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Femårig lærarutdanning
Studentane som hausten 2017 startar si grunn-
skulelærarutdanning vert fyrste kullet der alle 
skal studera i fem år. Dei vert òg det fyrste kullet 
der alle skal skriva ei masteroppgåve. Kva fører 
dette med seg? Kva kan studentane venta seg? 
Kva kan skulane venta seg – sumaren 2022? 

Det er krevjande å studera i fem år, og det 
er krevjande å skriva ei masteroppgåve. I dag 
er det eit mindretal av studentane som tek ein 
master, og dei vel det sjølve. Likevel er det nokre 
av desse som ikkje greier å koma i mål. Dersom 
dei starta utdanninga før 2017 kan dei like-
vel arbeida som adjunktar i skulen. I den nye 
utdanninga er derimot konsekvensane brutale 
viss ein ikkje fullfører – ein vert ståande utan 
formell kompetanse. Ein kan arbeida i skulen 
som ufaglærd, men kan ikkje få fast stilling 
som lærar. Når alle studentane no skal skriva 
ei masteroppgåve vert det viktig at dei i løpet av 
dei fire fyrste åra vert budde på kva eit master-
arbeid krev. 

Kva for lærarar vil den nye utdanninga gi? 
Kanskje er det nokre som fryktar at femårig 
utdanning med master vert ei for sterk teoreti-
sering av utdanninga – at studentane får for lite 
erfaring med det som skjer i klasserommet, med 
læring og undervising? Planane ser ikkje slik 
ut. Både i grunnutdanning og på masternivå er 
det eit tydeleg fokus på at studentane skal læra 

å planlegga, evaluera og utvikla undervising. 
Bjørn Smestad, nytt redaksjonsmedlem i Tan-
genten, tek dette opp i sin artikkel. Han lyfter 
fram at skulane kan venta seg nye lærarar som 
har fordjuping i eit fag og erfaring med å prøva 
ut ulike typar undervising. 

Det er ei gleda å ynskja Bjørn velkomen i 
redaksjonen. Han er dosent ved Høgskulen i 
Oslo og Akershus, og har delteke i prosessen 
med å få på plass femårig grunnskulelærarut-
danning. Han er særleg interessert i matema-
tikkhistorie, og når han skal gje eit døme på 
potensialet i den nye utdanninga trekkjer han 
fram det historiske perspektivet.

Skal ein få ein stadig betre skule må det òg 
satsast på lærarutdanning. I dette nummeret 
har Singh, Engelsen og Espeland fokus på lær-
arutdanning i ein fagfellevurdert artikkel. Dei 
tek for seg omgrepet pedagogisk improvisasjon 
i faget matematikkdidaktikk. Artikkelen deira 
er særleg aktuell i lys av ein fersk rapport frå 
Forskarforbundet som peikar på at det ikkje 
vert lagt godt nok til rette for lærarutdannarar 
si faglege utvikling. Med ei stor reform i lærar-
utdanninga vert det viktig å satsa på å utvikla 
kompetansen til lærarutdannarar.
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Tor Hjalmar Johannessen 

Gøy med GeoGebra
Mange opplever matematikk som krevende. Det 
er ofte behovet for formelt matematisk språk, 
formler, analytiske uttrykk og notasjoner som 
ligger til grunn for dette. På samme vis måtte 
man i dataverdenen en gang kunne elektronikk 
og senere koder for å utføre selv enkle opera-
sjoner. De første tekstbehandlingsprogram-
mene hadde en høy brukerterskel som gjorde 
at mange aldri kom i gang. Operativsystemer 
og nye brukergrensesnitt gjorde at man slapp 
å huske at koden for «A» var 101 (oktalt), eller 
tilsvarende ASCII-tall for linjeskift og side-
skift, eller CTRL + K + B og lignende som var 
nødvendig å huske for å få uthevet skrift, lagre 
dokument og så videre. I dag tenker ikke mange 
databrukere på hva som ligger bak når man 
tegner, leker, spiller og skriver på en PC eller 
MAC. I nyere pedagogiske verktøy prøver man å 
benytte intuitive symboler, navn eller tegninger 
for å gjøre ting lettere. Poenget er å kunne senke 
terskelen for å utføre operasjoner, også i mate-
matikk. For eksempel: Hva skjer når man legger 
sammen funksjoner, trekker fra, multipliserer, 
dividerer eller kombinerer ulike uttrykk i form 
av funksjoner av andre funksjoner? I denne 
artikkelen skal vi leke litt med dette i GeoGebra 

for å se hvordan barn kan arbeide med matema-
tiske sammenhenger på et høyre nivå enn de 
vanligvis kunne ha gjort.

GeoGebra er et verktøy som er mye brukt 
i skolen i dag. Det åpner for slike forenklin-
ger, spesielt innenfor todimensjonal geometri. 
Programmet forstår selvsagt bare matematiske 
uttrykk som sin(x) eller 2–x. Det er imidlertid 
mulig å skjule disse funksjonsuttrykkene ved 
å gi dem navn som er mer intuitive. På den 
måten kan en eksperimentere med former 
lenge før man har lært de analytiske uttrykkene. 
Geo Gebra åpner for en slik heuristisk læring. 
Eksempler på intuitive navn er formen på funk-
sjonsbildet til et uttrykk. Sinus- eller cosinus-
funksjonen kan kalles bølge, f (x) = x kan kalles 
skrå og kvadratrotfunksjonen kan kalles nes 
– fordi de ligner på slike former. Halvsirkel er 
selvforklarende. Gauss-lignende funksjoner kan 
kalles bulk eller hump. I første omgang kan man 
se bort fra størrelser, plassering, orientering og 
speiling. Poenget med dette er at når man først 
har slike funksjonsnavn, er det lettere å mani-
pulere dem og få et direkte synlig resultat. 

Hva skjer med en hump når man legger til 
eller trekker fra 2? Jo, kurven løfter eller senker 
seg 2 enheter opp eller ned. Hva skjer når man 
setter minus foran? Ja, kurven snur seg opp ned. 
Hva skjer hvis man ganger eller deler med et 
tall? Kurven kan endre både plassering, orien-
tering og høyde. Den kan også speiles om en 
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horisontallinje. Dette gir opphav til videre geo-
metrisk eksperimentering med ulike sammen-
setninger av funksjoner. 

Prøv å addere eller multiplisere hump med 
bølge, eller hump eller bølge med skrå. Altså 
skriv: hump · bølge, bølge + skrå eller hump · skrå. 
Nokså enkelt, og med fascinerende resultat. 
Funksjoner kan altså utsettes for de samme 
regneregler som vanlige tall, men nå med geo-
metrisk resultat. Bland også inn vanlige tall, for 
eksempel (bølge/2) · hump og lignende. Prøv også 
å dele funksjoner på hverandre.

Man kan selvsagt bruke mer matematiske 
uttrykk som parabel, hyperbel og tredjegrads-
kurve, men vær obs på at disse ordene er mer 
abstrakte enn de mer intuitive navnene oven-
for. Med intuitive funksjonsnavn kan man 
utføre geometriske operasjoner lenge før man 
har lært de mer matematiske funksjonsuttryk-
kene. Utprøving på barn langt ned i grunnsko-
len viser at dette går helt greit. I det følgende 
gis det eksempler på grunnfunksjoner som kan 
brukes til videre eksperimentering.

Grunnfunksjoner
Eksemplene viser enkle standardformer for geo-
metriske figurer som er velegnet i GeoGebra. 
De må skrives inn med sine algebraiske uttrykk, 
men kan kalles noe annet. Når de brukes, tren-
ger man bare å benytte det nye navnet. Merk 
at uttrykkene systematisk er skrevet med små 
bokstaver. Dette er fordi GeoGebra ikke opple-
ver uttrykk som Skrå og skrå som det samme. 
For å skjule kurvene kan man trykke på den lille 
sirkelen ved siden av funksjonsuttrykket. Hvis 
dette gjentas, kommer de til syne igjen. Utryk-
kene med navn lar seg lagre på egen fil i Geo-
Gebra. Dette gjør at man kan hente eller dele 
grunnfunksjonene på en enkel måte.

bølge = sin(x)

kortbølge = sin(20x). Prøv gjerne andre verdier enn 20.

hump = 2–(x2). Prøv gjerne andre verdier enn 2 som 
grunntall.

halvsirkel � �4 2x . Prøv gjerne andre verdier enn 4 
(med 4 blir radien = 2).

nes = √x  . Rottegn skrives som sqrt, her: sqrt(x).
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strandsone = atan(x). atan eller arcus tangens er invers 
funksjon til tangens.

søyle =   |  1 __ x  |   Skrives abs(1/x). abs betyr absoluttverdi, 
dvs. minus blir pluss, og pluss forblir pluss.

vekst = 2x. Prøv gjerne andre verdier enn 2 som 
grunntall.

skrå = x

v = abs(skrå). abs betyr absoluttverdi, dvs. minus blir 
pluss og pluss forblir pluss. (Merk: Dette er et eksempel 
på en funksjon av en funksjon.)

Parabel = x2, hyperbel =    1 _ x    og tredjegrads-
kurve = x3 kan leseren selv skrive/tegne inn i 
GeoGebra.  

Sammensetting av funksjonsuttrykk.
Med definisjonene på plass i GeoGebra er det 
enkelt å regne med disse grunnfunksjonene 
med bruk av ulike sammensettinger som pluss, 
minus og multiplikasjon. Merk hvordan kom-
binasjonene «arver» formene til basisfunksjo-
nene på ulike måter. Husk å skjule resultatene 
ved å trykke på den lille sirkelen til venstre for 
funksjonsuttrykket. Ellers kan det lett bli geo-
metrisk «overflow» av kurver. Her er noen enkle 
eksempler.
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Kombinasjonseksempler

nes · kortbølge

halvsirkel – hump

halvsirkel – hump + kortbølge/2

bølge · kortbølge

Lek og moro med barnebarn
Egen erfaring viser at det ikke tar lang tid før 
man blir vant med å forutsi hvilken form en 
gitt kombinasjon vil gi. Forutsetningen er at 

man vet hvordan grunnformene ser ut, før 
man begynner å mikse dem, for eksempel skrå, 
hump, bølge eller halvsirkel. En videre progre-
sjon som jeg prøvde på mine barnebarn på 8 
og 10 år, var først å studere effekten av å addere 
eller subtrahere en konstant som 2, 5 eller 10. 
Kurven flytter seg oppover eller nedover i ulik 
grad. Dernest skiftet vi fortegn: skrå går da ned-
over istedenfor oppover, mens hump bulker seg 
nedover. Det samme gjør halvsirkel. Så multipli-
serte vi med 2, 4 eller 10: skrå blir brattere, bulk 
blir høyere og spissere, mens bølge får større 
utslag (amplitude). 

Vi begynte også med å sette sammen ulike 
funksjoner med +, –, · eller /. Vi startet med 
skrå og kortbølge: skrå + kortbølge genererer en 
skråstilt bølge som slanger seg oppover. Her så 
vi også på at man kan addere 2, 4 eller 10, eller 
sette minus foran. skrå + kortbølge må da stå i 
parentes. Deretter prøvde vi med skrå · kortbølge. 
Resultatet ble en bølge som vokser i begge 
retninger ut fra nullpunktet i aksekorset.

Så var det på tide med litt gjettelek. Jeg lot 
barnebarna prøve seg med frihåndstegning 
på et ark. Jeg ventet med å vise svaret på 
GeoGebra til tegningene var klare. Hvordan 
ser halvsirkel + kortbølge ut? Eller hump + skrå? 
Eller skrå – hump? Hva med halvsirkel – hump?

Hva hvis man multipliserer for eksempel 
hump · kortbølge eller bølge · kortbølge? Med litt 
øvelse klarte barnebarna å lage skisser som klart 
viste det samme som GeoGebra produserte. 
Etter hvert var det nok å peke med fingeren 
hvordan grafene gikk. Barnebarna klarte også 
etter hvert å si hvilke elementære funksjoner en 
kompleks graf var sammensatt av, altså en slags 
geometrisk analyse. Til slutt konstruerte de selv 
grafer med former ut fra egen fantasi.

Funksjonsuttrykk
Bortsett fra at noen må legge inn de algebraiske 
funksjonsuttrykkene, er det til nå ikke nødven-
dig å kunne disse uttrykkene eller å ha forstå-
else for symbolspråket de uttrykkes med. Heller 
ikke forståelse for x-akser og y-akser er påkrevd. 
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Dermed kan selv små barn klare dette så sant de 
kan taste inn ordene på tastaturet.

I ungdomsskole og videregående kommer 
funksjonsbegrepet og koordinatsystem mer 
på plass, og det neste kan passe mer for disse 
gruppene. Her er et par enkle ting å legge merke 
til: 

– Alle grafer går framover i x-retningen 
uten å bøye seg og gå bakover. Dette følger 
av definisjonen på en funksjon: Samme 
x-verdi kan bare ha én y-verdi (entydighet).

– Noen funksjoner tegnes bare opp innen et 
begrenset x-intervall (eksempelvis halvsir-
kel eller nes). Dette skyldes begrensninger i 
hvor funksjonene er definert: For reelle tall 
er rotfunksjonen ikke definert for negative 
verdier.

– Multiplikasjon mellom en funksjon som 
bare har positive y-verdier (ligger over 
x-aksen) med en funksjon som ligger på 
begge sider av x-aksen (dvs. har både nega-
tive og positive y-verdier), følger reglene for 
kombinasjoner av pluss og minus når de 
multipliseres.

Funksjoner har stor betydning i GeoGebra, noe 
som vises når vi bruker CAS (Computer Alge-
bra System). Uten å gå inn på dette her vil jeg 
trekke fram en spesiell funksjon som er lett å 
illustrere geometrisk: absoluttverdi-funksjonen, 
skrevet som abs(uttrykk) eller |uttrykk|, det vil 
si et uttrykk mellom to loddrette streker. Prøv 
dette med bølge: abs(bølge) eller abs(strandsone). 
Resultatet ligner kurven til en sprettball eller en 
måkevinge. En ser at absolutt-funksjonen gjør 
alle negative y-verdier om til positive. Geome-
trisk sett vil grafdeler under x-aksen speiles om 
denne slik at de kommer på oversiden.

Manipulasjoner på funksjonsargumentet
I uttrykket Funksjon(x) kalles x for argu-
mentet. Her er mange muligheter for mani-
pulasjon. Se hvilken effekt hump(x – 2) og 
hump(x  +  2) har, og lag gjerne en kurve med 

hump(x  +  2)  +  hump(x – 1). Her kan man få 
ideer til å lage sofistikerte landskap. Funksjoner 
av enda mer kompliserte funksjoner kan også 
prøves ut, for eksempel (funk1 (funk2 (x)), men 
merk at mange funksjoner ikke er definert for 
negative x-verdier, noe som kan få betydning for 
den ytre funksjonen (funk1).

Analyse av geometriske figurer
Hvilke basisfunksjoner består en sammensatt 
kurve av?

Gitt figuren:

Med litt øvelse kan man kanskje se at 
den er sammensatt av en hump og en bølge 
via multiplikasjon. En addisjon av hump og 
bølge (eller enda bedre: kortbølge for tettere 
svingninger) er nok lettere å «se», noe som 
viser at multiplikasjon er en mer omfattende 
operasjon enn addisjon. Det er kanskje verre 
å se bildet direkte ut fra det analytiske eller 
algebraiske uttrykket 2–x2 sin(x) der første del er 
humpen og andre del er bølgen. I fysikken ville 
man kalt dette for modulasjon; humpen blir 
modulert av bølgen (eller omvendt).

Et pedagogisk poeng her er nettopp at 
man kan øve seg til å «se» funksjonsbildet til 
analytiske uttrykk og få en forståelse av at de er 
bygget opp av blokker med enkle former. Dette 
krever at man husker noen grunnfunksjoner og 
deres analytiske uttrykk, slik denne artikkelen 
viser. Prøv også å tegne en funksjon og dennes 
deriverte/2 – deriverte inn på samme plott. Her 
er det mange analytiske sammenhenger som 
kan belyses. Bruk CAS-verktøyet Derivert i 
GeoGebra til dette.

Tredimensjonale figurer
GeoGebra gir mulighet for tredimensjonale 
figurer. Funksjonaliteten er ikke helt god, men 
en viss form for visualisering finnes via 3D 
funksjonen under «Vis»-menyen. GeoGebra 
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regner ut z-verdier over en mengde x, y-kombi-
nasjoner og lager et plott. 

For å lage 3D må man bygge en funksjon 
i både x- og y-argumenter, for eksempel x · y, 
som er den enkleste, eller ved å benytte de 
eksisterende intuitive funksjonene som hump 
eller bølge. Disse må nå skrives med x og 
y-argumenter: hump(x) · bølge(y). Figuren kan 
zoomes inn og ut samt dreies og ikke minst 
settes i rotasjon. Det er også mulig å endre 
fargene.

Her er bildet av hump(x) · bølge(y):

Ved å dreie en slik figur ser en at den har 
egenskapen for både hump og bølge, men i hver 
sin retning. Dette var tidligere universitetsstoff 
hvor vanskeligheten var å regne ut nok punkter 
til å tenke seg en flate. Nå gjør tegneverktøyet 
hele jobben.

En oppgave til slutt: Lag en humpfunksjon. 
Deriver den to ganger med CAS-verktøyet 
Derivert: 

 f (x) = derivert (derivert (hump)).

Se på denne i 2D-grafikk. Lag så en 3D-figur 
ved å angi f (x) · f (y) og aktiver visning av 3D. 
Kos deg med figuren!

Takk til Agnes og Just Holck Hauglin for hjelp 
til uttesting.
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Anne Birgitte Fyhn, Vilde Therese Teig,  
Steffen Skogvang Pedersen 

Musikk og fotball – 
matematisering i småskolen
Farmor skulle besøke en tredjeklasse og presen-
tere jobben sin, hun er matematikk didaktiker. 
Hun visste at det var noen-og-tjue elever i klas-
sen, og at om lag to tredeler av dem var fot-
ballgutter. Hun visste også at elevene brukte 
å synge sammen med kontaktlærer Kristin 
Bjørklid. Her så farmor Anne muligheter for å 
la elevene velge om de ville jobbe med fotball 
eller sang. Her var muligheter for undervisning 
som bygger på elevenes interesser. Hun fikk en 
dag til å arbeide med utforskende matematikk 
sammen med elevene, der fokus for undervis-
ningen var elevenes forståelse av musikk og 
fotball. De to tredjeårs lærerstudentene Vilde 
og Steffen ble med. Vilde gikk musikklinja på 
videregående skole, og hun hadde musikk som 
fag på lærerutdanninga. Steffen spiller fotball på 
byens førstedivisjonslag. Studentene ble rekrut-

tert ut fra spisskompetanse i musikk og i fotball. 
Kristin er en rutinert lærer, og Borgtun skole er 
vant til å ta imot studenter.

Opplegget bygger på Freudenthals (1973) 
begrep matematisering, en aktivitet som går 
ut på å organisere emner fra virkeligheten og/
eller emner fra matematikk, se figur 1. Elevenes 
forestillingsverden er utgangspunkt og premiss-
leverandør. Freudenthal påpeker at matematikk 
ikke er et ferdig system, men en aktivitet som 
veksler mellom å finne opp nye ting og å organi-
sere det man har oppfunnet. Lærerens oppgave 
er å veilede elevene til å «gjenoppfinne» mate-
matikk som andre har kommet fram til fra før. 
Freudenthal skiller mellom konkretisering og 
matematisering, og han går så langt som å si at 
konkretisering er ensbetydende med å plassere 
vogna foran trekkdyret i stedet for bak. Han 
vektlegger at elevene skal «gjenoppfinne» mate-
matikk slik matematikken opprinnelig kunne 
bli til, gjennom utforsking og systematisering 
av virkeligheten. «The learner shall invent some-

Anne Birgitte Fyhn
UiT – Norges arktiske universitet
anne.fyhn@uit.no

Vilde Therese Teig
UiT, lærerstudent
vte002@post.uit.no

Steffen Skogvang Pedersen
UiT, lærerstudent
steffen_93_7@hotmail.com Figur 1. Matematisering og konkretisering (Freudenthal, 

1973). 
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thing that is new to him but well-known to the 
guide» (Freudenthal, 1991, s. 48). 

Teksten vår gir innspill til hvordan elevers 
matematisering av kjente situasjoner fra musikk 
og fotball kan gi mening til de sentrale matema-
tiske begrepene vinkel og brøk. Vilde og Stef-
fen fikk presentert en skisse for opplegget, og 
de ble bedt om å komme med innspill. Deretter 
hadde de en uke på seg til forberedelser. Elev-
ene skulle velge å arbeide med fotball eller med 
musikk. Selv om det er overvekt av fotballgut-
ter i klassen, så er ikke alle interessert i fotball. 
Selv om Kristin har sunget med klassen fra de 
begynte på skolen, så er ikke alle like glad i å 
synge. For begge gruppene gjaldt det at fagstof-
fet skulle knyttes til matematikk-læreplanens 
kompetansemål innenfor et begrenset område. 
Musikkgruppa skulle fokusere på introduksjon 
til brøk, mens fotballgruppa skulle fokusere på 
introduksjon til vinkler. Elevene skulle først 
utforske en situasjon, deretter skulle de utforske 
matematikken i situasjonen. På slutten av dagen 
skulle de to gruppene oppsummere arbeidet sitt 
hver for seg og deretter presentere arbeidet for 
hverandre. De fikk velge presentasjonsform selv. 
Musikkgruppa skulle utforske muligheter for å 
synge noen kjente sanger som kanon. Fotball-
gruppa skulle utforske hvor det var best å stå 
for å skyte mål. 

Oppleggets faglige forankring 
Ifølge van Hiele (1986) kan vi skille mellom 
matematisk tenkning på fem ulike nivå. I denne 
teksten fokuserer vi på de to første nivåene.

Nivå 1: Visuelt, kjenne noe igjen.
Nivå 2: Deskriptivt, beskrive noe. 

På nivå 1 er elevene i hovedsak styrt av intui-
sjon. Hvis en elev som har nådd nivå 1 med 
hensyn til for eksempel kvadrater, blir spurt om 
hvorfor noe er et kvadrat, så er et typisk svar at 
«slik er det bare». Vårt undervisningsopplegg 
er rettet mot elever som er på vei mot nivå 1. 
En målsetting med opplegget er at elevene skal 

gjengi situasjonene med en tegning eller på 
annet vis, slik at de etter hvert kan utvikle ideer 
om at «noe» er en vinkel eller en brøk. Niss og 
Højgaard Jensen (2002) kaller det å lage slike 
representasjoner representasjonskompetanse. 

Anne påpekte at læreplanen burde ha et 
kompetansemål i geometri som omhandler 
å gjenkjenne noe som en vinkel, van Hieles 
nivå  1. Læreplanen er formulert slik at det er 
underforstått at elevene skal beherske dette på 
forhånd. Norsk skole har tradisjon for at elevene 
blir introdusert for vinkelbegrepet ved å måle 
vinkler før de vet hva en vinkel er (Fyhn, 2007). 
Læreplanen har heller ikke kompetansemål som 
går ut på å kunne gjenkjenne noe som en brøk 
før elevene skal beskrive og bruke enkle brøker 
i praktiske sammenhenger. 

Vårt opplegg tar utgangspunkt i kulturbasert 
utforskende arbeid med matematikk i skolen, 
slik for eksempel Fyhn et al. (2015a, 2015b) har 
gjennomført på Snåsa. Elevene utforsker emner 
fra en kjent kultur og beskriver resultatet ved 
hjelp av matematikk. Disse arbeidene bygger på 
Bishop (1988), som sier at matematikk er et kul-
turelt produkt utviklet av mennesker. Bishops 
perspektiv har til felles med Freudenthal (1973, 
1991) at begge betrakter matematikk som en 
aktivitet. Freudenthal (1991) bygger sitt arbeid 
med matematisering på Van Hieles (1986) nivå-
tenkning1. Van Hiele påpeker at framgangen fra 
ett nivå til det neste, avhenger mer av instruk-
sjon enn av alder og biologisk modenhet.

