Temanummer om fagfornyinga

I dette nummeret av Tangenten er fokus på fornyinga av læreplanane. Prosessen er delt inn
i tre fasar. Monica Nordbakke orienterer i sin
artikkel om den første fasen der ein arbeidde
med å utvikla kjerneelement. Den neste fasen
handlar om å utvikla utkast til læreplan som
vert lagt ut til høyring. Toril Eskeland Rangnes
og Bjørn Smestad kommenterer utkastet. Dei
kjem inn på djupnelæring, talet på kompetansemål, samt progresjonsaspektet – både i kompetansemål, kjerneelement og tverrfaglege tema.
I utkastet står det at å læra matematikk
handlar om å finna løysingar, om å vurdera og
argumentera med matematisk språk. Slik læring
skal gje høve til å forstå natur og samfunn. Det
vert lagt vekt på samarbeid og kreativitet for at
elevar skal meistra å finna løysingar på autentiske problem der matematikk vert relevant også
utanfor skulen. Alle elevar skal no læra om vårt
urfolk, samane, og det er fokus på teknologi,
særleg programmering. Alle desse fokusa kan
du lesa meir om i dette nummeret.
Tore Christensen skriv om eit prosjekt der
elevar finn ut kor stor jorda er ved å bruka Pytagoras si setning og eigne høgdemålingar mellom
to punkt som ligg svært langt ifrå kvarandre.
Elevane må samarbeida og vera kreative for
å finna løysingar. Prosessen og svara legg til
rette for å forstå natur og få innsikt i storleikar.
tangenten

4/2018

Anders Wiik og Pauline Vos fylgjer opp fokuset på bruk av matematikk når dei gir døme på
korleis logaritmiske skalaer og plott vert brukt
i samfunnet, innan økonomi, psykologi, sosiologi, demografi og realfag. Elevar etterspør
argument for faget sin nytteverdi og relevans.
Wiik og Vos viser korleis ein kan svara.
Kirsten Siri og Jan Hermansen presenterer
ein undervisingsidé tufta på samisk kultur. Dei
har eit språkleg fokus når dei skriv om korleis
elevar kan læra om tal, måling og geometri ved
å arbeida med tradisjonelle samiske opphengsstativ. Når det gjeld undervising med bruk av
teknologi og digitale læremiddel, har debatten
i stor grad handla om programmering. Det er
ikkje enkelt å finna forsking som dokumenterer samanhengar mellom matematikklæring og
programmering. Då er det kjekt at me har ein
artikkel frå våre danske vener i tidskriftet Matematik. Peter Christensen viser oss matematisk
læringspotensiale knytt til programmering av
ein plenklyppar.
Me vonar dette nummeret kan bidra til at
lesarane våre engasjerer seg i den tredje fasen i
utviklinga av læreplanane.
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Christensen

Jordmåling
Elevene mine går på en Montessoriskole der de
i stor grad får bestemme selv når de vil jobbe
med de ulike fagene. Montessoriskoler følger de
samme kompetansemålene som offentlig skole,
har samme eksamen og følger ofte de samme
bøkene på ungdomstrinnet. Forskjellen ligger i
hvordan elevene jobber med fagene, og hvordan
skoledagen er organisert. Det er sterkt fokus på
ansvar for egen læring ved at elevene selv kan
velge hvilket fag de skal jobbe med i løpet av
skoledagen, de sitter i aldersblandede grupper,
elevene jobber i to lengre arbeidsøkter med en
lengre matpause fra kl. 11 til 12, og det er fokus
på konkret materiell.
Maria Montessori fant gjennom forskning
at effektiv læring ofte oppstod i et sensorisk
rikt miljø, et miljø som tilbød interaktive, men
uavhengige læringsmuligheter. I denne «utdanningslekeplassen» kunne barn velge fra et stort
utvalg av utviklende aktiviteter som promoterte
det Dewey kalte «learning by doing and reflection». Janet Kierstead løftet frem flere likhetstrekk mellom Montessori og Dewey i et foredrag
på The Claremont Reading Conference i 1980:
Tore Christensen
Stiftelsen Montessoriskolen i Bergen
torechri@online.no
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– Begge fremhevet at læring ikke bare innebærer passivt mottak av informasjon.
– Barnet danner mentale bilder ved å bruke
ting, ikke bare ved å bli fortalt om dem.
– Mye av læringen blir ubevisst absorbert fra
miljøet.
– Læring skjer også gjennom målrettet samhandling med miljøet.
Begge sier at læring skjer ved at kunnskap og
erfaring bygges i skjemaer, og fokuset på materiell og elevaktivitet er også sentralt. Montessoripedagogikken kan dermed plasseres i et
konstruktivistisk læringssyn. Jeg valgte å bruke
dette som basis da jeg skulle skrive min masteroppgave (Christensen, 2017). Jeg utviklet ulike
undervisningsopplegg der elevene fikk være
aktive og selv utforske ulike matematiske sammenhenger. Det store avsluttende prosjektet
var å bruke det vi hadde lært, til å måle noe så
gigantisk som selveste jordkloden!
Elevene fikk begynne med å leke med ulike
kvadrat. De fikk utdelt et elevark med spesifikke
kvadrat som de skulle sette sammen til trekanter (se figur 1) og så undersøke egenskapene
til trekanten. Etter hvert kom elevene frem til
Pytagoras’ setning.
I senere økter brukte vi læresetningen til å
se hvordan apper som f.eks. «Find my Iphone»,
4/2018
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Lengden på sidene til
kvadratene

Summen av arealet til
de to små kvadratene

Arealet til det største
kvadratet

Type trekant

7, 8, 10

A = 7² + 8² = 113

A = 10² = 100

Spissvinklet

4, 5, 8
6, 8, ?

Rettvinklet

8, 12, 17
Figur 1: Utdrag fra elevarket.

bruker Pytagoras. Elevene fikk deretter elevark
som viste reelle basestasjoner i lokalområdet.
Arkene oppgav avstanden fra hver målestasjon
til den tapte gjenstanden og høyden på basestasjonene. Ut fra dette brukte elevene Pytagoras
og passer til å finne gjenstanden. Jordmålingen
markerte slutten på prosjektet, og det er dette
artikkelen vil dreie seg om.
Alt man trenger for å måle størrelsen til
jordkloden, er to observasjonsposter med stor
avstand ved havnivå og Pytagoras. For at man
lettest mulig skulle kunne se hverandre på de
valgte observasjonspunktene, ville vi bruke
lommelykt og gjennomføre eksperimentet om
kvelden.
Observasjonspostene ser hverandre, og de er
i samme høyde. Så beveger de seg sakte nedover
til man finner punktet der de ikke kan gå lenger
ned uten å miste hverandre av syne. Da har man
situasjonen som er avbildet i figur 2. Vi utnytter
symmetrien som oppstår, ser på den ene halvparten og utleder en formel for jordradiusen ved
hjelp av Pytagoras (se figur 2):
R2 + a2 = (R + s)2
R2 + a2 = R2 + 2Rs + s2
a2 – s2 = 2Rs
R
tangenten
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a2 s a2
 
2s 2 2s

Figur 2: R = jordradius, a = halvparten av avstanden
mellom observasjonspunktene, s = høyden til
observatøren.

s
Vi kan se bort fra , siden dette vil bli et ube2
tydelig tall i denne sammenhengen.
Dette er jo helt utrolig! Det eneste man trenger for å måle jordradien, er altså en enkel høydemåling og å vite avstanden mellom observasjonspunktene. Men her må observatørene være
på samme høyde, og det må være to punkt med
stor avstand (ca. 15+ km) imellom.
Dette er en formel som kan fungere som en
god nøtt for de matematikkinteresserte elevene
på ungdomstrinnet, og det er en fin øving innen
algebra.
Uheldigvis er det sjelden at man vil få til
dette. Som oftest vil observatørene være på to
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Figur 3: Ulike høyder fra jordoverflaten opp til
tangentlinjen.

ulike høyder når synskontakten forsvinner. Hva
skjer da? Matematikken blir litt mer avansert,
men vi kan fortsatt ta utgangspunkt i Pytagoras.
Vi får situasjon illustrert i figur 3. Med Pytagoras får vi:
R2 + d12 = (R + h1)2
R2 + d12 = R2 + 2Rh1 + h12.

Elevene ble spurt: «Hvordan vet du at jorden er
formet som en ball?» Svært få mennesker (færre
enn 600) har sett selve jordkrumningen med
egne øyne, og bilder kan bli manipulert. Over
de siste årene har elevene mine vist meg flere
og flere YouTube-videoer som argumenterer for
en flat jord, og dette er faktisk en svært økende
trend. Er det mulig for oss å bevise at det vi tror
på, er sant?
Som vist kan man måle størrelsen til jordkloden ved å bruke formelen vi fant, men det
innebærer at vi må vite høyden vår. Hvordan
kan man egentlig måle høyden sin om man står
på en bakketopp? Dette var et spørsmål som
elevene fikk diskutere sammen i grupper, de
kom med flere originale løsninger, og vi diskuterte fordeler og ulemper med løsningene i
plenum. Vi valgte å bruke en av metodene som
ble utviklet under felles diskusjon: vaterstokk
og målebånd – en ganske enkel, men effektiv

Vi kan se bort fra h12, siden dette vil bli et ubetydelig tall i denne sammenhengen. Vi får da:
d12 = 2Rh1
og på samme måte får vi:
d22 = 2Rh2.
Den totale distansen, D, blir dermed:
D  2h1R  2h2 R .
Vi omformulerer og får:

D
R
 2h  2h
1
2


2


 .



Så fortsatt trenger man bare å vite høyden
man er på når synskontakten forsvinner, og
avstanden mellom observasjonspunktene.
4

Figur 4: Elever fra 9. og 10. trinn som er i gang med å
måle høyden til en bakketopp ved skolen. Metoden ble
utformet etter felles elevdiskusjon.
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flere ulike steder. Problemet var at det alltid var noe
som gjorde stedene uaktuelle. Prosjektet ble nesten
kansellert siden vi ikke
fant noen egnede steder.
Vi bestemte oss for et siste
forsøk: Salhus og Askøy.
Stedene var perfekte, de var
ca. 16,5 km fra hverandre,
og de var lett tilgjengelig.
Prosjektet kunne gjennomføres!
Elevene ble delt i to
grupper. I november 2016
stod så den ene gruppen
Figur 5: Siktlinjen fra Salhus (punkt 1) til Mjølkevikvarden (punkt 2).
elever ved industriområdet ved Mjølkevikvarden
(Askøy), og den andre stod
metode. Elevene fikk øve seg på en bakketopp
før vi gjennomførte målingene ved observa- ved Salhus. Ved å bruke bergenskart.no kunne
man enkelt måle opp avstanden mellom obsersjonspunktene (figur 4).
Elevene begynte nederst og jobbet seg oppo- vasjonspunktene.
Askøygjengen så blinkingen vår med en
ver ved å bruke vater som var lagt opp på en
bein stang. De målte høyden, markerte det nye gang, men vi slet med å finne dem. Dette var
startpunktet og gjentok prosessen. Det var to veldig rart siden flere av elevene hadde svært
grupper som gjorde to målinger, og de var over- sterke lommelykter. Problemet vårt var at vi
var for opptatt med å bruke kikkert. Vi så i feil
rasket over hvor like resultatene ble.
Ett av hovedproblemene var å finne et pas- område, og vi burde heller bare brukt øynene
sende sted for å gjennomføre målingene ved våre. Da vi la bort kikkerten, så vi dem med en
havet. For å få noen særlig målbar forskjell bør gang. Gjennom å snakke sammen via mobilteman ha en avstand på 15+ km, det må være lefon fant vi punktet der lyskontakten akkurat
langs havet, det må være trygt for elevene, og forsvant. Elevene ved Askøy målte så høyden
man må ha fri sikt. Før jeg startet undervis- fra havet og opp til bryggekanten. Så målte
ningsopplegget, hadde jeg sammen med min de høyden trinnvis opp til punktet der lyset
veileder fra UiB, Christoph Kirfel, undersøkt forsvant. Metoden er illustrert i figur 6 og er

Figur 6: Høydemålinger
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samme metode som elevene hadde øvd på tidligere.
Målingene på Askøy ble gjennomført ved
hjelp av vaterstokk og målebånd og av to ulike
grupper. Høyden opp til vaterstokken ble målt
opp, personen med vaterstokken gikk bort til
det nye punktet og prosessen ble repetert til
man kom frem til forsvinningshøyden til lyset.
Høydemålingen og kontrollmålingen stemte
overens, og det var bare noen centimeter i forskjell mellom de to gruppene.
Ved Salhus målte vi høyden først ved hjelp
av målebånd og vater, men på grunn av sikkerhetshensyn gikk vi over til å bruke lasermåler.
Ved Salhus forsvant lyset ved 6,85 meters høyde.
Askøygruppen målte høyden sin til å være 3,49
meter. Vi plugget dette inn i formelen vi fant:

Figur 7: Elever på 9. og 10. trinn var på industriområdet
ved Askøy. De hadde tykke klær, lommelykt, målebånd,
vater og godt humør.
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16546 m
R  
  6803820 m
 2  6, 85 m  2  3, 49 m 
Dette gav en jordradius som bare er omtrent
6,4 % større enn den reelle! Svært gode tall når
man tenker over at man kun bruker lommelykt,
vater og målebånd til å måle høydene!
Vi diskuterte videre hva som kunne ha
gjort at vi fikk litt feil resultat, og hva som kan
påvirke resultatet ved en slik måling. Elevene
trakk frem det at vi gjorde flere steg i høydemålingen, og at det dermed kan være små feil
i hver høydemåling som kan adderes opp til en
stor feil. Om vi hadde klart å gjøre alt med bare
én måling, hadde det blitt enda mer nøyaktig.
Elevene tok ikke opp at f.eks. bølger, lysbrytning og varierende jordkrumning også kunne
ha påvirket resultatet. Tallene vi fant, er fortsatt
ganske nøyaktige selv om vi legger inn en feilmålingsmargin på ±5 %, altså at den endelige
høydemålingen på hvert punkt kunne hatt en
feil på ±5 %. Om man da ser på de verst mulige
utfallene, vil man få en jordradius som bare er
ca. 10 % større enn den reelle verdien.
Under hele prosjektet fikk elevene komme
med tilbakemeldinger, og de var svært positive
6

til det praktiske arbeidet. Elevene virket mer
engasjerte, og undervisningsopplegget vil bli
gjennomført flere ganger. Forhåpentligvis med
like gode resultat!
PS: Dersom andre gjennomfører prosjektet,
så ønsker jeg gjerne å høre om hvordan det gikk,
og hvilke geografiske steder dere brukte ved
havet. Målet er å få bygget opp en liten «database» med aktuelle målesteder i landet. For en
grundigere gjennomgang av dette prosjektet
kan man lese masteroppgaven min (Christensen, 2017). Jeg vil også anbefale Gulaker og
Tvete (2004) sin artikkel om jordens krumning.
Referanser
Christensen, T. (2017). Analyse av undervisningsopplegg
med undersøkende matematikk (masteroppgave).
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Wiik, Vos

Hvorfor lære om logaritmer?
Matematikklærere får spørsmålet: «Hvorfor
skal vi lære om dette?», og det er ikke alltid like
enkelt å gi et godt svar på dette spørsmålet. Det
er viktig at læreren gir eksempler som er motiverende og interessante for elevene. Derfor ville
vi se nærmere på hvordan logaritmer anvendes
utenfor klasserommet, og hvordan disse anvendelsene kan formidles til elever. Vi fant at logaritmer brukes i overraskende mange fagfelt, og
at elevene var svært positive til å lære mer om
hvordan matematikken anvendes i ulike fag.
Introduksjon

Mange elever har et inntrykk av at skolematematikken er lite nyttig i livet utenfor klasserommet. Realiteten er likevel at mange av elevene vil
ha stor nytte av matematikk i fremtiden, både i
studier, arbeid og andre situasjoner. Derfor er
det viktig å formidle nyttigheten av faget.
Logaritmer har en lang historie. De første
logaritmetabellene ble laget for 400 år siden
Anders Wiik
Universitetet i Agder
anders.wiik@uia.no
Pauline Vos
Universitetet i Agder
pauline.vos@uia.no
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og har etter den tid vært et viktig verktøy for å
forenkle ellers vanskelige og tidkrevende utregninger. I stedet for multiplikasjon og divisjon
kunne man addere og subtrahere. Regning med
potenser og røtter ble forenklet til multiplikasjon og divisjon. I dag har vi effektive regnemaskiner som utfører disse utregningene både
raskere og mer nøyaktig enn mennesker klarer.
Så hva brukes egentlig logaritmer til i dag? Den
første delen av studien tar for seg dette spørsmålet: Hvem bruker logaritmer, og hvordan? For
å finne ut av det gjennomførte vi en litteraturstudie av forskningslitteratur og lærebøker fra
mange fagfelt, og spurte eksperter.
Disse resultatene ble så kondensert ned til
en kort liste med høydepunkter med fokus på
bredden av anvendelser. Bredden ligger ikke
bare i form av fagfelt, men også i form av hvordan logaritmer anvendes. Med utgangspunkt i
denne lista lagde vi en kort informasjonsfilm
som presenterer informasjon om logaritmer og
gir en oversikt over bruksområdene og bruksformene. Målet med filmen var å formidle at
logaritmer kan være relevant. Med det mener
vi at logaritmer kan oppleves som nyttig i å
nå fremtidige mål, for eksempel i studier eller
arbeid.
Den andre delen av studien består i å teste
filmen. Den ble vist til åtte elever i en R1-klasse
på en videregående skole. Elevene ble intervjuet
7

i par både før og etter at de så filmen for å finne
ut av hvilke interesser de har, knyttet opp mot
hvilke tanker de gjorde seg om filmen. Studien
som helhet er presentert i masteroppgaven til
Wiik (2017).
Hvem bruker logaritmer, og hvordan?

