matematikkdagen 2013. 
Arbeidet med disse aktivitetene 
har gitt oss mye glede, faglig 
påfyll og hyggelige arbeids-
stunder som vi kommer til å 
savne. Det kan nok hende at 
dere kommer til å høre mer fra 
oss etter hvert …
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Lek / aktivitet med former  
i barnehagen
Sissel Saltkjell

I barnehagen som ellers i sam-
funnet omgir vi oss med former, 
både inne i barnehagen, ute i 
barnehagen og ute på tur. Alt 
ligger til rette for oppdagelse 
av former, barna trenger bare 
voksne som er bevisste på å 
synliggjøre det for dem. Barna 
trenger også voksne som har 
kunnskap, de må ha kjennskap til 
matematiske begreper og bruke 
dem aktivt når barn er klare for 
det. Barn som får innsyn i mate-
matikkens verden, blir stadig mer 
nysgjerrige og stiller spørsmål, 
de vil vite mer. Voksne må være 
der og gi dem dette.

I barnehagen skal vi jobbe 
med fagområdet «Antall, rom og 
form», men det er sjelden at vi 
deler barnehagedagen inn i fag/
fagområder. Vi jobber mer med 
fag integrert i hverandre i rutiner, 
lek og mer planlagte aktiviteter, 
derfor er bevisste voksne som 
ser barnas interesse og stimule-
rer dem i hverdagen, så viktige.

For meg er det også viktig 
når jeg arbeider med fagom-
rådet «Antall, rom og form», at 
det gjøres konkret og omfatter 
lekende aktiviteter. Det er også 
en liten kjepphest for meg at 
det er barna som skal bli eiere 
av kunnskapen, de organiserer 
og leder lekene like bra som jeg, 

og jeg prøver å gå mest mulig 
ut av lærerrollen. Jeg tror det er 
god læring for både barna og oss 
voksne at vi slipper barna til. Et 
annet element som er viktig når 
jeg jobber med fagområdet, er 
å få tak i hvordan barna tenker, 
hvordan de lærer, hvordan de 
bruker kunnskapen, og hvor-
dan de kan lære av hverandre. 
Derfor spør jeg ofte: Hvordan 
vet du det? Hvordan fant du det 
ut, hvordan klarte du det? og så 
videre. Hvilke strategier bruker 
barn når de lærer, kan vi hjelpe 
dem å bli bevisste på disse stra-
tegiene?

Barn er nysgjerrige av natur – 
vi må ikke stoppe dem med vår 
kunnskap, men bidra til å gjøre 
jakten på kunnskap spennende 
og meningsfylt!

Her vil jeg gi noen eksempler 

på aktiviteter vi bruker innenfor 
området form. Som oftest veks-
ler vi på aktiviteter innen de for-
skjellige områdene som Antall, 
rom og form skal romme.

Finn din form
Til leken trenger vi en del store 
former. Formene lamineres slik at 
man har dem lenge og de kan 
brukes både inne og ute. Type 
former varieres alt etter alder 
og kunnskap i gruppen. Det er 
viktig å være bevisst på å bruke 
forskjellige typer av hver form 
(for eksempel brukes ikke bare 
rettvinklede trekanter). Formene 
legges utover gulvet/uteplas-
sen slik at barna får bevege seg 
rundt dem. Vi bruker musikk fra 
CD-spiller eller instrument. Barna 
beveger seg med musikken til 
den stopper, og skal da raskt 
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finne en form å stå på. Den som 
leder leken, spør barna hvilken 
form de står på, hva den ligner 
på, om det er andre som står 
på samme form, hva som gjør 
formene like, og hva som skiller 
dem. Musikken kan varieres fra 
rask til sakte musikk, da får en 
inn forskjellige måter å bevege 
seg på. En kan også gi barna i 
oppgave å hoppe, åle, hinke osv. 
Dette gir variasjon og læring. Er 
det enkelte barn som er usikre, 
så kan de gå sammen to og to. 

Med de minste barna kan en 
bruke færre former. Trekant, fir-
kant og runding kan være nok. 
I stedet for at barna velger selv 
hvor de vil gå når musikken stop-
per, sier lederen for eksempel 
«alle barna til den gule rundin-
gen» eller «alle barna til den blå 
firkanten». På den måten slip-
per de minste å bruke språket 
aktivt.

Sortere former 
De samme formene, og gjerne 
flere hvis gruppen er stor, bruker 
vi til sorteringsleker. Barna får her 
i oppgave å sortere former. De 
kan jobbe alene, men ofte jobber 
de to og to. I denne oppgaven er 
det også viktig at man varierer 
utformingen av den enkelte form, 
barna skal vite at trekanter er for-
skjellige. Den som leder, legger 
ut former i rommet, eller man 

gjør det i samarbeid med barna. 
Barna får utdelt mange former og 
skal sortere disse riktig. Når alle 
er ferdige, går en gjennom og ser 
om det bare er femkanter som 
ligger på plassen til femkantene. 
Her skal en matche, sortere og 
orientere seg i rommet – hvor 
skal buede former ligge? Det 
vil variere fra rom til rom hvor vi 
plasserer formene, men har en 
mulighet, kan en bruke under, 
over og inni, og formene trenger 
ikke ligge så nær hverandre at 
barna slipper å orientere seg i 
rommet.