Ifølge Bishop (1988) kan ikke matematikkut-
danning være utdanning uten å bidra til utvik-
ling av verdier. Derfor spør han om forskjellen 
på matematikk-trening og matematikk-utdan-
ning handler om utvikling av verdier. Oppleg-
get vårt har som intensjon å bidra til å utvikle 
elevenes forståelse av musikk og fotball på hen-
holdsvis musikkens og fotballens premisser. 
Fotballens og musikkens verdier må tas vare på 
og respekteres. Under kyndig ledelse av studen-
ter som har spisskompetanse innen musikk og 
fotball, skal elevene utforske sin egen virkelig-
het. Der den tradisjonelle skolematematikken 
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ville støttet seg på konkretiseringer, vil vårt 
opplegg støtte seg på selve aktiviteten og det 
språket elever og lærerstudenter bruker for å 
beskrive og forklare selve aktiviteten. Elevenes 
matematisering består i dette. En annen målset-
ting med opplegget er at matematikk kan bidra 
til at elevene utvikler sin forståelse av henholds-
vis musikk og fotball.

Opplegget er forankret i Norges offentlige 
utredninger nr.   8 i 2015, Ludvigsenutvalgets 
rapport om fremtidens skole, som vektlegger 
dybdelæring og tverrfaglig arbeid. Utvalget 
påpeker at for å oppnå kompetanse er det viktig 
at elevene har kunnskap om og forståelse av a) 
det de har lært, b) hvordan de kan bruke det 
de har lært, og c) når de kan bruke det de har 
lært. Et mål med opplegget vårt var å ta høyde 
for disse tre punktene ved at matematikken ble 
integrert i utforsking av et interessefelt som 
eksempelvis musikk eller fotball på dette inte-
ressefeltets premisser. Utvalget hevder videre at 
å utvikle forståelse innenfor et fagområde eller 
på tvers av fagområder krever at elevene både 
reflekterer over det de lærer og setter det i sam-
menheng med det de kan fra før. Dette er i tråd 
med vårt opplegg. 

Rapporten påpeker at dybdeæring ikke er 
dybde i alt for alle. For å kunne gå i dybden i 
enkeltemner må elevene ha mulighet for å gjøre 
valg. Å lære noe grundig og ikke overflatisk 
krever en aktiv involvering fra elevens side, 
men det er skolens ansvar å legge til rette for 
god læring. Vårt opplegg startet med å gi elev-
ene mulighet til å velge mellom musikk og fot-
ball. Elevene fikk oppgaver knyttet til aktiviteter 
de liker å holde på med, og de ble invitert til å 
gå i dybden på hva som skjer innenfor denne 
aktiviteten: Hva må egentlig til for å synge en 
sang som kanon? Hva skal til for at en fotball-
spiller står godt plassert med tanke på å skåre? 
Opplegget vårt var tenkt som en introduksjon 
til dybdelæring. Dersom studentene hadde fått 
følge klassen over tid, ville det vært naturlig at 
de stilte oppfølgingsspørsmål til elevene etterpå.

Gjennomføring av opplegget
Fordi Vilde og Steffen har særlig interesse 
for musikk og fotball, var det en risiko for at 
undervisningen ville ende med mye kontekst og 
lite matematikk. Kolstø (2006) hevder i likhet 
med Ludvigsenutvalget at praktiske elevaktive 
arbeidsmåter forutsetter refleksjon over fag-
innhold for at aktiviteten skal kunne resultere 
i læring i faget. 

Dagen etter undervisningen møttes Vilde, 
Steffen og Anne for å diskutere opplegget. 
Studentene hadde ikke vurdert å slå opp i en 
lærebok under forberedelsene. Steffen opplevde 
oppgaven slik at han sto forholdsvis fritt i til-
nærming til vinkelbegrepet, derfor var det ikke 
nødvendig å studere lærebøkenes tilnærmin-
ger. Han slapp risikoen for å bli påvirket av en 
lærebok som noen andre hadde skrevet. Steffen 
har flere ganger erfart at han kan bli litt låst og 
«farget» av opplegg som er gitt på forhånd, for 
eksempel i en lærebok. Uten lærebok måtte han 
i større grad ta i bruk sin egen faglige kompe-
tanse og sine kunnskaper både fra fotball og 
fra lærerutdanningen. Slik fikk han designe og 
prøve ut et eget læringsløp. Steffen syntes dette 
var artigere enn å følge progresjonen i en lære-
bok. Vilde mente de hadde godt av å bli tvunget 
til å tenke gjennom hvordan de skulle legge opp 
timen. Læreboka framstår ofte som en fasit på 
hvordan stoffet skal presenteres, men i vårt pro-
sjekt følte hun at «… jeg er mere den som har 
opplegget, som på en måte har kontroll helt, da».

Sangen Fader Jakob
Åtte elever valgte å synge, og de kjente sangen 
Fader Jakob fra før. Først sang alle i lag, der-
etter delte Vilde dem i to grupper à fire elever 
som sang kanon. Så delte hun dem i fire grup-
per. Vilde tegnet hele sangen på tavla slik figur 1 
viser. Først tegnet hun et langt og smalt rektan-
gel som representerte tid, og deretter ble sangen 
representert ved en sirkel. Vilde matematiserte 
sangen for elevene. Elevene hadde regelmessige 
avbrekk med sang innimellom, slik at elever 
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som mistet fokus underveis, skulle få mulighe-
ten til å kobles på igjen.

a)   b) 

Figur 2 a). Brøkene    1 __ 2   ,    1 __ 4    og    1 __ 8    framstilt som deler av et 
langt og smalt rektangel.
Figur 2 b). De samme brøkene framstilt som deler av en 
sirkel, slik Vilde viste på tavla.

Vilde tenkte musikken skulle hjelpe elevene 
med å forstå begrepene bedre. Hun observerte 
at mye av innholdet var vanskelig for elevene. 
Elevene tegnet og skrev på egne ark, men disse 
arkene ble kun brukt som støtteark til fram-
føringen for klassen. Vildes første kommentar 
etter at timen var over, var at elevene burde 
skrive og tegne mer enn hun hadde lagt opp til. 
Vilde oppsummerte at hun kunne invitert elev-
ene til å utvikle representasjoner av denne mate-
matiseringen, ved at de selv måtte lage tegninger 
underveis. Dette hadde kanskje ført til bedre 
forståelse. Dersom Vilde hadde bedt elevene 
om å tegne sangen, kunne hun guidet dem til å 
tegne den som et bilde eller en representasjon av 
tid. Da hadde elevene stått for matematiseringen 
og Vilde vært guide, slik Freudenthal vektlegger.

Vilde ønsket at det skulle være rom for sam-
menlikning mellom ulike måter å representere 
brøk på, og hun ønsket å vise at en firedel ikke 
alltid ser ut som et lite rektangel. Her var det 
den ivrige matematikklæreren Vilde som over-
døvet musikeren Vildes fornuft. Hun gikk over 
til sirkelrepresentasjonen for å fokusere på sen-
trale og grunnleggende aspekter ved brøk. Dette 
er fordi hun opplever at det er enklere å sam-
menligne halvparten, firedeler og åttedeler ved 
sirkelrepresentasjon enn ved et rektangel der 
delene ligger på rekke etter hverandre. Gjen-
kjenning av halve sangen som et rektangel, slik 
Figur 2 a) viser, er et eksempel på forståelse på 

van Hieles (1986) nivå 1. Introduksjon av brøk 
som sirkelsektor i denne konteksten er arbeid 
som passer for elever på vei mot nivå 2. Det er 
med andre ord usikkert i hvilken grad figur 2 b) 
ga mening for elevene. Vilde kommenterer at 
hun neppe ville brukt sirkelfiguren hvis hun 
skulle gjøre opplegget om igjen, fordi den ikke 
er ideell for å representere hvor lenge deler av en 
sang varer. Hun vet ikke om elevene oppfattet at 
for eksempel en firedel kan representeres både 
som en sirkelsektor og som et rektangel. 

Noen uker senere hadde Anne besøk av bar-
nebarnet som var på Vildes gruppe. På spørs-
mål om han husket hva de gjorde, svarte han 
«ja, vi sang noe sånn kor. Det var musikk, noe 
sånn musikkmatematikk». Etter spørsmål om 
hva slags matematikk det var, fortalte han at 
det var noe med deling, og at de sang Fader 
Jakob. Anne spurte hvordan de sang Fader 
Jakob. Svaret var: «Vi delte det opp. Vi delte det 
i to og i tre og i fire». Da foreslo Anne å synge 
Fader Jakob, først vanlig, og etterpå kunne de 
dele sangen i to og tre og fire. Dette gikk fint 
til og med deling i to. Så spurte Anne hvordan 
de skulle dele sangen i tre. Det visste han ikke, 
han svarte «husker ikke». Etter en tenkepause sa 
han at han ble forvirret. For å gi gutten et svar 
sa Anne at Vilde delte sangen i to og i fire, men 
ikke i tre. Gutten var på vei mot nivå 1, men 
Anne gjorde den tabben at hun stilte spørsmål 
som hører hjemme for elever som er på vei mot 
nivå 2.

Skåre mål
Steffen tegnet opp og beskrev situasjonen inn-
ledningsvis, før han spurte elevene om hvorfor 
noen plasseringer var bedre enn andre hvis du 
skulle skåre mål. Han opplevde nokså umiddel-
bart at dette var vanskelig stoff. Han fikk lite 
respons fra elevene. Noen visste hva 90 graders 
vinkel var, men stort sett ikke noe mer:  

[…] da blei det litt krevende for mæ da, på 
en måte, å beskrive … å fortelle kor mye, kor 
stor vinkel det va å skåre på. En sånn setning 
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ville jo ikke dem ha skjønt da. Derfor blei 
det jo litt sånn … at æ måtte bare, når æ sto 
der og ikke fikk noe fra dem, så måtte æ jo 
begynne å tenke litt på nytt da om korsen det 
egentlig kunne gjøres, og … klart … dem er 
jo helt på enkle begrepa som … ja, mest plass 
på den sida og minst plass på den sida, og har 
ikke de begrepa.

Steffen opplevde dette som utfordrende, kre-
vende og artig. Han visste rett og slett ikke 
hvilke ord han skulle bruke. Hadde det vært 
barmark, ville han gått til skolens ballbane for 
at elevene kunne prøve ut noen enkle skudd 
mens det sto en kjegle i mål. Så kunne de for-
søke å skyte fra ulike posisjoner for å se hvor 
det var størst mulighet for å skåre. De situa-
sjonene kunne vært utgangspunkt for videre 
arbeid og videre samtaler. Slik kunne stoffet 
blitt mer virkelighetsnært for elevene og trolig 
også engasjert dem mer. Dette kunne også gitt 
grunnlag for tverrfaglig arbeid med kroppsø-
vingsfaget. Ifølge van Hiele (1986) har hvert nivå 
ulikt språk og ulikt tankesett. Når Steffen ikke 
vet hvilke ord han skal bruke, så tyder det på 
at han forsøker sette seg inn i hvordan elevene 
tenker når de er på vei mot nivå 1. Det ville ikke 
gitt mening for elevene om han hadde brukt et 
språk som hører hjemme på nivå 2 eller nivå 3. 

Figur 3 viser notater fra en elevgruppe. Elev-
ene forklarte det som på fotballspråket heter 
skudd fra spiss vinkel, med at du må «sikte 
veldig godt». Et skudd rett på mål ble forklart 
som å «skyte mellom de to» stengene. Steffen 
tenker at det kan være interessant å snakke med 
elevenes fotballtrenere om språk og begreps-
bruk, for eksempel hva det egentlig betyr å 
«legge ut 45 grader». Hvis elevene får fokus på 
dette når de er på fotballbanen, blir de kanskje 
mer bevisst på ordbruken, og de kan kanskje 
relatere vinkler til en kjent kontekst når de 
arbeider med temaet på skolen. 

Representasjoner
En tradisjonell lærebok presenterer først eksem-

pler på nytt fagstoff og deretter eksempler på 
oppgaver fra dette stoffet. Utgangspunktet er 
matematikken, og lærebokforfatteren har ofte 
konkretisert matematikken i eksempler og 
oppgaver. Elevene blir presentert for lærebok-
forfatterens representasjoner. Ved matematise-
ring av elevenes interesseområder er situasjo-
nen omvendt. Utgangspunktet og premissene 
tilhører virkeligheten, og matematiseringen 
kan starte med elevenes representasjoner av en 
situasjon. Sangen Fader Jakob ble først matema-
tisert ved at Vilde representerte sangen med et 
langt, smalt rektangel som hun deretter delte i 
to. Når sangen ble delt i to, var det fire elever på 
hver gruppe, og når sangen ble delt i fire, var det 
to elever per gruppe. Fire elever representerte 
halvparten av gruppa, mens to elever represen-
terte en firedel av gruppa. Vilde kunne stilt et 
ledende spørsmål om dette og bedt elevene vise 
hvor mange de er i hver gruppe når de synger 
kanon. På slutten ble elevene spurt om hva som 
var mest av to firedeler og en halv. Det visste 
de ikke. De visste at to elever var en firedel, og 
at fire elever var halvparten. De visste også at 
fire firedeler var hele sangen. Dette er eksempler 
på at elevene kjenner igjen de ulike representa-
sjonene av brøkdeler. De er på vei mot det van 
Hiele (1986) kaller forståelse på nivå 1, forståelse 
som er nødvendig for at de skal kunne si at noe 
er en brøk. Steffens elever startet med å tegne 

   

Figur 3. På slutten av dagen spurte Anne en gruppe 
med tre elever om hvor det kunne være lurt å stå for å 
skyte, deretter ba hun elevene tegne opp skudd mot de 
to stolpene. Så spurte hun hvordan de ville skyte for å 
skåre, og ba dem også forklare dette med ord. Figuren 
til venstre viser elevenes tegning. Figuren til høyre viser 
samme oppgave når skytteren sto plassert til siden for 
mål.
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nettmasker i fotballmålet og hode og kropps-
deler på den som skulle skyte mål. Etter hvert 
representerte de fotballmålet som et rektangel 
og skytteren som et punkt. I tillegg tegnet de 
opp dødlinja. Figur 2 viser hvordan elevene 
representerte stolpeskuddene som linjestykker. 
De var innforstått med at stolpeskuddene repre-
senterte ytterpunktene for hvor det gikk an å 
skåre. Dette viser at elevene har lyktes med å 
representere personer som punkt og skudd som 
linjestykker. De er på vei mot nivå 1. 

Oppsummering
Både Vilde og Steffen opplevde det som spen-
nende og utfordrende å arbeide med elev-
ers matematisering av interesseområder som 
musikk og fotball. De var begge godt kjent med 
sitt eget interesseområde, og begge brøt ut i 
latter da de ble spurt om de trodde Vilde kunne 
undervist i fotball og vinkler, mens Steffen 
underviste i musikk og brøk. Vilde sier at hun 
lærte mye av å være med på prosjektet, og at det 
var nyttig å se så tydelig at det er mulig å kom-
binere et interessefelt med matematikk. Hun 
hevdet at dette tilfellet var et godt eksempel på 
at elevene ble mer interessert i undervisningen, 
og at det kan øke kompetansen på flere ulike 
felt samtidig. Vilde syntes det var befriende å gi 
slipp på lærebøkene og kun bruke kompetanse-
mål og egne ideer i planleggingen av økta. For 
at et slikt opplegg skal fungere optimalt, burde 
hun ha bedre kjennskap til elevene og deres 
forutsetninger. Som nevnt tidligere, ville hun 
også lagt opp til mer tegning og skriving for 
elevene, slik at elevene fikk mulighet til grun-
digere utforsking og egen matematisering. Da 
ville det kanskje også dukke opp flere spørsmål, 
kommentarer eller tegninger, som i neste runde 
kunne bidratt til hennes forståelse av elevenes 
kompetanse. På det viset kunne hun blitt rustet 
til å hjelpe elevene videre. 

Steffen hadde lært hvor viktig begreps- 
og språkbruken er for at elevene faktisk skal 
skjønne noe av undervisningen. Han har tid-
ligere erfart at man ofte tar for gitt at elevene 

skjønner begreper som voksne oppfatter som 
enkle. I tillegg har han lært at det er viktig å 
tenke gjennom hvilken respons han kan for-
vente seg fra elevene, før han går i gang med 
et undervisningsopplegg. Dette kan og bør han 
forberede seg på ved å se for seg hva elevene 
eventuelt kan svare. Dette er noe han ville tenkt 
og reflektert mer over dersom han skulle gjort 
det samme opplegget om igjen. Steffen har også 
lært og blitt mer bevisst på at man ikke alltid 
trenger en lærebok for å legge opp til god mate-
matikkundervisning. Steffens opplegg lyktes 
med å få fram elevenes faglige ståsted: De visste 
ikke hva en vinkel var. I Vildes gruppe var ikke 
dette like tydelig. Tilsynelatende kunne man 
som tilskuer få inntrykk av at elevene forsto hva 
en brøk var, og at de var i stand til å sammen-
ligne brøker av ulik størrelse. 

Opplegget hadde som intensjon å bidra til 
elevenes forståelse av musikk og fotball på hen-
holdsvis musikkens og fotballens premisser. 
Vilde sier følgende om dette: «Fokuset er delt i 
en slik time, og både matematikk og musikk er 
fokusområder. Men vi har likevel arbeidet med 
relevante ting i henhold til musikken, som det 
å synge i kanon, som jo kan være krevende, og 
som er nødvendig å øve på dersom man skal få 
det til. En musikklærer vil nok være glad for at 
det er arbeidet med dette, men i en ren musikk-
time vil det være mange andre ting som må stå 
mer i fokus, for eksempel å synge rent og helt 
synkront.» 

Noter
1 Van Hiele påpeker at framgangen fra ett nivå til 

det neste avhenger mer av instruksjon enn av 
alder og biologisk modenhet. Han vektlegger at 
han ikke deler Piagets perspektiv på dette.

Referanser
Bishop, A. J. (1988). Mathematics Education in its Cul-

tural Context. Educational Studies in Mathematics, 

(fortsettes side 7)
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Høsten 2017 blir grunnskolelærerutdanningene 
femårige, og høsten 2022 strømmer de ferske, 
ferdigutdannede mastergrunnskolelærerne ut i 
Skole-Norge. Hva kan skolene vente seg?

Lærerne som kommer ut, har 2–4 skolefag 
(2–3 hvis de har gått utdanningen for 5.–10. 
trinn og 3–4 hvis de har gått på utdanningen 
for 1.–7. trinn). I minst 1 av fagene har de 60 
studiepoeng etter de 3 første årene, og dette 
bygger de videre på i de 2 siste årene, enten med 
master i didaktikk i skolefag eller med master i 
pedagogikk eller spesialpedagogikk. Alle har 60 
studiepoeng pedagogikk og elevkunnskap (som 
i dag), og alle har 110 dager praksis.

Noen frykter at dette innebærer en teoreti-
sering, men i skrivene om utdanningen er det 
presisert at utdanningen skal være rettet mot 
klasserommet – med masterfaget som grunnlag 
skal studentene blant annet kunne «planlegge, 
evaluere og revidere læringsopplegg» og kunne 
«bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig 
og pedagogisk nytenkning i skolen». De skal 
altså gjennom utdanningen få erfaringer med 
utviklingsarbeid i skolen som bygger på solid 
kunnskap i fag, fagdidaktikk og pedagogikk. 

Dette er jo heller ikke så nytt – mange av 

de femårige grunnskolelærerutdanningene 
vi allerede har rundt om i landet, er «tett på» 
klasserommet. Grete Ollila, rektor ved Storelva 
skole, fortalte i et intervju på nettsidene til Uni-
versitetet i Tromsø – Norges arktiske universi-
tet: «Vi har fått masteroppgaver som har vært 
helt skreddersydd for oss og vår skolehverdag» 
(Brøndbo, 2015). Tilfeldig utvalgte titler på 
masteroppgaver fra rundt om i landet fortel-
ler en liknende historie: «En matematikklærers 
bruk av medierende redskaper i undervisning 
av lengde, areal og volum», «’Vi må tenke og 
ikke bare tegne’ – en masteroppgave om bruk av 
koding i matematikkundervisningen i skolen» 
eller «Tallforståelse og mentale regnestrategier 
på småskoletrinnet».

Det finnes mye forskning på hva som skjer 
med nyutdannede lærere når de kommer ut i 
skolen. Mange nyutdannede lærere har store 
visjoner om at de skal prøve ut nye ting, basert 
på det de har lært gjennom studiene. Men når 
de kommer ut, blir det viktigste i første omgang 
å gjøre så godt de kan for å «overleve» de første 
skoleårene. Caspersen og Raaen (2014) beskri-
ver hvordan nyutdannede lærere strever med 
å håndtere alle utfordringene i jobben og ofte 
føler at de ikke har erfaringen som skal til for å 
delta fullverdig i samarbeid med kollegene. Det 
er vanskelig å finne tid til å utvikle alternative 
opplegg selv. Det hadde vært gøy, både for den 
enkelte og for skolen som tok imot, om de nyut-
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dannede allerede hadde erfaring med å utføre 
utviklingsprosjekter i skolen. Da ville de kunne 
komme ut med gode erfaringer om at de hadde 
noe å bidra med som de visste både var faglig 
godt og praktisk gjennomførbart.

La meg ta et eksempel: Erfaringer og forsk-
ning fra mange land tyder på at matematikk-
historie kan trekkes inn i undervisningen for å 
motivere elevene og samtidig vise sammenhen-
ger i matematikken. For eksempel kan matema-
tikkhistorien bidra til å gjøre faget menneskelig 
og vise hvordan matematikken ofte er utviklet 
for å løse de store problemene i verden (Smestad, 
2016). Mange lærerutdanninger har i dag en 
del matematikkhistorie på pensum, og enkelte 
institusjoner har egne kurs hvor man lærer om 
matematikkens historie på masternivå. 

Er det slik at den kunnskapen studen-
tene får, automatisk gjør dem i stand til selv å 
bruke matematikkhistorie for å undervise på 
nye måter? En masteroppgave som ble levert 
ved Universitetet i Agder for et par år siden 
(Steinshamn, 2014) er interessant i denne sam-
menhengen. Steinshamn undersøkte hva som 
skjedde når en nyutdannet lærer («Martin») 
skulle prøve å utvikle et undervisningsopplegg 
basert på matematikkens historie. Han kom ut 
fra lærerutdanningen (med master!) med tro på 
bruk av matematikkhistorie i undervisningen 
og med en viss innsikt i matematikkhistorie, 
men opplevde det som svært krevende å skulle 
utvikle noe selv parallelt med å komme i gang 
som lærer. Å finne ressurser og kilder var ett 
problem, men et vel så stort problem var begren-
set tid til å planlegge og at lærerne har lite tid til 
å være faglig støtte for hverandre. Dermed kan 
det hele bli en tap-tap-situasjon: Den nyutdan-
nede læreren kommer ut i skolen med visjoner 
som han ikke klarer å gjennomføre, og skolen 
får ikke noe særlig utbytte av disse visjonene og 

kunnskapene som ligger bak dem. Hadde det 
ikke vært bedre om Martin allerede i utdan-
ningen sin hadde gjennomført noen slike store 
utviklinger, som han dermed visste var gjen-
nomførbare, og som skolen kunne få glede av 
– en vinn-vinn-situasjon?

Matematikkhistorie er naturligvis bare ett 
eksempel (selv om det ligger mitt hjerte nær). 
Poenget mitt er at når alle nyutdannede grunn-
skolelærere om noen år har master, har alle 
fordypet seg solid i et begrenset tema. Forhå-
pentligvis har de også realistiske skoleerfaringer 
med utprøving av forskjellige typer undervis-
ning knyttet til dette spesialtemaet. Dermed 
kommer de ut i skolen, ikke bare med kjennskap 
til de nyeste forskningsresultatene, men også 
med innsikt i hvordan man kan utvikle opp-
legg for å nyttiggjøre seg disse i undervisningen. 
Kanskje kommer de inn i en god sirkel, hvor de 
fortsetter å lese ny forskning og videreutvikle 
undervisningen sammen med sine kolleger? Det 
er et mål å jobbe mot, både for lærerutdannin-
gene og for skolene som praksisarena.
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Denne gongen er lærarintervjustafetten komen 
til Møre og Romsdal, der Leif Bjørn Skorpen 
har stilt spørsmåla til to engasjerte lærarar ved 
Volda Ungdomsskule.

