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Kjerneelement
Læreplanane skal fornyast og Utdanningsdirek-
toratet utviklar kjerneelement for alle skulefag. 
Dei erstattar kompetansemåla me har i dag og 
skal bestå av sentrale omgrep, metodar, tenkje-
måtar, kunnskapsområder og uttrykksformer. 
Dei vert styrande for kva elevar skal læra for å 
kunna meistra og bruka faget, og legg føringar 
for progresjonen og resten av innhaldet i lære-
planen. Det kom heile 1200 innspel frå skule-
Noreg på det fyrste høyringsutkastet. Engasje-
ment frå lærarar og lærarutdannarar er viktig 
for kvaliteten.

Gledeleg nok er det funne plass til å legga 
vekt på matematikkfaget si sentrale rolle som 
føresetnad for elevar si aktive deltaking i sam-
funnet. Å utvikla elevar sine evner til å ta eit 
kritisk perspektiv på  bruk av matematikk, tal 
og statistikk, diagram og tabellar, er viktig i seg 
sjølv. Å kopla matematikken i skulen med det 
som skjer utanfor skulen er viktig for at elevar 
skal sjå faget som relevant. Bruk av ekte, auten-
tiske data, fokus på matematisk språk, argu-
mentasjon og spørsmål og på det å forstå vert 
lagt vekt på i utkastet. Å bruka matematikk til 
å argumentera kritisk for eller i mot saker som 
opptek elevane kan gje auka motivasjon, meir 
positive haldningar og betre føresetnadar for 
ei djupare forståing. Det gir innsikt i faget og 
samfunnet, det gir grunnlag for demokratisk  

kompetanse. Det er ikkje nok å konkretisera 
med eple og bananar lenger, og å pugga ufor-
ståelege hugsereglar er ut. Elevar si undring og 
utforsking vert lyfta fram fleire plassar i utkas-
tet, og det er akkurat det Smestad gjer i dette 
bladet når han skriv om potensiale for matema-
tikklæring når elevar slepp fantasien laus.

Fylgjande seks kjerneelement er føreslått i 
det andre høyringsutkastet: Problemløysing og 
utforsking, modellering og bruk, resonnering og 
argumentasjon, representasjon og kommunika-
sjon, abstraksjon og generalisering og tal/talfor-
ståing, algebra, funksjonar og geometri. Dette 
er sentrale tema, men det er framleis naudsynt 
å diskutera innhaldet i kvart element samt kor-
leis det kan knytast tydelegare samanhengar 
på tvers av elementa og til dei grunnleggjande 
dugleikane og tverrfaglege tema.

Det er med andre ord framleis arbeid å gjera. 
Det er vanleg i slike prosessar at mange ynskjer 
å få inn sine faglege fokus – det er mindre fokus 
på kva som skal ut. Likevel er det eit soleklart 
unnatak: programmering. Departementet har 
lagt føringar på at programmering skal inn i 
matematikkfaget. Viss det vert teke ut, viser det 
at engasjementet frå skule-Noreg nyttar.
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Smestad

Slepp fantasien laus!
Er det mogleg å forstå kvifor ting er som dei er, 
om du ikkje har fantasi til å tenkja deg korleis 
dei elles kunne ha vore? Er det mogleg å forstå 
kvifor me gjer ting på den måten me gjer, utan 
å sjå for seg at det kunne ha vore gjort på andre 
måtar?

Eg vil slå eit slag for å sleppa fantasien laus 
i matematikktimane. Når me går inn i fanta-
siverder og tek dei på alvor, får me òg eit nytt 
perspektiv på røynda og kan sjå på matematik-
ken si rolle på ein ny måte.

Ta geometriske figurar som eit døme. Korleis 
ville verda ha sett ut viss alle ting hadde andre 
former enn dei har i røynda? Korleis ville verda 
ha fungert då? Kva ville ha vore morosamt, og 
kva ville ha vore problematisk? Og kva er det 
med dei geometriske formene som gjer at dei i 
røynda dukkar opp akkurat der dei gjer?

I fjor oppmoda kollegaene mine mange læra-
rar til å gje slike utfordringar til elevane sine. 
Opplegget som blei føreslått (sjå Solem, Alseth, 
Eriksen & Smestad, 2017, s. 133–135) besto av 
fleire fasar:

– Repetisjon: Elevane repeterer kva for 
former dei veit om, og kvar dei ulike for-
mene finst i røynda.

– Fantasi: Elevane lagar teikningar av ei fan-
tasiverd der ingenting har same form som i 
røynda.

– Vidareføring: Elevane diskuterer (fyrst i 
grupper, så i klassen) korleis det ville vera 
å leva i den verda dei har teikna. Læraren 
syter for å kopla diskusjonen til eigenska-
pane til figurane.

– Tilbakeføring: Elevane vender attende til 
røynda og diskuterer kva dei no kan tenkja 
seg om kvifor ting er som dei er.

Eit døme: Etter at andreklassingane mellom 
anna har diskutert at dei kjenner til sirkel og 
veit at ein bil har sirkelforma hjul (sett frå sida), 
teiknar ein av elevane bilen i figur 1, ein bil med 
firkanta hjul. Det er ikkje vanskeleg å ta denne 
teikninga som utgangspunkt for vidareføring: 
Korleis er det eigentleg å køyra med denne 
bilen? Elevane er samde om at det kan verta 
ganske humpete – kanskje morosamt, men òg 
litt slitsamt etter kvart. Det er liten tvil om at 
det er noko med firkanten som gjer at den ikkje 
er så godt eigna som hjul. Her kan læraren mora 
elevane med ideen om at det er betre med eit 
trekanta hjul – for då er det ein «hump» mindre1  
– eller visa glimt frå MythBusters-episoden der 
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dei testa ut om det var mogeleg å køyra med 
kvadratiske hjul.

Tilbake i røynda kan me diskutera med ele-
vane kvifor sirkelen eignar seg så fint – det er 
jo den eigenskapen at det alltid er like langt frå 
akslingen (midten av hjulet) og ned på bakken 
(ytterkanten av sirkelen) som gjer at det ikkje 
blir ein einaste «hump».

 

Figur 2: En sjuandeklassing sin bil med firkanta og 
trekanta hjul

Ein rask kikk på teikningar frå elevar på 
ulike klassetrinn i barneskulen viser ein over-
raskande likskap – ideane sjuandeklassingane 
har, ser ikkje ut til å vera så frykteleg annleis 
enn ideane andreklassingane har. Me kan 
kanskje tolka det som at denne typen fantasi-
arbeid ikkje har vore nokon dominerande del 
av matematikkundervisinga gjennom barne-

skuleåra. Men det betyr samstundes at oppleg-
get kan fungera på mange ulike trinn. Ser me 
på teikningane under eitt, er det eit mangfald 
av idear: trekanta hus, firkanta soler, pyrami-
deforma fotballar, runde basketballbanar, runde 
stigar og firkanta korkar.

Lat meg til slutt åtvara om at slike matema-
tikkopplegg ikkje er lettvinte for læraren. Jau 
då, elevane bidreg med sin fantasi, men dei 
kjem samstundes opp med mange spørsmål 
som kan vera utfordrande både for dei sjølve og 
for læraren å drodla vidare på. I ein tidlegare 
artikkel (Smestad, 2006) har eg sett på spørs-
måla om kvifor kometkrater gjerne er runde, 
kvifor myntar sjeldan har spisse hjørne, og 
kvifor det lukkelegvis er uvanleg at kumlok fell 
ned i kummen – berre dét krev jo litt innsikt i 
eigenskapane til sirkelen!

Artige lenkjer
MythBusters: https://www.youtube.com/

watch?v=QF7odK55gkI
Kva om dyr var runde/rundare: http://www.rollinwild.

com/clips.php?v=1 

Note
1 Ei teikneseriestripe av John Hart speler på denne 

ideen – eit googlesøk på «bc square wheel» kan 
fungera for å finna den.

Referansar
Smestad, B. (2006). Sirkelen. Tangenten – tidsskrift for 

matematikkundervisning, 17(2), 13–18.
Solem, I. H., Alseth, B., Eriksen, E. & Smestad, B. (2017). 

Tall og tanke 2: Matematikkundervisning på 5. til 7. 
trinn. Oslo: Gyldendal akademisk.

 

Figur 1: Ein andreklassing sin bil med firkanta hjul
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Ånestad

Fem aper – rike muligheter
Tenk deg at du har to trær, et stort og et lite, og 
fem aper som leker i trærne. Alle apene vil være 
i trærne, og de hopper fra tre til tre. Hvordan 
kan apene fordele seg i de to trærne?

Figur 1: Apene i trærne

Ved første øyekast ser oppgaven enkel ut for 
elever på småtrinnet, men ved noen små, enkle 
grep gir den mulighet for å utfordre elevene i 
algebraisk tenkning. Utvidelsen vil gjøre opp-
gaven til en rik oppgave, «en problemløsnings-
oppgave som byr på muligheter til samtaler 
med andre når det gjelder ideer til løsninger og 
forståelse av matematiske begreper» som Mate-

matikksenteret skriver på sine nettsider om rike 
oppgaver. Oppgaven er brukt av flere forskere til 
å belyse og drøfte både matematikk og matema-
tikkdidaktikk. 

Cobb, Boufi, McClain og Whitenack (1997) 
skriver om en lærer som gav oppgaven til elever 
om høsten i første trinn. Læreren presenterte 
oppgaven på overhead; et bilde av to trær og fem 
aper. Elevene ble fulgt av forskningsteamet til 
Cobb, som observerte samtalen som utspant seg 
i gruppen. Etter hvert som elevene fant måter 
apene kunne fordele seg i de to trærne på, fylte 
læreren ut svarene i en tabell plassert mellom 
trærne på overheaden som vist i figur 2.

Her følger vi samtalen etter at to løsninger 
er foreslått (se tabellen i figur 2) (Cobb mfl., 
s. 262–263).

Anna Jeg tror at tre kan være i det lille 
treet, og to kan være i det store treet.

Gerd Ånestad
Høgskolen i Oslo Akershus
gerd.anestad@hioa.no

Figur 2: Tegning av oppgaven «apene i trærne» 
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Lærer OK, tre kan være i det lille treet, to 
kan være i det store treet (skriver 3 
og 2 inn i tabellen). Så, fortsatt tre 
og to, men de er i forskjellige trær 
denne gangen: tre i det lille og to i 
det store. Linda, har du en annen 
måte?

Linda Fem kan være i det store.
Lærer OK, fem kan være i det store (skriver 

5) treet. Hvor mange vil det være i 
det lille da?

Linda Null.
Lærer (Skriver 0). En annen måte? En 

annen måte, Jan?
Jan Fire kan være i det lille treet, en i det 

store treet. 

Etter det sier en annen elev at det også 
kan være fire i det store treet og en i det lille 
treet. Tabellen som læreren skrev, så nå slik ut 
(tabell 1).

Samtalen fortsetter:

Lærer Er det flere måter? Elizabeth? 
Elizabeth Jeg tror ikke det finnes flere måter. 
Lærer Hvorfor ikke?
Elizabeth Fordi det er alle måter som de kan 

være på.
Lærer Kan vi finne en fremgangsmåte 

som gjør at vi kan være sikre på å 
ha funnet alle muligheter?

Jordan (går opp til overheaden og peker 
på skjermen mens han snakker) 

Se, hvis du har fire i det (store) 
treet og en i det (lille) treet, og 
en i det (store) treet og fire i det 
(lille) treet, kan det ikke være flere 
måter. Hvis du har fem i det (store) 
treet og ingen i det (lille) treet, kan 
du få en til. Men du har allerede 
fått det her (peker på 5 og 0). Og 
hvis du får to i det (lille) her og 
tre i det (store) her, men du kan 
ikke gjøre det fordi det er to (lille) 
her og tre (store) her, og da er det 
ingen flere måter, tror jeg. 

Dette er en oppgave der elevene, i utgangspunk-
tet, finner ulike måter å dele opp mengden fem 
på. Dette er, slik jeg ser det, med på å gi elevene 
en relasjonell tallforståelse av tallet fem (Van de 
Walle, Karp & Williams, 2014), det å kunne se 
et tall i sammenheng med andre tall. Læreren 
utvider så oppgaven ved å spørre om det finnes 
en fremgangsmåte som gjør at vi kan være sikre 
på at vi har funnet alle løsningene.

Cobb mfl. (1997) analyserer denne samta-
len i lys av det de kaller en «reflektiv diskurs». 
En reflektiv diskurs er en samtale karakterisert 
ved gjentatte fokusskifter. I samtalen, etter at 
læreren har tegnet tabellen, kommer det første 
fokusskiftet. Anne hevder at det kan være tre i 
det lille treet og to i det store treet, altså to og 
tre på en annen måte. Fokusskiftet går fra aper i 
trærne til utfylling av en tabell. Om Anne, eller 
andre i klassen, har kjennskap til kommuta-
tive egenskaper ved addisjon, at rekkefølgen av 
addendene er uvesentlig for svaret, vet vi ikke, 
men ved å delta i en slik reflektiv diskurs får 
hun og resten av klassen en gyllen mulighet til 
å oppdage det. Et nytt fokusskifte ser vi da lære-
ren utvider oppgaven ved å be elevene begrunne 
at de har funnet alle løsningene. Her får elev-
ene en ny utfordring. Jordan tar utfordringen 
og benytter seg av kommutative egenskaper ved 
addisjon i sin argumentasjon. 

Bevis og argumentasjon er noe vi ofte forbin-
der med matematikk på høyere årstrinn, men 

5 0

2 3

3 2

0 5

4 1

1 4

Tabell 1 Nedtegnelse av elevenes forslag 
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flere forskere hevder at bevis og argumenta-
sjon bør være en del av skolematematikken 
hele skoleløpet (Stylianides, 2007). Allerede på 
første trinn kan en jobbe med dette, men da vil 
argumentasjonen nødvendigvis være annerle-
des enn på høyere trinn. Argumentasjonen må 
være gyldig, og den må være mulig å forstå for 
elevgruppen. Jordan bruker en argumentasjon 
som jeg mener vil være gyldig. Han benytter seg 
av kommutative egenskaper ved addisjon, uten 
å bruke begrepet. Likevel kommer det tyde-
lig fram at det er nettopp den egenskapen ved 
addisjon han bruker. Argumentasjonen som 
Jordan bruker i sitt resonnement, er en syste-
matisk gjennomgang som vil være forståelig for 
klassen. En slik argumentasjon er det vi kaller 
gyldig. Empirisk argumentasjon, for eksempel at 
«jeg finner ikke flere løsninger», vil ikke være 
et gyldig bevis eller en gyldig argumentasjon på 
noe trinn. Elizabeths utsagn er et eksempel på 
en slik argumentasjon.  

Med utgangspunkt i Cobb mfl. (1997) kobler 
Yackel (1997) oppgavene til begynnende alge-
braisk tenkning. Algebraisk tenkning i tidlig 
skolealder handler ikke nødvendigvis om å 
benytte symboler til å representere ukjente tall 
eller variable størrelser, men om å utvikle måter 
å tenke på der bokstaver eller symboler vil kunne 
være et hjelpemiddel eller verktøy på et senere 
trinn. Et eksempel er kommutative egenskaper 
ved addisjon. At 2 + 3 = 3 + 2, kan vi uttrykke 
algebraisk ved for eksempel å si at dette gjelder 
for alle tall. Vi kan skrive at a + b = b + a. Jor-
dans tenkning er kvalitativt annerledes enn den 
numeriske tenkningen elevene til da hadde vært 
engasjert i. Jordan bygger på en forståelse av for-
hold mellom de mulige posisjonene til apene og 
mulig plassering av tall i en tabell. Om leserne er 
enige om å kalle Jordans tenkning algebraisk, er 
ikke viktig, skriver Yackel. Det viktige, sier hun, 
er nettopp det at Jordans tenkning er kvalitativt 
annerledes enn den numeriske tenkningen elev-
ene til da hadde vært engasjert i. 

Funksjoner er en del av algebraen, og denne 
oppgaven kan sees som en funksjon. Det jobbes 

med variabler. I funksjonslære snakker en om 
frie variabler (x) og avhengige variabler (y). Det 
første tallet som velges (antall aper i for eksem-
pel det lille treet), velges fritt blant tallene fra og 
med 0 til og med 5, det neste tallet (antall aper 
i det store treet) er avhengig av antall aper i det 
lille. Tabellen er et eksempel på en funksjon der 
funksjonsuttrykket vil være y = 5 – x.

Carpenter, Franke og Levi (2003) har trolig 
også latt seg inspirere av oppgaven med apene. 
Konteksten deres er mus som kan bevege seg 
mellom to bur som henger sammen, et stort og 
et lite. De knytter oppgaven til algebraisk tenk-
ning, slik Yackel gjør, men utvider oppgaven: 
Hva hvis det er 6, 7 eller 8 mus, på hvor mange 
måter kan da musene sees i de to burene? Elever 
som oppdager at det er én måte mer enn antall 
mus, uten å stille opp tallpar, er i startgropen til 
en generalisering av at det alltid er en måte mer 
enn antall aper.

Carpenter mfl. observerte en klasse der en 
slik generalisering ble gjort. Her følger vi sam-
talen mellom lærer og elever etter at elever i 
klassen hadde oppdaget denne generaliseringen:

Lærer Hva med 324 mus?
Jamie Det vil bli 325.
Anna Ja, det blir alltid én mer enn antall 

mus. Det er lett.
Lærer Ok, hva om det er n mus?
Anna Det vil bare bli en mer enn det.
Lærer Hvordan vil du skrive det? (elevene 

strevde med dette spørsmålet en 
stund før en elev svarer) 

Carla Vil det bli n + 1?

For at en argumentasjon eller et bevis skal 
være mulig å forstå for elevgruppen, må også 
representasjonsformene, eller uttrykksformene, 
være mulige å forstå. Ut fra det kan det disku-
teres om det å innføre algebraiske uttrykk i en 
andreklasse er hensiktsmessig. Er dette mulig 
for de ulike elevene å forstå? Uansett vil en 
generalisering uttrykt verbalt, uten innføring av 
algebraisk uttrykk, være et ledd i utviklingen av 
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algebraisk tenkning.
Til slutt vil jeg tilføye at klassen som Cobb 

mfl. observerte, senere jobbet med oppgaver 
som lignet apeoppgaven. Da endret konteksten 
seg til å handle om toetasjes busser, samt at tal-
lene ble gjort større. Etter hvert som elevene 
jobbet med slike oppgaver, skjedde det en end-
ring i hva elever oppfattet som viktig i oppga-
vene. Det ble tatt for gitt at elevene skulle argu-
mentere for antall løsninger. Læreren trengte 
ikke lenger å spørre om det. Det som blir tatt 
for gitt i en gruppe med hensyn på hva som for-
ventes rent matematisk, kaller McClain og Cobb 
(2001) sosiomatematiske normer. På dette første 
trinnet ble arbeidet med apeproblematikken 
starten på det som etter hvert utviklet seg til en 
ny sosiomatematisk norm.

Oppgaven jeg har presentert ser, ved første 
øyekast, ut til å være en enkel oppgave på 
småtrinnet. Som vi har sett, kan den utvides til 
å utfordre elevene til algebraisk tenkning. Ved å 
la elevene delta i reflektive diskurser som byr på 
muligheter for diskusjon med andre, får elevene 
økt mulighet for læring av matematikk. 
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Amdal, Sanne

Intervju med to lærere
Vi treffer Anne Seland og John Engeseth på 
Nordic & Baltic GeoGebra Conference i Reykja-
vik. Begge er matematikklærere i videregående 
skole, og vi har møtt dem også på tidligere Geo-
Gebra-konferanser. John  Engeseth underviser 
ved Elvebakken videregående skole, og skriver 
matematikkbøker for Aschehoug. Anne Seland 
underviser i matematikk ved Flekkefjord vide-
regående skole. Dessuten er hun leder for opp-
gavenemnda som lager eksamen i matematikk 
1T, 1P, 2P og 2P-Y i videregående skole.

Anne har deltatt på fem av åtte nordiske 
GeoGebra-konferanser. Det er flere ting som 
gjør at hun prøver å få med seg disse konferan-
sene. For det første synes hun det er interessant 
å få høre siste nytt om oppdateringer og vide-
reutvikling av programvaren. I tillegg pleier 
det være flere foredrag og verksteder der lærere 
fra ulike land viser eksempler på hvordan de 
bruker GeoGebra i undervisningen, og presen-
terer gode undervisningsopplegg hvor elevene 
arbeider med GeoGebra for å utforske mate-

matiske sammenhenger. Noe av dette har hun 
tatt med tilbake til eget klasserom. I tillegg har 
det gitt henne inspirasjon til å lage egne opp-
legg etter samme mal med utgangspunkt i ulike 
kompetansemål. Og legger hun til – så treffer 
en mange hyggelige mennesker da, som er opp-

Arne Amdal
Institutt for lærerutdanning NTNU 
arne.amdal@ntnu.no 

Anders Sanne 
Institutt for lærerutdanning NTNU
anders.sanne@ntnu.no
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tatt av de samme tingene som en selv arbeider 
med til daglig! Det er spennende å bli kjent, og 
utveksle erfaringer med, lærere og lærerutdan-
nere fra ulike land.

John har deltatt på de nordiske GeoGebra-
konferansene hvert år siden 2012, og han for-
teller at han har lært mye både om hvordan 
GeoGebra kan brukes i undervisningen, og om 
hvordan han kan bruke verktøyet til å lage egne 
animasjoner og apper. Han synes disse konfe-
ransene har vært svært nyttige, og hvert år har 
han vært overrasket over at ikke flere norske 
lærere deltar. 

Hva ser du på som god matematikkundervisning 
i videregående skole?

John: I år underviser jeg både 1T og R2. På 
Vg1 er det viktig å konsolidere og å utvide elev-
enes kunnskaper fra ungdomsskolen. Særlig i 
starten på 1T-kurset er det mange temaer som 
elevene har jobbet med på ungdomsskolen. 
Mange elever har gode kunnskaper og god for-
ståelse av temaene, men det er også elever som 
trenger mer dybdelæring og framfor alt mer 
mengdetrening. På Vg3 skal vi gjøre elevene stu-
dieforberedte. Neste år er det kun en kort som-
merferie som skiller mine elever fra begynner-
kursene i matematikk på universitet/høgskole. 
Da må jeg gjennom året prøve både å gi elevene 
gode faglige kunnskaper, og jeg må prøve å vei-
lede dem i hvordan de lærer matematikk. Kan-
skje spesielt viktig er det å lære dem å bli mer 
selvstendige i løsningsprosessen, ha utholdenhet 
og ikke lete opp lærebokas løsningsforslag med 
en gang de står fast.