Bruke naturmateriale  
til å lage former
Barna får i oppgave, f.eks. to og 
to, å finne steiner, pinner, kongler 
og blad som de skal lage former 
av. Oppgaven kan varieres fra 
at de står fritt til å velge hvor 
mange av hvert materiale de vil 
bruke, til at de får en oppgave 
som sier at de skal finne ti steiner 
og lage en femkant av dem. De 
kan få et laminert oppgaveark, 
gjerne til å henge rundt halsen, 
der det er bilde av syv kongler 
og en trekant, tolv steiner og en 
firkant osv.

FINN TI KONGLER
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Oppgaven kan også brukes 
inne med lego, jovvo, knapper 
m.m.

Her gir en barna en oppgave 
der en ber dem lage en form av et 
bestemt materiale og et bestemt 
antall av materialet.

På jakt etter former 
Ta med en gruppe på tur og utstyr 
dem med fotoapparat. Oppga-
ven går ut på å ta bilder av de 
formene de oppdager på turen. 
Dette er en enkel oppgave der 
barna gjør hverandre oppmerk-
somme på alt de ser, de sam taler 
om hva slags former de ser, ofte 
ser de former inni formen. Tilbake 
i barnehagen legges bildene inn, 
og så viser de dem til hverandre 
og forteller hva de så og hvilke 
former det var.

Lag former med egen kropp
Barna får i oppgave å jobbe i 
grupper der de skal lage former 
ved å bruke seg selv. Barna må 
selv planlegge/organisere hvor-
dan de skal løse oppgaven. Ofte 
er det vanskelig å få oversikt når 
de ligger på gulvet; hvis de ikke 
gjør det av seg selv, tipser jeg om 
at det kan være lurt at én står og 
leder gruppen. Her får de kjenn-
skap til former, men også plas-
sering i rommet. De må kunne 
ta imot instrukser fra andre og 
handle ut fra disse. Å gi tilbake-
melding til barna med bilder er 
her viktig fordi det ikke er så lett 
å få overblikk over seg selv, de 
andre og formen de ligger i.

Vi lager sirkel/runding. Her ser 
vi tydelig at det trengs ledere for 
at dette skal bli bra.

Her har oppgaven vært fri: 
«Finn forskjellig typer mate-
riale, så mange du trenger og 
lag en form».
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Samarbeid skole / bedrift
Anne-Mari Jensen

Meløy videregående skole, 
studie spesialiserende avdeling, 
er i gang med et samarbeid med 
Statkraft kalt Energi skolen. Dette 
er et prosjekt igangsatt av Natur-
fagsenteret og Olje- og energi-
departementet. Målet er å få i gang 
sam arbeidsprosjekter innenfor 
realfagene mellom videregående 
skoler og energi produserende 
bedrifter. Vi arbeider med å  
utvikle og prøve ut gode under-
visningsopplegg i program-
fagene matematikk, fysikk, kjemi 
og geofag.

Matematikkelevene i R1 fikk 
oppgaven «Din enebolig». De 
skulle bestemme seg for hvilke 
elektriske innstallasjoner og 
apparater de ville ha i «sin» 
enebolig, og og beregne strøm-
forbruket i boligen. De skulle 
også finne ut hvordan de kunne 
få den rimeligste strømregnin-
gen, og om de kunne spare støm 
i boligen på noen måte. Resul-
tatet ble presentret i en film, og 
bildene her er klipp fra denne 
filmen.

Ingeniørene i Statkraft bruker 
Excel som et arbeidsverktøy, og 
elevene måtte bruke dette pro-
grammet. En ingeniør fra Stat-
kraft holdt Excel-kurs for elever 
og lærere, og det viste seg å være 
nyttig. Dette var et arbeid som 
ikke kunne legges direkte under 
et kompetansemål i læreplanen. 

Men det var et lærerikt arbeid. 
Elevene måtte anslå forbruk, og 
det var ikke enkelt. De fikk en for-
ståelse av hvor mange usikker-
hetsmomenter det ligger i et 
anslag. Likevel måtte anslagene 
deres brukes, de var det beste 
de hadde. Det ble altså viktig 
å disku tere hva som kan gjøre 
anslag så sikre som mulig.

Vi har blitt svært godt mot-
tatt av Statkraft. Elevene får 
oppleve at de blir sett på som 

verdifull potensiell arbeidskraft. 
De skal senere besøke mange 
av ingeniørene og lære litt om 
de ulike arbeidsoppgavene en 
ingeniør kan ha. Vi har tro på at 
dette samarbeidet gir elevene 
kunnskaper det er vanskelig å 
formidle gjennom den «vanlige» 
undervisningen. Og kontakten 
med ingeniørene ved bedriften 
gir innblikk i spennede arbeids-
oppgaver som flere kan se for 
seg i framtida.

Bildene viser klipp fra en film som elevene laget om familien Strømbrukersen.