Lena H. Vatsaas
Har du ei positiv erfaring frå matematikkunder-
visning som du ynskjer å dele med andre?

Eg har tidlegare brukt noko som eg kallar 
personleg arbeidsfelt. Med utgangspunkt i ei 
vurdering av eleven, til dømes ei prøve, ein sam-
tale, ei framføring, eller liknande, finn eg fram 
til eit kompetansemål, eller delar av eit kompe-
tansemål, som eleven treng å arbeide meir med. 
Så lagar eg eit heilt konkret opplegg som denne 
eleven kan jobbe med. For å arbeide spesifikt 
med det han eller ho treng å lære meir om, 

får eleven 
eit ark med 
skildring av 
ein konkret 
arbeidsmåte. 
Det kan 
til dømes 
vere å sjå 
ein bestemt 
video, stu-
dere eit døme 
i boka, sam-
tale med ein 
medelev om eit konkret døme, ein læringssam-
tale, løyse eller rette ei bestemt oppgåve, lage ei 
oppgåve sjølv, osb. Etter denne økta får eleven 
ei ny vurdering. Det kan gjerne vere eit munn-
leg spørsmål til eleven. Poenget er berre at eg 
får tilbakemelding på om eleven no har skjønt 
det eller ikkje. Ved neste skriftlege prøve kan til 
dømes ein del vere felles for alle, og ein del kan 
vere knytt opp mot det personlege arbeidsfeltet.

Inspirasjonen til denne måten å arbeide 
på fekk eg frå tidlegare kollega Elin Opsal. 
Arbeidsmåten krev god disiplin for å kunne 
gjennomførast. Eg har gode erfaringar med 
denne arbeidsmåten frå tidlegare, men då på 
høgare klassetrinn, i hovudsak på tiande steget. 
No skal eg for første gong prøve det ut i åttande 
klasse, som ein del av utviklingsarbeidet på vår 
skule om vurdering for læring.
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Kva ser du på som god matematikkundervisning 
for ungdomssteget?

Eg er opptatt av kva tilbakemeldingar vi 
gjev til elevane. Det er viktig med spesifikke og 
konkrete, faglege tilbakemeldingar, og sjølvsagt 
framovermeldingar. Dette vert ekstra viktig å 
innarbeide i åttande klasse slik at elevane øver 
seg i å opparbeide sjølvregulering. Eg meiner 
utvikling av sjølvregulering kan vere ein viktig 
del av god matematikkundervisning. Tilbake-
meldingane mine har gjerne ei slik form: «Du 
har gjort slik og slik. Eg skjønar kva du har 
tenkt. Noko er rett, men her er det ein feil…» 
Eg kan gjerne stille spørsmål som får eleven 
til sjølv å innsjå at noko er feil. Denne måten 
å gje tilbakemelding på står i kontrast til: «Så 
flink du er!» Sjølvsagt må eleven få slike tilba-
kemeldingar òg, men det er i hovudsak ein del 
av kontaktlæraroppgåva. Faglærar sine tilbake-
meldingar bør vere mest moglege konkrete og 
retta mot det faglege, slik at eleven forstår kva 
som er rett og kva som ikkje er rett, og kvifor 
det er slik.

Kva synest du er den største utfordringa med å 
vere matematikklærar?

Haldningane i samfunnet om at matematikk 
er vanskeleg. Dette blir fort ein sjølvoppfyllande 
profeti. Mange elevar kjem med ei forklaring på 
kvifor dei ikkje er flinke i matematikk, som byg-
gjer på at det rett og slett ikkje er forventa av dei 
at dei skal vere gode i dette faget. 

I løpet av dei siste åra har samfunnsutvik-
linga gått i ei retning der matematikkfaget har 
mista nokon av dei naturlege koplingspunkta 
med dagleglivet til ungdommane. Dette gjeld 
spesielt bruk av pengar og klokker. Tidlegare 
gjorde elevane seg mange nyttige og konkrete 
erfaringar med til dømes addisjon og subtrak-
sjon i samband med bruk av pengar når dei 
handla i butikkar og kioskar. Dei måtte finne 
ut om dei hadde nok pengar med seg til å kunne 
betale det dei hadde funne fram. Dei betalte 
med kontantar og fekk tilbake vekslepengar. 
No brukar dei fleste kort, og prisane er berre 

abstrakte talsymbol på ein skjerm. Det er stadig 
færre barn og unge som brukar klokke. Mange 
barn vert i dag «fjernstyrte» av foreldra gjen-
nom bruk av mobiltelefon. I staden for å avtale 
at barnet skal kome heim til eit bestemt tids-
punkt, er det mange foreldre som berre sender 
ei melding eller ringjer når han eller ho skal 
kome heim. På den måten mister barnet ein 
naturleg arena der han eller ho kunne fått erfa-
ring med å planlegge tid og tidsintervall. No er 
det engelskfaget som får mest gratis frå barna 
sitt kvardagsliv gjennom sosiale media, engelsk-
språklege TV-seriar, spel og You Tube-videoar.

Det er òg eit problem at vi har så lita tid! 
Det er nesten slik at eg kan få panikk viss eg 
mister fem minutt av ein matematikktime. Det 
er altfor stort pensum i forhold til den tida vi 
har til rådevelde! 

Kva kunne du tenke deg å prøve ut i matematikk-
undervisninga på din skule?

Legge bort lærebøkene og gjere arbeid som 
treff elevane i større grad. Fokusere meir på 
kompetansemåla i læreplanen og lage eller finne 
relevante oppgåver og aktivitetar knytt til dei. 
Slutte å lage arbeidsplanar ut frå lærebøkene, 
men heller lage dei direkte ut frå kompetan-
semåla. I ein hektisk kvardag er det sjølvsagt 
altfor lita tid til å lage eigne oppgåver, men 
det fins mange gode nettressursar. Ei nettside 
eg har brukt mykje er matematikk.org. Dette 
er tidkrevjande, og ein må tenke samarbeid i 
heile kollegiet på klassesteget. Hos oss er det 3-4 
parallellar på kvart klassesteg.

Elevane må få oppleve at oppgåveløysingane 
er relevante og at dei appellerer til elevane si 
nysgjerrigheit. Mange elevar gjer oppgåvene på 
arbeidsplanen berre fordi lærarane forventar det 
av dei, eller fordi dei vert motiverte av å stryke 
ut på planen etter kvart som dei gjer oppgåve 
etter oppgåve. Eg trur mange elevar dett ut her 
på grunn av manglande indre motivasjon. Opp-
gåvene er ofte ikkje relevante nok. Eg ynskjer 
at elevane skal sjå nytta av dei oppgåvene dei 
løyser.
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Matematikk er eit praktisk fag, men elevane 
har ein teoretisk skriftleg eksamen som vert 
gjort «liksom-praktisk» gjennom tekstoppgåver. 
Mange av oppgåvene vert av elevane oppfatta 
som teoretiske og fjerne. I norsk og engelsk har 
ein to karakterar, ein skriftleg og ein munnleg. 
I matematikk er det berre éin standpunktka-
rakter, sjølv om elevane kan kome opp til eksa-
men både i matematikk skriftleg og munnleg. 
Ein burde hatt to karakterar, som i større grad 
avspeglar det praktiske og det munnlege.

Kva kunne du tenke deg å lese om i Tangenten?
Konkrete undervisningsopplegg som ein veit 

elevane vil kome til å få stort læringsutbytte av!

Oddbjørg Myklebust
Kva ser du på som god matematikkundervisning 
på ungdomssteget? 

Det trur eg vil variere veldig ut i frå kven du 
spør. Likevel vil eg prøve meg på å ta med nokre 
nøkkelord som eg meiner vil kunne vere aktu-
elle på alle klassetrinn, og dermed også på 9. 
trinn der eg arbeider i dag. 

Det første nøkkelordet eg vil nemne er rela-
sjon. Eg trur at det er veldig viktig å ha ein god 
relasjon til elevane. Då kan ein skape ein god 
og trygg dialog, og dei veit kva du forventar av 
dei. Tilbakemelding, korrigering og hjelp vil bli 
opplevd som støtte for læring.

Eit anna nøkkelord er variasjon. Det er viktig 
at ein varierer korleis ein arbeider med faget. 
Skal ein arbeide åleine, i par, i grupper eller i 
heil klasse? Kva tid ein skal gjere kva, avhenger 
av kva som er målet med undervisningsøkta, 
kor ein er i læringsprosessen og kva oppgåvety-
par ein skal arbeide med. Nokre aktivitetar, som 
til dømes repetisjon av kjent stoff, kan ein av og 
til jobbe med åleine. Meir samansette problem 
kan det vere godt å kunne jobbe med saman 
med ein læringspartner eller gruppe. 

Tid er det siste nøkkelordet eg vil ta med i 
god matematikkundervisning. Eg trur at dei 
aller fleste matematikklærar vil seie at ein treng 
tid for å bli god. Ein treng å trene, og det er ikkje 

nok å berre gjere 
noko ein gong. Eg 
trur at det er viktig 
å ha litt «is i magen». 
At ein som lærar tør 
å stoppe opp og ta 
den tida som klassa 
eller gruppa treng. 
Det er veldig lett å 
føle at ein bør følge 
halvårsplanen eller 
periodeplanen, og 
ikkje tør å bruke meir tid sjølv om ein merkar 
at elevane treng det. Matematikk har hatt ein 
tradisjon for å jobbe etter spiralprinsippet. Men 
av og til føler eg at ein endrar tema/emne akku-
rat i det ein del elevar har klart å lære noko nytt, 
men før dei har fått nok tid til å automatisere 
det dei har lært.

Kva synest du er den største utfordringa med å 
vere matematikklærar i ungdomsskulen?

Den organiseringa som stort sett vert brukt 
på ungdomstrinnet i Noreg i dag, er at elevane 
følgjer same klasse uavhengig av fagelege nivå. 
Det gjer at det i same klasserom er stor spreiing 
på elevane sine fagelege kompetansar. Nokre 
elevar har store hol i grunnleggjande talforstå-
ing, inkludert dei fire rekneartane, medan hos 
andre er dette nesten som ein ryggmergsrefleks. 

Dei erfaringane, opplevingane og forventin-
gane elevane har til faget varierer også mykje. 
Nokre elevar brukar mykje av tida og energien 
sin på å skjule kva dei ikkje kan, og har ikkje 
trua på seg sjølv og eigne faglege dugleikar. 
Andre synest faget er veldig spanande, og gler 
seg til å kunne bryne seg på nye utfordringar. 
Alle elevane har krav på å bli møtte der dei er 
og få ei undervisning som er tilpassa deira føre-
setnader. Eg synest det kan vere krevjande å få 
til i kvar undervisningsøkt.

Det er mykje ein skal ha kontroll over som 
lærar, og det gjeld ikkje berre det faglege. Ein 
ønskjer sjølvsagt å ha fokus på god fagleg læring, 
men der er også mykje anna som kan stele foku-
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set til ein lærar innanfor ei undervisningsøkt. 
Det kan til dømes vere å hugse å sende elevar 
som ikkje kan klokka til tannlege til rett tid, 
eller ta ut lag til turnering i friminutta. Dette er 
berre døme på noko av det som kan ta fokuset 
vekk frå god fagleg læring.

Eg ser også at kva elevane skal kunne når 
dei er ferdige med ti års skulegong har auka dei 
seinaste åra. Det er då spesielt innan den digitale 
kompetansen eg har sett mest endring. Ein del 
av denne kompetansen vil ein sjølvsagt arbeide 
med på ein slik måte at det er arbeidssparande, 
men likevel er det ganske omfattande kva 
elevane i dag skal kunne beherske etter fullført 
grunnskule. Dette resulterer då i at det er meir 
dei skal lære innan den same tidsramma.

Ei anna utfordring eg ser, er at matematikk 
er eit fag som har vore mykje framme i media 
sitt søkelys og då ikkje i eit positivt lys. Det 
har vore mykje fokus på dårlege resultat i Pisa-
undersøkingane, karakterkrav til lærarstuden-
tar, og ikkje minst kompetansekrav på 60 stu-
diepoeng til lærarar på ungdomstrinnet – sjølv 
om ein har realkompetanse og erfaring etter å 
ha arbeidd mange år i skulen. Eg trur mange 
matematikklærarar føler litt på den byrden av 
å ikkje bli sett på som gode nok, ikkje innfri 
krav og ei kjensle av at folk trur og meiner at ein 
ikkje gjer jobben sin. Det er viktig å framsnakke 
matematikk og rekning på alle arenaer i sam-
funnet, og ikkje gløyme at rekning er viktig, og 
ein grunnleggjande dugleik i alle fag. 

Kva synest du er mest spanande med arbeidet 
knytt til matematikkundervisning?

Noko av det eg opplever som spennande som 
lærar er at ein er i stadig utvikling og ein får 
jobbe med ungdom. Ein er som lærar så heldig 
å ha ein jobb der ein er med på utviklinga av 
elevane som menneske for ei framtid som ingen 
kjenner til. Denne utviklinga er ein prosess vi 
heile tida deltek i. På 9. trinn ved Volda ung-
domsskule har vi vore så heldige at vi får vere 
med i forskingsprosjektet RespMath (http://
prosjektsider.hsh.no/respmath/), som handlar 

om å utvikle kompetanse i vurdering for læring 
i matematikk blant norske ungdomsskulelæra-
rar. Det går i kortversjon ut på at læraren skal 
utnytte vurderingsinformasjon til å utvikle 
eigen undervisning, og til å engasjere eleven i 
læringsdialog om eigne læringsbehov.

Eg synest dette er veldig spanande og håpar 
at prosjektet vil vere med å hjelpe oss endå eit 
steg vidare i utviklinga, ei utvikling som kan-
skje gjer oss endå betre i denne veldig viktige 
jobben som vi er så heldige å ha. 

Kva kunne du tenke deg å lese om i Tangenten?
Tangenten tek alt med mykje av det eg kan 

tenke meg å lese, men kanskje meir om kva som 
skjer innan nyare forsking i kortversjon og meir 
av konkrete oppgåver/aktivitetar som ein kan 
bruke til god dialog i matematikk på ungdoms-
trinnet.

Figur 12

– Etter at du har laget designene, kan du 
brette ut strimmelen for å se hvordan de 
ser ut. Da kan du designe strimmelen på 
datamaskin. Prøv å bruke foto!

– Lag en bruksanvisning for å vise hvordan 
flatene åpner seg til de andre flatene. Finn 
flere fleksagonmønster på nett, f.eks. på 
http://www.flexagon.net.

Vil du lese mer om dette, anbefales boken 
Wheels, Life and Other Matematical Amuse-
ments av Martin Gardner.

(fortsatt fra side 32)
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Anita Valenta

Tallforståelse  
– anvendelse og engasjement
Det sies ofte at tallforståelse er viktig for elevers 
matematikklæring, men det er ikke åpenbart 
hva tallforståelse innebærer. Kilpatrick, Swaf-
ford og Findell (2001) beskriver matematisk 
kompetanse som bestående av fem kompo-
nenter, og denne beskrivelsen kan være et 
utgangspunkt i en analyse av hva tallforståelse 
kan gå ut på. I de foregående tre numrene av 
Tangenten ble begrepsmessig forståelse, beregn-
ing og resonnement diskutert. Denne artikkelen 
drøfter ulike aspekt ved anvendelse og engas-
jement knyttet til tallforståelse, eksemplifisert 
med episoder fra grupper på 4. til 7. trinn.1

Anvendelse (strategisk tankegang) 
innebærer å kunne gjenkjenne og formulere 
matematiske problem, representere dem på en 
hensiktsmessig måte, tenke fleksibelt i utvikling 
av en løsningsstrategi og vurdere hvor rimelige 
løsningene er. Denne komponenten svarer til 
kompetansen knyttet til det man ofte kaller 
problemformulering og problemløsing i 
matematikkdidaktisk litteratur (Kilpatrick et 
al., 2001). Med matematiske problem menes 

her problemer 
i hverdags-, 
arbeids- og 
s a m f u n n s l i v 
der matema-
tikk kan anv-
endes, men 
også abstrakte 
m a t e m a t i s k e 
problem og 
spørsmål. Kjen-
netegnet på et 
problem er at man ikke har opparbeidet rutine 
for å løse det. Man trenger å utvikle en strategi. 
Dette innebærer at det som er et problem for 
noen, ikke trenger å være det for andre. Eks-
emplene og diskusjonen har denne forståelsen 
av matematisk problem som utgangspunkt. 

På skolen er det viktig at elevene får 
mulighet til å arbeide med problem som de 
ikke har opparbeidet en løsningsrutine for (se 
for eksempel DiMatteo & Lester, 2010). Det 
er viktig fordi det ofte er denne typen prob-
lem de møter utenfor skolen. Det er en sentral 
del av matematisk kyndighet å kunne arbeide 
med slike problem (Schoenfeld, 1992). Videre 
bidrar arbeid med matematiske problem til å 
forstå matematiske begrep, ideer, relasjoner og 
prosedyrer. Det bidrar til å kunne utvikle og 
bruke varierte strategier fleksibelt og effektivt i 
arbeid med matematikk generelt (se Carpenter 
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et al., 1999). Sett gjennom bekrivelsen Kilpat-
rick et al. (2001) gir av matematisk kompetanse, 
kan man si at anvendelse (strategisk tankegang) 
i seg selv er en sentral komponent i matematisk 
kompetanse, men også vesentlig for å utvikle 
de andre komponentene som matematisk kom-
petanse består av. 

I undervisning er det er mulig å arbeide 
med matematiske problem isolert fra andre 
matematiske tema ved å legge vekt på å utvikle 
og diskutere problemet. Stadig flere studier (se 
for eksempel Stein, Boaler & Silver, 2003) frem-
hever derimot at integrering av arbeid med 
matematiske problem i arbeid med konkrete 
matematiske tema gir størst læringseffekt. Dette 
gjelder både anvendelse (strategisk tankegang) 
i seg selv og som støtte til å utvikle de øvrige 
komponentene ved matematisk kompetanse. 
Følgende aspekt kan sees som sentrale når 
det gjelder anvendelse (strategisk tankegang) 
knyttet til tallforståelse:

Gjenkjenning og formulering av matematiske 
problem innebærer å identifisere situasjoner der 
ulike begrep og ideer knyttet til tall og tallope-
rasjoner kan brukes til å beskrive situasjonen og 
formulere og finne en løsning på et matematisk 
problem.

Eksempler
– Hvor langt kan en bil kjøre med full tank?
– Er det slik at alle hele tall som har 5 som 

faktor, må ha 0 eller 5 som siste siffer? 
Hvorfor/hvorfor ikke?

Representasjon av problem. Når et problem er 
formulert, må det representeres matematisk for 
å kunne arbeides videre med. Problemet kan 
representeres muntlig, symbolsk, ved hjelp av 
tabeller og grafer, tegninger eller konkreter. 
Den valgte representasjonen spiller en rolle for 
hvilke muligheter en ser for videre arbeid. Det 
er derfor viktig å velge representasjonsformen 
strategisk. For å representere problemet må elev-
ene vurdere hva som er dets nøkkelelementer, og 

hvilken representasjon som kan fange dem opp. 
Innhenting av nødvendig informasjon, kvantifi-
sering av ulike størrelser, valg av variabler man 
skal se på, og relasjonene mellom dem er viktige 
elementer i arbeidet. Videre vil det å represen-
tere strukturen til de involverte matematiske 
begrepene og relasjonene være sentralt.

Eksempler
– For å finne ut hvor langt en bil kan kjøre 

med full tank, må vi først finne ut hvor 
mye en full tank er, og vi må finne ut hvor 
mye en bil bruker. Det er de to variablene 
som spiller en rolle her. Størrelsen på 
tanken og forbruket er forskjellig, og man 
kan for eksempel søke på nettet etter en 
oversikt for ulike typer biler. Skal man 
velge å se på gjennomsnittet for alle typer 
eller ta utgangspunkt i bare dem som er 
mest brukt? Bilenes forbruk er avhengig 
av type kjøring, bilene bruker for eksem-
pel mer drivstoff ved bykjøring enn ved 
kjøring på motorvei. Skal man se på gjen-
nomsnittet eller ta utgangspunkt i en spesi-
ell type kjøring? Når man har kvantifisert 
de to størrelsene, må man finne ut hvordan 
relasjonen mellom dem er, og hvordan 
problemet kan representeres. Man kan for 
eksempel bruke en tabell, en dobbel tallinje 
eller representere problemet symbolsk.

 

 

– For å finne ut om alle naturlige tall som 
har 5 som faktor, må ha 0 eller 5 som 
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siste siffer, må man tenke på innholdet i 
begrepene naturlige tall, siste siffer og «er 
faktor i» og på hvordan problemet kan 
representeres. Naturlige tall er 1, 2, 3, 4, … 
De er positive og har ingen desimaler. De 
kan betraktes som antall av noe. Tallet 
har noen enere, tiere, hundrere, tusener 
osv. At 5 er faktor i et tall, betyr at tallet 
kan deles på 5, at svaret er et naturlig tall, 
og at divisjonen går opp. Tenk på det som 
tall i 5-gangen, eller et tall som består av 
bare femmere. Ulike måter å representere 
situasjonen på kan for eksempel være:
– Et tall = noen enere + noen tiere + noen 

hundrere + … Hvis 5 går opp i tallet, 
hvordan må dette tallet være?

– Hvis 5 personer deler penger likt og de 
får et helt antall kroner (ingen ører), kan 
vi da være sikre på summen de delte 
mellom seg, slutter på 5 eller 0? 

– Hvilket siffer på enerplassen kan et tall 
som består av bare femmere, ha?

 

Utvikling av løsningsstrategi skjer med 
utgangspunkt i hvordan man har valgt å repre-
sentere problemet. Man utforsker problemet 
systematisk, søker etter mønster og system og 
anvender kunnskap om tall, regneoperasjoner, 
sammenhenger og fremgangsmåter. For å få 
bedre innsikt i ulike sider ved problemet kan 
det være nyttig å skifte mellom ulike represen-
tasjoner underveis i arbeidet. Strategisk tanke-
gang innebærer å kunne utvikle, sammenligne 
og vurdere ulike strategier ut fra hvor hensikts-
messige og effektive de er i den gitte situasjonen. 

Eksempler
– Problemstillingen om hvor langt en bil 

kan kjøre med full tank, kan gi en mulig 
løsningsstrategi som tar utgangspunkt i en 
dobbel tallinje.

Vurdering av svar dreier seg om å overveie 
størrelsene, se for seg situasjonen og tenke gjen-
nom om svaret kan være rimelig. Det innebærer 
også å tenke gjennom om det er noe som kan ha 
betydning for beregningene, og som det ikke er 
tatt hensyn til under arbeidet.

Eksempler
– I løsningsforslaget ovenfor et det notert 

underveis at det trengs ca. 1 liter for å kjøre 
2 mil. Det kan gi et bilde av størrelsesfor-
hold i situasjonen og brukes til å vurdere 
hvor rimelig svaret er til slutt. Om spørs-
målet var annerledes, for eksempel om en 
full tank rekker til en tur fra Trondheim 
til Oslo, ville det ikke vært nødvendig med 
videre beregninger.

– For å finne ut om alle hele tall som har 5 
som faktor, har 0 eller 5 som siste siffer, 
kan man sjekke alle multiplum av 5 opp til 
100. Betyr det at det gjelder for alle multi-
plum av 5?

Eksempel fra undervisning – sjokoladekake
Thomas er lærer på sjette trinn, og klassen skal 
arbeide med følgende oppgave: 

Hvis guttene deler en sjokoladekake likt, og 
jentene deler sine tre sjokoladekaker likt, 
hvem får mest, en jente eller en gutt? Hvor 
mye mer?
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Elevene arbeider med oppgaven i grupper. Ned-
enfor er et utdrag fra samtalen som utspiller seg 
i en gruppe på tre elever, Mia, Stian og Kristian. 
De begynner med å tegne sjokoladekakene og 
deler dem opp som på bildet. Guttenes kake er 
til venstre, jentenes kaker til høyre. 

Stian Jentene får en sånn og en sånn. [peker 
på    1 _ 4    og    1 _ 8   ] 

Mia Ja, dette blir liksom den biten de får 
til overs. Mer enn guttene!

Stian og Kristian: Ja!
Mia Eller … Åh, vi har gjort en liten feil. 

