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Demokrati og kritisk tenkning
Tangenten er i år 25 år. Vårt valg av tema markerer 
et ønske om å videreføre arven etter initiativtaker 
og første redaktør, Stieg Mellin-Olsen. Vi presen-
terer i denne forbindelse historiske tilbakeblikk, 
tidligere trykte (men fremdeles aktuelle) og nye 
artikler knyttet til temaet.

Demokrati innebærer blant annet frihet, rettig-
heter, plikter, fordeling av materielle og kulturelle 
goder og respekt for ulikheter. Hva er da sammen-
hengen mellom demokrati og matematikkunder-
visning? Spørsmålet er omfattende. Kun noen 
aspekter får plass i dette nummeret.

Å lære matematikk gir kompetanse til å kunne 
delta i samfunnet, i arbeid og i fritid. I Norge opp-
fatter vi gjerne at «alle» har en selvfølgelig tilgang 
til skolefaget, til undervisning og læring. Men er 
dette selvsagt for alle grupper i Norge? Får alle 
samme muligheter uansett språk, kjønn eller 
sosial status?

Å delta i matematikkundervisning som åpner 
for ulike framgangsmåter og kanskje også ulike 
svar, kan være en forbindelse mellom matematikk-
undervisning og demokrati. I samspill med andre 
kan elever lære å lytte, reflektere over hva andre 
mener og hevde sine egne meninger. De kan lære 
å respektere ulike tenkemåter og se verdier ved at 
det tenkes forskjellig. De oppøver kritisk tenkning 
gjennom arbeid med oppgavene.

Noen elever arbeider med aktuelle samfunns-
messige tema, det kan være kollektivsatsing eller 

lokale reguleringsplaner. De undersøker progno-
ser laget på bakgrunn av matematiske modeller. 
Arbeid med demokratisk danning kan innebære 
å invitere elevene til kritisk å diskutere hvordan 
matematiske modeller brukes i argumentasjon. 
Det kan og innebære å legge til rette for at elever 
selv skal lage og bruke modeller og statistikk, både 
i og utenfor klasserommet. Å oppfordre elever til å 
bruke matematikk som del av kritisk argumenta-
sjon i debatter stilet til lokale myndigheter, åpner 
for elevers deltakelse der de kan virker inn på egen 
fremtid. De kan få innsikt og nærhet til demo-
kratiske prosesser som kan virke til demokratisk 
danning. Sammenhenger mellom matematikk og 
demokrati kan bli synlig, også for elever i skolen.

Sør-Afrikaneren Cyril Julie ble intervjuet for 
25 år siden. Han fortalte hvordan svarte elever 
ikke fikk tilgang til samme matematikkopplæ-
ring som hvite. I vår besøkte jeg ham i Cape Town 
der han leder et forskningsprosjekt. Han brenner 
fremdeles for at alle skal få tilgang til god matema-
tikklæring. Prosjektet hans har som mål at elever 
fra townshipskoler skal ha samme mulighet til 
gode resultat på matematikkeksamen som elever 
fra rikere og bedrestilte skoler. Dette har betyd-
ning for å få tilgang til universitetsutdanning.

Lik mulighet for tilgang til kompetanse i mate-
matikk er en demokratisk rettighet. Det er ikke 
selvsagt. Den må kjempes for. Den er nødvendig 
for å bygge demokrati.
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Bjørn Smestad

Kritikk og matematikk
Hva er poenget med matematikkfaget? La meg 
spørre fire imaginære lærere: Arild, Bente, Ceci-
lie og Dag. Arild mener at det viktigste er å bli 
kjent med det vakre i matematikken, å bli glad 
i mønstre og flotte argumenter. Bente legger 
vekt på det skapende og utforskende, på hvor-
dan kreativiteten får utløp. Cecilie trekker fram 
dannelsesaspektet – for å være en aktiv sam-
funnsborger i et moderne samfunn må man 
kunne bruke og møte matematiske argumenter 
kritisk. Dag er mest opptatt av nytteaspektet 
– både i utdanning og yrke er det viktig å ha 
solide matematiske ferdigheter.

Alle fire finner formuleringer om faget sitt 
i Kunnskapsløftet, både i generell del og i fag-
delen. Men ser vi på de konkrete læreplanmå-
lene, lærebøkene og klasseromspraksis, får jeg 
assosiasjoner til en trakt – faget blir snevrere 
og snevrere jo nærmere klasserommet og eleven 
vi kommer. I de konkrete læreplanmålene på 
de ulike trinn reduseres opplevelsesaspektet, 
der handler det mest om ting man skal få til. 
Kanskje prøver lærebøkene å legge til rette for 
utforskende aktiviteter, men vanligvis kan opp-
gaver i lærebøkene løses med den metoden som 
var illustrert på forrige side. Når det gjelder den 

faktiske undervisningen, framstår matematikk-
faget forskjellig fra klasserom til klasserom, alt 
etter om det er Arild, Bente eller Cecilie som 
underviser. Men i mange klasserom er det Dag 
som regjerer – opplevelsene, det skapende og det 
kritiske blir underordnet det å få til matema-
tikkoppgavene. Også nasjonale prøver og eksa-
men preges av det reproduktive. I noen uker før 
de nasjonale prøvene og før eksamen minner 
også mange rektorer Arild, Bente og Cecilie på 
at de må terpe litt ekstra på standardløsnings-
metoder på vanlige oppgavetyper. Og etter de 
nasjonale prøvene oppsummeres et års matema-
tikkundervisning for en gjeng unger med et tall 
med én desimal i skolens tabell over resultater. 
Det er vanskelig å fange inn både Arild, Bente 
og Cecilies matematikkfag i et tall med én desi-
mal, så avstanden fra generell del av læreplanen 
til skolens måltavle er stor.

I denne sammenhengen vil jeg dvele litt ved 
Cecilie. I hennes matematikkfag lærer elevene å 
bli kritiske samfunnsborgere som kan mer enn å 
løse regnestykker som andre har stilt opp. Elev-
ene skal ha et selvstendig forhold til matematik-
ken og bruke matematikken slik en håndverker 
bruker innholdet i sin verktøykoffert, ikke slik 
jeg bruker en unbrakonøkkel etter oppskriften i 
en IKEA-pakke. Elevene skal kunne stille spørs-
mål ved matematiske resonnementer, men også 
ved hvilke spørsmål ved samfunnet som ikke 
blir stilt. Hvis gjennomsnittsformuen i kommu-
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nen går opp, skal de kunne nok om gjennom-
snitt til å stille spørsmål om hvordan økningen 
er fordelt på ulike grupper.

Matematikk for framtidas skole
De fleste lærere i dagens skole har vært med 
på øvelsen «å bryte ned læreplanmål». Mange 
skoler har det som ideal at hver time skal ha 
klart definerte mål – helst skrevet på tavla. Når 
læreplanmålene brytes ned i delmål, er det ofte 
ikke de overordnede målene om opplevelse og 
kreativitet som «brytes ned» – snarere tvert 
imot, mulighetene for å ha «mange veier til 
Rom» blir redusert samtidig som man atomi-
serer faget. Mulighetene til å se sammenhenger 
i faget kan også bli skadelidende. Hvis målet 
egentlig er å komme til toppen av et fjell for å 
få oversikt, holder det ikke å bryte fjellet ned til 
småsteiner og komme til topps på hver av dem. 
Elevene går på skolen i ti (eller tretten) år, men 
vi oppfører oss likevel som om alt vi gjør skal 
kunne ha umiddelbar, målbar effekt på slutten 
av den enkelte skoletime.

Jeg ønsker meg en læreplan som innehol-
der mer av de delene av matematikken som 
ikke så lett kan deles opp i delmål og krysses 
av. Naturfag har «forskerspiren» som målom-
råde, og nylig har samfunnsfag fått «utforske-
ren». Kanskje matematikkfaget trenger et eget 
målområde som framhever den delen av faget 
som handler om kritisk tenkning og matematisk 
selvstendighet – den matematiske utforskeren 
og utfordreren?

Ludvigsenutvalgets utredning om framtidas 
skole (Ludvigsen, 2015) kan kritiseres for at den 
vil styrke det meste i skolen og samtidig gå mer 
i dybden. Dermed blir retningen uklar, og det 
er vel heller lite som tyder på at regjeringen vil 
følge opp utredningen. Når det gjelder matema-
tikkfaget er det stor vekt på konkurransekraft 
og innovasjon og noe vekt på kritisk tenkning. 
Det opplevelsesmessige og skapende er også 
her borte. Og kanskje enda verre: Vi risikerer at 
PISA-retorikken rundt faget kan forplante seg 
også til andre fag. Et eksempel: «God kvalitet 

i kunst og handverksfaget vil betre resultata på 
Pisa-testen», uttaler professor Ulf Lundgren 
(Rogne & Hage, 2015). Kan vi se for oss at også 
musikk- eller kunst- og håndverklærere i fram-
tida bedømmes på grunnlag av elevenes resul-
tater på PISA-tester i matematikk?

Hvor kritisk er matematikkdidaktikken?
I matematikkdidaktikken er det interessante 
diskusjoner om de sosiomatematiske normene 
i klasserommene, jf. Ånestad (2011). For eksem-
pel: Hvem har definisjonsmakt i klasserommet 
– er det lærebokas fasit, er det læreren, eller 
opplever kanskje elevene at de selv kan komme 
med et matematisk resonnement som får til-
slutning og dermed blir «fasit»? Mange elever 
opplever matematikkfaget som et fag hvor man 
får oppgaver av læreren og skal bruke meto-
der som læreren har bestemt for å finne et svar 
som læreren allerede har. Blir det gode, kritiske 
samfunnsborgere av sånt? Det er en kunst å 
undervise på en slik måte at elevene ser at de 
kan avdekke svaret selv, uten at lærer eller lære-
bok kontrollerer. En del av denne kunsten er å 
tilrettelegge for «undersøkelseslandskaper», slik 
Skovsmose (1998) tar til orde for.

Mange har vært opptatt av «de undertryk-
tes pedagogikk» (Freire & Hagen, 1974), hvor 
idealet er at de svake i samfunnet skal kunne 
bruke kunnskapen som verktøy til å se og gjøre 
noe med urettferdighetene som finnes. En kri-
tisk holdning må naturligvis ha basis i gode 
ferdigheter, men dette handler altså også om å 
stille spørsmål ikke bare ved utregningene og 
fasit, men også ved spørsmålene som stilles. 
I hvor mange klasserom har man i år regnet 
på oppgaver av typen «Hvis Norge skal ta inn 
8000 syriske flyktninger på tre år – hvor mange 
kommer da til vår kommune hvis de fordeles 
jevnt? Hvor mange familier blir dette per år?» Å 
se tallet 8000 opp mot antall syrere på flukt er 
en annen matematisk utfordring. Jeg tipper det 
er forholdsvis få som har gitt disse oppgavene, 
til tross for at det er veldig vanskelig å forholde 
seg til tallet 8000 (ett av årets virkelig omdisku-
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terte tall) uten å gjøre denne typen regnestyk-
ker. 

Florence Nightingale er alltid et forbilde når 
det gjelder kritisk bruk av matematikk. Hennes 
innsats som sykepleier handlet for en stor del 
om å bruke matematikk til å svare på spørsmål 
som ingen hadde stilt, for å gi politikerne svar 
som de ikke ønsket. Slik ble politikerne tvunget 
til å bevilge penger de heller ville ha brukt på 
våpen, til noe så «kjedelig» som hygiene.

En annen trend i matematikkdidaktikken 
er forskningen på «Mathematical Knowledge 
for Teaching» (MKT), med utspring i Michi-
gan-miljøet. Her undersøkes hva lærere tren-
ger av kunnskap for å undervise matematikk. 
Har MKT-forskerne da et bredt eller et snevert 
matematikkbegrep som utgangspunkt? For meg 
virker det ofte som om det de snakker om, er 
Dags matematikkfag, hvor målet med under-
visningen for eksempel er å lære en algoritme. 
Det er viktig å ta inn over seg at matematikkfa-
get kan være ulikt i ulike kontekster, og at faget 
kan ha ulike formål, slik det illustreres i en fersk 
artikkel (Smestad, Jankvist, & Clark, 2014). Det 
er ikke opplagt at det er den samme kunnska-
pen som trengs for å undervise kritisk tenkning 
som å undervise addisjon av brøk. Det er viktig 
at MKT-forskningen også har et kritisk blikk 
på hva matematikkfagets rolle kan og bør være.

Matematikk som vår tids latin
Matematikk er vår tids latin. Det er det faget 
folk legger vekt på å lære seg fordi det gir til-
gang til visse goder, ikke først og fremst fordi 
det er nyttig. Fra 2016 kan du ikke komme inn 
på grunnskolelærerutdanning i engelsk uten å 
ha firer i matematikk. En toer i engelsk er ingen 
hindring. Latinfaget levde lenge på prestisjen, 
men så levde det plutselig ikke lenger. Prestisjen 
matematikken kan komme i veien for å ha de 
løpende diskusjonene om innholdet i faget som 
er så viktige for å holde faget vitalt.

Arild, Bente, Cecilie og Dag finnes nok ikke 
i virkeligheten. De aller fleste lærere er en blan-
ding av de fire. Og det er mye god matema-

tikkundervisning i norsk skole, av lærere som 
prøver å holde fast på alle de fire perspektivene – 
og flere til – samtidig. Men dessverre skjer dette 
til en viss grad til tross for vindene utenfra, som 
insisterer på at det er testresultatene som teller.

«Ingen blir forlovet under slike forhold», sa 
Odd Børretzen i sangen Fortere om dagens test-
regime i idretten. Hvem forlover seg med eller 
forelsker seg i matematikkfaget under dagens 
forhold? Ganske mange, heldigvis, men jeg tror 
langt flere kunne fått et langvarig kjærlighets-
forhold til faget og brukt matematikken til å 
stille langt flere ubehagelige spørsmål hvis de 
kritiske perspektivene fikk en større plass. 
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Muligheter og utfordringer  
ved sørsamisk ornamentikk
Evalueringen av den første samiske læreplanen 
konkluderte med at samisk kultur må være 
forutsetningen og utgangspunktet for under-
visningen og ikke bare et tillegg (Hirvonen & 
Keskitalo, 2004). Den samiske læringsplakaten 
(Udir, 2007) slår fast at den samiske skolen og 
lærebedriften skal legge til rette for at elevene 
får en kvalitetsmessig god opplæring med basis 
i samisk språk, kultur og samfunnsliv. Dette 
åpner for nye muligheter i matematikkfaget, 
men det representerer også utfordringer for 
lærerne. 

Finnemisjonen drev skole for sørsamiske 
barn i Norge fram til 1950, først fra 1951 tok 
staten ansvaret for sørsamisk skole. Fornors-
kningstiden la lokk på all samisk kulturforstå-
else og språkopplæring i samisk. Lærerne man-
glet språk- og kulturkompetanse. I tiden fra 
tidlig 1980-tall og fram til i dag har det samiske 
samfunnet lagt ned store anstrengelser i å bear-
beide erfaringene fra kolonitiden (Nergård, 
2006). Denne prosessen pågår fortsatt i sørsa-
miske samfunn, også etter framkomsten av nye 
lærerplaner med rett til samisk språk- og kul-
turfag. Dette bringer opp nye tema om samisk 
tradisjon og stadig nye sider ved tradisjonen, for 
eksempel sørsamisk ornamentikk i skolen. 

Blant samer og andre urfolk ønsker mange 
foreldre at barna skal følge nasjonale læreplaner 
i matematikk for å unngå at de møter på hind-
ringer i videregående skole og i senere utdan-
ninger (D’Ambrosio, 2009; Nutti, 2010). Forel-
drene frykter at fokus på samisk kultur og språk 
medfører at elevene lærer mindre matematikk 
enn andre elever. Her har lærerne en utfordring. 
Åarjel-saemiej skuvle, (oversatt til norsk: Sør-
samenes skole) i Snåsa gjennomførte et utvi-
klingsarbeid der undervisningen i matematikk 
og samisk bygger videre på elevenes arbeid med 
sørsamisk ornamentikk (Fyhn, Dunfjeld, Dun-
fjeld Aagård, Eggen, & Larsen, 2015). Under-
visningen var i tråd med kompetansemålene i 
læreplanen. På det viset arbeidet elevene med 
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stoff de allikevel skulle hatt på timeplanen, 
mens samisk kultur var utgangspunktet. Et mål 
for undervisningen er at elevene får kunnskaper 
i og forståelse av sørsamisk ornamentikk slik at 
de kan vurdere bruken av tegn og ornamenter 
i border og sammensatte mønster. Før vi går 
nærmere inn på muligheter og utfordringer 
ved matematikkundervisning som bygger på 
sørsamisk ornamentikk, vil vi redegjøre kort 
for sørsamisk ornamentikk.

Tradisjonell sørsamisk ornamentikk
Samisk håndverk, duedtie/duodji/duodje1, er 
forankret i samisk kultur og samiske verdier. 
Duedtie har lange tradisjoner og er utviklet 
gjennom generasjoner fra samisk veidekultur 
og mytologi (Udir, 2006). Både immaterielle 
og materielle verdier er kulturelle faktorer som 
inngår i duedtie. Ornamentikken utgjør en sen-
tral del av et duedtieprodukt fordi produktet 
ikke anses som ferdig uten ornamentikk eller 
en annen form for dekor med symbolfarger 
(Dunfjeld, 1989). Samisk ornamentikk har en 
dobbel funksjon, både som estetisk uttrykk og 
som kommunikasjonsform, slik figur 2 og figur 
3 viser eksempler på. 

Språk, utøvende kunst, sosiale skikker, ritu-
aler, tradisjonelle håndverkskunnskaper samt 
kunnskap og ferdigheter knyttet til natur er 
eksempler på immateriell kulturarv. For mange 
folkegrupper er den immaterielle arven en kilde 
til identitet med forankring i historien. UNES-
COs konvensjon om vern av den immaterielle 
kulturarven ble vedtatt i 2003 for å beskytte 
denne rikdommen bedre (Strøm, 2010). Kon-
vensjonen innbefatter duedtie. Utvikling av 
tverrfaglige undervisningsopplegg der duedtie 
har en sentral rolle, bidrar til videreføring av 
den immaterielle kulturarven. Ornamentikk 
formidler etiske holdninger, samiske væremåter 
og imperativer med påbud og forbud angående 
natur og kultur (Dunfjeld 2001/2006). Orna-
mentikk er derfor en viktig del av den immate-
rielle kulturarven. 

På 1970-tallet deltok Åarjel-saemiej skuvle i 

en prøveordning der duedtie erstattet formings-
faget. Fra 1987 var duedtie etablert som skolefag, 
og to år senere forelå det samiske fagplaner for 
både duedtie og andre skolefag (KUD, 1989). 
Faget handler om prosessen fra idé til produkt 
der kunnskap om tradisjonelle råvarer, materia-
ler og teknikker er sentral (Udir, 2006). Duedtie 
omfatter samiske faguttrykk og begreper utvi-
klet i kulturen. Dette er fagtermer som beskri-
ver og forklarer både handlinger og objekter. 
Et mål med undervisningen er at arbeid med 
samisk ornamentikk skal bidra til å øke for-
ståelsen av kulturens egenverd og være grunn-
leggende for identitetsutviklingen for barn og 
unge, og videre: «Samarbeid med nærmiljø, 
familie og slekt vil bidra til å styrke egen iden-
titet» (s. 2). Læreplanen i duedtie kan bidra til 
at foreldrene får tro på at skolen også formidler 
kulturkompetanse. Den samiske læreplanen gir 
muligheter til å knytte kulturelle og faglige mål 
sammen med krav til ferdigheter og funksjon. 
Tidligere hadde hjemmet ansvaret for overfø-
ring av kunnskaper i duedtie og samisk språk 
som en del av barnas oppvekstsvilkår (Hoëm, 
1986). En kan stille spørsmål om dette skyltes at 
skolen manglet kunnskap om og forståelse for 
samisk kultur og språk.

Tradisjonen legger vekt på funksjonelle, 
estetiske og budskapsbærende faktorer. Materi-
alkunnskap omfattet alt fra kunnskap om natu-
ren og årets syklus til bearbeidelse av råvarer, 
verktøybruk og håndverksteknikker. Tradisjo-
nelt var dette grunnleggende kunnskaper som 
alle måtte mestre. Skoler som innførte duedtie-
faget kunne derfor ikke legge ensidig vekt på 
teknikk og øving med «verdifrie» materialer 
som tomme doruller, trådsneller og lignende. 
Kultur- og naturkunnskap måtte også tillegges 
vekt (Dunfjeld, 1989). Dette er nedfelt i lære-
planen Kunnskapsløftet (Udir, 2006): Duedtie 
synliggjør forholdet mellom menneske og natur. 
Materialer, verktøy og teknikker grunngir ytre 
rammer for produktet. Prosessen består av å 
utnytte materialenes naturlige egenskaper ved 
hjelp av redskaper utviklet for bestemte hand-



tangenten 4/2015 7

linger. Et eksempel er bruk av rirkuler til guksie 
og naehpie / turkopp og melkekopp. Kulturelle 
konvensjoner med estetisk kulturkrav til form-
givning, funksjon og budskap grunngir indre 
rammer for produktet. Utsmykking er viktig, 
og samisk ornamentikk har en dobbel funksjon, 
både som dekor og som kommunikasjonsform 
overfor mennesker og natur. Ornamentikken 
visualiserer et særpreg som gir identitet og 
tilhørighet. I en samisk kunnskapstradisjon 
har den muntlige fortellertradisjonen en sen-
tral plass. Fortellingene tar vare på erfaring og 
utgjør selve ryggraden i opplæring og kunn-
skapsoverføring (Nergård, 2006). Fortellinger 
om natur kan være til hjelp for å forstå orna-
mentikkens budskap om moral og leveregler 
gjennom bruk av imperativer. 

                      

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

2001/2006). Figur 1b. Når stikket er ferdig skåret, fylles 

det med fargestoff, bark eller aske og fremstår med en 

jevn overflate og som ett tegn. Se også Fyhn, Dunfjeld, 

Dunfjeld Aagård, Eggen og Larsen (2015).

Gulmien borth / trekantstikk (se figur 1) har 
felles utforming blant samer og andre urfolk i 
de uralske språkgrupper2. I en sørsamisk anven-
delse (bruk) tillegges gulmien borth / trekant-
stikk forskjellig meningsinnhold (se figur 2 og 
figur 3) ut fra sammenhengen det blir satt inn i. 
Betydningen som legges i tegn og symboler, vil 
variere ut fra tidsperspektivet og fra forskjellige 
kulturelle behov for kommunikasjon og este-
tikk. Trekantstikket / gulmien borth er derfor en 
del av et kulturelt nettverk. Lærerutdanningene 
har lite eller ingen undervisning om dette, så en 
velmenende lærer kan risikere å videreformidle 
egne misoppfatninger. Undervisning om sørsa-
misk ornamentikk gir derfor skolen en gylden 
anledning til å invitere inn lokale ressursperso-
ner med kulturkompetanse.

Matematikk, språk og kultur
På tilsvarende vis som matematikken tidligere 
ble betraktet som «kulturfri», ble den også 
betraktet som «verdifri» (Bishop, 1988). Mate-
matikkutdanning kan ikke være utdanning 
uten å bidra til utvikling av verdier. Bishop spør 
derfor om forskjellen på matematikk-trening og 
matematikk-utdanning handler om utvikling 
av verdier. D’Ambrosio (1999) hevder at enhver 
kultur har utviklet sitt eget kunnskapssystem i 
sin søken etter å forstå og forklare verden. 

«Vestlig» matematikk er ett eksempel på et 
slikt kunnskapssystem. Imidlertid har tradi-
sjonell matematikk vært oppfattet som ensbe-
tydende med «vestlig» matematikk, til tross for 
at det har eksistert etnomatematiske systemer 
som inuit-matematikk, maorimatematikk og så 
videre. 

Samiske lærebøker i matematikk er enten 
mangelvare eller direkte oversettelser av norske 
lærebøker. Dermed blir det opp til den enkelte 
lærer å sørge for at undervisningen bygger på 
samisk kultur og samfunnsliv. Resultatet av 
dette er at det foregår lite eller ingen imple-
mentering av samisk kultur i undervisningen 
(Nutti, 2010). Matematikkundervisning på 
samisk betyr ikke nødvendigvis at alle ord og 
uttrykk må oversettes til samisk (Fyhn, Eira & 
Sriraman, 2013). ‘Rotasjonssymmetri’ og ‘paral-
lellforskyvning’ er eksempler på matematiske 
termer som i utgangspunktet ikke har egne til-
svarende ord på sørsamisk, men undervisningen 
om symmetri kan foregå på samisk med norske 
fagtermer. Norsk skole har tradisjon for å bruke 
fremmedord i matematikkundervisningen, for 
eksempel er det latinske ordet ‘rektangel’ godt 
innarbeidet i norsk geometriundervisning. 

Sørsamisk står på FNs liste over truede språk 
og er et minoritetsspråk blant de samiske språ-
kene i Norge og Sverige. Det er det sørvestligste 
av de samiske og uralske språkområdene. Fra 
1980-tallet har det kommet flere sørsamiske 
læremidler, men kun i basisfagene. Duedtiefaget 
og flere andre fag mangler fagbok med termino-
logi for arbeidsmåter, uttrykk og fagtermer med 
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mer. Det finnes ikke lærebøker i matematikk, 
selv om bøker for småskoletrinnet er under-
veis. Noen ordlister har tildelt nytt og utvidet 
matematisk innhold til eldre sørsamiske ord. 
I tillegg er det konstruert noen nye ord. Sør-
samiske matematiske ord og begrep og måten 
man formulerer seg på innen matematikken, er 
derfor ukjent for både lærere, foreldre og elever. 
Lærere i videregående skole må være oppmerk-
somme på at elever med sørsamisk bakgrunn 
har levd med disse utfordringene gjennom hele 
grunnskolen. 