Vi fant en stor bredde i anvendelser av logaritmer. Mye større enn vi hadde ventet. Det viste
seg at logaritmer er i bruk på mange fagfelt. Vi
fant eksempler på anvendelser på alle fagområdene vi undersøkte. Logaritmene dukker opp i
de tradisjonelle «harde» realfagene som fysikk,
kjemi og ingeniørvitenskap; innen biologi og
medisin finnes det tallrike eksempler på anvendelser av logaritmer; og innen økonomi, psykologi, sosiologi og demografi finnes det mange
gode eksempler på at logaritmer brukes.
Logaritmer anvendes i dag på flere ulike
måter. Det er nyttig i målinger hvor det er
stort spenn mellom høyeste og laveste verdi.
For eksempel i astronomi blir ofte avstander
fremstilt logaritmisk for å imøtekomme «stor»
og «liten». Ellers er avstanden mellom jorda og
månen for liten til at den kan sammenliknes
med avstanden fra jorda til nærmeste sorte hull.
Figur 1 viser en autentisk graf av fødselsvekt og
spedbarnsdødelighet. De fleste spedbarn med

Figur 1: Spedbarnsdødelighet (bearbeidet fra Wilcox &
Skjaerven, 1992).
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liten fødselsvekt dør, men bare noen få med
normal fødselsvekt dør: Vi kan lese fra grafen
at blant barn med fødselsvekt på 1000 gram er
dødeligheten omtrent 800 av 1000 barn, mens
blant barn med fødselsvekt på 3500 gram er
dødeligheten nede på 1–2 av 1000 barn. For å
imøtekomme «mange» og «få» har man brukt
en logaritmisk skala. Den logaritmiske skalaen
får frem at for lav fødselsvekt snakker man om
differanser på hundrevis av barn, mens man for
barn med fødselsvekt på rundt 3500 gram snakker om differanser på mindre enn ti barn. En
lineær skala ville forringet lesbarheten.
Logaritmiske skalaer som pH-skalaen, Richters skala og decibelskalaen er kjent for mange.
Det de har til felles, er at en økning på én enhet
tilsvarer en multiplikasjon i styrken på fenomenet som måles. I de fleste tilfeller er det en faktor
på ti, som i eksempelet om spedbarnsdødelighet. For eksempel betyr en økning på en enhet
i decibelskalaen at lydstyrken tidobles. Mindre
kjent er kanskje Weber-Fechner-loven, som
slår fast at intensiteten av en sanseopplevelse
er proporsjonal med logaritmen av styrken på
stimulusen som forårsaker den. Riktignok har
denne loven senere vist seg å ikke holde for store
verdier, men det er likevel en spennende anvendelse av logaritmer.
Logaritmiske plott er plott hvor minst en
av aksene er logaritmisk. En logaritmisk akse
kjennetegnes av at hvert «hopp» svarer til multiplikasjon med en bestemt faktor (se figur 1),
akkurat som i en logaritmisk skala. Slike akser
kalles logaritmiske fordi logaritmen av tallverdiene svarer til en lineær akse.
Figur 2 er et godt illustrerende eksempel på
hvorfor logaritmiske plott anvendes. Her er
det samme tallmaterialet fremstilt i et vanlig
lineært plott (øverst) og et logaritmisk plott
(nederst). Det lineære plottet får tydelig frem
forskjellen mellom fattig og rik, men det er
svært vanskelig å skille posisjonen langs førsteaksen til land som Togo og India. Ser vi derimot på den logaritmiske fremstillingen, får vi
et helt annet bilde av situasjonen. Det er tydelig
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Figur 2: Health and Happiness (bearbeidet fra The
Economist, 2010).

at hvert steg langs førsteaksen svarer til en dobling av brutto nasjonalprodukt per innbygger
(BNP/GDP), og her kommer det frem at India
ligger omtrent to steg over Togo, altså har India
omtrent fire ganger større BNP per innbygger.
Det man får frem i logaritmiske plott er altså
den multiplikative forskjellen mellom datapunktene, i motsetning til lineære plott som får frem
den additive forskjellen. Hva som er best å
bruke, avhenger av dataene som skal presentetangenten
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res, og hvordan man ønsker å presentere dem.
Et annet spennende eksempel er Hans Roslings
dynamiske boblegraf (figur 3). Her sammenlignes inntekt (logaritmisk x-akse) med forventet levealder (lineær y-akse) for selvvalgte
land (boblene) over tid (1800–2015). Landenes
befolkning (boblens areal) og regiontilhørighet
(farge) fremkommer også i grafen. Velkjente
hendelser i verdenshistorien gjenspeiles i plottet.
For eksempel gjør mange land et hopp nedover
i forventet levealder i 1918, under første verdenskrig. Et interessant diskusjonsspørsmål for
undervisningen kan være hvordan plottet ville
sett ut hvis x-aksen ikke var logaritmisk. Dette
plottet viser tydelig hvordan logaritmer er et
nyttig kommunikasjonsverktøy i demografi og
historie. Lenke til den interaktive grafen finnes
i referanselista.
Logaritmer brukes også som et beregningsverktøy. Slike anvendelser fant vi mange eksempler på i statistikk, økonometri (anvendelse av
statistiske metoder på økonomiske data). Vi fant
også eksempler på at logaritmer brukes i analyse av statistiske datamaterialer i sosiologi og i
modellering i biologi.
Vi vil også trekke frem noen eksempler hvor
logaritmer brukes i ren matematikk. Logaritmer
kan brukes til å vise at det finnes like mange
reelle tall som det finnes positive reelle tall.
Dette resultatet kan fremstå som absurd og kan
vekke interesse. Primtallsatsen angir en sammenheng mellom primtallenes fordeling og den
naturlige logaritmen. Litt forenklet sier primtallsatsen at for store n er antall primtall mindre
n
eller lik n omtrent lik
, eller den enda mer
ln n
n dx
. På grunn
nøyaktige approksimasjonen ∫0
ln x
x
1
av identiteten ln(x )   t dt , er den naturlige
1

logaritmen nødvendig for å kunne integrere alle
monomer.

Hva betyr dette for elevene?

Da vi intervjuet de åtte elevene før de fikk se
filmen, ga flere av dem inntrykk av at de så på
9

Figur 3: Hans Roslings dynamiske boblegraf (Gapminder, u.å)

matematikken de lærte, som lite relevant for
dem personlig:
Bjørn

Daniel

Jeg tenker at matte egentlig handler om å teste forståelsen og teste
hvordan hjernen kan sette sammen
mønster og ting og tang.
Logaritmer ja … Ja det var faktisk et
av de punktene som jeg ikke var så
sikker på om er brukbart.

At logaritmer er relevant for en elev, tolker vi
som at eleven har en oppfatning av at logaritmer kan være nyttig for å oppnå et mål. Det er
påfallende at flere elever ga inntrykk av at matematikken de lærer, ikke er relevant i seg selv. I
stedet ser flere av dem på matematikkfaget som
en test av elevenes logiske tenkeevne. Derimot
fortalte flere av dem at de så på matematikkfaget som relevant, fordi matematikken er et krav
eller en fordel i mange studier.

10

Christian [Jeg har valgt R1-matte fordi]
jeg er usikker på hva jeg vil gjøre
videre. Jeg vil holde alle dører
åpne.
Noe annet som overrasket oss med responsen,
var hvor mange ulike ambisjoner elevene hadde.
Vi forventet at de fleste elevene ville være mest
interessert i å studere noe relatert til realfag
siden de har valgt realfaglig matematikk, men
bildet som tegnet seg, var mye mer nyansert.
Elevene fortalte om ambisjoner og drømmer om
å bli ingeniører, sosialantropologer, psykologer,
idrettsutøvere og biologer. Ingen av dem hadde
bestemt seg for et konkret studieløp enda, og
for noen var det ikke fagområdet i seg selv, men
andre ting som var viktig:
Daniel

Jeg vil ha en forholdsvis høyt
utdannet jobb som jeg kan leve godt
av. Og som jeg kan ha det gøy med.
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Utdanningsnivå, lønn og interessante arbeidsoppgaver, kort sagt status, er viktig for noen
elever.
Alt dette gir flere grunner til at det er viktig
å formidle for elevene at matematikken de lærer
om, faktisk er nyttig, og ikke bare i fag som tradisjonelt forbindes med matematikk. Elevene
står overfor viktige valg i livet, og de trenger
kunnskap for å ta de valgene. Bedre kunnskap
om anvendelser av matematikk kan også være
en sterkt motiverende faktor for videre læring.
Hvordan kan relevansen av logaritmer
formidles til elever?

Det er mange måter å formidle relevansen av
matematikk på. For eksempel kan man bruke
oppgaver med realistiske kontekster og undersøkende modelleringsoppgaver, og man kan
bruke caser av situasjoner hvor matematikk
anvendes. Ulempen med disse metodene er at
de ikke egner seg til å vise bredden av mulige
anvendelser, og det kan være krevende å utvikle slike undervisningsopplegg. For å formidle
bredden i anvendelsene og samtidig nå ut til et
større publikum valgte vi å lage en kort instruksjonsfilm. Filmen vår er rettet mot elever som
har grunnleggende kunnskaper om logaritmer
i tråd med kompetansemålene for matematikk
1T og R1. I denne filmen tar vi for oss en kort
introduksjon til logaritmer, forklarer kort hvordan bruksområdene har endret seg gjennom
historien, og gir en rask innføring i hvordan
logaritmiske akser er bygd opp. Deretter viser vi
mange eksempler på logaritmiske plott fra ulike
fagområder, lister opp ytterligere fagområder
hvor logaritmer brukes på en eller annen måte,
og viser en rekke formler som involverer logaritmer. På denne måten håper vi å demonstrere
tydelig at logaritmer brukes på flere måter og i
veldig mange fagfelt, inkludert mange fag som
man sjelden forbinder med matematikk. Det
var svært tidkrevende å finne alle eksemplene
på anvendelser av logaritmer. Derfor er det vårt
syn at ansvaret for å formidle nyttigheten av
matematikken ligger på lærebokforfatterne.
tangenten
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Elevenes tilbakemeldinger

Etter å ha sett filmen fikk vi mange tilbakemeldinger fra elevene. Alle elevene ga uttrykk for
at filmen formidlet etterlengtet informasjon, og
noen elever kom med konstruktive tilbakemeldinger.
Daniel

Emilie

[filmen] gjør noe som skolen ikke
gjør, som er å opplyse hvorfor vi
trenger ting. Det er faktisk noe jeg
ser på som et veldig stort problem.
Folk spør jo alltid hva trenger du
matte til egentlig, og det er jo ganske
gøy å faktisk få en forklaring på det.

En elev var spesielt overrasket over mangfoldet
i filmen og relaterer det til studievalg:
Gjertrud Jeg kan bruke det i biologi … og i
psykologi ble jeg litt sånn [tar en
liten pause], sosiologi «å ja, kan du
bruke det det også?» Men så skjønner jeg jo når du har nevnt det at
det går jo an å bruke det, du har jo
masse grafer og … [Jeg] kan relatere
det siden jeg skal velge [studie] nå,
det er fint å vite at matten har noe å
si.
Medeleven følger opp med å si at «det føles ikke
alltid slik [at matten har noe å si]». Det er helt
klart at disse elevene savner informasjon om
bruksområdene til matematikken. Det handler
blant annet om motivasjon:
Daniel

Jeg tror vi trenger å vite hva vi
bruker det vi lærer til. Det kan også
hjelpe veldig mye med motivasjon
faktisk.

Fokus på relevans kan ha negative konsekvenser for enkelte elever. I vår forskning fant vi to
eksempler på hvordan det kan skje. Det ene
tilfellet var en elev som ikke opplevde at noen
av eksemplene i filmen var relevant for ham, så
11

logaritmer fremstår som mindre relevant etter
å ha sett filmen. Det andre tilfellet var en elev
som opplever logaritmer som vanskelig, og så
at logaritmer brukes i noen fagområder hun
er interessert i. På den måten kan filmen være
demotiverende.
Svakheter ved filmen

Etter at intervjuene var analysert, ble enkelte
svakheter ved filmen tydelige. For eksempel
kom det frem at mange av elevene hadde fått
et ensidig syn på at logaritmer først og fremst
brukes i logaritmiske plott og mindre i andre
former. Denne ubalansen skyldes at filmen
legger uforholdsmessig stor vekt på plott. Flere
av elevene var også usikre på hva som var sammenhengen mellom logaritmer og logaritmiske
plott. En annen svakhet ved filmen er at den ble
spilt inn med relativt enkelt utstyr med skjerminnspilling («screencast») og mikrofon på en
laptop. Det førte til lav produksjonskvalitet.
Konklusjon

Elever i videregående skole som står overfor valg
av studier som kommer til å være avgjørende
for resten av livet deres, er fulle av ambisjoner
og drømmer for fremtiden. Likevel indikerer
resultatene våre at disse elevene vet lite om
hvordan skolematematikken anvendes utenfor
klasserommet. Vi fant at logaritmer anvendes
i et bredt spekter av fagområder, og mange
av eksemplene er dagsaktuelle og relevante
for elevene. Elevene uttrykte selv at de ønsker
mer informasjon om hvordan matematikken
de lærer, anvendes. Vi mener derfor at det bør
legges vekt på å formidle relevansen av pensum
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i matematikk. Dette kan ha mange fordeler og
behøver ikke å ta lang tid. Vår forskning viser
at en film på under fem minutter er nok til å gi
elevene en god innføring i bruksområdene til
matematiske begreper, og at dette generelt ble
veldig godt mottatt av elevene.
Korte instruksjonsfilmer er en metode å formidle relevansen av matematikk. Det er tidkrevende å lage en instruksjonsfilm, men den har et
stort nedslagsfelt. Filmformatet er dårlig egnet
til å forklare matematiske sammenhenger, så
den underliggende matematikken bør formidles på andre måter i forkant, slik at elevene er
forberedt til å forstå innholdet i filmen.
Andre metoder kan være å bruke litt tid i
undervisningen på å fortelle om anvendelser og
ikke minst bruke autentiske oppgaver fra ulike
fagfelt i undervisningen.
Filmen kan du se her: https://www.youtube.
com/watch?v=nWQubl3D_1g
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Siri, Hermansen

Suonjir og luovvi –
lokal samisk tradisjon
Den samiske skolen er for det meste en bearbeidelse av en norsk nasjonal skole og ikke
oppbygd fra grunnen som en helhetlig skole
(Keskitalo, 2009). I en samisk skole er samisk
kultur både forutsetning og utgangspunkt for
undervisningen og ikke bare et tillegg. Derfor
blir det mer og mer aktuelt for samisk skole å
se samisk tradisjonell kunnskap og matematikk
i sammenheng. Forfatterne jobber på hver sin
skole i Kautokeino som henholdsvis lærer og
rektor. Undervisningsideen som blir presentert
i artikkelen, har vi utviklet sammen i forbindelse med den nye overordnede delen av læreplanen og på bakgrunn av erfaringer med bruk
av de samiske tradisjonelle opphengsstativene
goađádas, suonjir og luovvi. Dette er tradisjonelle samiske opphengsstativer som er utviklet
gjennom hundrevis, kanskje tusenvis av år.
Samiske skoler skal legge til rette undervisning
på grunnlag av samiske verdier, språk, kultur og
Kirsten Karen M. N. Siri
Guovdageainnu mánáidskuvla /
Kautokeino barneskole
kirstenkarensiri@gmail.com
Jan Ole K. Hermansen
Máze skuvla / Masi skole
jan.ole.klemet.hermansen@kautokeino.
kommune.no

tangenten

4/2018

Goađádas: Når tre stokker av bjørk settes
opp mot hverandre, så blir det goađádas.
Goađádas brukes på vidda og på flate og jevne
steder ved siden av lavvoen hvis man behøver
å henge opp noe til tørk, henge opp kjøtt eller
klær (se figur 1).
Suonjir: Når to goađádas settes opp ved
siden av hverandre med en bjørk på tvers som
en bjelke. Den har samme bruksområde som
goađádas.
Luovvi: En luovvi har fire goađádas, og oppå
dem ligger flere bjørk på tvers som en «hylle»
til lagringsplass (se figur 2).
Tekstboks 1: Begrepsforklaring

samfunnsliv. Ifølge læreplanen er det også viktig
å vektlegge materiell og immateriell kulturarv
som for eksempel tradisjonell kunnskap.
Ifølge overordnet del skal alle elever lære
om samisk kulturarv, ikke bare elever i samisk
skole. Vi viser også hvordan det tverrfaglige
temaet bærekraftig utvikling kan integreres i
matematikkfaget i samisk skole. Opplegget er
foreløpig ikke utprøvd i våre skoler. Undervisningsideen kan også fungere som inspirasjon for
ikke-samiske skoler, der de kan bruke sin lokale
kultur og sine tradisjoner i matematikkfaget.
Elevenes språk og samisk tradisjonell kunnskap er i sentrum i opplegget. Goađádas, suon13

Figur 2: Luovvi, i skolegården på Guovdageainnu
mánáidskuvla / Kautokeino barneskole (foto: Kirsten
Karen Siri).

Figur 1: Goađádas. Fundamentet til både suonjir og
luovvi. Fra skolegården på Guovdageainnu mánáidskuvla
/ Kautokeino barneskole (foto: Kirsten Karen Siri).

jir (opphengsstativ) og luovvi (stillas) er stillaser laget av bjørk. Samene har fra gammelt av
brukt disse stillasene under reinflytting og ellers
i hjemmene til oppbevaring av kjøtt og andre
ting, for eksempel klær (Buljo, 1994). Begrepene
er forklart i Tekstboks 1.
Matematikkinnholdet i undervisningsopplegget er tall, måling og geometri. Opplegget
er tverrfaglig og fokuserer på elevers læring av
samiske tradisjonelle begreper.
Samisk kunnskap og tradisjonell kunnskap

Samisk tradisjonell kunnskap er først og fremst
kunnskap som samer har hatt i all tid. Samer
14

har sine skikker som har blitt overført fra generasjon til generasjon, og disse skikkene danner
grunnlag for samenes kultur. Tradisjonene har
fulgt menneskene og har forandret seg etter
behov og gjennom utvikling. Tradisjonene
stammer fra daglige situasjoner og behov (Vars,
Gaski, Solbakk, & Solbakk, 2007). Ofte tenker
man direkte på duodji, reindrift, naturbruk og
kunnskap fra disse områdene når det er snakk
om samisk tradisjon. Samer før i tiden hadde
ikke skriftspråk, og den vanligste måten å overføre kunnskap på var muntlig (Vars et al., 2007).
Samisk kultur har sin egen matematikk i
likhet med andre urfolkskulturer (Bishop, 1991).
Matematikk kan knyttes sammen med temaer
som matlaging, baking, idrett, reindrift og fiskeri, slik Jannok Nutti (2013) anbefaler. Innen
reindrift og utmarksnæring er det naturlig å
bruke tall, målinger og beregninger i hverdagslig praktisk arbeid.
La barna bruke sitt eget språk

Johnsen Høines (2006) oppfordrer til å la barna
bruke sitt eget språk. Voksne må lære å tolke
barnas språk og finne ut hva de vil fortelle. Elevenes nye språk utvikles på grunnlag av deres
eget språk. Hvis vi krever at elevene kun skal
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snakke med et faglig korrekt matematikkspråk,
kan det føre til at elevene blir usikre på seg selv.
Første ordens språk er det språket barnet spontant snakker, og ordene har direkte tilknytning
til begrepsinnholdet. Andre ordens språk er
det språket som ikke har direkte tilknytning
til begrepsinnholdet, og ofte krever begrepene
oversettelse og forklaring (Johnsen-Høines,
2006). Barnet som forklarer noe sponant, bruker
sitt første ordens språk.
Lærernes arbeid er å bidra i prosessen der
elever utvikler språket slik at begreper som er
andre ordens språk, kan bli til første ordens
språk. I prosessen kan skolematematikk kobles
sammen med elevens egen matematikk og
språkuttrykk som kan fungere som verktøy for
læring (Johnsen-Høines, 2006). En slik prosess
har tre faser. Med utgangspunkt i to «typiske»
elever viser vi eksempler på de tre fasene.
Eksempel på fase 1:

Ánte er ikke så kjent med objektet goađádas. På
skolen skal elevene lære å lage goađádas. Sara
vet hva goađádas er, bare hun hører og ser ordet,
de bruker goađádas hjemme, og hun har også
lagd en selv. Læreren snakker om goađádas. Sara
tenker automatisk at goađádas har tre støtter,
og at den er trekantformet. Læreren må bruke
bilder som hjelp for at Ánte skal få en oppfatning av hva dette er. Etter at Ánte har arbeidet
med å lage en goađádas, er begrepet goađádas
og begrepsinnholdet blitt en del av hans første
ordens språk. Han kan og forstår ordets helhetlige innhold. På skolen skal de etter hvert også
lage suonjir og luovvi.
Elevene oppfordres til å bruke den matematikken de allerede har, og samtidig utvikle
den på grunnlag av sitt eget kjente matematiske språk. Læreren må derfor gjøre seg kjent
med elevenes språkbruk og bygge videre på
den kunnskapen elevene har. I fase 1 utvikler
elevene språket sitt sammen med medelevene.
Elevene må også få erfare at deres eget språk
og kunnskap er viktig. Problemløsning og
utforskning er også viktig i fase 1 (Johnsentangenten
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Høines, 2006). I teksten om kjerneelementene
står det: «Utforsking og problemløsing – Utforsking handler om at elevene leter etter mønstre
og finner sammenhenger. Elevene skal legge mer
vekt på strategiene og framgangsmåtene enn på
løsningene. Problemløsing handler om at elevene utvikler en løsningsmetode på et problem de
ikke kjenner fra før.» (Regjeringen, 2018, s. 15).
Senere i artikkelen vil vi komme tilbake til mer
om dette og hvorfor akkurat dette er viktig spesielt i en samisk skole.
Eksempel på fase 2:

Sara og Ánte har nå en nokså lik begrepsforståelse om goađádas, suonjir og luovvi. Nå skal
elevene snakke om den matematiske delen
av opplegget. Ánte vil erfare at goađádas har
tre støtter. Til suonjir behøver man det dobbelte, to goađádas. Til luovvi trenger man
fire goađádas. Sara har erfaringsgrunnlag til
å kunne sette språk på geometriske former
hun finner i stillasene. Hun kan for eksempel
beskrive at goađádasas har tre trekanter (se
figur 2, goađádas) og på luovvi er det en firkant
oppå fire goađádas. De to elevene forventes å
bruke et dynamisk uformelt språk og et formelt
matematisk språk parallelt. Læreren hører hva
de sier, og veileder dem videre. «Det nye språket» kobles til det språket som elevene allerede
innehar, dette er målet i fase 2. I denne fasen
jobber elevene fram mot et mer formelt matematikkspråk. Målet med undervisningen er at
elevene skal lære seg å tenke gjennom et formelt
matematikkspråk. Elevenes muntlige språk blir
et bindeledd til det matematiske symbolspråket
(Johnsen-Høines, 2006).
Eksempel på fase 3:

Læreren har styrt undervisningen på grunnlag
av Ántes og Saras matematiske språk. I denne
fasen jobber de videre med symboler og formelt
matematikkspråk og med regnestykker og skriver tallsymboler. Her formulerer elevene matematiske problemer, og de må løse problemene
selv. I denne fasen kan man vente at elevenes
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formelle matematiske språk blir deres første
ordens språk og brukes uanstrengt sammen
med uformelt språk. Det er ikke likevel sagt at
det er slik. Elevenes kunnskaper og språkbruk
er forskjellig, og det er vanskelig for læreren å
vurdere nettopp når det matematiske språket
har blitt første ordens språk (Johnsen-Høines,
2006).
Den nye læreplanens overordnede del

Overordnet del – verdier og prinsipper (Regjeringen, 2017) for læreplanen slår fast at planen
også gjelder for den samiske skolen. Begrepet
samisk skole forklares som «opplæring som
følger et samisk parallelt likeverdig læreplanverk» (s. 3).
Språket er svært viktig i undervisningsideen.
Elevene skal bli gode språkbrukere for å utvikle
sin språklige identitet til tenkning, meninger,
kommunikasjonen og bånd. Via språket utvikler elevene tilhørighet og kulturell forståelse. I
arbeidet med suonjir og luovvi lærer de å bruke
begrepene aktivt når de må kommunisere med
hverandre. Allsidige læringsarenaer gir praktiske erfaringer som har forankring i det virkelige liv. Det kan utvikle elevenes motivasjon
og forståelse. Ved hjelp av nærmiljøet og samfunnet kan vi positivt utvikle skolen og elevens
fremgang. Undervisning som inneholder samisk
tradisjonelt arbeid, forventes å flyttes til andre
arenaer enn klasserommet. Ofte vil slik undervisning foregå ute i naturen.
Læreplanens overordnede del trekker også
fram bærekraftig utvikling som ett av tre tverrfaglige temaer. Mennesket er en del av naturen, og vi har ansvar for å bruke den fornuftig.
I undervisningen må man lære å respektere
naturen og verne ressursene. Elevene skal lære
at menneskers levesett påvirker naturen og klimaet. I undervisning der naturen brukes, er
det viktig å lære at man ikke skal bruke mer
enn man har bruk for. Man kan bruke naturen,
men ikke ødelegge den. Elevene skal lære at vi
må beskytte landskapet, ikke ødelegge det slik
at kommende generasjoner ikke får dekt sine
16

behov. Derfor kan de ikke uten videre hugge
ned tilfeldige trær for å lage suonjir og luovvi.
Undervisningsideen

Under arbeidet ser vi det som viktig at elevene får oppdage løsninger mens de prøver seg
fram, utforsker og finner sine strategier. Ett av
kjerneelementene er utforskning og problemløsning. I denne undervisningsideen er det lagt
til at utforskning er en metode for å komme til
løsningen. Utforskning og utprøving er måten
barna vanligvis lærer på i samiske hjem. I noen
situasjoner blir barna veiledet av voksne, da vil
aktivitetene bli styrt av voksne. Vi ser det som
viktig at samiske skoler lar elevene bruke utforskning til problemløsning i matematikkfaget,
da dette er en kjent måte å lære på for de fleste
samiske barn.
Temaet settes i gang med at læreren forklarer innholdet i arbeidet med luovvi og suonjir.
Læreren inviterer til matematisk tenking allerede i begynnelsen ved å spørre hva goađádas
er. Her kan læreren forvente at elevene spontant
svarer at den har lávvoform, en trekant eller tre
pinner på skrå. Noen sier bare kanskje at det
er goađádas. I denne delen kan læreren observere elevenes spontane språksetting, deres første
ordens språk. Goađádas består av tre stokker.
Elevene skal finne ut hvor mange stokker man
trenger til sammen til luovvi og suonjir. Elevene oppdager kanskje at tre-gangen kan benyttes. I denne samtalen forventer læreren at elevene kommer inn på begrepene beali eambbo
og beali unnit. For eksempel: «En suonjir har
beali eambbo / dobbelt så mange stokker som
goađádas, og en luovvi har dobbelt så mange
som suonjir». Til sammen er det 12 stokker som
danner fundamentet på luovvi.
Trekantene i goađadas utgjør en sterk konstruksjon. Dette kan vi i undervisningen vise
fram med trelister skrudd sammen som en trekant og en annen som en firkant. Prøver man
å bevege på disse to figurene, oppdager man at
firkanten kan endre form i motsetning til trekanten. Dette kan vekke elevenes nysgjerrighet,
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og de inviteres til å finne ut hvorfor goađadas er
dannet som trekanter.
Luovvi er formet som en firkantet hylle oppå
fire goađadas. Vi utfordrer derfor elevene til
å undersøke hvordan man kan få mest mulig
plass oppå en luovvi. Innledningsvis lar vi elevene undersøke sammenhenger mellom areal og
omkrets i ulike rektangler. For eksempel kan
de bruke et 20 meter langt tau som er bundet
sammen i endene, der fire elever danner hjørnene i et rektangel. Lengdene på sidene endres,
og elevene regner ut areal og omkrets på figurene (se figur 3).
– Hvor stort er arealet på figurene?
– Hva er omkretsen?
– Hva oppdager vi?
Slike beregninger kan være til hjelp for å se
hvilken av firkantene som trenger minst materialer for å oppnå et visst areal, med tanke på å
spare naturen. Ikke minst bruker de også dette
til å beregne arealet på «hylla» oppå luovvien.
Elevene regner ut hvor mange og hvor tykke de
horisontale bjørkene oppå må være for å dekke
arealet slik at det ikke blir for store mellomrom
(se figur 2).
Matematikken oppstår også under det
praktiske arbeidet

Høyden på luovvien (se figur 2) må vurderes.
Stillasene må være stødige, så man må vurdere
avstanden mellom stokkene og avgjøre hvor
spisse de skal være.
Bjørketreets omkrets må også vurderes ut fra
hva luovvien skal brukes til. Høyden må være
passelig, slik at mennesker når opp for å henge
ting oppå den. Samtidig må den være høy nok
til at dyr ikke rekker opp. Gjennom erfaringer
og praktisk arbeid har de fleste elevene begreper
for mål og plasseringer, for eksempel høy, bred,
lang, tjukk, oppreist og skrå.
Måling og telling brukes også i det praktiske
arbeidet. Stokker og bjelker må være omtrent
tangenten

4/2018

Figur 3: Areal av ulike firkanter.

like lange, og antallet må være riktig. Goađádas
må ha passelig høyde. Det betyr at elevene må
vurdere hjørnestørrelsen på goađádas. Hvis
hjørnene blir for stumpe, kan hele konstruksjonen rase sammen. Elevene må undersøke,
vurdere og eksperimentere med hvor bratt
oppreist hjørnene i stokkene må være. I byggingen av luovvi vil elevene arbeide selvstendig
og utforskende, så her er lærerens rolle å være
tilbaketrukket, og elevene får anledning til virkelig å prøve og feile på veien fram mot å undersøke hva som må til for å få en stabil luovvi. Når
elevene skal bygge luovvi, må de samarbeide. Da
forventes det at de snakker sammen og bruker
begreper fra sitt daglige språk og fra det matematiske språket de har lært. Da forventer vi at
matematikk også kan brukes til styrking og
revitalisering av det samiske språket og ikke
minst den samiske kulturen. Slik kan elevene
oppleve matematikkfaget på en annen måte enn
når de jobber med tradisjonell klasseromsundervisning.
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Kan elever programmere en
plæneklipper? Kan læreren?
Projektet PaNaMa

PaNaMa projektet er et tværnationalt samarbejdsprojekt mellem: Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL),
Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Syddansk
Universitet og professionshøjskolerne UC Lillebælt og UC Syd og IPN – Leibniz-Institut
für die Pädagogik der Naturwissenschaften
und Mathematik an der Universität Kiel og en
række erhvervspartnere i Slesvig/Holstein og
Syddanmark.
Ja tak – hvor galt kan det vel lige gå?

Kort inde i dette skoleår fik jeg en opfordring
til at lade mine afgangselever deltage i projektet PaNaMa, som ønsker at give eleverne nogle
erhvervsmæssige perspektiver i regionen Syddanmark/Slesvig Holstein for på denne måde at
være med til at motivere dem til det regionale
arbejdsmarked. Et tværfagligt og tværkulturelt projekt, som inddrager fagene, matematik,
samfundsfag og naturfag. Projektet var dengang stadig i sin vorden og på udviklingsstaPeter Christensen
Ølgod Skole
pete7359@vkskoler.dk
Denne artikkelen er tidligere trykt i Matematik
nr. 3, 2018.
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diet, så udover at det lød spændende, og at det
var noget med robotter og fremtidsperspektiver
på elevernes valg af erhverv, så var der ikke så
meget håndgribeligt i projektet. Således oplyst
sagde jeg omgående: ”ja tak” − også selvom mit
kendskab til robotter og robotteknologi generelt
var på et absolut minimum. Nå ja, jeg vidste, at
mange virksomheder benytter sig af robotteknologi, men ikke til hvad. Jeg vidste, at mange
har en plæneklipper, der kaldes en ”robotplæneklipper”, men jeg vidste intet om, hvordan den
fungerer på det tekniske niveau. Jeg kunne jo
have valgt at sige ”Nej tak”, men selve tanken
om at undersøge noget og fordybe sig sammen
med eleverne pirrede mig i en grad, så jeg sagde
”Ja” og tænkte samtidig ”Hvor svært kan det
være? Og hvad er det værste, der kan ske, hvis
du ikke kan finde ud af det?”
Således udrustet var jeg klar til at gå i gang
med projektet. Mine didaktiske overvejelser var
på baggrund af min før-viden relativ begrænset.
I første omgang gjaldt det om at udvide både
elevernes og mit kendskab til robotter.
Jeg lavede derfor en padlet (figur 1) og fik
eleverne til at komme med bud på robotter
og deres anvendelse for at finde ud af, hvad de
egentlig forestiller sig.
Som man kan se, så er de overvejende positive overfor robotteknologi. Mange af eleverne
kommer fra landet, og ser dagligt robotter i
landbruget, foder-/malkerobotter, som gør
19

Figur 2: Elever øver “Line Follower”.

at den ældre har en våd ble, og derefter aktiveres
til at skifte og vaske den ældre. Men robotstøvsugere eller gulvvaskere gjorde ingenting, bare
det ikke erstattede den daglige menneskelige
kontakt.
Ozobot – en bordtennisbold på tre hjul!

Figur 1: Padlet før projektet går i gang.

arbejdet lettere for landmanden. Flere af eleverne ønskede sig også en robot, der kunne rydde
op og støvsuge for dem. Med andre ord, robotter kan gøre ens hverdag lettere. Andre havde
set, at der på nogle demensplejehjem var blevet
indkøbt tøjdyr, som de demente kunne ”pusle”
om. De tænkte, at man måske kunne programmere tøjdyrsrobotter til at reagere på den
dementes berøringer − ligesom en levende hund
eller kat − til glæde for de demente. Det førte til
en etisk snak om, hvilke opgaver man kunne tillade sig at sætte robotter til. F.eks. brød eleverne
sig ikke om tanken om, at en robot registrerer,
20

Projektet stillede to kasser med 36 stk. EvoOzobotter til rådighed for os, sådan nogle
små dimser på hjul, ca. på størrelse med en
bordtennisbold. Jeg havde i samarbejde med
mine kolleger omlagt skemaet for begge klasser, så vi havde 22–24 lektioner i hver klasse
til rådighed for projektet. Da jeg er matematiklærer i begge klasser, skulle jeg være primus
motor, og de andre skulle gå til hånde, hvor det
var muligt. Mange af timerne blev derfor parallellagte, så jeg kunne være mest muligt tilstede.
Da jeg, ca. en uge før projektet, modtog kasserne
med Evo-Ozobot, (fremover Evo) fik jeg således
temmelig travlt mig at læse manualer og afprøve
dem praksis.
Det letteste at gå til er ”Line Follow”, som
går ud på, at man tegner en linje med en tusch,
som robotten skal følge (figur 2). Man kan tegne
nogle farvekombinationer ind, og derved få Evo
til at udføre forskellige kommandoer, som f.eks.
tænde lyset, dreje 360° om sig selv, køre zigzag
og flere andre ting. Teknikken er brugt i industrien, så det er altså virkeligheden, vi arbejder
med. Det er også en meget god indgang for eleverne til at opleve, at en ”maskine” gør det, man
beder den om. Der er et element af leg ind over
processen, og det gør, at alle elever tør være med
– også dem, der ikke har en teknisk indgang
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til faget. Ret hurtigt fandt eleverne på at lave
udfordringer til hinanden. Hvem havde den
Evo, som kunne klare opgaven hurtigst? Eller
hvem kunne lave en bane, som Evoen skulle
udføre. Et par lektioner forsvinder hurtigt, når
man har det sjovt.
”Line Follow” er let at gå til, og for 9. klasses
elever er der ikke den store udfordring, så derfor
begyndte vi forholdsvis hurtigt på at programmere. Det kræver en computer og en smartphone. Alle grupper skulle downloade appen
på deres smartphones. Og med computeren

Figur 4: En oval bane.

Figur 3: Screendump med programmet.

Figur 5: Plæne med blomsterbed A3 format.

skulle de logge sig på https://ozoblockly.com og
registrere sig som brugere. Vi valgte at benytte
elevernes skolemail som registrering.

på sværere baner med forudbestemte krav. Eleverne oplever, at begyndelsen er let og legende,
men efterhånden bliver kravene skærpede, og de
skal til at vise både kommunikative og matematiske evner i forsøget på at løse opgaverne.
Flere elever var nogle gange frustrerede over,
at ”Den gør ikke det, vi beder den om” hvortil
der kun er et svar: ”Jo den gør − og kun det”
Evoen har både censorer nedenunder og i
hver side foran. Eleverne skal nu bruge deres
viden om Evoen og programmering til at få den
til at køre rundt på hele fladen indenfor stregerne, uden at den på noget tidspunkt kører ind
over den røde plet, der indikerer et blomsterbed
(figur 5). En problematik, de har set i virkeligheden. Her opstår det nye problem, nemlig: Hvad
nu, når Evoen rammer kanten, hvad skal den så
gøre, og hvordan sikrer vi os, at den kommer
rundt på hele banen? Her bliver elevernes viden
om triangulering vigtig. Hvor mange grader
skal den dreje, når den rammer kanten eller

Robotten gør kun det, man beder den om –
sådan er det bare!

Programmeringssproget er lige til at gå til. Man
skal trække kommandoer ud i midten (figur 3),
og med mobiltelefonen kan man aktivere Evoen.
Det, der bliver lidt vanskeligere, er dels sproget (engelsk) og dels at finde ud af, hvad de forskellige kommandoer betyder. Men også dette
gik relativt smertefrit. Eleverne fik besked på
at tegne en oval bane på et stykke A3-papir og
placere 4 tværstreger parvis over for hinanden
med passende mellemrum på banen som på
figur 4. Tværstriberne indikerer ”Intersection”,
som er et vigtigt ord at lære i programmeringen. Ligesom sidst skulle eleverne nu prøve sig
frem med at få Evoen til at udføre forskellige
kommandoer. Først efter egen fantasi dernæst
tangenten
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blomsterne? Her begynder mange af eleverne
at diskutere matematik, men andre forsøger sig
frem med ”tray and error”.
En del af diskussionerne gik på, om det ikke
kunne være lige meget, hvor meget den drejede,
bare den kom over det hele, eller det skal gøres
så effektivt som muligt. Det viste sig, at der kom
mange løsningsforslag i spil. Når man havde fået
det til at virke, skulle den videofilmes, så vi på
den måde, kunne afdække, om hele plænen blev
slået. Vi brugte dette link til at undersøge resultatet (husk rød lampe i toppen af Evoen) http://
henrikmidtiby.github.io/downloads/objecttracker/objecttracker.html
Får vi det hele med?

Selvom mine tekniske kompetencer før projektet var begrænsede, gjorde jeg mig naturligvis
en del overvejelser over, hvilke faglige matematiske kompetencer der kunne komme i spil. Lige
til højrebenet lå ”modelleringskompetencen”,
at sætte eleverne i stand til at se noget i virkelighedens verden og derefter sætte det ind i en
matematisk kompetence for at vende tilbage til
virkeligheden og afprøve, om det virker. Plæneklippere, støvsuger- og malkerobotter kendte
de fleste til, og det var ligetil at modellere ind i
matematikken. Vi havde også set en ”Followline”-robot på HTH og Bo-Concept. I klassen
ville vi se, om vi kunne få tre Evoer til at arbejde
sammen om at løse en stillet opgave (figur 6).
Robot nummer 1 modtog tromlerne fra produktionen og kørte dem i position. Robot nummer
2 transporterer tromlerne til lageret (den blå
cirkel), og robot nummer 3 transporterer trom-

Figur 7: Screen dump fra Blockley-programmering.