[Peker på tegningen av jentenes kake] 
Det her er en fjerdedel, ikke en tredje-
del. Så da får kanskje guttene mest!

Elevgruppen representerer problemet ved hjelp 
av en tegning. Det at guttene deler likt mellom 
seg og jentene deler likt mellom seg, er sentralt 
her. Elevene knytter problemet til sin kunnskap 
om brøk. Videre i arbeidet diskuterer de om det 
kan være at «   1 _ 8    +    1 _ 4    er like mye som    1 _ 3   », men de 
klarer ikke å komme videre med denne strat-
egien. Etter hvert prøver de å se problemet på 
en annen måte:

Mia Guttene får    1 _ 3   , og for at jentene skal 
få    1 _ 3    hver, så må det være 9. Ja, det er 
guttene som får mest!

Stian En halv, en halv, en halv – 1 ½ cm! 
[Måler jentenes tegning med linjal] 

 1! [Måler guttenes tegning med linjal]
 Jentene får mest! Men du har ikke 

tegnet ordentlig, så da blir det ikke 
rett.

Mia begynner å tegne på nytt, med linjal, og 

guttene følger med:

Stian Vent! Tegn en på 8 cm! En kake på 8 
cm!

Mia En kake på 8 cm. Det skal bli!
Stian Tre stykk på 8 cm. Fire!
Mia Fire stykk? Å ja fire kaker ja, det var 

riktig. 
Stian På 8 cm.

Mia tegner som vist, hver bit er 1 cm, før hun 
stopper:

Mia Nå vet jeg, nå slipper jeg å tegne det 
andre her, for nå … Det her blir 3 cm 
langt stykke. Så deler jeg bare denne 
opp i tre. 8 delt på 3 … 3 er i hvert fall 
ikke    1 _ 3    av 8.

Stian Ja, for da blir 1 cm for mye. 
Mia Ja for da blir det her. [Måler ca. på 

den 8 cm lange kaka med linjalen] 
Det blir bare to, og litt mindre … 
Jentene får mest! Jess! Da vet jeg det!

Stian Jo, men vi må argumentere for det …
Mia Jo, fordi at se her nå! Når man deler 

opp … Se, jentene får et 3 cm langt 
stykke …

Stian Og guttene får mindre enn 3.
Mia Ja, og guttene får mindre enn 3. De 

får 2,66 eller noe slikt.

Elevene representerer problemet på en mer stra-
tegisk måte nå ved å tegne kaker som er 8 cm 
lange. Det gir dem en mulighet til å utvikle en 
løsningsstrategi for å avgjøre om det er gutter 
eller jenter som får mest. Når læreren kommer 
og spør hvor mye mer kake jentene får, klarer 
ikke elevgruppen å komme til noe annet svar 
enn «0,36 cm mer». Representasjonen som var 
nyttig for elevene i første omgang, kommer i 
veien i neste spørsmål. Elevene klarer ikke å 
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vurdere svaret og innse at størrelsen (eller leng-
den) på kakene ikke spiller en rolle, at det bare 
er en representasjon de har valgt. Spørsmålet 
er uavhengig av størrelsen på kaken og skal 
uttrykkes som et forhold mellom en del og en 
hel kake (altså brøk).

En annen gruppe, med Mattias, Even og 
Lea, har delt både guttenes og jentenes kaker 
i tredje deler. Hver gutt får    1 _ 3    av en kake. Hver 
jente får    1 _ 3    av en kake, og de har    1 _ 3    til som de skal 
dele mellom seg.

Even Ja, de får … Det er ikke mye, men de 
får litt mer. 

Mattias Jeg tror de får en … De får jo for så 
vidt    1 _ 8    mer da. Eller nei …

Even Jo, de får    1 _ 8    mer. Men da må vi finne 
ut hva    1 _ 8    av    1 _ 3    er. Og så må vi tenke 
da.    1 _ 3   , hvordan vi skal få delt det opp i 
8 biter? Siden de er 8 jenter, må de få 8 
like … Det siste kakestykket må bli til 
8 like. Vi må finne ut det …

Mattias Vi ble jo enige om at de fikk 1/8 mer 
hver?

Even Vent, vent, vent … Hva er 8 ganger … 
Da får … Alle jentene får … Da blir 
det    1 __ 24    av den ene kaka …    1 _ 8    av    1 _ 3    mer 
får de. Det er    1 __ 24    av kaka.

Videre i arbeidet fortsetter gruppen å tegne, 
diskutere og begrunne for hverandre det løs-
ningsforslaget Even har foreslått. I utvikling av 
løsningsstrategi bruker elevene en representasjon 
av problemet der de fremhever nøkkelelementet 

i problemet og strategien de jobber mot – lik 
fordeling, forhold mellom en del av en hel, og 
å se en del (den jentene får når den siste    1 _ 3    deles 
på alle åtte) i forhold til to ulike enheter – en hel 
kake og    1 _ 3    av kaken. Elevene går stadig tilbake til 
hva problemet er, oppsummerer hva de vet og 
stiller selv spørsmålene som fremhever det kri-
tiske videre. På denne måten vurderer de stadig 
det de kommer frem til.

Engasjement 
handler om å se på matematikk som fornuftig, 
nyttig og verdifullt. Videre innebærer det å ha 
tro på at det er mulig bli kompetent i matema-
tikk, og at man lærer ved å streve og ikke gi 
opp. For å kunne utvikle de andre komponen-
tene i matematisk kompetanse – begrepsmessig 
forståelse, beregning, resonnering og strategisk 
tankegang – er det nødvendig at man har tro på 
at matematikk er mulig å forstå, at det ikke er en 
samling tilfeldige regler som må følges. Motsatt 
vil de andre komponentene bidra til utvikling 
av engasjement. For eksempel vil elever som ofte 
arbeider med matematiske problem og utvikler 
en strategisk tankegang, være mer tilbøyelige 
til å ha tro på at det er mulig å bli kompetent 
i matematikk enn elever som hovedsakelig 
arbeider med rutineoppgaver (Schoenfeld, 
1989). De vil også i større grad oppleve at faget 
gir mening og er nyttig. Matematikklærernes 
rolle, deres syn på matematikklæring og måten 
de legger opp undervisningen på, er viktig 
for elevenes positive innstilling i matematikk 
(Thompson, 1992). Innen tallforståelse kan 
engasjement ses som bestående av følgende 
aspekt:

Å ha tro på at innsats fører til læring han-
dler om å se seg selv som en som kan lære 
matematikk. Å utvikle kompetansen til å gjen-
kjenne og bruke ulike relasjoner, utvikle vari-
erte strategier i arbeid med tall og aritmetiske 
operasjoner, utforme og begrunne hypoteser 
osv. tar tid og krever innsats og konsentrasjon, 
men det er mulig for alle.
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Å oppleve det som meningsfullt å søke etter 
relasjoner i arbeidet med tall handler om 
at elevene bør få erfare at å se etter sammen-
henger og strukturer gir mening og gjør faget 
kreativt og skapende. Mønster og sammen-
henger er selve kjernen i matematikk og kan 
gjøre tilsynelatende kjedelige regnestykker til 
utgangspunkt for spennende utforskninger og 
utfordringer.

Å se det som nyttig å bruke ulike representas-
joner i arbeidet med tall handler om at ulike 
representasjoner gir innblikk i ulike egenskaper 
og aspekt ved et tall. Noen ganger kan det passe 
bedre å representere tallet på en spesiell måte 
enn en annen måte. Noen ganger representeres 
tallet «seks» med symbolet 6, andre ganger som 
4 + 2 eller 3 · 2. I noen tilfeller kan det være lurt 
å tenke på det som et punkt på tallinjen, i andre 
tilfeller som en mengde på 6 eller som en lengde 
på 6. En bevissthet om muligheter til å repre-
sentere tall, operasjoner og relasjoner på ulike 
måter og verdien av å bruke det er viktig for 
elevers læring.

Å se verdien av å utvikle flere fremgangsmåter 
for samme type problem handler om at ulike 
fremgangsmåter og det å sammenligne dem gir 
mulighet til å se et problem fra ulike sider. Det 
gir mulighet for å tenke kreativt, velge hensikts-
messige fremgangsmåter og etablere relasjoner 
mellom ulike ideer. Elevene bør se på disse ele-
mentene som viktige i arbeid med ulike problem 
knyttet til tall og regneoperasjoner. 

Eksempel fra undervisning: (4 · 3) · 2
Jørn Ove er læreren på 4. trinn. Han viser bildet 
til høyre til elevene og spør elevene hvordan de 
tenker for å finne ut hvor mange prikker det er. 
Målet med timen er en diskusjon om den kom-
mutative og den assosiative egenskapen til mul-
tiplikasjon. Ulike tenkemåter kommer frem, blir 
diskutert mot bildet og representert symbolsk 
på tavla og sammenlignet. Her er et utdrag av 
oppsummeringen av timen:

Jørn Ove Nå lurer jeg på en 
ting. Hva har vi 
lært i dag? Hva 
handlet dette vi 
har snakket om i 
dag, om? Birk?

Birk At mange regne-
stykker kan få det 
samme utgangs-
punktet.

Jørn Ove Ja. Vi hadde et tall, 48 der, så kan 
vi dele opp det på en måte. Slik 
Johanne holdt på å dele opp en firer. 
Vi kan sette opp mange regnestyk-
ker som blir det samme.

Anna At andre tenker sykt vanskelig.
Jørn Ove Du har hørt at mange tenker for-

skjellig. [Ler]
Anna Eller vanskelig.
Jørn Ove Ja, det kan være vanskelig, men så 

kan det være veldig lett for den.
Anna Og så inne i hodet så høres det sykt 

enkelt ut, men å måtte skrive det ned 
da er kjempevanskelig.

 [Samtalen fortsetter mot det faglige 
innholdet i aktiviteten]

Hele aktiviteten og det faglige målet med den 
baserer seg på at det at bildet kan ses på ulike 
måter. Dermed legger selve aktiviteten opp til 
at elevene skal se verdien av å utvikle flere frem-
gangsmåter for samme type problem. Det sym-
bolske matematikkspråket er vanskelig for elev-
ene (slik Anne også påpeker i episoden), men 
nødvendig for elevenes videre læring. Samspillet 
mellom bildet og den muntlige og symbolske 
beskrivelsen av hvordan man ser bildet, er sen-
tralt i diskusjonen. Aktiviteten kan sies å legge 
opp til at elevene skal se det som nyttig å bruke 
ulike representasjoner i arbeid med tall. I episo-
den uttrykker Anne at det er vanskelig å forstå 
hvordan andre tenker, og at de er vanskelig å 
beskrive tankegangen symbolsk. For at elevene 
skal ha tro på at innsats fører til læring, kan det 
kan det være viktig å diskutere hva som er van-
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skelig, og hvorfor det er vanskelig, hvorfor det er 
viktig å lære det, og hvordan man kan gå frem. 

Utvikling av tallforståelse
De fem komponentene i matematisk kom-
petanse – begrepsmessig forståelse, beregning, 
anvendelse / strategisk tankegang, resonnering 
og engasjement – og aspektene av tallforståelse 
knyttet til hver av dem er tett sammenflettet og 
avhengige av hverandre. De støtter hverandre, 
og de utvikles samtidig. Utvikling av strategier 
henger tett sammen med forståelse av relasjoner 
mellom tall og operasjoner, ulike representas-
joner, begrunnelser for strategier og verdsetting 
av ulike måter å tenke på. Tilsvarende gjelder 
alle andre aspekt av tallforståelse; de utvikles 
sammen, forsterkes av hverandre og kan ikke 
tenkes i en bestemt rekkefølge. En oppgave 
legger gjerne opp til noen aspekt i større grad 
enn noen andre, og det kan være viktig at lærere 
også velger hvilke aspekt de ønsker å fremheve 
under arbeidet med en gitt oppgave. Det er 
viktig at alle de ulike aspektene arbeides med 
over tid. Elevene får da mulighet til å utvikle 
en tallforståelse som er varig, fleksibel, nyttig 
og relevant både for deres videre matematikk-
læring, i hverdagslivet og senere i deres profes-
jonelle karriere.

Noter
1 Eksemplene fra praksis er utviklet innen prosjek-

tet «Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning» 
ved Matematikksenteret, og filmene eksemplene 
er hentet fra, er lagt ut på: http://www.matema-
tikksenteret.no/content/4793/Innholdsside. Akti-
vitetene er fra filmene med tilsvarende overskrift. 
På siden kan det også leses mer om de ulike type 
aktivitetene som diskuteres her.
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Bjørnar Alseth, Ida Heiberg Solem,  
Gunnar Nordberg

Gangetabellens rolle
Dag Torvanger hadde et interessant leserinnlegg 
i forrige Tangenten (3/2016) om betydningen av 
faktakunnskap i matematikkopplæringen. Han 
viser til en setning i Tall og tanke, som vi har 
skrevet, hvor det står at elevene ikke trenger å 
lære «hele gangetabellen», noe som får ham til 
å lure på om faktakunnskap nå tillegges mindre 
vekt i lærerutdanningen. Han lurer videre på 
om det kan være tilsvarende i grunnskolen 
siden læreplanen er «merkelig vag når det gjel-
der dette temaet».

Det vi finner interessant i Torvangers inn-
legg, er at det problematiserer forholdet mellom 
fakta og ferdigheter – det som kan kalles lavere 

ordens tenking – på den ene siden og forståelse, 
anvendelse, problemløsning, refleksjon etc. – 
det som kan kalles høyere ordens tenking – på 
den andre. Dette er et sentralt tema i Tall og 
tanke. På side 28 skriver vi: «Denne vekslingen 
er en av de største utfordringene vi som mate-
matikklærere står overfor.» Gjennom hele boka 
fortelles det om viktigheten av at elevene stimu-
leres til både lavere og høyere ordens tenkning, 
med mange konkrete forslag til klasserommet. 
I kapitlet om multiplikasjon skriver vi gjentatte 
ganger at «gangefakta er viktig». Så gangetabel-
len er ikke glemt i Tall og tanke!

Hvordan er det i læreplanen? I forrige lære-
plan, L97, står det at elevene skal «arbeide mer 
med multiplikasjonstabellen» på 4. trinn og 
«arbeide for å trygge tabellkunnskaper» på 5. 
trinn. I gjeldende læreplan, LK06, hvor Alseth 
var leder av læreplangruppa, står det  at «eleven 
skal kunne […] bruke varierte metodar for 
multiplikasjon […], bruke dei i praktiske situa-
sjonar og bruke den vesle multiplikasjonsta-
bellen i hovudrekning og i oppgåveløysing». 
For å kunne bruke gangetabellen i hoderegning 
må elevene etter vår oppfatning ha mye fakta-
kunnskap, og vi oppfatter dette som mer presist 
beskrevet enn i L97. 

Det er fort gjort å bli nostalgisk og tenke at 
alt var bedre før. Vi er enige med Torvanger i 
at pugging av faktakunnskap og standardalgo-
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HiOA
Ida.Solem@hioa.no
 
Gunnar Nordberg
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ritmer var mer sentralt i matematikkundervis-
ningen tidligere. Men med hvilket resultat? Var 
det sånn at elevene «kunne gangetabellen» før? 
Dessverre er det ikke mange undersøkelser vi 
har til rådighet. Den mest solide er TIMSS. I 
undersøkelsen i 2003 svarte 30 % av de norske 
4.-klassingene riktig på regnestykket 15 ⋅ 9. 
37 % av de norske elevene svarte riktig på denne 
praktiske oppgaven: 

 står for antall blader Fatimah leser hver 
uke. Hvilket av disse regnestykkene står for 
hvor mange blader Fatimah leser på 6 uker?

 6 +    6 ⋅     + 6   ( + ) ⋅ 6

Begge deler er langt under det internasjonale 
snittet og tydelige tegn på at de norske elevenes 
kompetanse innen multiplikasjon på den tiden 
var mangelfull. 

Utfordringen er at selv om det brukes svært 
mye tid på pugging av gangetabellen, vil for det 
første noen elever likevel ikke lære hele. For det 
andre vil matematikkundervisningen lide under 
dette, siden det er mye annen viktig matematikk 
som da får for liten plass. For det tredje vil det å 
pugge gangetabellen ikke nødvendigvis gi god 
forståelse av multiplikasjon som begrep (eller 
begrepsområde), noe som må til for å kunne 
bruke faktakunnskapen i nye og praktiske situa-
sjoner. Dette er en tematikk som er gjennomgå-
ende i Tall og tanke.

I sitt innlegg argumenterer Torvanger med 
at elevene skal utvikle matematisk kompe-
tanse både for å løse oppgaver utenfor skolen 
og som fundament for videre læring i matema-
tikk. Dette er vi enige i. Måten å oppnå det på, 
mener vi, er ikke utelukkende ved pugging av 
gangetabellen, men gjennom forståelse i tillegg 
til mye faktakunnskap. Med forståelse både for 
tall og regneoperasjoner tror vi elevene blir best 
i stand til å bruke matematikken i praktiske og 
gjerne nye situasjoner. Og det er forståelsen som 
gir et solid fundament for videre læring. Om 
elever får anledning til å utvikle egne metoder, 

får de behov for å beskrive og forklare disse for 
lærer og medelever. Disse beskrivelsene vil ofte 
være av algebraisk natur. I Tall og tanke viser 
vi for eksempel hvordan elevene med rutenett 
kan gjøre erfaringer med den distributive lov 
for å løse multiplikasjonsstykker hvor de ikke 
har faktakunnskap (s. 181). 

Det er interessant å diskutere de ulike sidene 
av den matematiske kompetansen, herunder 
forholdet mellom lavere ordens tenkning, 
inkludert faktakunnskap, og høyere ordens 
tenkning. Dette er ikke noe nytt for lærere, og 
heller ikke i lærerutdanningen. Torvanger hen-
viser til Breiteig og Venheim: Matematikk for 
lærere fra 1984, som vektlegger faktakunnskap 
innen gangetabellen. Breiteig og Venheim skri-
ver videre at pugging gir isolerte kunnskaper: 
«Slike kunnskaper er lite varige, de er fattige 
og lite brukbare på nye områder. Derfor bør 
pugg og kunstige husketeknikker unngås.» De 
konkretiserer dette med multiplikasjon ved å 
vise hvordan elevene kan regne ut svar på ulike 
oppgaver. Dette er svært likt framstillingen i 
Tall og tanke. Se for eksempel på s. 159, hvor de 
med rutenett viser at elevene i stedet for 3 ⋅ 7 kan 
regne 3 ⋅ (5 + 2) = 3 ⋅ 5 + 3 ⋅ 2. 

Læreplanen løfter fram faktakunnskap som 
viktig, og lærebøkene elevene bruker i skolen, 
legger opp til at de skal arbeide mye med å 
lære gangetabellen. Vår oppfatning er derfor 
at ingen har glemt gangetabellen, selv om vi 
er enige med Torvanger i at matematikkfaget 
endrer seg. Læringsmål endrer seg i takt med 
samfunnsutviklingen. I tillegg kommer at fors-
kningen kommer fram til bedre beskrivelser av 
elevers læring og bedre prinsipper for undervis-
ning. Det nærmeste vi kommer en «fasit» innen 
matematikkdidaktisk forskning, er Verschaffel, 
Greer og Cortes (2007). De har gått gjennom så 
å si alt som er gjort av forskning på tallforstå-
else og regning de første årene på skolen, og de 
skriver (side 560, vår oversettelse):

Synet på hva det betyr å ha disse faktakunn-
skapene, og viktigere, hvordan disse fakta-
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kunnskapene bør læres og undervises, er 
drastisk endret de siste tiårene. Mens det å 
lære ensifret regning lenge var basert på å 
pugge fakta gjennom mange repetisjoner, 
[…] legger undervisningen nå stor vekt på 
en gradvis utvikling av disse faktaene gjen-
nom elevenes utvikling av egne, uformelle 
strategier.

Elevene skal altså fremdeles tilegne seg fakta-
kunnskaper. Det bør imidlertid ikke uteluk-
kende skje gjennom pugg, men også gjennom 
utforskende, kommuniserende og problem-
løsende aktiviteter hvor elevene i tillegg utvi-
kler egne regnestrategier og begrepsforståelse. 
I Tall og tanke forsøker vi å beskrive hvordan 
dette kan gjøres i klasserommet med passende 
utfordringer og gode hjelpemidler ved bruk av 
begrepene produktiv og reproduktiv praksis. Vår 
oppfatning er at det å engasjere elevene i både 
høyere og lavere ordens tenkning er i tråd med 
læreplanen og med den didaktiske forskningen. 
Det å inkludere høyere ordens tenkning gir en 
undervisning som også utvikler faktakunnskap, 
men det erstatter ikke øving av faktakunnskap. 
Snarere enn å «glemme gangetabellen» innebæ-
rer det å gjøre utvikling av faktakunnskap mer 
produktivt og relevant.

Referanser
Breiteig, T., & Venheim, R. (1984). Matematikk for 

lærere 1. Oslo: TANO.
Solheim, I. H., Alseth, B., & Nordberg, G. (2010). Tall og 

tanke. Oslo: Gyldendal.
Verschaffel, L., Greer, B., & De Corte, E. (2007). Whole 

number concepts and operations. I F. Lester 
(Red.), Second Handbook of Research on Mat-
hematics Teaching and Learning (s. 557–628). 
Charlotte, NC: Information Age Publishing Inc.

Figur 4.

ring på hvordan den virket. Det var positivt at 
det ikke forelå eksplisitte føringer på hvordan 
oppgaven skulle løses, så jeg følte at vi hadde 
stor frihet, og det var mye rom for kreativ 
matematisk tenkning. Det at parabelen var en 
konkret figur som det var mulig å leke seg med, 
støttet både opp under den intuitive forståelsen 
av hva oppgaven gikk ut på, og den videre krea-
tive prosessen. Jeg var på daværende tidspunkt i 
gang med ungdomsskolegeometri i praksisen på 
lærerstudiet, så for meg var det naturlig å prøve 
med en geometrisk tilnærming. Det var mor-
somt at denne geometriske forklaringen var så 
enkel, at den ikke krevde avansert geometri, og 
at det bare var å tegne på ett enkelt linjestykke 
(QR) for å kunne se de formlike trekantene.

Kopieringsoriginalen (www.caspar.no/tan-
genten/2016/gangeparabel.pdf) kan du muligens 
få bruk for hvis klassen din skal arbeide med 
eksperimentet i etterkant av et besøk på Viten-
senteret. Kanskje du selv kan lage en gangepa-
rabel i storformat ved å forstørre kopieringsori-
ginalen og montere arket på en plate.

(fortsatt fra side 35)
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Heksafleksagoner
Fleksagoner er spennende former med over-
raskende egenskaper. Ved å lage fleksagoner 
bruker vi matematiske begreper, ved å pynte 
dem bruker vi geometri og transformasjoner, og 
ved å utforske tenker vi på topologi. Her skal vi 
se på to slags fleksagoner.

Triheksafleksagoner. Denne fleksagonen er 
en sekskant som har tre flater, én på forsiden, 
én på baksiden, og én som er gjemt inni. Ved å 
«flekse» og åpne fleksagonen får vi den gjemte 
siden ut, mens én av de andre sidene forsvinner.

Start med en papirstrimmel delt i ti likesidete 
trekanter som vist i figur 1–4. Trekanter kan 
tegnes med passer, bli brettet fra en stripe papir, 
eller stripen kan klippes ut fra en mal. Her er 
en mal som kan brukes (www.insert link her).
1. Legg strimmelen på bordet, og brett opp og 

over mellom trekantene 3 og 4.
2. Brett opp og over mellom trekantene 6 og 7.
3. Skyv enden av strimmelen under trekant 1. 

Brett og legg trekant 10 over trekant 1.

4. Lim trekant 1 og 10 sammen slik at du får 
en sekskantet form.

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4
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Fleksagonen din er nå klar til å brukes. For 
å åpne til den gjemte siden klemmer du to tre-
kanter som er ved siden av hverandre, sammen 
med den ene hånden. Med den andre hånden 
skyver du ned hjørnet mellom de to motsatte 
trekantene slik at tre hjørner av sekskanten går 
innover. Fleksagonen ser ut som en Y (se figur 
5). Åpne midten av sekskanten slik at det blir 
en sekskant igjen og en ny flate dukker opp. 
Hvis den ikke åpner seg i midten, kan du prøve 
å klemme sammen to andre trekanter slik at tre 
andre hjørner går ned i stedet.