I samisk har verbene en sentral rolle, og 
verb brukes ofte i setninger hvor man på norsk 
ville brukt substantiv. Ornamentikken blir ofte 
brukt som imperativ overfor brukeren av den 
ornamenterte gjenstanden. Jegerens kniv har 
ofte ornamentikk med symbolet åssjalommes / 
tanke og fornuft (se figur 2). Symbolet gir her 
påbud om å være varsom og bare bruke kniven 
til bærekraftig høsting av naturen. Dette er et 
eksempel på hvordan man kan kommunisere og 
gi budskap om etiske normer og verdier knyt-
tet til anvendelsen av objektet eller gjenstanden. 

 

Figur 2. Eksempel: Å speile, dreie, rotere og sette 

sammen fire tegn til et ornament. Ornamentet som 

dannes symboliserer tegnet åssjalommes – tankens 

bruk. Tegnet viser til etiske normer og verdier utfra en 

gitt kontekst. (Fra Dunfjeld, 2001/2006)

I et tidligere nummer av Tangenten (Fyhn et 
al., 2015) har vi presentert et tverrfaglig under-
visningsopplegg der matematikkfaget ikke er 
kjernen i undervisningsopplegget. Matema-
tikklæreren kan da miste kontrollen over det 
matematikkfaglige innholdet i undervisningen. 
Det kan være utfordrende for læreren at elev-
ene i en klasse velger å arbeide med forskjellige 
matematiske tema, eller at elevene ser en annen 

matematikk enn det læreren hadde forutsett. 
Slik kulturbasert undervisning kan imidlertid 
også gi flere muligheter for tilpasset opplæring 
ved at elevene har ulik matematikkfaglig pro-
gresjon og tilnærming. Åarjel-saemiej skuvle 
hadde positive erfaringer med aldersblandet 
gruppe i dette opplegget.

Elevene startet med å studere og utforske 
ornamentikken på gjenstander i skolens dued-
tiesamling. Deretter tegnet de ornamenter og 
mønster som de husket. De eldste elevene skar 
ut gulmien borth / trekantstikk i et stykke tre og 
fylte stikket med aske slik at ornamentet kom 
til syne. I matematikkfaget fulgte læreren opp 
med å la elevene lage egne ornamenter ved å 
parallellforskyve, rotere og speile figurer som 
de selv hadde tegnet. Neste steg var å beskrive 
et slikt ornament med ord slik at en medelev 
kunne tegne det. Meaney (2002) påpeker at det 
i ethvert matematikk-klasserom er et skjærings-
punkt mellom matematikk-kulturen og den kul-
turen som former elevenes bakgrunn. Hvis det 
er store verdiforskjeller mellom disse kulturene, 
vil skjæringspunktet ligne mer på en konflikt 
enn på en symbiose. Elevene møtte ornamen-
tikken i duedtiefaget før de arbeidet med den i 
matematikkfaget. På det viset ble verdiene fra 
den lokale samiske kulturen lagt til grunn for 
undervisningen, og matematikkfaget kunne 
bygge videre på disse verdiene. Dersom mate-
matikklæreren velger å tolke ornamentikken 
som spennende geometri uten å se den i sam-
menheng med kulturen, er det en viss risiko for 
at den opprinnelige hensikten med aktiviteten 
forsvinner eller blir nedvurdert gjennom foku-
set på den «vestlige» matematiske ideen (for 
eksempel symmetri) som læreren har «sett» i 
aktiviteten. 

Samisklæreren fokuserte på hvordan ulike 
sammensetninger av gulmien borth / trekant-
stikk uttrykte forskjellige personlige prono-
men1. Elevene fikk i oppgave å beskrive orna-
menter for hverandre på samisk. Det innebar at 
meningsinnholdet i ornamentet ble inkludert. 
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Jeg Du Han, hun, den ,det

Vi to Dere to De to

Vi Dere De

Figur 3. Personlig pronomen. De tre radene viser 

gulmien borth / trekantstikk som personlig pronomen 

i sørsamisk grammatikk, henholdsvis entall, totall og 

flertall. Kolonnene viser første person (jeg, vi to, vi), 

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

hun/den, de to, de).

Norske ord og begrep kan ikke oversettes 
direkte til samisk, og samiske imperativer kan 
ikke oversettes til norsk uten å knyttes til en 
kontekst. Når læreplanen i samisk vektlegger at 
elevene skal uttrykke seg med et variert ordfor-
råd tilpasset kommunikasjonssituasjonen, så 
stilles det krav til at læreren er både observant 
og fleksibel og ser hvor det sørsamiske språket 
har sine styrker og fremmer forståelse blant 
elevene. Barton (2005) viser til at elever som er 
funksjonelt tospråklige, har en kognitiv fordel 
når det gjelder læring. Han hevder at personer 
som lærer matematikk på bakgrunn av andre 
verdensanskuelser, må arbeide mer, men de 
oppnår en dypere forståelse.

Undervisningsopplegget hadde som mål å 
ivareta elevenes språklige og kulturelle bak-
grunn, og det bygde på Bishops (1988) aktivite-
ter. Aktiviteten forklaring gjenspeiler hvorvidt 
undervisningen ivaretar og styrker hensik-
ten med den opprinnelige aktiviteten. Bishop 
bruker forklare innenfor en kulturell kontekst 
og ikke for å forklare egenskaper ved en geo-
metrisk figur. I samisktimene fikk elevene for-
klart hva ornamentene kunne bety, og at ett og 

samme ornament kunne uttrykke flere menin-
ger. Når elevene etterpå skulle forklare hveran-
dre hvordan deres egne ornamenter så ut, gikk 
undervisningen videre enn Bishops aktiviteter. 
Matematiske termer kunne bidra til presise 
forklaringer. På det viset kan matematikkfa-
get være med på å styrke elevenes forståelse av 
ornamentikken. Samisklæreren forklarer hva 
de ulike symbolene i figur 3 betyr, og elevene 
beskriver figurene på samisk. Duedtielæreren 
legger til rette for at elevene utformer gulmien 
borth / trekantstikk. Matematikklæreren foku-
serer på hvordan figurene ser ut. Slik støtter de 
ulike fagene opp om hverandre.  

Sluttord
I 1990 ratifiserte Norge ILO-konvensjon 
nummer 169 om urbefolkninger og stamme-
folk i selvstendige stater. Formålet med konven-
sjonen er å framheve urbefolkningers rett til å 
bevare og videreutvikle sin kultur og myndighe-
ters plikt til å støtte dette arbeidet (KUF, 1997). 
På bakgrunn av denne internasjonale forplik-
telsen ble det utviklet et samisk læreplanverk 
som forelå i 1997. Den samiske læreplanen er 
derfor likestilt med den nasjonale læreplanen, 
og duedtiefaget er likestilt med kunst- og hånd-
verksfaget. Vårt utviklingsarbeid med sørsa-
misk ornamentikk er forankret i den samiske 
læreplanen. Den generelle delen av læreplanen 
gjelder samtlige elever. Den slår fast at opplæ-
ringa skal ta vare på og utdype den kjennskapen 
elevene har til nasjonale og lokale tradisjoner. 
Samisk språk og kultur er en del av denne felles 
kulturarven (Udir, 2011). Det er en utfordring 
for lærerutdanningene å sørge for at både mate-
matikklærere og lærere i andre fag får tilstrek-
kelig innsikt i samisk kultur og verdigrunnlag 
til å kunne oppfylle læreplanens intensjoner på 
dette punktet.

Fagene duedtie, samisk og matematikk har 
ulike fagtermer. Fagtermene innenfor duedtie 
og samisk er knyttet til bestemte kontekster, 
mens fagtermene i matematikk eksisterer uav-
hengig av kontekst. Dette kan føre til den type 
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verdikonflikt som Meaney (2002) advarer mot, 
der matematikklærerens gode intensjoner i 
verste fall kan bidra til en nedvurdering av lokal 
urfolkskultur. Slik konflikt kan unngås ved at 
undervisningen i matematikk bygger videre på 
det arbeidet elevene har gjort i duedtie. Tverr-
faglig undervisning der matematikk bygger 
videre på arbeid innenfor duedtie, gir mulighe-
ter for at elevene blir med på diskusjon rundt 
forskjellene i bruk av fagtermer. Slik kan elevene 
få innsikt i sammenhenger mellom ulike fag-
språk. Samer har tradisjon for å anskueliggjøre 
hvordan trekantstikket utføres, mens skole-
matematikken har tradisjon for å fokusere på 
beskrivelser av hvordan figurer ser ut. Det kan 
være en utfordring for matematikklæreren at 
elevene skal arbeide med en figur uten at lære-
ren først har brukt ord på å beskrive hvordan 
figuren ser ut. Elevene på Åarjel-saemiej skuvle 
utforsket og utformet trekantstikket i duedtie-
faget før de beskrev figurenes utseende med ord 
i matematikkfaget. Det å utforme et ornament 
hører inn under Bishops (1988) aktivitet design. 

Kunnskaper i matematikk inngår i elev-
enes forståelse av ornamentikk. Hvis lærerne 
har begrenset eller ingen kjennskap til sørsa-
misk ornamentikk, kan det være utfordrende 
å få temaet inkludert i undervisningen. Da er 
samarbeid med nærmiljø, familie og slekt, slik 
læreplanen foreslår, en mulighet. Utviklings-
arbeidet vårt er et eksempel på dette. En lokal 
ressursperson med spisskompetanse innenfor 
sørsamisk ornamentikk, Maja, kom til skolen 
og introduserte elevene for sørsamisk orna-
mentikk. Deretter bygde skolens egne lærere 
videre på hennes introduksjon. En utfordring 
for skolen med slik kulturbasert undervisning 
er å systematisere skole-hjem-samarbeidet slik 
at elevenes familie og andre lokale ressursper-
soner kan trekkes inn i skolens arbeid i større 
grad enn i dag. 

Økonomisk støtte
Dette utviklingsarbeidet er støttet av Fors-
kningsrådets program for samisk forskning.

Noter
1 Vi holder oss til den sørsamiske termen duedtie. 

Nordsamisk: duodji, lulesamisk: duodje.
2 Samer og andre arktiske urfolk har tradisjon for 

å bruke dette stikket. Russere, germanere og 

andre nordeuropeiske befolkningsgrupper bruker 

et stikk der det toppunktet ligger like langt fra 

hvert av hjørnene.

3 Nå er trekantstikket et fylt tegn, slik som i 

figur 1 b
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geometriske illustrasjoner vanskelig kan hjelpe 
i en slik prosess, og en må nok i større grad stole 
på algebraen. For femtegradslikningen viste Nils 
Henrik Abel at en generell løsning med rottegn 
ikke er mulig, et bemerkelsesverdig resultat som 
kom flere hundre år etter at tredje- og fjerde-
gradslikningen var blitt løst med få års mel-
lomrom.

Note
1 https://www.youtube.com/

watch?v=wHuZW2W0_hw

(fortsatt fra side 54)
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Mike Naylor

Matematikk på 
valgdagen
På valgdagen 14. september 2015 var det et 
interessant resultat i Nord-Trøndelag. Leksvik 
og Rissa kommuner stemte for å slå sammen 
kommunene. I Leksvik var det dødt løp: 949 ja 
og 949 nei. Er ikke det et utrolig resultat? Hvor 
sannsynlig er det at med 1898 stemmer stem-
mer nøyaktig halvparten ja og halvparten nei?

Når 1898 velgere har to valgmuligheter, gir 
det totalt 21898 mulige utfall. Dette er enormt 
mange muligheter – omtrent 2,2 · 10571, som er 
et tall med 571 sifre! Mange av resultatene har 
lik stemmefordeling. Hvis vi teller hvor mange 
resultater som kan gi ett ja og 1897 nei, for 
eksempel, finner vi at det er 1898 slike resultater 
– den ene ja-stemmen kan komme fra hver og 
en av de 1898. Hvis vi teller hvor mange resul-
tater som gir to ja og 1896 nei, øker antallet til 
1898 · 1897/2 = 1 800 253 – altså mange flere! 
Hvor mange resultater gir da 949 ja og 949 nei?

Pascal laget en trekant for å vurdere slike 
muligheter. For å se koblingen mellom Pascals 
trekant og disse mulighetene begynner vi med 
den første velgeren og de to resultatene ja og nei 
(se figur 1). Den neste velgeren gir oss to mulig-
heter for hvert resultat fra den første velgeren. 
Her er det tegnet piler for å vise nye ja-velgere 
til venstre og nye nei-velgere til høyre. Resulta-
tene grupperes naturlig i tre grupper: én gruppe 
med bare ja-velgere, én gruppe med ett ja og ett 
nei, og én gruppe med to nei-velgere. Gruppen 
med både ja og nei er dobbelt så sannsynlig som 
de andre resultatene.

Vi kan gjøre det samme om og om igjen for 
å se hvor mange muligheter som finnes for hver 
kombinasjon av ja og nei. Antall muligheter i 
gruppene er tallene i Pascals trekant (se figur 2).

Når antall stemmer er 1898, trenger vi bare å 
fortsette til rad 1898 i Pascals trekant for å finne 
tallet i midten som forteller oss hvor mange 
kombinasjoner som har 949 ja og 949 nei. Men 
dette blir mye regning! Ikke så lett.

Da er det lettere å bruke formelen for kom-

Mike Naylor
Matematikkbølgen/  
Amborneset Matematikkpark
mike@matematikkbolgen.com

Figur 1
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Dette blir også et kjempestort tall! Bra at vi ikke 
prøvde å utvide Pascals trekant – det er ikke nok 
plass i hele verdensrommet til å skrive så stort 
tall! Når vi deler dette tallet med totalt antall 
muligheter, 21898, kan vi få en 949/949-forde-
ling av de 1898 stemmene. Sannsynligheten er 
omtrent 1,8 %, et resultat som skulle forekomme 
i omtrent ett av 55 tilfeller.

Sjansen er ikke så liten som vi kanskje hadde 
trodd. Hvorfor hører vi ikke om slike resultater 
oftere? Det er en viktig antakelse som ligger 
bak regnestykket – at folk har nøyaktig 50  % 
sannsynlighet for å velge ja eller nei. Hvis det 
bare er litt mer sannsynlig at de velger det ene 
framfor den andre, minker sannsynligheten 
veldig raskt! 

Et valgdagsparadoks
Et valg med bare to muligheter er ganske greit. 
Situasjonen kan bli vanskeligere med mer enn 
to muligheter. Ved presidentvalget i USA i 2000 

vant George Bush over Al Gore i et veldig jevnt 
løp. En tredje kandidat, Ralph Nader, fikk 2,8 % 
av stemmene, og undersøkelser viser at hvis han 
ikke hadde stilt til valg, ville Gore ha vunnet 
i stedet for Bush. På grunn av denne effekten, 
«the spoiler effect», mener noen at velgerne i et 
valg med tre kandidater burde få rangere kan-
didatene i prioritert rekkefølge som nummer 
én, to og tre. Hvis flere foretrekker én kandidat 
framfor de to andre, vinner denne kandidaten. 
Kan dette løse slike problemer?

Marquis de Condorcet, en matematiker og 
statsviter som levde på 1800-tallet, la merke til 
at en slik stemmegivning kan føre til et para-
doks. Med tre kandidater, A, B og C, kan for 
eksempel noen foretrekke rekkefølgen A, C, B, 
andre B, A, C, mens andre igjen kan foretrekke 
rekkefølgen C, B, A. Tabell 1 viser et enkelt 
eksempel med tre velgere som illustrerer denne 
situasjonen.

Hvis kandidat C vinner, kan folk klage over 
at 2/3 foretrekker B framfor C, men en slik inn-
vending kan reises for hver kandidat.

Figur 2
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Ikke-transitive terninger
Paradokset er uheldig for valgsystemet, men det 
er heldig for kreativ matematikk! Vi kan bruke 
dette prinsippet til å lage terninger hvor terning 
A har større sannsynlighet for å gi flere poeng 
enn terning B, som har større sannsynlighet for 
å gi flere poeng enn terning C … og samtidig 
har terning C større sannsynlighet for å gi flere 
poeng enn terning A! A slår B, B slår C, og C 
slår A!

Her er et eksempel på et sett terninger med 
disse egenskapene:

A har sidene 2, 2, 4, 4, 9, 9.
B har sidene 1, 1, 6, 6, 8, 8.
C har sidene 3, 3, 5, 5, 7, 7.

En god oppgave kan være å regne ut sannsyn-
lighetene for hvert terningpar. I denne situasjon 

er sannsynligheten for at A slår B, B slår C, og 
C slår A, 5/9. Enda morsommere er det å lage et 
sett terninger og konkurrere. La motstanderen 
din velge en terning. Du kan alltid velge en ter-
ning som har større sannsynlighet for å vinne!

Med et sett med fire terninger som heter 
Efrons terninger, vil sannsynligheten for at A 
slår B, B slår C, C slår D og D slår A, øke til 2/3. 
Med flere terninger er det mulig å øke sannsyn-
lighetene til å bli enda større enn 2/3.

A: 4, 4, 4, 4, 0, 0
B: 3, 3, 3, 3, 3, 3
C: 6, 6, 2, 2, 2, 2
D: 5, 5, 5, 1, 1, 1

Hvis vi av og til synes at resultatene av demo-
krati og politikk må være gale, kan matematikk 
hjelpe oss å se om det faktisk kan være slik!

Stemmegiver 1 2 3

1. valg Kandidat A Kandidat C Kandidat B

2. valg Kandidat B Kandidat A Kandidat C

3. valg Kandidat C Kandidat B Kandidat A

Tabell 1

Marit Johnsen-Høines, Helle Alrø (red.)

Læringssamtalen i matematikkfagets  
praksis – Bok I og II
Læringssamtalen i matematikkfagets praksis – Bok I og II er to bøker som beskriver 
sammenhenger mellom samtale, læring og matematikk. Bøkene gir innsikt i hvordan samtaler 
kan være forskjellige, hvordan ulike samtaler er rettet mot ulik type kunnskapsutvikling, og 
hvordan ønske om kvaliteter ved lærings utbytte forutsetter måter å snakke på i klasserommet.

Bok I: 206 sider 310,–  Bok II:  230 sider 320,–
ISBN 978-8290898-58-3  ISBN 978-8290898-59-0 

Caspar Forlag AS · www.caspar.no · Bestill på ordre@fagbokforlaget.no
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Rune Herheim

Tangenten 25 år  
– veteransamtalar
Det fyrste nummeret av Tangenten – tidsskrift 
for matematikkundervising kom i 1990. Det er 
difor naturleg å nytta høve til å markera 25-års-
dagen med å stilla tre Tangenten-veteranar 
nokre spørsmål om Tangenten sine fyrste år, 
situasjonen i dag og Tangenten i framtida. Stieg 
Mellin-Olsen var bladets grunnleggar og fyrste 
redaktør. Ole Einar Torkildsen tok over som 
redaktør då Stieg døde i 1995, og gav pinnen 
vidare til Christoph Kirfel i 2000. Christoph var 
redaktør heilt fram til 2013, då dagens redaktør, 
Toril Eskeland Rangnes, tok over. Marit John-
sen-Høines er kontinuitetsbæraren og har vore 
ein viktig samspelar for alle redaktørane i Tan-
genten. I det fylgjande deler Marit, Ole Einar 
og Christoph ein del av deira Tangenten-tankar 
med lesarane.

Attendeblikk
Du var ein viktig støttespelar for Stieg då Tan-
genten vart skipa, Marit. Kan du fortelja litt om 
bakgrunnen for at Tangenten såg dagens ljos i 
1990?
Marit: På 70- og 80-tallet så få grunnskolelærere 
på seg selv som matematikklærere. Matematikk 
var et lite fag i lærerutdanningen. Landets 19 
lærerutdanningsinstitusjoner hadde matema-

tikkseksjoner bestående av bare en eller to stil-
linger. Det var et oversiktlig, lite fagmiljø med 
humanistisk interesserte matematikere som 
hadde valgt lærerutdanning som sitt arbeidsfelt 
og interessefelt. De ønsket å styrke fagets posi-
sjon. De møttes, diskuterte faglige perspektiv og 
skolepolitiske strategier. Stieg og kollegene hans 
så faget som fundament for kritisk demokratisk 
danning – til bevisste og ansvarlige borgere. Da 
Stieg og jeg stiftet Caspar Forlag i 1981 var det 
for å utvikle rom for faglig utveksling og disku-
sjon. Bøker og kompendier skulle være diskute-
rende og vise vei for matematikk i skole og sam-
funn. Forlaget skulle bringe miljøet sammen – 
både studenter, lærere og lærerutdannere.

Miljøet savnet et tidsskrift. Danmark hadde 
Matematik og Sverige hadde Nämnaren. Det ble 
gjort flere henvendelser til «de store» forlagene, 
men de vendte tommelen ned. Det var ikke et 
forsvarlig økonomisk prosjekt: «I Norge er det 
for få abonnenter, for få lærere som er matema-
tikklærere». Stieg ønsket et blad for skolen, for 
lærere. Det ideelle ville være et blad der lærere 
leste og skrev, med impulser fra inn og utland 
– et blad som kunne vise et skolefag i utvik-
ling, som inspirerte til utvikling, diskusjon og 
handling. Et uavhengig blad, som fritt disku-
terte planer, tester og andre krav som gir ret-
ning men også avgrenser muligheter i skolen. 
I 1990 bestemte han seg for at dette skulle han 
og Caspar gjøre. Tangenten finnes fordi Stieg 
og miljøet omkring ham ville noe. Matematikk 

Rune Herheim
Høgskolen i Bergen
rune.herheim@hib.no
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skulle bety noe – for folk. Matematikk skulle 
gi folk kunnskap som grunnlag til å virke på 
egne liv, til å være kritiske, ta ansvar, være etisk 
bevisste og påvirke samfunnet.

Korleis fekk bladet namnet Tangenten?
Marit: Vi var ti lærerutdannere som satt i vente-
hallen på Vigra flypass. Da spurte Stieg oss helt 
åpent: «Hva skal bladet hete? Det skal bringe 
ut ideer og meninger om matematikk i skolens 
praksis – det skal gi gjenklang hos folk». «Tan-
genten», foreslo Rolf Venheim. Tangenter for-
midler toner i harmoni og disharmoni, de lyder, 
de skaper gjenklang … [den første vignetten til 
bladet ser du på denne sida].

Korleis var oppstarten og dei fyrste åra?
Ole Einar: Da Tangenten ble en realitet fikk jeg 
spørsmål fra Stieg om jeg kunne ta ansvar for 
en oppgavespalte for skoleklasser [sjå eit døme 
på denne spalta på side 22 i dette bladet]. Dette 
innebar at jeg skulle lage oppgaven og deretter 
kommentere svarene i Tangenten. Stieg ga meg 
et par krav oppgavene måtte oppfylle: de måtte 
ha potensial til utvidelser, helst i flere retnin-
ger, og det skulle være samme oppgave for alle 
klasser. Det første pekte mot det som kalles 
åpne oppgaver (open-ended). I tillegg opplyste 
konkurransereglene at oppgaven skulle løses i 
fellesskap av elevene. Oppgaver av denne typen 
og den samarbeidende arbeidsformen sto på det 
tidspunktet i sterk kontrast til det Stieg hadde 
funnet da han arbeidet med en undersøkelse 
som resulterte i det han kalte oppgavediskursen. 
Jeg mener at han gjennom en slik spalte ville 
vise at det var alternativer til den bruken av 
oppgaver som han hadde dokumentert at fore-

gikk i skolen. Dette mener jeg understrekes ved 
at de første årene hadde hvert nummer en midt-
seksjon med oppgaver eller opplegg som elevene 
kunne arbeide med over et lengre tidsrom.

I 1993 flyttet jeg til Bergen, ble kollega med 
Stieg, og kom mer med i arbeidet med Tangen-
ten. Jeg husker at det i perioder var vanskelig 
å få nok stoff til bladet. I 1993 måtte vi utgi et 
såkalt «dobbeltnummer», dvs. hoppe over en 
utgivelse. Antall abonnenter den første tiden 
var lavt, og det var vanskelig å skaffe nye. Øko-
nomien var vel heller skral.

Marit: I de to–tre første årene var Stieg, fra 
mitt perspektiv, entrepenør, redaktør og redak-
sjon. ALT hvilte på ham. Han samlet folk rundt 
virksomheten, faglige venner fra inn- og utland 
deltok i diskusjonene. Dette gjenspeiles allerede 
i de første numrene av bladet. I tillegg hadde 
Lena Merethe Fjeldstad ansvar for formgiving, 
kontakten med trykkeri, utsendelse og abonne-
mentslister. 

Vart bladet vellukka – trass i tøffe utfordringar 
i oppstartsåra?
Marit: Det opplevdes som en stor suksess. Mil-
jøet vokste og flere matematikkinteresserte 
lærere kom i kontakt med hverandre. Det skapte 
entusiasme. Økonomisk ble Tangenten, som Ole 
Einar sier, et stort tapsforetak. Det var årlige 
diskusjoner om at bladet burde legges ned. 
Hvert år var svaret: Fortjenesten fra inntektsgi-
vende utgivelser skulle gå til økonomisk svakere 
prosjekt. Tangenten var en viktig del av Caspars 
profil – av Caspars arbeidsmåte. Tangenten var 
miljødannende.
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I 1995 tok du over som redaktør, Ole Einar. Vil 
du trekkja fram noko frå din redaktørperiode?
Ole Einar: Ja, jeg overtok som redaktør i 1995 
og var det fram til 2000. Antall abonnenter var 
fremdeles lavt da jeg startet som redaktør. Imid-
lertid, da Landslaget for matematikk i skolen 
(LAMIS) ble startet i 1997 ble det en endring på 
dette. Antall abonnenter økte og økonomien var 
ikke lenger et problem. Stofftilgangen var likevel 
fortsatt noe problematisk. Etter en tid ble det 
dannet en liten redaksjonsgruppe. Vi var ganske 
aktive for å få inn artikler, og dette resulterte 
i flere som sendte inn tekster. Temanummer 
ble introdusert og det var da på mange måter 
enklere å «bestille» artikler.