Anne: Jeg tenker at god matematikkunder-
visning på alle trinn er en undervisning der 
elevene selv er aktive i læringsprosessen. Min 
erfaring er at elevene er mer engasjerte og lærer 
mer når de selv er med på å utforske og under-
søke, og når de selv finner og ser sammenhen-
ger. Dette arbeidet kan foregå i grupper hvor 
elevene kan diskutere med hverandre, eller 
i hel klasse hvor læreren i ulik grad staker ut 
kursen og styrer diskusjonene. Vi må unngå at 

matematikken fremstår for elevene som ulike 
sett med regler for å løse ulike typer oppgaver. 
Jeg tenker derfor også at god matematikkunder-
visning er en undervisning der en fokuserer på 
forståelse og det å se helhet og sammenhenger 
mellom ulike områder av faget, slik at en ikke 
først for eksempel gjør seg ferdig med algebra-
kapittelet fra A til Å, så tar geometrien, så funk-
sjoner og så videre.

Hva kunne du tenke deg å prøve ut i matema-
tikkundervisningen på din skole?

Anne: Jeg kunne tenke meg å få alle matema-
tikklærerne til å være med på å prøve og frigjøre 
seg litt mer fra læreboka og heller legge opp 
undervisningen med utgangspunkt i kompetan-
semålene i læreplanen. Samtidig ville jeg gjerne 
at alle også arbeidet med å knytte sammen kom-
petansemål fra ulike hovedområder slik at det 
ble lettere for elevene å se sammenhenger og 
helhet.

John: I det første utkastet fra gruppa som 
jobber med kjerneelementer i matematikk-
faget, merket jeg meg ordet effektivisering. I 
1T-kurset er det emner som elevene har jobbet 
med på ungdomsskolen, og det er emner som 
er helt nye. Realiteten er jo også, i hvert fall er 
det min realitet, at selv om det er emner de har 
jobbet med på ungdomsskolen betyr ikke det 
at alle elevene behersker emnene fullt ut. Det 
som kunne være spennende å jobbe med er å 
utvikle opplegg som ivaretar behovet for å fylle 
på kompetansen fra ungdomsskolen på effektiv 
måte – for å bruke et av dagens moteord.

Hva synes du er mest spennende med arbeidet 
knyttet til matematikklæring/matematikkunder-
visning?

John: Det må utvilsomt være å gi alle elever, 
uansett hvilket nivå de er på, en følelse av å 
mestre matematikk, og å se skjønnheten i den 
måten matematikken er bygd opp på. På Vg 1 er 
et eksempel det å få elevene til å løsrive seg litt 
fra innlærte løsningsmetoder til å tenke grundig 
gjennom problemstillingen og kanskje oppdage 
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en smart måte å løse oppgaven på? Altså det å 
lære elevene å være tålmodige i løsningsproses-
sen, tenke gjennom den matematikken de kan 
og deretter gå ned i den matematiske verktøy-
kassa for å finne et passende verktøy. På Vg3 
er det gøy å se hvordan elevene oppdager at alt 
henger sammen, at det er en sammenheng i 
den matematikken de har lært på videregående 
skole. Mange elever får sine første store a-ha 
opplevelser gjennom skoleåret. Det kan være 
når de forstår beviset for den deriverte til sin x, 
eller når de forstår dynamikken i induksjonsbe-
viset. Da er det morsomt å være matematikklæ-
rer, og da føler jeg at jeg har veiledet dem et lite 
stykke på veien til å bli matematikere.

Anne: Det mest spennende er å se hvordan 
ulike elever tenker ulikt og har ulike tilnærmin-
ger når de arbeider med matematikkoppgaver 
og matematiske problemer. Det er også spen-
nende å se og erfare hvordan vi som lærere kan 
legge til rette for at elevene klarer å se nye måter 
å tenke og løse oppgaver og problemer på. Jeg 
pleier å si til elevene mine at det er akkurat som 
de bygger seg opp en «verktøykasse» med stadig 
mer «verktøy» som de kan ta fram og bruke i 
ulike sammenhenger - og så gjelder det å være 
bevisst på hvilke «verktøy» som er i kassen 
og når det er hensiktsmessig å bruke de ulike 
«verktøyene».

Hva synes du er den største utfordringen med å 
være matematikklærer?

Anne: Den største utfordringen… Det må 
være å få til en tilpasset opplæring for alle elev-
ene i en klasse, «se» alle og følge opp hver enkelt. 
Dette er et viktig arbeid, men tiden strekker 
ikke alltid til!

John: På Vg1 er i hvert fall én utfordring det å 
lære elevene å være mer tålmodige. Lære dem å 
lese oppgaven, gå inn i problemstillingen, tenke 
nøye gjennom hva kjenner vi og hva skal vi 
finne ut. Når de så har gjort det, kan de gå i gang 
med å løse oppgaven. Jeg føler nok også at det 
på Vg1 er en utfordring å lære elevene at øvelse 
gjør mester. For å bruke et uttrykk fra idretten, 
intervalltrening er viktig – og den matematiske 
intervalltreningen er ikke alltid like lystbetont, 
men den må til. Vg3 er et viktig år for elevene, 
og mange jobber veldig mye med skolen. Da er 
det viktig å prøve og være en så god veileder 
som mulig. Hjelpe dem til å strukturere tida si 
på en god måte, og framfor alt gi dem god vei-
ledning på hva de eventuelt må jobbe mer med 
og hvordan.

Hva kunne du tenke deg å lese om i Tangenten?
John: Tangenten har hatt mange gode arti-

kler om matematiske emner som har gitt ideer 
til min egen undervisning. Det håper jeg at Tan-
genten vil fortsette med.

Anne: Jeg synes det er mye spennende og 
interessant lesestoff i Tangenten. Jeg liker spesi-
elt godt å få tips om gode undervisningsopplegg 
som er prøvd ut i ulike klasser og lese om erfa-
ringer lærere eller andre har gjort i forbindelse 
med dette.

Den neste GeoGebrakonferansen skal være i 
København høsten 2018. Interesserte lesere 
kan finne mer om Nordic GeoGebra Network, 
tidligere og framtidige konferanser på  
http://nordic.geogebra.no/
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Hana

Myriader på myriader
Ordet myriade er gått inn i språket vårt som betegnelse på mengder som er så store at de ikke 

overkommelig kan telles og knapt kan fattes. 
Store norske leksikon definerer det som 
«meget stort, uoverskuelig stort antall»1. Ordet 
stammer fra det greske ordet for ti tusen – et 
tall som ikke lenger anses som så stort at det 
ikke kan fattes, og større tall er i daglig bruk. 
En skal ha lest en avis overfladisk for ikke å 
være innom tallordene million og milliard. 
Den digitale verden er ikke lenger dominert 
av diskurs om kilobyte og megabyte; ord 
som gigabyte, terabyte og petabyte tar mer 
og mer over. I en verden hvor vi omgis av 
større og større tall, blir det viktig å forstå 
hvor store tallene faktisk er, og å kunne 
uttrykke og bruke disse tallene i personlige, 
samfunnsmessige, politiske og vitenskapelige 
situasjoner.

Barn møter tidlig ulike typer tallsystem: 
additive tallsystem i møte med penger og tel-
lebrikker, multiplikative tallsystem i møte 
med tallordene og posisjonssystem i møte med 
skrevne tallsymbol. Med rette har læring og 
forståelse av disse tallsystemene vært et fokus 
innen begynneropplæring og matematikkdi-
daktikk. Det neste kvalitativt forskjellige tall-
systemet elever møter, nemlig logaritmiske 

tallsystem, har derimot ikke fått samme opp-
merksomhet selv om en også møter slike tall på 
skolen i form av tall på standardform i naturfag. 
Tallsystem som posisjonssystemet er velegnet til 
å beskrive mange tall, både store og små. For 
virkelig store og små tall er derimot posisjons-
systemet nokså uhensiktsmessig. Kan du raskt 
si om 2648672908674238906743980672390 eller 
467429306743982057423980745789 er størst? 
Har du noen anelse om hvor stort 264867290
8674238906743980672390 egentlig er? Det er 
omtrent fem ganger antall bakterier på jorden. 
Men det hjelper ikke særlig ettersom antall bak-
terier på jorden er et forbløffende høyt antall 
som er vanskelig å begripe – for eksempel inne-
holder menneskekroppen omtrent ti ganger så 
mange bakterieceller som menneskelige celler. 

Fra egne tallord for hvert tall helt i begyn-
nelsen av tallrekken beveger en seg mot grup-
pering i tiere og andre tierpotenser. For tall helt 
i begynnelsen av tallrekken får man en viss for-
ståelse av hvor store tallene er etter hvor lang 
tid det tar å telle til dem. Ta et av de aller første 
tallene i tallrekken – en million. Det tar kun 
omtrent ni døgn uten søvn og pauser å telle 
til en million. Men selv for de fleste tall som 
kommer tidlig i tallrekken, er det aldri noen 
som har talt så langt. Det tar godt over tretti 
år bare å telle til en milliard. Når en kommer 
ytterligere ut i tallrekken, består den fortsatt av 
tall, men den består ikke av tall som man har 
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kommet til via telling. Tallene utover i tallrek-
ken fremkommer via å lage struktur i mengder 
med store antall, og da hovedsakelig gjennom 
gruppering.

Tall som en million og en milliard kommer 
tidlig i tallrekken dersom en ser på hele tallrek-
ken under ett. En million er tross alt bare en bil-
liontedel av en billiard. Selv tall som Grahams 
tall – som inneholder Guinness-rekorden som 
det største spesifikke tallet benyttet i et matema-
tisk bevis – er forsvinnende små sammenlignet 
med uendelig. Grahams tall er så stort at det 
trengs flere atomer enn det finnes i det obser-
verbare univers, bare å skrive ned i posisjons-
systemet hvor mange siffer det er i Grahams 
tall, for ikke å komme innpå sifrenes verdier.2 
Selve antallet tallet representerer, er igjen ufat-
telig mye større enn representasjonen av tallet 
via posisjonssystemet.

Additive tallsystem og store tall
Et additivt tallsystem består av en mengde sym-
boler som er tilordnet ulike tallverdier. Verdien 
til en mengde av disse symbolene er summen 
av verdien til hvert enkelt av symbolene. For 
eksempel har våre mynter og sedler ulike ver-
dier fra 1 kr til 1000 kr. Verdien av en samling 
mynter og sedler får vi ved å summere verdien 
til hver enkelt mynt og seddel. Derfor blir det 
fysiske pengesystemet vårt et additivt tallsys-
tem.

Additive tallsystem er særlig velegnet til å 
addere og subtrahere med. Dette er en grunn 
til at det er praktisk at vårt fysiske pengesys-
tem bestående av mynter og sedler er et additivt 
tallsystem. Når vi får eller gir fra oss penger, gir 
mynter og sedler en grei oversikt over transak-
sjonene og beløpene i etterkant.

Additive tallsystem er derimot ikke særlig 
velegnet til å behandle store tall. Det er en 
grunn til at det er lenge siden noen i Norge 
har betalt for et hus utelukkende med mynter. 
Mange har gjerne vært i eller har penger eller 
frimerker liggende fra land med hyperinflasjon 
(som i Zimbabwe i forrige tiår). En har kommet 

opp i situasjoner hvor det kreves flere tusen fri-
merker eller mer for å sende ett postkort, noe 
som selvfølgelig er uhensiktsmessig. Gjeldende 
sedler og frimerker blir nærmest verdiløse, og 
det må lages sedler og frimerker med større og 
større pålydende verdi (figur 1). 

Multiplikative tallsystem og store tall
Et multiplikativt tallsystem består av en mengde 
koeffisienter og en mengde enheter som alle har 
sin egen tallverdi. Hver enhet kobles til (multi-
pliseres med) en koeffisient før alle disse koblin-
gene (produktene) legges sammen til et større 
tall. Et multiplikativt tallsystem er særlig vel-
egnet for muntliggjørelse, og tallordene og ver-
bale uttrykk for tallstørrelser danner da også et 
multiplikativt tallsystem. For eksempel uttales 
3 265 som

Tre tusen to hundre og seksti fem.

Her brukes tre, to, seks og fem som koeffisienter 
som multipliserer med tallordene tusen, hundre, 
ti og en (det siste tallordet «en» er implisitt og 
utelates i dagligtalen). Her benyttes tallordene 
tusen, hundre og ti som enheter. Dette gir 
opphav til forestillingen om at tall uttrykkes 
verbalt i et titallssystem. Dette stemmer faktisk 
bare for lave tall, for med en gang en begynner 
å uttrykke større tall, blir systemet et tusentalls-
system. Tallet 234 547 453 uttales som

To hundre og trettifire millioner fem hundre 
og førtisyv tusen fire hundre og femtitre.

Figur 1: Seddel fra Zimbabwe i 2009 verdt hundre 
billioner zimbabwiske dollar (bilde fra WikiMedia). 
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Her brukes 234, 547 og 553 som koeffisienter 
som multipliseres med tallordene million, tusen 
og en. Generelt uttrykkes alle større tall ved å 
benytte tallordene mellom 0 og 999 som koeffi-
sienter og tallordene en, tusen, million, milliard 
osv. som enheter.

Det at en begynner med et titallssystem som 
utvikler seg til et tusentallsystem, kan være for-
virrende for forståelsen av store tall. Det er et 
stort hopp fra ti til hundre. Det er et hopp som 
kan beskrives med en multiplikativ faktor på ti. 
Det er også et stort hopp fra en million til en 
milliard. Dette hoppet har en helt annen stør-
relsesorden enn hoppet fra ti til hundre. Den 
multiplikative faktoren i hoppet fra en million 
til en milliard er tusen. Altså er hoppet fra en 
million til en milliard multiplikativt sett hundre 
ganger større enn hoppet fra ti til hundre.

Grunnen til at tallordene etter hvert utvi-
kler seg til et tusentallsystem, er en av de store 
svakhetene ved multiplikative tallsystem: Desto 
større tall som skal uttrykkes, desto flere tallord 
trengs det. Når et barn lærer å telle, lærer også 
barnet at på visse plasser i tallrekken kommer 
det inn nye tallord. Et velkjent eksempel er 
barn som teller tjueni, tjueti, tjueelleve osv. Her 
kommer det nye tallordet tretti på banen. Like-
ledes blir det feil å telle nittini, titi, titien, titito 
osv. Her blir tallordet hundre introdusert. Ved 
neste korsvei blir tallet tusen introdusert. En 
skulle da tro at når en kom til ni tusen ni hundre 
og nittini, så ville det også bli introdusert et nytt 
tallord for det neste tallet. Det blir det derimot 
ikke. Det blir uoverkommelig mange tallord å 
holde styr på om man også skulle ha tallord for 
10 000, 100 000, 10 000 000, 100 000 000 osv. I 
stedet har en valgt å gruppere i tusener i stedet 
for tiere fra og med tallet tusen. Det er først når 
en har kommet opp i tusen tusen, at neste tall-
ord introduseres, nemlig tallordet en million. 
Dette er derimot et bevisst valg som er gjort, og 
man kunne valgt å ha et eget tallord for 10 000. 
Og et slikt tallord finnes for så vidt, nemlig tall-
ordet myriade. Det er derimot nokså sjelden 

at ordet myriade brukes i denne betydningen 
lenger. (En svært sjelden gang kan en støtte på 
ordet myriademeter, altså 10 000 m eller en mil.)

Hva så med tallord etter tusen? Disse tallor-
dene er historisk sett nokså nye sammenlignet 
med tallordene for de første tallene. Ordet mil-
lion oppstod en gang i middelalderen som en 
forsterking av ordet mille (tusen). Så ordet mil-
lion blir da altså det som kommer etter tusen. 
Først utpå 1400-tallet så man et reelt behov 
for å introdusere tallord for enda større tall i 
titallssystemet. Jehan Adam og Nicolas Chuquet 
benyttet tall som billion, trillion og kvadrillion 
på slutten av dette århundret. Disse tallene tok 
utgangspunkt i en million: En billion var

1 million · 1 million = (1 million)2

Derav forstavelsen bi (= to). En trillion var 
(1  million)3. Derav forstavelsen tri (= tre). Og 
en kvadrillion er (1 million)4. Derav forstavelsen 
kvad (= fire). Mellom en million og en billion 
kommer så tallordet milliard (1 000 000 000), 
mellom en billion og en trillion er en billiard 
(1 000 000 000 000 000), og mellom en trillion 
og en kvadrillion er en trilliard (1 000 000 000 
000 000 000 000).

Disse tallordene benyttes fremdeles i Norge. 
Noe som skaper forvirring rundt bruken av tall-
ord for store tall, er at det er to ulike system i 
bruk: kortskalasystemet og langskalasystemet. 
Systemet som benyttes i Norge, er langskala-
systemet. I kortskalasystemet benyttes ikke 
tallordene milliard, billiard, osv., og forskjellen 
på en million og en billion er en multiplikativ 
faktor på et tusen, ikke på en million (se figur 
2). For eksempel benyttes kortskalasystemet i 
Zimbabwe, så pengeverdien på seddelen i figur 
1 er 100 billioner dollar på norsk selv om det 
står 100 trillioner dollar på seddelen. Langskala-
systemet benyttes i dag i Skandinavia og meste-
parten av EU, mens kortskalasystemet benyttes 
i de fleste engelsktalende land.3 

Også SI-prefiksene gir navn til store tall. 
Disse prefiksene kombineres med måleenheter 
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for å danne måleenheter av ulik størrelse, som i 
kilometer og desiliter. Foreløpig finnes bare offi-
sielle SI-prefikser for tall opp til en kvadrillion 
(se figur 2), men det er flere forslag til hva de 
neste skal være.

I Norge og resten av den vestlige verden 
benytter alle, selv om man benytter ulike tall-
ord, et system hvor den multiplikative fakto-
ren mellom tallordene for store tall er tusen. 
I andre deler av verden benyttes andre system. 
I Øst-Asia (Kina, Korea og Japan) er tallordene 
bestemt av et system som baserer seg på myria-
der i stedet for tusener. Så en billion blir ikke 
tenkt på som et tusen tusen tusen tusener, men 
som en myriade myriade myriader.4

Posisjonssystem og store tall
Posisjonssystem har den fordelen sammenlig-
net med additive og multiplikative tallsystem 
at alle tall i prinsippet kan skrives i posisjons-
systemet, og at det ikke trengs å innføre noen 
nye enheter eller tallord når det arbeides med 
store tall. Problemet er at når det begynner å 
bli mange siffer, blir tall skrevet i posisjons-
system uoversiktlige. Ikke bare tar tallene mye 
plass, men det er vanskelig å ha klart for seg 
tallverdien til de ulike posisjonene. Ta tallet 
2648672908674238906743980672390 som jeg 
benyttet i innledningen: Hvilken tallverdi angir 
de ulike 7-tallene her? Den vanligste måten å 

lette på dette problemet på er å benytte siffer-
gruppering i grupper på tre. I stedet for å skrive 
2648672908674238906743980672390 skriver 
man 2 648 672 908 674 238 906 743 980 672 390. 
Tallet er fortsatt vanskelig å få oversikt over, 
men det er blitt betydelig lettere. Grunnen til 
at det er hensiktsmessig å gruppere store tall i 
tre og tre siffer, er nettopp det at de store tall-
ordene tar utgangspunkt i et tusentallssystem. 
Ved å gruppere i grupper på tre og tre siffer blir 
det korrespondanse mellom siffergrupperingene 
og tallordene. 

Det er en del internasjonal variasjon når det 
gjelder siffergruppering, akkurat som for tall-
ord. Mange har sikkert sett en milliard skrevet 
som 1.000.000.000 eller 1,000,000,000.  Den 
fastsatte internasjonale standarden er å benytte 
mellomrom mellom hvert tredje siffer. En avgjø-
rende grunn til dette er å hindre sammenblan-
ding i kommunikasjon mellom land som benyt-
ter ulikt desimaltegn (som komma i Norge og 
punktum i USA). 

Logaritmiske tallsystem og store tall
Selv med siffergruppering blir det vanskelig å 
holde styr på virkelig store tall i posisjonssys-
tem. For et tall som 2 648 672 908 674 238 906 
743 980 672 390 er det egentlig ikke av særlig 
interesse å kjenne til hvilke tallverdier 7-tallene 
svarer til. Det som er avgjørende, er å kjenne 
størrelsen på tallet, dvs. å kjenne antall siffer og 
de første sifferverdiene. Derfor skriver en ofte 
store tall på standardform, f.eks. 2,6 · 1030. Gene-
relt kan alle tall skrives på standardform a · b10, 
hvor b er et heltall og a er et tall mellom 1 og 10. 

Når tall skrives på standardform, benyttes et 
logaritmisk tallsystem. Dette er tallsystem som 
baserer seg på eksponentverdiene til tall skrevet 
som en eksponent av tallbasen. Et logaritmisk 
titallssystem baserer seg da på eksponenten i 
uttrykk av typen 10a. Et tall i et logaritmisk tall-
system tilsvarer da (tilnærmet) antall siffer tallet 
krever i et posisjonssystem med samme base. 

Det er ikke en forutsetning å kjenne loga-
ritmebegrepet for å arbeide med logaritmiske 

Standard-
form

Lang- 
skalanavn

Kort- 
skalanavn

SI-for- 
stavelse

103 tusen tusen kilo
106 million million mega
109 milliard billion giga
1012 billion trillion tera
1015 billiard kvadrillion peta
1018 trillion kvintillion exa
1021 trilliard sekstillion zetta
1024 kvadrillion septillion yotta

Figur 2: Tallord i kortskala- og langskalasystemet samt 
SI-forstavelser. 
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tallsystem. Analogt til at elever lærer tallordene 
(som danner et multiplikativt tallsystem) før de 
lærer om multiplikasjon, lærer man om tall på 
standardform før man lærer om logaritmer. 

Logaritmiske tallsystem har ikke det proble-
met som finnes for additive og multiplikative 
tallsystem, nemlig at det stadig må innføres nye 
enheter for å kunne uttrykke store tall. Som for 
posisjonssystem kan i prinsippet alle tall uansett 
størrelse uttrykkes. 

Tall som skrives i logaritmiske tallsystem, 
blir betydelig kortere enn i posisjonssystem, 
og denne plassbesparelsen vokser desto større 
tallet er. Et tall med hundre siffer blir omtrent 
10100 mens et tall med en million siffer – som 
tar ti tusen ganger større plass å skrive i et posi-
sjonssystem enn et tall med hundre siffer – blir 
omtrent 101 000 000. 