Figur 5

Design. Tegn en figur på en flate av fleksago-
nen som utgjør et design. Fleks den for å åpne 
til en ny flate. Figuren flytter seg fra toppen 
til bunnen. Snu fleksagonen for å se designet. 
Hva har skjedd? Delene har blitt rotert. Kan du 
beskrive transformasjonen?

Utforsk forskjellige design og finn design 
som ser interessante ut når de er transformert!

Heksaheksafleksagoner. Disse fleksagonene 
(figur 6) har seks forskjellige flater. De er mer 
krevende å lage, men de inneholder mange hem-
meligheter som kan oppdages!

1. Start med en strimmel med 19 trekanter 
(figur 7). Hvis du bruker malen fra 1. del, 
kan du lime sammen 2 striper med 10 tre-
kanter for å lage en stripe med 19.

2. Skriv tallene svakt på trekantene (figur 8) 
slik at du kan viske dem bort senere. Med 
lengste siden på bunnen, skriv 1, 2, 3, 1, 2, 
3, osv. med en X i den siste trekanten. Snu 
strimmelen opp ned (ikke venstre-høyre) 
slik at lengste siden er opp. Skriv X, 4, 4, 5, 
5, 6, 6, 4, 4, …

 Sjekk: Det skal være en X på baksiden av 
1-tallet i den ene enden, og et 6-tall på 
baksiden av X-en i den andre enden.

3. Brett trekant 1 over på trekant 2 (figur 
9). Snu strimmelen og brett de første to 
trekantene over trekant 3. Forsett å snu og 
brett slik at strimmelen blir som et trekk-
spill. Sjekk: En stabel av trekanter bør ha 
en X på toppen og en X på bunnen.

5. Lag en flat spiral (figur 10). Åpne strim-
melen og brett slik at de første to 4-tal-
lene treffer hverandre, 5-tallene treffer 
hverandre, 6-tallene treffer hverandre, osv. 

Figur 7

Figur 6
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Strimmelen skal vri seg av seg selv mens 
du gjør dette, og bli en flat spiral som er ti 
trekanter lang, akkurat som starten av en 
triheksafleksagon.

5. Lag en sekskant (figur 11). Brett spiralen 
slik at første par 2-tall treffer hverandre, 
så andre par 2-tall, og til slutt tredje par 
2-tall. En flate skal nå ha 5 1-tall og én X, 
og den andre flaten skal ha fem 3-tall og en 
X. Send en ende av strimmelen under den 
andre slik at de to X-ene møter hverandre. 
Lim X-ene sammen.

6. Utforsk! Fleksagonen kan åpnes på samme 
måte som forrige fleksagon. Noen flater 
kan åpnes på to forskjellige måter for å 

påvise to forskjellige flater, og noen flater 
kan transformere på tre måter. Flatene 4, 5 
og 6 kan være vanskelige å finne!

Videre
Her er noen ideer for å utforske mer matema-
tikk med fleksagoner.
– Tegn et design på flatene (figur 12). Flate 1, 

2 og 3 kan tranformeres på tre forskjellige 
måter. Kan finne design som ser interes-
sante ut under alle transformasjoner?

– Skriv en historie på midten av flaten.
– Bruk fleksagoner for å lage bursdags- eller 

julekort.

Figur 8

Figur 9

Figur 10

Figur 11

(fortsettes  side 19)
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Ole Einar Torkildsen

Kvadrater i mønstre
Utgangspunktet er en oppgave fra Tangenten 
nr. 2, 1991.

Mønsteret ved siden av er laget av kvadrater i 
to forskjellige farger. Det har i alt sju kvadrater 
tvers over og består av i alt 25 kvadrater. Under-
søk liknende mønstre med forskjellig størrelse. 

1. Undersøk hvor mange kvadrater de for-
skjellige figurene består av. Forsøk å finne 
en sammenheng mellom bredden til 
figuren og antall kvadrater i hver farge i 
mønsteret.

2. Vis at det vil være 4901 kvadrater i et møn-
ster som har 99 kvadrater tvers over.

3. Dersom mønsteret har et vilkårlig antall n 
kvadrater tvers over, hvor mange kvadrater 
vil det da være i mønsteret?

4. Utfordring: Forsøk å løse oppgaven på 
minst fem ulike måter.

5. Finner dere andre sammenhenger mellom 
antall kvadrater i hver farge under arbeidet 
med denne oppgaven?

Ideen til denne oppgaven er hentet fra: Pro-
blems with Patterns and Numbers. Shell Centre 
for Mathematical Education, University of Not-
tingham.
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Christoph Kirfel, Ida Kathrine Vestvik-Schütz

Gangeparabel
Vitensenteret i Trondheim har mange fantas-
tiske objekter i sin utstilling. Mange skoleklasser 
bruker tid på å leke med utstillingsobjektene, 
undre seg over dem eller fordype seg i dem 
og prøve å forstå virkemåten. Noen av ekspe-
rimentene har matematisk karakter. I denne 
artikkelen vil vi se på et slikt utstillingsobjekt: 
gangeparabelen. Har du med deg en klasse fra 
videregående skole, kan du be dem å prøve ut 
gangeparabelen. Etterpå kan du ta opp eksperi-
mentet i klasserommet og analysere virkemåten. 
Denne artikkelen kan hjelpe deg å forberede en 
slik økt.

I dette eksperimentet skal vi se hvordan en 
parabel kan brukes til å utføre multiplikasjoner, 
dvs. regne gangestykker. 

Gangeparabelen har en del spiker langs 
kurven (se figur 1). Punktene P(n, n2) og Q(m, 
m2) der n og m er heltall, er markert med spiker 
både til venstre og til høyre for y-aksen. Fra 
hvert punkt går det en loddrett linje ned til 
x-aksen, slik at x-koordinatene til de enkelte 

punktene er lette å finne. For negative x-verdier 
finner man bare de tilhørende positive verdiene 
på x-aksen.

Følgende eksempel viser hvordan metoden 
fungerer. Hvis du skal utføre multiplikasjonen 
3 · 4, så finner du 3 og 4 på x-aksen på hver sin 
side av origo. Finn nå de tilhørende parabel-
punktene og strekk gangetråden fra det ene til 
det andre. Gangetråden har lodd i begge ender. 
Derfor vil den stramme seg og vise en rett linje 
mellom de to valgte punktene. Der tråden skjæ-
rer y-aksen finner du svaret på gangestykket 
(12).

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

Ida Kathrine Vestvik-Schütz
Krokeide videregående skole
ida.k.vestvik@gmail.com

Figur 1. Parabeleksperimentet i utstillingen på 
vitensenteret i Trondheim. Rikke Eide og Jostein Børset 
Sundet fra Vg2 på KVT (Kristen Videregående skole i 
Trondheim) prøver seg på gangeparabelen. De går på 
helsefag.
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Forklaring 1: Vi ønsker å multiplisere tallene 
a og b. Vi finner punktene P(a, a2) og Q(–b, b2)  
på parabelen. Husk at en av dem får negativ 
x-verdi. Så strekker vi forbindelseslinjen mellom 
punktene. En linje i et koordinatsystem kan 
skrives som y = mx + q, der m er stigningstallet 
og der q angir skjæringspunktet med y-aksen. 
Vår linje har stigningstall 

 m =    a   2  −  ( − b )   2  _______ a − ( − b )  

     =   (a + ( − b )  ) (a − ( − b )  )  _____________  a − ( − b )   = a − b 

som gir at hele linjen har likningen:

  y −  ( − b )   2  = (a − b ) (x − ( − b )  )
 y −  b   2  = (a − b ) (x + b )
 y = (a − b ) x + ab 

For x = 0 finner vi linjens skjæringspunkt med 
y-aksen. Den ligger i y = ab, og vi ser at vi kan 
finne produktet a · b bare ved å trekke forbindel-
seslinjen mellom de to valgte punktene og lese 
av resultatet på y-aksen.

Forklaring 2: En annen forklaring trekker 
inn litt flere geometriske forhold som kanskje 
kan være mer tiltalende for andre elevgrupper 
som lettere lar seg overbevise av geometriske 
argumenter.

Trekantene QTS og QRP er formlike (se figur 
4 på side 29). De har nemlig en felles vinkel ved 
Q og er samtidig rettvinklete. Da gjelder at 
   ST ___ TQ    =    PR ___ RQ   , dvs.

    ST ___ b   =    a   2  −  b   2  ____ a + b    eller ST = b(a – b).

Vi er interessert i y-verdien av S, altså

 OS = OT + ST = b2 + b(a – b) = ab

og vi har fått bekreftet resultatet vårt med et 
geometrisk argument.

En av oss (Ida Kathrine) var med da eksperi-
mentet ble analysert i en gruppe med lærerstu-
denter. Jeg syntes denne oppgaven var engasje-
rende. Det var motiverende at gangeparabelen 
ved første øyekast fremstod som litt «magisk». 
Jeg ble umiddelbart nysgjerrig på å få en forkla-

Figur 3.Figur 2. 

(fortsettes  side 29)
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Kai Forsberg Kristensen

Klokkematematikk
Denne artikkelen handler om to problemstil-
linger knyttet til visere på et analogt ur. Noen 
vil si at oppgavene bare leder til unyttige funde-
ringer siden de ikke har noen klare koblinger til 
det praktiske liv, mens andre vil mene at slike 
funderinger kan vise seg å gi både glede og nytte 
i et lengre perspektiv. Oppgavene handler ikke 
om grunnleggende «læring av klokka» og heller 
ikke om såkalt klokkearitmetikk, men mer om 
algebra og numeriske tilnærminger. De er rike i 
den forstand at det finnes løsningsstrategier som 
involverer ulike typer matematikk, noe som kan 
gjøre dem anvendbare i skolesammenheng. 

Problemstilling 1
Hvor lang tid går det fra klokka 00.00 før 
minutt- og timeviser dekker hverandre første 
gang?

Problemstilling 2
Hvor lang tid går det fra klokka 00.00 før 
minutt- og timeviser står vinkelrett på hver-
andre første gang?

Her fins det gode muligheter for å utvide og 
generalisere: Det er for eksempel naturlig å 

etterspørre alle tidspunktene (i løpet av tolv 
timer) der minutt- og timeviser stå normalt 
på hverandre, og alle tidspunktene der viserne 
dekker hverandre eller peker i motsatt retning. 
En noe mere utfordrende problemstilling, som 
ikke blir drøftet her, men som kan løses ved 
hjelp av de samme analyseverktøyene, vil være å 
finne de tidspunktene der et ombytte av minutt- 
og timeviser gir et meningsfylt tidspunkt. 

Artikkelen er et forsøk på å vise hvordan 
alternative løsningsstrategier kan virke på de 
to problemstillingene, med hovedvekt på pro-
blemstilling 1.

Problemstilling 1
Uansett alder er det en styrke å ha en visuell 
forestilling knyttet til problemet. Litt etter-
tanke, eller kanskje manuell stilling på et ana-
logt armbåndsur, vil overbevise de fleste om at 
situasjonen er som på figur 1 når minutt- og 
timeviser dekker hverandre første gang etter 
kl. 00.00.

Figur 1

Kai Forsberg Kristensen 
Høgskolen i Sørøst-Norge
kai.f.kristensen@hit.no
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Man kan altså se at det har gått litt over 65 
minutter før dette inntreffer. Men nøyaktig 
hvor lang tid har det gått? Her fins det ulike 
strategier og tankemønstre, men det enkleste 
og mest intuitive er kanskje å telle opp hvor 
mange ganger dette skjer i løpet av 12 timer. Litt 
mer ettertanke, og kanskje mer stilling på arm-
båndsuret, sier at svaret er 11 ganger. At det går 
like lang tid mellom hver gang det skjer, er ikke 
så vanskelig å innse, siden forholdet mellom 
viserhastighetene holder seg konstant. 

Svaret på problemstilling 0 er derfor at det 
tar    12 __ 11    time eller ca. 65,45 minutter før viserne 
dekker hverandre første gang etter kl. 00.00.

Problemstilling 2
Igjen starter man klokka 00.00 (figur 2 venstre), 
med begge viserne rett opp, men nå skal man 
ende opp på det første tidspunktet da viserne 
står vinkelrett på hverandre (figur 2 høyre).

  

Figur 2

En legger merke til at det må ha gått ca. 17 
minutter, men problemet blir også her å finne 
det nøyaktige tidspunktet. 

Iterativ tankegang
Når man benytter en iterativ metode, forsø-
ker man å oppnå forbedringer ved å gjennom-
føre samme prosess flere ganger. Resultatet fra 
foregående prosessgjennomføring (iterasjon) 
brukes da som input i den neste. I dette spesi-
fikke tilfellet kan man tenke seg at det til slutt 
(etter mange iterasjoner) skal være en avstand 
på 15 minutter (som svarer til 90 graders vinkel) 
mellom minutt- og timeviser. 

I figur 3 (venstre) er det røde visersettet kor-
rekt sluttposisjon, mens det blå er startposisjo-
nen. Første skritt er at minuttviseren prøver å 
skaffe 15 minutters tidsavstand til timeviseren 
ved å bevege seg 15 minutter fra klokka 00.00. 
Problemet er da at timeviseren følger etter og 
beveger seg    15 __ 12    minutter på urskiven, slik at 
avstanden mellom minutt- og timeviser blir 
mindre enn 15 minutter når prosessen er gjen-
nomført én gang (se figur 3 høyre). Poenget er at 
man, for å kompensere for timeviserens forflyt-
ning, kan gjenta prosessen ved i neste omgang 
å la minuttviseren bevege seg ytterligere    15 __ 12    
minutter, noe som da fører til at timeviseren 
beveger seg 

    15 __ 12    ·    1 __ 12    =    15 __ 122    =    15 ___ 144    minutter. 

Allerede etter to forflytninger av minuttviseren 
er tilnærmingen til korrekt sluttposisjon god, 
slik man kan se i figur 4.

  

Figur 3

Figur 4

Gjentas (itereres) prosessen, vil tidsavstan-
den mellom minutt- og timeviser mer og mer 
nærme seg 15 minutter. Den korrekte sluttpo-
sisjonen x til minuttviseren blir derfor summen 
av den uendelige rekka 
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Tabell 1 viser beregninger og bakenforlig-
gende formler som tilnærmer summen.

Tabell 1

Det tar altså ca. 16,36 minutter før viserne 
står normalt på hverandre første gang.

Algebraisk tankegang
Noen har en tankegang som er mer innret-
tet mot algebra. Hvis man lar x betegne antall 
minutter som minuttviseren beveger seg, vil 
timeviseren ha beveget seg    x __ 12    minutter, slik 
man kan se i figur 5. 

Figur 5

Dette betyr at man får likningen x – 15 =    x __ 12    
fordi det skal være en 15 minutters bue 
mellom minutt- og timeviser. Løsningen blir 
x =    180 ___ 11    ≈ 16,36 som samstemmer med den ite-
rative løsningen.

Praktisk/intuitiv tankegang
En intuitiv tilnærming kan være å resonnere på 
samme måte som i problemstilling 1. Da kan 
man for eksempel se for seg hva som skjer fra 
klokka 00.00 til klokka 03.00 (siden 03.00 er 
første kjente klokkeslett da viserne står vinkel-
rett på hverandre):

Samme retning → Vinkelrett →  
Motsatt retning → Vinkelrett →  
Samme retning → … → Vinkelrett

Det går like lang tid mellom disse 11 hendel-
sene, og hver tidsperiode må derfor ha en lengde 
på    180 ___ 11    minutter (siden 3 timer er 180 minutter), 
noe som samsvarer med algebra-tenkningen. 

Her kunne man dessuten ha brukt resultatet 
fra problemstilling 1 ved ganske enkelt å divi-
dere svaret derfra på fire.

Utvidelser og generaliseringer
Det er en fin øvelse å forsøke å finne alle tids-
punktene i løpet av 12 timer eller 720 minut-
ter da minutt- og timeviser står vinkelrett på 
hverandre. Det går altså t1  =     180 ___ 11    minutter til 
første gang det inntreffer. Legger man til to slike 
perioder, blir det neste tidspunktet t2  =  3 ·    180 ___ 11    
minutter (litt mer enn kvart på ett). Her kan 
man videre sette opp t3 = 5 ·    180 ___ 11    og t4 = 7 ·    180 ___ 11   , 
men det vanskelige spranget er å generalisere til 
det n-te tidspunktet. Ved å observere at oddetal-
lene kommer inn som faktor, og at oddetallene 
ser ut til å ligge én lavere enn det dobbelte av 
indeksen, får man generelt

 tn =    180(2n – 1) __________ 11   
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hvor det kreves at n = 1, 2, …, 22 (ulikheten 
tn < 720 gir n < 22,5). Det finnes altså 22 tids-
punkt i løpet av 12 timer da viserne står vinkel-
rett på hverandre.

På tilsvarende måte kan man finne at 
minutt- og timeviser peker i samme retning på 
tidspunktene

 tn =    4n · 180 __________ 11   

der n = 0, 1, … , 10, og at viserne peker i motsatt 
retning på tidspunktene 

 tn =    (4n – 2) · 180 __________ 11   

der n = 1, 2, … , 11. Ved for eksempel å sette inn 
n = 11 i den siste formelen, får man t11 ≈ 687,27 
minutter, som svarer til litt mer enn 11 timer 
og 27 minutter.

Det er fristende å undersøke hva den iterative 
og den algebraiske metoden kan gi i kombina-
sjon. I tillegg kan man generalisere og la time-
viseren gå k ganger så fort (sakte) som minuttvi-
seren. Istedenfor 15 minutter kan man la ønsket 
tidsavstand mellom minutt- og timeviser være a 
minutter (første gang etter kl. 00.00). 

Ved den iterative metoden beveger minutt-
viseren seg i første omgang a minutter, men 
minuttviseren må i neste iterasjon gis et tillegg 
på ka minutter fordi det er den tidsavstanden 
som timeviseren har beveget seg. Hver gang 
minuttviseren beveger seg, vil timeviseren 
bevege seg en faktor k multiplisert med denne 
avstanden. Etter hvert blir avstandene så små at 
viserne nesten ikke beveger seg. Den samlede 
tidsavstanden x som minuttviseren beveger seg, 
blir derfor summen av den uendelige rekken

 x = a + ka + k 2a + k 3a + …

Den algebraiske metoden kan illustreres ved 
figur 6, som viser sluttposisjonen til iterasjons-
prosessen. 

Av figur 6 fremgår det at x – kx = a, slik at 
x =    a _____ 1 – k   . Når man så kombinerer de to meto-
dene, får man 

a + ka + k 2a + k 3a + … =    a _____ 1 – k   .

Dette er formelen for summen av en geometrisk 
rekke. Man må da forutsette at k ligger mellom 
–1 og 1, altså at timeviseren går saktere enn 
minuttviseren. Negativ k svarer til at minuttvi-
seren vil bevege seg skiftevis fremover og bak-
over med stadig kortere skritt.

Kommentar
Noen vil kanskje savne en demonstrasjon av 
hvordan vektorregning kan benyttes. Det er 
to grunner til at jeg har unnlatt det. For det 
første er vektorregning noe som hører hjemme 
i fordypningsemnene i matematikk i den vide-
regående skolen, og for det andre vil vektor-
regningen lett kunne oppfattes som en type 
«maskineri» som «spytter ut» ferdige løsninger 
uten krav til refleksjon eller kreativitet. Mitt 
poeng har vært å kaste litt lys over ganske hver-
dagslige problemstillinger der det ikke finnes 
ferdiglagde prosedyrer, men ulike løsningsstra-
tegier. Selvsagt kan problemene virke relativt 
krevende for en gjennomsnittselev, men det kan 
virke som om denne typen utfordringer etterly-
ses stadig oftere med tanke på tilrettelegging for 
spesielt begavede elever eller grupper av elever. 

Figur 6
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Improvisasjon i lærerutdanning
I denne artikkelen vil vi tydeliggjøre hvordan 
en faglærers improvisatoriske handlinger fram-
trer i lærerutdanningens matematikkundervis-
ning. Intervju med en erfaren lærerutdanner og 
observasjoner fra undervisningstimer analyse-
res i lys av teori om improvisasjon i undervis-
ningssituasjoner. Studien er en del av prosjektet 
«Improvisation in Teacher Education: Curricula 
and Practice in Dynamic Interplay (IMTE)»1. 
Denne artikkelen har fokus på hvordan impro-
visatoriske samhandlinger framstår i matema-

tikkundervisningen i lærerutdanningen.

Improvisasjon i undervisningskontekster
Improvisasjon kan ifølge Store norske leksi-
kon2 defineres som «spontan framføring, uten 
hjelp av manuskript eller memorering eller en 
forhåndsdefinert plan eller kode». De fleste 
samhandlinger mellom mennesker er improvi-
satoriske, eksempelvis knyttes dialogiske sam-
handlinger til improvisasjon (Karlsen, 2006; 
Alterhaug, 2004). Improvisasjon har også plass 
i undervisningssammenhenger. Hver skole-
klasse har et mangfold av individer med ulike 
evner, personligheter, erfaringer og bakgrunn. 
Dette mangfoldet bringer med seg uforutsigbare 
øyeblikk som lærere må håndtere ved å ta raske 
avgjørelser (Doyle, 1977; Borko, & Livingston, 
1989). Øyeblikk kan føre til improviserte hand-
linger når læreren velger å besvare elevinnspill 
(spørsmål, kommentar, stilhet, bråk, uro, osv.), 
eksempelvis ved å endre planlagt undervis-
ning, trekke fram andre forklaringer, konkreter, 
verktøy eller nye oppgaver (Leinhardt, Putnam, 
Stein, & Baxter, 1991; Doyle, 1977; Maheux & 
Lajoie, 2010). Forskning (se f.eks. Doyle, 1977; 
Borko, & Livingston, 1989; Sawyer, 2004; Khar-
kin 1992) viser at erfarne lærere lykkes bedre 
med improvisatoriske handlinger enn nyut-
dannede lærere gjør. Dette skyldes mangel på 
undervisningserfaring og erfaring med klas-
seromsinteraksjon, men også mangel på reper-
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toar av skript, som kan omfatte timestruktur, 
rollefordeling, elevsvar, et lager med eksempler, 
konkreter og forklaringer (Sawyer, 2011; Lein-
hardt et al.1991).

I Russland ble det i perioden 1975 til 1992 
gjennomført forskning på improvisasjon i 
lærerutdanning og skole av Kharkin3 (1992). 
I løpet av denne perioden videreutviklet han 
Kan-Kalik s̀ (1987) begrep pedagogisk improvi-
sasjon: «Pedagogisk improvisasjon er et logisk 
fullført, umiddelbart og uforberedt, men sam-
tidig pedagogisk verdifullt handlingsfragment 
som gjennomføres foran publikum» (vår over-
settelse, Kharkin 1992, s. 194). Ifølge Kharkin 
kjennetegnes pedagogisk improvisasjon ved at 
den ikke er en konstant komponent i lærerens 
handlinger. Den kan være verbal (monolog, 
dialog, replikk), fysisk (gest, mimikk, handling) 
eller en blanding av disse to. Improvisasjon er 
alltid innovativ i den forstand at den alltid fører 
til et nytt produkt eller en ny handling som er 
skapt av den som improviserer. Det er med 
andre ord ikke nødvendig at det blir oppfunnet 
noe radikalt nytt, skriver Kharkin. Improvisa-
sjon knyttes også til intuisjon, beskrevet som 
en umiddelbar fornemmelse, innsikt eller for-
ståelse av at noe må endres. Eksempelvis kan 
læreren få en følelse av at elevene ikke følger 
med, ikke forstår eller synes at emnet er for 
vanskelig, eller at de er oppspilte av andre grun-
ner. Ifølge Kharkin er intuisjon nær knyttet til 
begrepet pedagogisk fantasi. Pedagogisk fantasi 
innebærer for lærere å forutse hvordan elever 
vil reagere på det planlagte opplegget og på 
de planlagte arbeidsmetodene og aktivitetene. 
Begrepet baserer seg på vilje til å sette seg inn i 
nye og eksisterende metoder, på oppgaveløsning 
og på trening i å sette sammen eksisterende 
kunnskap og metodisk materiale til nye former. 
Intuisjon og pedagogisk fantasi er de første led-
dene innenfor pedagogisk improvisasjon og 
betegnes som umiddelbare handlinger. Siden 
improvisasjon er uforberedt, er den risikofylt og 
fører ikke automatisk til et vellykket tilskudd 
til undervisningen. Ifølge Kharkin kan mislyk-

ket improvisasjon føre til misoppfatninger og 
dårligere forhold til lærende, og det kan i tillegg 
utfordre lærerens autoritet. Han argumenterer 
for at vellykket improvisasjon er betinget blant 
annet av at læreren har gode faglige kunnskaper 
og god kjennskap til sine elever eller studenter 
(Kharkin, 1992, s. 198). I dette inkluderer han 
kjennskap til psykologi, dype faglige kunn-
skaper, kjennskap til metodikk innenfor faget 
man underviser i, godt utviklet faglig ordforråd, 
pedagogiske kunnskaper, evne til å analysere 
situasjoner raskt og evne til å ta raske avgjørel-
ser. Han nevner også betydningen av å kunne 
konsentrere og spre oppmerksomhet for å fange 
elevenes emosjonelle tilstand, og å kunne forme 
undervisning ut fra tilstanden eller responsen 
elevene gir. Eksempelvis kan lærere velge å snu 
det planlagte opplegget og bytte det med andre 
læringsaktiviteter som kan føre til oppnåelse av 
det planlagte målet.