Du tok over i 2000, Christoph, og heldt koken 
heilt til 2013. Korleis vil du skildra utviklinga i 
din redaktørperiode?
Christoph: Det var selvsagt mange større og 
mindre endringer som preget utviklingen av 
bladet i den tiden jeg var redaktør. Jeg vil nevne 
to endringer jeg mener har bidratt sterkt på 
den positive siden. Som Ole Einar poengterer, 
så var samarbeidet med Lamis et viktig trekk 
i Tangentens utvikling. Allerede kort tid etter 
at Lamis ble startet inngikk Lamis og Tangen-
ten en samarbeidsavtale som blant annet inne-
bar at Tangenten ble medlemsblad for Lamis. 
Gjennom den raskt voksende medlemsmassen 
i Lamis fikk Tangenten stabile kår å operere 
under og dermed kunne redaksjonen konsen-
trere seg om arbeidet med kvaliteten i bladet. 
Det andre er at den økte stabiliteten gjorde det 
mulig å gå gjennom en profesjonaliseringspro-
sess der redaksjonelle rutiner, utvidelsen av 
redaksjonen, faste forsidedesignere og språkvask 
var viktige trinn i riktig retning.

Er det spesielle «Tangenten-augneblink» de vil 
trekkja fram?
Marit: Det kjennes som et privilegium å få være 
del av Tangentens redaksjon. Samarbeidet som 
utvikles med miljø og forfattere nasjonalt, i 
Norden og internasjonalt har jeg mange gode 

minner fra. Likevel er nok minner fra kontakt 
med skrivende lærere sterkest, som da Mari 
Avdem ringte fra Dombås og entusiastisk for-
talte om matematikk i snø og is. Små og store 
barn laget flotte byggverk med isblokker som 
byggeklosser. Begeistret fortalte jeg Tone Dal-
vang om Mari: «Gjør ikke du noe lignende?» 
Tone fulgte opp med å fortelle om arbeidet 
med «meteren» og byggverk i naturen i hennes 
andreklasse. Begge snakket og skrev om mate-
matiserende og skapende barn i naturen. De la 
samtidig til rette for seksåringenes inngang i 
skolen. Tekstene viste skolens kreative hverdag 
samtidig som de hadde et skolepolitisk ærend.

Et annet godt minne er fra da vi nærmet oss 
år 2000, matematikkens år. De nordiske mate-
matikktidsskriftene arbeidet med en fellesutgi-
velse. I møtet mellom de nordiske redaksjonene 
(Finland, Island, Sverige, Danmark og Norge) 
ble vi enige om at boka skulle avspeile hva som 
foregikk i klasserom i Norden. Vi ville gi rom 
for lærerstemmene. Kollegaer fra de andre lan-
dene problematiserte at det ville bli vanskelig å 
få tekster skrevet av lærere. Da gjorde det godt å 
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erkjenne at dette hadde vi fått til – jeg visste vi 
ville få inn gode tekster skrevet av norske lærere. 
Det gjorde vi, og Mari og Tones tekst ble en av 
disse. Matematikk & undervisning – Norden 
2000 ble en flott utgivelse, den ga inspirasjon 
til det nordiske samarbeidet som vi setter stor 
pris på og har gode minner fra. Redaksjonene 
kjenner hverandre, utveksler stoff og støtter 
hverandres utgivelser.

Ole Einar: Jeg vil gjerne trekke fram noen av 
elevsvarene vi fikk inn i forbindelse med opp-
gavespalten jeg snakket om tidligere. Dette gjel-
der spesielt noen av svarene laget av klasser på 
barnetrinnet. De hadde en matematisk kvalitet 
som ga meg frysninger på ryggen. I alle disse 
tilfellene viste det seg at læreren hadde latt klas-
sen arbeide med oppgaven over en relativ lang 
periode. Elevene hadde fått anledning til å kon-
sentrere seg om en oppgave som hadde mange 
muligheter. Lærerne til disse elevene anså klas-
sene til å være ganske vanlige, altså ikke spesielt 
flinke. Svarene deres viser med all tydelighet at 
elever har et potensial som jeg i mange tilfeller 
mener ikke blir utfordret eller utnyttet.

Ellers var det som regel ganske hektisk hver 
gang en utgivelse nærmet seg. Jeg husker godt 
de gangene Aasmund [Aasmund Kvamme har 
hatt ansvar for setjing av bladet sidan 1994!] og 
jeg satt til langt på natt for å få bladet ferdig 
redigert.

Christoph: Arbeidet i redaksjonen har vært 
veldig kjekt med gode diskusjoner og fravær 
av intriger og maktkamper. To the point. På 
same måte som Ole Einar, husker jeg samarbei-
det med Aasmund da vi ferdigstilte blad. Både 
Marit og Aasmund fortjener en stor takk for 
iherdig innsats og godt samarbeid. Ellers er det 
mange gode minner, og personlig var jeg spesielt 
fornøyd med de forskjellige samarbeidsprosjek-
tene Tangenten har hatt med andre tidsskrif-
ter. I 2004 laget vi et nummer i samarbeid med 
bladet Form (Kunst og design) der matematikk 
og kunst stod i sentrum. 

Vi har også hatt mange fine samarbeids-
prosjekter med våre nordiske søstertidsskrift, 
Nämnaren og Matematik. På denne måten har 
både vi som har stått bak bladet og leserne fått 
innblikk i andre arbeidsmåter, tradisjoner og 
tema som gjelder både matematikkfaget samt 
beslektede områder som vi ellers neppe hadde 
fått innsyn i.

Marit: Jeg har enda et minne jeg har lyst å 
trekke frem. Det er fra august 1997 da Høgsko-
len i Bergen arrangerte Nordisk matematikk-
lærerkonferanse i Nordfjordeid. Bjørg Kristin 
Selvik og jeg hadde ansvar for konferansen, og 
vi tok initiativ til å stifte Lamis. Lamis gikk ut 
fra et miljø der Tangenten var en viktig kompo-
nent. De Nordiske matematikklærerforeningene 
var tilstede og støttet Lamis sin stiftelse. Minnet 
om entusiasmen er sterkt. Minnet om etablerin-
gen av Lamis blir på en måte også et Tangen-
ten-minne. Det at Lamis etablerte samarbeid og 
medlemssider i bladet er en glede, og på samme 
måte var det kjekt å få til en god samarbeidsav-
tale med Matematikksenteret – nasjonalt senter 
for matematikk i opplæringen.
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Viss ein skulle ha gjort noko annleis – kva skulle 
det vera?
Marit: Tangentens miljøutvikling innebærer 
også utvikling av en betydelig fagstab. Med 
ulike kvalifikasjoner gjør redaksjonen en stor 
jobb for å løfte bladets kvalitet. Aasmund har 
ansvar for bladets utforming og er en krumtapp 
sammen med ansvarlig redaktør. Vi har vært 
heldige og hatt entusiastiske, drivende redaktø-
rer. Men, selvsagt kan vi gjøre ting bedre. Mer 
reisende journalistisk arbeid kunne for eksem-
pel vært ønskelig. Vi kunne vært bedre til stedet 
i «feltet», oppsøkt flere skoler og skrevet repor-
tasjer. Det har ikke vært mulig å finne ressurser 
til dette. Reportasjer fra barn og unges mate-
matiske aktivitet, og flere samtaler med lærere, 
kunne trolig brakt oss nærmere praksis – og 
mer refleksjon over praksis. 

Christoph: Stieg startet ut med en uttalt politisk 
fremtoning av bladet. Matematikkfaget skulle 
spille en rolle i elevers frigjøring og vise vei til 
myndig borgerskap. Likestillingsaspektet var 
med fra starten av. Bladet skulle også danne en 
tydelig motvekt mot myndighetenes styrende 
grep gjennom planverk og andre rammefakto-
rer i skolen. Disse sidene ved den opprinnelige 
ideologien ved bladet har ikke alltid vært like 
synlig i bladet, selv om det i redaksjonen alltid 
nok har vært forkjempere for disse sakene.

Framoverblikk
Me vender blikket framover. Men fyrst, kvar 
meiner de Tangenten står i dag?
Ole Einar: Jeg mener at Tangenten nå er godt 
forankret i norsk matematikkdidaktikk. Det 
er et sentralt organ for både matematikklærere 
og de som underviser på høyskoler/universitet. 
Bladet har også et godt samarbeid med de tilsva-
rende bladene i Sverige og Danmark.

Christoph: Tangenten har en veldig spesiell stil-
ling i den norske skolen. Den har både en teore-
tisk og en praktisk tilnærming. Det betyr at den 
erfarne lærer kan finne teoretiske impulser som 

kan berike egne erfaringer, og den nye læreren 
finner praktiske tips til aktiviteter i klasserom-
met som noen har prøvd ut. På samme måte 
virker også bladet inn på lærerutdanningen, der 
det gir innblikk i konkrete klasserom men også 
åpner for overordnete tanker rundt praksis med 
gode eksempler og håndfast konkretisering.

Kva tenkjer de om Tangenten i tida framover?
Marit: Vi arbeider for at bladet skal ha stoff for 
hele utdanningsløpet, fra både barnehage og 
skole. Bladet skal utdype undervisningspraksis 
med fokus på matematiske tema, kommunika-
sjon i faget, på faget i bruk i og utenfor skolen. 
Det skal handle om tema som (inter)kultura-
litet, tilpasset undervisning og yrkesfag. Det 
skal handle om kritisk tenkning for elever og 
lærere – om demokratisk danning. Tangenten 
skal være et uavhengig blad der forskning og 
praksis møtes.

Tangenten inviterer til forskningsartikler 
på nivå 1. Hensikten er å favne feltet mellom 
forskning og skolens praksis. Miljøet utfordres 
til å utvikle en sjanger for praksisaktuelle fors-
kningstekster. Vi er på vei mot det …

Vi klarer neppe å oppfylle alt dette, men alt 
dette bør vi hele tiden arbeide med å få til. I til-
legg skal vi gjøre det i ei tid der digital «tekst» 
skal spille sammen med papir. Det gir spen-
nende utfordringer, både når det gjelder å utvi-
kle læringsmiljø for barn og unge og når det 
gjelder utgivelse av Tangenten.

Ole Einar: Bladets første 25 år har vist at det 
har livets rett. Jeg mener nå at det har funnet en 
form som er fornuftig. Som Marit sier, så er det 
nå også lagt til rette for artikler på nivå 1. Jeg 
tenker at dette ikke må bli det viktigste – stem-
mene fra praktikerne må være tydelige.
Christoph: Heldigvis er lærerstanden i Norge 
veldig glad i papir. Det ser ut som om interessen 
for papirutgaven av Tangenten er uforminsket 
de siste årene. Samtidig ser vi også at den unge 
generasjonen forventer en større tilgjengelighet 
av det de bruker som sine ressurser i forbere-
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delser men også i generell lesning på nettet. Det 
blir avgjørende at Tangenten klarer spranget inn 
i en fullverdig nett-tilværelse eller et liv på flere 
plan. I en elektronisk verden vil konkurrerende 
medier og engelskspråklige kilder være like til-
gjengelige, og for noen også like naturlige, å ty 
til. Her vil Tangenten kunne få konkurranse, 
noe som jeg håper bladet vil kunne vokse på ved 
stadig å øke kvaliteten.

Kan de til slutt trekkja fram noko de syns er 
ekstra viktig med Tangenten?
Ole Einar: At «vanlige» lærere har anledning 
til bringe fram sine stemmer. Det vil være av 
avgjørende betydning at disse stemmene høres, 
at det ikke bare blir artikler skrevet av forskere 
eller undervisere på høyskoler/universiteter. 
Og videre, at bladet kan virke som et bindeledd 
mellom forskning og undervisning, og at også 
lærere på videregående skole kan finne at bladet 
har noe for dem.

Christoph: Jeg tenker det er viktig at bladet har 
et stort hjerte for et mangfold av temaer og til-

nærminger kombinert med en utviklet sans for 
kvalitet. Jeg synes rollen bladet har i dag, som 
en klar stemme på både lærerrommet og i lærer-
utdanningen, er spennende. Her ligger det store 
muligheter og et stort vekstpotensial. Tangen-
ten representerer lærerne i skolen samtidig som 
det også henvender seg til vordende lærere. Jeg 
håper bladet vil dyrke frem disse sidene enda 
mer og på den måten bidra til at lærerne i mate-
matikkfaget kan få utvikle seg og inspirere den 
unge generasjonen enda mer.

Marit: Stimulere til kritisk refleksjon, samhand-
ling og utvikling av matematikk som et skolefag 
– som aktuelt for alle.

Takk for praten Marit, Ole Einar og Chris-
toph! Me er takksame for at de let oss ta del i 
dei utfordringar, gleder, visjonar og minner 
som ligg bak arbeidet med å starta opp eit tids-
skrift og ikkje minst halda fram med å gje ut 
fire nummer årleg i 25 år – i all hovudsak basert 
på dugnadsinnsats. Me vonar dei neste 25 vert 
like givande!

Trude Fosse (red.)

Rom for matematikk – i barnehagen
Rom for matematikk – i barnehagen er en nødvendig bok for arbeid med matematikk i 
barnehagelærer utdanningen. Forfatterne viser ulike matematikk didaktiske innfallsvinkler til 
fagområdet matematikk og barn. Fagstoffet blir presentert med nærhet til praksisfeltet samtidig 
som det blir satt inn i faglige og historiske sammenhenger. Boka utfordrer og bevisst gjør leserne 
til å se muligheter i barns matematiske verden.

Bidragsytere:
Magni Hope Lossius, Gert Monstad Hana, Leif Bjørn Skorpen,  
Line I. Rønning Føsker, Vigdis Flottorp, Torgunn Wøien, Elena Bøhler

137 sider · 365,–
ISBN 978-8290898-56-7
Caspar Forlag AS · www.caspar.no · Bestill på ordre@fagbokforlaget.no
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För tjugofem år sedan kunde man i tidskriften 
Nämnaren läsa om en helt nyfödd tidskrift som 
var tänkt att handla om matematikens under-
visning och allt där runtomkring. Eller som 
det utlovades i Nämnarens födelsegratulation: 
Reportasjer om utviklingsarbeid. Metodiske 
tips. Riv-ut-sider med detaljbeskrivelse av opp-
legg for 1 time, 3 timer og 3 uker. Vurdering av 
lærebokverk. Konkurranser for skoleklasser. Og 
ikke minst – kvinneperspektiv og flerkulturelt 
perspektiv. 

Nämnaren hade fått ett syskon! Tidskriftens 
grundare Stieg Mellin-Olsen hade då haft tät 
kontakt med Nämnarens grundare och dåva-
rande redaktör, Göran Emanuelsson. Och inte 
nog med det, redan några år därefter kom det 
första numret av den samnordiska forsknings-
tidskriften för matematikdidaktik, NOMAD, 
grundad av just Mellin-Olsen och Emanuelsson. 

Sedan Tangentens tillkomst har vi haft 
glädjen att i Nämnaren få återpublicera arti-
klar som varit intressanta för svenska lärare. 
Redan innan detta år är summerat har vi haft 
norsk medverkan i tre artiklar. Och då och då 
dyker det upp svensk medverkan i Tangenten. 
För visst är det, den osynliga gränsen till trots, 
tämligen lika innehåll som tas upp i matema-
tikundervisningen i våra respektive länder, att 
lärandet hos elever nog kan antas ske på ungefär 
samma sätt och att de val som lärare ställs inför 
är ganska lika. Låt gå att vi med viss avund ser 

på era resultat från internationella mätningar, 
men vi ska nog komma ikapp ska ni se.

Sedan dess har Nämnaren flyttat in i svenskt 
Nationellt Centrum för Matematikutbildning, 
NCM, motsvarigheten till ert Nasjonalt senter 
for matematikk i opplæringen. Samhället har 
digitaliserats, de redaktionella möjligheterna 
ändrats och ett antal läroplaner och kurspla-
ner har kommit och gått. Bara en sån sak som 
att det vid tiden för Tangentens födelse inte 
fanns någon webb ter sig allt mer främmande. 
genom dessa förändringar har vänskapen 
och kunskapsutbytet mellan våra redaktioner 
bestått.

I födelseannonsen för Tangenten skrev vi 
1990: Nämnaren önskar TANGENTEN bra 
stöd, god framgång och stor spridning i Norden! 
Vi ser fram mot både samarbete och konkurrens! 
Denna hälsning till vår syskontidskrift vill vi 
nu förnya inför Tangentens nästa 25 år av pröv-
ningar, glädjeämnen och nya insikter som vi 
hoppas kommer att innebära många fina arti-
klar som vi kan stjäla till Nämnaren!

Hjärtliga gratulationer från Nämnarens 
redaktion!

Grattis  
från Nämnaren!
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Artikler fra eldre nummer av Tangenten
I anledning 25 års-jubileet har redaksjonen på side 22–39 valgt ut noen artikler som gir et 
historisk tilbakeblikk. Artiklene kan være til inspirasjon og virke til refleksjon. Hvordan har egentlig 
situasjonen forandret seg på disse 25 årene? Og – ikke minst – hvordan vil vi at fremtidens 
matematikkundervisning skal se ut? 

På denne siden gjengir vi en tekst skrevet av Stieg Mellin-Olsen i nr 1/1990, artikkelen på neste 
side er skrevet av Marit Johnsen-Høines, og så kommer et eksempel på «Ole Einars oppgaveside».

Fra nr 1/1990
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For 25 år siden ble klasser oppfordret til å sende inn løsninger på denne oppgaven. De løsningene som ble 
brukt ble honorert med 1000 kroner. I anledning 25-års jubileet vil vi honorere inntil fire innsendte bidrag 
med 2500 kroner. Det vil være løsninger som enten vil bli trykket i et nummer av Tangenten og/eller lagt ut 
på Tangentens hjemmeside.
Vi premierer en løsning fra hver av disse fire gruppene: trinn 1–4, trinn 5–7, trinn 8–10 og trinn 11–13.

Bidrag sendes til tangenten@caspar.no, senest 15. februar 2016.

Lykke til!

Fra nr 2/1990
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Olav Lunde

Påfører vi minoritetsspråklige 
elever lærevansker i 
matematikk i skolen?1

12 – 4 = 12.
− Hvordan tenkte du nå?
− Jeg skal ta bort 4 og da har jeg 12 igjen, - og 

så la eleven fingeren over 4-tallet.
Det er logisk tenkt og det er språklig korrekt. 

Og så er det likevel feil. Kanskje fordi språkfer-
digheten ikke var god nok?

All faglighet hviler på selvtillit. Elever som 
opplever at tenkingen deres ikke er god nok, 
slutter å tenke og selvtilliten svekkes.

Dette gjelder spesielt for minoritetsspråklige 
elever i matematikk.2

Matematikk som et fremmedspråk
Barna som begynner i 1. klasse i Tyskland, skal 
lære 500 nye begreper i matematikkundervis-
ningen i løpet av de første årene.3 Nolte, tysk 
professor i matematikkdidaktikk, omtaler mate-
matikken som barnas første fremmedspråk og 
mener vi kan legge en del av språklærings-ten-
king til grunn også ved matematikklæringen. 

For minoritetsspråklige elever blir ikke 
matematikken det første fremmedspråket, men 
det andre.

I det følgende skal vi se på noen mulige kon-
sekvenser av dette.

Hva er problemet?
Minoritetsspråklige elever skårer betydelig 
lavere enn barn av norske foreldre i TIMSS-
undersøkelsene.4 Åpne oppgaver blir ofte ikke 
besvart og oppgaver med få ord besvares best. 
I det hele synes minoritetselever å ha et språk-
lig og begrepsmessig handikapp i det å forstå 
undervisningen i matematikk sammenlignet 
med barn av norske foreldre. Dette resulterer i 
manglende fagkunnskap.

De lærer ikke matematikk fordi de ikke kan 
følge med på majoritetspråket. Noen henvises 
til PPT og får diagnosen lærevansker i mate-
matikk (dyskalkuli) fordi de har vansker med å 
lære matematikk i skolen. 

Opplæringen skal legges til rette slik at elever 
fra språklige minoriteter får en skolegang som 
gir dem mulighet til videre utdanning og arbeid 
på linje med andre elever. De har rett til tilpas-
set opplæring og de kan i perioder ha behov 
for særskilte opplæringstiltak.5 Det kan være 
tospråklig fagopplæring eller særskilt norskopp-
læring.6 Dette har elevene rett til når de ikke har 
norskspråklig kompetanse til å kunne forstå det 
som foregår, og inntil de oppnår aldersadekvat 
norskkompetanse.7

− Da må vi jo bare lære dem godt norsk så 

Denne artikkelen sto første gang på trykk i 
Tangenten nr 3/2005.
Forfatteren arbeidet ved Sørlandet 
kompetansesenter, og døde i desember 2014.
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fort som mulig og så er hele problemet løst!
For hvis vi ikke løser dette problemet, kan 

de sosiale konsekvensene bli store: disse elev-
ene kan få store vansker med å fungere som 
medborgere i samfunnet, både når det gjelder 
arbeidslivet og når det gjelder fritiden. En kan 
risikere at de fungerer «ved siden av» det eta-
blerte samfunnet. Slik oppfattes de da av andre 
og slik oppfatter de seg selv. Det er en klar sam-
menheng mellom utdannelsesnivå og deltagelse 
i lokalsamfunnet.8

To (vrang)forestillinger om matematikklæring 
for minoritetselever?
«Gode norskkunnskaper er nøkkelen til bedre 
skoleprestasjoner, større grad av inkludering 
i arbeidslivet og et tettere samarbeid mellom 
hjem og skole», sa Kristin Clemet da hun åpnet 
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring i 
2004.

− Men da behøver de vel ikke morsmålsun-
dervisning? Vil det ikke bare forvirre å ha et 
annet språk enn norsk inni hodet? Da blir det 
jo mindre plass til norsken.

Denne «halvspråklighetsteorien» bygger 
på en forestilling om at hjernen er som en 
beholder som bare har plass til en viss mengde 
språkkunnskap. Har du tilegnet deg mer enn 
ett språk fullt ut, er det ikke plass til det andre.

Det er imidlertid ingen forskning som tyder 
på at hjernen har problemer med å håndtere 
flere språk. Den menneskelige hjernen er fleksi-
bel og har nesten ufattelig kapasitet. Vi utnytter 
bare en brøkdel av den! 9

Cummins10 mener at uansett hvor mange 
språk du lærer, så bygger de på et felles funda-
ment. Han illustrerer det med en isfjellmetafor. 
Det er to topper over vannflaten. De to toppene 
over vannflaten illustrerer de to språkenes utflyt 
(det ekspressive språket) som er avhengig av 
hverandre fordi de bygger på en felles under-
liggende kompetanse. Den felles underliggende 
kompetansen er språkets tankeverktøy, som 
illustreres med den delen av fjellet som ligger 
under vannet.

Det vil si at det man tilegner seg av nye 
kunnskaper og ferdigheter på et språk vil kunne 
overføres til et nytt språk etter hvert som en 
lærer å mestre det nye språket. 

Dersom en chilensk elev vet at dos står for 
begrepet to, men mangler det norske ordet, 
behøver han ikke lære begrepet på nytt, kun 
det norske ordet (språkets utflyt). En elev som 
ikke vet hva ordet betyr verken på norsk eller 
spansk, har et helt annerledes og grunnleggende 
problem. Det er viktig å se på barnets samlede 
kompetanse på begge språk. 

Det å kunne norsk er da først og fremst viktig 
for den kommunikative delen av matematikken, 
dvs. forstå det som undervisningsspråk og selv 
kunne kommunisere matematikk på norsk. Og 
da blir neste spørsmål: Hvordan lærer en det 
språket som en skal lære matematikk på? 

− Norsk lærer de best ved å være i et norsk-
språklig miljø, dvs. være med i undervisningen 
i den vanlige klassen. 

Men en lærer neppe de ordene en behøver for 
å forstå en time i algebra ved å ha gått i norsk 
barnehage.

Nyere forskning tyder på at en undervis-
ningsform som tar sikte på å primært lære 
minoritetseleven norsk på bekostning av mors-
målet, medfører at de mister ca. 2 års undervis-
ning. De blir ikke gode nok på flertallsspråket 
til å kunne få utbytte av undervisningen på 
dette språket uten ved systematisk norskopp-
læring.11 Men tenkingen og forståelsen er som 
sådan uavhengig av språkferdigheten.

Da blir det feil å fokusere for sterkt på man-
glende språkferdighet som årsak til matema-
tikkvansker.

Det er kanskje dette resultatene fra TIMSS 
viser oss?

«Lære matematikk!»
− Hva er det de da lærer?

Ved å se på matematikkvansker ut fra to-
språklig vinkel, synes jeg vi får et klarere bilde 
av hvorfor matematikkvansker oppstår både hos 
ett-språklige og to-språklige elever – og hva vi 
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didaktisk kan gjøre både for å forebygge slike 
vansker og redusere dem når de har oppstått.

For det å lære matematikk er ingen enkelt 
sak!

1. Matematikk – et algoritmefag?
Hvenekildes bok12 viser oss hvordan algorit-
mene varierer fra land til land. De matema-
tikkoppgavene som to-språklige elever ofte får 
å arbeide med den første tiden i «vanlig klasse», 
er ofte preget av mekanisk regning. Derfor opp-
dager ofte ikke klasselæreren de algoritmene 
eleven har med seg hjemmefra og som kan være 
betydelig annerledes enn de vi bruker i norsk 
skole.13 

Det kan da skje en av tre ting: a) Eleven 
beholder sin opprinnelige algoritme. b) Eleven 
endrer til norsk algoritme. c) Eleven blander 
algoritmene.