22

Figur 6: Måske virkelighed om få år. Robot nr. 3 er ikke i
position endnu. Bemærk elastikker og tændstikker, som
teknisk udvikling til Evoen.

lerne ud i en lastbil, som kører dem til forbrugeren.
Men det er ikke gjort med modelleringskompetencen. For allerede når vi begynder at planlægge, hvordan vi kan få virkeligheden ned på
et A3-papir, kommer kommunikationskompetencen og symbolbehandlings-/repræsentationskompetencen i spil. Blockley-programmering
(figur 7) indeholder både matematiske symboler
og kommandoer, der skal/kan gentages efter et
vist interval eller igangsættes, når noget andet
er sket, kommandoen ”if/do/repeat” osv. Det er
altså nødvendigt at ”oversætte” vores almindelige kommunikation til et sprog, som robotten
forstår. Her kommer både elevernes matematiske og engelske kommunikative evner virkelig
i spil. Diskussionerne i grupperne handler lige
pludselig om vanskelige matematiske symboler,
vel at mærke med engelske kommandoer.
I forbindelse med programmering af plæneklipperrobotten, hvor eleverne brugte en del
tid og snak om beregning af vinkler i trekanterne, fik de også brug for ræsonnementskompetencen. Snakken om vinkler, trigonometriske
fremgangsmåder og den generelle matematiske
samtale var allestedsnærværende gennem hele
projektet. Selv blandt de elever, der ellers aldrig
er til at slå et matematisk ord af, var på banen
og kom med faglige indspark.
På den måde kom vi rundt om 5 ud af 6 af
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fagets målkompetencer. Derudover har vi været
omkring flere både samfundsfaglige og etiske
problemstillinger. Sidst men ikke mindst, så
har vi også brugt en del engelsk. Dels fordi programmeringssproget er engelsk, og dels da vi
var på en afsluttende camp i Askov sammen
med tre tyske skoleklasser, hvor kommunikationssproget var engelsk.
Nye veje til målet

Tilbage til mit retoriske spørgsmål. ”Kan eleverne lære at programmere en plæneklipper?”
Svaret er ”Ja, det kan de godt.” Anden del af
spørgsmålet var: Kan læreren? Her er svaret
lidt mere tøvende. Men − ”Ja, det kan læreren
lære.” Det er ikke sikkert, han finder ud af det
før eleverne. Men gør det egentlig noget, når det
kommer til stykket? Personligt oplevede jeg; at
det var positivt, at jeg i et samarbejde med eleverne udvikler en større forståelse for et emne.
Man skal med andre ord turde sætte sig selv i
spil. Eleverne ved godt, hvis man er usikker på
noget, og det bliver ikke bedre af at forsøge at
skjule det for dem. De gennemskuer det alligevel
lynhurtigt.
Naturligvis er det vigtigt, at man som lærer
har et overblik over stoffet og selvfølgelig også
har forberedt sig og planlagt forløbet i overordnede træk. Men det er mindre væsentligt i dette
forløb, om man er en ørn til det tekniske eller
til engelsk, eller om man ved til mindste detalje,
hvordan timen udvikler sig. De samtaler, man
får med eleverne, er helt anderledes, når man
på nogen områder befinder sig på samme
niveau som dem eller måske endda halter lidt
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Figur 8: Koncentration og lidt hygge.

bagefter. Det er også læring for eleverne, når de
oplever, at man tør, selvom man ikke er perfekt.
Himlen falder ikke ned om ørerne på en af den
grund. I vores klasseevaluering nævnte jeg dette
dilemma for eleverne, men det var ikke noget de
vurderede til at være problematisk, tværtimod
var der nogle af dem, der gav udtryk for, at de
netop syntes, at det var positivt, fordi de jo ikke
bare kunne spørge mig om en løsning, men selv
måtte forsøge sig frem. Det samme kan gøre sig
gældende i implementeringen af IT i matematikundervisningen. Ingen er født til at kunne det
hele fra begyndelsen. Prøv dig frem sammen
med eleverne. Det giver eleverne meget, hvis
de opdager, at de kan bidrage med noget, som
læreren kan lære noget af. Man kan ikke forberede sig til det hele. Man kan planlægge lektionernes forløb fra A–F, men om eleverne når til
D før B, er ikke væsentligt, og skulle nogen af
dem opdage G, så er det vel også OK. Hvis vi
vil styre elevernes læring for meget, risikerer vi,
at de kun lærer det, vi kan. Hvis de selv får lov
til at gå i forvejen, kan det være, at de opdager
nye veje.
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Hovik

Fem praksiser –
verktøy for lærere
Innledning

Undervisningsarbeid medfører matematisk
tenkning og fortolkning i «sanntid» (Ball, 2017).
Læreren må skaffe seg oversikt over mange ulike
skriftlige og muntlige beregninger og forklaringer
hos elevene og ta avgjørelser om hvilke elevresponser som skal trekkes fram for diskusjon, og
hva som er en hensiktsmessig rekkefølge på dem.
Rammeverket Fem praksiser for orkestrering av
produktive matematiske diskusjoner av Margaret S. Smith og Mary Kay Stein (2011) er velegnet til bruk i planlegging og gjennomføring av
undervisningsarbeid på alle trinn i utdanningen.
Rammeverket er spesielt nyttig som verktøy for å
forutse elevhandlinger og dermed redusere uforutsette elevresponser til et minimum.
Tidligere i Tangenten er det presentert forsk
ningsbaserte verktøy som er utviklet spesielt for
å hjelpe lærere i å lede produktive matematiske
samtaler. Dette innebærer samtaler som utvikler trygge læringsmiljø og samtidig stimulerer
til aktiv matematisk tenkning og elevdeltagelse
(Smith & Stein, 2011). For eksempel presenterer Wæge (2015) hvordan ulike samtaletrekk
kan bidra til å lede slike matematiske samtaler.
Gjenta, repetere, resonnere, tilføye og vente er
Ellen Konstanse Hovik
OsloMet – storbyuniversitetet
ellen-konstanse.hovik@oslomet.no
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eksempler på slike trekk som hun har hentet fra
Chapin, O´Connor og Anderson (2003) sitt arbeid
med «talk moves». I boken Intentional Talk diskuterer Kazemi & Hintz (2014) målrettede diskusjoner. Målrettede diskusjoner kan for eksempel
handle om det å sammenligne og koble løsningsstrategier, å begrunne hvorfor en strategi virker,
å vurdere «kvaliteten» på en strategi, å definere
og diskutere hensiktsmessig bruk av matematisk
modellering, redskaper, språk og notasjon og å
resonnere rundt hvilke strategier som virker og
som ikke virker (Kazemi & Hintz, 2014, s. 3).
I denne artikkelen vil jeg illustrere hvordan
fem praksiser kan fungere som et verktøy som
hjelper lærere til å forberede seg på slike målrettede diskusjoner gjennom detaljerte analyser av
mulighetene som ligger i matematikkoppgaver.
Jeg vil først kort presentere rammeverket og deretter diskutere det knyttet til et oppgaveeksempel.
Fem praksiser for orkestrering av produktive
matematiske diskusjoner

Praksis 1: Forutse
De fire andre praksisene avhenger av denne
praksisen. Når læreren har valgt ut en eller flere
egnede oppgaver knyttet til mål for perioden, gjør
hun/han seg godt kjent med oppgaven(e). Det
innebærer å tenke nøye igjennom hvilke strategier og representasjoner elevene kan komme til
å bruke. Hvilke elevfeil og misoppfatninger kan
dukke opp? For å få til dette er det nærliggende at
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læreren løser oppgaven på forhånd på flest mulig
måter. Fem praksiser vektlegger betydningen av
å bli klar over sammenhenger med tidligere oppgaver, sammenhenger mellom de ulike strategiene som dukker opp, og hvilket nivå av tenkning
de representerer. I denne fasen planlegger læreren også hvordan hun/han vil respondere på de
ulike strategiene og tenke igjennom hvilke som
kan være nyttige å presentere i plenum i henhold
til det matematiske målet med undervisningssekvensen.
Praksis 2: Overvåke
Denne fasen er perioden hvor oppgaven introduseres, og hvor elevene arbeider med oppgaven,
mens læreren går rundt og observerer elevene og
skaffer seg et overblikk. Det er også i denne fasen
at læreren kommer med innspill til elevene, utfordrer dem og driver prosessen fram uten å komme
med fasit eller ferdig løsningsstrategi. Læreren
noterer seg ulike strategier som hun/han vil
trekke fram under gjennomgangen av oppgaven.
Praksis 3 og 4: Utvelge og ordne
En sentral hensikt med å benytte rammeverket er å få til å utnytte elevers respons på en
god måte. Det innebærer at det ofte er ønskelig
å unngå rene Show and tell-situasjoner: at alle
elever (eller de som vil) får vise fram sine løsninger uansett kvalitet og variasjon (i noen sammenhenger kan det selvsagt være riktig å ta fram
alle). Det er viktig at elevenes løsninger blir brukt
og verdsatt, og at læreren har god oversikt over
hvem han/hun velger ut. Det matematikkfaglige
målet for timen vil danne grunnlaget for utvelgelse og rekkefølge. Når skal de ulike presentasjonene komme, og hvorfor? Hvilke dimensjoner vil
læreren velge som grunnlag for valgt rekkefølge
under presentasjonen og oppsummeringen?
Praksis 5: Koble og analysere
Ifølge Smith og Stein (2011) er dette muligens
den mest utfordrende praksisen. Fokus her er å
skape matematisk mening og sammenhenger
ved å knytte sammen matematiske ideer og
tangenten
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representasjoner. Det handler også om å bygge
bro mellom den matematikken som skal læres,
og det elevene kan fra før. Praksis 2 og Praksis 5
stiller krav til god kommunikasjon, for eksempel
samtaler med enkeltelever/grupper under overvåkingen og en helklassesamtale under oppsummeringen.
Praksis 0: Sette seg mål for timen og velge hensiktsmessig oppgave(r)
Muligheter for å oppdage sammenhenger
mellom et mangfold av representasjoner og strategier i en oppgave kan bidra til utvikling av
dybdekunnskap. Fem praksiser egner seg godt
til arbeid med rike oppgaver som oppmuntrer
elevene til problemløsning og/eller undersøkende virksomhet. Oppgaveutvelgelse betegnes
av Smith og Stein (2011) som Praksis 0.
Et eksempel på bruk av fem praksiser

Oppgaven som drøftes i denne artikkelen, er
hentet fra TIMSS Video study (1999)1, og oppgaveteksten er:
Hiros mor er syk og lagt inn på sykehus.
Hiro og Lillebror bestemmer seg for å gå i
tempelet hver ettermiddag for å be om at
hun skal bli frisk. Når de forlater tempelet, legger de alltid penger i kollektbøssen,
én mynt hver. Hiro har til sammen 18 tiyen-mynter. Lillebror har 22 5-yen-mynter.
Oppgave: Hvilken dag har Lillebror mer
penger igjen enn Hiro? Tenk igjennom ulike
strategier.
Denne oppgaven kan representeres på mangfoldige måter: tabell, regnefortelling, aritmetiske
beregninger, bruk av symboler for variabler, regning med symboler og grafer. Oppgaven åpner
også for bruk av ulike strategier knyttet til elevers
oppfatning av endring og sammenheng i arbeid
med variable størrelser.
Her følger et utvalg av oppgavesvarene. Jeg
har valgt ut disse som eksempler på hva en lærer
kan forutse av elevsvar.2
25

Alva: Nedtelling av beløp dag for dag.

Dina: Finner forskjell på pengebeløpene,
målingsdivisjon.

Bea: Teller ned antall fem-yen for begge.
Ella: Lager et algebraisk uttrykk for hver av
brødrene, setter dem lik hverandre, og løser
ligningen.

Gina: Lager tilsvarende algebraiske uttrykk som
over og løser som ligningssett.
Cea: Multiplikasjon av brukt beløp etter ti og
fem dager. Subtraherer underveis.

Fia: Løser ulikhet.
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Hera: Grafisk løsning.
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Praksis 1

Ut fra materialet ser det ut til at ulike varianter
av tabell er en foretrukket strategi. Alva fører
tabell over hvordan beløpene til Hiro og Lillebror endrer seg dag for dag. Dette er det mange
eksempler på i materialet. Noen hopper to og
to dager og tar andre snarveier. Andre går mer
konkret til verks og tegner opp myntene og
overstryker disse etter hvert. En annen vanlig
tabellvariant er å «telle ned» myntene i stedet
for beløpene, slik Bea gjør. Hun har i tillegg
vekslet Hiros ti-yen-mynter inn i to fem-yenmynter.
De ulike variantene av tabell har ulik grad
av oversiktlighet. I strategien til for eksempel Alva vil det være nærliggende å forutse at
noen elever synes dette blir for tidkrevende, og
dermed prøver seg med andre strategier. Mange
elever vil kunne dele ut flere mynter i slengen
og korte ned denne operasjonen (Cea). I Ceas
tilfelle velger hun å multiplisere med 10 eller 5
som er enkle regnestykker. Deretter subtraherer
hun for å se hvor mye hun har igjen. Det er flere
elever i materialet som velger dette. Føringen
kan være noe ulik, men denne måten å holde
regnskap på over hva som er brukt og hvor mye
som er igjen, kan knyttes til en langdivisjonstenkning. Bea er av dem som gjør om ti yen
til fem yen. Dette forenkler det å se på antall
mynter i stedet for beløp fordi hun ender opp
med likt antall mynter etter 14 dager (8 mynter).
På den 15. dagen har Lillebror 7 mynter (5-yen)
mens Hiro har bare 6 (også 5-yen).
En mulighet er å ta differensen mellom beløpene og dele på differensen mellom pengeverdiene direkte (Dina). Hvor mange fem-yen-mynter
må til for å «ta igjen» det som mangler? Denne
strategien er det igjen relevant å koble til grafisk
løsning av ligningssett og til tabeller. Elevene
i eksemplene har begynt å arbeide med variabler. Dermed er det ikke uventet at noen elever
lager ligning/ligningssystem hvor den ukjente
er antall dager (Ella og Gina). Hvordan elevene
kan tenkes å nærme seg slike ligninger på en
tangenten
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uformell måte, er en del av lærerens forarbeid.
Oppgaven spør etter hvilken dag Lillebror har
mer penger enn Hiro. Dermed vil noen elever
kunne bruke ulikhet i stedet for ligning (Fia).
Tegner de to grafer med pengesummene som
verdi og antall dager som verdi i et koordinatsystem, vil de kunne se når grafen til Lillebror
ligger «over» grafen til Hiro (Hera).
Jeg har valgt å ikke ta med løsninger med feil
siden det er lite av dette i materialet. Man kan
tenke seg ulike varianter av feiltolkning av oppgaveteksten og feiltenkning. Dette vil være noe
jeg observerer underveis og kan dermed komme
med hensiktsmessige innspill for å hjelpe disse
elevene videre. Jeg kan eventuelt velge ut feil til
oppsummeringen som kan bidra til læring for
flere av elevene.
Praksis 2, 3 og 4

Presentasjonen av oppgaven kan være avgjørende for å få til en god time. Jeg må vurdere ut
fra kjennskap til elevene om det vil være nødvendig for noen av dem for eksempel å dele ut
mynter eller tegne mynter, eller om det holder å
presentere oppgaven skriftlig eller muntlig.
Allerede under planleggingen i Praksis 1 er
det hensiktsmessig å lage et skjema til hjelp gjennom Praksis 2, 3, 4 og 5 (Smith & Stein, 2011). Et
slikt skjema kan for eksempel se ut som tabell 1.
Navnene settes inn underveis gjennom Praksis 2
når jeg går rundt i klassen og får et overblikk
over løsningsstrategier. Denne oversikten over
ulike elevers tenkning vil igjen kunne hjelpe til
med å forberede oppsummering av timen og
planlegging av senere timer. Likeledes må jeg
ha tenkt igjennom hvilke spørsmål og responser
som vil egne seg underveis, avhengig av elevstrategiene som faktisk oppstår. Dette kan også
noteres i tabellen, noe som ikke er gjort her.
Hvilken løsningsstrategi er vanligst? Skal jeg gå
fra det konkrete til det mer abstrakte, fra det
spesielle til det generelle? Er det noen strategier
som jeg ønsker å løfte fram? Er det noen andre
strategier som er velegnet på veien dit? Hva er
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Strategi

Hvem

Rekkefølge

Koblinger

Tabell beløp

Alva

1

Tabell mynter

Bea

2

Langdivisjon, multiplikasjon av flere dager om gangen,
gjentatt subtraksjon

Cea

6

Hera, Alva

Divisjon (måling)

Dina

4

Hera

Ligning

Ella

5

Dina og Hera

Ulikhet

Fia

Graf

Hera

3

Alva

Ligningssystem

Gina

Tabell 1: Eksempel på skjema over ulike strategier, rekkefølge av presentasjon og koblinger.