Ikke bare tar tall uttrykt i et logaritmisk tall-
system lite plass å skrive, de er også lesbare og 
kan enkelt sammenlignes med hverandre. Mens 
en for tall med mange siffer i posisjonssystem 
trenger å telle antall siffer før en kan si noe sik-
kert om størrelsesordenen til tallet, så fremkom-
mer denne størrelsesordenen nokså rett fra det 
logaritmiske tallsystemet. Å uttrykke, lese og 
forstå store tall er betraktelig enklere i et logarit-
misk tallsystem. Dette siste krever naturligvis at 
en er godt kjent med og forstår det logaritmiske 
tallsystemet selv. Det hjelper lite at 2,6 · 1030 tar 
lite plass dersom en ikke vet hva det betyr.

Mens additive tallsystem er velegnet til addi-
sjon og subtraksjon, er logaritmiske tallsystem 
velegnet til multiplikasjon og divisjon. For 
eksempel blir 

(2,6 · 1030) · (7,3 · 1025)  = (2,6 · 7,3) · 10(30 + 25)  
                                  = 18,98 · 1055 ≈ 1,9 · 1056.

Addisjon og subtraksjon er også relativt 
enkelt å gjennomføre for tall på standardform, 
men som oftest er det ene tallet så mye større 
enn det andre at resultatet domineres av det 
største tallet:

(2,6 · 1030) – (7,3 · 1025) = (260 000 – 7,3) · 1025  
               ≈ 2,6 · 1030.

Strengt tatt er tall skrevet på standardform 
en hybrid mellom posisjonssystemet og et rent 
logaritmisk tallsystem. Tallet 2 648 672 908 674 
238 906 743 980 672 390 er tilnærmet lik 1030,423 
så i et rent logaritmisk tallsystem ville en vært 
ute etter eksponenten 30,423 og ikke eksponen-
ten 30. 

Den store fordelen med logaritmiske tallsys-
tem er at de gjør det mulig å skrive store tall på 
en konsis form. Svakheten er derimot at denne 
konsise formen medfører at talluttrykkene blir 
unøyaktige og usikre. Når det gjelder svært 
store tall, er man som oftest mest interessert i 
størrelsesordenen til tallet, særlig når det gjelder 
målinger. For eksempel innen astronomi har 
en ikke mulighet til å være nøyaktig. En måte 
å variere unøyaktigheten i tallet på er å variere 
antall gjeldende siffer: 2,6 · 1030 er skrevet med 
to gjeldende siffer (2,6), men tallet kunne også 
vært skrevet med ett eller tre gjeldende siffer 
(dvs. som 3 · 1030 eller 2,64 · 1030). Unøyaktig-
heten i tall skrevet med ett gjeldende siffer er 
5 %, med to gjeldende siffer 0,5 % og med tre 
gjeldende siffer 0,05 %.

Å fatte store tall
Denne artikkelen har handlet om fordeler og 
ulemper ved ulike måter å uttrykke og symbo-
lisere store tall på. Fra et didaktisk ståsted er 
dette bare en del av historien, en annen del er 
det å fatte størrelsen på disse store tallene. Pro-
blemet med å fatte store tall en kommer over, 
det være seg i aviser eller andre steder, er at 
en har relativt få så store mengder å sammen-
ligne antallet med. For et tall som syv kjenner 
en til mange ulike mengder med syv gjenstan-
der som er med på å danne et bilde av antallet 
syv. For tall som en billion er begrepsbildet 
betraktelig fattigere. Det blir da avgjørende å 
møte eksempel og visualisering som er med på 
å danne et rikere begrepsbilde.
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En del eksempel på forekomster av større 
tall er gitt på Wikipedia4. En annen kilde er 
tallordboka Dictionary of numbers5, som er en 
utvidelse til nettleserne Chrome og Firefox, og 
som kan benyttes til å oversette tall en møter på 
nettet, til andre instanser av tilsvarende tallstør-
relse. En plakat som visualiserer ulike tall i ame-
rikansk økonomi finnes fra nettstedet xkcd6. Og 
nederst på siden tar vi med en visualisering av 
en billion dollar på nettsiden PageTutor7, som 
spredde seg noe voldsomt på nettet et par år 
tilbake.

Noter
1 https://snl.no/myriade
2 Å uttrykke Grahams tall med symboler er omtalt i 

Hana (2013, kapittel 4.14).
3 Se Geoghegan (2011). Fullstendig liste finnes 

på https://en.wikipedia.org/wiki/Long_and_
short_scales. For å skape ekstra forvirring har 
enkelte land vekslet mellom å bruke kortskala- og 
langskalasystem for tallord. Storbritannia byttet 
fra langskala til kortskala først i 1974. Frankrike 
og Italia benyttet begge opprinnelig langskalasys-

temet før de gikk over til kortskalasystemet, men 
begge har nå gått tilbake til langskalasystemet.

3 Det at det grupperes i myriader i stedet for 
tusener, gjør at det trengs færre tallord for veldig 
store tall. Det betyr også at tall som for eksempel 
en million, som nesten ses på som en naturlig 
antallsstørrelse for oss, uttrykkes 100 myriader. 
For store japanske tall, se http://www.sljfaq.org/
afaq/large-numbers.html.

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Orders_of_magni-
tude_(numbers)

5 https://DictionaryOfNumbers.com
6 http://xkcd.com/980/
7 http://www.pagetutor.com/trillion/index.html.
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Grevholm, Rensaa 

To kvinnenettverk som forsvant
Innledning
Nettverk er ulike. Noen nettverk er av formell 
karakter, som nettverket av lærere som under-
viser i matematikk på en ungdomsskole. Andre 
nettverk er mer uformelle, som nettverket av 
foreldre til barn i en klasse. Nettverk kan være 
store med en rekke aktiviteter, publikasjoner 
og arrangementer – som LAMIS er et eksempel 
på – mens andre kan ha et begrenset omfang. 
Det er mange grunner til at nettverk dannes. 
Noen er formelt startet og drevet, mens andre 
oppstår mer spontant. Felles for alle er likevel 
at de er dannet fordi deltakerne deler en inter-
esse de ønsker å være sammen med andre om å 
videreutvikle.

Denne artikkelen handler om to kvinnenett-
verk: ‘Kvinnor och matematik’ med sete i Sve-
rige og ‘Moment’ med utspring i Norge. Disse 
nettverkene ble dannet, organisert og drevet 
med ulike formål, litt ulike problemstillinger 
og ulik levetid. Men nettverkene har flere fel-

lesnevnere enn ulikheter, og begge er dessverre 
terminert nå. De var formelle og med flere ini-
tierte aktiviteter. Vi beskriver nettverkene for å 
undersøke effekten av dem og belyser hvorfor 
deres skjebne var å terminere. 

Bakgrunn 
Nettverk som arbeider for likestilling mellom 
kjønn, kan deles i tre kategorier. Én kategori 
er de som søker innflytelse på matematikk- og 
realfagsundervisning i skolen. En annen er nett-
verk som har som mål å øke interesse for emner 
og fag som tradisjonelt har vært mannsdomi-
nerte. Den tredje kategorien er nettverk som 
ønsker økt innflytelse. De to kvinnenettverkene 
vi tar for oss i denne artikkelen, er nettverk med 
mål om økt innflytelse.

Leder (1992) og Leder, Forgasz og Solar 
(1996) gir oversikt over tidligere forskning og 
intervensjonsprogram for likestilling i matema-
tikkdidaktikk. I 1993 ble en ICMI-studie (Inter-
national Commission on Mathematical Instruc-
tion) om kjønn og matematikk gjennomført i 
Sverige, den ble dokumentert i Grevholm og 
Hanna (1995) og Hanna (1996). Forholdene i 
Skandinavia er presentert i Grevholm (2007) i 
en artikkel om kritisk nettverksarbeid.  Nyere 
håndbøker i matematikkdidaktikk diskuterer 
ikke kjønnsspørsmål separat, de har utvidet 
interessen til å omfatte likestillings- og mang-
foldsproblematikk (Bishop & Forgasz, 2007). 

Barbro Grevholm
Universitetet i Agder
barbro.grevholm@uia.no

Ragnhild Johanne Rensaa
UiT - Norges arktiske universitet
ragnhild.rensaa@uit.no
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Denne utviklingen synes også i Atweh,   Rossi 
Becker, Grevholm og Subramanian (2015). 

I det følgende beskrives og analyseres nett-
verkene ‘Kvinnor och matematik’ og ‘Moment’. 
Vi vil kort forklare det teoretiske grunnlaget 
for analysen og vise hvilke kriterier som er blitt 
brukt i evalueringen av nettverkene. Til slutt vil 
vi diskutere funnene og trekke noen konklusjo-
ner om hva vi kan lære fra disse to nettverkene. 

‘Kvinnor och Matematik’ og ‘Moment’
Kvinnor och Matematik (K&M) ble startet i 1990 
med en konferanse i Malmö som var inspirert 
av IOWME-aktivitetene under ICME6 i Buda-
pest i 1988 (IOWME: International Organi-
sation of Women in Mathematics Education, 
ICME: International Congress of Mathematics 
Education). Målet var å skape kontakt mellom 
dem som var interessert i jenters og kvinners 
kår som studenter og forskere i matematikk, 
spre informasjon om prosjekter og forskning 
om kvinner/jenter og matematikkutdanning, 
foreslå foredragsholdere i fag som omhandlet 
kvinner og matematikk, og være en nasjonal 
delorganisasjon i det internasjonale nettver-
ket IOWME. Nettverket arrangerte nasjonale 
konferanser hvert tredje år frem til 2009, og to 
ganger i året ble det distribuert et nyhetsbrev 
til medlemmene. Nettverket vokste etter hvert 
til et par hundre medlemmer. Det var organi-
sert som en uformell gruppe med en leder, støt-
tet av en gruppe kvinner som fungerte som et 
rådgivende organ. Det var ingen formelle kob-
linger til noen institusjoner eller universiteter. 
Nettverket hadde både kvinnelige og mannlige 
medlemmer fra hele Skandinavia. Kjente kvin-
nelige matematikere og matematikkdidaktikere 
deltok på konferansene og bidro som inspira-
torer. En webside ble opprettet. Det ble publi-
sert bøker med rapporter fra konferansene (for 
liste, se Grevholm, 2007). Nettverket bidro med 
råd til myndigheter og hadde innflytelse på en 
rekke aktiviteter innenfor matematikkutdan-
ning. Dette inkluderte utvikling av pensum og 

lærebøker, tidsskrifter for lærere og forskere, 
egne nettverk for lærere og nasjonale mate-
matikkonferanser og arbeid for likestilling i 
matematikkinstitusjoner. Arbeidet skjedde ved 
at medlemmer i K&M var aktive i disse organi-
sasjonene og brukte sin mulighet til å påvirke. 
Det ble organisert sommerskoler for kvinnelige 
doktorgradsstudenter, og det ble produsert en 
video for å inspirere ungdom til å velge studier 
i matematikk. Den syvende nettverkskonferan-
sen som ble arrangert i 2009, ble den siste, og 
nettverket opphørte i 2011 etter 22 års drift.

Nettverket Moment ble etablert med to 
formål: Man ville rekruttere kvinner til inge-
niørstudier, støtte kvinnelige ingeniørstudenter 
og støtte kvinnelige teknologer og realister som 
jobbet i nordområdene (Rensaa, 2011). Moment 
var altså ikke et rent matematikknettverk, men 
siden ingeniørutdanninger er matematikktunge 
studier, hadde nettverket mange likhetstrekk 
med rene matematikknettverk. Mindretalls-
problematikken var et vesentlig fellestrekk 
siden antall kvinnelige ingeniørstudenter, og 
også kvinnelige ingeniører, er lavt i forhold til 
tilsvarende antall mannlige. Dette understrekes 
av en deltaker som i en spørreundersøkelse hvor 
medlemmene i Moment ble bedt om å fortelle 
hvorfor de hadde meldt seg inn, sa: «Fordi jeg 
gjennom 20 års arbeidsliv alltid har vært og 
fremdeles er eneste tekniske utdannede jente i 
bedriften jeg jobber i – for faglig støtte – kunn-
skap om hvor de andre jentene er – og for å vite 
om de jobbene som aldri blir annonsert». Nett-
verket ble administrert fra tidligere Høgskolen 
i Narvik (nå UiT Norges Arktiske Universitet 
i Narvik), som har den største ingeniørutdan-
ningen i Nord-Norge, og med delfinansiering 
fra eksterne bidragsytere. En rekke aktiviteter 
ble gjennomført i nettverkets regi: sosiale og 
faglige arrangementer for kvinnelige ingeni-
ørstudenter, profesjonelle nettverksmøter både 
regionalt og internasjonalt, drift av et mentor-
program, arbeid for å etablere kontakt mellom 
industri og medlemmer, utvikling og redigering 
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av websider for å informere medlemmer om 
nettverksaktiviteter og hverandre, etablering av 
webbaserte profesjonelle møteplasser og presen-
tasjoner av rollemodeller, samt profilering. De 
fleste aktivitetene var en stor suksess. Likevel, 
etter fem års eksistens og med 165 registrerte 
deltakere, ble nettverket lagt ned ved utgangen 
av 2010. 

Teoretisk bakgrunn
Det teoretiske grunnlaget for nettverksprosjek-
tene er Skovsmoses filosofi om kritisk matema-
tikkundervisning (1994). Å være kritisk betyr 
å være oppmerksom på en kritisk situasjon; 
identifisere den, forstå den for så å reagere på 
den. Målet med slike kritiske aktiviteter er fri-
gjøring i betydning frihet fra stereotype tanke-
ganger. Skovsmose diskuterer også matematik-
kens symbolske og formaterende makt og hvilke 
konsekvenser dette har. I Patti Lathers kartleg-
ging av ulike paradigmer i post-positivistiske 
undersøkelser (1991) finner vi en oversikt over 
forskningsmetoder. Der er kritiske undersøkel-
sesmetoder plassert i et frigjøringsparadigme 
knyttet til feministiske, praksis-orienterte og 
deltakende metoder. Dette er svært relevant for 
nettverkenes basis og også for vår analyse av 
nettverkene.

Evaluering av innflytelsen til de to 
nettverkene
For å analysere og vurdere nettverkene bruker 
vi Malcoms kriterier for evaluering av interven-
sjoner (1984). I sin rapport til American Asso-
ciation for Advancement of Science beskriver 
Shirley Malcom sin undersøkelse av mer enn 
hundre intervensjonsprogram innen MST (Mat-
hemathics, Science and Technology). I rappor-
ten anvender hun kriteriene for hvordan man 
kan avgjøre hvilke prosjekt som er eksempla-
riske, det vil si hvilke prosjekt som er verdt å 
imitere. Vi tar for oss kriteriene, ett for ett, og 
kommenterer dem med basis i tidligere doku-
mentasjon om hvordan nettverkene fremstod.

1. Oppnåelse av hovedmålene; målt av ansatte, 
deltakere eller ekstern evaluering

K&M: De første målene fra 1990 ble nådd: 
Kontakter ble opprettet, forskning og infor-
masjon spredt, foredragsholdere gjort synlig 
og en nasjonal delorganisasjon av IOWME 
etablert. I tillegg satte nettverket seg nye, 
utfyllende mål i 1999. Et viktig perspektiv var 
større bevissthet rundt behovet for rettferdig-
het, noe som ble understreket i Grevholms 
sammendrag om nettverkets påvirkning: 
«Nettverket Kvinnor och matematik har plas-
sert spørsmålet om kjønn og matematikk på 
dagsorden, bidratt til å gjøre kvinner synlige 
i matematikk, arbeidet med bevisstgjøring av 
forskningsresultater på kjønnsproblematikk, 
skapt varig dokumentasjon på kjønn og mate-
matikk, vist at kvinner er der og er villig til å 
bidra innen matematikk, og  har inspirert til 
undersøkelser og essays om elever og lærere 
i likestillingsspørsmål.» (Grevholm, 2007, s. 
22). En kritisk bevissthet ledet til mer syn-
lighet, innflytelse og makt for kvinner som 
arbeider med matematikk. 

Moment: Aktivitetene i Moment var vari-
erte. For kvinnelige ingeniørstudenter ble det 
organisert relevante kurs og møter med indus-
triaktører. Det ble arrangert nettverksmøter for 
deltakerne, både i Nord-Norge, Nord-Sverige 
og Nord-Finland. Det ble bygd opp en mer 
omfattende nettportal med formål om synlig-
het, informasjon og kontakt mellom medlem-
mer. Et mentorprogram ble implementert, der 
det ble leid inn profesjonelle aktører for å kjøre 
programmet. Alle disse arrangementene hadde 
en faglig profil og gav de ønskede resultater; 
deltakere fikk kontakt med hverandre og med 
næringsliv, og gjennom mentorprogrammet 
fikk nyutdannede, kvinnelige ingeniører opp-
bakking og veiledning av erfarne sådanne. De 
kvinnelige ingeniørene ble sett og bevisstgjort 
hva det innebærer å ha en kritisk tilnærming 
til hvilke fordommer og ulikheter som fins. 
Ved utgangen av 2009 ble det gjennomført en 
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evaluering blant annet for å få tilbakemelding 
på hvordan aktivitetene samstemte med med-
lemmenes ønsker. Hovedfunnene i denne eva-
lueringen var at deltakerne vektla lokale nett-
verksmøter som de mest verdifulle fordi de la 
til rette for møte med kvinnelige ingeniører som 
hadde arbeidssted i samme geografiske område. 
Synlighet av nettverket ble understreket som 
viktig i rekrutteringssammenheng, både når det 
gjelder synlighet i media, på nettet og i skoler. 
Deltakerne ønsket altså mer av de aktivitetene 
som allerede pågikk i nettverket, men uttrykte 
ikke spesiell interesse for å møte kvinner i andre 
land.

2. Programmenes varighet
K&M: Dette programmet varte i 22 år. 

Evnen til å overleve i mer enn to tiår uten en 
formell organisasjon eller permanent øko-
nomisk støtte underbygger at nettverket var 
etterspurt som forum og møtested. Etter den 
syvende konferansen i 2009 med tilhørende 
publisering i 2011 har det imidlertid ikke vært 
flere aktiviteter i nettverket.

Moment: Moment-nettverket varte i 5 år og 
tok slutt som følge av at den siste prosjektlede-
ren valgte å trekke seg fra sin 20 %-stilling som 
leder av nettet. Siden selve arbeidet tok mye 
mer tid enn en 20 %-stilling, måtte en ny leder 
være dedikert og villig til å gjøre en del frivillig 
arbeid. Det var ikke mulig å finne en slik leder.

3. Mulighet for ekstern finansiell støtte
K&M: En rekke eksterne bidragsytere gav 

generøs støtte til aktiviteter i nettverket. Dette 
gjaldt både skoleverket og ulike universiteter 
og støttespillere i videoprosjektet. Ingen per-
manent finansiering ble gitt – men heller ikke 
bedt om – og nye søknader måtte sendes hver 
gang en aktivitet trengte støtte. Det ble imid-
lertid alltid innvilget finansiering fordi nett-
verket ble ansett som en seriøs aktør.

Moment: Både offentlige og private bidragsy-
tere gav generøs støtte til aktiviteter i nettverket. 
Det ble gitt midler som skulle brukes til spesi-

elle aktiviteter, og også noen midler til å støtte 
daglig drift av nettverket. Også i Moment måtte 
det sendes søknader om finansiering hver gang 
noe skulle igangsettes, og det ble etter hvert en 
utfordring at nye bidragsytere primært ønsket 
å støtte helt nye aktiviteter heller enn å fortsette 
det som allerede var igangsatt. Dette gjorde 
eksempelvis at internasjonale nettverksmøter 
ble fremmet fremfor lokale, selv om de pågå-
ende aktivitetene allerede hadde vist seg å være 
vellykkede.

4. Deltakere i programmene; programmenes 
popularitet

K&M: Aktivitetene i nettverket tiltrakk seg 
mange deltakere, noen ganger mer enn det som 
var planlagt. Jevnlig ba nye kvinner om å bli 
inkludert i nettverket. At det hvert tredje år var 
stadig nye grupperinger av kvinner som påtok 
seg ansvaret for å organisere nettverkskonfe-
ransen, viste at nettverksidéen var levedyktig. 
Der var behov for kontakt mellom kvinner, og 
det var behov for å kunne kommunisere med 
hverandre. 

Moment: En viktig del av å administrere 
Moment-nettverket var å rekruttere nye med-
lemmer til nettverket, og antall medlemmer 
økte kontinuerlig i perioden nettverket eksis-
terte. Medlemmer som ønsket dette, fikk navn 
og arbeidserfaring publisert på en passordbe-
skyttet webside knyttet til Moments nettsider. 
Dette gjorde at deltakerne lett kunne finne 
hverandre. Når nettverksmøter ble arrangert, 
enten det var regionalt eller i utlandet, var det 
aldri et problem å finne kvinner som tok ansvar 
for å avholde slike møter på sin arbeidsplass. På 
denne måten fikk deltakerne samtidig omvis-
ning på arbeidsplasser og kjennskap til ulike 
jobbmuligheter. 

5. Programmenes omdømme
K&M: Inviterte akademikere i matematikk 

og matematikkdidaktikk fra Sverige og fra 
utlandet ønsket gjerne å delta og gi presenta-
sjoner på nettverkskonferansene. Dette kan 
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man se i rapporter fra konferansene. I 2002 ble 
nettverkets ærespris tildelt Lars-Erik Persson, 
professor i matematikk, som mottok prisen med 
stor entusiasme. Dette viser noe av den respekt 
K&M hadde i akademia. Persson representerer 
en av mennene som var viktige for arbeidet i 
K&M. Han bidro for eksempel med foredrag 
på konferanser og var med på å organisere den 
første sommerskolen for kvinnelige doktor-
gradsstudenter. Nettverket ble ofte brukt til å 
svare og reagere på offisielle initiativ og bidrog 
også i evalueringer.

Moment: Antallet medlemmer i Moment 
økte kontinuerlig i hele nettverksperioden, og 
da nettverket tok slutt, viste listen over regis-
trerte medlemmer 165 navn. Dette inkluderte 
også akademikere og industriledere. Antallet er 
stort med tanke på at dette var et kvinnenett-
verk i nord. Andre kvinnegrupperinger i Norge 
uttrykte misunnelse over at Moment hadde 
fått et så relativt stort antall medlemmer i et 
geografisk område hvor det ikke bor så mange 
mennesker. Det underbygger argumentet om at 
nettverket hadde godt omdømme.