De elevene som beholder sin først innlærte 
algoritme, synes oftere at matematikken er et 
lett emne. De som bytter algoritme opplever 
oftere matematikken som vanskelig. Vi vet at 
slike brudd i kontinuiteten i tenkingen, kan føre 
til matematikkvansker. Selvtilliten svekkes.14

Den tredje muligheten medfører kaos både 
i tenking og i faglig resultat: De verken forstår 
problemet eller hva de skal gjøre.

Konklusjon: Ut fra konstruktivistisk tenking 
om læring, er det viktig å bevare og bygge videre 
på det først innlærte. Det er dette som er grunn-
laget for ny læring. Da må matematikklæreren 
ha innblikk i ulike algoritmer.15

2. Matematikk – et kulturelt fag?
Matematikk oppfattes ofte som et universelt 
fag som er kulturelt upåvirket. Men det er kan-
skje en myte at matematikken er kulturnøytral. 
Læreplanen legger vekt på dagliglivets matema-
tikk og bruk av grupper, verkstedspedagogikk 
og tema/prosjektarbeid. Elever fra språklige 
minoriteter har en annen erfaringsbakgrunn 
om dagliglivets matematikk. Deres tenking og 
forståelse preges av dette.

Vi kan da oppleve at minoritetselevenes kul-

turelle bakgrunn medfører at den norske skole-
matematikken ikke læres. Det viktigste ved ny 
læring er hva du vet fra før. Når dette grunnla-
get er svært ulikt det undervisningen forutset-
ter, kan det medføre lærevansker.

Det er interessant å se at Nasjonalt senter 
for flerkulturell opplæring som ble opprettet 1. 
januar 2004, nettopp poengterer dette i navnet.

Konklusjon: Vi må bli klar over slike mulige 
kulturelle ulikheter hos to-språklige elever. Vi 
kan utforme en undervisning som fanger opp 
dette, noe bl.a. Moschkovich16 beskriver. Hun 
legger vekt på at kommunikasjonen mellom 
elevene og lærer-elev er mer enn bare ordene. 
Det er hele situasjonen og bruken av gester og 
mimikk som formidler tenkingen, ikke bare det 
verbale språket. Hun beskriver en gruppe av 
elever med ulikt morsmål som kommuniserer 
på dårlig engelsk, men likevel forstår hveran-
dre fordi situasjonen gir rom for bruk av annen 
kommunikasjonsform. Dette mener hun er en 
pedagogisk fordel og fremmer læring både av 
det nye språket og av selve faget. 

 Eller vi kan gi disse elevene en erfarings-
bakgrunn som kan fungere som grunnlag, slik 
Øzerk prøver ut.17 Øzerk kaller dette for mul-
timetodisk opplæring. Det er beskrevet senere i 
denne artikkelen.

3. Matematikk – et språkfag?
Matematikk er nært forbundet med språkfer-
dighet.18 Og vi snakker ofte om «det matema-
tiske språket». Høgmo19 poengterer at minori-
tetspråklige elever ofte faller gjennom når de 
skal delta i kommunikasjon med andre hvor det 
kreves at en må tolke det den andre sier. Mange 
minoritetspråklige elever har vansker med å ta 
i mot informasjon, holde på den og gjøre noe 
med den i en språklig samhandling når de får 
informasjonen på et språk de ikke mestrer.

En konsekvens av dette er at fremmedspråk-
lige elever ofte har store vansker med problem-
løsning og da spesielt med tekstoppgaver. Språ-
ket er det meningsbærende element i matema-
tisk kommunikasjon. Og vi kan se på det å løse 
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en matematikkoppgave på skolen som en kom-
munikasjon mellom oppgaven og eleven.

Språkkompetansen blir da viktig. Cum-
mins20 deler språkkompetansen i to nivåer: 
Dagligspråk og skolespråk. Dagligspråket er 
det som en bruker når en snakker med et annet 
menneske i en umiddelbar, konkret situasjon og 
som baserer seg på ordenes konkrete, «her og 
nå»-betydning. Skolespråket er det en bruker 
når en skal lære nytt stoff i skolen. Dette er 
langt mer abstrakt preget og relasjonsbegrepene 
er meget viktige. En elev kan mestre det første 
språknivået fint og alle vil si at den eleven snak-
ker jo godt norsk. Men det andre nivået kan 
være svært svakt. Det viser seg først og fremst 
ved manglende læringsferdighet …

Man kan derfor fort feilbedømme et barns 
språkkompetanset hvis en tror at barnet kan 
språket når det har automatisert dagligspråket. 
Ofte utvikles dette i løpet av 2−3 år. Men det 
kreves ofte 5−7 år for å utvikle den skolemessige 
kompetansen.

Det er derfor minoritetsspråklige elever som 
får all undervisning på flertallsspråket, ofte 
ligger 2−3 år etter i skoleprestasjoner.

Det matematiske språket kan betraktes ut fra 
tre aspekter:21 a) Leksikonet, dvs. samlingen av 
matematiske begreper og uttrykk. Dette kalles 
ofte «det matematiske register». b) Syntaksen, 
dvs. regler om hvordan en uttrykker seg og 
kommuniserer. Algoritmene gjengir denne syn-
taksen i matematisk sammenheng. c) Seman-
tikken, dvs. hvordan en resonnerer og forstår 
meningen. Denne «begripelighetsstrukturen» er 
svært avhengig av de erfaringene en har. En vil 
alltid begripe ut fra de begreper en har. Dermed 
er det en klar sammenheng mellom forståelsen 
og den kulturelle erfaringsbakgrunn minoritet-
seleven har med seg til skolen.

Konklusjon: De minoritetsspråklige elevene 
må ha en språkforståelse som er av den sko-
lemessige formen etter Cummins modell. En 
måte å utvikle dette på, vil være å lage didak-
tiske situasjoner – kontekster – hvor det i en 
felles ramme kan gjøres ulike erfaringer og 

utvikles begrepsmessig forståelse som grunnlag 
for matematikklæringen. De matematiske sam-
talene mellom elevene og mellom elev og lærer, 
vil da bidra til å utvikle denne mer abstrakte, 
relasjonspregede språkferdigheten. Kanskje vi 
kan kalle dette et «landscape of exploration»?22

4. Matematikk – et tenkefag?
Matematikk er først og fremst å tenke! Og da 
kommer neste spørsmål raskt: Kan vi tenke uten 
språk?

Noen vil si ja, andre vil si nei.23 Jeg tror det 
er mulig å forstå og tenke uten å ha tradisjonell 
språkferdighet. Ofte kalles dette for «taus kunn-
skap».24

Hvis dette er riktig, kan vi ha minoritets-
elever som forstår og tenker matematikk helt 
korrekt, men som samtidig mangler språkfer-
dighet til å kunne kommunisere sin forståelse 
og viten. De tenker rett, men resultatet blir feil. 
Det styrker neppe tilliten til fortsatt å stole på 
egen tenking.

De vil da funksjonelt sett ha matematikkvan-
sker i skolen, og disse har sin årsak i manglende 
språkferdighet. Men forståelsen og tenkingen er 
der! Det kan vi didaktisk gripe fatt i og bygge 
opp matematisk ferdighet på. Det kan gi oss 
gode muligheter til å endre situasjonen.

Konklusjon: Vi må ha kartleggingsverktøy 
for minoritetsspråklige elever som kan avdekke 
denne «tause kunnskapen». Trolig vil dynamisk 
testing være et slikt verktøy, noe også Cummins 
synes å mene.25 Og vi trenger undervisnings-
opplegg som kan omforme taus kunnskap til 
aktiv, språkbasert kunnskap.26 Øzerk’s multime-
todiske opplæring kan kanskje bidra til dette, se 
senere her.

Det flerkulturelle perspektivet i lærebøkene 
Læreboken er fortsatt kanskje det viktigste 
læremidlet vi har i matematikk. Det er derfor 
interessant å se om de punktene som er drøftet 
ovenfor, gjenspeiler seg i lærebøkene. Vi kan 
stille opp tre slike problemstillinger:27

– I hvilken grad og på hvilke måter avspeiler 
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bøkene en norsk, flerkulturell virkelighet?
– I hvilken grad og på hvilke måter peker 

bøkene utover Norge og Vesten?
– I hvilken grad er språket i bøkene eksklu-

derende for barn med norsk som andre-
språk?

Flottorp & Poorgholam undersøkte 8 norske 
matematikkverk og konkluderer slik:

Bøkene avspeiler i liten grad norsk, flerkul-
turell virkelighet. De peker i liten grad utover 
Norge og typiske norske problemsituasjoner. 
Det matematiske språket er abstrakt og kon-
sentrert og kan lett virke fremmedgjørende på 
minoritetselever.

De påpeker også at det i lærerveiledningene 
står svært lite om matematikkundervisningen i 
flerkulturell kontekst.

Kan vi omdefinere problemet vårt?
Innledningsvis poengterte vi problemet med at 
skolen kanskje skaper lærevansker i matematikk 
for minoritetsspråklige elever og at det da er en 
risiko for å omdefinere dette til et rent spesial-
pedagogisk problem via PPT.

Problemet vårt er nå i ferd med å endres fra 
«hva kan vi gjøre med den minoritetsspråk-
lige eleven for at han skal lære matematikk», til 
«hva skal vi gjøre med matematikken for at den 
minoritetsspråklige eleven skal lære den?»

Hva kan vi da gjøre?
Vi må bygge på det språket som er dominant 
(i de fleste tilfellene morsmålet) og via det få 
utviklet matematisk tenking! Forsøk i Århus 
kan tyde på at dette gir gode resultater i alle fag 
– også i dansk. Det mest adekvate tiltaket bør 
altså være at elevene får opplæring i norsk sam-
tidig med at de får mulighet til å bruke morsmå-
let for å tilegne seg faglige kunnskaper. Dette er 
kjernen i tospråklig opplæring. 

Men hos enkelte elever er morsmålet også 
bare basert på daglig kommunikasjon. For disse 
elevene vil det bli en individuell vurdering om 
en bør bygge på morsmålet eller på norsk.

Det foregår for tiden utviklingsarbeid rundt 
dette i Norge, bl.a. ved Torshov kompetansesen-
ter i samarbeid med Fredrikstad PPT.28 Arbeidet 
til M. Øzerk29 baserer seg på multimetodisk opp-
læring hvor intensjonene er:
– Å styrke alle elevers læreforutsetninger, 

deres deltakelse i læreprosesser og lærings-
utbytte gjennom temaorganisert opplæring 
med systematisk arbeid med relevante 
hverdags- og lærestoffbærende begreper

– Å tilrettelegge læringsmiljøet på en slik 
måte at elevene fikk tilegne og bruke aktivt 
hverdagsbegreper og lærestoffbærende 
begreper gjennom kooperative læringsakti-
viteter.

Tidligere er nevnt bruk av dynamisk kartleg-
ging og dynamisk undervisning. Det er viktig å 
tenke annerledes enn tradisjonell fagdidaktikk 
i en inkluderende skole.30 Det gjenspeiler seg i 
en artikkel av Barab & Plucker.31 De mener at 
vi hos elevene må bygge opp relasjonsforståelse 
via dynamiske transaksjoner i selve undervis-
ningssituasjonen. Samspillet mellom individet 
og omgivelsene og mellom individene i omgi-
velsene, blir sentrale element. Kunnskapen er 
da ikke «i elevens hode», men betraktes som 
en felles tilgjengelig «base» i situasjonen som 
sådan. Den felles kunnskapsbasen blir noe mer 
enn bare summen av de enkelte individenes 
kunnskap. Dette er kollektiv helhetstenking i 
stedet for tradisjonell, individualistisk oppfat-
ning av kunnskapen plassert i elevens hode og 
målt ved prøver … Denne annerledes måten å 
tenke læring og kunnskap på, tar bl.a. utgangs-
punkt i Dewey’s begrep om transaksjon mellom 
individet og den fysiske og sosiale situasjonen.

Utfordringen blir å skape dette felles ressurs-
rike miljøet hvor matematikklæringen kan 
foregå, både for minoritetsspråklige og majo-
ritetsspråklige elever og hvor deres interaksjon 
blir noe av styrken. En innfallsvinkel til dette 
kan være «landscape of exploration» utformet 
slik Moschkovich tenker.

Et annet spennende begrep i denne sam-
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menheng er «vertikal akselerasjon» som 
Sharma bruker.32 Ved å utvikle gjennomgående, 
bærende ideer i matematikken hvor den indivi-
duelle læringsstilen og læringsforutsetningene 
ivaretas som tilpasset opplæring, kan vi fore-
bygge misoppfatninger og manglende mulighet 
for eleven til å vise sin forståelse. Det vil i så fall 
også være en god metode for alle elevene.

Skaper virkelig skolen lærevansker?
Jeg er urolig for at det kan skje.

En ny undersøkelse fra Danmark kan tolkes 
slik.33 7-åringer med annen etnisk bakgrunn 
enn dansk kommer ofte fra familier som i 
dansk sammenheng må karakteriseres som 
ressurssvake. Likevel har de ikke flere vanske-
ligheter enn danske barn (uten å korrigere for 
sosial klasse) når det gjelder trivsel, utvikling 
og skolestart (!). Annen forskning og alminne-
lig erfaring tyder på at barn med annen etnisk 
bakgrunn enn dansk, generelt sett blir dårligere 
utdannet enn jevnaldrende danske barn og unge 
og har vanskeligere med å få arbeid.

Det kan se ut som om disse forskjellene opp-
står (eller blir effektfulle) i løpet av skoletiden.

− Er det selvtilliten som tas bort?
Hvis dette er riktig, er det i strid med St.m. 

25. Og det kan frarøve elevene mulighet for 
videre skolegang og yrkesvalg.

Kort sagt kan det betegnes som «sosial dyna-
mitt» …
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Marit Johnsen-Høines, 
Toril Eskeland Rangnes

Mellom aktiv læring  
og testing av ferdigheter 
Rom for kritisk refleksjon?
For få dager siden fikk vi følgende spørsmål fra 
en journalist: Hvordan vil dere beskrive utvik-
lingen innenfor matematikk faget de siste årene? 
Mange tanker raste gjennom hodet: Hvilke svar 
ønsker han? 
– Vi kan fortelle om alt det spennende som 

skjer. Om uteskole og matematikk. Om 
alle de skolene som har bygget opp egne 
matematikkrom. Om elever som spiller 
spill og lærer matematikk gjennom det. 
Om prosjekter der skoler arbeider med 
matematikk uten lærebøker eller bruker 
lærebøker på utradisjonelle måter. Om 
seksåringer og sjuåringer som knytter mye 
av matematikken til låven og hønsehuset. 
Om åttendeklasser som arbeider med elev-
bedrift, relatert til  matematikk.  

– Eller ønsket han å høre fortellingen om 

nivåsenkning? Om at unge mennesker ikke 
kan det vi kunne da vi var unge. At de ikke 
kjenner til det mest elementære. At de ikke 
kan basisferdighetene.

– Eller ønsker han å høre fortellinger om at 
unge mennesker ikke liker matematikk, at 
de velger bort faget, at de ikke gidder?

Vi ser inn i det spørrende ansiktet og forstår 
at han overlater regien til oss. Vi forteller om 
betydningen vi ser i at matematikk er demo-
kratisk kunnskap. Det er nødvendig at folk har 
matematisk kunnskap for å kunne være aktivt 
tolkende, argumenterende, etisk vurderende 
og ansvarlige. Da nytter det ikke bare å kunne 
regnestykker og formler. De må kunne bruke 
kunnskapene. Det forutsetter innsikt i begre-
pene. Noe vi tror at utvikles gjennom at mate-
matikken anvendes, at den ses i meningsfulle 
sammenhenger.

Han ser forventningsfullt på oss, venter 
beskrivelse av hvordan skolen har utviklet seg. 
Vi begynner å fortelle om all den kreativiteten 
vi har fått øye på, når vi besøker ulike skoler. 
Vi forteller om hvordan vi ønsker å utdanne 
lærere som kan drive dette videre. Vi eksem-
plifiserer ved å fortelle om 11-åringene som 
studerer syklene sine, om 14-åringene som 
planlegger reise til fremmede land og seksårin-
gene som bygger isslott. Vi forsøker å forklare 
hvordan det er matematikk de holder på med. 

Denne artikkelen sto første gang på trykk i 
Tangenten 4/2003.

Marit Johnsen-Høines
Høgskolen i Bergen
mjh@hib.no

Toril Eskeland Rangnes
Høgskolen i Bergen
tera@hib.no
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Vi forteller om matematikkens dag, om spill og 
problemløsingsaktiviteter. Vi forteller om elever 
som arbeider grundig med måling i ulike sam-
menhenger. Om unger som undersøker. Vi for-
teller om bølgen i matematikkundervisningen, 
der matematikkglede er blitt et god-ord blant 
lærere, foreldre og skolepolitikere.

Vi iakttar at vår egen begeistring er overbe-
visende, han følger oss, ser det er interessant og 
spennende. Så iakttar vi en liten nyve i pannen 
og han sier: Men blir ikke dette vel mye lek? Jeg 
forstår det er morsomt. Og jeg forstår at de lærer 
noe både sosialt og faglig, men er det skikke-
lig matematikk? Hva med den eleven som ikke 
klarer å skrive gangestykkene og ikke kan gan-
getabellen? Det er da dokumentert at vi ikke er 
flinke nok i matematikk? Hva sliter elevene med 
i selve matematikken?

Visst kunne vi svare ham ved å si: Det er det 
lærere forsøker å få til. De lærer gangetabellen 
når de skal finne ut hvor mange isklosser de 
har bruk for når de bygger isslottet. De arbei-
der med multiplikasjon når de skal passe på at 
åkeren blir passe stor og jevnt fordelt, de lærer 
om meter og centimeter når de bygger fugle-
hus. Men dette har han nok allerede forstått. At 
lærere forsøker å få dette til. Spørsmålet hans er 
nok mer: Er det dette som skjer?

Vi kunne også si noe om at basiskunnska-
per i dag ikke er det samme som før. I dagens 
teknologiske samfunn er det ikke mange men-
nesker som skriver lange regnestykker innenfor 
multiplikasjon eller divisjon. I dag er det viktig 
at de har forståelse for tall og tallstørrelser, for 
talloperasjoner.

Vi er imidlertid klar over at journalisten 
ville si: Ja , det forstår jeg. Men hvordan er vi da 
sikker på at de får den type kunnskap gjennom 
lek og spill? 

Vi erkjenner at vi har beveget oss inn i et 
problemfelt hvor vi deler spørsmålene, spørs-
målene er også våre. Vi står ved kjernen: Hva 
ønsker vi at elevene skal lære? Hva er vilkårene 
for at slik læring skjer innenfor det mangfold av 
aktiviteter som tas i bruk i norsk skole? 

Journalisten spiller inn: Hva tenker dere om 
at det kanskje er en ny ’bølge’ på veg? Jeg har 
forstått det slik at det er sendt ut tester til sko-
lene og at det arbeides med å lage et forholds-
vis stort ’testapparat’. Hva vil det gjøre med 
læringsmiljøene?

Svarene han får er spontane og entydige:
Dersom det blir tester som fokuserer på fak-

takunnskap, det du i utgangspunktet ville kalle 
basiskunnskap, er vi engstelige. Vi vet noe om 
at noen typer kunnskap er lettere å teste enn 
annen type kunnskap. Vi vet noe om at tester 
styrer undervisningen. Elever vil bli drillet i det 
en tror eller vet de vil bli testet i. Det betyr at 
de som lager testene har et kjempeansvar: De 
bestemmer skolenes fokus. De bestemmer hva 
skolene ikke skal vurdere som det viktigste, det 
som ikke testes. Vi er skeptiske fordi vi ikke tror 
at det viktigste vil bli testet. Vi er skeptisk til 
om dette vil drive fram utviklingen skolen har 
muligheter til i forhold til læreplan og i forhold 
til den type kompetanse folk og samfunn tren-
ger. Dette har noe med det demokratiske per-
spektivet å gjøre.

Vi øyner at han har grunn til uro: Men det 
er vel viktig at elever har den type kunnskap? 
Det er vel dokumentert at nivået er svakt, inter-
nasjonalt?  

Det komplekse feltet blir tydelig i denne sam-
talen. Vi strever for å argumentere, vi strever 
for å vise våre kritiske innspill på konstruktive 
måter. Nå når mer praktisk og (i noen grad) 
hverdagsnær matematikk begynner å bli rea-
lisert, kommer motspørsmålene. De kan være 
formulert som:  Er det effektiv opplæring det vi 
driver med?  Hva lærer elevene? Sløser vi ikke 
med tiden? 

En lærer fortalte om et tilfeldig møte med en 
kollega på en annen skole: 

Ja, jeg kom opp i en diskusjon med en kol-
lega som etter en beskrivelse av vår matema-
tikkundervisning lurte på om elevene kunne 
gjøre bruk av matematikken vi drev på med, 
altså disse mer praktiske arbeidsmåtene som å  
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samle ting, veie og måle, telle og sortere, kate-
gorisere, om de (elevene) kunne gjøre bruk av 
dette i matematikken? Så vi kom opp i en dis-
kusjon om hva matematikk da var. Jeg mente 
at all den tid vi hadde gjort dette i matema-
tikktimene hadde vi brukt det i matematik-
ken, mens for han var spørsmålet om dette 
hjalp elevene i å løse oppgaver i lærebøkene 
(Fritt gjengitt fra Rangnes, 2002).

Lærere som har arbeidet ’alternativt’ med mate-
matikkundervisningen har nok alle opplevd 
dette spørsmålet: Blir elevene bedre til å løse 
oppgavene i lærebøker og til eksamen? I en peri-
ode ble spørsmålet avfeid som uaktuelt. Vi viste 
til ideelle målsettinger. Vi viste til hvor mange 
elever som aldri fikk nytte av å sitte med arbeid 
i lærebøkene, at det var meningsløst for mange.

I dag avfeies ikke spørsmålet så enkelt. Det 
utfordrer til en diskusjon om hvordan vi kan 
utvikle sammenhengen mellom aktivitetene og 
et matematisk lærestoff.  Det utfordrer kritisk 
pedagogisk refleksjon omkring hvordan vi kan 
hjelpe elever til å se sammenhenger mellom 
matematikken i ulike aktiviteter. 

Står vi vakt her, kan vi kanskje demme opp 
mot en aktivitetspedagogisk bølge, der vi kan 
oversvømmes av spill, rebusløp, uteskole og  
skolebedrifter på en slik måte at vi i ren begeist-
ring over barns engasjement ikke stiller de faglig 
kritiske spørsmålene, der tiden ikke strekker til 
for de gode refleksjonene og bearbeiding av det 
matematiske innholdet i aktivitetene sammen 
med elevene.

Og; står vi vakt her, kan vi kanskje demme 
opp mot en ferdighetspedagogisk bølge, der vi i 
rein begeistring over gangesertifikater og gode 
skår på ’basiskunnskaper’ ikke stiller de faglig 
kritiske spørsmålene omkring hvilke holdnin-
ger elever, foreldre og vi selv utvikler i forhold til 
hva matematisk kunnskap er, omkring hvilken 
kunnskap folk har bruk for og vil få glede av.  

Vi må stå vakt: Det blir viktig at vi viser våre 
kritiske innspill på konstruktive og virksomme 
måter.

Journalisten takker for seg, ser tankefullt 
på oss og sier: Det som særlig gjorde inntrykk 
på meg er det demokratiske perspektivet dere 
snakket om. Det kjenner jeg er viktig. Veldig 
viktig. 

Og; det er vel derfor vi står vakt …
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Gunnar Gjone

Alan Mathison Turing 
(23. juni 1912 – 7. juni 1954) – mannen som visste for mye.

Etter at dronning Victoria døde i 1901 ble det 
politiske England forandret. Fra å være et stabilt 
samfunn ble England i de følgende årene stilt 
overfor en rekke kriser – streiker, nesten borger-
krig i Irland, og så den første verdenskrigen. På 
mange områder var det dyptgripende endringer. 
Vitenskapens autoritet økte og ny teknologi – 
spesielt innenfor kommunikasjon – forandret 
verdensbildet. Inn i denne situasjonen ble Alan 
Turing, en av det 20. århundrets største mate-
matikere, født i 1912. Foreldrene hadde kort tid 
i forveien kommet tilbake fra India, der faren 
hadde hatt en sivil administrativ stilling. Fami-
lien lot seg i liten grad påvirke av den urolige 
situasjonen i England, og Alan ble skånet for 
det som skjedde i samfunnet i de første 20 årene 
av livet [1]. Senere i livet kom han mye i kontakt 
med konfliktsituasjoner i samfunnet, og han ble 
også engasjert i krigen som kom i 1939.

Han viste tidlig interesse for matematikk og 
naturvitenskap. Et annet trekk ved ham som 
ble mer tydelig under oppveksten var at han i 
en viss forstand tok alle utsagn bokstavelig. Det 

vil si han fulgte den formelle logikken når det 
gjaldt å tolke utsagn. Han hadde liten evne «til 
å lese mellom linjene». For eksempel hadde han 
ikke undertegnet et identitetskort da han var i 
militærtjenesten – fordi han ikke var blitt bedt 
om å gjøre det.

Etter noen år på en mindre skole – Hazel-
hurst – ble han sendt til Sherborne, som hadde 
en etablert posisjon og hadde vært en av de 
første «public schools» i England. Av natur var 
Turing ganske sky og holdt seg mye for seg selv. 
På Sherborne traff han en annen lysende bega-
velse, Christopher Morcom, og de hadde det 
biografen David Leavitt omtaler som et «roman-
tisk vennskap». Imidlertid døde Christopher 
Morcom tidlig.

I 1931 ble Alan Turing tatt opp på King’s 
College ved Cambridge. King’s College hadde et 
homoseksuelt «rykte», men det var liten aksept 
for homoseksualitet i det engelske samfunnet på 
denne tida. Det bør også nevnes her at Turing 
var en habil idrettsmann.