I USA har forskning på improvisasjon i 
undervisningssammenhenger ført til utvikling 
av begrepet disciplined improvisation (Sawyer, 
2004). Begrepet knyttes til læreplanen, men 
også til strukturer og rammer rundt undervis-
ningen, og det sikter mot oppnåelse av mål for 
timen eller kompetansemål. I sin beskrivelse av 
begrepet støtter Sawyer seg på funn fra studiene 
til Borko og Livingston (1989), Yinger (1987) og 
Shulman (1987). 

Beghetto og Kaufman (2011) videreutvikler 
dette begrepet på følgende måte: «Disciplined 
improvisation in teaching for creativity involves 
reworking the curriculum-as-planned in rela-
tion to unanticipated ideas conceived, shaped, 
and transformed under the special conditions 
of the curriculum-as-lived, thereby adding 
unique or fluid features to the learning of aca-
demic subject matter» (s. 96). Mens pedago-
gisk improvisasjon omfatter improvisatoriske 
handlinger som fører til pedagogisk verdifulle 
aspekter i et klasserom (knyttet til for eksempel 
klassemiljø, motivasjon og utvikling av kreative 
evner), rettes disciplined improvisation mot 
læring og kunnskap som foregår innenfor det 
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som er fastsatt av læreplanen. Begrepet «dis-
ciplined» sikter mot plan, aktiviteter og mål som 
er forhåndsbestemt, mens begrepet «improvi-
sation» kan fungere som viktig tilskudd til noen 
av kompetansemålene som gir rom for ulike 
tolkninger. Det er lærerens oppgave å passe på 
at improvisatoriske handlinger fører til fast-
satte mål. Derfor poengterer Sawyer (2011) at 
disciplined improvisation bør foregå innenfor 
bestemte strukturer og rammer. Han skriver at 
lærere må ha mål for timen basert på læreplan-
mål og rammer som undervisningen foregår ut 
i fra, og samtidig ha frihet til å handle spontant 
når de eksempelvis får et uventet spørsmål fra 
elevene. Slike improvisatoriske handlinger bør i 
sin tur føre til læring hos elever (Sawyer, 2004). 

Inspirasjon fra jazz og teater
Både Kharkin (1992) og Sawyer (2004) sammen-
likner improvisasjon i undervisningskontekster 
med jazz- og teaterimprovisasjon. Også Borko 
og Livingston (1989) og Yinger (1987) benyt-
ter seg av metaforen improvisert forestilling i 
sin forskning. De skriver at likheter mellom 
lærere og skuespillere eller musikere eksempel-
vis finnes i måten de forbereder og framfører 
en forestilling på. Borko og Livingston (1989) 
har observert planlegging og gjennomføring 
av undervisning hos seks matematikklærere, 
hvorav tre var erfarne og tre nybegynnere. De 
erfarne lærerne hadde mål for timene, samti-
dig som mye av innholdet ble skapt i øyeblik-
ket ved at de responderte på elevinnspill. Borko 
og Livingston trekker fram et eksempel der en 
lærer beskriver og sammenlikner egen under-
visning med en tenniskamp: «I sort of do a 
little and then they do a little. And then I do a 
little and then they do a little. But my reaction 
is just that, it’s a re-action. And it depends upon 
their action what my reaction’s going to be» (s. 
484). Læreren er med andre ord lydhør overfor 
responsen fra elevene, og selv om han har mål 
om overordnet innhold for timen, så skaper han 
den største delen av undervisningen gjennom 
samhandlingen med elevene. Valgene han tar 

underveis, beskriver Borko og Livingston (1989, 
s. 483) som improvisatoriske.

Liknende undervisning beskriver Sawyer 
(2004) og Kharkin (1992) i sine funn. I denne 
sammenhengen skriver de at lærerne som 
lykkes med improvisasjon, ikke har detaljert 
plan for timen. De har klare mål som baserer 
seg på kompetansemål, de har faglige kunnska-
per og elevkunnskaper, de har et repertoar med 
ulike forklaringer, eksempler, ressurser, konkre-
ter, osv. Men selve innholdet i en bestemt time 
blir fylt ut som følge av elevenes respons og 
egen fornemmelse av hva som passer best for at 
elevene skal få kunnskaper og forståelse av det 
gjennomgåtte emnet (Sawyer, 2004; Kharkin, 
1992; Borko & Livingston, 1989). Både lærere, 
skuespillere og musikere opptrer foran og sam-
handler med publikum. Skuespillere og musi-
kere har som mål å tilfredsstille og underholde 
et publikum som er der av egen fri vilje. Lærere 
må hjelpe elevene å nå kompetansemålene og 
delta i deres oppdragelse og sosialisering. Kan-
Kalik (1987) og Kleven (2010) skriver at siden 
elevene må gå på skolen, må lærere regne med at 
det for noen er viktig og motiverende å tilegne 
seg ny kunnskap, mens det for andre kan være 
like viktig å skape uro og plage læreren.

Improvisatoriske samhandlinger
I analysen bruker vi begrepet improvisatoriske 
samhandlinger (Singh, 2015), som vi videreut-
vikler fra teoriene til Kharkin (1992) og Sawyer 
(2004; 2011). Vår forståelse er at improvisato-
riske samhandlinger er taus og verbal interak-
sjon mellom elever og deres lærer som fører til at 
læreren velger å improvisere.

Både Kharkin (1992), Borko og Livingston 
(1989) og Sawyer (2004; 2011) trekker frem 
betydningen av dialogisk interaksjon med 
elever. Med støtte i forskningsresultater argu-
menterer Kharkin (1992) med at pedagogisk 
improvisasjon kun skjer i møtet med elevene (s. 
69). Selv om lærere kan improvisere hjemme, 
under forberedelsen til undervisningen eller 
i samtale med kolleger på lærerværelset før 
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timen, vet de ikke hvordan denne improvisa-
sjonen blir mottatt av elevene. Det er vanskelig 
å si på forhånd om de improvisatoriske hand-
lingene kan føre til bedre forståelse, læring eller 
arbeidsro. Med andre ord er det vanskelig å 
avgjøre om denne improvisasjonen kan betrak-
tes som pedagogisk improvisasjon. Interaksjon 
mellom lærere og elever beskriver Kharkin som 
viktig for å avdekke elevers forståelse og misfor-
ståelse av det gjennomgåtte emnet, men også for 
å gjøre dem til aktive deltakere i en læringspro-
sess. Improvisatoriske elementer oppstår oftest 
i undervisning hvor lærere inviterer elevene til 
deltakelse, der det er en trygg atmosfære, men 
også når elevene er oppspilte eller har en dårlig 
dag. 

Sawyer (2004) legger vekt på sosiale og kon-
struktivistiske læringsperspektiv. Her hjelper 
deltakerne hverandre til å overta eller bli med-
eiere av kunnskap som den enkelte bringer med 
seg, eksempelvis ved at oppgaver eller proble-
mer løses i fellesskap. Under slike interaksjo-
ner oppstår det improvisatoriske handlinger. 
Det er viktig at slik improvisasjon ikke fører 
deltakerne vekk fra sporet eller planen som 
læreren utarbeidet før timen. Sawyer (2011) 
trekker frem læreres repertoar av skript, som 
hjelp til raskt å kunne analysere elevrespons, 
ta valg, trekke frem ikke planlagte eksempler, 
oppgaver, forklaringer eller ressurser og vende 
tilbake til planen for timen slik at målene likevel 
kan nås. I begrepet repertoar av skript legges det 
vekt på de samme kompetansene og ferdighe-
tene som Kharkin (1992) sier at lærere bør ha for 
å lykkes med en improvisert forestilling. Kunn-
skap og ferdigheter, som Sawyer og Kharkin 
trekker fram, er nært knyttet til fagdidaktikk 
som handler om formidling av faget. I mate-
matikk trenger eksempelvis lærere spesialiserte 
faglige kunnskaper, kunnskap om faglig inn-
hold og elever og kunnskap om undervisning 
(Ball, Thames, & Phelps, 2008). I tillegg til ren 
matematisk forståelse må lærere se sammenhen-
ger mellom emnene relatert til ulike ressurser, 
og de må ha kjennskap til ulike løsningsmetoder 

og strategier. Kjennskap til elever kan innebære 
at lærere må kunne forutsi hvordan elevene vil 
reagere på en gitt oppgave (lett eller vanskelig), 
de må kjenne til elevenes vanlige misoppfatnin-
ger relatert til denne typen oppgave, og de må 
forstå og kunne analysere elevforslag og kunne 
kommunisere med elever om den gitte oppga-
ven (Ball et al., 2008, s. 9). Kunnskap om under-
visning innebærer blant annet å kjenne til ulike 
eksempler som gir bedre inngang til temaet som 
det undervises i, og å ha kjennskap til konkre-
ter og metodiske tilnærminger og de fordeler og 
svakheter disse har med hensyn til emnet som 
blir gjennomgått (Ball et al., 2008).

Metode
I denne artikkelen undersøkes både betydnin-
gen av fenomenet improvisasjon og sammen-
henger som fører til at improvisatoriske hand-
linger kan oppstå i faget matematikkdidaktikk 
i lærerutdanningen. Vi benytter en kvalitativ 
forskningsmetode med videoobservasjon og 
oppfølgingsintervju (Postholm, 2010; Cresswell, 
2003; Ringdal, 2013). Dette innebærer å skape 
mening og formålsforklaringer gjennom for-
tolkning av data. Det setter klare krav til at en 
som forsker har en åpen holdning til forskings-
feltet. Videoobservasjon er benyttet for å fange 
improvisatoriske øyeblikk i undervisningspro-
sessen, med vekt på lærerutdannerens impro-
visasjon. Observasjonene4 er gjort i forkant av 
intervjuene og er brukt som utgangspunkt for 
intervjuene med den observerte lærerutdanne-
ren. Formålet med intervjuene var å få dypere 
forståelse for lærerutdannerens valg i de obser-
verte timene samt for å få hennes oppfatning 
av ulike hendelser som hadde betydning for 
fenomenet vi forsket på (Kvale & Brinkmann, 
2009). Totalt ble det gjennomført tre intervju 
og 24 observasjonsøkter på 45 minutter hver. 
Observasjonene og intervjuene er gjennomført 
på en høgskole i Norge fra høsten 2013 til våren 
2014. Informantene er en erfaren lærerutdanner, 
her kalt Nathalie, og 14 tredje- og fjerdeårsstu-
denter med fordypning i matematikk. Øktene 
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foregikk i et lite klasserom med krittavle, pro-
sjektor som var koblet til lærerutdannerens pc, 
og pulter som sto på rekke og rad der to eller 
tre studenter kunne sitte sammen. Nathalie sto 
framme mens hun underviste, men hun gikk 
også rundt for å se hvordan studentene jobbet, 
og for å hjelpe dem som trengte det. Hun var 
informert om at fenomenet improvisasjon stod 
i fokus for observasjonene. Sekvensene fra 
video observasjoner og intervju ble transkribert, 
kodet og kategorisert ved hjelp av «meningsko-
ding» og «meningsfortetting» (Kvale & Brink-
mann, 2009, s. 208–213). I meningsfortettingen 
ble lange avsnitt kortet ned slik at den umid-
delbare meningen kom fram. I kodingen ble 
det satt merkelapp på setninger eller avsnitt for 
å kunne gjenkjenne dem senere. Eksempelvis 
brukte vi kodeord som improvisatorisk hand-
ling eller overraskende øyeblikk. Data ble videre 
kategorisert etter en viss likhet eller mening 
(Kvale & Brinkmann, 2009; Silverman, 2006). 
Alle episoder med improvisatoriske handlin-
ger ble eksempelvis lagt i samme kategori. De 
metodiske valgene hadde til hensikt å gi oversikt 
og komprimere datamengden (Kvale & Brink-
mann, 2009).

Funn og drøfting
Eksemplet som vi presenterer her, er hentet fra 
en tretimers økt hvor studentene og Nathalie 
arbeidet med forberedelse til eksamen. Oppga-
ven de jobbet med, gikk ut på å gjøre om tall 
fra vårt 10-tallsystem til 20-tallsystemet og 
omvendt, og å se på didaktiske aspekt rundt 
undervisning av posisjonssystem. I oppfølgings-
intervjuet fortalte Natalie følgende om sin egen 
forberedelse:

O Har du forberedt deg hjemme til 
denne undervisningen?

N Ja, jeg har jo forberedt meg, jeg har 
sett på eksamenssettet, tenkt gjennom 
hva er det jeg har lyst å belyse på de 

forskjellige oppgavene, ellers så har 
jeg ikke. Eller egentlig så er jeg mere 
forberedt på å være åpen for hva de 
spør etter, og prøve å ta ting etter det, 
det er veldig lite strukturert forbere-
delse.

Nathalies beskrivelse likner det som Borko og 
Livingston (1989) trekker fram i sin studie av 
erfarne lærere. Hun har klare mål og noe over-
ordnet struktur for undervisningen. Innholdet 
planlegger hun ikke i detalj. Hun legger opp til 
en undervisning som baserer seg på studentre-
spons. En slik undervisning kan føre til impro-
visasjon hos lærerutdanneren ifølge Sawyer 
(2011), Kharkin (1992) og Borko og Livingston 
(1989).

Gjennomføring av timen
[…] = uvesentlig tekst klippet vekk
  …   = tenkepause

1 N Husker dere mayaene5? De hadde 
symboler for 0, 1 og 5. […] Hvorfor 
må vi ha 1? Det er jo ganske greit, for 
vi må kunne telle på et vis. Men hva 
er det Mayaene gjorde som er for-
skjellig fra det 
vi gjør i vårt 
tallsystem, der 
vi har mange 
ulike siffer? 

 [Natalia venter 
og prøver å 
få studentene 
med, men 
ingen svarer, 
de ser ikke 
på Nathalie, 
hvisker noe, 
noen blar i boka]

2 N Mayaene hadde 20-tallssystem. De 
brukte skjellet, de brukte pinne og 

Figur 1
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så brukte de en stein. Og så laget 
de gjerne sånne etasjer. […] I første 
etasje hadde de ener-plassen, så tjuere, 
og så …?  
[Natalia venter og prøver å få studen-
tene med, men ingen svarer, de ser 
ikke på Nathalie, hvisker noe, noen 
blar i boka]

3 N Hva? Hva sier dere? [Snakker smi-
lende, med mild stemme]  
Tar dere sjansen på å prøve å hive ut 
et svar?

Studentene svarer ikke, blikkene er senket. De 
viser tegn på usikkerhet. En av forklaringene 
kan være kameraet og at en fremmed person 
var til stede. Nathalies handlinger kan analy-
seres ved hjelp av Kharkins (1992) beskrivelser 
av hvordan en improvisatorisk handling star-
ter og foregår, men også ved hjelp av metaforen 
improvisert forestilling. Nathalie stiller ulike 
spørsmål, hun omformulerer dem både i ytring 
1 og 2, og hun legger opp til å la studentene 
avslutte hennes setning når hun sier: «I første 
etasje hadde de ener-plassen, så tjuere, og så 
…?» Hun stopper opp og venter noen sekunder 
på svar. Hun får likevel ikke verbal respons 
fra studentene. Kroppsspråket hennes (ekstra 
gestikulering og blikket som vandrer over hele 
klasserommet) avslører at hun vurderer situa-
sjonen. Nathalie endrer taktikk, hun utfordrer 
studentene ved å be dem om å ta «sjansen på å 
prøve å hive ut et svar». Studentene løfter blik-
ket, og Lisa svarer.

4 Lisa 400 
5 N 400, ja. Hvorfor 400? 
6 Lisa 20 × 20, eller noe sånn. 
7 N […] Ja. Er det ikke sånn det er bygd 

opp da? […]
8 N Hvordan kan man skrive et tall i 

10-tallsystem om til 20-tallsystem?  
[Tallet som diskuteres, er 197. Studen-
tene begynner å bla i boka, men ingen 
svarer. Nathalie skriver løsningen på 

tavla, men samtidig stiller hun noen 
spørsmål til studentene] 

9 N Hvor mange 400-ere har vi? 
10 Stud. Ingen [Flere i kor]
11 N Hvor mange 20-ere har vi?
12 Stud. Ni [Flere i kor]
 [Samtalen fortsetter. Når oppgaven er 

løst, kommer plutselig et spørsmål fra 
Lisa som synes å komme uventet på 
Nathalie]

13 Lisa Men hvor har de brukt skjellene, da? 
14 N Hvor har de brukt skjellene?
15 Lisa De kunne satt skjellene på 400-ere.
16 N Det kunne de ha gjort … [litt nølende]

Plutselig utspiller det seg diskusjon mellom Lisa 
og Vera, som sitter ved siden av hverandre. De 
er uenige om bruken av null og skjell. Heidi 
involverer seg i diskusjonen. Hun sier at de ikke 
kan bruke skjell på plassen til 400, og prøver å 
forklare hvorfor hun mener det. Lisa og Vera 
reagerer ikke på Heidi sin forklaring og fortset-
ter diskusjonen.

Nathalie overhører denne samtalen, venter 
litt, og uten å si noe presenterer hun tallet 412ti 
i 20-tallsystemet (figur 2). Lisa og Vera fortset-
ter å snakke om skjellene, løfter blikket, ser på 
framstillingen på tavla, så involverer de denne 
framstillingen i samtalen. Også andre studenter 
engasjerer seg i samtalen.

17 Lisa Å ja, du skriver null på tjuer-plass? 

Figur 2: 412 i 20-tallsystem
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[Ser på framstillingene til Nathalie 
på tavla] Men hvorfor skriver du 
ikke null på 400-ere da? [Viser til 
oppgaven der tallet 197 skal skrives i 
20-tallsystemet]

18 N Det er et viktig didaktisk spørsmål 
fordi mange elever sier akkurat 
det samme når vi skriver det i vårt 
10-tallssystem. Når vi har enere, 
tiere, hundrere og hvis vi ikke har 
hundrere, hvorfor setter vi ikke null? 
Hvorfor er det så viktig at vi setter 
null her? [Peker mot tallet 412] Vi 
kunne ha satt null her [på plassen til 
400, eksemplet med tallet 197], men 
vi har på en måte en avtale på det at 
vi viser siffer så høyt opp det kommer, 
og når vi har da det høyeste, så ligger 
det implisitt at resten oppover her er 
ingen.

Videoen viser at studentene nå deltar i samta-
len (ytring 4, 6, 10 og 12) og svarer på Natha-
lies spørsmål. Svarene er korte, uten utdypende 
kommentarer eller begrunnelser: «ingen» og 
«9». Lisa er den eneste som stiller et spørsmål 
(13) til Nathalie. Nathalie nøler litt og stiller 
det samme spørsmålet på nytt til Lisa (14). Hun 
ser på studentene og beveger blikket, noe som 
indikerer at hun vurderer situasjonen. Dette kan 
innebære at Nathalie enten ikke er helt forbe-
redt på dette spørsmålet, eller at hun ikke har 
et umiddelbart svar. Nathalie overhører så en 
samtale som utspiller seg mellom Lisa og Vera, 
og uten å si noe skriver hun et annet eksempel 
på tavla som kan være til hjelp for både Lisa og 
andre studenter. Det nye eksemplet med tallet 
412 viser at skjellene kan brukes på de plassene 
der det ikke står noe tall. Dette var ikke tilfel-
let i oppgaven med tallet 197. Lisas kommentar, 
«Å ja, du skriver null på tjuer-plass», indikerer 
at Lisa ser sammenheng mellom dette eksem-
plet og hvor skjell kan brukes. Lisas spørsmål 
om skjellene fører til at Nathalie benytter seg 
av et annet eksempel enn det som var planlagt. 

Nathalie improviserer. Samhandlingene etter 
Lisas spørsmål mellom Nathalie og studentene 
betrakter vi derfor som improvisatoriske.

I oppfølgingsintervjuet sier hun følgende 
om episoden med tallsystemene: «Du kan ikke 
forutse hvilke (spørsmål) som kommer, og på 
hvilken måte og hvordan du kan bruke dem 
for å gå videre på. Men du blir med. Du sier, la 
oss finne ut av det. Men jeg følte meg ikke usik-
ker, det gjorde jeg ikke». Når lærere baserer sin 
undervisning på studentinnspill, kommer det 
uventede spørsmål eller kommentarer som kan 
føre til improvisatoriske handlinger (Khrakin, 
1992; Sawyer 2011; Borko & Livingston, 1989). 
Erfarne lærere har større muligheter til å lykkes 
med slike øyeblikk fordi de har det et repertoar 
av skript. De har et lager med ulike eksempler 
og forklaringer, de kjenner til ulike oppfatnin-
ger som kan oppstå blant studentene, de har fag-
lige kunnskaper og godt utviklet faglig ordfor-
råd, og de klarer å vende tilbake til det planlagte 
opplegget (Kharkin, 1992).

Vi har spurt Nathalie hva hun mener er 
viktig for å lykkes med undervisning basert på 
studentinnspill og improvisatoriske handlinger. 
Fra oppfølgingsintervjuet kommer det følgende:

O Hva tenker du selv i forhold til hva 
som er din styrke når du kommer til 
uventede spørsmål fra studenter?

N Jeg tror at styrken min ligger i nett-
opp det at jeg ikke blir usikker, jeg 
stoler såpass på meg sjøl at jeg vet 
at jeg greier å komme i havn. At jeg 
kan tørre å følge en vei hvis noen av 
studentene foreslår noe. 

O Er det faglig trygghet du snakker om? 
N Ja, det er faglig trygghet i det, men 

det er sikkert ikke bare faglig, også 
trygghet i det at jeg har gjort dette 
her mange ganger før, så det er min 
undervisningstrygghet, trygghet på 
studenter, […] også trygghet i å kunne 
gå i det usikre.
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Samtalen med Nathalie viser hennes oppfat-
ning av hva improvisatoriske samhandlinger er 
avhengig av i et klasserom. Hun peker på faglig 
trygghet, tro på seg selv, undervisningstrygg-
het, relasjonell trygghet og trygghet til å gå inn 
i det ukjente.

De improvisatoriske handlingene i episo-
den med 20-tallsystemet kan ha ulike formål. 
I ytring 2 bruker Nathalie improvisasjon for å 
få studenter som viser tegn på usikkerhet, til å 
svare på spørsmål. Studentene responderer på 
denne handlingen, og i resten av denne økten 
er de deltakende. Dette er i samsvar med Khar-
kin (1992), som argumenterer for at pedagogisk 
improvisasjon kan hjelpe lærere til å inkludere 
elever i læringsprosesser og oppmuntre dem til 
utforskning av ulike problemer og oppgaver. Det 
som skjer mellom ytring 13 og 17 viser impro-
visatoriske samhandlinger som både er verbale 
(spørsmål/svar) og fysiske (taus framstilling på 
tavla) (jf. Kharkin, 1992), og observasjonene av 
samtalen mellom studentene tyder på at dette 
har ført til at de bedre forstår hvor de kan bruke 
skjellene. 