6. Programspredning eller ekstern utbredelse
K&M: Den første konferansen i nettverksregi 

i Malmö i Sverige var en inspirasjon for kvin-
ner i de øvrige nordiske landene til å begynne å 
jobbe på samme måte. Kvinner fra alle de nor-
diske landene deltok senere og holdt foredrag 
på konferansene. Programmet vokste således ut 
over Sverige.

Moment: Moment startet som et nettverk 
for kvinnelige ingeniører og realister i Norge 
og hadde helt fra starten en intensjon om å 
ekspandere til nordlige deler av nabolandene. 
Det ble arrangert nettverkssamlinger både i 
Luleå og Oulu. Et innledende møte fant sted i 
Murmansk, men et formelt nettverksmøte ble 
ikke arrangert der. Moment-nettverket vokste 
ut over landegrensene. 

7. Kostnadseffektivitet
K&M: Nettverket opererte svært kostnads-

effektivt fordi så mange kvinner brukte av sin 
fritid i nettverket. Når lærere deltok i nettverks-
arbeid, ble dette integrert som en del av deres 
arbeidstid. Lærere som deltok i nettverket, fikk 
regnet deltakelse på nettverkskonferanser som 
faglig utvikling.

Moment: Også Moment ble kostnadseffektivt 
drevet siden det å være prosjektleder for nettver-
ket innebar mye mer arbeid enn den 20 %-stil-
lingen som ble finansiert for å lede nettverket. 
Dermed ble mye arbeid gjort på frivillig basis. 
Alle de kvinnelige deltakerne som påtok seg å 
arrangere nettverksseminarer på sine arbeids-
plasser, gjorde også dette uten betaling.

8. Styrken til det faglige innholdet i programmene
K&M: Kvaliteten i det faglige innholdet økte 

med tiden, noe som kunne sees blant annet i 
graden av forskningstilknytning i det som ble 
rapportert. Konferansene som ble arrangert i 
nettverkets regi, utviklet seg fra hovedsakelig 
å rapportere om utviklingsprosjekter i 1990 
til større og større fokus på forskning og fors-
kningsartikler etter som årene gikk. Artiklene 
belyste i økende grad nettverkets basis i kritisk 
matematikkundervisning. Eksempelvis var det i 
2005 ti forskningsartikler blant presentasjonene 
på konferansen (Grevholm, 2007). 

Moment: For å gjennomføre et mentorpro-
gram i regi av Moment-nettverket ble det leid 
inn profesjonelle kursledere, og disse tilbød et 
program av høy kvalitet. Også når det ble arran-
gert nettverkssamlinger, ble fagfolk bedt om å 
snakke om emner som de var eksperter på.

9. Kompetanse og retning for programmer som 
har en faglig orientering mot lærere

K&M: Kvinnene som hele tiden var sentrale 
i å drive nettverket, ble etter hvert dypere og 
mer involvert i forskning og læreres kompetan-
seutvikling. Mange deltok i kompetanseutvi-
klingskurs i matematikkdidaktikk som del av 
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den faglige utviklingen, noe som resulterte i en 
økende interesse for å gjøre egne undersøkelser 
i klasserommet.

Moment: Momentnettverket var rettet mot 
kvinner i industrien og hadde ikke en faglig ori-
entering mot lærere i skolen.

I samsvar med Malcoms kriterier som det 
er vist til innledningsvis, kan både K&M- og 
Moment-nettverkene regnes som vellykkede og 
eksemplariske intervensjonsprogrammer.

Diskusjon
Tilbakemeldingene fra deltakerne i nettverkene 
K&M og Moment indikerte både behov for disse 
nettverkene og en forståelse for betydningen av 
å være en del av dem. Som en av respondentene 
i spørreundersøkelsen som ble gjennomført i 
Moment-nettverket, uttrykte det: «Det er svært 
viktig med et slikt nettverk når man jobber i 
et mannsdominert miljø. Vi trenger å vite om 
hverandre, og et nettverk hjelper til med dette.» 
Begge intervensjonsprogrammene var vellyk-
kede og eksemplariske ifølge Malcoms kriterier, 
men likevel opphørte de etter en tid. Hva var 
årsakene til dette, eller hvilke mekanismer var 
det som gjorde at de ble lagt ned? Siden vi ikke 
har mulighet til å undersøke dette på en sys-
tematisk måte, kan vi bare spekulere og bygge 
på personlige erfaringer og et intervju med 
en etterfølgende nettverksleder for å svare på 
spørsmålet. En viktig årsak til at nettverkene ble 
avsluttet, var at lederne, som i utgangspunktet 
var entusiastiske og energiske personer, overlot 
ledelsen til andre. I tilfellet K&M skjedde dette 
da den som hadde ledet nettverket i 15 år, over-
leverte ansvaret til tre kompetente kvinner som 
skapte en leder-troika. Nettverket fortsatte en 
tid, men den påfølgende syvende konferansen 
ble den siste i nettverket. En lignende situasjon 
oppstod i Moment-nettverket, der prosjektleder 
ba om å bli avløst etter 2 års virksomhet, men 
ingen meldte seg til å ta over. Nettverk bygget på 
entusiasme og frivillighet er sårbare fordi idea-
listene er få og derfor ofte blir utslitt. Kvinner 
som er entusiastiske, er ofte også ambisiøse og 

søker utfordringer som gir belønning i akade-
mia eller i næringsliv. Å være leder av et kvin-
nenettverk gir sjelden dette.

K&M var en uformell organisasjon, og dette 
gjorde det kanskje lettere for nye ledere å la akti-
viteter i bero. Et mer formelt organ med valgt 
leder og et årlig møte som en var ansvarlig over-
for, kunne muligens ha gitt et sterkere insentiv 
til å fortsette. Moment-nettverket hadde imid-
lertid en mer formell organisering, der prosjekt-
lederen var ansatt i prosentstilling og en sty-
ringsgruppe hadde jevnlige møter. Nettverket 
ble avsluttet like fullt. Mange av de kvinnelige 
akademikerne som deltok i nettverkene, opp-
levde – da som nå – et sterkt arbeidspress. Dette 
var kanskje den mest avgjørende grunnen. For 
ledertroikaen i K&M var det en tilleggsutfor-
dring at de ikke kjente hverandre så godt på 
forhånd. I et intervju med én av dem ble det 
også påpekt at de nye lederne verken hadde den 
solide erfaringen eller de internasjonale nett-
verkskontaktene som den første lederen hadde. 

Ingen av nettverkene ble institusjonaliserte 
i den forstand at de ble integrert som en del av 
et offentlig organ. Dermed fikk de heller ikke 
permanent økonomisk støtte, noe som gjorde at 
aktivitetene de var ansvarlige for, til enhver tid 
var truet og lett kunne bli avsluttet.

Lærdom fra disse eksemplene
Et viktig spørsmål er hvordan situasjonen ville 
ha vært dersom nettverkene ikke hadde eksis-
tert. Vi vet ikke svaret på dette. Det vi vet, er at 
en stor gruppe kvinner som jobber på mannsdo-
minerte fagområder, ville ha vært mindre bevis-
ste på hvilke ulike betingelser som råder. De 
ville derfor i mindre grad ha vært oppmuntret 
og inspirert til å arbeid for likestilling. Spørs-
mål om innflytelse og makt er følsomt, når flere 
kvinner får makt, vil færre menn inneha denne 
makten. Fremdeles må kvinner kjempe for å 
komme inn i og arbeide i et matematisk miljø. 
I forskning.no i mars sier Berit Stensønes: «Det 
berømte glasstaket merker man ikke før man 
blir eldre og bedre.» Stensønes er én av tre kvin-
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nelige professorer i matematikk ved Universite-
tet i Oslo. Til tross for all innsats for likestilling 
og nettverk er det få kvinner i topp-posisjoner 
i matematikk. Dette er situasjonen mer enn to 
tiår etter at Stieg Mellin-Olsen (1995) publiserte 
sin bok Mathematics education: Women’s talk, 
der ti kvinner i internasjonal matematikkdidak-
tikk fikk komme til orde. Kvinnene gav et ver-
difullt bilde av hvordan matematikkdidaktik-
ken utviklet seg internasjonalt på det tidspunkt 
intervjuene ble gjort. Mellin-Olsens kommen-
tar om boken var at ingen tilsvarende gruppe 
av menn kunne produsere like viktige tekster 
som disse kvinnene hadde gjort. Med boken lot 
han kvinnene få en røst som hørtes i verden. I 
lys av Stensønes’ innlegg har det imidlertid ikke 
vært den ønskede utviklingen når det gjelder 
kjønn og matematikk. Fremdeles er det slik at 
samfunnet trenger å ha forpliktende lover for å 
sikre likestilling. 

Vår anbefaling er å definere frivillige akti-
viteter inn i mer formaliserte former og knytte 
dem til en formell institusjon. Dette gjelder 
spesielt aktiviteter i nettverk som K&M og 
Moment. En slik tilknytning vil i større grad gi 
bindinger til aktiviteten, selv om det i seg selv 
ikke er en garanti for at virksomheten vil fort-
sette. Det som i størst grad vil sikre aktivitet, 
er varig økonomisk støtte. Dette, sammen med 
bindende avtaler med klare betingelser for de 
ansvarlige, kan være en styrkende faktor for å 
sikre videre drift.
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Knudtzon

Småfroskene hopper av sted
Denne teksten handler om en «froskeoppgave» 
mange sikkert kjenner. Oppgaven er lett å forstå 
og komme i gang med, og den inneholder mer 
matematikk enn de fleste ser i starten. Her viser 
jeg eksempler på hvordan lærerstudenter og 
elever har arbeidet med å flytte, telle og finne 
mønster og generelle uttrykk. Spesielt er sam-
menhengen mellom uttrykkene som ble laget, 
og den praktiske situasjonen med å flytte fros-
kene i fokus. Denne oppgaven vil jeg si er en rik 
oppgave som kjennetegnes ved følgende krite-
rier (Karlsen, 2014, s. 37):

– lav inngangsterskel
– skal oppleves som en utfordring, kreve 

anstrengelse og tillates å ta tid
– kunne løses på flere ulike måter, med ulike 

strategier og representasjoner
– kunne initiere en faglig diskusjon som 

viser ulike strategier, representasjoner og 
ideer

Hva inneholder oppgaven av matematiske 
utfordringer, og hvilke matematiske samtaler 
og hvilken argumentasjon og resonnering kan 
oppgaven stimulere? Hvis oppgaven er kjent fra 

før, kan en undersøke om andre løsningsmeto-
der finnes, og tenke igjennom hvordan denne 
kan anvendes i egen undervisning. Hvilke hint 
eller spørsmål kan stilles underveis i arbeidet? 

Problemet
Oppgaven går ut på å flytte froskene slik at de 
grønne og de røde froskene bytter plass etter 
gitte regler.

Figur 1: Froskeoppgaven (matematikksenteret.no)

– De grønne froskene har bare lov til å flytte 
mot høyre.

– De røde froskene har bare lov til å flytte 
mot venstre.

– Det er bare mulig å hoppe til et ledig nabo-
blad eller over én annen frosk av den andre 
fargen til et ledig blad. 

– To frosker har ikke lov til å sitte på samme 
blad.

Når de tre røde froskene sitter på de tre bladene 
til venstre og de tre grønne på de tre bladene til 
høyre, er oppgaven løst. Men hvor mange flytt 
brukte du?

Det kan være en fordel å bruke litt tid å bli 
kjent med oppgaven før de forskjellige løsnings-
måtene leses. Tegn opp spillebrettet og finn 
fram brikker eller knapper.

Signe Holm Knudtzon
Høgskolen i Sørøst-Norge
signe.h.knudtzon@usn.no
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«Å klare å få flyttet froskene slik at de bytter 
plass»
Dette kan være en utfordring i starten. Hvis 
dette ikke går tross iherdige forsøk, hvilket 
hint kan gis? En mulighet er å starte med et 
enklere problem: Hva hvis det er to frosker av 
hver farge? Hvor mange flytt trengs nå? Hjel-
per det når du igjen prøver med tre frosker av 
hver farge? Hvis det er vanskelig å huske hvil-
ken farge som skal flyttes i hvilken retning, kan 
små bjørner brukes som brikker. De skal hoppe 
framover.

Her i teksten er det valgt å bruke ordet skritt 
når en frosk flytter til et naboblad, og hopp når 
frosken hopper over en frosk og lander på et 
blad som er to blader bortenfor. 

Antall flytt blir summen av antall skritt og 
antall hopp.

Hvordan kan froskene flyttes? Ofte er det to 
valg: enten å flytte en grønn eller en rød frosk. 
Første gang er det uvesentlig hvilken frosk 
det flyttes på. Jeg velger den grønne som vist 
i figur 2.

 

Figur 2: Froskene i startposisjon og etter en grønn frosk 
er flyttet ett skritt mot høyre.

Nå er det to valg, enten å ta et skritt til høyre 
med en grønn frosk eller et hopp til venstre med 
en rød frosk. Velger jeg en grønn mot høyre, 
stopper spillet opp fordi to grønne frosker står 
på rad, og så langt klarer ikke den røde frosken 
å hoppe. Det har den ikke lov til. En rød frosk 

må hoppe. Se figur 3.
Nå er det igjen to valg: Går jeg til høyre med 

den grønne frosken, vil det neste trekket være 
å hoppe med en rød, og det vil bli to røde på 
rad, derfor må jeg flytte en rød frosk ett skritt 
til venstre. Hver gang jeg flytter, er det bare ett 
valg som kan føre fram til ønsket resultat. Alle 
andre «går i lås». Min erfaring er at mange stre-
ver med å finne akkurat dette trekket, ofte stan-
ger de på det samme stedet flere ganger på rad. 
De fleste klarer ganske fort å flytte froskene hvis 
de prøver med to av hver farge.  Det tredje flyt-
tet kan gi en utfordring, for flytter jeg feil her, 
vil det fjerde gi en dobling (to av samme farge 
ved siden av hverandre) og dermed en låsing. Å 
skrive ned det jeg gjør enten ved å tegne eller 
notere med bokstaver, kan hjelpe. 

Hvor mange flytt er det?
Er det et mønster i oppgaven som gjør det mulig 
å forutsi hvor mange flytt som trengs med ulikt 
antall brikker? Finnes det en regel for hvor 
mange flytt som trengs hvis det er to familier 
som har n medlemmer i hver familie? Hvis det 
finnes en regel, kan den begrunnes ut fra hvor-
dan froskene flyttes i den praktiske situasjonen?

Tabell er en representasjonsform som kan 
hjelpe oss i arbeidet med å finne mønster og 
system. De kan skrives nedover og bortover. 
Tabell 1 viser antall frosker av hver farge, antall 
flytt og differansen mellom antall flytt nå og det 
forrige antall flytt. De siste er alle oddetall som 

Antall frosker av hver farge 1 2 3 4 5 n – 1 n

An 3 8 15 24 35 An – 1 An = An – 1 + 2n + 1

Dn = differansen 5 7 9 11 2n + 1

Tabell 1: Sammenheng mellom antall frosker i hver farge og antall flytt. Differansen (økningen) i antall flytt er også tatt 
med.

Figur 3: En rød frosk har hoppet mot venstre som det 
andre flyttet.
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øker med 2. Denne systematiske økningen gir 
neste tall i følgen. 

Kalles antall flytt med n – 1 frosker i 
hver familie for An – 1, kan vi finne An slik:  
An = An – 1 + 2n + 1. Fra tre til fire får vi:. 

 A4 = A3 + 2 · 4 + 1 = 15 + 8 + 1 = 15 + 9 = 24.

Hvis vi ikke regner ut differansen, men ser 
på antall flytt, kan vi oppdage noe mønster da? 

Studerer vi tallene 15 og 8, hva ser vi? 
For eksempel Ole, elev på 8. trinn, sa at da 

må det bli 24 hvis vi har fire frosker av hver 
farge. Han så mønsteret: 

Antall frosker i hver familie multiplisert med 
tallet som er to større.

Han fant det neste ved 4 · 6 og det n-te ved 
n(n + 2). Dette er en eksplisitt formel som gir 
det n-te leddet i følgen som representerer hvor 
mange flytt som trengs ved n røde og n grønne 
frosker.

Andre ser kanskje at tallene i følgen ligner 
på kvadrattallene (1, 4, 9, 16), men bare nesten. 
De ser mønsteret:

En mer enn antall frosker i hver familie kva-
drert, minus en.

Toril, en lærerstudent, prøvde seg fram med for-
skjellige formler ut fra en tabell som viste sam-
menhengen mellom antall frosker i hver familie 
og antall flytt. Hun fant til slutt en formel som 
passet. Hennes mønster er

Antall frosker i hver familie kvadrert, pluss 
to ganger antall frosker i hver familie.

Flere forskjellige formler?
Tabell 2 viser tre forskjellige uttrykk for hvor 
mange hopp vi trenger for å flytte to familier 
med n frosker. Det er:

An = (n + 1)2 – 1, An = n(n + 2) og An = n2 + 2n

Både ungdomsskoleelever og mange lærer-
studenter er fornøyd med det. Men er det nå 
egentlig tre forskjellige formler? Hvis vi knar 
litt på det første uttrykket, det som sier at du 
kan ta tallet som er én større enn n og gange 
det med seg selv og deretter trekke fra én, så får 
du antall flytt.

 An = (n + 1)2 – 1 = n2 + 2n + 1 – 1  
                  = n2 + 2n = n(n + 2)

Vi har altså det samme uttrykket. Men de 
representerer kanskje ulike tenkemåter eller 
flyttemønstre hvis de knyttes til hvordan fros-
kene hopper? Jeg vil presentere noen av mine 
studenters flyttemønstre og tankemønstre for å 
vise mangfoldet i oppgaven. Jeg kaller dem Line, 
André, Sigrid og Toril. 

Lines flyttemønster 
Line er begeistret, hun har funnet et system hun 
forteller og viser. Hun sier først grønn, så rød 
og rød så lenge det går an å flytte rød, deretter 
grønn så mange ganger det går, så rød så mange 
ganger det går, og slik fortsetter det. Det blir 

Antall frosker av hver farge 1 2 3 4 5 n

Antall flytt (An) 3 8 15 24 35 An

Oles mønster 2∙4 3∙5 4·6 n(n+2)

Nesten kvadrattall-mønsteret 4 – 1 9 – 1 16 – 1 25 – 1 (5 + 1)2 – 1 (n + 1)2 – 1

Torils mønster 1 + 2 = 
1∙1 + 2∙1

4 + 4 = 
2∙2 + 2∙2

9 + 6 = 
3∙3 + 2∙3

16 + 8 = 
4∙4 + 2∙4 n2 + 2n

Tabell 2: Antall frosker av hver farge, antall flytt og tre forskjellige mønster som gi tre forskjellige generelle uttrykk.
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symmetrisk, likt fra begge sider! Dette bruker 
hun på fire av hver farge og fem av hver farge 
også, det går rivende fort. Figur 4 viser en repre-
sentasjon av flyttene hvis det er 3 grønne og 3 
røde frosker.

G R R G G G R R R G G G R R G

Figur 4: Mønster i hvilken farge som blir flyttet.

Denne tenkningen kan utvides ved å se hvor 
mange nye flytt det blir når det blir en rød og en 
grønn frosk mer. I figur 4 er det 15 flytt. De er 
fordelt i syv serier hvis vi sier at en serie består 
av flytt med samme farge. Når dette utvides, blir 
det én mer i hver serie og én på hver ende, det 
gir ni nye flytt. Dette er vist i tabell 3, linje 2. De 
nye flyttene er her markert med liten bokstav. 

Et alternativ er å tenke at alle de ni nye flyt-
tene presser seg inn på midten slik det er vist i 
tabell 3, linje 3. Linje 4 viser økningen fra fire til 
fem frosker i hver familie.

Fra A3 til A4 er det 1 + 2 · 4 = 9 nye flytt. Vi 
har A4 = A3 + 9. Neste gang blir det A5 = A4 + 11, 
se figur, og videre An = An – 1 + 2n + 1 som er den 
rekursive fromelen i tabell 1.

Andrés flyttemønster
André sier at denne oppgaven handler om tre-
kanttall. Vi har arbeidet med håndtrykk (antall 
håndtrykk når n personer skal hilse på hveran-
dre), vi har lagt sammen de naturlige tallene 
og kalt det trekanttall, og nå finner han tre-
kanttall i denne oppgaven også. André mener 
det først er ett grønt flytt før det blir to røde 

flytt, og slik bygger hele den naturlige tallrek-
ken seg opp, før det stabiliserer seg på toppen, 
for deretter å telle nedover den naturlige tall-
rekken. Når det er fem av hver farge, får vi  
(1 + 2 + 3 + 4 + 5) + 5 + (5 + 4 + 3 + 2 + 1) antall 
flytt. 

Formelen for summen av de n første 
naturlige tallene, også kalt trekanttallene, er 
Tn = n(n + 1)/2.

For eksempel: 

 T5 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 5(5 + 1)/2 = 15.

Brukes formelen for trekantall i An, blir det 
to trekanttall nummer n i tillegg til tallet n:

An = 2 ∙ Tn + n = 2 ∙ n(n + 1)/2 + n = n(n + 1) + n 
     = n 2 + n + n = n 2 + 2n = n(n + 2)

Figur 5. Et rektangel satt sammen av to like trekanttall 
og en ekstra søyle.

Dette er formelen som representerer Oles 
mønster i tabell 2. Her har rektangelet grunn-
linje på n + 2 og høyde n.

1 3 + 3 frosker   G    R R    G G G    R R R    G G G    R R  G  

2 4 + 4 frosker 
Økning i hver serie r G g R R r G G G g R R R r G G G g R R r G g r

3 4 + 4 frosker 
Økning på midten G R R G G G R R R r g g g g r r r r G G G R R G 

4 5 + 5 frosker 
Økning på midten G RR GGG RRRR GGGGg rrrrr ggggg RRRR GGG RR G 

Tabell 3: Vi ser her hvordan vi kan tenke at økningen foregår. Linje 2 viser økning jevnt fordelt på hver serie, mens linje 
3 og 4 viser hele økningen på midten.
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Sigrids flyttemønster
Sigrid tenker: Hvor mange skritt (hvis froskene 
bare kunne gå skritt) minus antall hopp er nød-
vendig? Hvis alle froskene bare skulle gå skritt 
for skritt, hvor mange skritt ville det blitt?

Hvis vi ser på tre pluss tre frosker, hva får 
vi da?