sammenhenger mellom strategiene? I hvilken
rekkefølge bør disse i så fall presenteres? Skal
løsningsstrategier med feil svar trekkes fram?
Hva med «tungvinte» strategier? Å forstå hvorfor noe blir feil, er ofte et godt grunnlag for
læring. Samtidig kvier mange lærere seg for å
trekke fram feil svar og strategier av hensyn til
eleven(e). Her er et trygt læringsmiljø avgjørende. I et slikt læringsmiljø er det etablert at
ingen svar er for «dumme». Elevene er vant til
å kommunisere sin tenkning uten å måtte være
sikre på at de har tenkt korrekt.
Tabell 1 er et tenkt eksempel basert på eleveksemplene side 37–38. Siden flere løsninger er
like og det også vil være en tidsbegrensning, vil
det være naturlig å ikke trekke fram alle. Her
har jeg strøket over dem jeg ikke ville valgt ut.
Jeg har gjort et tenkt utvalg hvor tabell med
dager og beløp velges først. Dette er den vanligste løsningsstrategien og er lett å følge med
på. Hvorvidt tabell med antall mynter bør vises,
kan diskuteres hvis målet er ligning og graf. Jeg
foreslår å ta det med for å verdsette og vise dette
alternativet. Sammenhengen mellom ligninger,
graf og tabell er viktig i arbeid med funksjoner. Jeg velger å droppe å vise ligningssettet her.
Noen vil nok vektlegge bruk av dette til graftegning, men det er i denne sammenheng ikke
nødvendig og muligens heller ikke ønskelig.
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Koblingen mellom tabellen og grafen blir viktig
å ta først etter min mening. Dette begrunner jeg
med at tabellen tilbyr en kovariant tilnærming,
som ifølge Smith (2003) er en tilnærming som
faller elever mer naturlig. Barn har ifølge Smith
tidlig en evne til å notere seg endringer av denne
typen: endring trinn for trinn i tabellen (kovariant). De observerer at når kolonnen for dager
endres med en og en, endres beløpene med henholdsvis fem og ti.
Å se at resterende beløp vil være en funksjon
av antall dager, kan tenkes som et mål for oppgavearbeidet. En slik tilnærming som betegnes
som korresponderende (Smith, 2003), vil kunne
lede mot algebraiske uttrykk for sammenhengen mellom antall dager og beløpene. Det kan
formuleres enten uformelt eller ved hjelp av
variabler. Det er viktig å komme i gang med
funksjonstenkning allerede på barnetrinnet i
arbeidet med å utvikle elevers algebraiske tenkning. Funksjoner kan undervises på en intuitiv
og praktisk måte. Målet er at elevene erfarer
algebra som et tenkeverktøy heller enn en «bag
of tricks» (Thorpe, 1989).
Dette materialet er hentet fra elever på de
høyeste trinnene i grunnskolen. Derfor velger
jeg som utgangspunkt at et tenkt mål for timen
kan være bruk av bokstaver som symbol for
variabel/ukjent. Dette kan gjøres ved å knytte
4/2018
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sammenheng mellom ulike representasjoner
som tabell, ligning, kontekst og graf, herunder
å se tabellverdier og grafenes plassering i koordinatsystemet i sammenheng. Praktisk tolkning
av skjæringspunkt mellom to grafer med ulikt
stigningstall kan lede til å sette opp ligninger.
Ligninger hvor den ukjente opptrer på begge
sider av likhetstegnet, krever algebraisk forståelse hos elevene. Forståelse av likhetstegnet som
ekvivalenstegn er alltid et naturlig fokus i arbeid
med å utvikle algebraisk tenkning. Alt dette kan
belyses gjennom et gjennomtenkt utvalg av elevenes løsninger.
Koblingen mellom målingsdivisjon og ligning ser jeg også som et mulig poeng. Dette
kan kobles med grafen som viser hvordan
avstanden på 70 yen «krymper» dag for dag
på grunn av forskjellen på de to mynttypene.
Tierne krymper dobbelt så fort som femmerne.
Det kan bidra til å oppdage stigningstallene til
linjene på en uformell måte. Det er en viktig
oppdagelse at stigningstallene til linjene er de
to myntbeløpene, og at de er negative fordi de
kvitter seg med myntene en og en. Å utforme
de to formeluttrykkene kan gjøres ved å sammenholde tabell og graf. Det faste startbeløpet
for dag 0 blir henholdsvis 180 og 220. Herfra
kan uttrykkene for sammenheng/korrespondanse mellom dager og beløp utvikles. Når
man setter disse uttrykkene lik hverandre, vil
ligningen ende opp med samme regnestykke
som divisjonsoppgaven (x = 70/5). Hvorfor det
blir slik på tross av tilsynelatende ulik tenkning,
kan være en viktig sammenheng å få fram.
Ifølge Smith og Stein (2011) vil et skjema som
tabell 2 også være nyttig utover dagens sekvens.
Det vil hjelpe læreren til å holde styr på hvor og
på hvilket nivå tenkningen til de ulike elevene
befinner seg. Derfor er skjemaet også et godt
redskap til hjelp for å følge klassens og enkeltelevers faglige utvikling i arbeidet med vurdering for læring. Jeg mener at det også er nyttig
for neste klasse hvor opplegget gjennomføres.
Å forutse elevsvar blir lettere for hver gang man
gjennomfører et opplegg.
tangenten
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Avsluttende kommentarer

Som nevnt innledningsvis vil kommunikasjon
med elevene under gjennomføringen spille en
avgjørende rolle. I Praksis 2 hvor læreren introduserer og driver prosessen fram, har bevisstheten om hvilke spørsmål, innspill og kommentarer som er hensiktsmessige, stor betydning. Likeledes er kommunikasjon sentralt
under oppsummeringen i Praksis 5, koble og
analysere. I denne sammenheng er nok en gang
Praksis 1, forutse, nyttig. Å notere ned og tenke
igjennom hvilke spørsmål man kan stille underveis, kan bidra til at målene med sekvensen lettere nås. Forfatterne har et eget kapittel om det
å stille gode spørsmål hvor de spesielt belyser
spørsmål som utforsker matematisk mening og
sammenhenger, utfordrer elever til å forklare
sin tenkning og generere klasseromsdiskusjoner. I denne sammenheng velger Smith og Stein
(2011) også å trekke fram de fem samtaletrekkene som Wæge (2015) presenterte i Tangenten.
Avslutningsvis vil jeg nok en gang trekke fram
et sentralt poeng med dette rammeverket. Det
er å unngå tilbøyeligheten til «Show and tell»,
at klassesamtalen kun består av at mange elever
presenterer sine løsninger på et matematisk problem «uimotsagt», at alle løsningene behandles
som likeverdige, at elevene ikke utfordres med
spørsmål, og at sammenhenger mellom løsninger og det aktuelle faglige fokus ikke blir belyst.
Når det er sagt, er det klart at det er mange
andre hensyn å ta i et klasserom. Noen ganger
kan det være et poeng å la elevene slippe til med
sine bidrag uten at de nødvendigvis er viktige
for det matematikkfaglige målet for timen. I
andre sammenhenger kan en åpen strategideling (Kazemi & Hintz, 2014) være viktig nettopp
for å få fram et mangfold av løsninger.
Rammeverket kan være overførbart til andre
fag enn matematikk. Det er heller ikke alltid
nødvendig å ta i bruk alle fem praksisene i like
stor grad. Etter min erfaring er det et godt rammeverk ikke bare til planlegging og gjennomføring av undervisning, men også til analyse og
refleksjon i etterkant av et undervisningopplegg.
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Dybdelæring
Til grunn for fagfornyelsen med de nye læreplanene som skal gjelde fra 2020, ligger begrepet dybdelæring. Fire stikkord framstår som
sentrale i definisjonen av dybdelæring: at elevene skal få varig forståelse, at de skal se sammenhenger i fag og mellom fag, at elevene skal
reflektere over egen læring, og at de skal kunne
bruke det de har lært på ulike måter i kjente
og ukjente situasjoner. I tillegg presiseres det at
verdigrunnlaget for opplæringen også skal prege
dybdelæringsprosessene.
Eller for å si det på en annen måte:
– «Det er ikke først og fremst mengden av
oppgaver det kommer an på [...], men at
stoffet er ordentlig forstått [...]»
– «Ved å legge vekt på helhet og
sammenheng i arbeidet er skolen med på
å skape meningsfylte læringssituasjoner
for elevene.» «Opplæringen innenfor et
fagområde må støtte opplæringen innenfor
andre fagområder.»
– Elevene «bør etter hvert oppmuntres til selv
å være aktivt vurderende overfor sin egen
arbeidsmåte. De bør finne ut om de arbeider på den beste måten, hvordan måten
Bjørn Smestad
OsloMet / Høgskulen i Volda
bjorsme@oslomet.no
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kan gjøres bedre, og framfor alt om de kan
arbeide mer rasjonelt.»
– «Arbeidsopplegget må inspirere jenter og
gutter til å trekke inn aktuelle problemer
og bearbeide dem matematisk på en måte
som gir belønning for det elevene kan, og
gi dem lyst til å lære mer.»
Disse sitatene har jeg plukket fra læreplanverkene fra 1939, 1974 og 1987 for å illustrere at
disse viktige ideene ikke akkurat er nye.1 Dybdelæring har vært et mål for matematikklærere
i mange år, selv om andre ord har blitt brukt.
Men en ny reform er en fin anledning til å la
seg inspirere av hvordan andre har arbeidet med
dybdelæring.
Før jeg ser mer på hvordan lærere får til dybdelæring, er det viktig å se på hva man skal lære.
Og her ligger jo en liten revolusjon i læreplanene
– kjerneelementene. For faget er ikke lenger delt
opp i tall, geometri, sannsynlighetsregning og
så videre. Kjerneelementene spesifiserer det
som skal være viktigst i faget: Utforsking og
problemløsing, Modellering og anvendelser,
Resonnering og argumentasjon, Representasjon
og kommunikasjon, Abstraksjon og generalisering, Matematiske kunnskapsområder. Dybdelæringen skal naturligvis forholde seg til fagets
kjerneelementer.
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Opplæringens verdigrunnlag

Demokrati er blant de mest sentrale delene av
verdigrunnlaget for opplæringen. Dessverre har
mange elever gjennom tidene oppfattet matematikkfaget som et udemokratisk fag. De tror
det er et fag som noen har tilgang til og andre
ikke har forutsetninger for, og de oppfatter at
det er læreren som sitter på den eneste rette tankegang, og at elevene helst bør legge vekk sine
egne måter å tenke på. Dermed kan de tro at det
i matematikkfaget ikke har noen verdi å tenke
annerledes.
Mye er gjort når man får til en klasseromskultur hvor alle elever bidrar med sine måter å
tenke på, og at det ikke er læreren som bestemmer hva som er rett og galt – elevene kan selv
undersøke, diskutere og bli enige om hva som er
riktig. Når to elever tenker forskjellig, har ofte
både de to og resten av elevene noe å lære av
begge. Det gjelder også når den ene har tenkt
feil – jeg synes det er herlig å være i klasserom
hvor elever svarer feil og læreren har fått til
et klasseromsmiljø hvor det å ha bidratt til å
avklare noe som mange kan lure på, faktisk er
noe å være stolt av.
Bruke i kjente og ukjente situasjoner

Poenget med matematikkoppgaver er veldig
sjelden selve svaret. Regner vi ut 73 – 25, er det
ofte ikke fordi vi skal bruke tallet 48 til noe –
det er fordi vi ønsker å utvikle strategier som
vi kan ha i verktøyskrinet vårt. Og vi har heller
ikke bruk for strategier som bare kan brukes til
å regne ut 73 – 25. Derfor forteller for eksempel
Ruth Parker at når elevene har funnet sine løsningsstrategier og disse er diskutert, så følger
hun nesten alltid opp med spørsmålet: «Fungerer dette på andre tall?» Klarer vi å lage en
oppgave hvor denne strategien ikke fungerer?
Når vi venner oss til å tenke sånn, blir det også
lettere å tenke: «Har jeg en strategi som kan
brukes på dette?» når vi møter nye problemer
– istedenfor å svare: «Dette problemet har jeg
aldri sett før, så det kan jeg ikke løse» (se også
Humphreys & Parker, 2015).
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Og for å bli hos Ruth Parker litt til: Når elevene endelig har funnet ut av noe de har lurt på,
spør hun alle elevene: «Hva er det du lurer på
nå?» Deretter samler hun inn spørsmålene, og
så kan elevene velge hvilke av disse tingene de
kan gruble videre på.
Reflektere over egen læring

Det har blitt moderne å fortelle elevene hva de
skal lære når timen begynner, og så høre om
de synes at de har lært dette når timen er over.
Dette bidrar på sitt vis til at elevene blir oppmerksomme på hva læreren tenkte at målet
med timen var, men matematikk er heldigvis et
rikere fag enn at læreren på forhånd kan tenke
seg til alt det elever kan lære på en time. I en
time hvor læreren mener at målet er å øve på
å trekke fra hverandre tosifrede tall, kan det
godt hende at Per har oppdaget at tom tallinje
er et fint hjelpemiddel både for subtraksjon og
addisjon, mens Kari har gått videre og utforsket
addisjon av femsifrede tall. Siden man gjerne
jobber med mange av kjerneelementene samtidig, er det rimelig at ulike elever lærer ulike ting
knyttet til de ulike kjerneelementene i løpet av
en time. Det er en fare for at lærerens målformulering blir en hindring for å reflektere over
egen læring.
Et viktig virkemiddel for å reflektere over
egen læring er å snakke om hvordan man
tenker. Når elever sammenlikner sine egne forklaringer med andres, kan de bli mer bevisst
både på hvilke valg de gjør, og på at de lærer
noe nytt.
Se sammenhenger i fag og mellom fag

Det var i 1976 at Richard Skemp (inspirert av
Stieg Mellin-Olsen) skrev en artikkel om instrumentell og relasjonell forståelse (Skemp, 1976).
Instrumentell forståelse er ikke forståelse i
ordets rette forstand, men det er ting du lærer
deg for å kunne løse enkeltstående oppgaver.
I aller verste fall lærer elevene en formel uten
forståelse, selv om de på forhånd kunne løse
problemene ved sunn fornuft, for eksempel når
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en elev behersker vei-fart-tid-oppgaver i hverdagslige sammenhenger, men ikke klarer oppgaver i matematikkboka fordi han eller hun ikke
husker «den der trekanten». Relasjonell forståelse innebærer at du ser lærdommen i sammenheng med andre deler av det du kan.
Peanøtter er ikke nøtter, og jordbær er ikke
bær. Dette er ting jeg har «lært» veldig mange
ganger, uten noensinne å sette meg ordentlig
inn i botanikken som ligger bak. Da noen nylig
ville fortelle meg dette enda en gang, utbrøt jeg:
«Dette har jeg lært så mange ganger, at jeg ikke
orker å lære det igjen!» Det er vel mange som
har opplevd dette med ting de har «lært» uten
forståelse, at det kanskje sitter i lenge nok til at
de kan svare riktig på en exit-lapp eller på morgendagens prøve, men så er det borte igjen når
de kommer inn til neste matematikktime.
De nye læreplanene skal vise slike sammenhenger bedre enn tidligere planer, er det lovet.
Da er det viktig at lærere ikke må «bryte opp»
planen i ørsmå delmål, slik at elevene mates
med så små biter av faget at det ikke er mulig
for dem å se sammenhengene.
Men nøyaktig hvilke sammenhenger man
bør se, sier ikke planene noe om foreløpig. Det
kan være rent faglige sammenhenger – som at
divisjon kan ses som gjentatt subtraksjon eller
å løse likninger geometrisk. Det kan naturligvis være mellom fag, som å jobbe sammen med
samfunnsfag om statistikk eller med mat og
helse om ulike måleenheter. Eller det kan være
sammenhenger med ting elevene kan utenfor
skolen, med foreldrenes yrker eller med fritidsinteresser. Dette kan i hvert fall sies å være å
bruke kunnskapen i ulike situasjoner.
Ikke overflatelæring

I hverdagen holder det kanskje å tenke at dybdelæring er det motsatte av overflatelæring. Jeg
drømmer om en skole hvor det blir helt slutt
på å haste gjennom et tema bare fordi det står i
læreplanen – hvis vi uansett ikke rekker å jobbe
så godt med det at elevene forstår det.
tangenten
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Dypere læring

Skemp advarte mot instrumentell læring, men
han ga vel ikke noen oppskrift på hvordan man
skal unngå det. De siste årene har det imidlertid kommet flere «oppskrifter» man kan la seg
inspirere av. Fem praksiser (se Hovik, 2018) er
ett eksempel, «talk moves» (Chapin, O’Connor
& Anderson, 2003), «exploratory talk» (Mercer
& Hodgkinson, 2008), samtaletrekk (Wæge,
2015), «number talks» (Humphreys & Parker,
2015) og «russisk matematikk» (Melhus, 2015)
er andre. Men det er ikke liketil å få det til. Ofte
må læreren gjøre små eller store justeringer i
selve lærerrollen for å få elevene mer aktive med
i sin egen dybdelæring.
Det er et tankekors at mange skolepolitikere
rundt om i landet de siste tiårene for eksempel
har gått til kamp mot tavla og helklasseundervisningen, og så har mange av disse metodene
som er nevnt ovenfor, helklassesamtaler og tegning og skriving på tavla som sentrale elementer. Og det finnes ikke én standardoppskrift. Det
handler mye om å prøve og å prøve igjen – og
gjerne med gode kollegaer eller lærerstudenter i
praksis – som medutforskere. For selv om politikerne har vedtatt hva skolen skal få til, kan de
ikke vedta hvordan lærerne skal få det til. Det
må lærerne finne ut selv.
Et hjertesukk om eksamen

Dersom dybdelæring skal tas på alvor og elevene skal se sammenhenger i og mellom fag, da
henger det ikke på greip å avslutte grunnskolen med en avgangsprøve hvor elevene får 50
deloppgaver (stort sett uten noen faglig sammenheng) som de skal løse på fem timer. Det er
ingenting i dybdelæringsbegrepet som tilsier at
matematikkompetanse best dokumenteres ved
å gjøre en stor mengde småoppgaver på seks
minutter i gjennomsnitt. Neste skritt må bli å
utvikle dybdelæringseksamener.
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Utvikling av kjerneelementer
Kjerneelementgruppa i matematikk

Kjerneelementgruppene ble satt sammen
etter en egen nominasjonsprosess våren 2017.
I gruppa for matematikk var det sju personer
med erfaring fra grunnskole, videregående
opplæring og høgskole-/universitetsutdanning:
Tom Lindstrøm (leder), Renate Jensen, Cecilie
Stiberg, Ingeborg Sletta, Tor Espen Kristensen,
Knut Martin Mørken, Ole Einar Isaksen Hætta
og jeg, Monica Nordbakke. Til sammen hadde
gruppa en bred kompetanse som favnet mange
av perspektivene på matematikkfaget, som
eksempelvis digitalisering, grunnleggende ferdigheter, lærerutdanning og samisk tradisjon.
Her kunne lista vært lang. Oppdraget var altså
å utvikle kjernelement i matematikk, noe som
tilhørte fase 1 av Fagfornyelsen (se figur 1).
Hva er et kjerneelement?