Oppsummering
Dialogiske samhandlinger fører naturlig til 
at mennesker improviserer (Kharkin, 1992; 
Sawyer, 2004; Karlsen, 2006). Våre funn er at 
improvisatoriske samhandlinger med vekt på 
læreres improvisasjon oppstår i sammenhenger 
der lærere inviterer de lærende til deltakelse, og 
der undervisningen justeres og formes som en 
respons på innspill (verbal og taus). Dette sam-
svarer med internasjonal forskning på feltet 
improvisasjon i undervisningen (Sawyer 2004, 
2011; Kharkin, 1992; Borko & Livingston, 1989) 
og underbygger at dette også er gyldig kunnskap 
i lærerutdanningssammenheng, og mer spesi-
fikt i faget matematikkdidaktikk. Det framgår 
at improvisasjon kan være en produktiv didak-
tisk tilnærming innenfor lærerutdanningsdi-
daktikk, men samtidig at god improvisatorisk 
undervisning bygger på noen grunnleggende 
forutsetninger, for eksempel lærernes faglige 

trygghet og kommunikative ferdigheter, deres 
ønske om å etablere undervisning basert på 
studentinnspill og deres evne til å se mulighe-
tene som skjuler seg i det som ikke blir sagt, 
eksempelvis stillhet i klasserommet.

I den ovennevnte episoden oppsto impro-
visatoriske handlinger som lærerutdannerens 
reaksjon på studentenes passivitet, men også 
på deres kommentarer og spørsmål. Nathalie 
hadde klare mål for timen, hun hadde noe over-
ordnet struktur, og hun kjente til hva studentene 
trengte av fagkunnskap. Eksamensoppgavene 
prøvde hun å løse i fellesskap med studentene, 
og hun la vekt på deres innspill. En slik under-
visningsform kan ifølge Borko og Livingston 
(1989), Sawyer (2004) og Kharkin (1992) føre 
til improvisatoriske handlinger, men hvordan 
disse handlingene blir mottatt av de lærende, 
avhenger i stor grad av lærernes repertoar av 
skript, ordforråd og evne til å komme tilbake til 
det planlagte opplegget, og av relasjonell tryg-
get og trygghet til å gå inn i det ukjente med de 
lærende. Dette er problemstillinger som etter 
vår mening er sentrale for alle typer undervis-
ning. Resultatene fra vår analyse vil derfor også 
ha relevans for lærere som underviser i andre 
deler av utdanningssektoren, som grunnskole 
og barnehage.

Noter
1 «Improvisation in Teacher Education: Curricula 

and Practice in Dynamic Interplay (IMTE)» er en 
treårig intervensjonsstudie ved Høgskolen Stord/
Haugesund der en rekke fagmiljø arbeider for å 
utvikle lærerutdanning med utgangspunkt i faglig 
diskusjon sentrert rundt improvisasjon som peda-
gogisk ferdighet (Engelsen et al., 2012). Prosjektet 
er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom 
programmet Strategiske høgskoleprosjekter 
(SHP).

2 https://snl.no/improvisasjon 
3 Kharkins arbeid med doktorgradsstudien strekker 

seg fra og med 1975 til og med 1992. Han har 
blant annet gjennomført omfattende analyser 
av forskning- og faglitteratur på området krea-
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tivitet og improvisasjon, arbeidet med utvikling 
av konseptet pedagogisk improvisasjon, utviklet 
materialet metodisk for bruk i lærerutdanninger 
og skoler og arbeidet med eksperimentell design 
som metode, der han prøvde ut konseptet på ulike 
skoler og lærerutdanninger og intervjuet erfarne 
og uerfarne faglærere. 

4 Observasjonene og intervjuene er gjennomført i 
forbindelse med masteroppgaven til Singh (2015).

5 Mayaene (ca. 300 e.Kr.) brukte et posisjonssystem 
med 20 som grunntall. De benyttet seg av et skjell 
for å symbolisere en tom posisjonsplass, en prikk 
for tallet 1 og en strek for tallet 5. De andre tallene 
var kombinasjoner av disse symbolene.
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Matematikksenteret
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

DVM-pluss
Eskil Braseth

IKT-senteret har i samarbeid med Matema-
tikksenteret startet en ny pilot i DVM-systemet 
(Den virtuelle matematikkskolen). Den nye 
piloten er det tredje tilbudet innen DVM og 
har fått navnet DVM-pluss. Tilbudet er rettet 
mot høytpresterende elever i matematikk som 
ønsker større utfordringer i faget, men som ikke 
ønsker å ta fag fra videregående opplæring. Det 
matematiske innholdet er derfor innenfor ram-
mene av matematikk fellesfag etter 10. årstrinn. 
Målet med tilbudet er at høytpresterende elever 
i matematikk får utviklet sin matematiske kom-
petanse og samtidig oppleve glede og engasje-
ment gjennom arbeidet med matematikk.

DVM-pluss skal først og fremst tilbys skoler 
som av ulike grunner strever med å tilrette-
legge for tilpasset undervisning til flinke elever 
i matematikk. Et eksempel på en slik grunn kan 
for eksempel være små skoler med begrensede 
ressurser. 

Matematisk kompetanse og algebraisk 
tenkning
I DVM-pluss har vi tatt utgangspunkt i hva fors-
kning sier om god læring og god undervisning 
i matematikk (Nosrati & Wæge, 2015), og for-
søkt å sette det inn i rammene til et nettbasert 
undervisningstilbud i matematikk. Det faglige 
innholdet skal legge til rette for at elevene utvi-
kler sin matematiske kompetanse, der vi tar 
utgangspunkt i det matematiske temaet alge-
braisk tenkning.

Vi har valgt å bruke Kilpatrick og kolleger 

(2001) sin definisjon av matematisk kompe-
tanse1 som beskrives ved hjelp av fem kompo-
nenter: 

Forståelse: Forstå matematiske begreper, 
representasjoner, operasjoner, prosedyrer 
og relasjoner

Beregning: Utføre prosedyrer, som invol-
verer tall, størrelser og figurer, effektivt, 
nøyaktig og fleksibelt

Anvendelse: Formulere problemer matema-
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tisk og utvikle strategier for å løse pro-
blemer ved å bruke passende begreper og 
prosedyrer

Resonnering: Forklare og begrunne en løs-
ning til et problem, eller utvide fra noe 
kjent til noe som ikke er kjent

Engasjement: Være motivert for å lære 
matematikk, se på matematikk som 
nyttig og verdifullt, og tro at innsats 
bidrar til økt læring i matematikk

En måte å utvikle elevers matematiske kom-
petanse på er knyttet til algebraisk tenkning. 
Algebraisk tenking kan sees på som prosesser 
knyttet til generalisering, resonnering om det 
generelle, struktur, mønster, sammenhenger, og 
formalisering av disse (se for eksempel Kaput, 
2008). Algebraisk tenkning går også på tvers 
av ulike matematiske temaer i skolen, noe som 
er nærmere beskrevet i  «skisse av den ideelle 
læreplan i matematikk». Målet er ikke bare å bli 
flink i algebra, men i matematikk generelt fordi 
kompetansen er sentral i matematisk tenking. Et 
fokus på å gi elevene algebraisk kompetanse vil 
gi dem mulighet til å se matematikkfaget mer 
helhetlig og samtidig gå dypere inne i forståel-
sen for hvordan de ulike matematiske temaene 
henger sammen.

Struktur og omfang
Det faglige innholdet i piloten DVM-pluss er i 
hovedsak bygd opp rundt fire undervisnings-
opplegg. Elevene skal arbeide med problemløs-
ningsoppgaver, der samarbeid og kommunika-
sjon er sentralt. I piloten er elevene delt inn i fire 
grupper, og to nettlærere vil ta seg av to grupper 
hver og følge opp elevene i arbeidet med pro-
blemløsningsoppgavene. Nettlærerne er skolert 
av Matematikksenteret og har som oppgave å 
veilede elevene og legge til rette for at elevene 
selv driver både sin egen og andres utvikling av 
matematisk kompetanse framover. 

Hvert undervisningsopplegg vil ha en varig-
het på ca. 1 måned, der elevene møtes til to 
dobbelttimer i denne perioden. Elevene møtes 

i kommunikasjonsprogrammet Adobe Con-
nect, og benytter Moodle som læringsplattform. 
Hvert undervisningsopplegg vil følge en IGP-
prosess.

IGP-prosess
I – individuelt

Elevene arbeider på egen hånd med et spørs-
mål eller en oppgave som blir gitt av nettlære-
ren. Dette arbeidet er en forberedelse til grup-
pearbeidet. Den individuelle besvarelsen sendes 
inn til nettlæreren i god tid før elevene skal 
samles i gruppedelen. I denne delen møtes ikke 
elevene og nettlærer i sanntid, men nettlæreren 
vil være tilgjengelig til å svare på eventuelle 
spørsmål fra den enkelte elev. Kommunikasjo-
nen mellom nettlærer og elev kan for eksempel 
gjøres med funksjoner som chat, forum og mel-
ding i Moodle, etc. 

G – Gruppe
Elevene og nettlærer møtes i sanntid og 

arbeider i grupper. Gruppene er forhåndsbe-
stemt av nettlæreren og kan avhenge av elev-
enes individuelle arbeid. Elevene presenterer det 
individuelle arbeidet for hverandre på gruppa 
og arbeider videre sammen om en eller flere 
oppgaver. I denne delen vil nettlæreren veilede 
gruppene og svare på spørsmål. Gruppa gir en 
samlet besvarelse på oppgavene og sender de 
inn til nettlærer.

P – Plenum
Elevene møtes i sanntid der en eller to grup-

per presenterer sitt gruppearbeid for de andre. 
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De andre elevene forbereder spørsmål og kom-
mentarer til det arbeidet som skal presenteres. I 
denne delen vil nettlæreren være til stede for å 
organisere og veilede i forbindelse med presen-
tasjonen og diskusjonene. Nettlæreren vil også 
hjelpe elevene til å knytte det arbeidet de har 
gjort med målet for timen.

Mellom de fire undervisningsoppleggene 
skal elevene arbeide med ekstraoppgaver som 
også omhandler algebraisk tenkning. Disse opp-
gavene er problemløsningsoppgaver som skal 
legge til rette for at elevene får trent på å bruke 
ulike løsningsstrategier og ulike tilnærminger 
til å løse problemløsningsoppgaver. 

Vurdering
DVM-pluss er ikke en erstatning til den ordi-
nære undervisningen i matematikk, og har 
derfor ingen vurdering som skal spille inn på 
elevenes standpunktkarakter. DVM-pluss er 
kun et ekstra tilbud og hver enkelt elevs faglærer 
har derfor ansvaret for å vurdere sin elev. Like-
vel vil nettlærerne vurdere elevene fortløpende 
og dermed sitte på en del informasjon som fag-
lærer kan dra nytte av. Vi ønsker derfor å legge 
til rette for et samarbeid mellom nettlærerne og 
faglærerne.

Alle undervisningsoppleggene som brukes i 
forbindelse med DVM-pluss vil gjøres tilgjenge-
lig på Matematikksenterets sider etter at piloten 
avsluttes i slutten av skoleåret 2016/2017. 

Noter
1 Norsk oversettelse av Kilpatrick, Swafford & 

Findell (2001) sin definisjon av mathematical 
proficiency.
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kenguru    sidene

Temabaserte problem-
løsingsoppgaver
Anne-Gunn Svorkmo

Oppgavene i Kengurukonkurransen er delt inn i 
fire kategorier; tall, algebra, geometri og logiske 
oppgaver. Målet er at hvert oppgavesett skal ha 
en god blanding av alle de fire hovedkategori-
ene. Kategorien geometri kan igjen deles i to- 
og tredimensjonale figurer, symmetri, måling, 
areal og omkrets osv. Hvis man går gjennom 
tidligere oppgavesett og velger ut noen oppga-
ver som for eksempel dreier seg om omkrets, vil 
man få et lite sett med problemløsingsoppgaver 
med ulike innfallsvinkler og med forskjellig 
vanskegrad innenfor samme tema. Jeg har noen 
tanker om hvordan disse oppgavene kan brukes.

Hva er det elevene kan når de etter en peri-
ode har arbeidet med et emne i matematikk på 
sitt nivå? Som oftest kan elevene det mest ele-
mentære ved at de har lært noen sentrale begre-
per og løst en del oppgaver. Når elever kan det 
mest grunnleggende innenfor et matematisk 

emne, bør de i neste fase få arbeide med mer 
sammensatte problemstillinger. Slik kan elevene 
utvikle en dypere forståelse. Kanskje vil noen 
sammenhenger som tidligere ikke har vært så 
tydelige for elevene bli mer synlige for dem når 
de må bruke de grunnleggende kunnskapene 
sine på andre måter enn de har gjort tidligere. 
Når elever arbeider med varierte problemlø-
singsoppgaver, kan erfaringene og eventuelt 
forståelsen de får med seg fra én oppgave vide-
reføres eller utvikles og kanskje utfordres i den 
neste.  Gjennom god planlegging kan læreren 
legge til rette for dette.

På Matematikksenteret sine nettsider finnes 
det flere oppgavesett som vi har kalt temaba-
serte problemløsingsoppgaver. Oppgavene i 
hvert sett er hentet fra Kengurukonkurransen, 
og det vil si at det er flervalgsoppgaver med fem 
alternativer hvor ett av dem er riktig. Oppga-
vesettene består av 4 – 8 oppgaver, og læreren 
velger ut hvilke og hvor mange av oppgavene 
elevene skal arbeide med. Til hver oppgave 
finner læreren tips, forslag til nøkkelspørsmål 
og ideer til hvordan den enkelte oppgaven kan 
utvides eller forenkles. Nøkkelspørsmål er 
spørsmål som læreren kan stille til elevene når 
de arbeider. Hensikten er at disse spørsmålene 
skal løfte fram det faglige innholdet og samti-
dig være en hjelp til elevene uten å gi dem løs-
ningen. Nøkkelspørsmålene bør ha til hensikt å 
utfordre elevene i tankeprosessen. De bør ikke 
stilles for tidlig i løsningsprosessen slik at de 
fører direkte til løsningen av oppgaven. 

Det anbefales at elevene samarbeider i par 
eller gruppe. For at elevene skal bruke tid på den 
enkelte oppgaven, er det kun én oppgave på hver 
kopieringsoriginal. Under hver oppgave er det 
plass til å regne, tegne, forklare og argumentere 
for en løsning, noe elevene absolutt bør oppfor-
dres til å gjøre.

Det bør også settes av tid til oppsumme-
ring der elever kan forklare og begrunne sine 
løsningsforslag og resonnement. Gi medelever 
mulighet til å stille spørsmål, sammenligne 
ulike framgangsmåter og løsningsforslag og få 
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et innblikk i hvordan andre har tenkt.
Fram til nå finnes det fem sett med tema-

baserte problemløsingsoppgaver. Her er et par 
eksempler på oppgaver med tilhørende nøk-
kelspørsmål fra arbeidsheftet til læreren. Den 
første er fra et tema kalt resonnerende oppga-
ver og den andre er hentet fra oppgavesettet om 
multiplikasjon.

Alex, Simon, Robert og Martin møttes på en 
konsert i Oslo. De kommer alle fra forskjellige 
byer: Paris, Dublin, Roma og Berlin.  

Du får vite dette:  
Alex og han som var fra Berlin kom til Oslo 
samme dag som konserten. Ingen av de to  
hadde vært i Paris eller Roma. Robert er ikke 
fra Berlin og kom til Oslo samtidig med gutten 
fra Paris. Martin og gutten fra Paris likte 
konserten veldig godt. 

Hvilken by kommer Martin fra?  

(A) Paris (B) Roma (C) Oslo (D) Berlin (E) Dublin 

Tips:
– La elevene bruke lapper med navn på per-

soner og navn på byer.
– For å finne ut hvilke byer de ulike guttene 

kommer fra, kan det være en ide å finne ut 
hvilke byer hver av dem ikke kommer fra.

Nøkkelspørsmål:
– Hvilke byer kan Alex ikke komme fra? 
– Hvilke byer kan Robert ikke komme fra?
– Hvorfor kan vi vite hvor Simen kommer 

fra uten at det noen opplysninger om han i 
teksten?

Videre utforsking – utvidelse av oppgaven:
– Hva hvis en av opplysningen om guttene 

slettes, for eksempel den siste, hvor mange 
av de fire guttene er vi da ikke helt sikre på 
hvor kommer fra?

I multiplikasjonen nedenfor brukes alle sifrene 
fra 1 til 9 nøyaktig bare en gang. Fire av dem er 
allerede benyttet i svaret. 

 Y · = 7632

Hvilket siffer skal stå på plassen til Y?  
 
(A) 1 (B) 4 (C) 5 (D) 8 (E) 9

Nøkkelspørsmål:
– Hvilke siffer er ikke brukt opp?
– Hvor er det lurt å starte? (Hvilket siffer 

kan stå på enerplassen i det tresifrede tallet 
og hvilket kan stå på enerplassen i det 
to sifrede tallet?)

– Det er lite sannsynlig at sifferet 9 kan stå 
på hundrerplassen i det tresifrede tallet og 
heller ikke på tier-plassen i det tosifrede 
tallet. Hvorfor?

Ut fra svarene på og resonnement rundt spørs-
målene overfor, sjekk produktet for to tall som 
kan passe. Eks.: 149 · 58 som gir produktet 8642. 
Produktet er større enn 7632. Det vil si at tal-
lene i multiplikasjonsstykket må gjøres mindre. 
Hvordan kan noen av sifrene i de to tallene 
omrokeres slik at produktet blir mindre?

Videre utforsking – utvidelse av oppgaven:
– Finnes det andre tresifrede tall som mul-

tiplisert med et tosifret tall gir et firesifret 
tall og der hvor alle de ni sifrene er for-
skjellige? Hvis ja, hvordan kan man tenke 
for å finne sifrene i multiplikasjonen?

Til hvert oppgavesett finnes det en introduk-
sjonsoppgave. Det faglige innholdet i denne 
oppgaven forteller noe om hva elevene bør 
kunne før de går i gang med de temabaserte 
problemløsningsoppgavene. Introduksjonsopp-
gaven kan løses i fellesskap eller gruppevis.

Flere oppgavesett finnes her: http://www.
matematikksenteret.no/content/5636/Temaba-
serte-problemlosningsaktiviteter
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Presentasjon av nye 
ansatte
Steve Ditlefsen
Jeg er ansatt ved 
Matematikksen-
teret i 50 % som 
pr o s j e k t m e d-
arbeider. Her 
jobber jeg med 
prøveutvikling 
og analyser av 
Nasjonale prøver 
i regning for 8. 
trinn. 

Jeg er utdan-
net allmennlærer ved Høgskolen i Nord-Trønde-
lag, med fordypning i matematikk, og har jobbet 
som lærer siden 2012. Våren 2016 fullførte jeg 
etterutdanning innenfor IKT, pedagogisk bruk 
av IKT, Multimedia og datastøttet læring.

I de resterende 50% jobber jeg ved Verdalsøra 
ungdomsskole, hvor jeg er kontaktlærer, IKT-
ansvarlig og øvingslærer. 

Ragnhild Øksdahl
Jeg er ansatt ved 
M a t e m a t i k k-
senteret i 50 % 
stilling som pro-
sjektmedarbei-
der. Teamet jeg 
er en del av, utar-
beider Nasjonale 
prøver i regning 
på 5. trinn.

Jeg har til 
sammen 5-årig 
lærerutdanning innen fagene matematikk, 
kroppsøving og IKT. Jeg har undervist på 
ulike skoler, barne- og ungdomstrinn, siden 

2002. Min nåværende arbeidsplass (50%) er 
Nord-Odal ungdomsskole hvor jeg har arbei-
det siden 2010. Ved skolen har jeg hatt og har 
ulike arbeidsoppgaver knyttet til matematikkfa-
get, deriblant seksjonsleder, ressursperson i Ny 
GIV-prosjektet 2010/2011, sensor i både muntlig 
og skriftlig og deltatt i det lokale fagplanarbei-
det i Glåmdalsregionen. I tillegg har jeg vært 
kontaktlærer og er en del av ledergruppa som 
teamleder.

Erik Prytz 
Reitan
Jeg er ansatt som 
k o m m u n i k a -
sjonsansvarl ig 
ved Matema-
t i k k s e n t e r e t . 
B a k g r u n n e n 
min er fra avis-
journalistikkens 
verden, men de 
siste 16 årene 
har jeg jobbet som webredaktør og kommuni-
kasjonsrådgiver. Journalistyrket ble utøvd i avi-
sene Østlendingen, Malvik-Bladet og Arbeidets 
Rett. Kommunikasjonsfaget har jeg brukt gjen-
nom 15 år ved Norges geologiske undersøkelse 
og ett år ved Sør-Trøndelag politidistrikt. Jeg 
har utdanning innen historie, norsk, medievi-
tenskap og mediepedagogikk fra NTNU.

Ved Matematikksenteret skal jeg blant annet 
bidra til at vi som organisasjon blir mer tilgjen-
gelig og lettere å bruke på digitale flater. Nett-
sider og sosiale medier er viktige stikkord, men 
jeg vil også jobbe med kommunikasjonsstrate-
gier og mediekontakt.

Vi vil gjerne at du som leser dette hjelper til 
med å skape aktivitet og engasjement på face-
book.com/matematikksenteret og twitter.com/
nsmo_matematikk
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Noen smakebiter 
fra hjemmesiden til 
Matematikksenteret
I flere av prosjektene som Matematikksenteret 
er engasjert i, har det blitt laget filmer. Filmene 
kan brukes som utgangspunkt for diskusjon i 
kollegiet eller som inspirasjon til egen planleg-
ging. Det finnes filmer for barnehage, grunn-
skole og videregående skole. 

Barnehage
Matematikksenteret har utviklet filmer som 
viser matematikkaktiviteter med barnehage-
barn, både inne og ute. Disse filmene egner 
seg til bruk både i samlingsstunder med barna, 
og til pedagogiske diskusjoner i personalet. 
(Figur 1)

Uterommet innbyr til utforsking, ekspe-
rimentering, lek og læring med matematikk. 
«Utematematikk-filmer er knyttet til Ramme-
planens område «antall, rom og form». Aktivi-
tetene vil også være relevant for begynneropp-
læringen i matematikk, eventuelt også for andre 
som er interessert i å lære mer om metoden ute-
matematikk og til å finne inspirasjon og ideer 
som lett kan brukes på mange trinn. I tillegg 
til filmene finnes det også et hefte med en enkel 
oversikt over det som er viktig og grunnleg-
gende innenfor hvert tema. 

Figur 1

Grunnskole
For grunnskole finnes det filmer fra prosjektet 
«Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning 
5.–7. trinn», om «Regning i alle fag» og fra 
«Skole i praksis». (Figur 2) 

Filmene knyttet til «Mestre Ambisiøs Mate-
matikkundervisning (MAM)» viser hvordan 
lærere har gjennomført enkelte av de aktivite-
tene det er laget plandokumenter til. Filmene 
viser klipp fra alle de fem aktivitetene som man 
bruker i MAM. Erfarne lærere står for gjen-
nomføringen. Til hver av filmene er det utar-
beidet refleksjonsspørsmål som egner seg for 
drøfting i en lærergruppe. 

Figur 2

Videregående skole
For videregående skole finnes det filmer om 
undersøkende matematikkundervisning og 
regning i alle fag. 10 undervisningsopplegg er 
hentet fra heftet «Undersøkende matematikk 
– undervisning i videregående skole» av Anne-
Mari Jensen og Kjersti Wæge. I filmene kan man 
se hvordan fem av undervisningsoppleggene er 
gjennomført i praksis.

Figur 3
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LAMIS
Landslaget for matematikk i skolen

Matematisk institutt UiO
Postboks 1053 Blindern

0316 OSLO

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

Fra formålsparagrafen
Det er en demokratisk rett å 

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

Styret for LAMIS
Leder
Tone Skori, Akershus
Barnetrinnet
Henrik Kirkegaard, Møre og 
Romsdal

Barnetrinn/Ungdomstrinn
Renate Jensen, Hordaland
Ungdomstrinnet 
Gerd Nilsen, Hedmark
Videregående skole
Torgeir Nilsen, Nordland
Høgskole/universitet
Marianne Maugesten, Østfold
Varamedlem
1 Kari-Anne Bjørnø Karlsen, 
Østfold
2 Odd-Bjørn Lunde, Rogaland

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
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Lederen har ordet
Tone Skori

I skrivende stund er det høstferie 
rundt omkring i Norges land, og 
regjeringen har lagt fram forslag 
til statsbudsjett for 2017.