Figur 6

Jo, hver frosk må bevege seg tre pluss ett 
skritt for å komme til endelig posisjon. Til 
sammen blir det seks frosker som må gå fire 
skritt: (2 · 3) · (3 + 1) = 24 skritt, men noen av 
disse flyttene må være hopp. 

Hvor mange hopp blir det? Vi kan tenke oss 
at det er de grønne froskene som foretar alle 
hoppene. De tre grønne må da hoppe over tre 
røde frosker. Vi får: 3 · 3 = 9.

Samler vi dette, får vi antall flytt som er alle 
skrittene minus antall hopp: 24 – 9 = 15.

Generelt får vi: 

 An = 2n(n + 1) – n2 = 2n2 + 2n – n2  
                = n2 + 2n = n(n + 2)

Torils flyttemønster
Toril fant uttrykket: An = n2 + 2. Hun stoppet 
der den dagen. Kan vi se nærmere på dette 
uttrykket og forklare det med resultatet av 
hvordan vi skal flytte? Vi bruker deler av Sigrids 

tenkning. I første omgang tenker vi tre frosker 
av hver farge. Når vi skal flytte froskene, må på 
et eller annet tidspunkt de tre grønne froskene 
møte og bytte plass med de tre røde froskene., 
Det skjer ved at en av dem hopper over den 
andre. Vi får derfor 3 · 3 = 9 hopp. Tenker vi at 
en av froskene har hoppet og dermed beveget 
seg to plasser, og den andre har stått i ro, vil de 
i gjennomsnitt ha beveget seg én plass. Da vil de 
ni hoppene ha ført alle froskene tre plasser. Da 
gjenstår at alle froskene må gå ett skritt fram, 
det blir 3 · 3 = 9 skritt. 

En utvidelse av oppgaven
Hva skjer når oppgaven utvides til at det ikke 
er like mange frosker på hver side? Hva får vi 
da? Hva hvis det er fem grønne og tre røde fros-
ker, hvor mange flytt trengs? Er det noen av de 
tre uttrykkene fra denne teksten som er lettere 
å generalisere til den situasjonen enn andre? 
Finnes det flere geometriske tolkninger av opp-
gaven? Kanskje ser vi også på hva som er skritt 
og hva som er hopp i tidsserien vår. Hvis det er 
bare én frosk på hver side, må den ene frosken 
gjennomføre to skritt og frosken med den andre 
fargen gjennomføre ett hopp. Men hvordan blir 
dette når vi har flere frosker? Er det noe mønster 
der også?

Referanser
Karlsen, L. (2014). Tenk det! Utforskning, forståelse og 

samarbeid. Elever som tenker sjæl i matematikk. 
Oslo: Cappelen Damm.
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Torkildsen

ANA- og ANNA-tall
ANA-tall er tall som er like om de leses fra 
både venstre og høyre, som for eksempel 272. 
Hvert ANA-tall har en «venn» som inneholder 
de samme sifrene, men i en annen rekkefølge, 
for eksempel er 272 og 727 ANA-venner. I den 
første delen av oppgaven skal du studere ANA-
tall. 

Velg to forskjellige siffer og lag de to ANA-
tallene som utgjør «venneparet». Trekk det 
minste av disse to tallene fra det største og skriv 
ned svaret. 

Eksempel med sifrene 2 og 7: Det gir tallene 
272 og 727. Subtraksjonen gir: 727 – 272 = 455. 

Gjør dette med flere tall.  Studer svarene. 
Finner du et mønster eller en regel? Kan du for-
klare hvorfor mønsteret eller regelen er rett?

I denne andre delen av denne oppgaven 
skal du undersøke det som kalles ANNA-tall. 
Eksempel på slike er: 2332, 4664 og 9229. Alle 

ANNA-tall har også en naturlig «venn» som 
inneholder de samme sifrene, men i en annen 
rekkefølge, for eksempel 2332 og 3223. 

Du skal gjennomføre den samme regningen 
med ANNA-tallene som du gjorde med ANA-
tallene.

Velg to forskjellige siffer og lag de to ANNA-
tallene. Trekk det minste av disse to tallene fra 
det største.

Eksempel med sifrene 7 og 2: De to ANNA-
tallene er 7227 og 2772. Subtraksjon gir:  
7227 – 2772 = 4455. 

Velg andre siffer og gjennomfør den samme 
regningen og studer svarene. Studer resultatene, 
svarene, på subtraksjonsoppgavene og se om du 
kan finne et mønster eller en regel. Forsøk å for-
klare hvorfor mønsteret eller regelen er rett.

Denne oppgaven er etter en idé fra Erich Ch. 
Wittmann.

Ole Einar Torkildsen
Høgskulen i Volda
ole.einar.torkildsen@hivolda.no
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Naylor

Brett og kutt
A Stjerner
Historien forteller at da George Washington og 
venner ba Betsy Ross om å lage det første ame-
rikanske flagget, ønsket de at det skulle være 
med motiv av 6-spissede stjerner. Betsy trodde 
at 5-spissede stjerner ville se mer spennende ut, 
men de var redd for at disse stjernene var for 
vanskelig å lage. Hun tok da frem et stykke tøy 
og brettet og klippet det med kun ett kutt. Da 
hun brettet ut tøyet, var det en perfekt 5-spisset 
stjerne. Komiteen var så imponert at de god-
kjente endringen med en gang.

Å klippe en perfekt 5-spisset stjerne er noe 
du kan imponere klassen din ved å gjøre, og det 
er en fin introduksjon til neste aktivitet.

1. Brett et hjørne av papir over til kanten for 
å lage en trekant med vinkler på 45°, 90° 
og 45°. Hjørnene til denne trekanten er 
markert med A, B og C i figur 1.

2. Brett A til B og klem sammen papiret for å 
markere midtpunktet m1. Brett A til C og 
klem sammen papiret for å markere midt-
punkt m2. Brett m2 til C og klem sammen 
papiret for å markere midtpunkt m3 (se 
figur 1).

3. Brett topphjørnet A slik at kanten fra m1 til 
A treffer punkt m3 (figur 2). Nå har du den 

  

→

  

Figur 1

Figur 2

Mike Naylor
Matematikkbølgen/  
Amborneset Matematikkpark
mike@matematikkbolgen.com
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riktige vinkelen for å lage stjernen.
4. Papiret skal brettes frem og tilbake for å 

lage vinklene som er vist i figur 3. Vær 
nøye med brettingen, kantene skal passe 
perfekt på siste brett.

5. Klipp papiret som vist i figur 4 og brett ut 
papiret for å avsløre en symmetrisk 5-spis-
set stjerne!

Stjernen som lages med denne metoden, skal 
være symmetrisk, men hvis du ønsker å ha 
«perfekte» 36°-vinkler på spissene, må du klippe 
med nøyaktig riktig vinkel. En god undersø-
kelse er å finne ut hvordan du kan klippe slik at 
stjernen har disse vinklene.

B Symmetriske former med kun ett kutt
Hvilken av formene i figur 5 kan du og klassen 
din lage ved å brette et ark papir og lage kun 
ett rett kutt med saks? Oppgaven er morsom og 
utvikler romforståelse og begreper om symme-
tri og vinkler.

En måte du kan analysere på, er ved å tenke 
på symmetrilinjer. Tegn en symmetrilinje i 
figuren. Dette skal være den første bretten. Se 

på halve figuren og tegn en ny symmetrilinje 
som skal være neste brett. Fortsett til figuren 
har bare ett linjestykke. Klipp langs linjestykket. 
Prosessen vises i figur 6.

C Alle former?
Vi har bare sett på formene som er symme-
triske. Hva med andre former, for eksempel 
denne L-en i figur 7? Selv om formen er nokså 
enkel, er oppgaven ganske vanskelig (brettene 
er vist som prikkede linjer i figur7). En idé til 
utforsking er å tegne en form og brette tegnin-
gen slik at alle kantene passer sammen.

Det er gjort mye matematisk forskning om 
bretting og klipping, og det er bevist at det 
er mulig å brette og klippe alle slags former 
med rette kanter med kun ett kutt! I virkelig-
heten har vi noen grenser på grunn av antall 
mulige bretter ut fra tykkelsen på papiret. Erik 

Figur 7

Figur 6

Figur 5

      

Figur 4

Figur 3
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Demaine viser en metode for å brette og klippe 
en skilpadde som er vist i figur 8. Du kan lese 
mer om dette på http://erikdemaine.org/foldcut.

Figur 8

I forrige nummer av Tangenten presenterte 
Gaute Hovtun en utfordring til våre lesere: I en 
likesidet trekant er det skrevet inn en sirkel. I 
sirkelen er det igjen skrevet inn et kvadrat. Vis 
at når sidelengden i trekanten er 1 blir arealet 
av kvadratet 1/6.

Vi oppfordrer elever og lærere til å sende 
løsningsforslag til oss. Send disse til 
tangenten@caspar.no

I dette nummeret presenterer vi  
Ole Einar Torkildsen sitt løsningsforslag.
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Torkildsen

Løsning på kvadratets 
areal

Se Hovtun sin oppgaveformulering til venstre. 
La trekantens hjørner være A, B og C. Trekk alle 
medianene i trekanten, og disse skjærer hver-
andre i E. Kall midtpunktet på AB for D. Dette 
er skjæringspunktet mellom medianen fra C 
med siden AB. Roter kvadratet om E slik at et 
av hjørnene faller i D. Det gir figur 1.

Arealet av kvadratet er A = 2 · DE 2. Diago-
nalene i kvadratet deler dette i fire likebente 
trekanter. De likebente sidene i disse fire tre-
kantene har samme lengde som DE.

En setning fra geometrien gir at punktet E, 
skjæringspunktet til medianene i trekant ABC, 
deler hver median i forholdet 1 : 2. Det gir at 

DE CE CD= =
1
2

1
3

. Arealet av kvadratet kan 

dermed uttrykkes som

 

A CD CD� ��
�
�

�
�
� �2 1

3
2
9

2
2

I trekant ADC er AC = 1 og  AD = 1/2. Ved 
hjelp av Pytagoras sin setning kan derfor CD 
bestemmes. Setningen gir AC 2 = AD 2 + DC 2, 
og innsatt verdiene for de to kjente sidene fås  

1 1
2

2 2
2

� � �
�
�

�
�
�CD . Det gir  CD2 1 1

4
3
4

� � � , 

 og CD =
1
2

3 . 

Ved hjelp av uttrykket over kan nå arealet 

beregnes til  A � �
�
�

�
�
� � � �

2
9

1
2

3 2
9

3
4

1
6

2

.

Ole Einar Torkildsen
Høgskulen i Volda
ole.einar.torkildsen@hivolda.no

Figur 1
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Syvertsen

Elevenes fremtid  
i våre hender

Min lidenskap rundt hva vi matematikklærere 
kan gjøre for våre elever som sliter i matema-
tikk, oppstod for et par år siden, da jeg fikk 
spørsmål om å hjelpe ei venninne med å ta opp 
igjen en matematikkeksamen fra videregående. 
Jeg blir trist av tanken på alle de unge, ambi-
siøse menneskene der ute som ikke får oppfylt 
drømmene sine, grunnet for svake matematikk-
ferdigheter. Om det er eleven, læreren, skolen 
eller utdanningen som svikter, det vil nok vari-
ere, men noe må det være. Det er med dette som 
motivasjon at jeg hadde grunnlaget for min bac-
heloroppgave i GLU 1–7. Jeg ønsket å forske på 
hva jeg som matematikklærer kan gjøre for en 
elev som sliter spesielt i matematikk, og hvordan 
læreren kan gå frem i møtet med spesialpedago-
giske instanser. Dette er noe jeg har fått et inn-
trykk av at flere lærere har for liten kunnskap 
rundt, i tillegg til at jeg selv har opplevd dette 

som et emne som ikke vektlegges i utdannings-
løpet i dagens lærerutdanning. 

I samarbeid med min veileder ved UiA fikk 
jeg til et møte med to rådgivere, Tone Dalvang 
og Hilde S. Davidsen, innen Statlig spesialpe-
dagogisk tjeneste (Statped). Her fikk jeg mye 
god informasjon og mange gode tips som jeg 
sammen med annen teori og og tidligere forsk-
ningslitteratur tok med i min bacheloroppgave. 
I tillegg intervjuet jeg lærere fra to forskjellige 
kommuner som en del av min datainnsamling. 
Ut fra disse intervjuene og praksisperioder ved 
syv forskjellige skoler har jeg erfart at det er 
flere lærere som er usikre på hva de kan gjøre 
for sine elever som ikke henger med i matema-
tikkundervisningen. Jeg har pratet med flere 
matematikklærere som har vært fortvilt da de 
ikke vet hvordan de kan gå frem, eller hvor de 
finner informasjon rundt hva som kan gjøres. 

Mitt ønske med dette innlegget er først og 
fremst å poengtere nødvendigheten av gode og 
engasjerte matematikklærere. Jeg kommer også 
til å fortelle om en modell som viser en mulig 
fremgangsmåte for lærere som ønsker å hjelpe 
en eller flere elever med å mestre matematikken. 

Hva er en god matematikklærer?
Det kan være svært krevende og frustrerende 
når man som matematikklærer har en eller 
flere elever som ikke henger med. Man legger 

Christine Syvertsen
Masterstudent i matematikkdidaktikk, UiA
christinesyvertsen@hotmail.com
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til rette og tilpasser undervisningen etter beste 
evne, men opplever ikke at dette gir et tilfreds-
stillende utbytte. Etter hvert vil man kanskje 
innse at denne eleven ikke vil bli noen mate-
matiker uansett, og man kan bli fristet til å gi 
opp. Jeg tror nok mange elever føler seg unød-
vendig ubrukelige i matematikkfaget. Lære-
ren gir eleven enklere oppgaver enn hva som 
er læringsmål for hver time, og eleven henger 
lenger og lenger etter for hvert år som går. Selv-
tilliten i faget synker, og matematikkfaget for-
bindes med noe som er umulig, unyttig og ikke 
minst svært kjedelig. 

Når man underviser elever som over lengre 
tid har mistet all motivasjon og selvtillit i mate-
matikkfaget, kan det være svært krevende å snu 
dette, men det er ikke umulig, og heller aldri 
for sent. Vi hører stadig flere uttalelser om at 
matematikk er noe alle kan lære. Professor Jo 
Boaler legger frem hvordan «mattehjerne» ikke 
er noe man er født med, men er noe man kan 
trene opp over tid1. Dette er noe som krever 
innsats, tålmodighet, engasjement og selvtillit, 
noe som læreren må hjelpe elevene å utvikle. I 
praksis er nok dette enklere sagt enn gjort, men 
jeg tror at det er flere matematikklærere som 
kan gjøre mer enn de tror for at sine elever skal 
mestre matematikkfaget. En jeg mener vi kan 
lære mye av, er Hanan Mohamed Abdelrah-
man som i 2017 ble tildelt Holmboeprisen for 
sitt «brennende engasjement for matematikk-
undervisning og for at alle elever skal lykkes i 
faget»2. I tråd med slik Boaler blir sitert i Dagens 
Næringsliv legger også Abdelrahman vekt på 
hvordan alle elever har mulighet til å mestre 
matematikken, bare de legger nok vilje og inn-
sats i det. Dette krever en matematikklærer som 
møter elevene der de er, og klarer å legge til rette 
undervisningen på en måte som fenger elevene. 
Jeg legger spesielt merke til hvordan Hanan pre-
siserer at hun ønsker at elevene hennes skal føle 
seg bra og utvikle selvtillit i faget. «Elevene skal 
føle seg bra, og ha selvtillit i faget – komme ut 
av mattetimen med et smil, ha tro på at dette er 
noe vi kan få til!»

Hun trekker frem hvordan læreren ikke 
må skylde på elevene, men heller fokusere på 
hvordan en selv kan endre undervisningen slik 
at elevene forstår. Matematikk er et fag med 
mange muligheter, og praktiske situasjoner eller 
hjelpemidler kan være med og øke forståelsen 
hos elevene. Alt handler om hvordan vi velger å 
presentere matematikken for elevene våre. 

Jeg får stadig spørsmål rundt hvorfor jeg tar 
master i matematikkdidaktikk når planen min 
først og fremst er å undervise på 1.–7. trinn. Selv 
tror jeg at dette utdanningsløpet vil gi meg et 
spekter av verktøy og bredere kunnskap som vil 
være med på å løfte mine forutsetninger til å bli 
en bedre matematikklærer. Jeg ønsker å være 
i stand til å gi hver enkelt elev en opplæring 
som er tilpasset deres forutsetninger, og som er 
med på å inspirere og motivere dem til å forstå 
matematikk. Jeg tror på at engasjerte og kunn-
skapsrike lærere som er trygge innenfor sitt fag-
felt, bidrar til en rikere undervisningskultur for 
elevene. 

Vi må stille krav til elevene og på den måten 
vise dem at vi har troen på at dette er noe de 
kan få til!

Hvordan gå frem? 
Jeg har vært borti flere fremgangsmåter som 
lærere kan benytte seg av for å hjelpe elever 
med matematikkvansker. Flere lærere ser ut 
til å ha gode kunnskaper på området, samtidig 
som flere skoler har nære relasjoner til spesi-
alpedagogiske instanser. Derimot ser jeg hvor 
frustrerende det kan være for matematikklærere 
som ikke har fått denne kunnskapen gjennom 
utdanningen eller arbeidsplassen. Hver elev og 
hver sak er unik, og det er en krevende oppgave 
å tilrettelegge på best mulig måte for hver og en. 

Spesielt med tanke på lærere og lærerstuden-
ter som er usikre på hva de kan gjøre, har jeg her 
utviklet en modell som en mulig pekepinn (se 
Figur 1). Jeg har tatt utgangspunkt i anbefalin-
gene jeg tilegnet meg av Dalvang og Davidsen3 
og matematikksenterets Modell for kartlegging4. 
Denne modellen tar for seg ønskelig fremgangs-
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måte for læreren når han eller hun har en elev 
som strever i matematikk, og er noe mer kom-
pleks enn den jeg har utviklet. Hensikten med 
denne videreutviklede modellen er å forenkle 
og utdype en fremgangsmåte som læreren kan 
benytte seg av. 

Så fort du får inntrykk av at eleven ikke 
henger med i undervisningen, legg til rette med 
konkreter og test ut andre undervisningsmeto-
der som muligens kan være med på å øke forstå-
elsen hos eleven(e). Hør med dine medarbeidere, 
eller finn spennende undervisningsopplegg på 
internett. Neste skritt er at du gjennomfører 
en dynamisk kartleggingsprøve sammen med 
eleven. Denne vil gi et godt innblikk i elevens 
tanker, hva eleven klarer selv, og hvor det er 
behov for ekstra støtte. På denne måten blir det 
enklere å fokusere på det eleven faktisk strever 
med, og dere får muligheten til å tette disse 
hullene. En slik dynamisk kartleggingsprøve 
kan lastes ned gratis eller bestilles fra Statpeds 
hjemmeside www.statped.no. Drøft gjerne pro-
blemstillingen med dine kolleger. Om dette ikke 
gir et tilfredsstillende utbytte, går du videre til 
neste fase: å kontakte skolens pedagogisk- psy-

kologiske rådgiver som arbeider med tilrette-
legging for barn og unge med spesielle behov. 
Spør om tips til hvordan du kan tilrettelegge for 
eleven, og test ut disse tiltakene. Gir ikke dette 
et tilfredsstillende utbytte, er neste steg å kon-
takte PP-tjenesten for en eventuell utredning. 
Her er det nødvendig med samtykke fra elevens 
foresatte og utfylling av et henvisningsskjema. 
Sammen med PPT vurderes det om eleven har 
rett til spesialundervisning, og hvordan dette 
kan foregå. Dalvang og Davidsen poengterte at 
det ikke er alltid PP-rådgiver og PPT har til-
strekkelige kunnskaper rundt matematikkvan-
sker, da de fokuserer på et veldig vidt spekter 
av vansker. Da er det en mulighet å kontakte 
rådgivere i Statped som har sin ekspertise innen 
matematikkvansker.

Jeg kan anbefale å kontakte rådgivere som 
har gode kunnskaper på området, for å få tips til 
hvordan man kan endre eller berike sin under-
visning for å legge til rette for hver enkelt elev. 
Om man selv er en lærer med gode erfaringer 
og kunnskaper, spre dette og engasjer dine med-
arbeidere til å prøve ut det samme. Vi må lære 
av hverandre og dele gode erfaringer. Hold deg 

Figur 1: Modell for kartlegging
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alltid oppdatert, prøv ut spennende undervis-
ningsopplegg, og ikke vær redd for å gjøre noe 
nytt. Vær alltid oppmerksom på at din utstrå-
ling og ditt engasjement smitter over på dine 
elever. Vis at matematikk er gøy, og at alle kan 
få det til!

Veien mot å forstå matematikk kan være 
svært kronglete og utfordrende, men da er det 
viktig at læreren er kompetent og vet hva som 
kan gjøres for å gjøre veien enklere for elevene. 
For noen elever vil veien være lang og tung, men 
som jeg har poengtert, er matematikk noe alle 
kan lære. Vi må legge frem faget på en slik måte 
som vekker interesse, lyst og motivasjon hos 
elevene, og det er alltid mulig. La elevene dine 
gå ut av matematikktimen med et smil og glede 
seg til hver time med deg og matematikk. Ingen 
elever fortjener å ende opp som min venninne, 
og ingen elever fortjener å føle at læreren gir opp 
han eller henne. Det er viktig at vi tar ansvar, og 
gjør det som trengs for å ruste elevene våre mot 
den utdanningen og den fremtiden de ønsker 
å oppnå. 

Elevenes fremtid ligger i våre hender!

Noter
1 https://www.dn.no/talent/2017/05/22/1814/

Utdannelse/professor-slik-kan-du-skape-deg-
mattehjerne

2 https://holmboeprisen.no
3 http://www.statped.no/fagomrader-og-larings-

ressurser/finn-laringsressurs/sammensatte-
larevansker/Dynamisk-kartleggingsprove-i-mate-
matikk/

4 http://www.matematikksenteret.no/con-
tent/5889/Modell-for-kartlegging 
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Solem og Reikerås (2001) omtaler den britiske 
matematikeren Alan Bishops seks fundamen-
tale matematikkaktiviteter og sier at disse «kan 
være redskap for oss slik at vi får en bredere og 
mer nyansert oppfatning av hva matematikk er 
og kan være for oss og for barn» (2001, s. 11). 
Denne artikkelen ser litt nærmere på det Alan 
J. Bishop1  skriver i boka Mathematical Encul-
turation, A Cultural Perspective on Mathemati-
cal Education fra 1991.