Et kjerneelement er sentrale begreper, metoder,
tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget og er videre beskrevet som
det mest betydningsfulle faglige innholdet
elevene skal arbeide med på skolen (Utdanningsdirektoratet, 2017a). Fagets egenart skal
være bærende i kjerneelementets innhold,
Monica Nordbakke
Høgskolen i Østfold
monica.nordbakke@hiof.no
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og mestring og anvendelse i faget skal stå
som høyeste prioritet i det elevene skal lære.
Arbeidet med kjerneelementer var en lang prosess med mange involverte. Teksten med kjerneelementene fra hvert fag skulle inngå i den
endelige læreplanen. I tillegg ble det skrevet
et bakgrunnsdokument der vurderingene og
begrunnelsene skulle tydeliggjøres. Dette var
et bidrag for å skape en bro til læreplangruppas videreutvikling av læreplanen. Resultatet av
kjerneelementarbeidet skulle gi bedre progresjon og sammenheng i fag og mellom fag.
Føringer for kjerneelementarbeidet

Det første grunnlaget for Fagfornyelsen kom
med Fremtidens skole – Fornyelse av fag og
kompetanser (NOU 2015:8). En videreføring av
denne utredningen var Stortingsmelding nr.
28 (Kunnskapsdepartementet, 2016), som gir
tydelige anbefalinger for fornyelsen av Kunnskapsløftet.
Samme høsten som kjerneelementprosessen foregikk, ble også ny, overordnet del vedtatt
(Kunnskapsdepartementet, 2017). Overordnet
del er integrert i læreplanverket og utdyper
verdigrunnlaget og de overordnede prinsippene for opplæringen. Et av disse prinsippene
inneholder tre tverrgående temaer som hvert fag
skulle identifisere sin tilhørighet til: folkehelse
og livsmestring, demokrati og medborgerskap
og bærekraftig utvikling. Grunnleggende fer35

Figur 1: Tidslinje for arbeidet med fagfornyelsen (Utdanningsdirektoratet, 2017b).

digheter beholdes, men videreutvikles i ny plan.
Relevansen i det enkelte fag skulle være enda
tydeligere opp mot de grunnleggende ferdighetene, slik at de blir et bedre redskap for læring i
hvert fag på fagets premisser.
I strukturen på den nye læreplanen vil også
kompetansemål videreføres, men kompetansebegrepets formulering er endret: «Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper
og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse
oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger
og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.»
(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 11). I denne
definisjonen er forståelse tydeliggjort. Arbeidet
med kjerneelementer skulle også bidra til å sikre
et verdiløft i skolen gjennom bedre å innlemme
formålsparagrafens fellesverdier i alle fag og på
alle nivåer i skolen (Innst. 19 S (2016–2017), s.
9).
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Det samiske perspektivet skulle også ivaretas, og hver gruppe hadde en representant med
relevant erfaring. Andre viktige begreper som
skulle inkluderes, var kreativitet, innovasjon og
entreprenørskapskompetanse.
Arbeidet skulle vise tydelige prioriteringer,
og det skulle legges bedre til rette for elevenes
dybdelæring. Sawyer (2006) ser på dybdelæring
som en motsetning til overflatelæring og har
videre utformet seks komponenter som inngår
i dybdelæring:
1. Elever relaterer nye ideer og begreper til
tidligere kunnskap og erfaringer.
2. Elever organiserer egen kunnskap i
begrepssystemer som henger sammen.
3. Eleven ser etter mønstre og underliggende
prinsipper.
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4. Eleven vurderer nye ideer og knytter dem
til konklusjoner.
5. Elever forstår hvordan kunnskap blir til
gjennom dialog og vurderer logikken i et
argument kritisk.
6. Eleven reflekterer over sin egen forståelse
og sin egen læringsprosess.
De seks komponentene slik de fremstår her, er
generelle og må eksemplifiseres i hvert fag.
Fagene matematikk og naturfag fikk også et
spesielt ansvar med å inkludere teknologi i sine
kjerneelementer, og programmering ble i denne
sammenhengen trukket spesielt fram. Også
gjennom denne arbeidsmåten skal fremtidens
elever lære matematikk.
Arbeidet i kjerneelementgruppa

Kjerneelementgruppene møttes på mange
fellessamlinger og hadde gode diskusjoner
om hvordan matematikkfaget i norsk skole
skal utvikle seg positivt. Mange refleksjoner
dreide seg om passende vurderingsformer da
det kan være en påvirkningsfaktor for skolefagets utvikling. Med nåværende vurderingsform kan det være en utfordring med tanke på
dybdelæring og undersøkende arbeidsformer.
Mellom samlingene ble det arbeidet med andre
lands læreplaner, aktuelle rapporter, relevant
forskning, blogginnlegg og forslag på skisser.
Hele veien var det fokus på og et ønske om
at kjerneelementene skulle gi en entydig retning om hva matematikkfaget i norsk grunnskole og videregående opplæring er, og være et
klart signal på hva som er avgjørende i framtidas matematikkfag. Medlemmene i kjerneelementgruppa, fra ulike deler av utdanningsløpet,
hadde mange felles tanker om hva som var viktigst i faget, og hvilke utfordringer som finnes.
Det pekte seg tidlig ut begreper som omhandlet sentrale prosesser i matematikkfaget, og
som må være bærende i enhver matematikkopplæring: Elevene selv må være de aktive og
undersøkende inn i matematikkens verden der
matematikken utvikles gjennom kommunikatangenten
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sjon i flere former. Matematiske sammenhenger
med kobling til anvendelse gir nærhet til virkeligheten, og det må tilrettelegges for elevenes
refleksjon over egen læring for å kunne føre dem
videre i utviklingen. Dette var bare noen av de
sentrale prinsippene som var med gjennom
denne langvarige prosessen.
Oppdraget bestod i å prioritere det mest
sentrale fagstoffet. Ingen større fagområder i
dagens læreplan for matematikk kunne imidlertid fjernes helt. Derfor ble ulik vektlegging
av temaene løsningen. Tall og tallforståelse blir
for eksempel framhevet de første årene. Et annet
avgjørende grep er undersøkende arbeidsmåter i
faget som vil bidra til mer forståelse hos elevene.
Prosessen med skisser på høring

Bred involvering, samskaping og samordning
skulle være stikkord i arbeidet (Utdanningsdirektoratet, 2017b). Involvering innebar at løsningene skulle være basert på behovet til skolen
og lærerne. Den samskapende delen bestod i å
samarbeide med aktuelle interessenter og i fellesskap sikre riktig kompetanse, kvalitet, engasjement og eierskap. Med samordning var det
ment at alle involverte parter med eierskap til
fagfornyelsen skulle ha en felles forståelse for
målene i fagfornyelsen.
Publikum kunne underveis følge prosessen
på Utdanningsdirektoratets hjemmeside og i
egen blogg. Tre ganger i løpet av året var kjerneelementene ute på høring. To av gangene var
kjerneelementgruppa med på å videreutvikle
innholdet ut fra innspillene.
Underveis ble det opprettet en referansegruppe. Den skulle gi tilbakemelding på noen
utvalgte spørsmål da arbeidet pågikk for fullt.
Tilbake fikk gruppa begrunnede svar som ble
tatt med i innspurten.
Utfordringer i prosessen

Det kom en rekke innspill i høringen. I stor
grad var det positive tilbakemeldinger i de ulike
utkastene, men i noen tilfeller var det samme
kjerneelementet tilfredsstillende for noen og
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frustrerende for andre. Spesielt var det svært
mange som kommenterte bruken av begrepet
algoritmisk tenkemåte. Noen forbandt tydeligvis
dette med at standardalgoritmer kunne fremstå
som instrumentelle og i motsetning til den relasjonelle forståelsen som er å foretrekke. Intensjonen var imidlertid å trekke fram hvordan
dette kunne konkretiseres gjennom programmering, og få fram at elever selv kunne bryte
ned problem og finne stegene fram mot løsning,
altså i tråd med relasjonell forståelse. Siden motstanden var så massiv, ble det omformulert, og
programmering ble plassert under problemløsing og utforsking for å ytterligere poengtere
den store avstanden mellom algoritmisk tenkemåte og overfladisk, instrumentell læring.
Det var særdeles stor motstand knyttet til
programmering i høringsinnspillene. Mange
mente at dette ville være en utviding av faget,
og at programmering heller burde være et eget
fag. Problemet var at dette var ikke en del av
høringen. Spørsmålet var ikke om programmering skulle inngå i fremtidens læreplan i matematikk, men i hvilken sammenheng. Det måtte
komme i en slik form at programmering vil bli
en arbeidsmåte som fører til læring i matematikk og ikke fokuserer på den tekniske biten.
I starten hadde Utdanningsdirektoratet få
føringer for hvordan teksten med kjerneelementene skulle utformes, men allerede på første
samling ble beskjeden gitt om at dette var et
nybrottsarbeid, og at vi ville bli gitt nye føringer underveis i arbeidet. I den første skissen var
det egne kjerneelementer knyttet til generelle
læringskompetanser som er særlig avgjørende
for matematikkfaget (Motivasjon og mestring,
Skaperglede, engasjement og utforskertrang,
Relevans, Kritisk tenking og Å lære å lære).
Dette måtte utgå i neste skisse da beskjeden
om at prinsipper fra overordnet del ikke skulle
inngå i de enkelte fags kjerneelementer. Av
samme grunn kunne heller ikke beskrivelsen
av matematisk kompetanse med de fem komponentene eller trådene som i en flette (Kilpatrick,
Swafford, & Findell, 2001) inkluderes, da to av
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disse allerede var med i den fastsatte, overordnede delen.
På tvers av fag

Et førende prinsipp for prosessen var at arbeidet ikke skulle utføres av separate faggrupper,
men utvikles gjennom et tolkningsfellesskap.
Dette skulle få konsekvenser for hvordan kjerneelementer ble definert og forstått i de ulike
fagene. Derfor ble det ved hver samling lagt opp
til deling og spørsmål til diskusjon på tvers av
faggrupper.
Det ble også dannet en tverrgående gruppe
med én fagperson fra hver kjerneelementgruppe. På den måten fikk de ulike faggruppene
mulighet til å harmonisere sitt arbeid, noe som
også la til rette for en forståelse av kjerneelementene hos de andre gruppene. Representanten i
matematikk var Renate Jensen. Hun var med på
å kvalitetssikre kjerneelementene på tvers for å
sikre mot overlapping og ivareta prioriteringer.
Resultatet vårt:
Kjerneelementene i matematikk

Ett år etter at prosessen med å utvikle kjerneelementene i fag startet, ble de fastsatt av Kunnskapsdepartementet i juni 2018 (Kunnskapsdepartementet, 2018). I det dokumentet følger
også en forklaring på hva hvert kjerneelement
innebærer.
Resultatet ble disse seks kjerneelementene i
matematikkfaget:
1. Utforsking og problemløsing
2. Modellering og anvendelser
3. Resonnering og argumentasjon
4. Representasjon og kommunikasjon
5. Abstraksjon og generalisering
6. Matematiske kunnskapsområder
Det første kjerneelementet, utforsking og problemløsing, har en prioritert rolle i den framtidige læreplanen. Resultatet er i tråd med det
førende kompetansebegrepet og skal sikre at
elever er aktive i egen læringsprosess der det
først og fremst er snakk om relasjonell forstå4/2018
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else. Begrepsmessige strukturer og sammenhenger mellom begrepene er viktige faktorer, noe
som ikke bare innebærer hvordan en oppgave
løses, men også hvorfor. Kunnskapen vil også
være overførbar til nye oppgaver (Skemp, 1976).
Kjerneelementene ble vedtatt på et overordnet nivå. Alle tekstene som beskriver kjerneelementene, er med inn som føringer hos læreplangruppene i de ulike fagene. Det er deres
oppgave å ivareta det som kom ut av prosessen
med å utvikle kjerneelementene.
Hvordan kan kjerneelementene ivaretas i
matematikkopplæringen?

Det første kjerneelementet: «Utforsking handler
om at elevene leter etter mønstre og finner sammenhenger. Elevene skal legge mer vekt på strategiene og framgangsmåtene enn på løsningene.
Problemløsing handler om at elevene utvikler
en løsningsmetode på et problem de ikke kjenner fra før.» (Kunnskapsdepartementet, 2018,
s. 15) Det er viktigere å gå i dybden av få og
store problem som favner om flere temaer, enn
å arbeide med mange små oppgaver innenfor
isolerte temaer. Det betyr at elevene har behov
for en opplæring i problemløsingsstrategier
(Lester, 2011).
Arbeidsmåten er tidkrevende og kognitivt
krevende. I arbeidet blir læreren en veileder som
blant annet stiller spørsmål til elevene i prosessen. Samtidig blir elevenes utholdenhet utfordret (D.L.Ball & H.Bass, 2015), og dette spiller
en stor rolle i veien mot dybdelæring i faget.
Det finnes svært mange oppgaver som ivaretar kjerneelementene i matematikk, både på
nettsider, i bøker eller i det å la elevene få en
undersøkende tilnærming til matematikken
hele tiden. Åpne oppgaver i matematikkfaget
krever mer av elevene da de ofte må foreta egne
valg, og slike oppgaver innbyr til diskusjon og
refleksjon (Hana, 2013; Karlsen, 2014). En oppgave der elevene selv skal finne fram til hvilke
geometriske figurer som kan romme 1 liter, er
åpen. For de yngre elevene kan det være hvilke
tangenten
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regnestykker som gir svaret 12. Her er det uendelig mange løsninger. Andre ganger kan det
være fremgangsmåtene som er åpnet opp. Elevene kan for eksempel bli bedt om å løse oppgaver i de fire regneartene med andre måter enn
standardalgoritmene. Det inviterer også til bruk
av en rekke representasjoner og anvendelser.
Videre arbeid

Tre av medlemmene i kjerneelementgruppa
ble med videre inn i læreplangruppa som
blant annet skal lage kompetansemål og vurderingstekster. Renate Jensen ble leder av læreplangruppa, og sammen med Ingeborg Sletta,
Tor Espen Kristensen og flere andre vil de videreføre kjerneelementene inn i den fremtidige
fagplanen for matematikk på den aller beste
måten!
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Matematikk med mening – mening for alle
Matematikk med mening – mening for alle – er ei bevisstgjøringsbok der
forfatteren drøfter matematikkfagets rolle i skole og samfunn. Gjennom
eksempler illustrerer han betydningen faget har og har hatt - på godt
og på vondt. Forfatteren tydeliggjør hvordan arbeidsformer reflekterer
fagsyn og læringssyn og hvordan språk, kommunikasjon og samarbeid
har en sentral rolle i all læring. Han gir mange ideer til hvordan en
kan gjøre faget engasjerende og meningsfylt, for lærere og for alle elever, uansett bakgrunn og
forutsetninger for å lære matematikk.
Boka henvender seg til alle som er opptatt av matematikk og læring (lærere, lærerstudenter,
foreldre …).
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Fagfornying – mer dybdelæring?
Vi har ventet i spenning på forslaget til ny læreplan. Den 18. oktober ble skisser lagt ut, og når
dette nummeret av Tangenten kommer ut til
abonnentene, er innspillfristen gått ut. Det er et
håp at mange har engasjert seg og vil engasjere
seg videre i prosessen, ikke minst i høringsrunden på vårparten. Skissen for matematikkfaget
består av tre hoveddeler, Om faget, Kompetansemål og Vurdering. Vårt fokus vil her være på
de to første og sammenhengen mellom disse for
matematikk fellesfag for trinnene 1–10.
Om faget

Dybdelæring er et hovedmål med fagfornyingen
(se Smestad, 2018; Nordbakke, 2018). Hvordan
dette tolkes kommer klart fram gjennom Om
faget som tar for seg hvordan verdigrunnlaget
for matematikkfaget forstås, kjerneelementene,
og hvordan de tverrfaglige temaene Folkehelse
og livsmestring, Demokrati og medborgerskap
og Bærekraftig utvikling kan operasjonaliseres i matematikkfaget. Det er positivt at læreToril Eskeland Rangnes
Høgskulen på Vestlandet
toril.eskeland.rangnes@hvl.no
Bjørn Smestad
OsloMet / Høgskulen i Volda
bjorsme@oslomet.no
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plangruppen tydeliggjør hvordan disse temaene
kan arbeides med i matematikk. Demokrati og
medborgerskap er kanskje det punktet i Om
faget som virker mest uferdig. Denne teksten
framstår noe oppramsende og for uinnvidde
kanskje noe innforstått som når det for eksempel
står «Bak all digital kommunikasjon ligg det ein
kode» uten nærmere forklaring eller sammenheng med resten.
De grunnleggende ferdighetene presenteres
også i delen Om faget, og ferdighetene er delvis
fornyet etter siste høringsrunde. For eksempel
har Munnlege ferdigheiter nå inkludert en setning knyttet til elever med annet morsmål, med
at disse «må få støtte til å bygge bru mellom
matematiske omgrep på morsmålet og på norsk».
Det hadde vært fint om dette kunne suppleres
med at muntlige ferdigheter inkluderer ferdigheter til å kommunisere på/med alle språklige
ressurser i matematikk som elever besitter, og
ut fra dette utvikler presise begreper som kan
brukes i sammenhenger der det er relevant.
Om faget har ett omfang på fem sider og har
slik sett en lengre innledende del enn de siste
planene for matematikkfaget har hatt. Vår oppfatning er at denne delen har svært gode innspill
til hvordan viktige verdier og tema kan forstås
innen matematikkfaget.
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Kompetansemål

Førsteinntrykket av utkastet til kompetansemål
er at det er ganske massivt. Det er svært mange
og detaljerte kompetansemål – 114 mål for 1.–10.
trinn og i tillegg mange for videregående skole.
Men antall mål i seg selv er kanskje ikke så interessant; vi tåler at det er mange mål hvis det er
sammenheng mellom målene innad på trinnene,
og en fornuftig progresjon mellom trinnene.
Sammenheng mellom temaer på samme trinn
Det virker som at læreplangruppa har
anstrengt seg for at hvert trinn skal ha et tydelig
hovedtema. For eksempel har 4. årstrinn tre mål
som handler om divisjon og flere av de andre
målene (sammenhenger mellom regneartene,
målinger) kan trekkes inn i arbeidet med divisjon. På 5. trinn er fem av målene knyttet til
rasjonale tall, og på 8. trinn er de fleste målene
knyttet til reelle tall og til variabler og funksjoner. Grepet med å gi en viss tematisk sammenheng på hvert trinn, kan gjøre det enklere for
elevene å fordype seg.
Progresjon i matematikktemaer mellom trinn
Faren ved å være opptatt av en indre sammenheng på hvert trinn, kan være at det blir
lite logisk progresjon mellom trinnene. Vi har
sett på geometri som et eksempel. Her skal det
på 1. trinn jobbes med både mønstre og sirkler,
trekanter og firkanter og deres egenskaper. På
2. trinn jobber man fortsatt med mønster samt
speilsymmetri og parallellforskyvning. Arbeidet
med geometriske figurer fortsetter også. På 3.
trinn er det ingen geometri bortsett fra koordinatsystem, og på 4. trinn er geometrien knyttet
til vinkler og parallelle linjer. På 5. trinn er geometrien fraværende, mens den kommer tungt
inn på 6. trinn. Nå skal man kunne beskrive
egenskaper til to- og tredimensjonale figurer, forklare hvilke egenskaper de har felles og
hvilke som skiller dem og bruke minimumsdefinisjoner av dem. Sirkelen har sitt eget mål,
og samtidig skal man jobbe med måling (areal,
omkrets og volum) knyttet til geometriske figu42