Ved Cambridge gjorde han seg bemerket i 
ren matematikk og i 1934 hadde han skrevet 
avhandlingen «On the Gaussian Error Func-
tion» som tidlig året etter ga han stilling ved 
King’s College, 22 år gammel. På denne tida 
begynte han å tenke på et av matematikkens 
mest fundamentale problemer: «the decision 
problem» («avgjørbarhetsproblemet» eller vi 
kan kalle det «beregnbarhetsproblemet» – hva 

Denne artikkelen sto første gang på trykk i 
Tangenten nr 3/2008.

Gunnar Gjone
Universitetet i Oslo
gunnar.gjone@ils.uio.no
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som kan beregnes). Problemet var gammelt, 
men i «moderne tid» var det matematikeren 
David Hilbert som etterlyste en løsning av dette 
problemet. I faglitteraturen blir derfor ofte det 
tyske ordet «Entscheidungsproblem» benyttet.

Dette ble også brukt i tittelen på Turings 
mest berømte arbeid: On Computable Numbers, 
with an Application to the Entscheidungspro-
blem. Arbeidet ble levert inn i 1936 og publisert 
i 1937. 

Alan Turing arbeidet – i en viss forstand – på 
det samme området som Kurt Gödel, men han 
hadde et annet utgangspunkt. Han brukte en 
type teoretiske «maskiner» for å komme fram 
til et resultat. Disse har senere blitt kalt Turing-
maskiner og har spilt en viktig rolle innenfor 
matematisk logikk, som et eksempel på hva som 
kan være beregnbart.

Ved Princeton University i USA hadde 
Alonzo Church arbeidet på det samme proble-
met og hadde kommet fram til en annen forma-
lisering av løsningen – den såkalte λ-kalkulus. 
Denne ble publisert før Turing fikk publisert sin 
løsning. Turing tok kontakt med Church som 
gjerne ville ha Turing ved Princeton. Turing 
oppholdt seg ved Princeton i 1937 og 1938. Han 
arbeidet forsåvidt med Church som veileder, 
men som tidligere arbeidet han nok mest på 
egenhånd. På Princeton arbeidet han med å vise 
at løsningen til Church og hans egen løsning var 
ekvivalente.

I 1938 fikk Turing sin doktorgrad i mate-
matikk fra Princeton. Tidlig på høsten i 1938 
reiste han tilbake til England, etter å ha avslått 
et tilbud om å være assistent for John von Neu-
mann. 

Etter ankomsten til England ble han rekrut-
tert til «the Government Code and Cipher 
School» i London. Hans interesse for koder og 
matematikk var blitt vel kjent. Under opphol-
det i Princeton hadde Turing også arbeidet med 
Riemanns hypotese, og han ønsket å bygge en 
maskin som kunne beregne nullpunktene til 
Riemanns zeta-funksjon. Turing var også i nær 
kontakt med matematikkmiljøet i Cambridge. 

Han ble involvert i kurs som tok for seg mate-
matikkens grunnlag. Et av disse ble undervist 
av Ludwig Wittgenstein. Når det gjelder Witt-
genstein kan vi passende gjengi følgende sitat 
fra [2]:

Like Turing, Wittgenstein was a «confirmed 
solitary», frequently retreating to a farm-
house in rural Norway where he could write 
and think in seclusion. (s. 144) 

Oppholdet ved Cambridge ble imidlertid avslut-
tet da 2. verdenskrig brøt ut. Turing kom til 
Bletchley Park i Buckinghamshire sammen med 
en rekke andre vitenskapsmenn. Bletchley Park 
ble et senter for å knekke de tyske kodene som 
ble brukt til kommunikasjon, og Turing ble der 
til krigen var slutt.

Kodemaskinen som tyskerne hadde utviklet 
ble kalt Enigma. En gruppe polske vitenskaps-
menn hadde klart å knekke kodene. De hadde 
fått tak i (stjålet?) en tysk kommersiell versjon 
og manualer for kodemaskinen som tyskerne 
brukte. Imidlertid hadde tyskerne utvidet kapa-
siteten til Enigma slik at polakkene ikke kunne 
følge opp. Den Enigma som polakkene hadde 
ble smuglet til England. Det var da gruppen ved 
Bletchley Park overtok denne oppgaven.

Tyskerne trodde det var umulig å knekke 
koden til Enigma og fortsatte å bruke den resten 
av krigen. Gruppen med Alan Turing konstru-
erte en rekke spesialiserte datamaskiner, den 
siste ble kalt Colossus. De klarte å løse tyskernes 

Figur 1. Turing og von Neumann vist på et frimerke fra 

Portugal
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kode og dette ble en viktig faktor i de alliertes 
krigføring. 

I juni 1945 ble Turing ansatt ved Natio-
nal Physics Laboratory i Teddington utenfor 
London. Her startet han utviklingen av en 
datamaskin kalt ACE (Automatic Computing 
Engine). Utover i slutten av 1940-årene var 
Turing opptatt med konstruksjon av datamas-
kiner og kunstig intelligens. 

Han fikk tilbud om å arbeide med dette 
i Manchester, og flyttet dit på høsten i 1948. 
I Manchester konstruerte han den såkalte 
Turing-testen som kunne brukes for å avgjøre 
om en maskin kunne vise intelligens. Mer om 
dette nedenfor. Det var også under oppholdet i 
Manchester at Turing hadde kontakt med andre 
homoseksuelle, og dette brakte han opp i pro-
blemer. Homoseksualitet var straffbart, og etter 
å bli utsatt for pengeutpressing og seinere inn-
brudd, ble Turing arrestert – ikke innbrudds-
tyven.

Etter dette gikk det nedover med Turing, han 
ble mer og mer deprimert. Om morgenen den 
8. juni 1954 ble han funnet død i senga av sin 
vertinne. Ved siden av senga var det et halvspist 
eple som inneholdt cyanid. Siden Turing arbei-
det med giftstoffet cyanid, ble dette først sett 
på som en ulykke, men i ettertid har det nok 
mer og mer blitt oppfattet som selvmord. Dette 
blir slått fast på frimerkearket fra England vist 
i figur 4.

Turing-maskiner
Et av de store problemene som matematikere sto 
overfor i begynnelsen av 1900-tallet, var spørs-
målet om hva som kunne beregnes. Svaret på 
spørsmålet ble funnet i ulike miljøer. I denne 
sammenhengen vil vi ta for oss løsningen til 
Alan Turing.

Turing konstruerte en type «uendelig 
maskin», og beviste at det som kunne bereg-
nes av en slik maskin i prinsippet svarte til det 
vi ville definere som beregnbart. Disse såkalte 
Turing-maskinene viste seg å være ekvivalente 
til flere andre formaliseringer av beregnbarhet. 
Fordelen med Turings formalisme var at den var 
intuitiv og ga en følelse av hvordan slike teore-
tiske beregninger kunne foregå.

Vi vil se på en måte å illustrere Turing-mas-
kiner på. Konstruksjonen er som følger: Maski-
nen, la oss kalle den T, kan lese fra – og skrive til 
– en uendelig tape som er inndelt i ruter. Hver 
rute kan inneholde et symbol fra en endelig 
mengde. Maskinen kan videre bevege seg langs 
tapen. Maskinen har et endelig antall «tilstan-
der». Vi kan illustrere dette som vist på figur 5.

Figur 2. Et polsk frimerke til minne om Enigma

Figur 3. Dette frimerket fra St. Helena viser både 

Enigma og Alan Turing

T

… …

Figur 5
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Når «lese/skrive hodet» leser et symbol skjer 
ett av følgende, avhengig av «tilstand»:
• Et nytt symbol skrives på ruten som 

behandles
• Lesehodet beveger seg til høyre eller ven-

stre
• Maskinen går over i en ny tilstand

Vi får dermed at maskinen kan beskrives av en 
mengde der hvert element inneholder 5 ledd:

[gammel tilstand, symbol som leses, ny til-
stand, symbol som skrives, bevegelsesret-
ning]

Vi kan her legge til at dette bare er en mulig 
måte å definere en Turing-maskin på. Det finnes 
variasjoner hvordan de kan defineres – som alle 
er ekvivalente.

La oss se på et eksempel: Vi vil konstruere 
en maskin som avgjør om en tape med 0 og 1 
inneholder et like eller odde antall 1-ere.

Maskinen har to tilstander, en tilstand for et 
odde antall (t1) og en tilstand for et jamt antall 

(t0). I tillegg er det en stopp-tilstand (S). Maski-
nen vil forandre tilstand når den leser 1, men 
fortsette i samme tilstand når den leser 0. Den 
beveger seg hele tiden mot høyre. Vi vil betegne 
bevegelsesretning til høyre med «>». Vi setter at 
den starter på tallet 1 som er lengst til venstre av 
dataene på tapen (se figur 6).

Ved start har ikke maskinen lest noe, dvs. at 
det så langt et jamt antall (=0). Den vil stoppe på 
B og skrive 1 hvis det er odde antall 1-ere, eller 
0 hvis det er et jamt antall 1-ere. 

Vi setter opp definisjonen av maskinen som 
en mengde av lister med 5 elementer etter føl-
gende mønster:

[gammel tilstand, symbol som leses, ny til-
stand, symbol som skrives, bevegelsesret-
ning]

Figur 4 De viktigste hendelsene i Turings liv finnes gjengitt på dette arket fra England

1 0 1 1 1 0 0 1 1 B

T0

… …

Figur 6



tangenten 4/2015 39

 [t0 0 t0 0 >]
 [t0 1 t1 0 >]
  (maskinen overskriver 1 med 0)
 [t0 B S 0 *]
 [t1 0 t1 0 >]
 [t1 1 t0 0 >]
 [t1 B S 1 *]

Etter første skritt er situasjonen som vist i 
figur 7.

Lesehodet fortsetter å bevege seg mot høyre 
til den støter på «B». Den vil stoppe, og det står 
ett symbol på tapen, «0» eller «1» avhengig av 
antallet 1-ere.

Det finnes også simulatorer, for eksempel på 
følgende nettsted: ironphoenix.org/tril/tm/ Her 
kan en både lese om, og få utført simulering av 
Turing maskiner.

Turing-testen
Kunstig intelligens har til tider vært et sentralt 
tema innenfor informatikk. Det har vært mange 
spådommer om at datamaskiner kan vise intel-
ligens, men hva betyr det?

Turing spådde at datamaskiner i år 2000 
kunne imitere menneskelig intelligens. Vi kan 
nå bedømme denne spådommen.

Turing-testen skulle brukes for å fastslå en 
maskins «intelligens». Det finnes mange vari-
anter av denne testen som alle bygger på det 
samme prinsippet: at vi kan skille kommuni-
kasjon med en maskin fra kommunikasjon med 
et menneske.

Et individ sitter i et lukket rom og kan bare 
kommunisere med et tastatur og skjerm (for å 

ha en mer aktuell situasjon). Personen kom-
muniserer med enten et menneske eller maskin 
som har de samme mulighetene. Kan individet 
finne ut om kommunikasjonen er med et men-
neske eller maskin?

Det bør legges til at både et eventuelt men-
neske eller maskin kan forsøke å villede.

I [2] finnes en rekke ulike formuleringer av 
denne og tilsvarende tester.

Aktivitet
En aktivitet som var en av Turings tidlige for-
muleringer av testen er følgende:

Tre personer er involvert, en utspørrer og 
to som skal svare. De to har ulikt kjønn og 
oppgaven til utspørreren er å avgjøre kjøn-
net til de to personene ved å stille spørsmål. 
Han kan bare stille skriftlige spørsmål og få 
skriftlige svar. De kan prøve å lure utspør-
reren. 

En liten kommentar: Denne typen situasjon har 
kanskje blitt mer aktuell enn ønskelig, på grunn 
av alle som utgir seg for noe annet enn det de 
er på internett.

Referanser
Naturlig nok finnes det en mengde referanser til Turing 

på internett. Her skal vi bare presentere to:

The MacTutor History of Mathematics archive:  

www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/

Det finnes også en hjemmeside for Alan Turing:  

www.turing.org.uk/turing/

Den mest kjente biografien er:

[1] Hodges, A. (1983) Alan Turing The Enigma of 

Intelligence. London: Unwin Paperbacks.

Biografien som denne framstillingen bygger på er:

[2] Leavitt, D. (2006) The Man Who Knew Too Much. 

Alan Turing and the Invention of the Computer. 

New York: W.W. Norton & Company.

0 0 1 1 1 0 0 1 1 B
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Figur 7
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Antje Meier

Matematikk på fjellet
Jeg ble utfordret av en kollega fra friluftsmiljøet 
ved Høgskulen i Volda til å jobbe med et interes-
sant spørsmål.

Studentene som studerer friluftsliv, lærer om 
skredfarevurdering og hvordan man kan måle 
helning i en bratt fjellside med bare skistaver til 
hjelp. De lærer metoden, men lurer på hvorfor 
det er slik. Matematikkmiljøet på høgskolen 
måtte finne et svar.

Jeg valgte å pakke oppgavestillingen og løs-
ningene inn i en fortelling om en familie som 
går på topptur med ski. En slik fortellende form 
om en families opplevelser og utforskning av 
hverdagslige ting mener jeg kan inspirere både 
lærere og elever til å se sammenhenger mellom 
matematikk og andre fagområder.

Denne fortellingen kan brukes som en story-
line, eller læreren kan plukke opp enkelte deler 
av oppgavestillingen, tilpasset sitt klassetrinn. 
Opplegget passer best for videregående trinn der 
elevene har lært om trigonometri, eller som en 
motivasjon til å lære om trigonometri (se også 
Olafsen og Maugesten, 2014, s. 46 ff.).

Skistavmatematikk
Det er påskeferie, og familien Larsen er på vei 

Antje Meier
Høgskulen i Volda 
antje.meier@hivolda.no

Skred utløses nesten aldri i terreng slakkere 
enn 30 grader. Ved en helningsvinkel mellom 
35 og 45 grader går flest flakskred (Lied og 
Kristensen, 2003, Henjum, 2012). 
En sveitsisk og kanadisk studie (Tremper, 
2008) viser at det er en betydelig økning på 
skred rundt 30 grader og igjen ved 38 grader 
helning. De fleste skred, utløst av skiløpere, 
skjer på 38 grader helning (figur 1). Det er 
altså viktig å vite om terrenget er slakkere enn 
30 grader eller hvor mange grader brattere.

Figur 1 (Tremper, 2008) 

Figur 2 Helningsmåler. Foto: Antje Meier
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til en topptur i Sunnmørsalpene. Lille Marius 
på 6 er flink på ski, og det er hans første topp-
tur. Lena, 10 år, og Ole, 17 år, gleder seg også 
til denne turen. Foreldrene Liv og Per er svært 
bevisste på sikkerhet og vet hvordan de gjen-
nomfører en risikovurdering i forhold til skred-
faren. Det har vært stabilt vær i det siste og ikke 
varsel om snøskredfare for området. De vet at 
det er brattheten som er den viktigste brikken i 
risikovurderingen. 

Faren Per forklarer at det er best å måle med 
en helningsmåler når man er på topptur. Mora 
Liv trekker en liten helningsmåler ut av lomma 
og viser hvordan den fungerer.

«Men hvis man har glemt den, så finnes det 
noen triks for å finne helningen,» fortsetter Per. 
«Vi trenger bare to skistaver, så kan vi finne 
helningen på forskjellige måter.» Lille Marius 
rekker faren stavene sine slik at han kan vise det 
første trikset.

Første triks: Per setter den ene staven rett 
opp og setter tuppen på den andre horisontalt 
inn i snøen. Dersom staven i snøen når helt opp, 
er brattheten 45 grader (figur 3). Dersom den når 
halvveis opp på den stående staven, er terrenget 
27 grader bratt. Det er under 30 grader, og det 
er trygt å gå der.

Ungene er fascinert over at det er så 
enkelt. Lena spør: «Hvorfor er ikke vinkelen 
22,5 grader, altså halvparten?» Per har ikke noe 
godt svar. «Det er et gammelt, kjent triks, men 
jeg vet ikke hvorfor det er slik.» Ole går første 
året på videregående skole og har nettopp hatt 
trigonometri i matematikkundervisningen. Han 
mener: «Det er mulig å finne en forklaring ved 
hjelp av trigonometri. Det handler jo om vinkler 
og trekanter. Det skal jeg prøve å finne ut når vi 
kommer hjem.»

Læreren kan gi elevene tid til å finne ut mer.
Nå skal Per forklare det neste trikset, som 

heter pendeltrikset.
Andre triks: Per tar Marius sine skistaver 

og viser (firgur 4) hvordan man skal gjøre det: 
«Legg den ene skistaven langs helningen og ta 
et avtrykk. Håndtaket er nede. Løft opp hånd-

taket mens spissen er på samme plass i snøen. 
Ta håndtaket på den andre skistaven og legg det 
mot håndtaket på den første staven. Den andre 
staven skal pendle fritt. Senk spissen ned og 
merk av i snøen. Avstanden fra dette merket til 
endepunktet av det første merket forteller noe 
om helningen. Er avstanden fra avtrykket lik 
null, så er helningen 30 grader.»

«Hvordan vet man det så nøye?» spør Lena. 
«Er det det samme om jeg tar mine staver eller 
pappa sine, som er lengst?» Ole tenker seg litt om 
og mener han har en god forklaring. 

Læreren kan gi elevene tid til å finne ut mer.
«Se, det er som en likesidet trekant. Alle 

sidene er like lange som skistaven, og da må 
alle tre vinklene være like. Vi vet at vinkelsum-
men i en trekant er 180 grader. Da er én vinkel 

Figur 3
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60 grader. Da må helningen være 30 grader uan-
sett lengden på skistaven. Han lager en liten teg-
ning i snøen (figur 5).

«Det er jo veldig praktisk,» synes Marius og 
Lena. «Men hvis det ikke er slik at skistaven tref-

fer nøyaktig på denne plassen, da er vinkelen en 
annen,» fortsetter Per, «og det er da det kan bli 
mer risikabelt å fortsette å gå opp bakken. Vi 
vet jo at det kan bli svært farlig når bakken har 
38 graders helning. Det er altså veldig viktig at 
vi vet ganske nøyaktig hvor stor helningen er. 
Dette kan vi beregne ved hjelp av en enkel regel 
som sier at når avstanden mellom avtrykket og 
spissen er 10 cm, så er helningen 33 grader. Er 
avstanden 20 cm, er helningen 36  grader osv. 
(Engler, 2001, Tremper, 2008) (figur 6).

Familien leter etter et brattere parti til å vise 
dette i snøen. Så gjentar Liv hele prosedyren med 
Marius sine staver. Nå er det ca. 20 cm mellom 
avtrykket og plassen der spissen på skistaven 
treffer bakken når den pendler rett over. «Hvor 
stor er helningen her?» spør Liv. Lena husker 
regelen og svarer at det må være 36 grader. Og 
det er jo mer enn 30 grader. Da er det farligere 
å gå her. «Ja, det er riktig. Nå skal vi sjekke om 
trikset stemmer.» Liv henter helningsmåleren 
ut av lomma, og alle er spent om den viser det 
samme. Mora ser litt forskrekket ut. Måleren 

Figur 6

Figur 4

Figur 5
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viser en helning på 42  grader. «Det er jo mye 
mer», utbryter Lena. Stemmer ikke trikset like-
vel?

Læreren kan gi elevene tid til å gruble litt.
«Skal vi prøve med pappa sine staver, som er 

mye lengre?» spør Ole. Han har en mistanke om 
at lengden på skistavene kan spille en rolle her. 
Marius’ staver er bare 60 cm lange, mens pappas 
staver er på 160 cm. De legger pappas staver slik 
som før, og forbløffelsen er stor. Nå er det mer 
enn 50 cm mellom avtrykket og spissen. Etter 
regelen er helningen da ca. 45 grader. Men i vir-
keligheten er helningen 42  grader. Det har de 
målt med helningsmåleren.

Ole grubler litt og tenker høyt: «Målingen 
med de korte stavene viser mindre helning enn 
virkeligheten, mens målingen med lange staver 
viser mer helning enn virkeligheten. Regelen ser 
ut til å være avhengig av lengden på skistavene. 
Det må finnes en ’perfekt’ skistavlengde som gjør 
at regelen stemmer. Det må vi finne ut av!»

Familien er litt forvirret, men satser på Liv 
sin helningsmåler resten av turen opp.

På toppen er alle godt fornøyd, ikke minst 
Marius, som gleder seg over å ha nådd sin første 
topp med ski.

Men mange spørsmål henger fortsatt i lufta.
Læreren gir elevene tid å jobbe med problemet.
Fortellingen fortsetter, sammen med løs-

ningsforslagene.

Fortellingen fortsetter – løsningsforslag
Etter at de er kommet hjem og har spist middag, 
setter Ole seg ned med blyant, ruteark, matema-
tikkbok og kalkulator. Han lager tegninger og 
begynner å regne.

Første triks
a) Skistav når helt opp. Vi har en likebeint 

rettvinklet trekant og vinklene er 90, 45 og 
45 grader. Helningsvinkelen er 45 grader 
(figur 7).

b) Skistav når halvt opp. Vi har en rettvinklet 
trekant. Finner vi vinkel α i trekanten, så 
vet vi også helningsvinkelen. På grunn av 

setningen om toppvinkler og vinkler ved 
parallelle linjer er helningsvinkelen lik 
vinkel α fra trekanten. Vi bruker trigono-
metri til å finne vinkelen α. 

 Tangens til en vinkel er forholdet mellom 
motstående og hosliggende katet. Mot-
stående katet er halve skistavlengden (1), 
hosliggende katet er hele skistavlengden (2).

 Vi får tan α = 1/2. Dette gir en vinkel 
α = 26,56 grader (figur 8). Vi runder av til 
27 grader.

Påstanden var: Dersom staven i snøen når helt 
opp, er brattheten 45  grader. Dersom den når 
halvveis opp på den stående staven, er terrenget 
27 grader bratt. Påstanden er altså rett. Vinke-

Figur 7

Figur 8
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len er ikke fullt så bratt som påstanden sier. Det 
betyr at med dette trikset er man på den sikre 
siden.

Andre triks – pendeltrikset
Tilfellet der skistaven pendler nøyaktig over 
avtrykket etter grepet i snøen, har Ole allerede 
løst på fjellet. Det er en likesidet trekant som har 
60 graders vinkel. Derfor må helningsvinkelen 
være 30 grader (figur 5).

Det andre tilfellet, der spissen på staven peker 
mot snøen med en viss avstand til avtrykket, må 
han gruble en stund over. Han lager en skisse 
(figur 9). Den hjelper ham til å finne ut hvilken 
matematisk sammenheng han kan bruke.

Han vet at hvis han kjenner alle tre sidene a, 
b og c i en trekant, kan han bruke trigonometri 
til å bestemme alle vinklene.

Etter å ha funnet et uttrykk for vinkel β, kan 

Ole finne helningsvinkelen som er komplement-
vinkelen til β.

Ole bruker cosinussetningen:

b a c ac2 2 2 2� � � cos�

og omformer:

cos� � � �a c b
ac

2 2 2

2

Her er det slik at a betegner lengden på skista-
ven. Vi har at a = b og c = a + x der x er det 
stykket som spissen peker utover avtrykket. Vi 
setter inn og får:

cos ( )
( )

� �
� � �

�
a a x a

a a x

2 2 2

2

a 2 forsvinner i telleren og vi kan korte (a + x). 
Formelen blir da slik:

cos� � �a x
a2

Med kalkulator kan Ole bestemme verdien til 
vinkel β. Helningsvinkelen er da 90  grader 
minus β.

En annen måte å komme fram til formelen på 
er å bruke cosinus i en rettvinklet trekant. 

Nå setter Ole i gang og regner ut helningsvin-
kler for ulike skistavlengder og ulike avstander 
fra spissen til avtrykket (tabell 1).

Men hva er skistavlengden som gjør at 10 cm 
gir 3 grader mer, som regelen sier? 100 cm er for 
kort, mens 140 cm er for langt. Ole kunne ha 
prøvd forskjellige verdier. Men han liker algebra 
og regner ut at lengden må være 112 cm for at 

Skistavlengde a 60 cm 100 140 160 cm Regelen

Avstand x

+ 10 35,7° 33,4° 32,4° 32,1° 33

+ 20 41,8° 36,9° 34,8° 34,2° 36

+ 30 48,6° 40,5° 37,4° 36,4° 39

+ 50 66,4° 48,6° 42,7° 41,0° 45

Tabell 1 Den virkelige helningen avhengig av skistavlengden.

Figur 9

(fortsettes side 46)
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Husketeknikk og 
gangetabellen
Hege Ulfeng

Hukommelsen er en av de viktigste ferdighe-
tene vi har. Det gjelder ikke minst på skolen. 
En av de tingene som skal memoreres i løpet 
av småskolen, er gangetabellen. Men det er ikke 
like lett for alle. Det er ikke uvanlig at elever 
begynner på ungdomsskolen uten å kunne den 
lille gangetabellen. Årsakene skal vi ikke gå 
nærmere inn på her. Men nedenfor kommer et 
forslag til en løsning som kan hjelpe mange av 
de elevene som opplever at de pugger og pugger 
uten resultat.

Pugging av den lille gangetabellen har mer 
med hukommelse enn matematikk å gjøre. 
Derfor egner husketeknikker seg utmerket til 
jobben. Her benytter man assosiasjon og knyt-
ter ny kunnskap til informasjon som allerede 
er godt lagret i langtidshukommelsen. Huske-
teknikk eller memoteknikk ble bedre kjent bl.a. 
gjennom programmet «Memoskolen» på NRK. 
Flere og flere studenter ved høyskoler og univer-
siteter benytter slike teknikker med godt resul-
tat. Min påstand er at de også kan være nyttige 
i grunnskolen. Ikke minst til å lære gangetabel-
len.