Tittelen røper at Bishops perspektiv er tverr-
kulturelt. Han ser på både hvordan matematikk 
framstår blant mennesker, og hvordan dette 
skjer på tvers av ulike kulturer. Nettopp fordi 
de er tverrkulturelle, kan de også kalles uni-
verselle eller fundamentale. Slik er dette ingen 
tradisjonell fagbok i matematikk, men en bok 
om hvordan mennesker bruker og tilegner seg 
matematikk. 

Matematikk som kulturprodukt
Bishop ble inspirert av arbeidene til Gay og 
Cole (1967) som beskrev matematikken hos 
Kpelle-folket i Liberia. Bishop hentet også stoff 
fra andre etnografer som beskrev matematikk 
hos andre kulturfolk. Matematikk er et kultu-

Sando 

Fundamentale 
matematikkaktiviteter

relt produkt, frambrakt av kulturens behov for 
å løse forskjellige oppgaver eller problemstillin-
ger som mennesker har funnet relevante eller 
interessante. For eksempel hadde Kpelle-folket 
sjelden behov for å telle lenger opp enn til 40, og 
deres aritmetiske aktiviteter var alltid knyttet 
til konkrete situasjoner. De utviklet målesys-
tem som var spesifikt for det de målte. Mens 
antropologene før ham var interessert i spesielle 
matematiske fenomener i kulturene, er Bishop 
mer interessert i likhetene mellom kulturene. 

Didaktiske konsekvenser av folkeslagenes 
matematiske mangfold
Disse undersøkelsene viser at matematikk er 
et kulturelt produkt, frambrakt av kulturens 
behov for å løse forskjellige oppgaver eller pro-
blemstillinger som man har funnet relevante 
eller interessante. Hvis man oppfatter matema-
tikk som noe som er hevet over det menneske-
lige, som tilhører en egen ideell sfære og har sin 
egen lovmessighet som nærmest tilfeldig kan ha 
praktisk nytte i det konkrete livet, blir man kor-
rigert av Bishop. 

Dette er også viktig med tanke på vurdering 
av barns matematiske utvikling. Er matematikk 
først og fremst et kulturprodukt, er det også 
mye vanskeligere å dele ut merkelapper som 
«galt» eller «rett». Barn vil utvikle den mate-
matikken som barnets hverdag krever. Det kan 
ikke være viktig å pådytte barnet en bestemt 

Svein Sando
Dronning Mauds Minne
sveinsando@dmmh.no
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måte foreta en divisjon på, dersom barnet har 
funnet en måte som fungerer for barnet. Dette 
må samtidig ikke være til hinder for at barnet 
på et gitt skoletrinn kan bli forelagt alternative 
og kanskje raskere måter å foreta divisjonen på. 

Interessant i så måte er det en mor fortalte 
om det som hendte mellom henne og hennes 
rundt fem år gamle sønn. Han kom og fortalte 
at «har man fire og tar bort én, så får man fem». 
«Du mener vel at man får tre, når man tar bort 
én fra fire?», svarte mor. Men sønnen fastholdt 
sin påstand. I stedet for å korrigere sønnen mer 
spurte hun «Hvordan tenker du da?» Sønnen 
svarte med å vise til et rektangulært ark med 
fire hjørner. Så tok han og brettet inn ett av hjør-
nene, og dermed ble det faktisk fem hjørner på 
arket. Dette måtte mor være enig i, men spurte 
om hvordan det ble hvis han hadde fire rosiner 
og søstera tok én av dem, om han da sto igjen 
med fem rosiner? «Nei, mamma! Det jeg sa, gjel-
der bare hjørner på ark!»2 

Dette er beslektet med Kpelle-folket som 
hadde målesystem som var spesifikt for hva 
man skulle måle.

Hva er matematikk redskap for?
Bishop snur altså hele spørsmålsstillingen til 
antropologene på hodet og spør etter hva disse 
kulturforskjellene likevel frambringer av likhe-
ter:

So what is interesting to me here about 
cultural studies like these is what they tell 
us about the similarities between cultural 
groups, in terms of mathematical activities 
and ideas. They tell us something about of 
the cultural phenomenon called mathema-

tics, and they enable us to understand more 
about the roots of mathematical thinking. 
(Bishop, 1991, s. 21)

Bishop er derfor mer opptatt av hva Kpelle-
folket kan, enn hva de ikke kan; mer opptatt av 
å se etter likheter mellom «oss» og «dem», for 
dermed å se hvilke aktiviteter som er allmenne. 
Antropologene kom etter hvert til at skriftlige 
språk var blitt til ut fra den aktuelle kulturens 
kommunikasjonsbehov. Bishop ønsker å trekke 
lignende paralleller inn i matematikken: «Do all 
cultures develop mathematics?» (s. 22), og vil 
lete etter aktiviteter og prosesser som kan føre 
til utvikling av matematikk. Er det med andre 
ord en lignende parallell i matematikken som 
det er mellom kommunikasjon og språk? På 
samme måte som behovet for kommunikasjon 
førte til språk, så er spørsmålet om det finnes 
andre typer behov som fører til matematikk. På 
samme måte som språk er et redskap for å kom-
munisere, så kan matematikk tenkes å være et 
redskap for noe. Hva er så dette noe som mate-
matikk er redskap for?

Når Bishop foreslår seks mulige aktiviteter 
som å være dette noe som matematikk er red-
skap for, så sier han at antallet er lite viktig. Det 
som er viktig, er hvordan disse setter «ord» på 
et fenomen. 

Tre grupper
Bishop grupperer de seks aktivitetene i tre grup-
per som hver har to beslektede, men likevel 
klart atskilte aktiviteter. 

De to første aktivitetene han nevner, er 
telling (counting) og måling (measuring) (s. 
22–23). De er begge relatert til tall, men på en 
ganske ulik måte, både som begrep og sosialt. 
Telling er å tilordne atskilte heltall til det man 
teller, mens måling handler om å beskrive en 
størrelse ved hjelp av et tallsystem som kan 
ivareta det som nettopp ikke er atskilt i heltall, 
men som tilhører et sammenhengende hele. I 
vår vestlige matematiske kultur er dette skil-
let tydelig ved at vi benytter heltall ved telling 
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og desimaltall ved måling. At vi noen ganger 
ender opp med å bruke et heltall som et tall på 
en størrelse, handler egentlig om tilnærming 
og avrunding. Sosialt er det også forskjell på å 
telle opp et visst antall av flere objekter som har 
visse likhetstrekk, enn å angi en størrelse på noe 
på ett objekt. Så selv om både telling og måling 
handler om å bruke tall, så er disse to aktivite-
tene eller prosessene klart atskilte.

Behovet for å ordne det romlige har vært 
viktig for å utvikle matematiske tanker, men via 
to ulike retninger, som Bishop benevner loka-
lisering (locating) og design (s. 23). Det første 
har med å kunne beskrive hvor ting er plassert 
i rommet, for eksempel ved å tegne kart. Det 
andre har med å beskrive hvordan en form er i 
seg selv eller hvorledes skape en slik form. For-
skjellen kan illustreres ved å si at mens lokalise-
ring ofte handler om å se seg selv inni rommet, 
er design en betraktning utenfra. Lokalisering 
er dessuten en beskrivelse av hvordan flere 
objekter er plassert i forhold til hverandre, mens 
design i utgangspunktet er egenskaper ved ett 
objekt. 

Bishop foreslår aktivitetene lek/spill og for-
klaring som matematiske aktiviteter (s. 23). Det 
kan virke overraskende at dette regnes som 
matematiske aktiviteter. Dette henger sammen 
med hans problemstilling om hvilke behov som 
trenger matematikk som redskap. Disse aktivi-
tetene er altså i og for seg ikke eksklusivt mate-
matiske, men matematikk inngår i aktiviteten. 
Bishop skriver at mens telling, måling, lokalise-
ring og form har med våre fysiske omgivelser å 
gjøre, så knyttes lek og forklaring til våre sosiale 
omgivelser. 

Videre i teksten presenteres nærmere hva 
Bishop skriver om hver av de seks aktivitetene. 

Seks aktiviteter
Telling

Tellesystemer i kulturer er utviklet ut fra 
de sosiale og kulturelle behov samfunnet har. 
Kineserne utviklet tidlig et system for å takle 
store tall, ut fra et behov for å administrere en 

stor befolkning. I motsatt ende hadde inuit-
tene helt andre behov, der de som jegere i isødet 
sjelden forholdt seg til store antall av noe som 
helst. Mens språk flest skjelner mellom entall og 
flertall, skjelner de australske anindilyakawene 
mellom entall, totall, tretall og flertall (s. 23–25). 

I Kpelle-kulturen er det ikke lov til å telle 
hva som helst. Blant annet er det ikke bra å 
telle høns og andre husdyr høyt, for de tror at 
dermed vil en ulykke ramme dem. Derimot er 
det lov å telle dem indirekte. Man kan bruke 
småsteiner eller pinner som representerer det 
man skal telle, og så kan man telle represen-
tantene. Det er slike talltabuer i vestlig kultur 
også. 13 betyr ulykke, sies det, og blant annet 
har noen flyselskap fjernet seterad 13. I det hele 
tatt er det knyttet mystikk og fascinasjon til 
telling i en rekke kulturer. Slikt knyttes gjerne 
til astrologi, religion og forutsigelser (Bishop, 
1991, s. 27).

Lokalisering
Det å kunne orientere seg i rommet, enten 

det er for å kunne navigere en båt eller bli kjent i 
nærområdet rundt hjemmet, regner Bishop som 
mer grunnleggende enn å kunne måle. Bishop 
velger derfor å drøfte lokalisering før måling.

Samtidig som lokalisering er universell, er 
det også lokale forhold som bestemmer hvil-
ken form matematikken får. Folk som bor i det 
kuperte høylandet på Papua Ny-Guinea har en 
rekke begreper for ulike grader av helning på 
landskapet, men har få begreper for det hori-
sontale (s. 28). Aboriginene i Australia lever 
i et landskap uten særpreg, sett med vestlig-
moderne øyne. Til tross for dette har den kul-
turen utviklet et så intimt forhold til landskapet 
at folk ikke har noe begrep for å gå seg bort. 
Antropologen Lewis viste at aboriginene kjente 
til nord, syd, øst og vest lenge før de kom i kon-
takt med den hvite manns kompass (s. 30).

Kart er nedskalerte modeller av landskaps-
miljøet, men kart kan utformes veldig forskjellig 
ut fra ulike sosiale og kulturelle behov. På kart 
over bussruter i Norge er disse gjerne stilisert på 
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en måte der kontakten med de konkrete land-
skapsstrukturer kan være temmelig avstreifet, 
i motsetning til et orienteringskart der svært 
mange detaljer i landskapet vises med et sett 
med veldefinerte symboler. Symbolenes utfor-
ming kan kartprodusenten stort sett utforme 
fritt, men det er en fordel om symbolet har 
en viss visuell likhet med det symbolet henvi-
ser til. Det er en vanlig aktivitet at barna skal 
tegne skoleveien eller nærområdet rundt hjem-
met slik det gjøres på kart. Det er interessant å 
legge merke til om og hvordan barna da lager 
sine egne symboler på ting, og om de forsøker å 
gjengi dem mest mulig naturtro. 

Bishop skriver at samspillet mellom kropp, 
sjel og omgivelsene er mer direkte i eldre typer 
kulturer enn i en moderne vestlig (s. 33). 

Er dette samspillet i vår kultur lettere å finne 
hos barn enn hos voksne? Det kan se slik ut når 
man ser på barnehage i forhold til skolen. Mens 
man i skolen møter enkeltfagene, blant annet 
matematikk, så er den fagoppdelingen ikke til 
stede i barnehagen. Der får barna ennå lov til å 
møte virkeligheten som helhet uten fagdeling. 

Måling
Dette handler om å sammenligne, ordne og 

kvantifisere ting som har bytteverdi og viktig-
het. Dette finnes i alle kulturer, men gjøres for-
skjellig og har forskjellig vekt i de ulike kulturer 
(s. 34).

Menneskekroppen synes å ha vært det første 
måleredskap i alle kulturer. I norsk sammen-
heng er det ikke så veldig lenge siden måleen-
heter som tomme(l), fot, håndfull, favn og alen 
(underarmen) var i bruk, men disse er fortrengt 
av standardenheten meter som ikke er mål for 
noe det er en naturlig referanse for.

Bishop nevner et eksempel på hvordan de 
lokale forholdene i Papua Ny-Guinea førte til 
at folk utviklet et praktisk helt brukbart system 
for å sammenligne hager, men som ikke uten 
videre blir korrekt for andre arealer. For å regne 
ut størrelsen på en rektangulær hage la de bare 
sammen lengde og bredde, mens i vestlig mate-

matikk er det korrekt å multiplisere de to. Men 
fordi hagene så godt som alltid hadde samme 
forholdstall mellom lengde og bredde, gav den 
lokale utregningsmåten et helt tilstrekkelig 
grunnlag for å kunne sammenligne størrelsen. 
Addisjon er enklere å utføre enn multiplikasjon 
(s. 35).

Det er ikke noe problem for øyet å sam-
menligne og holde rede på forskjellen på to–tre 
objekter. Men straks antallet blir større, opp-
står behovet for å ordne eller sortere objektene 
for å kunne sammenligne dem. Dermed oppsto 
ordene for rekkefølge, ordenstallene og ord for 
hva slags kvalitet rekkefølgen besto i (tyngst, 
lengst, eldst osv.) (s. 36).

Volumenhetene er også i førmoderne kultu-
rer knyttet mye tettere til det som skal måles, 
enn i vestlige kultur i dag. Fortsatt er noen slik 
måleenheter i bruk, blant annet i matoppskrif-
ter: kopp, teskje, knivsodd. I USA selges fortsatt 
bensin i gallon. 

På samme måte er det med verdienheter. I 
Norge er standardenheten kroner, men fortsatt 
finnes kulturer der medgiften måles i antall kyr. 
Det at det er norske kroner i Norge, svenske 
kroner i Sverige og dollar i USA, viser at pen-
gesystemer fortsatt har en viss lokal karakter. 
Innføringen av euro er således et skritt i retning 
av universalisering av pengeenheten også, for 
ikke å snakke om bitcoin.

Generelt er eldre målesystemer ikke nødven-
digvis mer upresise enn vestlig-moderne, for de 
er gjerne tilpasset et lokalt behov og fungerer 
for sitt formål. Men for noen som er utenfor 
den kulturen som bruker dette, virker systemet 
ofte upresist og «primitivt». Disse systemene 
er imidlertid umiddelbare og krever lite tek-
nisk utstyr og kan slik sees på som mer demo-
kratiske. Eldre målesystemer kan være lettere 
for barn å forstå, og de kan selv være med og 
utvikle lignende målesystemer. Moderne måle-
systemer kan være mer utilgjengelige for barn. 
En forståelse for hvordan ikke-vestlig-moderne 
samfunn har innrettet seg med Bishops identi-
fiserte matematiske grunnaktiviteter, vil være 
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nyttig for å forstå hvordan barn kan forholde 
seg til matematikk. Å pådytte barn for tidlig 
en standardisert og universell matematikk vil 
være å hoppe over et viktig og nødvendig utvi-
klingstrinn for at barnet skal få en forståelse og 
internalisert praksis i en matematikk som kan 
være tilstrekkelig på deres alderstrinn.

Design
Dette handler om å bearbeide et stykke natur 

(tre, leire, metall) og gjøre det til noe annet, 
enten det er av rent estetiske grunner (tradisjo-
nelt kunstverk) eller også av praktiske grunner 
(hus, våpen, redskap, spill, religiøst behov osv.). 
Man kan også omforme natur ved å anlegge 
hager, veier og byer. Hensikten er å påføre leira 
eller treemnet en bestemt form som skal møte 
et bestemt behov, det være seg praktisk eller 
estetisk. Fra et matematisk synspunkt handler 
design om sammenhengen mellom hensikten 
med en design og de abstraksjonsprosesser som 
tas i bruk for å komme fram til en plan eller 
struktur for omformingen av det aktuelle stof-
fet (s. 39).

Lokale rammevilkår har betydning for 
design. Tilgangen på materialer vil i stor grad 
styre hvordan de lokale behov kan møtes ved 
hjelp av ulike konstruksjoner. Det samme 
råstoffet kan brukes til å lage både nyttegjen-
stander og prydgjenstander (s. 40). Til tross for 
store lokale forskjeller og behov er det noe uni-
verselt over hvordan man bygger hus (normalt 
rektangulære eller runde) eller utformer spise-
redskaper (hul skje). 

Former finnes i naturen, men i design dreier 
det seg om former som bevisst påføres naturen. 
En idé ligger til grunn for formgivningen som 
er mer enn å avbilde naturen. På gamle hule-
malerier har kunstneren utelatt visse trekk ved 
dyret og framhevet andre. Det ligger en idé bak, 
en design, en mental mal (s. 40). 

Design er en aktivitet barn starter med 
ganske tidlig. De første skriblerier på papir, 
plassering av byggeklosser oppå hverandre eller 
byggverk i sandkassa ses her som design. 

Det matematiske aspektet ved design er først 
og fremst geometrien der de ulike ideelle for-
mene beskrives og begrenses. Dette er det felles 
grunnlaget både den bildende kunstneren og 
byggingeniøren har, men de utnytter dette for-
skjellig. I forlengelsen av geometri ligger kon-
struksjonen som bygger på fysikkens lære om 
gjenstandenes egenskaper. En brokonstruksjon 
er blitt til i samspill mellom materialkunnskap 
og geometri. Det finnes formfullendte broer 
som viser hvordan kunsten og teknikken går 
hånd i hånd. 

Geometriske former spiller også en rolle 
innenfor religion og symbolske forståelser og 
tolkninger av virkeligheten. Bishop bemerker 
til dette at «mathematical thinking is concer-
ned essentially with imagination and not with 
manufacture, and that our imagination is fed 
by feelings and beliefs, just as much as it is by 
figures and objects» (s. 42). 

Lek
«Playing may seem initially to be a rather 
strange activity to include in a collection 
of activities relevant to the development of 
mathematical ideals, until one realises just 
how many games have mathematical con-
nections.» (s. 42)

Det spilles og lekes i alle kulturer, og alle kul-
turer tar dette alvorlig (Huizinga, 1963) – sam-
tidig som det bare er et spill. I spill kan ulike 
strategier prøves ut, en kan tåle å tape, da det, 
med noen unntak, ikke påvirker vårt liv utenfor 
spillverdenen. Bishop følger Nordbecks tolkning 
av Johan Huizinga og hans klassiske verk fra 
1939 om lek: Homo Ludens, når han beskriver 
(s. 43) spillets vesen blant annet slik (utdrag): 

– voluntary, free
– essentially unserious in its goals although 

often seriously executed
– repetitive
– closely linked with beauty in many ways 

but not identical with it
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– creates order and is order; has rules, 
rhythms and harmony

Spill og lek er en sosial aktivitet som er anner-
ledes enn det meste annet. Deltagerne blir spil-
lere og kan delta bare dersom de godtar å følge 
spillets regler.

Bishop reiser spørsmål om lek er roten til 
hypotetisk tenkning. Er lek et første skritt til å 
distansere seg fra den fysiske virkeligheten for å 
kunne reflektere og tenke seg hvordan man kan 
endre virkeligheten (s. 43)? Han mener å finne 
bekreftelse på dette hos Vygotskij, som sier at 
leken er viktig for barns utvikling på den måten 
at «action and meaning can become separated 
and abstract thinking can thereby begin» (s. 
43). Matematikk er en hypotetisk tenkning ved 
at man stiller seg på siden av virkeligheten og 
modellerer eller tenker seg alternativer til den. 
En hypotese er en gjetning som man prøver å 
få verifisert, men før det skjer, må man kanskje 
prøve en mengde gjetninger før man treffer til-
strekkelig godt.

Den formaliserte leken, spillet, er bundet opp 
av regler som må følges. Uten det bryter spil-
let sammen. De som skal spille spill, må uttalt 
eller stilltiende underkaste seg spillet regler, 
ellers setter man seg utenfor spillet, man jukser. 
Å bruke matematikk handler også å følge visse 
regler som ligger der på forhånd. Reglene i både 
spill og matematikk er selve kjernen i aktivite-
ten. Bishop spør seg om dette klare fokus på å 
følge regler kan være en av årsakene til at spill 
brukes av både barn og voksne, for nettopp å 
ha et forutsigbart sted der man vet hvilke regler 
den andre følger, i motsetning til det virkelige 
livet der en slik enighet om å følge reglene i 
beste fall er pådyttet og følges motvillig og ikke 
frivillig som i et spill (s. 45).

Forklaring
«Explaining is the activity of exposing rela-
tionships between phenomena and the ‘quest 
for explanatory theory’ as Horton (1967) 
describes or … as Bateson (1972) would 

have it, the search is for ‘the pattern that con-
nects’.» (s. 48)

Sammenligning og klassifisering er en grunnleg-
gende forklaringsmåte. I vestlig kultur klassifi-
serer man gjerne etter en hierarkisk trestruk-
tur. Andre kulturer har i stedet klassifisert ved 
pardannelse, som himmel og jord, natt og dag. 
Klassifiseringsmåten til en kultur synes å være 
særlig robust overfor påvirkning utenfra. Det 
kan virke som at klassifiseringsmåten hører med 
til en kulturs grunnparadigmer.

En annen utbredt forklaringsmåte er fortel-
lingen som formidler hvorfor noe er som det er. 
Forklaringsstyrken er avhengig av språkets evne 
til å uttrykke logiske slutninger. Her er indo-
europeiske språk særlig rikt utstyrt. Bishop 
viser i en tabell hele 92 uttrykk på engelsk for 
slike logiske slutninger – med tilføyelsen at 
«categories and lists are not exhaustive» (s. 52). 
Noen ganger har såkalte primitive språk like-
vel termer som er mer presise. For eksempel 
vil ordet «eller» på norsk og «or» på engelsk 
omfatte både et «enten eller» og et «både og», 
mens Kpelle-språket har to distinkte ord for 
dette.3

Forklaringen vil i mange kulturer og epoker 
knytte seg til ulike autoriteter. Den moderne 
vestlige kultur har vitenskap som en autoritet 
som nettopp hyller logikk og etterprøvbarhet 
som sannhetsvitne, men for noen muslimer vil 
Koranen være den ytterste kilde til sannhet og 
dermed en forklaringsgrunn, der matematikken 
forankres i guddommen: 

As Raham (1981) explains: «The source of 
mathematical studies, as of other sciences, 
in Islam is the concept of Tawhid – Oneness 
of God. God is One; hence the number one in 
the series of numbers is the most direct and 
most intelligible symbol of the Source. And 
the series of numbers themselves is a ladder 
by which man ascends from the world of 
multiplicity to the One.» (Bishop 1991, s. 53)
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For egen del vil jeg tilføye at i vesteuropeisk 
kultur startet den naturvitenskapelige æra i 
senmiddelalderen/renessansen blant annet ut 
fra en tro på at Gud var ordenens gud, dvs. at 
skaperverket var ordnet og logisk oppbygget, og 
at Gud innbød til at menneskene kunne utfor-
ske det og også finne spor av Gud selv (se for 
eksempel Hegge (1978, s. 56–79)). Dermed sikret 
troen på en gudommelig allmakt at virkelighe-
ten var logisk og fornuftig, og dermed at man 
kan argumentere og trekke logiske slutninger 
som sier noe sant om virkeligheten, såfremt pre-
missene i argumentet selv er sanne. 