rer. Så forsvinner geometrien ut igjen et par år,
før man på 9. trinn blant annet skal utforske
egenskaper til ulike trekanter og kunne bruke
dette til å regne ut vinkler, lengder og areal (noe
som sannsynligvis betyr at man blant annet skal
komme fram til Pytagoras’ setning og se noen av
sammenhengene knyttet til formlikhet). På 10.
trinn er geometrien borte, bortsett fra at man
skal kunne utforske og bruke kvadratsetninger
og konjugatsetninga geometrisk.
Spiralprinsippet kan til tider ha ført til at man
har fått jobbet for kort tid med hvert tema før
man skal haste videre. Det er likevel et spørsmål
om det ikke er å gå for langt i motsatt retning
når det går noen år mellom hver gang et tema tas
opp. Det er for øvrig en tydelig progresjon i hva
elevene skal kunne om to- og tredimensjonale
figurer, som er den delen av geometrien som er
oftest nevnt i kompetansemålene.
Progresjon i kjerneelementer
På samme måte har vi sett på hvordan progresjonen i et av kjerneelementene – representasjon og kommunikasjon – arter seg. En kjerneformulering – representere X på forskjellige
måtar og omsetje mellom ulike representasjonar av X – går igjen fra 1. til 6. trinn. Alt fra
1. trinn skal man også uttrykke ting «gjennom
eige språk og matematisk språk» og man skal
«beskrive». Fra 3. trinn skal man også «forklare
samanhengar», fra 4. trinn skal man «grunngi
val av løysingsstrategi» og fra 5. trinn skal man
«gjere greie for eigne tenkjemåtar, argumentere
for samanhengar og diskutere løysingsforslag».
Fra 6. trinn skal man «lytte til andre og gjere
greie for eigne og andre sine val av strategiar».
På ungdomstrinnet finner man formuleringer av
typen «vurdere framgangsmåter og resultat» og
litt oftere krav om formalisering med matematiske begreper og symboler.
Gjennom de mange og lange kompetansemålene har det blitt plass til å ha tydelige krav om
arbeid med ulike representasjoner og det at man
skal kunne forstå og begrunne ulike løsninger,
noe som er sentralt for å få et rikt begrepsinn4/2018
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hold. Det er en tydelig progresjon i målene, selv
om det er tydelige krav om arbeid med representasjoner alt fra 1. trinn.
Progresjon i tverrfaglige tema
I Folkehelse og livsmeistring står det klart at
«Det å kunne vurdere val knytt til personleg
økonomi og kunne reflektere over konsekvensar
skal òg vere ein naturleg del av matematikkfaget
på alle hovudtrinna». Dette kan i dag være mer
utfordrende å undervise i på småskoletrinnet nå
da kontanter er mindre vanlig enn før og penger
dermed lett blir en abstrakt størrelse. Så hvordan
løses dette i kompetansemålene? Det står flere
steder at en skal ta utgangspunkt i hverdagssituasjoner, så det er absolutt muligheter for lærere
å lese temaet inn i planen, men ingen av kompetansemålene på småskoletrinnet 1–4 nevner
temaet eksplisitt.
På femte trinn er et av målene «å stille matematiske spørsmål fra kvardagssituasjonar, lage
og løyse oppgåver i rekneark og presentere og
diskutere løysingsforslag». Elevene kan også her
velge hverdagssituasjoner knyttet til personlig økonomi, men trenger ikke gjøre det. Først
på 7. trinn blir det eksplisitt skrevet at elevene
skal «kunne lese, lage og vurdere budsjett ved
å bruke rekneark, knyttet til personleg økonomi og lokalsamfunnet». Dette utvides på 10.
trinn til «lese og vurdere tekstar om kjøp og
sal og løysa eigne problemstillingar i rekneark,
knytte til personleg økonomi og lokalsamfunnet». Særlig på grunn av at penger nå er blitt så
abstrakt, der elever stort sett ser voksne trekke
kortet eller sender penger via apper, vil læring av
pengeverdi være noe som skolen tidlig må ta et
medansvar for. Kanskje det kommer eksplisitte
mål knyttet til dette også på småskoletrinnet 1–4
i det neste utkastet?
Lesbart for ikke-eksperter?
Læreplanene skal være et godt verktøy for
læreren og innholdet skal kunne formidles til
elevene og foreldrene. Dette er en utfordring
når tredjeklassingene skal kunne «utforske og
tangenten
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bruke kommutative, assosiative og distributive
eigenskapar ved addisjon», for eksempel. Det er
også andre ord som mange foreldre nok heller
ikke forstår, som «hoppeteljing», «målings- og
delingsdivisjon» og «minimumsdefinisjonar».
Alt dette er begreper som matematikkdidaktisk
forskning peker på som sentrale, og det vil ikke
være lett å formulere det med mer velkjente ord
uten å miste presisjonen.
Lovende læreplanutkast

De fem sidene med tittelen Om faget viser hvordan overordnet del skal komme til uttrykk i
matematikkfaget. Dersom kompetansemålene
med vurderingsomtale som presenteres etter
hvert år, leses og operasjonaliseres i lys av innledningssidene, kan planen bli spennende å
arbeide etter. Planen kan da utvikle seg til å bli
et redskap for dybdelæring der sammenhenger og deltakelse understrekes. Om en derimot
hopper over innledningen og går rett til kompetansemålene som elevene skal vurderes etter, vil
dybdelæring lett kunne gå tapt.
Vi vet det vil bli endringer etter høringsutkastet. Men vi håper de gode tankene bak planen
beholdes. Forslaget som nå ligger på bordet
åpner for mange gode læringsmuligheter. Den
legger til rette for at elevene skal lære matematiske resonnering og åpner opp for en inkluderende matematikk der alle skal ha muligheter
til å se relevansen i faget. I siste del, Vurdering,
er det fokus både på vurdering for læring og av
læring. Vi håper de fagspesifikke omtalene av
vurdering for hvert trinn og sluttvurderingen
følger opp vurdering for læring og slik fremmer
forståelse av matematikklæring som prosesser
som kan åpne opp for at elever opplever mestring i faget.
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Kunst med Post-it-lapper
Mike Naylor

Her er en fin aktivitet for klasserommet eller
bare for å nyte selv. På overflaten ser det ut som
en morsom aktivitet med kunst og rotasjon,
men i klasserommet kan matematikken trekkes
langt når begreper analyseres i dybden.

Legg Post-it-lapper i et 2×2-kvadrat. Hva
slags bilder kan du lage ved å rotere lappene (se
figur 2)?

1. Utforske

Tegn det samme designet på fire Post-it-lapper
(se figur 1). Gjør designet enkelt, slik at det er
raskt å lage og lett å kopiere. Du kan for eksempel tegne et design på en lapp og legge en ny
lapp over for å kopiere designet.

Figur 1

Mike Naylor
Matematikkbølgen
mike@matematikkbolgen.com
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Figur 2

Hvorfor er noen design mer interessante enn
andre?
Et design som er helt symmetrisk, en «X»
eller en sirkel for eksempel, endres ikke under
rotasjon. Derfor kan et slikt design oppleves
lite interessant fordi det ikke lages nye bilder.
Et design som er for komplisert, kan oppleves
forvirrende fordi det ikke blir noen mønstre i
bildet.
2. Design på nytt

Tenk over hvordan designet kan endres og bli
mer interessant. En idé er å dele kantene i to, tre
eller fire med små streker og lage et design som
4/2018
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bruker disse strekene, slik det er vist i figur 3.

Figur 5: Rotasjonsmønstre

Figur 3: Del kantene i like deler for å planlegge designet.

Da utvider designet seg fra én Post-it-lapp til
den neste på måter som kan være veldig interessante! (Se på eksemplet i figur 4.)

så organisere designene etter mønstrene. Figur
6 og 7 viser noen slike grupper med design. Hva
er likt i hver gruppe?

Figur 6: Tre design med 0-90-180-270-rotasjon.

Figur 4

Figur 7: Tre design med 0-0-180-180-rotasjon.

3. Analysere

4. Utvide

Så langt har vi brukt ideer om symmetri, rotasjon og visualisering. Vi kan ta aktiviteten
dypere i matematikkens verden ved å analysere
rotasjonene i designet.
En måte å beskrive rotasjonen på er å skrive
hvor mange grader hver lapp er rotert i forhold
til første Post-it-lapp. Skriv 0° ved siden av den
første lappen (topp venstre) og så antall grader
de andre er rotert om nedre høyre hjørne (med
klokka). De fire tallene beskriver rotasjonsmønsteret til designet. I figur 5 kan vi kalle første
mønster 0-0-0-0 og det andre mønsteret 0-90180-270. (NB: Jeg liker å lese tallene i en loop
med klokka – fra topp venstre til topp høyre,
ned to bunn høyre og tilbake til bunn venstre,
men du kan lage ditt eget system.)
I klasserommet kan alle elevene velge sitt
yndlingsdesign, beskrive rotasjonsmønstre og
tangenten
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Hva slags kreative ideer kan du bruke for å
utvide aktiviteten? Her er noen få ideer.
Lag en ramme. Klistre Post-it-lappene på et
ark papir og tegn rundt designet for å utfylle
omkretsen i en stil som passer (figur 8).

Figur 8: Post-it-lapper med en ramme.
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Lag enda større bilder. Prøv med 3×3, 4×4 eller
større matriser. Designene blir enda mer spennende! (Se figur 9.)

– Lag design på data og lag et lysbildeshow
hvor flisene roterer fra ett lysbilde til det
neste.
– Har du tilgang til en laserskjærer? Lag
modeller av tre! (Se figur 10.)

Figur 9: Tre av mange design med en 4x4 matrise med
Post-it-lapper.

Bruk andre materialer:
– Lag fliser og ramme av bølgepapp eller
annet tykt materiale.
– Kjøp magnetiske ark og lag et sett fliser til
kjøleskap.

Figur 10: Laserskårne modeller. Design: Mike Naylor.
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Diagonal og ruter
Ole Einar Torkildsen

gjennom dersom rektangelet har lengde 21 og
bredde 18. Hva om lengden er 21 og bredden 19?
Kan dere finne en regel for hvor mange
kvadratiske ruter diagonalen vil gå gjennom i
et rektangel som har lengde m og bredde n, et
m×n-rektangel?
Forsøk å grunngi regelen.
Tips: GeoGebra er et godt program for å tegne
rektanglene og diagonalen.
Her ser du et 7×5-rektangel der den ene diagonalen er tegnet inn. En rask opptelling gir at
denne diagonalen går gjennom 11 av de i alt 35
kvadratiske rutene som rektangelet består av.
Velg rektangler som har andre dimensjoner,
tegn inn en diagonal og finn ut hvor mange kvadratiske ruter diagonalen går gjennom.
Studer tallene og se om dere kan finne en
sammenheng.
Bruk sammenhengen til å beregne hvor
mange kvadratiske ruter diagonalen vil gå
Ole Einar Torkildsen
Høgskulen i Volda
oet@hivolda.no
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Takk til fagfeller
Tangenten skal vera møtestad for lærerar og forskarar. Me har difor opna opp for praksisrelaterte
forskingsartiklar på det som vert kalla nivå 1 i akademia. Den fyrste artikkelen vart trykt i Tangenten nr. 3, 2014. For å få gode tekstar trengs gode fagfeller. Det er fagfolk som vert handplukka
for å kvalitetssikre og gje konstruktiv kritikk til forfattarane, slik at manuskripta endar på eit høgt
akademisk nivå. Tangenten set stor pris på det grundige arbeidet som er gjort. Dei siste fire åra har
me hatt fylgjande fagfeller:
Frode Olav Haara
Odd Tore Kaufmann
Troels Lange
Tamsin Meaney
Hilde Opsal
Anita Valenta
Paola Valero
Kaj Østergaard

Helle Alrø
Mette Andresen
Lisa Boistrup Bjørklund
Ove Gunnar Drageset
Anne Berit Fuglestad
Anne Birgitte Fyhn
Gunnar Gjone
Kjellrun Hiis Hauge
Per Sigurd Hundeland

Trude Fosse (red.)

Rom for matematikk
– i barnehagen
Rom for matematikk – i barnehagen er en nødvendig bok for
arbeid med matematikk i barnehagelærerutdanningen. Forfatterne
viser ulike matematikkdidaktiske 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 bevisstgjør leserne til å se
muligheter i barns matematiske verden.
Bidragsytere:
Magni Hope Lossius, Gert Monstad Hana, Leif Bjørn Skorpen, Line
I. Rønning Føsker, Vigdis Flottorp, Torgunn Wøien og Elena Bøhler
ISBN 978-8290898-57-6
137 sider · 365,–
Bestill på ordre@fagbokforlaget.no

Caspar Forlag AS
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matematikk.org tilbyr hvert år gratis julekalender
for grunnskolen; én tilpasset 1.–4. trinn, én for
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5.–7. trinn og én for 8.–10. trinn. Julekalenderen te prem
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1.–4. trinn

er!
emi
r
p
otte I nisseverkstedet skal de tegne mønster, men de får

Resultatliste

Beste kostyme!

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

5.–7. 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 −¹4 av alle
stemmene fikk Engelen flere stemmer enn Snømannen,
men færre enn Julenissen. Hvem kom på plass nr. 4?

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?

LETT

8.–10. trinn

VANSKELIG

MIDDELS

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

tangenten
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i samarbeid med

Matematikksenteret
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Alle Teller!
Revidert håndbok og ny digital løsning
May Renate Settemsdal, Grethe Ravlo

Det siste året har Matematikksenteret brukt mye tid på å oppgradere kartleggingsverktøyet Alle Teller!. Håndboka som
er veiledningsmaterialet, er snart ferdig
revidert, mens en ny digital løsning for
kartleggingstestene allerede foreligger. Vi hadde
en «stille lansering» av den digitale løsningen 2.
oktober og har allerede solgt tusenvis av
lisenser. Innholdet i testene er uendret, men
grafikk og funksjonalitet er forbedret.
Håndboka Alle Teller!

Det unike med Alle Teller! er håndboka. Den
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beskriver progresjonen innen tall og tallbehandling, samtidig som den kobler hver oppgave i kartleggingstestene til spesifikke områder
innen tallforståelse. Håndboka inneholder konkrete forslag til hvordan du kan arbeide videre
ut fra svarene elevene har gitt på oppgavene, og
kan også hjelpe deg med å planlegge innføring
av nye begreper innen området tall. Den belyser, ut fra forskning og erfaring, hva som er vanskelig for elevene, og hvilke misforståelser eller
misoppfatninger de kan utvikle. Håndboka er et
viktig verktøy for å planlegge god matematikkundervisning.
4/2018
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Innholdet i håndboka er uendret. Revideringen består i retting av skrivefeil og komprimering ved at avsnitt med omtrent samme innhold ikke blir repetert. Det matematikkfaglige
innholdet med henvisninger er som før, og du
trenger ikke å kjøpe ny håndbok hvis du allerede har en.
De digitale kartleggingstestene Alle Teller!

Testene i Alle Teller! er laget slik at elevsvarene på oppgavene vil avdekke eventuelle
misoppfatninger og misforståelser hos elevene. Det er kartleggingstestene på nivå 2–10 som
er digitaliserte, mens nivå 1 kun er tilgjengelig
på papir. Alle testene i den digitale versjonen er
tilgjengelige både på bokmål og nynorsk. Eleven
velger målform ved innlogging.
Bestille lisenser, lage elevgrupper
og opprette tester

Lisenser kjøper du ved å gå inn på www.alleteller.no. En lisens per elev koster 8 kr + mva. og
gjelder i 12 måneder. Bestilleren av lisenser
oppgir hvor mange elevlisenser som trengs, og
mottar deretter en e-post med påloggingsinformasjon. Etter å ha logget inn opprettes lærerbrukere til kolleger ved skolen. Hver lærer oppretter deretter elevgrupper, legger til elever i
gruppene og oppretter tester. Elever kan legges
inn ved å bruke Feide eller
ved å opprette brukernavn. I neste omgang logger
elevene seg inn enten med
Feide eller med brukernavnet og passordet de mottar
fra læreren.

ark, med både elevsvar og rett eller galt. I tillegg finnes retteskjema med henvisninger inn i
håndboka Alle Teller! fra hver enkelt oppgave i
kartleggingstestene, og funksjonalitet for å bla
seg gjennom selve elevbesvarelsen. Hver enkelt
oppgave viser til spesifikke emner i håndboka og har en kobling til den. Dette gjør Alle
Teller! til et unikt produkt. Når du er innlogget på www.alleteller.no, har du tilgang til alle
deler av verktøyet. Vi har ikke overføring av
resultater til andre systemer da vi er redd for
at fokus vil kunne bli rettet mot antall riktige
svar. Det er ikke i tråd med intensjonen med
verktøyet Alle Teller!
Resultatrapportene etter at elever har
gjennomført testene læreren har valgt

I testgruppen som bildet under viser, har vi
elever som har gjennomført testen på nivå 3, 4,
5, 8 og 9. Det ser vi i menylinja over diagrammet. Det er nivå 8 som er valgt som eksempel, og den ruta er derfor markert mørkeblå. Diagrammet viser skår per oppgave. Under
søylene står oppgavenummer og henvisning til
kapittel i håndboka som oppgaven tester innhold fra.
Miniatyrbildet viser oppgaven som i dette
tilfellet er oppgave 1, oppgaven som er markert. Ved å klikke på bildet kan du se oppgaven

Resultatrapporter,
vurderingsskjema
og elevbesvarelser

Alle Teller! er en komplett ressurs med kartleggingstester,
resultatrapporter i form av grafiske
fremstillinger og regneMatematikksenteret
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i fullformat. Til høyre for bildet står teksten
som beskriver hva oppgaven tester. I tillegg er
koblingen mellom testene og håndboka fremhevet, slik at det skal være enklere å gjøre oppslag
i håndboka.
Ved å velge funksjonaliteten «se besvarelsen» kan du bla deg gjennom besvarelsen til
hver enkelt elev. Alle svar eleven har gitt, ligger
lagret. Slik kan du som lærer få innblikk i hva
eleven har svart, og begynne å nøste i hvordan eleven har tenkt.
De digitale prøvene blir automatisk rettet.
Under «Last ned regneark» ligger regnearket som viser skår per oppgave for hele testgruppen. Riktig svar gir ett poeng, og feil svar
gir null poeng. En annen og viktigere fane i
regnearket viser alle svarene til samtlige elever.
Der vil du kunne finne ut om typiske feilsvar
går igjen i din elevgruppe.
Matematikksenteret håper den reviderte versjonen av Alle Teller! blir godt mottatt og brukt
som det unike verktøyet den er for å hjelpe
elever mot god tallforståelse.