Hjernen vår lider ikke av plassmangel. Men 

den har ofte problemer med å gjenkalle det den 
har lagret. Det er her husketeknikkene kommer 
oss til hjelp. Ved bruk av assosiasjon og ved å 
engasjere sansene blir det mye lettere å huske 
abstrakt informasjon. Her er noen viktige punk-
ter:
1. Oppmerksomheten og interessen må 

vekkes.
2. Hjernen husker bilder bedre enn abstrakte 

symboler.
3. Fortellinger der ord og tall blir satt inn i en 

meningsfylt sammenheng, er lette å huske.
4. Assosiasjoner fremmer både lagring og 

gjenkalling av ny kunnskap. Jo flere asso-
siasjoner vi har til det vi har lært, jo lettere 
blir det å gjenkalle kunnskapen.

5. Ny kunnskap bør knyttes til kunnskap som 
allerede finnes i langtidshukommelsen.

6. Når flere sanser engasjeres, går innlæ-
ringen raskere og bedre. Noen lærer best 
gjennom syn, andre gjennom hørsel eller 
bevegelse og aktivitet. Men uansett er det 
viktig å sette sansene i sving når vi skal 
lagre ny kunnskap.

7. Hjernen vår tar bare inn begrensete 
menger informasjon av gangen. Lange 
økter er ofte lite effektive.

Ved hjelp av disse prinsippene for hukommelsen 
kan man lage et morsomt undervisningsopplegg 
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for barn som sliter med å memorere den lille 
gangetabellen. Opplegget går ut på å lage en 
figur for hvert av tallene i regnestykkene. Åtte-
tallet kan for eksempel bli en snømann, og et 
sekstall kan kanskje bli en rar førsteklassing? 
Det beste er om eleven selv får assosiasjoner til 
ting han eller hun er interessert i. Lag figurer 
for tallene i de gangestykkene eleven ikke klarer 
å huske. Lag deretter små historier der fortel-
lingen slutter med svaret på det aktuelle gange-
stykket. Et eksempel:

Turid er 12 år og klarer ikke å huske seks-, 
sju- og åttegangen. Hun er veldig interessert i 
hester og sprangridning. Åttetallet blir rytte-
ren Lotte, sjutallet er en del av et hinder som 
er 7 dm høyt, og sekstallet er en stigbøyle. Nå 
er det bare å slippe fantasien løs. 8×7 handler 
om Lotte som skal hoppe over hinderet. Hun 
prøver fem ganger, men klarer det ikke før på 
sjette forsøk. Turid kan se det for seg, føle hvor 
frustrerende det er å prøve fem ganger uten å 
få det til, og hvor glad hun ville bli den sjette 
gangen når hun endelig klarer hinderet. Nå er 
det ikke vanskelig å huske at 8×7 er 56. Og da 
kan hun 7×8 også!

Noen elever husker disse fortellingene etter 
noen få gjentakelser. Andre trenger litt mer 
øvelse. Dette kan gjøres gjennom lek. Man kan 
leke sisten, bruke ball, lage figurene i plastelina, 
tegne, male, leke tegneleken. Aktivitetene tilpas-
ses til alder og interesser.

Noen kritiserer denne metoden og sier at 
man må huske enda mer. Men som sagt har 
hjernen ingen plassmangel. Assosiasjonene 
tar brøkdeler av et sekund, og etter en stund 
kommer svarene automatisk. Jeg har allerede 
brukt denne metoden på en håndfull elever 
med veldig godt resultat. Ingen metode passer 
for alle, men dette er en metode som absolutt 
er verdt et forsøk der mer tradisjonelle metoder 
ikke har nyttet. Lykke til!

regelen skal stemme.
Den ideelle skistavlengden kan en også finne 

ved å bruke GeoGebra, enten med konstruksjon 
eller ved å lage en glider. 

Bruk av digital tavle sammen med GeoGebra 
kan være nyttig her.

Å jobbe praktisk med problemstillingen på 
en skidag er også mulig. Da kan man samtidig 
komme inn på temaet modellering.

Ole regner til langt på natt. Han blir helt opp-
slukt. Neste morgen til frokost forteller han om 
sine funn. 

«Hvis man bruker pendeltrikset med skista-
ver som er mindre enn 112 cm lange, for eksem-
pel stavene til et mindre barn som er med på 
turen, så er helningen i virkelighet større enn 
det regelen sier. Da kan det være farlig å stole 
på regelen. Hvis man derimot bruker stavene til 
voksne, gir regelen et resultat som gjør at man 
tar mindre risiko.»

Dette er altså bare en grov regel. Den stem-
mer for en skistavlengde på 112 cm.

Alle roser Ole for hans gode matema-
tikkunksaper. Foreldrene mener at funnet er 
viktig for idrettslæreren på skolen og alle ski-
glade familier som går på toppturer. Derfor 
skriver Ole en liten artikkel som han sender til 
lokalavisa og til idrettslærerne på skolen sin.
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Denne gangen har Tangentens stafett kommet til 
Sogn og Fjordane der Frode Haara har kontaktet 
to engasjerte lærere. Gjennom intervjuer får vi 
innsikt i hva matematikklærere fra barnehage til 
videregående er opptatt av knyttet til matema-
tikkundervisning. Kanskje kan tema som løftes 
fram inspirere andre til å skrive til  Tangenten? 
Stafettpinnen er nå sendt videre.

Les også intervjuer i tidligere nummer av Tan-
genten.

Katrin Lægreid Nes 
Eg jobbar no med matematikk i 5. klasse. Det 
meste av tida mi som lærar (18 år) har eg vore på  
5.–7. trinn. I tillegg har eg vore ein liten periode 
i småskulen, i ungdomsskulen og på vidaregå-
ande. Utdanninga mi har eg frå allmennlær-
arstudiet ved Sogndal lærarhøgskule på 1990-
talet. Eg tek no vidareutdanning i matematikk 
på Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Kva kunne eg tenkje meg å prøve ut meir av i 

matematikkundervisninga på skulen min?
Eg håpar me kan ta GeoGebra meir i bruk 

i undervisninga. Dette gjeld både for lærarane 
når dei går gjennom nytt stoff, og for elevane 
som jobbar med å lære det inn. Me treng då 
betre tilgang på datamaskiner til elevane (noko 
me no håpar me får sidan me no byggjer ny 
skule), og lærarane må få tid til å jobbe med 
GeoGebra. Kursing av lærarane må til, og dei 
må få moglegheit til å jobbe vidare kollegialt når 
dei kjem heim frå kurset.

Eg håpar òg at me kan ta kartleggingsverk-
tøyet «Alle teller» meir i bruk. Til no har me 
brukt det til enkelte emne/læringsmål, og det vil 
eg gjerne halde fram med. Men som med mykje 
anna er det også her best om heile skulen satsar 
på dette, tek eit felles løft og jobbar saman.

Intervju med to lærere

Kjersti Eikum Tang
Hafslo barne- og ungdomsskule 
kjersti.eikum.tang@skule.luster.no

Katrin Lægreid Nes
Hafslo barne- og ungdomsskule
katrin.laegreid.nes @skule.luster.no
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Kva positive erfaringar eg har gjort meg med 
arbeidet i matematikk?

Eg vel å nemne desse tinga, som har fungert 
veldig godt for meg:

Elevane har læringspartnarar. Dei sit to og 
to og jobbar i klasserommet. Kven som sit i lag, 
byter me på annakvar eller tredjekvar veke. Me 
trekkjer oftast læringspartnar. Elevane har då 
ein diskusjonspartnar til dei matematiske sam-
talane. Dei må forklare for og høyre på ein med-
elev, og dei kan sjekke svar og diskutere rundt 
desse. Elevane vurderer kvarandre etter kvar 
periode, gjerne med to hjarte og ei stjerne som 
står for to positive eigenskapar og ein ting ein 
kan jobbe meir med.

«Hjelpeliste»: I dei øktene elevane reknar for 
seg sjølve, brukar eg hjelpeliste. Om elevane 
treng hjelp, skriv dei seg på denne lista med 
initialane sine. Eg har lista på tavla (her er nok 
mange andre moglegheiter òg). Det som gjer 
at eg vel denne lista framfor at elevane sit med 
handa oppe for å få hjelp, er: 
– Elevane veit at eg kjem til dei etter «rett» 

tur.
– Elevane kan prøve å få til oppgåva dei lurer 

på, eller ta neste oppgåve medan dei ventar 
på hjelp, for dei veit at eg er på veg.

– Mange gonger når eg kjem fram til eleven, 
har han allereie løyst oppgåva, det var berre 
litt ekstra lesing og tenking som skulle til.

Spelet PLUMP (LAMIS-hefte frå 2005) er eit 
spel der to til fire elevar kan spele saman. Dei 
treng oppkopiert spelark, ein blyant og tre ter-
ningar. Dette spelet tek i bruk alle rekneartane 
og har mange ulike løysingar. Elevane må sjå 
mange ulike kombinasjonar og vri og vende på 
tala. Eg føler at dette spelet aldri går av moten. 
Det er gode moglegheiter for å differensiere i 
spelet på ulike måtar. Den store fordelen er at 
ein kan legge det vekk og ta det fram att neste 
time om ein ikkje rekk å bli ferdig!

FYSAK (fysisk aktivitet) i matematikk er ein 
god, artig og viktig måte å variere undervis-

Kjersti Eikum Tang
Eg har jobba som lærar sidan 1996. Som lærar 
har eg vore litt på ungdomstrinnet og nett 
innom småskuletrinnet, men no jobbar eg mest 
på mellomtrinnet (5.–7. klasse). Eg har allmenn-
lærarutdanning frå Høgskulen i Sogn og Fjor-
dane. I år jobbar eg som kontaktlærar i 6. klasse. 
I tillegg til å undervise i matematikk underviser 
eg i naturfag, samfunnsfag og kroppsøving.
Kva eg ser på som god undervisning for trinnet 
eg arbeider på:

For at matematikkundervisninga skal bli 
god for elevane, trur eg det er viktig å få til 
varierte timar, men dei må likevel ha eit kjent 
mønster. Ein god start på timen har mykje å 

ninga i matematikk på. Kompetansemål som 
elevane har jobba godt med i klasserommet, 
blir repeterte «i farta». På Hafslo har me jobba 
med FAG-FYSAK i 1.–7. klasse i mange år, i til-
legg var eg og klassen min så heldige å få vere 
med på ASK-prosjektet til Høgskulen i Sogn 
og Fjordane. Aktivitetane i FAG-FYSAK varer 
oftast i ca. 30 min, men kortare og lengre økter 
fungerer òg fint. I matematikk-FYSAK brukar 
me mykje stafettar, bingo, kortspel, terninglei-
kar, stjernebingo osv. Eg har sjølv veldig gode 
erfaringar med desse øktene.

Flotte opplegg og meir om teorien bak finn 
ein på ASK-sida: http:hisf.no/ask-active-smarter-
kids  

Utfordring som matematikklærar
Ein kjenner nok ofte på at no må me vidare for å 
rekke alle måla i matematikkfaget. Av og til veit 
eg at nokre elevar burde ha fått stoppa opp litt 
lenger på eit emne, medan resten kan gå vidare. 
Korleis dette kan løysast på best mogleg vis, 
jobbar me kontinuerleg med.

Den største utfordringa, som eg alltid er på 
jakt etter idear til, og som me alle jobbar mot, 
er:

Korleis ta vare på alle elevane på best mogleg 
måte uansett matematikknivå?
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seie for innsats og motivasjon resten av økta. 
Eit felles oppstartspørsmål eller ei problemstil-
ling som er knytt til temaet me jobbar med, er 
noko eg synest fungerer bra. Elevane diskuterer 
med den dei sit saman med (læringspartnar), og 
me diskuterer og kjem fram til løysinga. Som 
regel kjem det då fram ulike måtar å gjere ting 
på. Elevane får på denne måten forståing for at 
ulike metodar kan vere like gode, og dei kan òg 
få tips frå andre om betre eller lurare strategiar 
enn den strategien dei sjølve har brukt. Viktig, 
men ofte utfordrande, er å få alle til å delta i ein 
slik diskusjon. Elevane treng reknetrening, så 
den tradisjonelle økta med oppgåveløysing er 
viktig å ha med. Alternativ til den tradisjonelle 
kladdeboka er sjølvsagt å jobbe med oppgåver 
på data, til dømes i rekneark og GeoGebra. På 
slutten av økta er elevane klare for å gjere noko 
meir praktisk eller eventuelt konkurranseprega. 
Enkle spel med terningar, kortstokk eller even-
tuelt fysisk aktivitet er alltid vellykka. Viktig for 
ei god undervisning er å få avslutta positivt og 
med kjensle av meistring for alle.

Det kjekkaste med å vere matematikklærar 
er at faget er så konkret. Det er ei skikkeleg 
god kjensle når du ser at ein elev plutseleg for-
står kvifor me gjer som me gjer, og når du får 
utsegner som «dette kan ikkje stemme, det er 
jo ikkje logisk», då veit du at forståinga er på 

veg. I så å seie alle tema i matematikk kan ein 
dra inn praktiske og daglegdagse døme som dei 
aller fleste av elevane kan kjenne att. Ein brukar 
matematikk i praktiske fag som elevane ofte ser 
på som lette og ekstra kjekke, til dømes i kunst 
og handverk, musikk, mat og helse. Naturfag er 
eit anna fag der ein har mykje bruk for matema-
tikk. Det er flott når elevane (ofte litt overraska) 
seier: «Dette har me jo hatt om i mattetimane!»

Dei matematikkøktene der dei har praktiske 
oppgåver (verkstad, matematikkens dag), og der 
det gjerne blir mykje diskusjon om korleis ein 
kan løyse desse oppgåvene, er dei absolutt kjek-
kaste. Alle kjem med i diskusjonane, og alle kan 
bidra med noko.Det eg ser på som den største 
utfordringa i matematikkfaget, er å få nok tid til
– kvar elev; nivåskilnaden i klassane er stor, 

og det er alltid utfordrande å få gitt god 
nok oppfølging til kvar elev 

– kvart tema; tidspresset for å komme 
gjennom boka og læreplanmåla i løpet av 
tilmålt tid ligg der heile tida, og altfor ofte 
må ein gå vidare før alle er trygge på det 
me driv med

– fagleg oppdatering for læraren; med meir 
og meir nytt innan teknologi krevst det òg 
oppdatering for oss «gammaldagse» læra-
rar: smarttavler og smartressursar, Geo-
Gebra, Excel – me skal kunne dette utan 
at det blir gitt organisert undervisning til 
oss. Eg føler meg framleis på utrygg grunn 
her, men brukar det likevel. Alt går greitt 
så lenge maskiner og programvare fungerer 
som det skal, men problemet er at det langt 
frå alltid gjer det. Det er då teknologien blir 
ein tidstjuv. Og det har me ikkje tid til!

Både Katrin og Kjersti seier at dei kan tenkje 
seg å lese meir om konkrete opplegg som kan 
knytast direkte opp til læremåla i matematikk-
faget, og håper det vert meir slik stoff i Tangen-
ten.
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Christoph Kirfel 

Geometrisk løsning av 
likninger av 2. og 3. grad
Kvadratiske likninger møter elevene i første 
klasse på videregående skole. Der arbeider en 
med kvadratisk utfylling, den såkalte abc-for-
melen, og forskjellige former for faktorisering 
av kvadratiske uttrykk som kan brukes til å løse 
kvadratiske likninger. Det er sjelden man blir 
presentert for en geometrisk løsning, selv om en 
slik – som en alternativ representasjonsform for 
det samme kunnskapsområdet – kan øke forstå-
elsen av helheten og komplettere bildet. 

Jeg vil her presentere en slik geometrisk løs-
ning1 som har en spesiell fordel: Den kan utvi-
des til likninger av tredje grad. Tredjegradslik-
ninger behandles til vanlig ikke i videregående 
skole. Men med den geometriske tilnærmingen 
tror jeg personlig at en i alle fall i R2 vil kunne 
arbeide med tredjegradslikninger. Grunnen til 
at jeg velger geometriske tolkninger, er at jeg 
vil gi de algebraiske omformingene som må til 
i prosessen, en mulig tolkning som konkrete 
omformingsprosesser med arealer og volumer. 
Dermed blir disse prosessene noe mer hånd-
faste, samtidig som det er lettere å huske dem. 
(Jeg antar at størrelsene som inngår i illustra-
sjonen, lar seg tolke som geometriske arealer og 
volumer, altså at de har positive verdier.)

La oss starte med en konkret andregradslik-
ning: x 2 + 6x = 55. Det første leddet x 2 tolker vi 
som et areal av et kvadrat der sidelengden er 
ukjent, men vi lager en tegning av det likevel 
(figur  1). Det neste leddet, 6·x kan vi så tolke 
som arealet av et rektangel der én side har 
lengde 6, og den andre siden har lengde x. Rek-
tangelet kan dermed «limes» inntil kvadratet. 
Hele likningen forteller oss at kvadratet og rek-
tangelet har et samlet areal på 55 arealenheter.

Nå kommer det et genialt triks som var 
kjent allerede i oldtiden. Rektangelet deles etter 
midten slik at det oppstår to striper. Hver av 
dem er 3 lengdeenheter bred og x enheter lang 
(figur 2). 

Den ene stripen blir liggende i ro mens den 
andre flyttes til «undersiden» av kvadratet der 
den «limes» fast (figur 3). 

Fordelen med denne omformingen er at vi nå 
har fått en figur som allerede likner mye mer på 
et kvadrat, samtidig som arealet er uforandret, 

Christoph Kirfel
Universitetet i Bergen
christoph.kirfel@math.uib.no

Figur 1: Arealet av kvadratet og rektangelet til sammen 

er på 55 arealenheter.
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55 arealenheter. Neste steg er nå veldig nær-
liggende. Siden figuren nesten er et kvadrat, 
er det fristende å fylle figuren ut med det som 
mangler. Hos oss er bredden på de to stripene 
3 lengdeenheter. Det betyr at den lille «pusle-
spillbiten» som må fylles inn, er et kvadrat med 
areal 3·3 = 9 arealenheter (figur 4). 

Figuren er nå blitt et (større) kvadrat, og 
arealet har økt og er nå på 55 + 9 = 64 area-
lenheter. Nå er ikke veien for å finne x lang. 
Siden det store kvadratet har 64 arealenheter, 

er det ikke vanskelig å finne lengden på side-
kanten. Lengden på sidekanten må nemlig være 
kvadratroten av arealtallet, altså 64 8=  leng-
deenheter. Denne sidekanten er satt sammen 
av den ukjente x og bredden av halvstripen, 
som var 3 lengdeenheter. Dermed kan vi finne 
x, nemlig x = 8 – 3 = 5. En rask kontroll viser 
at x  = 5 oppfyller den opprinnelige likningen  
x 2 + 6x = 55, siden 52 + 6·5 = 25 + 30 = 55.

Generelt vil en kvadratisk likning kunne 
skrives som x 2 + Ax = K. Her tolker vi A som 
bredden på rektangelet som ligger inntil kvadra-
tet, og K er totalarealet av figuren. Halvstripene 
har nå en bredde på A/2, og det lille tilleggskva-
dratet har et areal på (A/2) 2. Dermed har det 
nye kvadratet et areal på K + (A/2) 2, og side-
kanten på dette nye kvadratet er K A+ ( / )2 2 . 
Da gjenstår det bare å trekke fra bredden på 
halvstripen for å finne x, altså

 x K A A� � �( / ) /2 22 , 

som er omtrent det samme som man lærer med 
abc-formelen. Selvsagt må en her diskutere den 
andre løsningen for likningen, som hos oss ikke 
har en geometrisk betydning. Den fremkom-
mer ved at vi setter minustegn foran kvadrat-
roten siden det finnes to tall hvis kvadrat er lik 
K + (A/2) 2.

Likninger av tredje grad
Det viser seg at denne geometriske fremgangs-
måten, der hver omforming har en geometrisk 
tolkning, nemlig halvering av en stripe, flytting 
av et areal og utfylling til et kvadrat, lett kan 
overføres til likninger av grad 3. Igjen starter 
vi med et eksempel som viser hele prosedy-
ren. Vi ser på x 3 + 36x = 208, eller mer generelt  
x 3 + Ax = K. Riktignok er dette ikke den mest 
generelle formen for tredjegradslikninger, men 
det skal vi se på senere. Igjen prøver vi å tolke 
likningen som en geometrisk likning. Det første 
leddet x 3 tolker vi som volumet av en terning 
med ukjent kantlengde, og vi tegner en kube. 

Figur 2 

Figur 3: Ny figur som begynner å likne på et kvadrat.

Figur 4: Kvadratisk utfylling
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Det andre leddet 36·x tolker vi som et tilleggs-
volum (en boks) som ligger inntil terningen 
(figur 5). Boksen har lengde x og ellers en front-
flate med areal A. I tegningen har jeg valgt en 
vilkårlig tykkelse på boksen og tilpasset høyden 
slik at frontarealet ble A = 36 arealenheter. Hele 
likningen forteller oss at det samlete volumet av 
de to legemene er K = 208 volumenheter.

Vi prøver oss nå på et liknende triks som i 
det todimensjonale tilfellet. Målet er å omskape 
figuren slik at den likner mer på en kube. I 
stedet for å fordele arealet av stripene langs 
kvadratkantene skal vi nå fordele volumet av 
boksen langs terningsflatene. Volumet deles i 
tre (figur 6), og disse volumene lages om til tre 
like plater som limes fast på terningen, én på 
høyre sideflate, én på toppflaten og én på baksi-
den (figur 7). Platene har dimensjonene x, t og 

h, der t står for tykkelsen og h står for høyden. 
Her må vi selvsagt sørge for at Ax = 3·x·t·h, som 
betyr at volumet Ax fordeles likt på de tre pla-
tene med volum x·t·h. Da får vi th = A/3. 

Tykkelsen t og høyden h er ikke bestemt 
enda, bortsett fra at vi må ha th = A/3, og vi 
kan fortsatt «sjonglere» litt med disse størrel-
sene og tilpasse dem til våre formål. Valget av 
størrelsene t og h i figur 7 er kanskje ikke helt 
optimalt når målet er å omskape hele figuren 
til en ny kube.

Passer vi derimot på at platene går «kant i 
kant» med hverandre, altså at x + t = h, så ser 
vi at figuren begynner å likne på en ny kube 
(figur  8). Husk at volumet er uforandret på 
K = 208 volumenheter. Vi har bare omfordelt 
eksisterende volum.

Et blikk på baksiden forteller oss at vi man-
gler noe hvis figuren skal bli en ny terning.

Figur 5

Figur 6

Figur 7

Figur 8
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Fyller vi inn en liten kube med sidekant t 
i bakre hjørne øverst til høyre, så blir faktisk 
den nye kuben komplett. Dermed har vi økt 
volumet til K + t 3 = 208 + t 3. Den nye store 
kuben har sidekant h, og dermed kan vi skrive  
h 3 = 208 + t 3. Vi samler nå det vi vet:

ht = A/3 = 12 og h 3 – t 3 = K = 208.

Ved å opphøye den første likningen i tredje 
potens: h 3t 3 = A 3/27 = 1728 får vi et likningssys-
tem der bare «variablene» h 3 og t 3 forekommer. 
Setter vi h 3 = H og t 3 = T får vi 

HT = A 3/27 = 1728 og H – T = K = 208.

Dette gir oss en kvadratisk likning  
H(H – 208) = 1728 som vi kan løse med metoder 
for kvadratiske likninger. Her finner vi løsnin-
gen H = 216 og dermed h H= = =3 3 216 6, mens 
T = H – K = 216 – 208 = 8 gir t = =8 23 . Dermed 
er x = h – t = 6 – 2 = 4. En rask kontroll viser 
at x = 4 passer bra i den opprinnelige likningen  
x 3 + 36x = 208 siden 43 + 36·4 = 64 + 144 = 208. 

Den andre løsningen H = –8 for den kvadra-
tiske likningen har her ingen direkte geome-
trisk tolkning. Men vi får h H� � � � �3 3 8 2 
og T = H – K = –8 – 208 = – 216, som gir 
t � � � �216 63 . I dette tilfellet blir x = h – t = 
–2 + 6 = +4, og vi får den samme løsningen. 

Ved å omfordele volumet og legge til en liten 
terning til slutt klarte vi altså å omskape den 
sammensatte figuren til en ny terning. Ved å 
løse en kvadratisk likning fant vi volumet, og 
da var det bare å trekke tredjeroten for å finne 
kantlengden. Til slutt måtte vi trekke fra plate-
tykkelsen fra kubens kantlengde for å finne x. 
Hele prosessen likner de operasjonene vi måtte 
foreta i det todimensjonale tilfellet.

Mer generelle likninger
Selvsagt vil noen komme med en alvorlig inn-
vending her, nemlig at x 3 + Ax = K ikke er den 
mest generelle tredjegradslikningen. Vi man-
gler et kvadratisk ledd. Den generelle likningen 

ser slik ut: z 3 + Dz 2 + Ez = F. Vi skal nå vise at 
en slik generell likning alltid kan reduseres til 
en likning av typen x 3 + Ax = K. Også denne 
reduksjonen skal vi foreta på en anskuelig geo-
metrisk måte. Igjen tolker vi z 3 som en terning, 
som vi starter vår tegning med (figur 9). Leddet 
Dz 2 kan sees på som en plate (grønn) som er 
limt på siden av kuben. Grunnflaten har areal z 2  
mens tykkelsen er D enheter. I tillegg kommer 
som i figur 5 et lineært ledd som her har fått 
gul farge. Igjen forteller hele likningen oss at 
det samlete volumet av de tre legemene er lik F 
volumenheter.

Vi deler nå D i tre og lager tre plater med 
dimensjonene z, z og D/3. Disse limer vi på 
høyre sideflate, på toppen og på baksiden av 
kuben z 3 (figur 10). I motsetning til i figur 7 vil 
disse platene kun dekke kubens flater og ikke 
stikke utenfor dem. 

Dermed blir det nødvendig å fylle de tre 
åpningene langs kantene ved hjelp av «staver» 

Figur 9

Figur 10
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(røde, se figur 11) av lengde z. De andre dimen-
sjonene til disse stavene er D/3 og D/3. Til 
sammen altså et volum på 3zD 2/9 = zD 2/3. 
Dette «materialet» (blått, figur 11) henter vi 
fra det lineære leddet Ez, slik at vi der har kun  
(E – D 2/3)z volumenheter igjen. Den gule 
boksen er altså blitt en del mindre.