Fra det allmenne til det spesielle
Bishop vil vise at disse seks aktivitetene er så 
godt som gjeldende for alle, til alle tider og 
alle steder, dernest at disse seks aktivitetene 
er betydningsfulle for utviklingen av de mate-
matiske sidene ved kulturen. Å si at disse akti-
vitetene er universelle, er nok å ta for hardt i, 
sier han, for det kan godt tenkes at det finnes 
en eller annen kultur som ikke vil oppvise alle 
seks. Han kaller dem derfor for «culturo-centric 
universals» (s. 55). Han erkjenner at han står i 
en kultur der disse aktivitetene synes å være all-
menne. Det har ingen ting med å opphøye egen 
kultur som noe bedre enn andre, men det har 
med å si at man er påvirket av sin egen kultur, 
og at man har nettopp slike referansebriller på. 
Med dette forbeholdet skriver Bishop at «mat-
hematics is a pan-cultural phenomenon» (s. 55).

Bishop kaller matematikk for «symbolic 
technology» (s. 56). Denne teknologien utvikler 
seg og er i utgangspunktet lokal. Derfor passer 
det godt at det på engelsk heter ’mathematics’ 
– et flertallsord. Det er ulike matematikker, ut 
fra hva slags kulturer de springer ut fra og er 
blitt til i. Men er ikke 2 + 2 = 4 i alle kultu-
rer? Jo, men samtidig viser alle undersøkelser 
at det er ulike tellemåter, ulike målesystemer, 
ulike forklaringsmåter osv. Selv om noe er likt 
og felles, så er det også store variasjoner i måten 
man anvender matematikken på. Det er spen-
ninger mellom det universelle med matema-

tikken og det lokale og kulturbestemte. I dette 
spenningsfeltet befinner matematikken seg, og 
den endrer seg. 

Så langt Bishop. Jeg avslutter med noen egne 
betraktninger. 

Matematikk er allestedsnærværende 
Bishop har bidratt til å vise at matematikk er 
et allment menneskelig fenomen, begrunnet 
nettopp i at matematikk er et kulturprodukt. I 
motsetning til naturen som foreligger, gjelder 
ikke det matematikk. Den konstrueres. Dette 
kommer tydeligst fram i Bishops to sosiale akti-
viteter, lek og forklaring. Det kan være mange 
som ikke ser eller forbinder disse to aktivitetene 
med matematikk. Nærheten mellom språk og 
matematikk er også tydeligst i forklaring. Selv 
ble denne sammenhengen tydelig for meg først 
da jeg tok ex.phil. og leste Logikk og metodelære 
av Arne Næss. Det er lett å tenke at matematikk 
er et faktaorientert fag med alle regnereglene 
og formler, og at det å lære seg matematikk da 
handler om å akseptere at «det er bare sånn» 
– et puggefag. I stedet er det ønskelig at barna 
møter matematikk som en måte å forklare ting 
på. 

Lekens «som om» har nært slektskap med 
vitenskapelig uttesting av hypoteser.  Med fan-
tasien lages nye mentale konstruksjoner. Nye 
premisser legges. Tro hva jeg får hvis jeg gjør 
dette og hint? Selv om fantasien på en side gis 
fritt spillerom, så er den ikke formløs. Det er 
brytninger mot noe som er fast, som gir både 
mening og mestringsfølelse når man greier å 
hanskes med formen og begrensningene. Alle 
spill har former, ofte svært begrensende slike. 
Det er de vanskelige spillene som det er artigst 
å vinne. Legoklosser gir både frihet og rammer 
på én gang. Spiller man på lag med det klos-
senes struktur åpner for og krever med tanke 
på å koble seg til naboklosser, er det bare fanta-
sien som setter grenser for hva som kan bygges. 
Dette gjør Lego fascinerende for både barn og 
voksne. 
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Bishop har åpnet for oss matematikkens 
allestedsnærværelse ved å brette ut feltet hvor 
matematikk kan skje. Så er det også mange 
aktiviteter barna kan involveres i, som også gir 
matematisk stimulans. De får den i barnehagen. 
Måtte den ikke snevres inn lenger opp i utdan-
ningssystemet når de møter matematikk i mer 
formaliserte former. 

Noter
1 Alan Bishop ble født i 1937 i England. Da han 

skrev boka, var han tilknyttet Department of  
Education ved universitetet i Cambridge, UK. Han 
flyttet i 1992 til Australia til et professorat ved 
Monash University (Clarkson, 2008).

2 En lengre variant av samme fortelling er gjengitt 
hos Nakken og Thiel (2014, s. 41).

3 Denne svakheten ved engelsk har ført til at man i 
mange engelskbaserte programmeringsspråk har 
laget operatoren xor (avledet av exclusive or), og 
at or da bare betyr «både og».
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Hofmann

Origami og kubens fordobling
Artikkelen «Origami og vinkelens tredeling» 
(Hofmann, 2017) viste hvordan origami kan 
brukes til å gjennomføre geometriske kon-
struksjoner. Denne artikkelen skal omhandle 
det klassiske problemet «å fordoble en kube». Å 
fordoble en kube betyr at vi starter med en kube 
og skal så konstruere en kube som har dobbelt 
så stort volum som den vi startet med. 

En legende forteller at da pesten herjet som 
verst rundt året 430 f.Kr. på øya Delos, så spurte 
innbyggerne orakelet i Delfi om råd. Orakelet 
svarte at de skulle fordoble Apollons alter, som 
hadde form som en kube. Dette svaret ble tolket 
slik at de skulle fordoble alle sidelengdene i alte-
ret, noe som førte til at alteret ble åttedoblet. 
Dette skal være opphavet til problemet om å 
fordoble kuben, men en del tyder på at dette er 
et eldre problem (se Holme, 2002, s. 222). 

Noen mente også at svaret til orakelet heller 
skulle tolkes dit hen at innbyggerne skulle vie 
mer tid til geometri og matematikk generelt, 
noe som de hadde forsømt (se også Hofmann 
& Kaufmann, 2014, s. 221). Det var flere viten-
skapsmenn som syslet med dette problemet, 
og forskjellige metoder for å løse problemet ble 

funnet (se f.eks. Hofmann & Kaufmann, 2014, 
s. 222–224).

Elever kan bli presentert for en kube (gjerne 
en konkret) med en gitt sidelengde. Først kan 
elevene beregne volumet til kuben. Et spørsmål 
en kan stille til dem etterpå, er: «Nå skal vi ha 
en kube som har dobbelt så stort volum. Hva må 
sidelengden i kuben være?» Dette kan gjøres til 
en utforskende aktivitet for elevene.

Før en slik økt kan elever bli introdusert 
for en muligens litt mer kjent problemstil-
ling, nemlig den om å «fordoble kvadratet». 
Det betyr: Hvordan kan vi konstruere et kva-
drat som har dobbelt så stort areal som et gitt 
kvadrat? Her kan elever utforske og ledes til å 
bruke Pytagoras’ setning. Våren 2015 ble dette 
gitt som en eksamensoppgave etter 10. trinn. I 
denne eksamensoppgaven skulle elevene først 
svare på hva som skjer med arealet av et kva-
drat, dersom sidelengden i kvadratet fordobles. 
Så skulle elevene vise at arealet av kvadratet 
BFED er dobbelt så stort som arealet av kvadra-
tet ABCD, i figur 1.

Nå skal vi gå tilbake til vår opprinnelige pro-
blemstilling, nemlig den om fordoblingen av en 
kube.

Før vi går i gang med papirbrettingen, 
minner vi om aksiomene i origami som er 
hentet fra Lang1 og Hatori2: 

Andrea Hofmann
Høgskolen i Sørøst-Norge
andrea.hofmann@usn.no
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(O1) Gitt to punkter P og Q, så kan vi brette 
ei linje gjennom P og Q.

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

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

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

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

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

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

Dersom utgangspunktet er en kube med 
volum lik 1, så er målet å konstruere en kube 
med volum lik 2. Sidelengden i denne siste 
kuben må da være lik 23 . Artikkelen vil vise  
hvordan 23  kan konstrueres ved hjelp av ori-
gami. Eller sagt på en annen måte: Tredjegrads-

likningen x 3 = 2 skal løses med origami. Det er 
aksiom (O6) som gjør det mulig å løse tredje-
gradslikninger.

Opplegget med papirbretting som presen-
teres i denne artikkelen, kan brukes på for-
skjellige måter i grunnskolelærerutdanningen. 
Studentene i grunnskolelærerutdanningen skal 
lære om konstruksjoner med passer og linjal, 
og i noen emneplaner står det eksplisitt at stu-
dentene skal lære om konstruksjoner som det 
er umulig å gjennomføre med kun passer og 
linjal. Videre er opplegget en god øvelse i bruk 
av Pytagoras’ setning, arbeidet med formlike 
trekanter og regning med algebraiske uttrykk. 
Det kommer fram i beviset hvorfor denne pro-
sedyren gjør det mulig å konstruere to side-
lengder som har forholdet lik 23 . Dermed kan 
beviset også jobbes med på ungdomstrinnet og 
i videregående skole, der bruk av formlikhet 
og Pytagoras’ setning i beregninger av ukjente 
størrelser nevnes i kompetansemålene (etter 10. 
trinn og i 1P, se Utdanningsdirektoratet, 2013).

Peter Messer ga framgangsmåten som er 
beskrevet nedenfor (Messer, 1986).

1. Starten er et kvadratisk ark. 
Del kvadratet horisontalt inn i tre like store 
deler. Dette kan gjøres ved f.eks. følgende 
metode:

La oss for enkelhets skyld anta at vi starter 

Figur 1

Figur 2
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med et kvadrat ABCD med sidelengde lik 1. 
Halver først kvadratet vertikalt ved bretting. 
Finn midtpunktet, E, på siden CD. Ta så tak i 
hjørnet B, og brett dette hjørnet på E. Marker de 
to punktene F og G som vist i figur 2. 

Nå er GE = BG = 1 – GC. Pytagoras’ setning 
gir (for trekanten CEG):
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Trekantene EDF og GCE viser seg å 
være formlike: Kall vinkel –FED for w. 
Siden vinkel –EDF er en rett vinkel og 
vinkelsummen i en trekant er 180°, er  
–DFE = 180° – 90° – w = 90° – w.

Vinkel –GEF er også en rett vinkel, dermed 
er –CEG = 180° – 90° – w = 90° – w. Det betyr 
at –EGC = 180° – 90° – (90° – w) = w.

Dermed er alle tre vinkler i trekantene 
EDF og GCE parvis like store, og det medfø-
rer at disse to trekantene er formlike. Følgende 
forhold mellom sidelengder er derfor like store:
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GC1
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Altså er DF lik 2
3

 av sidelengden AD. Halver 

DF ved å brette DC opp til FH. Dermed får du 
brettekanten l på figur 3. Dette deler kvadratet 
horisontalt inn i tre like deler.

2. Ta tak i hjørnet B, og brett slik at B plas-
seres på linjestykket AD og H samtidig plas-
seres på l. 

Legg merke til at her brukes aksiom (O6). Det 
er dette som gjør det mulig å konstruere 23  
med origami.

Brettingen er vist i figur 4.

Påstand: Punktet B’ (punktet der B møter AD) 
deler siden AD i det ønskede forholdet. Mer pre-

sist: 
�
�
�

B D
AB

23 .

Figur 3

Figur 4
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For å bevise denne påstanden tar vi utgangs-

punkt i arket etter den siste brettingen, som vist 
i figur 5. Løsningen ble gitt av Stanley Rabino-
witz (Messer, 1986).

For å gjøre utregningene i beviset litt enklere 
viser det seg at det er lurt å skalere figuren og 
sette lengden AB’ lik 1 og lengden B’D lik x. 
Det betyr at sidelengden i kvadratet er lik x + 1. 
Påstanden er at x = 23 .

Punket I er slik at DI er 
1
3

 av lengden AD. 

Brettingen medførte AF FI x
� �

�1
3

, 

dermed er AI x x
� �

�
�

�2 1
3

2 2
3

, og følgelig 

er lengden IB’ lik 
2 2

3
1 2 1

3
x x�

� �
� .

Sett lengden AJ lik d. Da er lengden JB’ lik 
x + 1 – d, og Pytagoras’ setning gir:

 d 2 + 12 = (x + 1 – d)2

 d 2 + 1 = x 2 + 2x – 2dx + 1 – 2d + d 2

 d(2x + 2) = x 2 + 2x

 
d x x

x
�

�
�

2 2
2 2

Nå fant vi et uttrykk for d, som vi skal bruke 
videre.

Vinklene i trekantene AJB’ og IB’H’ er parvis 
like store. Dette følger av en argumentasjon 
analog til den vi utførte under punkt 1. Dermed 
er disse to trekantene formlike, og følgende for-

hold er like: 
AJ
JB

IB
B H�

�
� �

� . Innsatt verdien for d:
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 (x 2 + 2x)(x + 1) = (2x – 1)(x 2 + 2x + 2)

 x 3 + 3x 2 + 2x = 2x 3 + 3x 2 + 2x – 2

 x 3 = 2

 x = 23

Figur 6

Figur 5
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Bemerkning: Linjestykkene B’D og AB’ er 

konstruert slik at 
�
�
�

B D
AB

23 . Den opprinne-

lige problemstillingen var, gitt et linjestykke 
med lengde m, å konstruere et linjestykke med 
lengde n m� �23 . Dette kan gjøres på følgende 
måte, se figur 6: Avsett et linjestykke AM med 
lengde m fra punktet A, og forleng til en stråle. 
Trekk så linjestykket B’M, og konstruer ei linje 
gjennom punktet D som er parallell med dette 
linjestykket. Kall skjæringspunktet til denne 
parallelle linja med strålen gjennom A og M 
for N. Settes lengden til linjestykket MN lik n, 
gjelder:

 

n
m

B D
AB

� �
�
�

23  og  n m� �23 .

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

axioms
2 http://origami.ousaan.com/library/conste.html
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Løs julekalenderen og delta i tre
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Løs julekalenderen og delta i trekningen  av flotte prem
ier!

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

Årets julekalender (og tidligere utgaver) finnes på
matematikk.org/julekalender

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

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

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

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

1.–4. trinn

8.–10. trinn

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

5.–7. trinn

ResultatlisteBeste kostyme!

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

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

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

Gert Monstad Hana:
Varians og invarians

Leif Bjørn Skorpen:
Utforskande tenking og samtale

Line I. Rønning Føsker:
Grip rommet!

Vigdis Flottorp og Torgunn Wøien:
Barns klassifisering og pedagogens muligheter

Elena Bøhler:
Matematikk i barnehagen: en historie

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

Bestill på ordre@fagbokforlaget.no

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

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

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

Rune Herheim, Marit Johnsen-Høines (Red.)

Matematikksamtaler

ISBN 978-8290898-73-6

258 sider · 410,–

Bestill på ordre@fagbokforlaget.no

Caspar Forlag AS · www.caspar.no
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Dagligvarer
Multiplikasjon – en innføring
Ett av tre «Fosnot-hefter» som 
er oversatt til norsk.
Se annonse bakerst i bladet
ISBN 978-8290898-77-4 · 270,–
Caspar Forlag AS · www.caspar.no

Dagligvarer
Multiplikasjon – en innføring

Frans van Galen
Catherine Twomey Fosnot

Oversatt og tilrettelagt for norsk:
Dag Gulaker

Tore Heggem 
Kjærand Iversen

Caspar Forlag AS

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

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

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

ISBN 978-82-90898-77-4

9 788290 898774

f o r  l æ r i n

g

Matematikk

Sa

m
menhenger

Toril Eskeland Rangnes, Helle Alrø (red.)

Matematikklæring for framtida
Festskrift til Marit Johnsen-Høines
Festskriftet til Marit Johnsen-Høines er en hyllest og takk til en  
kollega, inspirator og foregangskvinne i det nordiske forsker miljøet  
i matematikkdidaktikk. 

Bidragsyterne er Marits kollegaer fra nordiske institusjoner, som  
inspirert av Marits forsk ning bidrar med ny kunnskap innen  
forskningsfeltet matematikkdidaktikk.

ISBN 978-8290898-70-5

285 sider · 400,–

Bestill på ordre@fagbokforlaget.no

Caspar Forlag AS · www.caspar.no

Køyesenger
Tidlig tallforståelse
Ett av tre «Fosnot-hefter» som 
er oversatt til norsk.
Se annonse bakerst i bladet
ISBN 978-8290898-75-0 · 270,–
Caspar Forlag AS · www.caspar.no

Køyesenger
Tidlig tallforståelse

 
Catherine Twomey Fosnot

Oversatt og tilrettelagt for norsk:
Karine Andersen

Dag Gulaker
Tore Heggem 

Kjærand IversenCaspar Forlag AS

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

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

ISBN 978-82-90898-76-7

9 788290 898767
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LAMIS
Landslaget for matematikk i skolen

Matematisk institutt UiO
Postboks 1053 Blindern

0316 OSLO

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

Fra formålsparagrafen
Det er en demokratisk rett å få 
en matematikkundervisning som 
setter en i stand til å delta aktivt 
som borger i et demokrati. Derfor 
vil Landslaget for matematikk 
i skolen (Lamis) sette fokus på 
matematikk for alle.

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

Mellomtrinnet
Inger-Lise Risøy, Buskerud
Ungdomstrinnet 
Gerd Nilsen, Hedmark
Videregående skole
Odd-Bjørn Lunde, Rogaland
Høgskole/universitet
Marianne Maugesten, Østfold
Varamedlem
1 Kari-Anne Bjørnø Karlsen
styremedlem skoleåret 
2017/2018)
2 Geir Kristoffersen

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

Organisasjonssekretær
Elin Unstad, org.sek@lamis.no

Lærer for 
9. klasse? 

Meld klassen din på 
UngeAbel!

ungeAbel 2017-2018
Matematikkonkurranse for klasser på 9. trinn

Påmelding/utfyllende opplysninger:
ungeabel.lamis.no

runde 1 8. november - 30. november 2017 

runde 2 8. januar - 2. februar 2018

PengePremier
rundevinnere kr 2000 • beste fordypningsoppgave kr 3000
beste totalt kr 8000/5000/3000

Norske vinnere får delta i den nordiske konkurransen NMCC
med mulighet for flere premier.
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Lederen har ordet
Renate Jensen

Kjære Lamiskollega!

Nå er det nye styret godt i gang 
med arbeidet, og i dette numme-
rert kan du blant annet lese om 
vårt nye styremedlem Inger-Lise 
Risøy og vår nye organisasjons-
sekretær Elin Unstad.

Det å forberede og gjennom-
føre UngeAbelkonkurransen er en 
viktig del av Lamis sitt årshjul. Vi 
er stolte og glade for å få lov til å 
drive denne konkurransen her i 
Norge. Det legges i disse dager 
ned mange timer i informasjons-
arbeid, oppgaver, løsningsfor-
slag, juryarbeid og det praktiske 
rundt konkurransen. Fra uke 45 
er den første runden i UngeAbel 
tilgjengelig for skolene. Til nå er 
det påmeldt 78 trinn med elever 
fra 17 fylker, og vi håper på del-
tagelse fra alle fylker når konkur-
ransen starter.

UngeAbel er for basisgrupper 
på 9. trinn, og består av to innle-
dende runder med oppgaver som 

skal løses samt en fordypnings-
oppgave. Fylkesvinnerne i de to 
innledende rundene inviteres til 
å levere inn en fordypningsopp-
gave og de får tilbud om å delta i 
en nasjonal semifinale og finale. 
Alle elevene i Sverige, Danmark, 
Finland, Island og Norge får de 
samme oppgavene med nasjo-
nale tilpasninger. 

I alle deler av konkurransen er 
det elevene som må være aktive 
og de må samarbeide. Læreren 
skal ikke løse oppgavene med 
elevene, kun legge til rette for 
gode rammer i læringsrommet. 
Læreren observerer arbeidet 
deres og kan oppmuntre dem 
til å finne nye løsninger eller til 
å beskrive hvordan de tenker. De 
innledende rundene bør avsluttes 
med at hele gruppen diskuterer 
de forskjellige løsningsmetodene 
som har blitt brukt. De må i felle-
skap enes om hvilken løsning de 
velger å sende inn.  Når elevene 
er aktive og kommuniserer i og 

med matematikk, vil læreren få 
innsyn i hva elevene kan, noe som 
gir læreren et utgangspunkt både 
for vurdering og videre undervis-
ning. Slik får også læreren tak i 
eventuelle misoppfatninger, og 
kan hjelpe elevene med strate-
gier, begreper og ferdigheter de 
trenger videre. 

Fordypningsoppgaven er en 
matematikkoppgave som elevene 
skal undersøke grundig. Veivalg i 
et rutenett var tema for oppgaven 
i fjor. Elevene som vant, fra Fager-
borg skole, argumenterte for sine 
løsninger ved å lage et rutenett 
og la en av elevene gå de ulike 
valgene, for deretter å vise hvor-
for de mente de hadde funnet alle 
valgene som var mulig. Det er lagt 
til rette for å bruke ulike metoder 
og strategier for å løse problemet 
i fordypningsoppgaven. Utfor-
dringen for elevene blir å se på 
de ulike metodene og strategiene, 
sammenlikne dem og å lage både 
en prosesslogg som viser hvor-
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dan de har arbeidet med oppga-
ven og en faglig rapport som viser 
hva de har funnet ut. Matematiske 
ideer og prosedyrer kan uttrykkes 
på mange måter. De kan bruke 
vanlig hverdagsspråk og mate-
matikkens fagspråk – begge deler 
både muntlig og skriftlig. De kan 
også bruke konkrete materialer, 
modeller og tegninger for å få 
fram en matematisk ide.