For deg som sitter med Tan-
genten i hendene, er det snart 
juleferie, men før du kan ta den 
med god samvittighet, håper jeg 
du og kollegaene dine utnytter 
tiden før jul med mange gode 
matematiske opplegg som har 
med førjulstiden å gjøre. Da har 
dere en gylden anledning til å 
jobbe tverrfaglig ved å trekke flere 
fag inn i dette temaet. Jeg tenker 
spesielt på matematikk, KRLE og 
kunst og håndverk. Det viser seg 
at problemet for mange elever, 
når de ikke kommer videre med 
oppgavene i matematikk, er at 
de ikke forstår begrepene i opp-
gaven. Disse fagene har mange 
begreper som er felles, og som 
kan være gode å utnytte i førjuls-
tiden. Elevene kan for eksempel 
ha matematisk juleverksted hvor 
de lager ulike geometriske former 
samtidig som de snakker om 
begrepene. Lykke til med dette!

I forslaget til statsbudsjett som 
regjeringen la frem i oktober, 
foreslo den 150 millioner kroner 
til tidlig innsats. Dette kan være 
med på å styrke matematikken 
på sikt, for regjeringen ønsker at 
kommunene skal bli forpliktet til å 
øke innsatsen tidlig for elever som 
sliter med grunnleggende ferdig-
heter. I tillegg foreslo regjeringen 
30 millioner til realfagssatsingen. 
De ønsker flere realfagskommu-
ner og økt satsing på digital sko-
lehverdag og matematikk.

Denne høsten har regjeringen 
også åpnet talentsentre i fire byer: 
Bergen, Trondheim, Tromsø og 
Oslo. Dette er et tilbud til elever 
som utmerker seg innen matema-
tikk, naturfag og teknologi. Den 
nye tiltaksplanen for realfag er en 
oppfølging av realfagsstrategien 
«Tett på realfag», som ble lagt 
frem i august 2015.  Målet med 
tiltaksplanen er at færre barn 
og unge skal være på lavt nivå i 
realfag, og at flere skal prestere 
på høyt nivå. Grunnen til at kunn-
skapsministeren ønsker seg slike 

talentsentrene er et ønske om å ta 
vare på talentene og gi dem noe 
å strekke seg etter. 

Våren 2017 vil også sentralsty-
ret i LAMIS arrangere en gratis 
konferanse på Gardermoen. 
Temaer for denne konferanse blir 
tidlig innsats og begynneropplæ-
ringen i matematikk, så følg med 
på lamis.no. Der vil det bli lagt ut 
mer informasjon om konferansen.

LAMIS har fått ny regnskaps-
fører, og på sikt ønsker vi å være 
digitale. LAMIS ønsker blant 
annet at faktura på medlems-
kontingenten skal sendes til hvert 
medlem på e-post. For at vi skal 
få til dette, er vi avhengige av at 
du som medlem oppdaterer kon-
taktopplysningene dine ved flyt-
ting, bytte av jobb, ny e-post osv. 
Dette kan du gjøre på hjemmesi-
den til LAMIS, lamis.no.

Vi ønsker alle en riktig god og 
fredfull jul når den tid kommer!
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Det er jo så mørkt der oppe!
Anne Bruvold

De av oss som bor i den nord-
ligste delen av landet, får stadig 
høre at det er så mørkt og kaldt 
her oppe. De som sier det, har 
ikke vært her – og de har heller 
ikke regnet på det.

Å fastsette når det er mørkt, 
er ikke helt likefram. Her bruker 
jeg soloppgang og solnedgang, 
selv om det lysner og er lyst før 
sola står opp, og selv om det er 
lyst en god stund etter at sola har 
gått ned. 

Soloppgang og solnedgang 
kan du finne med å bruke for 
eksempel Almanakk for Norge. 
Her finner du opp- og nedgang 
for både sol og måne for Oslo, 
Tromsø og Trondheim og beskri-
velse av hvordan du kan regne ut 
dette for andre steder. Almanak-
ken er velegnet for trening i å slå 
opp i og lese av tabeller. I tillegg 
finner du informasjon om planeter 
og jakttider med mer.

Informasjon om soloppgang 
og solnedgang finnes også på 
internett. Timeanddate.no er 
etter hvert en god konkurrent til 

Almanakken. Velg Soloppgang 
og solnedgang fra Sol og Måne 
menyen, skriv «Norge» i søkefel-
tet, og velg nærmeste sted i lista. 
Etter det får du opp informasjon 
om den aktuelle dagen, en graf 
som viser mengden lys hele året, 
og en tabell med blant annet tids-
punkt for soloppgang og solned-
gang. Du kan også velge mellom 
ulike måneder og år. Timeand-
date.no egner seg veldig godt til 
utforsking rundt lys og mørke i 
ulike deler av landet og verden. 

Om jeg foretrekker å bruke av 
almanakken eller timeanddate.
no, kommer an på hvilken som 
er tilgjengelig der og da. Siden 
min 2016-utgave av almanak-
ken ikke var på kontoret da jeg 
skrev dette, er dataene hentet fra 
timeanddate.no. Hadde jeg hatt 
almanakken for hånden, hadde 
jeg brukt den. Den er mye raskere 
å slå opp i når jeg skal ha data for 
Oslo, Trondheim og Tromsø.

Jevndøgnene – er de helt jevne?
På skolen lærer vi at jevndøg-
nene er de dagene da dag og 
natt er like lange og sola er oppe 
12 timer, men har du noen gang 
sjekket om det stemmer? Tabel-
len under viser soloppgang i Oslo, 

Trondheim og Tromsø for høst-
jevndøgn 2016: 

22.09.2016

Sol 
opp

Sol 
ned

Sola 
oppe

kl kl tt.mm
Oslo 07.02 19.16 12.14

Trond-
heim

07.02 19.18 12.16

Tromsø 06.26 18.46 12.20

Sola står i sør til ulike tider i de 
tre byene fordi de ligger på ulike 
breddegrader. Men ser vi nær-
mere på tallene, ser vi at sola står 
opp på samme tidspunkt i Oslo 
og Trondheim, mens den går ned 
to minutter senere i Trondheim 
enn i Oslo. Regner vi på det, ser 
vi at sola er oppe lengst i Tromsø, 
12 timer og 20 minutter – på jevn-
døgnet!

Siden sola i sommerhalvåret er 
lenger oppe nord for polarsirkelen 
enn sør for polarsirkelen, og siden 
den er lenger oppe i Tromsø enn 
i Trondheim og Oslo alt på jevn-
døgnene, bør det være mer lys i 
nord enn i sør.

Sommer og vinter, midnattssol 

Anne Bruvold
Astronom,
leder LAMIS Tromsø
anne@nordnorsk.vitensenter.no
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og mørketid
Vi bør ta en sjekk før vi konklu-
derer, for det er jo ikke sikkert at 
halvårene er like lange. Tabellen 
under viser tre jevndøgn og antall 
dager mellom dem (Tabell 2).

Med et sommerhalvår som er 
en uke lengre enn vinterhalvåret, 
er det mer lys i Tromsø enn i Oslo 
og Trondheim. Og bare for å gni 
det skikkelig inn, ser vi på perio-
dene med midnattssol og mørke-
tid i Tromsø (Tabell 3).

Det er med andre ord tre uker 
mer med sol over horisonten 
om sommeren i Tromsø, enn sol 
under horisonten. Det er mer lys i 
Tromsø enn det er mørke, om enn 
ujevnt fordelt. 

Hvorfor er det slik?
Jevndøgn og polarsirkel regnes 
ut fra et punkt i sentrum av sola, 
mens sola er en skive. Hadde 
sola vært et punkt, og hadde ikke 
jorda hatt en atmosfære, ville sola 
vært oppe 12 timer ved jevndøgn, 
og polarsirkelen hadde vært en 
strek og ikke et bånd. Soloppgang 
og solnedgang er når solas øvre 
rand kommer over eller går ned 

under horisonten, noe som gjør 
at sola er oppe mer enn 12 timer 
ved soljevndøgn, også på ekvator. 
Diameteren til solskiva er ca. en 
halv grad.

I tillegg bøyer jordas atmos-
fære lyset slik at et himmelobjekt 
som ikke er rett opp, ser ut til å 
være høyere enn det egentlig er. 
Effekten er størst i horisonten, 
hvor et objekt vil se ut som det 
er en halv grad høyere enn det 
egentlig er. Siden solskiva har en 
diameter på en halv grad, betyr 
det at når sola ser ut til å være 
i horisonten og i ferd med å gå 
ned, er den egentlig alt under 
horisonten. 

Årstidenes lengde bestem-
mes av jordas gang i banen rundt 

sola. Jorda beveger seg ikke med 
konstant fart i banen, men går 
raskest når den er nær sola og 
saktere når den er lengst fra sola. 
Vinterhalvåret er litt kortere enn 
sommerhalvåret fordi jorda er 
nærmest sola i begynnelsen av 
januar og lengst fra sola i begyn-
nelsen av juli.

Det at sommerhalvåret er litt 
lengre enn vinterhalvåret, at sola 
er en skive og ikke et punkt, og at 
jordas atmosfære løfter sola når 
den er i horisonten, gjør at det er 
20 netter mer med midnattssol i 
Tromsø enn det er dager uten sol. 
Det er dermed mer lys enn mørke 
i Tromsø, lyset er bare litt ujevnt 
fordelt!

Hvordan det er med tempera-
turen, er en annen sak …

En finurlighet til slutt 
Eksemplene som er brukt her, er 
tre byer relativt jevnt fordelt fra 
nord til sør, og Tromsø har defi-
nitivt mer lys enn Oslo og Trond-
heim. Men det finnes en sone 
mellom Tromsø og Trondheim 
som kanskje har enda mer lys 
enn Tromsø. Her må det finreg-
ning til, en utregning jeg ikke har 
gjort ennå.

Jevndøgn Halvår (døgn)
Vår Høst Sommer Vinter

2016 20.03.2016 22.09.2016 186 179
2017 20.03.2017 22.09.2017

Tabell 2

Tromsø F T Lengde 
(døgn)

Midnattssol 18.05.2016 26.07.2016 69
Mørketid 27.11.2016 14.01.2017 48

Tabell 3

https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_refraction#/media/
File:Refracci%C3%B3n.png

(fortsettes side 63)
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LAMIS Fjellregionen på  
studietur til Sveits
Grete S. Sivertsen, Oddbjørg Brænd, Susanne 
Stengrundet, Toril S. Bakken

Etter å ha skrevet LAMIS’ mate-
matikkdaghefte for 2015 ble det 
ganske raskt bestemt at pengene 
skulle gå til en studietur for oss 
som hadde jobbet med heftet. 
Susanne kom med forslag om 
at vi skulle ta en tur til Sveits på 
skolebesøk, og siden vi skjønte at 
dette ville være mulig å kombi-
nere med både fjellturer, spekta-
kulær natur og god mat, ble det 
bestemt at vi skulle dra dit.

Første dag i den norske skole-

ferien pakket vi derfor matema-
tikkutstyr, matematikkdaghefte, 
multer(!) og fjellsko, tok første 
tog til Gardermoen og la i vei mot 
Sveits – nærmere bestemt Davos. 
Davos er en koselig liten by med 
ca. 11 000 innbyggere som ligger 
1560 meter over havet. De fleste 
forbinder nok byen med ski- og 
skøyter om vinteren, men den er 
også et utmerket utgangspunkt 
for turer i fjellet om sommeren. 
Mange av fjellheisene går nemlig 
om sommeren også, så det er 
mulig å komme opp til over 3000 
meter over havet før man begyn-
ner å gå!

Den første morgenen i Davos 
reiste vi til en liten landsby i nær-
heten og tok fjellheisen opp til ca. 
2000 meters høyde. Derfra gikk vi 
en totimers fjelltur til Monstein – 
ei lita bygd med mindre enn 200 
innbyggere langt oppe i fjellet. I 
Sveits er det ganske annerledes 
skolestruktur enn i Norge. Mens 
man på små steder i Norge ofte 
sender elever lange avstander 
med buss, er det mer vanlig med 
en liten skole i hver bygd i Sveits. 
I Monstein besøkte vi derfor en 
liten, fådelt skole med ca. 20 
elever på 1.–6. trinn, tilsvarende 
norsk 2.–7. trinn i alder.  Det var 

Skolen i Monstein

Grete og Oddbjørg på vei rundt 
Davosersee
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kun ett klasserom på skolen, 
og alle elevene ble undervist av 
bare én lærer. På klasserommet 
stod også lærerens arbeidspult, 
datamaskin og skolens kopi-
maskin! Ellers bestod skolen av 
en liten gymsal, håndarbeidssal, 
religionsrom og et lite kjøkken. 
Religion og håndarbeid var de to 
eneste fagene der elevene fikk 
undervisning av andre lærere, 
ellers hadde de den samme lære-
ren i alle andre fag.

I Sveits er det vanlig at elevene 
går på skolen ca. fra klokka 8 til 
12 før de går hjem og tar lunsj-
pause. Så er det skole igjen ca. 
fra klokka 14 til 16. Da vi ankom 
Monstein rundt klokka halv to, 
hadde de minste elevene gått 
hjem for dagen. Det var bare 
sju elever fra 4.–6. trinn igjen 
på skolen etter lunsj. Susanne 
lærte bort noen av spillene fra 
matematikkdagheftet til elevene: 
algebrastigespill, Plump og Juni-
per Green. Vi skjønte at elevene 
var veldig flinke i hoderegning, og 
det var morsomt å se hvordan de 
angrep oppgavene med stor iver. 
Mens elevene spilte spill, benyttet 
vi oss av anledningen til å kikke 
i elevenes lærebøker i matema-
tikk. I Sveits snakker man sveit-
sisk, men skriftspråket er tysk. 
Derfor var det, tross noe rustne 
tyskkunnskaper, mulig å forstå 
mesteparten av det som stod i 
bøkene. Inntrykket var at det var 
lagt stor vekt på forståelse og 
visualisering i læreverkene, og vi 
tok bilder av flere gode forklarin-
ger vi fant. Som en avslutning på 
besøket serverte vi multer med 
melk og sukker. Multer fins ikke i 

Skoleplassen, med et par fotballmål og omrisset av Sveits malt på bakken.

Klasserommet, som også fungerte som kopirom og lærerens arbeidsrom.

Susanne forklarer Plump til elevene
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Sveits, og var derfor noe helt nytt 
for både elevene og læreren.

 Dagen etter var vi på omvis-
ning på luksus-sanatoriet Schat-
zalp. Davos var stedet hvor den 
berømte «liggekuren» mot tuber-
kulose hadde sitt utspring. En 
lege mente nemlig at siden så få 
i Davos var syke, måtte det være 
noe med lufta og levesettet som 
gjorde at det var helsebringende 
å være der. Derfor ble det i årenes 
løp bygget svært mange sanato-
rier i Davos, noe byen fortsatt 
bærer preg av. Sanatoriene er nå 
i hovedsak bygget om til hoteller, 
og disse har alle store terrasser 
vendt i samme retning. En stor 
del av liggekuren gikk nemlig ut 
på å ligge på en sørøst-vendt ter-
rasse i 6 timer om dagen. I tillegg 
skulle man gå turer i flatt terreng i 
3,5 timer per dag. Den resterende 
tiden i våken tilstand skulle man 
helst spise – for god matlyst 
mente man var tegn på bedring. 
Schatzalp var sanatoriet der de 
rikeste av de rike ble sendt, og det 
var derfor meget luksuriøst med 
spisesal, bibliotek og eget sjak-
krom. Det sies at det ene store 
hjørnerommet var reservert for 
den tyske keiser Wilhelm i fall 
han skulle få tuberkulose! Dette 
var et meget stort og luksuriøst 

rom med eget bad.
Etter omvisningen gikk vi 

omtrent 700 høydemeter opp til 
Strelapass og videre den meget 
spektakulære fjellturen langs 
Panoramaweg. Dette er en rela-
tivt smal sti som slynger seg kilo-
metervis langs fjellet over Davos 

(mellom 2300 og 2400 moh.), en 
helt fantastisk opplevelse! Spreke 
Grete gikk likegodt en liten fjelltur 
opp til Schiahorn (2709 moh.) før 
hun tok igjen oss andre på pano-
ramaveien. 

Den siste dagen i Davos benyt-
tet vi anledningen til litt shopping 
hos den lokale ostehandleren, 
fjelltur på Rhinerhorn og en tur 
rundt Davosersee. Oppholdet i 
Sveits ble enda mer spektakulært, 
sprekt og lærerikt enn vi hadde 
forestilt oss! Med muligheten vi 
fikk til å dra på en sånn studietur, 
var det virkelig vel verd innsatsen 
å lage matematikkdaghefte!
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Matematikkdagheftet 2017 er 
laget av en glad og sprudlende 
firerbande fra Nordens Paris. 
Etter at vi fikk oppdraget, har vi 
gått gjennom alle årets faser; fra 
mørketid med snø, slaps og nord-
lys til midnattssol og lyse netter. 
Vi tenkte på å la hele heftet inne-
holde aktiviteter ute med snø og 
is som konkretiseringsmateriale, 
men av hensyn til dem som ikke 
er så heldige å ha dette i uke 11, 
har vi lagt oss på en mer allsidig 
linje som vi håper faller i smak. 

Årets hefte har stort sett 
samme utforming som tidligere 
års hefter. I arbeidet med heftet 
har vi hatt fokus på at matematikk 
er gøy, og at en kan gjøre mate-
matikk med hele seg. Vi har valgt 
færre aktiviteter enn hva det har 

vært tidligere, men har lagt vekt 
på å ha en progresjon som gir 
mulighet for å jobbe med aktivi-
tetene over tid og på ulike nivå. 
Det er få opplegg for videregå-
ende skole, men flere av aktivi-
tetene kan med få justeringer bli 
anvendelige for dette trinnet.

Vi ser for oss at elevene deles 
i grupper som går rundt på ulike 
stasjoner. Med oppgaver som har 
stor variasjon i nivå, kan elevene 
finne utfordringer som passer den 
enkelte. Selv om det er lagt opp 
til stasjonsaktiviteter, vil oppga-
vene også kunne brukes i klas-
seromsundervisning. Aktivitetene 
spenner fra at elevene skal lage 
ting av papir og tegne, til oppga-
ver hvor de må bruke kroppen for 
å utforske matematikken. Uteak-

tivitetene som er med, kan også 
gjøres inne. Siden vi legger opp 
til stasjoner hvor det kan bli litt 
venting, har vi med noen nøtter 
som kan brukes i ventetiden. 

For barnehagene har vi valgt å 
samle aktivitetene i et eget kapit-
tel. Disse er tenkt brukt som «små 
drypp» over flere dager, da dette 
passer bedre til barnehagenes 
hverdag. Oppleggene knyttes til 
aktiviteter der den voksne utfor-
sker sammen med barna og leder 
dem inn i den matematiske sam-
talen. Barnehagene kan også se 
på opplegg beregnet for småtrin-
net.

Matematikkdagheftet 2017
Monica Volden, Mette Kristin Alstad Østvik, 
Anne Bruvold, Gunnar Lødding 

I skolen lærer vi at vi må nord 
for polarsirkelen for å ha mid-
nattssol på sommersolverv, og 
at vi må være sør for polarsirke-
len for å ha sol ved vintersolverv. 
Sjekk juni i Mosjøen (nesten en 
¾ grad sør for polarsirkelen) og 
desember i Bodø (nesten en ¾ 

grad nord for polarsirkelen). I 
Mosjøen er sola over horison-
ten 11 døgn ved sommersol, og 
i Bodø er sola oppe i 48 minutter 
ved vintersolverv. 

Polarsirkelen er ikke den tynne 
linja som skiller midnattssolens 
land fra resten av verden, men et 

bånd på rundt 1,5 grader hvor det 
er både midnattssol på somme-
ren og sol hele vinteren. Kanskje 
er det mer lys i dette båndet enn 
i Tromsø? Her må det finregning 
til!

(fortsatt fra side 59)
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Velkommen til Lamis sommerkurs 
2017, som arrangeres på Grand 
hotell, Kongsberg 11.–13. august. 
Sommerkursene til Lamis arran-
geres for 20. gang neste år og det 
skal feires.

Alle med  interesse for mate-
matikk er velkommen enten du 
jobber i barnehage, barneskole, 
ungdomsskole, videregående 
skole, høyskole, universitet eller 
i en av landets andre læringsin-
stitusjoner. Direktorater, minis-
ter, utstillere, forlag, venner og 
bekjente er også invitert.

Sommerkursene er årets høy-
depunkt for mange. Her treffes 
gamle kjente og gamle kjente tref-
fer nye og ferske. Her finner vi ny 
inspirasjon til å lage nye lærings-
aktiviteter, her finner vi sosial 
glede og meningsutveksling med 
andre matematikkinteresserte og 
her finner vi en langtidsvarende 
vitamininnsprøytning for den dag-
lige undervisning.

20-års jubileum
I 2017 er det tjuende gangen 
Lamis arrangerer sommerkurs. 
Svein H. Torkildsen er den eneste 
som har deltatt på alle. Han har 
derfor fått oppdraget med å holde 
åpningsforedraget under konfe-
ransen. Det ser vi frem til med for-
ventning, Svein leverer alltid gode 
varer og temaet han vil behandle 
går under tittelen: 

Carpe matematica – 
Lamis sommerkurs 2017

Hva vil det si å være en god 
matematikklærer?

Svein beskriver videre;
«Med utgangspunkt i min egen 

praksis som matematikklærer vil 
jeg trekke fram noen sentrale 
kjennetegn ved en god matema-
tikklærer. Gjennom et årelangt og 
tett samarbeid med matematikk-
miljøet ved Universitetet i Agder 
ble jeg på 90-tallet inspirert til å 
prøve ut nye ideer. Med utgangs-
punkt i noen eksempler på gjen-
nomføring av opplegg med egne 
elever vil jeg trekke fram og vur-
dere praksisen i lys av hva nyere 
forskning beskriver som effektfull 
matematikkundervisning.»

Gjennom disse 20 årene har 
sommerkursene vært arrangert 
landet rundt. I starten var det 
Nordfjordeid som var stedet og 
kursene har vært arrangert der 5 
ganger. I tillegg har kursene vært 
lokalisert til Trondheim, Asker, 
Tromsø, Hafjell, Bodø, Sandefjord, 
Bergen, og Fredrikstad. Island var 
også vert et år, i 1999.

Tittel på årets sommerkurs er 
Carpe Matematica. En tittel som 
er optimistisk og spenner vidt og 
favner mye. Her skal det virkelig 
være plass til alle. Fra de jordnære 
klasseromsrelaterte aktivitetene 
til de dyptgående utviklende 
matematiske ideer. 

Vi håper vi har satt sammen et 
program som alle setter pris på. Vi 

kan allerede her presentere noen 
av plenumsholderne.

I tillegg til Svein har vi fått Mona 
Røsseland, som de aller fleste har 
hørt om. Hun er en engasjert og 
inspirerende foredragsholder. 
Mona har hatt utallige verv i 
LAMIS og matematikksenteret, er 
lærebokforfatter og doktorgrads-
stipendiat. 

Sigbjørn Hals er lektor ved 
Måløy vidaregående skole, der 
han underviser i matematikk og 
fysikk. Han har tidligere vært res-
sursperson for Matematikksente-
ret og har lang erfaring som kurs-
holder rundt om i landet. Sigbjørn 
er hovedpersonen bak Geogebra 
i Norge. Sigbjørn ble tildelt Holm-
boeprisen i 2011.

Siste plenumsforedrag er ikke 
klart men vi jobber blant annet 
med Sten Ludvigsen fra Lud-
vigsenutvalget.

Av verkstedholdere nevnes; 
Kristian Ranestad, Sigbjørn Hals, 
Grete Tofteberg, Peer Sverre 
Andersen,  Else Havnevik Devold, 
Thor Erik Rødland.

Har du innspill eller ønsker du 
å bidra til sommerkurset? Skriv til 
Siv Svendsen siv.svendsen@hit.
no eller Hugo Christensen hug-
chri@online.no

Vel møtt på Kongsberg i august!