Igjen ser vi at vi på baksiden trenger en 
terning med kantlengde D/3 som altså har et 
volum på D 3/27. Dermed ender vi opp med en 
ny terning med kantlengde z + D/3 og et lineært 
ledd på (E – D 2/3)z volumenheter. Noe kvadra-
tisk ledd har vi faktisk ikke lenger. Til sammen 
er totalvolumet økt til F + D 3/27 volumenheter. 
Dermed er vi nesten i mål. 

Setter vi x = z + D/3, og betrakter vi x som 
variabel, så blir hele likningen 

 x 3 + (E – D 2/3)z = F + D 3/27. 

Vi legger nå et volum (lilla) med frontflate  
(E – D 2/3)  og tykkelse D/3 bak det lineære 
leddet som er representert ved de gule boksen 
(E – D 2/3)z. Da får vi figur 12.

Husk at volumet har blitt økt to ganger, 
først under utfyllingen med kuben (grå) og 
så ved innplasseringen av tilleggsvolumet  
(E – D 2/3)·D/3 (lilla). Derfor får vi nå likningen:

 x 3 + (E – D 2/3)x = F + D 3/27 + (E – D 2/3)D/3,

som er på formen x 3 + Ax = K, og vi er i havn. 
Figuren likner nå figur 5 som vi startet med.

Sluttkommentar: I denne artikkelen har jeg 
presentert en geometrisk metode for å løse kva-
dratiske og kubiske likninger. Metoden vil også 
fungere selv om størrelsene som inngår, ikke 
alltid kan tolkes som arealer og volumer. Meto-
den belyser ikke spissfindighetene rundt doble 
eller komplekse løsninger.

Underveis i prosessen har jeg brukt både 
tredjerøtter og kvadratrøtter. Det betyr i grun-
nen at likningene x 2 = p og x 3 = q står i en sær-
stilling der vi på en måte godtar at løsningene 
er kjent. Derfor har de geometriske omformin-
gene av figurene vært styrt av målsetningen om 
å enten lage et kvadrat eller en kube slik at jeg 
deretter kunne benytte meg av kvadratroten 
eller tredjeroten. 

Bemerkning 1: Det at rektangelet ble delt i to 
striper i det kvadratiske tilfellet og tilleggsvolu-
met i tre plater, og at det trengtes tre staver til 
utfylling av kantområdene i det kubiske tilfellet, 
gjenspeiler koeffisientene 2 og 3 i de binomiske 
formlene 

 (x + y)2 = x 2 + 2xy + y 2 

og 

 (x + y)3 = x 3 + 3x 2y + 3xy 2 + y 3.

Bemerkning 2: Som kjent kan også fjerde-
gradslikningen løses. Men en forstår lett at 

Figur 11

Figur 12

(fortsettes side 11)
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Løs julekalenderen og delta i tre
kningen   av flotte premier!

Løs julekalenderen og delta i trekningen   av flotte premier!

Løs julekalenderen og delta i tre
kningen   av flotte premier!

Løs julekalenderen og delta i tre
kningen   av flotte premier!

Løs julekalenderen og delta i tre
kningen   av flotte premier!

Løs julekalenderen og delta i tre
kningen   av flotte premier!

Løs julekalenderen og delta i trekningen   av flotte prem
ier!

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

Julekalender og tidligere utgaver finnes på
matematikk.org/julekalender

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

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

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

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

Le
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1.–4. trinn

8.–10.trinn

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

5.–7. trinn

ResultatlisteBeste kostyme!

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

i samarbeid med:
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Realfagbygget A4, NTNU · 7491 Trondheim · +47 73 55 11 42 · ms@matematikksenteret.no

Matematikksenteret
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Er vi klare for 
yrkesretting?
FYR-prosjektet (fellesfag, yrkesretting og rele-
vans) er ett av regjeringens satsingsområder for 
å redusere frafallet på yrkesfag i videregående 
skole.1 Prosjektet dreier seg om fellesfagene 
matematikk, naturfag, engelsk og norsk på vg1 
yrkesfag. Om lag halvparten av ungdomskullet, 
ca. 30 000 elever hvert år de siste årene, starter 
på yrkesfag om høsten. Disse elvene blir fulgt i 
en femårsperiode, og for de elevene som startet 
på Vg1 høsten 2009, viser Tabell 1 situasjonen 
slik den så ut våren 2014.

Tabellen viser at i løpet av fem år har ca. 33 % 
av elevene ikke fullført eller bestått utdanning, 
mens 58 % av dem som startet på yrkesfag, har 

bestått et utdanningsløp. For bransjer og bedrif-
ter som er avhengige av arbeidstakere med fag-
brev, kan det være et tankekors at 26 % av dem 
som startet på Vg1 yrkesfag i 2009, har endt opp 
med generell studiekompetanse, ikke fagbrev.

Utvikling og spredning av ressurser i FYR-
prosjektet
Hovedmålet i prosjektet er å samle, produsere 
og spre relevante og yrkesrettede ressurser til 
fellesfaglærere gjennom både sentrale og lokale 
nettverk. Figur 1 viser skjematisk hvordan opp-
draget er i praksis.

Med utgangspunkt i hvert av de ni yrkesfag-
lige studieprogrammene på vg1 yrkesfag skal vi 
lage ressurser som tar inn i seg de arbeidsmeto-

2009–2014

Antall elever 
på Vg1 YF ved 
oppstart

30657

Yrkeskompetanse 32 %

Studiekompetanse 26 %

Fortsatt i videre-
gående skole

9 %

Fullført,  
ikke bestått

8 %

Sluttet underveis 25 %

Tabell 1. Kilde: StatistiskSentralbyrå (SSB)2.
Figur 1.
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dene som er sentrale for fagene i utdanningspro-
grammet, verktøy og utstyr som benyttes, samt 
fagenes språkdrakt og vokabular.

I tillegg er det naturlig, selv om det ikke er 
spesifikt nevnt, at vi prøver å koble oppgavene 
mot en naturlig arbeids- og praksisarena for 
fagene og yrkene (figur 1). 

Utfordringer
FYR-prosjektet handler om å lage gode kon-
tekstoppgaver, blant annet i matematikk. Vi 
utvikler oppgaver som er relevante og yrkesret-
tede, og som samtidig tar utgangspunkt i reelle 
situasjoner, dvs. situasjoner elevene på det aktu-
elle utdanningsprogrammet kjenner seg igjen i. 
Og ikke minst: Vi forsøker å utvikle oppgaver 
som kan bidra til at elevene forstår programfa-
gene bedre. 

Figur 2. FOTO: Jens Arne Meistad

Det er klart at yrkesrettingsbegrepet stiller 
krav til matematikklærere:
– Hvor godt kjenner vi navnene på utstyret 

som benyttes på naturbruk, og ikke minst: 
Hvordan virker det?

– Kjenner vi godt nok til de ulike målered-
skapene som fins i et mekanisk verksted? 

– Har vi oversikt over dimensjonene på 
armeringsjern i en forskalingsmodul?

Skal vi lykkes med å lage gode og relevante opp-
gaver, oppgaver som vi håper kan skape motiva-
sjon hos elevene, må vi integrere kompetanser 
fra programfagene inn i matematikkoppgavene. 

Det betyr at matematikklærere, i tillegg til 
en matematikkfaglig og matematikkdidaktisk 
kompetanse, trenger en form for tilleggskom-
petanse, en «yrkeskompetanse» eller «program-
fagkompetanse» som gjør oss i stand til å lage 
gode kontekstoppgaver. Denne kompetansen 
må vi på en eller annen måte skaffe oss tilgang 
til hvis vi ikke har den. Og programfaglæreren 
er kanskje den nærmeste å spørre?

Jeg er usikker på hvor denne kompetansen 
bør plasseres i et teoretisk rammeverk, men 
kanskje er den en form for fagdidaktisk kom-
petanse som handler om å legge matematiske 
problemstillinger inn i en yrkesfaglig kontekst. 

Fauskanger, Bjuland og Mosvold3 tar for seg 
hvilken undervisningskunnskap matematikk-
lærere trenger. De bruker begrepet «undervis-
ningskunnskap i matematikk» (mathematical 
knowledge for teaching) om den matematiske 
og fagdidaktiske kunnskapen som er nødvendig 
for å utføre undervisningsarbeidet. Her trekker 
de fram noen utfordringer ved undervisnings-
arbeidet (tasks of teaching). For FYR-prosjektet 
og matematikklærernes «yrkeskompetanse» kan 
følgende utfordringer ved undervisningsarbei-
det være sentrale:
– finne et (godt) eksempel for å få fram et 

bestemt matematisk poeng
– endre oppgaver slik at de blir mer eller 

mindre utfordrende
– velge ut hensiktsmessige representasjoner

Eksempel på oppgave
Oppgaven under er en åpen oppgave som 
dekker både kompetansemål i læreplanen 1 P-Y 
i matematikk og kompetansemål fra læreplanen 
i felles programfag for Vg1 naturbruk3).

Oppgave 1
«Bak skolen, der det er tørt og skygge, skal det 
kjøpes inn og legges hageheller på et område. 
Feltet skal brytes opp ved å lage et mønster 
av hageheller og ‘knottstein’. Mønsteret vil 
bestemme forbruket av både heller og ‘knott’. 
En må beregne litt biltrafikk på området.»
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Figur 3. FOTO: Jens Arne Meistad

En slik oppgave vil kanskje utfordre elevene 
og skape gode faglige diskusjoner. Oppgaven 
stiller krav til både matematikk- og program-
fagkompetanse. I matematikk dreier det seg om 
å utføre målinger og lage arbeidstegninger, og 
om målestokk, mengdeberegninger, geometri og 
økonomi. Hvis det skal legges fall, vil det også 
være behov for litt kompetanse i enkel trigono-
metri.

«Tilleggskompetanse» fra programfaget kan 
være ulike størrelser på hageheller, begrepet 
«knottstein», ulike størrelser på brostein, kapp 
og svinn samt krav til hageheller som skal tåle 
biltrafikk. Denne kompetansen blir viktig å 
kunne ta i bruk for å komme med et godt og 
reelt forslag til hvordan oppgaven kan løses.

Noen av kompetansemålene i læreplanen for 
felles programfag Vg1 naturbruk som berøres, 
vil være:  
– velge og bruke riktig redskap, utstyr og 

instrumenter i tilknytning til produksjo-
nen

– velge og bruke materialer ut fra arbeids-
oppdrag og materialets egenskaper

– bruke riktig arbeidsantrekk, verne- og 
sikkerhetsutstyr og velge hensiktsmes-
sig påkledning for arbeid og aktiviteter 
under ulike forhold.

I denne typen yrkesrettede/praksisnære opp-
gaver vil det bestandig være en grenseoppgang:

 Når går oppgaven over fra å være en mate-

matikkoppgave til å bli en programfagoppgave?

Figur 4.

I eksemplet over (oppgave 1) vil mange av 
oppgavene fram til bestilling av heller utgjøre 
den matematikkfaglige biten, mens den delen 
som omhandler hvordan hagehellene skal legges 
(arbeidsredskap, grunnarbeid, avretting, isola-
sjon), fokuserer på kompetansemål fra pro-
gramfaget. 

Arena for yrkesretting og 
kompetanseutvikling.
Et annet viktig mål med FYR-prosjektet er å 
etablere et tett og godt samarbeid mellom fel-
lesfag- og programfaglærere. Vi må etablere en 
god arena for yrkesretting.

Figur 5.

Denne arenaen er en arena for yrkesretting 
og kompetanseutvikling, der matematikklære-
ren og programfaglæreren sitter med kompe-
tanse på hver sine fagfelt. Og det er viktig at vi 
har respekt for hverandres kompetanse.

Men samtidig er det viktig at vi er villige til 
å dele vår kompetanse, og at vi benytter denne 
arenaen til å skape noe nytt, noe som kan 
komme elevene til gode slik at de i større grad 
kan lykkes i gjennomføringen av skolegangen 
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sin.
Denne samhandlingen og kompetansedelin-

gen kan bidra til at matematikklærerne og de 
andre fellesfaglærerne utvikler den yrkeskom-
petansen eller programfagkompetansen som er 
nødvendig for å lage gode og reelle kontekstopp-
gaver i fellesfagene.

For at vi skal lykkes med dette, er kontinuitet 
viktig. Både fellesfaglærere og programfaglæ-
rere etterspør kontinuitet med hensyn til hvem 
de skal samarbeide med, enten det er i verkste-
det eller på kjøkkenet. Fellesfaglærere bør få 
anledning til å jobbe på samme programområde 
i flere år for å få mulighet til å møte og lære, ikke 
bare av programfaglærerne, men også av elevene 
på deres framtidige yrkesarena. 

Noter
1 FYR-prosjektet: http://www.udir.no/Spesielt-for/

Fag-og-yrkesopplaring/FYR/ 

2 http://www.ssb.no 

3 Undervisningskunnskap i matematikk: Faus-

kanger, J., Bjuland, R., & Mosvold, R. (2010). 

“Eg kan jo multiplikasjon, men ka ska eg gjørr?” 

–  det utfordrende undervisningsarbeidet i 

matematikk. I T. Løkensgard Hoel, G. Engvik & 

B. Hanssen  (red.), Ny som lærer – sjansespill og 

samspill, (s. 99–114). Trondheim: Tapir akade-

misk forlag.

4 Læreplan i felles programfag Naturbruk Vg1 

(Utdanningsdirektoratet): http://www.udir.no/

kl06/NAB1-01 

Hvordan ser det ut, det 
som vi ikke ser?
Anne-Gunn Svorkmo

Elevene i en sjetteklasse hadde deltatt i Kengu-
rukonkurransen. I etterkant fikk de tilbake hver 
sin besvarelse som var rettet og registrert, uten 
at læreren hadde markert hva som var riktig 
eller galt på arket. Elevene hadde ingen hjelp 
fra rettinga til å se hvilke svar som var riktige.

To og to elever skulle så i samarbeid lage en 
felles besvarelse. Flere av elevene hadde også 
gjort notater på oppgavearket som de nå kunne 
bruke som hjelp i arbeidet. På enkelte oppgaver 
kunne elevene ha valgt samme svaralternativ, 
på andre kunne svaralternativene til de to som 
samarbeidet, være forskjellige. Uansett visste 
ikke elevene om det de hadde ringet rundt, var 
det riktige svaralternativet, så de måtte disku-
tere hver oppgave, argumentere for sin løsning 
og bli enige om et felles alternativ. Selv om det 

kenguru    sidene
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var gått noen dager siden de gjennomførte Ken-
gurukonkurransen, tok det ikke lang tid før 
elevene husket problemstillingen i den enkelte 
oppgaven, og hvorfor de hadde svart slik de 
hadde. 

To elever arbeidet med oppgaven i figur 1 da 
jeg kom bort til dem. De var uenige om hvilket 
av de fem svaralternativene de skulle markere 
som riktig løsning. Jeg ønsket å gi elevene et 
hint uten å hjelpe dem for mye, og sa: «Tenk dere 
at jeg dypper den venstre hånda mi i hvit maling 
og den høyre i grå maling». Så laget jeg ved hjelp 
av tommel og pekefinger på høyre og venstre 
hånd to «ringer» som var flettet inni hveran-
dre. Jeg holdt hendene mine slik at elevene så 
«ringene» forfra. 

Elevene fulgte nøye med på det jeg gjorde, 
og straks jeg hadde flettet fingrene sammen, tok 
de tak i hendene mine og snudde dem slik at de 
fikk se hvordan det så ut fra «baksida». Elev-
ene tok oppgavearket, holdt det opp ved siden 
av «fingermodellen» min og sammenlignet 
hvert av svaralternativene A til D med det de så. 
(Svaralternativ E hadde de allerede utelatt.) Der-
etter hadde de en kort diskusjon og ble enige om 
at svaralternativ A måtte være det riktige alter-
nativet. Elevene tegnet en ring rundt det første 
svaralternativet og var klar for neste oppgave!

Slik jeg oppfattet situasjonen, var det ikke 
fargene på ringene elevene hadde problemer 
med å se for seg, men hvordan ringene så ut fra 

baksida. Før jeg kom bort til dem, hadde de ikke 
klart å overbevise hverandre og var dermed ikke 
blitt enige om hvilket av svaralternativene som 
måtte være det riktige. Det ble straks enklere 
når de hadde en irkelig modell som de kunne 
sammenligne svaralternativene med.

Det å kunne tenke seg til hvordan de to 
ringene i denne oppgaven ser ut fra baksiden, 
handler om at elever må klare å se noe for seg 
uten i virkeligheten å kunne se det. Det å kunne 
forestille seg noe ut fra gitte forutsetninger, 
tenke seg til hvordan noe ser ut eller danne seg 
et indre bilde, handler om elevenes forestillings-
evne. Å holde fast ved det man må se for seg, for 
så i neste omgang å sammenligne dette tenkte 
bildet med flere svaralternativer, kan være utfor-
drende. Jo mer kompleks og sammensatt opp-
gaven er, desto vanskeligere er det å holde fast 
ved det man i virkeligheten ikke kan se. Det er 
mer utfordrende med tredimensjonale figurer 
enn med todimensjonale, da det i det tredimen-
sjonale rom ofte er noe som ligger bakenfor og 
dermed er skjult. Det er dette som man ikke ser, 
man må danne seg et bilde av, og det å forestille 
seg et indre bilde i tre dimensjoner kan være 
svært krevende.

I kenguruoppgaven i figur 2 er derimot figu-
ren som skal speiles, todimensjonal. Alle deler 
av figuren en synlige både fra innsiden og fra 
utsiden av vinduet. I motsetning til den første 
oppgaven mener jeg at elevene ikke nødvendig-

Benjamin 2014, oppgave 3.

To ringer, en hvit og en grå, er lenket sammen. Petter ser ringene forfra  
slik bildet viser. Lisa ser på de samme ringene, men hun ser dem fra baksiden.

Hva ser hun? 

A)  B)  C)  D)  E) 

Figur 1



Matematikksenteret 61

vis trenger å danne seg et indre bilde av figu-
ren. Her er det kanskje nok å vite hva som skjer 
når en figur speiles, for å kunne løse oppgaven. 
Mange elever vil trolig bruke detaljer fra bildet 
i selve oppgaven og sammenligne disse med de 
samme detaljene i hvert av svaralternativene 
samtidig som de tenker speiling. Oppgaven er 
hentet fra Ecolier 2014.

I oppgaven i figur 3, fra Benjamin 2013, er 
et lite byggverk satt sammen av 16 tårn i ulike 
høyder.

Her må man se for seg hvordan de 16 tårnene 
med forskjellige høyder er plassert i forhold til 

hverandre ut fra de tallene som står i rutenettet. 
I oppgaven er det underforstått at et høyt tårn 
skjuler et lavere tårn. Når John ser på det lille 
byggverket rett forfra, vil også et lavere tårn bli 
skjult av et høyere tårn selv om det står foran 
det høye tårnet. Det er kun det høyeste tårnet på 
rekka som blir synlig når bildet ses rett forfra. 
Her er det mange forutsetninger som må tas 
hensyn til når man må forestille seg og danne 
seg et indre bilde av hvordan det lille byggverket 
til John ser ut. 

For de elevene som har vanskeligheter med 
å se det de ikke ser, er speil et godt hjelpemiddel 

Benjamin, 2013

John laget et lite byggverk. Han brukte til sammen 33 terninger som han  
stablet oppå hverandre i ulike høyder. Tallene i rutenettet til høyre forteller  
hvor mange terninger han har stablet i høyden. John ser på det lille  
byggverket rett forfra.

Hvilket av bildene under viser det han ser?

A)  B)  C)  D)  E) 

Figur 3

Ecolier, 2014

Herr Smith har malt blomster på innsiden av vinduet sitt. 
Hvordan ser de samme blomstene ut fra utsiden?

A)  B)  C)  D)  E) 

Figur 2
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til å løse oppgaven med herr Smith og blom-
stene på vinduet. Kuber eller terninger egner seg 
å bruke i oppgaven med John og tårnene. Da 
vil elevene ha en virkelig modell eller et bilde å 
sammenligne svaralternativene med. 

Benjami, 2008

Berit gikk en runde rundt dette bordet. Pilen på tegningen til høyre viser hvor hun startet og i 
hvilken retning hun gikk. Berit tok fire bilder på runden. 

I hvilken rekkefølge tok hun bildene?

A)  2 - 3 - 1 - 4 B)  4 - 2 – 3 - 1 C)  2 - 1 - 4 - 3 D)  2 - 4 - 3 - 1 E)  1 - 2 - 3 – 4

Figur 4

I samlingen av gamle kenguruoppgaver på 
Matematikksenteret sine nettsider finnes det 
flere oppgaver av denne typen. Her er det alt fra 
enkle til mer utfordrende oppgaver, for eksem-
pel en fra Benjamin 2008 (figur 4).

www.matematikksenteret.no
På Matematikksenterets nettsider får du tilgang til en rekke gratis nettressurser. 
Vi har blant annet en rekke hefter både med ideer til og ferdige undervisnings opplegg.
Besøk vår nettbutikk som du finner på knappen øverst på siden vår.
 
Her er to eksempler på hefter, et for 
barnehage og et for videregående 
skole.

      

Andre titler:
· Matematikk i barnehagen – 

Idehefte og erfaringer fra et 
kompetansehevingsprosjekt

· Idehefte: Matematikk i Kunst og 
håndverk
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Nye fjes ved 
Matematikksenteret
Camilla Normann Justnes
Jeg er ansatt ved Matema-
tikksenteret i 50 % stilling 
og jobber med utvikling av 
læringsstøttende prøver for 
sjette trinn. 

Jeg har fireårig all-
mennlærerutdanning med 
vekt på realfag og videreut-
danning i norsk for mino-
ritetsspråklige, nordisk og engelsk. Etter noen 
år som lærer tok jeg mastergrad i matematikk-
didaktikk på HiST, der jeg undersøkte hvordan 
matematikklærere jobber med ressurser. Jeg har 
vært rådgiver i kompetanseutvikling for real-
fagslærere i Melhus kommune og har erfaring 
som kursholder i utforskende matematikkun-
dervisning.

I tillegg til å jobbe på Matematikksenteret 
underviser jeg i matematikk på Saupstad skole 
i Trondheim. Skolen er mottaksskole, og jeg er 
interessert i minoritetsspråklige elevers læring 
i matematikk.

Anne-Mari Jensen
Jeg er ansatt i 60  % stilling ved Matematikk-
senteret.  Sammen med Susanne Stengrundet 
arbeider jeg med å ferdigstille et hefte med 
utforskende undervisningsopplegg for videre-
gående skole. Heftet er utarbeidet av Susanne 
Stengrundet og Tove Kalvø. Jeg er prosjektleder 
for prosjektet Skolering av matematikklærere i 
vgs. (Ny GIV), som i høst har to samlinger for 
matematikklærere fra hele landet. Jeg er også 
Matematikksenterets representant i styret for 
IKT-senteret, som arbeider med Den virtuelle 
matematikkskolen, og jeg er ressursperson i 
Norsk GeoGebra-institutt. Dessuten holder jeg 

en del kurs for lærere med 
temaer som utforskende 
matematikkundervisning, 
elevaktiv matematikk-
undervisning og lesing i 
matematikk på ungdoms-
trinnet og i videregående 
skole.

Jeg har allmennlærerut-
danning med fordypning i matematikk og har 
senere tatt hovedfag. Hovedoppgaven handlet 
om elevaktiv matematikkundervisning. Jeg har 
arbeidet i grunnskolen på alle trinn, men fra 
1987 til 2015 har jeg arbeidet ved Meløy videre-
gående skole, studieforberedende programom-
råde. I mange år har jeg fått undervise bare i 
matematikk, samtidig som jeg har vært ressurs-
person for Matematikksenteret. I år avsluttet jeg 
min lærergjerning og fikk arbeid ved Matema-
tikksenteret.

Marte Thoresen
Jeg er fra 1.  august ansatt 
i 50  % stilling som pro-
sjektmedarbeider på Mate-
matikksenteret. Her er jeg 
med i en gruppe som utvi-
kler oppgaver til nasjonale 
prøver i regning for åttende trinn. 

Jeg er utdannet allmennlærer ved Høgsko-
len i Nesna, med fordypning matematikk, og 
har jobbet som lærer siden 2008. Jeg har vært 
kontaktlærer, øvingslærer og sensor i matema-
tikk. I Rana kommune var jeg Ny Giv-lærer og 
ressurslærer i ungdomstrinnsatsningen. Våren 
2013 fullførte jeg master i matematikkdidaktikk 
ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. 

Nå jobber jeg ved en ungdomsskole i Rana 
i de resterende 50  %, hvor jeg også sitter i en 
arbeidsgruppe som arbeider med Rana som 
realfagskommune. Jeg leder i den sammenhen-
gen et lokalt nettverk for lærere som tar nettba-
sert videreutdanning via MatematikkMOOC.



Landslaget for matematikk i skolen64

LAMIS

Landslaget for matematikk i skolen
Matematisk institutt UiO
Postboks 1053 Blindern

0316 OSLO

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

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

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

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

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

Organisasjonssekretær
Gro Berg
gro@lamis.no
41562324

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

Husk sommerkurset i 2016! 
Les mer om dette på side 
69.
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Lederen har ordet
Tone Skori

Jul og nyttår nærmer seg med 
stormskritt.

Denne høsten har det vært 
mye prat om rapporten fra Lud-
vigsen-utvalget.

LAMIS støtter mange av syns-
punktene Ludvigsen-utvalget har 
kommet med i sin rapport «Frem-
tidens skole». Utvalget anbefa-
ler fire kompetanseområder: 
fagspesifikk kompetanse, kom-
petanse i å lære, kompetanse i 
å kommunisere, samhandle og 
delta og kompetanse i å utforske 
og skape.