Alle oppgaver som er brukt i de 
innledende rundene og fordyp-
ningsoppgavene er tilgjengelig 
på vår hjemmeside. Det betyr at 
det her ligger en flott oppgave-
bank. Vi oppfordrer lærere til å 
bruke disse. 

I siste nummer av Tangenten 
hadde Anne-Mari Jensen og 
Anne-Gunn Svorkmo en flott 
tekst om hvordan flervalgsopp-
gaver kan bli rike oppgaver. Det 
er arbeidsmåtene som læreren 
legger vekt på som avgjør om 
oppgaver stimulerer til utforsking. 
Jensen og Svorkmo fokuserer 
på hvordan det å skape rom for 
diskusjon av ulike svaralternativ 
legger til rette for at elever kan til-
egne seg dypere forståelse. Artik-
kelen gir gode ideer, ikke bare til 
bruk i flervalgsoppgaver, men 
også generelt til hvordan oppga-
ver kan gjøres mer utforskende.

Lamis skal fremover ha lokal-
lagene som et av våre viktigste 
satsingsområder. Vi ønsker å 
bidra til at eksisterende lokallag 
får inspirasjon og faglig påfyll 
gjennom et tett samarbeid og 
muligheter for erfaringsdeling. 
Når dette nummeret går i tryk-
ken er arbeidet med ny hjemme-
side i gang. Her vil vi presentere 

de gode ideer og det spennende 
arbeidet som foregår rundt om i 
landet. Dette fikk vi et innblikk i 
på lokallagssamlingen i Kongs-
berg. Vi oppfordrer derfor alle 
lokallag å sende oss informasjon 
om temakvelder som skal arran-
geres, og dele presentasjoner fra 
kveldene. På hjemmesiden plan-
legger vi å ha en egen del der 
dette stoffet er tilgjengelig – en 
idebank. 

LAMIS ønsker oppdaterte 
epostadresser til alle medlem-
mene. Da kan både sentralstyret 
og lokallagene sende ut infor-
masjon om arrangementer. Det 
er det siste året lagt ned et stort 
arbeid i medlemslistene, og vi 
jobber med løsninger for hvor-
dan disse best kan benyttes. Vi 
håper derfor mange responderer 
på teksten vi har på den siste av 
Lamissidene, og sender oss opp-
daterte opplysninger.

I dette nummeret av Tangenten 
er det en presentasjon av mate-
matikkdagsheftet som legges ut 
i januar. Heftet inneholder akti-
viteter og oppgaver i kjent stil, 
men har også nye elementer med 
som vi håper skal gi inspirasjon 
til økter hvor elevene får utforske 
og snakke matematikk. Vi har gitt 
ut matematikkdagshefter i mange 
år, og vi i sentralstyret har sett på 
muligheter til å gjøre noe med alle 
de flotte aktivitetene som er blitt 
presentert i heftene. Vi la derfor 
frem et forslag på årsmøtet om 
at vi fra 2019 bruker ressursene 
på å lage en digital løsning der 
oppgaver blir digitalisert og søk-
bare. Dette ble svært godt mot-
tatt, og vi jobber med å sette 

sammen en komite som skal 
arbeide videre her. Tradisjonen 
er at et lokallag står ansvarlig for 
matematikkdagsheftet, men her 
tenker vi at en slik komite kan 
være satt sammen av personen 
fra ulike lokallag/sentralstyret. Vi 
tar gjerne imot innspill og ideer til 
videre arbeid. 

Tilslutt vil jeg ønske dere en 
flott avslutning på første semes-
ter av dette barnehage/skole/
studieåret, og oppfordre alle til 
å sette Matematikkens dag på 
planen etter jul. Følg også med 
på arbeidet med fagfornyelsen, 
og bruk din mulighet til å spille 
inn i denne prosessen.
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Nytt styremedlem:  
Inger-Lise Risøy

Som nytt sentralstyremedlem 
som representerer mellomtrinnet, 
ser jeg frem til spennende arbeid 
i en organisasjon som har gjort 
og gjør mye for matematikkfaget 
i Norge. Til daglig jobber jeg som 
undervisningsinspektør, matema-
tikklærer og matematikkansvarlig 
på Krokstad skole (1.–7. trinn) i 
Nedre Eiker. I tillegg er jeg res-
sursperson for Matematikksente-
ret (NSMO) og holder kurs og gir 
veiledning til andre kommuner. I 
år er jeg engasjert i Asker kom-
mune og egen kommune i forbin-
delse med realfagssatsingen. 

Litt historie fram til der jeg er 
nå. Jeg startet på Krokstad skole 
som assistent i 1990 og fikk 
raskt et ønske om å undervise. 
Jeg satte meg på skolebenken i 
voksen alder og har i fjor avslut-
tet skolegangen med en master 
i skoleledelse. Jeg sier at jeg er 
ferdig med studier, men det kan jo 
dukke opp noe som jeg synes er 
interessant å få ny kunnskap om. 

Jeg brenner for matematikkfa-
get, og har ved siden av jobb tatt 
etterutdanning i matematikk for å 

øke min kunnskap og min evne til 
å motivere og engasjere elevene. 
For det er det som er viktig – å 
oppleve at elevene blir engasjert. 
Ingenting gleder mitt «matema-
tikkhjerte» mer enn å høre elever 
uttale: Dette var skikkelig gøy å 
jobbe med! De erfarer at matema-
tikk er gøy, samtidig som de for-
står at faget krever jevnt arbeid. 

I min utviklingsprosess som 
matematikklærer er Lamis viktig. 
Jeg var på mitt første sommer-
kurs i Nordfjordeid hvor temaet 
var «Matematikk er vakkert». Vi 
som var der fra skolen ble virkelig 
oppglødet, og i etterkant har flere 
av oss vært på alle sommerkurs. 
I 2005 var jeg med å starte lokal-
laget Lamis Nedre Buskerud, og 
har siden vært i lokallagsstyret – i 
dag som nestleder. 

Både som lærer og skoleleder 
har jeg erfart viktigheten av at 
skoleledelsen engasjerer seg for 
realfag, og viktigheten av å ha 
skoleledelsen på lag når praksis 
i matematikkfaget skal videre-
utvikles eller endres. Som følge 
av min tilknytning til Lamis,  ble 
jeg kjent med Mona Røsseland 
og Matematikksenteret. Jeg ble 
engasjert som ressursperson 
ved senteret og har i mange år 
fått tilgang til forskning og faglig 
oppdatering av hva som skjer i 

matematikkmiljøet i Norge og i 
utland. 

Jeg har i årenes løp blitt kjent 
med mange sprudlende og 
engasjerende personer som har 
bidratt til mitt eget engasjement, 
og fått erfaring med å holde kurs 
for mange kommuner, lærere, 
assistenter, foreldre i tillegg til 
verksteder på sommerkurs og 
novemberkonferansen. Matema-
tikkdagheftene til Lamis blir brukt 
aktivt på skolen vår, og Lamis 
Nedre Buskerud har gode erfa-
ringer med å produsere heftene 
for 2008 og 2014. Tangenten gir 
både faglig oppdatering og inn-
spill til spennende opplegg i min 
jobb både som matematikklærer 
og kursholder.

Jeg er opptatt av elevaktivitet, 
utforskende og variert undervis-
ning, og erfarer stadig at hver-
dagsoppgaver og problemløs-
ningsoppgaver engasjerer elev-
ene. Den matematiske samtalen 
i klasserommet betrakter jeg som 
veldig viktig både mellom lærer–
elev og elev–elev. Jeg gleder meg 
til å bidra i sentralstyret, oppleve 
nye utfordringer og bli kjent med 
enda flere engasjerte matema-
tikklærere.
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Ny organisasjonssekretær:
Elin Viktoria Unstad

Jeg er ny organisasjonssekre-
tær for LAMIS. Denne stillingen 
tok jeg fatt på i starten av septem-
ber og jobber nå med å sette meg 
inn i alt som hører til. Selv om jeg 
alltid har vært glad i matematikk, 
er ikke min bakgrunn innen faget. 

Jeg ble født i Oslo i 1978. Min 
utdannelse er innen Informatikk, 
som jeg studerte på Universitetet 
i Oslo. Jeg har mastergrad i ret-
ning digitalteknikk derfra. Jeg har 
også tatt et studieår i Melbourne, 
Australia, hvor jeg tok filosofi. Min 
arbeidserfaring er fra ulike typer 
programmering, blant annet for 
hardware til kommunikasjonsut-
styr, for brukergrensnitt til sykes-
husapplikasjoner, for software til 
overvåkning av elektronikktes-
ting.

Nå bor jeg i Asker, med mann 
og tre barn, alle gutter, per dags 
dato er de 10, 7 og 4 år gamle. Vi 
har også et hus som trengs å bli 
pusset opp både her og der, og en 
hage som vi alltid henger bakpå 

med. Men det ligger veldig fint til 
ved skogen, en elv og et bade-
vann. Og vi har nok plass til oss 
alle. Jeg er også styreleder i den 
private barnehagen alle barna 
har gått i. Minstemann har et år 
igjen der.  

De siste årene har jeg skre-
vet mye. Å bli forfatter var en 
stor drøm jeg hadde som barn. 
Hver gang noen spurte hva jeg 
ville bli når jeg ble stor, var svaret 
forfatter. Jeg skrev små dikt som 
femåring (pappa og farfar skrev 
dem ned for meg). Jeg skrev til 
jeg begynte å studere, og i den 
perioden glemte jeg det litt. Så 
kom drømmen tilbake når jeg 
fikk første barn. Ti år og tre barn 
senere har jeg akkurat gitt ut en 
bok. 

Den heter Vega – Kampen for 
en ny verden og er en spennings-
roman for ungdom. Det startet 
med en ide om å vise et sam-
funn basert på gjenbruk, endte 
mer politisk med spørsmål om 
hvem som skal bestemme over 
knappe ressurser. Den ble utgitt 
21. august 2017 på Cappelen 
Damm. 

«Tøff og actionfylt roman om 
Vega, 17 år, og livet i Nyhåp etter 
at Energikrigen ødela nesten alt. 
Hun følger reglene og har pla-
nene klare for fremtiden. Men 

denne sommeren blir likevel 
ikke som forventet. For plutse-
lig eksploderer det. Litt etter litt 
rakner samfunnet rundt henne. 
De livsviktige solcellene slutter 
å fungere. Restriksjonene stram-
mes inn. Men Myndighetene har 
kontroll. Eller?»

Jeg ser frem til å være Organi-
sasjonssekretær i LAMIS. Dette 
er en stilling jeg føler at jeg passer 
til fordi jeg er god på å organi-
sere, strukturere, holde i mange 
tråder på samme tid. I tillegg 
håper jeg at min bakgrunn i data 
er en fordel for å fornye nettsider 
og utnytte nettløsningene på en 
god måte.
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Matematica en España
Lamis sommerkurs 2018

Velkommen til Lamis sommer-
kurs 2018, som arrangeres av 
lokallaget for de norske skolene i 
utlandet. Hotellet vi skal benytte 
ligger i Ciudad Quesada, litt nord 
for Torrevieja, og nærmeste fly-
plass er Alicante. La Laguna er et 
spa og golfhotell som ligger land-
lig til, og med Torrevieja, Alicante 
og Elche som nærmeste byer.

 

Costa Blanca-kysten («den 
hvite kysten») har Europas beste 
klima med 320 soldager i året. 
Den strekker seg fra Dénia på 
nordkysten til Pilar de la Hora-
dada på sørkysten, og i inn-

landet fra Orihuela til fjellene 
Marina Alta, inkludert Villena og 
Alcoi. På Costa Blanca finner du 
kjente feriebyer som Denia, Javea, 
Moraira, Calpe, Albir, Villajoyosa, 
Alicante, Murcia og La Manga.

Dato for sommerkurset i 2018 
blir 24.6–26.6, det vil si rett etter 
at skoleåret er ferdig. Grunnen til 
at vi flytter på sommerkurset er at 
august er en feriemåned i Spania, 
og det betyr dyre flybilletter, fulle 
hoteller og mange turister. Juni er 
også bedre med tanke på tempe-
ratur. Vi jobber nå sammen med 
sentralstyret med å få på plass en 
avtale med et reisebyrå i forbin-
delse med flybilletter. 

Dette er første gang som-
merkurset arrangeres i Spania, 
og alle med interesse for mate-
matikk er velkommen enten du 
jobber i barnehage, grunnskole, 

videregående skole, høyskole og  
universitet eller i en av landets 
andre læringsinstitusjoner. Utstil-
lere, forlag, venner og bekjente er 
også invitert. 

Sommerkurset er årets høy-
depunkt for mange. Her finner vi 
inspirasjon og får innspill til gode 
læringsaktiviteter, vi får mulig-
heten til spennende og lærerike 
samtaler med andre som interes-
serer seg for matematikk og ikke 
minst muligheter for å knytte nye 
kontakter og treffe allerede gode 
Lamisvenner. Denne sommeren 
kan vi vel også med sikkerhet love 
gode badetemperaturer :-) 

Vi som er i sommerkurskomi-
teen arbeider for tiden med å få 
på plass det praktiske som hotell, 
transport, lokaler til verksted og 
sosiale aktiviteter. La Laguna er 
et spa og golfhotell, og vi ønsker 
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derfor å benytte lokalene til Den 
Norske Skolen i Rojales til å gjen-
nomføre verkstedene. 

Med god hjelp fra sentralsty-
ret arbeider vi også med å få på 
plass det faglig innholdet. Mange 
dyktige mennesker ønsker å være 
med på å bidra med foredrag og 
verksteder til nok et flott som-
merkurs. Her kan vi nevne blant 
annet Mona Røsseland, Evert 
Dean, Svein Halvard Torkildsen, 
Anne Nakken, Camilla Justnes og 
Elin Natås. 

Tittelen på årets sommerkurs 
er Matematica en España. Her 
skal det virkelig være plass til alt 
og alle. Fra praktiske aktiviteter 
til matematiske ideer. Har du inn-
spill til innhold på verksteder eller 
vil du bidra selv? Vi ønsker nye 
tema og vinklinger velkommen, 
og oppfordrer derfor spesielt de 
som ikke har bidratt i Lamissam-
menheng tidligere til å melde seg. 
Fortell oss om det spennende og 
gode arbeidet du gjør med dine 
barnehagebarn, elever eller stu-
denter.

Send en epost til: 
– Ninnette Skaftnes, 
 ninnette.skaftnes@dnsr.no
– Hugo Christensen
 hugchri@online.no
– Renate Jensen 
 leder@lamis.no 

Sommerkurskomiteen 2018 
består av av Ruben Bredal, Hugo 
Christensen, Nina Åsli Henriksen 
og Ninnette Skaftnes. Vi gleder 
oss til å vise dere Spania og 
ønsker dere vel møtt i juni 2018.  
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Matematikkdagsheftet 2018
Henrik Kirkegaard og Renate Jensen

Lamis har i mange år gitt ut hefter 
til skolenes matematikkdag. Vi vet 
at disse har blitt benyttet for å gi 
elevene motivasjon for faget. Det 
er vi glad for. 

Årets hefte inneholder aktivi-
teter som skal bidra til en flott 
matematikkdag. Samtidig har 
heftet opplegg vi håper lærere 
kan bruke gjennom hele skoleå-
ret. Vi ønsker å tenke nytt. Derfor 
bringer vi i år inn oppgaver laget 
av studenter. 

Heftet vil være tilgjengelig 
fra slutten av januar 2018. Alle 
medlemmer av Lamis vil kunne 
logge seg inn og hente ut heftet i 
sin helhet, eller skrive ut deler av 
heftet etter behov. Årets hefte er 
tredelt. Her gir vi en kort introduk-
sjon av oppgavetypene. 

Del 1 – stasjoner
I år har vi valgt å lage stasjoner 
delt på småtrinnet og mellomtrin-
net. Disse stasjonene kan brukes 
året rundt enten enkeltstående, 
hvis du trenger en praktisk akti-
vitet til det emnet du holder på 
med, eller som en del av stasjons-
undervisning. 

Til matematikkens dag har vi 
tenkt å bruke stasjonene som 
løyper for elevene. Det vil være 12 
stasjoner eller poster for småtrin-
net og like mange for mellomtrin-
net. Vi har valgt aktiviteter fra et 

bredt spekter av emner i mate-
matikken. Her bør det være noe 
for enhver smak. Løypene kan 
brukes for et enkelt trinn, for hele 
små- eller mellomtrinnet eller for 
hele skolen. Vanskelighetsgraden 
på stasjonene kan varieres. Vi har 
skrevet forslag til dette for hver 

stasjon. Har dere lyst å ha flere 
stasjoner er det bare å fylle på. 
Stasjonene er praktisk matema-
tikk hvor elevene får være aktive 
mens de lærer. Dette blir kjekt.

Del 2 – bidrag fra studenter
Dette året har vi invitert studenter 
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til å bidra til Matematikkdagshef-
tet. Årsaken er at vi ønsker å få 
nye innspill. Dette er et samarbeid 
med Høgskolen i Østfold. Studen-
tene tar enten videreutdanning i 
matematikk eller GLU 5–10. Disse 
har fått i oppdrag å skrive opplegg 
til heftet. 

Oppdraget har vært et av 
arbeidskravene til studentene. 
Det gikk ut på at de gruppevis 
skulle utforme en geometriaktivi-
tet for elever på 5.-10. trinn. Akti-
viteten skulle ta utgangspunkt i 
kompetansemålene i læreplanen, 
og være av utforskende karakter 
med åpne, praktiske og/eller rike 
problemstillinger. Grunnleggende 
ferdigheter skulle være integrert 
i aktiviteten. Fokus skulle være 
å få elevene til å kommunisere 
ideer og bruke det matematiske 
språket.

Selv om elever på mellomtrin-
net og ungdomstrinnet er mål-
gruppen for aktivitetene og opp-
gavene, oppfordrer vi til å bruke 
disse som inspirasjon til arbeid 
med andre elevgrupper. Vi håper 
denne delen av heftet blir benyt-
tet gjennom hele skoleåret.

Del 3 – Matematikk i tre akter
Dette er en arbeidsmåte der elev-
ene med utgangspunkt i en kon-
kret situasjon, skal finne ut hva 
de kan regne på, lage matema-
tikkoppgaver og løse disse. Elev-
ene må gjennom samtale finne 
matematikken i situasjoner de får 
presentert i form av for eksempel 
bilder eller film. Vi vil i dette heftet 
gi eksempler gjennom bilder.

Som tittelen antyder, deles 
økten i tre deler, eller akter. I den 
første akten presenteres elevene 
for en praktisk situasjon ved hjelp 
av en kort film, et bilde, en anima-
sjon, en fortelling eller konkreter. 
Spørsmålet elevene får er vanlig-
vis: Hva kan vi, ved hjelp av de 
matematikkunnskapene vi har, 
finne ut av i denne situasjonen? 
Elevene skal da foreslå ulike pro-
blemstillinger de ønsker å finne 
ut av. Etter at alle problemstillin-
gene er presentert for gruppen, 
kan læreren velge hva det skal 
arbeides videre med. Gruppene 
kan gå videre med samme eller 
ulike problemstillinger.  

I akt to skal elevene hente 
inn informasjon som gir dem 
mulighet til å finne en løsning på 
spørsmålet/problemstillingen 
som klassen/gruppen valgte å 
gå videre med. Hva trenger vi å 
vite for å kunne løse spørsmålet/
problemstillingen vi kom fram til 
i første akt? Her kan gruppene 
diskutere de forslagene som 
kommer opp. Dette gir gode 
muligheter for å bruke matema-
tikkbegreper. Læreren kan velge 
å oppgi de dataene elevene ber 
om, eller be de anslå størrelser 
dersom situasjonen legger til 
rette for dette. I noen tilfeller kan 
det være aktuelt at elever går 
videre med ulike sett av opplys-
ninger. Hvilke opplysninger som 
trengs kan avhenge av hvordan 
de velger å løse problemet.

Akt tre er arbeidsøkten. Nå skal 
elevene bruke opplysningene fra 
den andre akten til å løse proble-

met. Til slutt sammenliknes løs-
ningen med svarene de foreslo 
som for lite, for stort og riktig i 
første akt. Det er også i akt tre 
mulig å stille oppfølgingsspørs-
mål, eller å se på flere av spørs-
målene som dukket opp i første 
akt. Her ligger det gode mulighe-
ter for å tilpasse til den enkelte 
elev, og gi dem muligheten til å 
gå i dybden med ulike problem-
stillinger. 

I denne arbeidsmetoden kan 
spørsmålene, arbeidsgangen 
og vurderingsformen gjøres på 
mange ulike måter. Det er derfor 
nødvendig å tenke gjennom hva 
som er målet med arbeidet og 
hvilke begreper og ferdigheter 
som skal ha fokus. Det er viktig 
å tenke gjennom hvilke spørsmål 
vi tror elevene vil stille, og hvilke 
opplysninger vi regner med de vil 
trenge. Vi har laget et forberedel-
sesark til hvert opplegg som pre-
senteres, som vi tenker er nyttig i 
dette arbeidet. 

Matematikk i tre akter er en 
metode der elevene får arbeide 
undersøkende. Læreren kan 
observere arbeidet deres og kan 

(fortsettes side 64)
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LAMIS ønsker å bli mer digitale

oppmuntre dem til å finne nye løs-
ninger eller til å beskrive hvordan 
de tenker. Økten bør avsluttes 
med at elevene diskuterer aktivi-
teten og presenterer de forskjel-
lige løsningsmetodene som har 
blitt brukt. I forrige nummer av 
Tangenten (Wallace & Jensen, 

epostadressen din!

2017) var det en tekst om denne 
arbeidsmetoden. Den hadde 
eksempler fra ungdomstrinnet 
og videregående skole.

Vi gleder oss til å vise dere 
heftet i januar, og tar gjerne til-
bakemeldinger og fortellinger fra 
gjennomføring av aktivitetene.

Referanse
Wallace, A. K. & Jensen, R. (2017). 

Matematikk i tre akter. 
Tangenten – tidsskrift for 
matematikkundervisning, 
28(3), 2–7.

(fortsatt fra side 63)

Følg med på våre hjemmesider  
med informasjon om landskurs i  
Bergen februar 2018

LAMIS ønsker oppdaterte e-post-
adresser til alle medlemmene. Da 
kan både sentralstyret og lokal-
lagene sende ut informasjon om 
arrangementer. Vel så viktig er det 
at det blir mye enklere og billigere 
å sende ut faktura for medlems-
avgiften før nyttår. 

Send inn e-postadressen din 
til org.sek@lamis.no

Send inn 