Hva har disse fire kompetan-
seområdene å si for matematikk-
faget? 

Når det gjelder det første 
området, må elevene kunne 
tenke kritisk og løse både prak-
tiske og teoretiske, faglige og 
hverdagslige problemer. 

Det andre kompetanseområ-
det, å kunne lære, vil trolig ha 

størst betydning for matematikk. 
Det innebærer at elevene skal 
kunne ta i bruk ulike strategier 
for å planlegge, gjennomføre 
og vurdere egne lærings- og 
arbeidsprosesser. 

Det tredje kompetanseom-
rådet, å kunne kommunisere, 
samhandle og delta, er også 
særs viktig i matematikk. I mate-
matikkfaget må elevene kunne 
jobbe sammen, diskutere og 
reflektere over ulike løsningsstra-
tegier, og de må være aktive og 
delta i sin egen læringsprosess.

Det siste området, å kunne 
skape og utforske, inkluderer kri-
tisk tenkning og problemløsning, 
som vil si å kunne resonnere og 
analysere og bruke relevante 
strategier for å løse problemer. 

Disse fire områdene svarer til 
de fem trådene forståelse, bereg-
ning, anvendelse, resonnering 
og engasjement som Kilpatric, 

Swafford og Findell (2001) ope-
rerer med i sin beskrivelse av 
matematisk kompetanse.

Samtidig har de fire kompe-
tanseområdene likhetstrekk med 
kompetansene som er beskrevet 
i læreplanen for grunnskolen 
under Formål med faget: pro-
blemløsings- og modellerings-
kompetanse, kommunikasjons-
kompetanse og hjelpemiddel-
kompetanse. 

LAMIS har fått et nytt lokallag 
denne høsten. I oktober var vår 
organisasjonssekretær Gro Berg 
på besøk da LAMIS Europa holdt 
sitt første møte i forbindelse med 
det årlige Europaseminaret. 
LAMIS’ sentralstyre ønsker det 
nye lokallaget velkommen.

Vi ønsker alle gamle og nye 
medlemmer en riktig god jul når 
den tiden kommer!
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Ideer til Matematikkdagen 2016

Matematikkdagsideene for 2016 
kommer i digitalt format. Vi er 
flere fra Oslo og Akershus lokal-
lag som har jobbet med dette:

Hugo Christensen har 23 års 
erfaring som lærer i ungdoms-
skolen, 17 av disse som øvings-
lærer. Han var ansatt ved Natur-
fagsenteret fra 2010 til 2012 og 
ved IKT-senteret fra 2012 til 2015, 
og i tillegg er han en mye brukt 
kursholder i matematikk. Han er 
ressursperson for Matematikk-
senteret og har hatt ansvaret 
for oversettelse og faglig bear-
beiding av boken «Teknologi i 
praksis» på Tell forlag. Han er 
nå ansatt ved Rjukan videregå-
ende skole.

Thor-Erik Rødland jobber som 
realfagslærer ved Ringshaug 
ungdomsskole i Tønsberg. Han 
er ressurslærer for regning i alle 
fag i ungomdstrinnsatsingen 
og har til nylig jobbet med utvik-
lingen av «Den virtuelle matema-
tikkskolen» ved Senter for IKT i 
utdanningen. 

Ronny Birkeland jobber ved 
Jessheim vgs. og underviser i 
matematikk og naturfag. Han har 
også jobbet i grunnskolen, mest 
på ungdomstrinnet. Han har vært 
med i sentralstyret til LAMIS og 
sitter nå i valgkomiteen.

Tone Skori jobber som faglig 

rådgiver i regning i rådgiver-
teamet i PPT i Bærum kommune. 
Hun er leder for LAMIS og sitter 
i styret for Oslo og Akershus 
lokallag.

Tove N. Branæs jobber ved 
Voksen skole og underviser i 
matematikk og naturfag på 6. 
og 7. trinn. Hun sitter i styret for 
Oslo og Akershus lokallag.

Brynhild Farbrot er rektor ved 
Bogstad skole og har undervist 
på barne- og ungdomstrinnet. 
Hun er ressursperson for Mate-
matikksenteret og sitter i styret 
for Oslo og Akershus lokallag.

Eyvind M. Briseid er førstea-
manuensis ved HIOA og jobber 
ved Fakultet for lærerutdanning 
og internasjonale studier, Institutt 
for grunnskole- og faglærerut-
danning. 

Vi ble enige om at vi skulle 
sette sammen nye og gamle 
ideer i et digitalt format. Vi var 
heldige og fikk med oss repre-
sentanter fra alle skoleslagene 
og har hatt jevnlige møter under-
veis. Temaet vi ønsket å finne 
gode opplegg for, var tall og 
algebra. Vi har hentet oppgaver 
fra hefter fra så langt tilbake som 
2004, og vi mener at disse er like 
aktuelle nå som tidligere. Det har 
vært viktig for oss å finne frem 
til de gode oppleggene for LK06 

og knytte disse til kompetanse-
målene. Samtidig har vi tatt med 
inspirasjon fra egen undervisning 
og gode ideer fra «Et ess i ermet» 
av Svei H. Torkildsen. 

Med nettbaserte ideer blir 
det enkelt for lærerne å velge ut 
hvilke opplegg de vil skrive ut og 
bruke på matematikkdagen eller 
i undervisningen ellers. Man er 
dermed ikke avhengig av å lete 
frem hefter for å lese og kopiere.

Vi har lagt opp aktiviteter for 
barneskole, ungdomsskole og 
videregående. Oppleggene er 
anbefalt for forskjellige klas-
setrinn, men anbefalingene er 
fleksible opp/ned. Inspirasjon 
har vi hentet fra tidligere hefter – 
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det er mange gode oppgaver å 
plukke der. Det har vært viktig å 
få frem de gode oppleggene for 
LK06 og knytte dem til kompe-
tansemålene – oppgavene er like 
aktuelle nå som tidligere.

Samarbeidsgruppen er fort-
satt i funksjon og er ikke helt 
ferdig med å sette sammen 
«heftet». Vi røper noe av innhol-
det her. 

På barnetrinnet har vi tatt med 
en del kortspill og andre opplegg 
som skal trene opp kunnskaper 
på området tall og algebra. 

Fra våren 2015 ble grafteg-
ner obligatorisk på eksamen i 
mange av matematikkursene i 
ungdomsskole og videregående 
skole. Vi valgte derfor å ta med 
noen eksempler på hvordan vi 
kan bruke GeoGebra til å løse 
oppgaver. Det er vist noen prak-
tiske oppgaver og eksempler 
på hvordan vi kan løse oppga-
ver med figurtall som er gitt til 
eksamen.

Praktisk med likninger
Mange lærere strever med å få 
elver til å forstå likninger. Her 
har vi laget et opplegg med en 
vektstang der elever legger opp 
et likningsuttrykk for deretter 
å utføre lovlige trekk. Lovlige 
trekk er selvfølgelig å utføre like 
handlinger på begge sider av 
vektstangen.

Opplegget bør brukes så mye 
at elevene forstår likhetsprinsip-
pet, altså kan utføre like hand-
linger på begge sider av likhets-
tegnet. Elevene bør òg bli vant 
til at motsatte verdier på samme 
side av likningen nuller ut hver-

andre. At motsatte verdier nuller 
ut hverandre, arbeides det altfor 
lite med i norsk matematikk, og 
her er en gyllen anledning til å få 
med dette (–4 + (+4) = 0).

Det er laget korte, enkle 
instruksjonsfilmer til stegene i 
løsningen, og disse bør ses først. 
Se film 1 først – https://vimeo.
com/139792444

Steg 1
Legg opp uttrykket. I figur 1 er 
fire x-er og tolv positive tallver-
dier lagt opp.

Steg 2: Utfør LOVLIGE TREKK
I figur 2 er det trukket fra like 
mengder på begge sider.

Vi står igjen med 2x = 8, og 1x 
må da være lik 4.

Steg 3: Sjekk løsningen 
Legg opp uttrykket slik det var i 
utgangspunktet, og tell sammen 
på hver side med x-verdien du 
har fått.

Hovedkilden er www.boren-
son.com. Se videoene som ligger 
her, så får du en god oversikt 
over tenkningen.

Det er mye annet spennende 
å finne i det digitale heftet som 
vi håper dere kan bruke i gjen-
nomføringen av matematikkda-
gen og i undervisningen for øvrig. 
Vi ønsker alle lykke til med gjen-
nomføringen av Matematikkda-
gen i uke 11 i 2016.

Figur 2

Figur 1
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Mine to klasserom
Torgeir Johannes Nilsen,  
nytt sentralstyremedlem i LAMIS

Midt i ferien på Kreta fikk jeg 
spørsmålet om jeg ville stille som 
kandidat til sentralstyret i LAMIS. 
Noen dager seinere kom beskje-
den om at jeg var valgt. Deretter 
kom utfordringen: Skriv om det 
du brenner for. Jeg kom raskt til 
at det måtte bli om mine to klas-
serom.

Jeg har altså to klasserom. 
Det første er et helt vanlig klas-
serom med tavle, pulter, kateter 
og alt det andre en forventer å 
finne i et klasserom. Elevene som 
kommer til dette klasserommet, 
er vanlige sekstenåringer. De 
aller fleste har gått i grunnsko-
len i Mosjøen, men noen kommer 
fra omkringliggende kommuner. 

Hvert år, lenge før de møter 
opp i klasserommet mitt, kan jeg 
imidlertid lese om disse elevene 
i lokalavisa. De gjør det nemlig 
svært dårlig på nasjonale prøver 
og på skriftlig eksamen i mate-
matikk. Det er oftest bra å vite 
noe om framtidige elever, men 
denne informasjonen, spredt ut i 
det offentlige rom, er jeg tvilende 
til nytten av. Derimot er jeg redd 
for hva den gjør med elevenes 
selvbilde og selvtillit. De kan lett 
tro det som står skrevet om dem.

Dessverre er min engstelse 
heller ikke ubegrunnet. De første 

ukene blir derfor min viktigste 
oppgave å skape trygghet og 
mot: «Det er ikke farlig å gjøre 
feil», «Vi må derimot lære av fei-
lene våre», «Rundt om i verden 
sliter utallige ungdommer med 
de samme problemene», «Det 
er ved å streve at vi utvikler oss 
og lærer», er noen av setningene 
som går igjen.

Sakte, men sikkert kommer 
endringen. Hodene løftes, tan-
kene skjerpes og den egent-
lige matematikkundervisningen 
kan starte. Fra da av møter vi 
få uoverstigelige barrierer, men 
mange problemer og utfordrin-
ger. 

Ved en skjebnens tilskikkelse 
skaptes et annet rom. Foranled-
ningen var at det nord for Mo i 
Rana, ca. 100 km fra Mosjøen, 
legges planer om å bygge en ny 
flyplass som skal kunne ta ned 
store fly og ikke bare flyene fra 
Widerøe, som er flyselskapet vi 
nå må benytte. Problemet med 
dette er at da må Mosjøen luft-
havn legges ned. Dette skaper 
en fascinerende avisdebatt, 
sterkt preget av påstander og 
tall og atter påstander. 

Våren 2013 påstod en sentral 
aktør at det bare ville ta en time 
og femten minutter å kjøre fra 

Mosjøen og til Hauan, hvor fly-
plassen er planlagt bygd. «Dette 
kan da umulig være riktig», var 
min første tanke, og jeg satte 
opp følgende ligning:

v·1,25t = 102 km/t

Dette gir en gjennomsnittshas-
tighet på omlag 82 km/t. Når 
samtidig høyeste hastighet på 
strekningen er 80 km/t og en 
i tillegg møter mange hastig-
hetsbegrensinger på kjøretu-
ren, skjønner de fleste at noe 
åpenbart måtte være galt. Dette 
måtte matematikklæreren skrive 
om, noe som førte til en helside 
i lokalavisa med overskriften 
«Rødpenn på distansetall». Det 
sluttet ikke med dette. Siden er 
det blitt mellom 30 og 40 slike 
leserinnlegg der tall og matema-
tikk er viktige elementer. Da folk 
i ukene etter begynte å stoppe 
meg på gaten for å snakke om 
ligningene og regnestykkene 
mine, innså jeg at jeg hadde fått 
en nytt og stort klasserom.

De samme ligningene som 
jeg underviser om i mitt vanlige 
klasserom, viser seg altså å ha 
en aktualitet og relevans som 
sprenger veggene i ethvert rom. 
Hvordan skal en diskutere med 

(fortsettes side 71)
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«Willkommen, bienvenue, welcome»

synger Liza Minelli i Cabaret. 
Det skal dere alle også være i 
Ålesund 5.–7. august 2016 hvor 
LAMIS årlige sommerkurs skal 
løpe av stabelen på Radisson Blu 
Hotel. Med alle mener vi virkelig 
alle. Fra barnehage, barneskole, 
ungdomsskole, videregående 
skole, høyskole, universitet og 
alle de andre undervisningsin-
stitusjoner som finnes i dette 
langstrakte landet. Dessuten er 
direktorater, ministerier, utstillere, 
forlag, venner, bekjente, familie, 
hr og fru nesten-hvem-som-
helst og alle andre med et snev 
av matematikkinteresse hjertelig 
velkommen.

«Glücklich zu sehen, je suis 
enchanté, happy to see you» – vi 
gleder oss alle i arbeidsgruppen 
til å se nye og gamle sommer-
kursdeltakere. Disse sommer-
kursene står for mange som årets 
høydepunkt for ny inspirasjon til 
matematikkundervisningen, for 
sosial glede og meningsutveks-
ling med andre matematikkin-
teresserte og for en langtidsva-
rende vitamininnsprøytning for 
den daglige undervisning.

Årets tema er matematikk 
mellom fjord og fjell. Et tema som 
spenner vidt og favner mye. Her 
skal det virkelig være plass til 
alle. Fra de dypdegående utvi-
klende matematiske ideer til den 
mer jordnære undervisningsrela-
terte matematikken til de høytfly-

vende utforskende tankene som 
driver matematikken videre. Årre 
steike – det var en stor munnfull.

«Bleibe, reste, stay» – vi håper 
vi har satt sammen et program 
som alle setter pris på. Vi kan 
allerede her presentere noen av 
plenumsholderne.

Det har lykkes oss at få Peter 
Weng til å forlate København 
noen dager for å komme til Åle-
sund. Han vil fortelle oss om 
matematikkvansker og om hvor-
dan vi kan kartlegge og styrke 
elevenes matematiske begreps-
utvikling innenfor de grunnleg-
gende matematiske områder. 
Peter er lærerbokforfatter og har 
jobbet lenge med matematikk-
vansker. Nylig utgav han boken 
Matematikkvansker – konkrete 
tiltak for tidlig innsats sammen 
med Lena Lindenskov.

Vi har også den store fornøy-
else å by velkommen Mona Røs-
seland som vel de aller fleste har 
hørt om. Hun er en engasjert og 
inspirerende foredragsholder 
som det skal bli kjekt og inter-
essant å høre. Mona har hatt 
utallige hverv i LAMIS og mate-
matikksenteret, er lærerboksfor-
fatter og doktorgradsstipendiat.

Fra nærmiljøet har vi vært så 
heldige at få tak i Arne Kåre Topp-
hol. Han har i en lang årrekke 
undervist lærerstudentene på 
høyskulen i Volda i realfag. Han 
har vært tilknyttet en rekke vide-

reutdanningsprosjekter og er en 
ofte brukt foredragsholder.

Alene disse tre plenumshol-
dere burde kunne trekke «hotel-
let fullt» til sommerkurset. Jeg er 
i den heldige situasjon at kjenne 
og ha jobbet sammen med alle 
tre og jeg gleder meg usigelig til 
å høre deres innlegg. Ikke minst 
blir det en fornøyelse å høre en 
danske, en «bergenser» og en 
fra nynorskens vugge snakke 
sammen.

«I am your host – in here life 
is beautiful» – vi ses i Ålesund. 
I mellomtiden kan du se denne 
filmsnut – https://youtu.be/tK__
HUv6svU.

Har du innspill eller ønsker du 
å bidra til sommerkurset? Skriv 
til henrik.kirkegaard@alesund.
kommune.no

Henrik Kirkegaard
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Tiltaket realfagskommuner
– med matematikk og naturfag i hovedrollene 

Monica Nordbakke

Hva er realfagskommuner?
Ulike undersøkelser som for 
eksempel TIMSS viser svake 
resultater for norske elever både 
i matematikk og realfag (Grønmo 
& Onstad, 2013). Tiltaket real-
fagskommuner inngår i den nye 
nasjonale realfagsstrategien 
Tett på realfag for barnehage 
og grunnopplæring 2015–2019. 
Hensikten med tiltaket er nett-
opp å øke elevenes kompetanse 
i realfag, dvs. både i matematikk 
og naturfag. Rammeverket for til-
taket (Udir, 2015) beskriver prin-
sipper og danner utgangspunkt 
for planlegging og gjennomføring 
av det lokale arbeidet med real-
fag i barnehage og skole. Økono-
miske midler fra nasjonale myn-
digheter tildeles til drift av lokale 
faglige nettverk som består av 
barnehagelærere og grunnskole-
lærer. Sentrale aktører skal bidra 
i arbeidet for å gjøre nettverkene 
til gode læringsarenaer.

Tiltaket har sin bakgrunn i 
erfaringene fra science-kom-
munene i […] (regjeringen.no, 
2014). I disse kommunene har 
elevene oppnådd bedre natur-

fagsresultater enn andre elever. 
Der har suksessfaktorene blant 
annet vært samarbeid i alle ledd 
og politisk forankring. Skoleeier 
og skoleledere har vært sentrale 
i implementeringen (Sølberg & 
Jensen, 2011).

Hvem er involvert i tiltaket 
realfagskommuner? 
Av 65 kommuner som søkte, fikk 
34 kommuner innvilget sine søk-
nader om å være realfagskom-
muner, og disse er spredt over 
hele landet. Hver kommune er 
med gjennom tre semestre. I 
utvelgelsen ble det lagt vekt 
på at søknaden inneholdt en 
helhetlig tilnærming til skole og 
barnehage med både politisk og 
administrativ forankring. Proses-
sen skulle knyttes til utviklingsar-
beidet i pågående satsninger, og 
samarbeidet mellom næringsliv 
og kompetansemiljøer ble tillagt 
betydning.

Utdanningsdirektoratet har 
det overordnede ansvaret for 
å legge rammer og organisere 
tiltaket, mens universiteter og 
høgskoler tilbyr faglig støtte. 

Nasjonalt senter for matematikk i 
opplæringen og Nasjonalt senter 
for naturfag i opplæringen utvi-
kler pedagogiske ressurser og 
bidrar med kompetanse til de 
universiteter og høgskoler (UH) 
som har oppdrag i realfagskom-
muner. 

Hvilke tiltak?
Kunnskapsministeren Torbjørn 
Røe Isaksen uttaler at «god 
kunnskap i realfagene bygges i 
den enkelte skole og barnehage» 
(regjeringen.no). Realfagskom-
munene skal utvikle lokale 
strategier med politisk støtte. 
Det innebærer for eksempel at 
barnehage- og/eller grunnsko-
lelærere deltar i realfagsnettverk 
slik at kultur og kompetanse for 
realfag utvikles. Hver kommune 
kartlegger sine kompetansebe-
hov og utformer målsettinger. Et 
systematisk arbeid med kunn-
skapsbaserte virkemidler skal 
bidra til å nå realistiske mål og 
dermed også bedre resultatene. 
Innsatsen kan avgrenses til de 
nivåene der utfordringene er 
størst: barnehagen, overgangen 
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fra barnehage til grunnskole, 
småskoletrinnet, mellomtrinnet 
eller ungdomstrinnet. Gjennom 
nettverksbasert kompetanseut-
vikling får deltakende lærerne 
diskutert metoder og fagdidak-
tikk med utgangspunkt i egen 
undervisningspraksis.

Konkrete eksempler
På en samling for UH-institusjo-
ner i september ble det presen-
tert flere eksempler på hvordan 
oppdraget realfagskommuner 
kunne løses. Høgskolen i Lille-
hammer hadde et innlegg der de 
la fram sine refleksjoner knyttet 
til arbeidet i en kommune. Ung-
domstrinn i utvikling med den 
grunnleggende ferdigheten reg-
ning som satsningsområde ble 
implementert i dette tiltaket, men 
kommunen hadde også kart-
lagt hvordan de måtte arbeide 
med overganger mellom trinn. 
En teknologibedrift på stedet 
var opptatt av å styrke egne 
arbeidsplasser ved å opprett-
holde rekrutteringen dit. Målet 
var derfor å styrke alle aktørene 
fra barnehage til bedrifter. En 
felles kompetansehevingsdag 
for alle ansatte i barnehage og 
skole skulle hjelpe deltakerne å 
bli kjent med hverandres nåvæ-
rende praksis, søke etter ulike 
behov i nettverkene og etablere 
nye sammenstillinger på tvers av 
både barnehage og skole.

I Sarpsborg ser vi at skoleei-
eren er tett på prosjektet, følger 
opp og sikrer god framdrift. Nett-
verkene for både barneskoler og 

ungdomsskoler er allerede i gang 
med temabaserte møter med 
oppgaver for ressurslærerne i 
mellomperiodene.

Noen siste refleksjoner
UH-sektoren har fra tidligere 
satsninger erfart at endringer 
med varig effekt tar lang tid. Da 
gjelder det å tenke små skritt 
gjennom en lang periode, noe 
som vil si lenger enn tiltakets 
varighet. Å opprette selvgående 
nettverk som varer utover stra-
tegitidsrommet, kan derfor også 
være av betydning. Siden det er 
mange aktører med i satsningen, 
er det viktig at ansvar og oppga-
ver avklares.

Faglig utvikling i lærende nett-
verk henger tett sammen med 
organisasjonslære. Derfor er 
godt fungerende organisasjoner 
en nødvendig betingelse for en 
vellykket satsning. De kollegi-
ene der lærerne drar i samme 
retning og ønsker å utgjøre en 
forskjell i tråd med læreplaner 
og fagdidaktisk forskning, antas 
å ha større forutsetninger for en 
utvikling som etter hvert også 
fører til positive resultater. Dette 
gjelder uansett, enten det dreier 
seg om realfag eller andre sats-
ningsområder. 
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en ligning? Den lever sitt eget liv, 
tar ikke personlige hensyn, men 
følger sine egne lover og finner 
på bemerkelsesverdig vis sin 
naturlige plass i flyplassdebat-
ten. Jeg merker derfor at deres 
popularitet har økt betraktelig 
etter at dette startet. Det gjelder 
både i mitt vanlige klasserom og 
i mitt store klasserom.  

I ett av hjelpesentrene som 
fredsprisvinner Mor Theresa 
bygde opp i Calcutta, kan en 
lese følgende: «Vi kan ikke gjøre 
store ting. Bare små ting med 
stor kjærlighet.» Jeg har innsett 
at slik er det også i mine to klas-
serom. Det meste er arbeid og 
arbeid og arbeid. Det trivielle er 
mer framtredende enn det spesi-
elle. Noen ganger kan det bli litt 
ensformig. Men en sjelden gang 
skjer det uforklarlige: Taket løfter 
seg, og solen skinner ned på oss 
i noen korte øyeblikk. Dette er 
mine to klasserom.

(fortsatt fra side 68)
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Nominasjoner til  
Holmboeprisen 2016

Kjenner du en matematikklæ-
rer som fortjener en pris for sin 
undervisning? Noen som både 
brenner for sitt fag og greier å 
formidle det til sine elever? Noen 
som har gitt et løft for matema-
tikkfaget og som fortjener større 
oppmerksomhet for det? Arvid 
Siqveland, leder i Norsk mate-
matikkråd, inviterer alle til å 
nominere kandidater til Holm-
boeprisen for 2016. Prisen er på 
100 000 kroner og deles ut 23. 
mai 2016 på Oslo katedralskole. 
Nominasjonsfristen er 13. januar 
2016.

Holmboeprisen, som første 
gang ble utdelt i 2005, gis til 
en lærer eller en gruppe lærere 
i grunnskole eller videregående 
skole som har utmerket seg i sitt 
arbeid med matematikkfaget. 
Norsk matematikkråd har ansvar 
for utvelgelse av vinneren basert 
på innkomne nominasjoner. I sta-
tuttene for prisen heter det «ved 
tildeling av Holmboeprisen skal 
det vektlegges evne til å formidle 
matematikk og skape interesse 

for faget, tilrettelegging for god 
undervisning, samt innovasjon 
og nytenkning.» Det er mange 
måter å være en fremragende 
matematikklærer på, og Norsk 
matematikkråd er opptatt av å 
få frem mangfoldet. Det er ett 
ufravikelig krav, nemlig at under-
visningen skal fungere i klasse-
rommet. Norsk matematikkråd 
ønsker å gi Holmboeprisen til 
en aktiv lærer som brenner for 
faget, og som formidler entusi-
asme, kunnskaper og holdninger 
til sine elever.

Hvordan nominerer man? 
Det er utarbeidet to nominasjons-
skjemaer for Holmboeprisen, ett 
for nominasjon av enkeltlærere 
og ett for nominasjon av grup-
per av lærere. Disse skjemaene 
finner man på prisens nettsider 
http://holmboeprisen.no/nomi-
nasjon/.  Skjemaene kan sendes 
inn både elektronisk og per post. 
Fristen for nominasjoner er 13. 
januar 2016. 

Prisen, som er finansiert av 
Abelprisen, er på 100 000 kroner 
og skal deles likt mellom prisvin-
neren og skolen som han eller 
hun kommer fra. Holmboeprisen 
er oppkalt etter Bernt Michael 
Holmboe (1795–1850) som var 
Niels Henrik Abels matema-
tikklærer og som nedla et stort 
arbeid for faget både som lærer, 
lærebokforfatter og fagmann. 
Prisen deles ut ved en seremoni 
på Oslo katedralskole, Holm-
boes og Abels gamle skole, i 
mai hvert år.