Matematikksenteret
nettverk

Matematikksenteret driver tre forskjellige nettverk som på hver sin måte jobber for å få mer
fokus på matematikk i barnehage, skole og UHsektor.
Nettverk for matematikk i lærerutdanning

Nettverk for matematikk i lærerutdanning er et
faglig nettverk for kompetanseutvikling knyttet til lærerutdanning i matematikk. Formålet
er å støtte opp om og heve kvaliteten på matematikkundervisning og matematikkdidaktisk
forskning i Norge.
Nettverket er medlem av The Nordic Society for Research in Mathematics Education
(NORME) og driftes av Matematikksenteret.
Nettverket jobber for å øke omfang og kvalitet
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på universitetenes og høgskolenes grunnutdannings-, etter- og videreutdanningstilbud, samt
bidrar til å synliggjøre og støtte opp om matematikkdidaktisk forskning. Nettverket er også
et møtested for universiteter, høgskoler og Matematikksenteret med tanke på erfaringsdeling,
kompetanseutvikling og samarbeid.
Nettverk for kompetansemiljøer som
arbeider med matematikkvansker

Matematikksenteret har ansvar for å gjennomføre en nettverkssamling for nasjonalt nettverk for kompetansemiljøer som arbeider med
matematikkvansker. Målgruppe er universitet
og høgskoler, Statped, PPT, utviklingsansvarlige i kommuner og fylkeskommuner. Målet er
å bygge opp et sterkt kompetansemiljø på matematikkvansker i Norge.
Det arrangeres en årlig nettverkssamling –
«Sammen om oppdraget» – hvor det er fokus på
ny forskning, kartlegging, utredning og tiltak
for å bedre opplæringen for elever som presterer
lavt i matematikk. En viktig del av nettverkssamlingen er å se hvilke muligheter som finnes
for å utvikle robuste fagmiljøer i de ulike regionene.
Barnehagenettverket

Barnehagenettverket arrangerer et årlig seminar for ansatte i matematikkseksjonene ved
de ulike UH-institusjonene i Norge. Målet
er å skape en arena hvor de som underviser i
matematikk i barnehagelærerutdanningen,
kan møtes for å diskutere forskjellige fagtema.
Disse temaene kan for eksempel være knyttet til
aktuell forskning, undervisning og nye nasjonale retningslinjer.
Det er Matematikksenteret som har initiert
nettverket, og vår rolle er å arrangere seminaret i samarbeid med eksterne bidragsytere og å
bidra med faglig innhold.
Les mer om nettverkene: www.matematikksenteret.no/om-senteret/nettverk-og-ressurspersoner/nettverk
4/2018
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FYR-konferanse 2018

Arbeidet med yrkesretting av fellesfagene i videregående skole fortsetter. De nasjonale sentrene
som var involvert i FYR-prosjektet, har fortsatt
et ansvar for å bidra i dette arbeidet. De arrangerer derfor, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, en konferanse med fokus på yrkesretting
og relevans.
Målgruppe: Faglærere i norsk, engelsk,
naturfag og matematikk på yrkesfag,
programfaglærere på yrkesfag og mellomledere

Matematikksenteret

med spesielt ansvar for yrkesretting og relevans.
Vi oppfordrer skolene til å sende lærere som
ikke tidligere har deltatt på FYR-skolering. Det
er viktig for utbyttet av konferansen at flere
lærere og ledere fra samme skole melder seg på.
Tidspunkt: Mandag 3. desember, tidsramme
09.30–16.00.
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo
Airport, Gardermoen
Frist for påmelding: 1. november
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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
2 Geir Kristoffersen

Medlemskontingent 2018
450 kr for enkeltmedlem
med Tangenten
200 kr for husstandsmedlemmer
300 kr for studenter/pensjonister med Tangenten
975 kr for skoler/institusjoner
med Tangenten
Nytt: pensjonistmedlemskap
med samme pris som heltidsstudenter. Send oss en epost
om du ønker å endre medlemstype.
Organisasjonssekretær
Elin Unstad, org.sek@lamis.no

Påmelding til
UngeAbel 2018–2019
er åpen.
Mer informasjon
på vår hjemmeside.
Spre ordet!
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Lederen har ordet
Renate Jensen

Kjære LAMIS-kollega
Det er en spennende tid for fag
og læring nå. Når dette nummeret av Tangenten leses, har alle en
viktig oppgave å gjøre, nemlig å
gi innspill på læreplanutkastene
som ble publisert på www.udir.
no den 17. oktober. Fristen for å
gi innspill er 14. november – så
benytt muligheten til å påvirke om
faget, kompetansemål og vurdering i matematikk og andre fag.
LAMIS ønsker å spille inn i
dette arbeidet, og sentralstyret
arrangerer derfor en lokallagssamling hvor agendaen er å svare
på læreplanutkastet i matematikk. Les mer om dette kommende
arrangementet på våre sider og
om hvordan vi involverer lokallagene i et forarbeid i form av styremøte eller lokallagskveld.
Viktige fokus i denne innspillsrunden i matematikk vil blant
annet være:
– Gir kompetansemål på hvert
trinn bedre muligheter for
dybdelæring og variasjon?
– Gir kompetansemål på 1. trinn
Landslaget for matematikk i skolen

–

–

–
–
–

–

bedre muligheter for å bevare
leken i læringsarbeidet?
Er det en god og tydelig progresjon i kompetansemål og
vurdering?
Er det en god sammenheng
i verdigrunnlaget, kjerneelementer, tverrfaglige tema og
grunnleggende ferdigheter?
Er det et klart og godt språk i
utkastene?
Er den aktive og medvirkende
eleven tydelig?
Er kjerneelementene synlige
i kompetansemål og vurderingstekster?
Bruken av digitale verktøy for
å styrke læring i faget?

LAMIS vil følge arbeidet tett
videre, og neste års sommerkonferanse vil være en arena der
tema som dybdelæring, programmering, utforsking og kreativitet
vil ha en plass i programmet, faglige refleksjoner og diskusjoner.
Neste års sommerkonferanse
skal være i Drammen fra 9. til
11. august, og det vil være lokal-

lagssamling i forbindelse med
sommerkurset. Hold av datoene,
og les mer på de neste sidene
om hvordan lokallaget i Nedre
Buskerud forbereder det faglige
og sosiale innholdet. Tittelen for
konferansen er «Matematikk for
fremtiden» – en tittel som gir
mulighet for mye spennende fag
og didaktikk.
En annen viktig del av arbeidet til LAMIS er å forberede og
gjennomføre UngeAbel-konkurransen. 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 informasjonsarbeid, oppgaver,
løsningsforslag, juryarbeid og
det praktiske rundt konkurransen.
UngeAbel er for basisgrupper på
9. trinn og består av de to innledende runder med oppgaver som
skal løses, samt en fordypningsoppgave. Fra uke 45 er den første
runden i UngeAbel tilgjengelig for
skolene. Til nå er det 102 lærere
som har meldt elevene sine på
konkurransen. Vi håper på mange
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flere før den første runden stenger i slutten av november, og vi
jobber aktivt for god deltagelse
fra alle fylker.
Fylkesvinnerne i de to innledende rundene inviteres til å
levere inn en fordypningsoppgave, 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 nasjonale tilpasninger.
I alle deler av konkurransen er
det elevene som må være aktive,
medvirkende og kreative, og de
må samarbeide. Læreren skal
ikke løse oppgavene med elevene, men kun legge til rette for
gode rammer i læringsrommet.
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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 fellesskap bli enige 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 undervisning. Slik får også læreren tak i
eventuelle misoppfatninger og
kan hjelpe elevene med strategier, begreper og ferdigheter de
trenger videre.

Alle oppgaver som er brukt i de
innledende rundene og fordypningsoppgavene, er tilgjengelig
på vår hjemmeside. Det betyr at
det her ligger en flott oppgavebank. Vi oppfordrer lærere til å
bruke disse aktivt.
Til slutt vil jeg ønske dere en
flott avslutning av dette første
semesteret i barnehagen/skolen/
studieåret. Førjulstiden gir flotte
muligheter for matematikkaktiviteter ute og inne. Bruk tidligere
matematikkdagshefter og Tangenten som inspirasjon, og husk
å sette Matematikkens dag på
planen etter nyttår.

Landslaget for matematikk i skolen

LAMIS sommerkonferanse 2019
Tema: Matematikk for fremtiden
LAMIS Nedre Buskerud

Det er hyppige møter i lokallaget
LAMIS Nedre Buskerud for tiden.
Vi jobber for å gi alle dere som
kommer til sommerkonferansen
2019, et hyggelig, sosialt og faglig
godt program.
Sommeren 2018 ble sommerkurs nr. 21 arrangert i Spania. I år
er det første gang vi arrangerer en
konferanse! På sommerkurset i
Spania ble det vedtatt på årsmøtetat heretter skal det hete sommerkonferanse istedenfor sommerkurs. Og vi i LAMIS Nedre
Buskerud er stolte av at vi kan
arrangere den første LAMIS sommerkonferansen i LAMIS historie.
Det blir i 2019!
Sommerkurskomiteen består
av 8 medlemmer + 1 vara som
alle sitter som representanter
for lokallaget Nedre Buskerud.
Vi kjenner i disse tider at det er
godt og nyttig å ha mange å spille
på og fordele ansvar mellom, og
er stolte av at vi har produsert to
hefter, og at vi nå er i gang med
Landslaget for matematikk i skolen

planleggingen av sommerkonferansen. Vi er en variert gjeng
som representerer alt fra barnehage til videregående skole, både
som barnehagelærere, lærere og
skoleledere. Alle har en sterk tilhørighet til matematikkfaget, og
flere har jobbet lenge med teknologi og koding.

Fra venstre bak: Åge Ryghseter, Berit Lyng Schiøtz, Svend
Kristian Eidsten og Bente Irby.
Foran fra venstre: Turid Lund,
Inger-Lise Risøy og Beate Steig.
Marianne Gjessing Skogøy
(representanten for barnehagen)
og Randi Nysether (vara) var ikke
til stede når bildet ble tatt.
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Arbeidsmøtene våre dreier seg
om alt fra mulige sponsoravtaler,
underholdning, mat, hotell, verksteder, plenumsforedrag, tidsplaner, plan B, gaver og organisering.
Vi prøver å legge til rette for at vi
skal ha det nyeste og beste innen
både forskning, teknologi, algoritmisk tenkning, fagfornyelsen og
kjerneelementene inn i temaet:
Matematikk for fremtiden!
LAMIS sentralstyre vil bidra
med faglige refleksjoner og diskusjoner angående fagfornyelsen
og kjerneelementene. Ordskyen
viser andre stikkord for sommerkurset.
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Vi vil få en åpning av sommerkonferansen av rådmannen
for Nye Drammen – Elisabeth
Enger. Drammen, Nedre Eiker og
Svelvik står overfor en kommunesammenslåing i 2020, og den nye
rådmannen har lovet å åpne konferansen i fremtidens ånd. Deler av
åpningsdelen vil være hemmelig
til deltakerne kommer. Noen plenumsmøter og verkstedholdere er
klare, og vi garanterer at programmet vil bli variert og faglig oppdatert. Vi lover et bredt spekter og
spennende temaer. Vi ser fram til
at Anders Baumberger skal engasjere oss i avslutningsforedraget.

Litt om logoen vår: Vinteren
2018 skulle 7. trinn ved Krokstad
skole lage logoer innenfor faget
Kunst & Håndverk. Det ble en flott
anledning til at trinnet kunne få en
reell oppgave. De fikk informasjon
om LAMIS og sommerkonferansen, og alle elevene lagde sin logo
på bakgrunn av opplysningene de
fikk. Vi i lokallaget mottok ca. 80
forslag, og ut fra disse valgte vi
oss logoen til Eleas i 7B. Logoen
ble deretter digitalisert av Sivert
på Akademiet i Drammen. Vi er
stolte av at vi har en logo som er
laget og bearbeidet av to elever i
nærområdet!

Landslaget for matematikk i skolen

Sommerkonferansen vil bli
holdt hos Scandic Ambassadeur i
Drammen. Vi er sikker på at hotellet vil ta godt vare på oss både
med hensyn til konferanselokaler,
overnattingsrom, mat og drikke.
Vi ønsker dere med dette velkommen til Drammen med sine
7 bruer som i seg selv er spennende kunstnerisk matematikk.
Vi gleder oss til å se dere 9.–11.
august 2019!
Følg med på www.lamis.no for
å finne ut når åpningen for påmeldingen er klar våren 2019.

Landslaget for matematikk i skolen
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Fagdag i Tromsø

Gerd Nilsen, Inger-Lise Risøy
sentralstyret i LAMIS

De siste par årene har sentralstyret i LAMIS vedtatt å arrangere
gratis fagdager for lærere i ulike
deler av landet. Matematikkvansker og forebygging av matematikkvansker er temaer som mange
medlemmer har etterspurt. Derfor
har sentralstyret valgt Forebygging av matematikkvansker som
første tema å fokusere på.
Den første fagdagen ble arrangert for lærere i Østlandsområdet
på Gardermoen i april 2017.
Den andre fagdagen ble arrangert for lærere i Bergensområdet
i februar 2018.
Den 15. oktober klokken 10–15
hadde vi et tilsvarende arrangement i Tromsø. Invitasjon ble
sendt ut til kommuner og lokallag i Tromsø-området, og fagdagen hadde omkring 50 deltakere.
Her var det noen fra barnehager,
andre fra småtrinn, mellomtrinn,
ungdomstrinn og videregående.
Noen skoler og barnehager
sendte flere lærere. Det kom også
en gruppe studenter fra Universitetet i Tromsø.
Fagdagen ble holdt på Radisson Blu Tromsø, og deltakerne
fikk nydelig lunsj og god pausemat. Alle deltakende skoler eller
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barnehager fikk et matematikkdaghefte (fra 2006), og hver deltaker fikk i tillegg et nummer av
nyeste Tangenten.

Dagen startet med en informasjon om LAMIS og sommerkonferansen 2019.
Foredragsholderne var Bjørnar
Alseth og Else Devold. De var
engasjerende og inspirerende,
og deltakerne ga mange positive
tilbakemeldinger etter dagen.
Her er et utvalg av tilbakemeldinger fra kurset:
– «Levende og inspirerende»
– «Gode praktiske eksempler
på å tenke nytt»
– «Aktivt, lettfattelig, god veksling mellom teori og praksis»
– «Utrolig lærerik dag med
engasjerende og kunnskapsrike foredragsholdere»
– «FANTASTISKE timer, med
konkrete forslag på underLandslaget for matematikk i skolen

–
–

–

visningsopplegg og spill som
gir læring.»
«Gode tips til hvordan man
skal oppsummere timen.»
«Fint med sitte-grupper for
diskusjon og samarbeid. Godt
og variert innhold.»
«Gi eleven svaret på oppgaven
og la dem beskrive metoden
som er brukt.»

Med så gode tilbakemeldinger
og så mange fornøyde deltakere mener sentralstyret at vi
har funnet et godt tilbud å bruke
ressurser på. Vi planlegger to nye
fagdager i 2019.
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UngeAbel-konkurransen

Marianne Maugesten, leder i juryen i UngeAbel

Innledning
UngeAbel er en matematikkonkurranse for 9.-klasser der hele
klassen deltar. LAMIS har ansvaret for arrangementet og får økonomisk støtte fra Abelstyret og
Forskningsrådet.
I konkurransen er det to innledende runder der alle 9.-klasser kan delta. Ut fra resultatene
herfra kåres den beste klassen
fra hvert fylke som får tilbud om
å levere inn fordypningsoppgave
og delta i semifinale og finale.
Beste norske klasse går videre til
en nordisk konkurranse.
I denne utgaven av Tangenten
presenterer vi eksempler på oppgaver fra runde 1 og runde 2, og
i Tangenten 1/2019 presenteres
eksempler på fordypningsoppgaver. Vi håper med dette at enda
flere skoler og lærere vil melde
på klasser til UngeAbel, samtidig
som vi vil vise varierte oppgavetyper som kan brukes i undervisningen på flere trinn.
Hvorfor bør klassen din delta i
UngeAbel-konkurransen?
Først og fremst er det gøy for
elevene å delta i en konkurranse
med masse varierte oppgaver og
temaer. Videre bidrar oppgavene
i UngeAbel til at elevene utvikler
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sin matematiske kompetanse. Kilpatrick, Swafford & Findell (2001)
beskriver denne kompetansen
som et flettet tau som består av
komponentene forståelse, beregning, anvendelse, resonnering
og engasjement. Kjerneelementene (Kunnskapsdepartementet,
2018), som er det viktigste elevene skal lære i fremtidens matematikkfag, er utgangspunktet
for ny læreplan. Utforsking og
problemløsing, representasjoner
og kommunikasjon og argumentasjon og resonnering er blant
kjerneelementene som elevene
møter i arbeidet med de to første
oppgaverundene i UngeAbel. Ved
arbeid med kjerneelementene

legger du som lærer til rette for
elevenes dybdelæring.
Hvordan kan klassen arbeide
med oppgavene i UngeAbelkonkurransen?
Hele klassen deltar i UngeAbelkonkurransen. Vi foreslår å dele
klassen i grupper under arbeidet
med runde 1 og runde 2, slik at
de ulike gruppene arbeider med
ulike oppgaver for å bli ferdige
til den gitte tiden på 90 minutter. Like viktig som arbeidet med
å avgi svar til konkurransen er
arbeidet læreren kan legge til
rette for i etterkant av runde 1 og
runde 2. Da kan klassen arbeide
mer med oppgavene og diskutere
Landslaget for matematikk i skolen

og reflektere over løsningene til
de ulike gruppene. De kan også
sammenlikne sine løsninger med
løsningene som legges på nett
etter at rundene er ferdig. Før
konkurransen kan lærerne finne
eksempler på tidligere oppgaver
med løsningsforslag på nettsiden:
www.lamis.no (klikk på UngeAbel
og så på Tidligere Oppgaver).
Eksempler på oppgaver fra
runde 1 og runde 2
Jeg har valgt ut to ulike oppgavetyper fra runde 1 og runde 2. Det
vanlige er at oppgavene i runde
2 er litt mer krevende enn i runde
1. Oppgave 1 og oppgave 4 er
oppgavetyper som man kanskje
oftere finner igjen i lærebøker,
mens oppgave 2 og oppgave 3
er av mer utforskende art.

Illustrasjon til Oppgave 1.

Oppgave 1 (Runde 1, 2015–2016)
Regn ut omkretsen til figuren.
Oppgave 2 (Runde 1 2015–2016)
A, B og C er tre ulike sifre slik at
AB · C = AAB. Ingen av sifrene
kan være 0. AB betyr at sifferet A
står på tierplassen og B på enerplassen. Hvilke sifre kan A, B og
C være?

Oppgave 3 (Runde 2 2016–2017)
Dersom man summerer ni av ti
ulike heltall, får man følgende ti
summer: 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92. Hvilke ti heltall er det?
Oppgave 4 (Runde 2, 2017–2018)
En kafé gir 10 % rabatt til alle
sine stamgjester (faste kunder).
En dag har kaféen 20 % rabatt
på kake. Stamgjestene får 10 %
rabatt også på rabatterte priser.
Hvor mye må en stamgjest betale
for en kopp kaffe og en kake når
ordinær pris er 26 kr for kaffen og
30 kr for kaka?

Referanser
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Illustrasjon til Oppgave 4.
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Lokallagssamling
om fagfornyelsen

Renate Jensen, leder i LAMIS
Et viktig mål i handlingsplanen til
LAMIS er å gi innspill på høringer
og delta i offentlige debatter om
faget. Det er fordi vi ønsker å få
frem LAMIS sitt syn på hva som
er god matematikkundervisning.
LAMIS ønsker videre å støtte
medlemmene i arbeidet med å
implementere revidert læreplan.
Målet er at alle medlemmer skal
etablere eierskap til de reviderte
fagplanene, og at alle skal være
trygge på å ta disse i bruk skoleåret 2020/21. Det å gi innspill
på høringer er en måte for å få
oversikt over læreplanutkastet
på så langt og få muligheten til å
påvirke arbeidet.
LAMIS sentralstyre arrangerer derfor en lokallagssamling
på Gardermoen 4. november,
der målet er å gi innspill på læreplanutkastet i matematikk på
vegne av LAMIS. Sentralstyret
vil ha så mange som mulig med
i prosessen og har invitert en
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representant fra hvert lokallag til
denne samlingen. Her skal faglige
innspill og arbeid med å svare på
spørsmål til læreplanutkastet ha
fokus. Lokallagene må før lokallagssamlingen ha en prosess i
lokallagsstyret eller på en lokallagskveld, slik at dette er et arbeid
som representerer synet på matematikkundervisning på vegne av
mange medlemmer. Sentralstyret
bidrar i dette arbeidet med forslag til en prosessoppgave som
sendes til lokallagene når vi har
fått spørsmålene i høringen/innspillsrunden 17. oktober.
Vi ser frem til en flott faglig samling og vil i neste nummer av Tangenten skrive om samlingen og
innspillet fra LAMIS.
For mer informasjon om fagfornyelsen:
https://www.udir.no/laringog-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/

Følgende lokallag har i
skrivende stund bekreftet at
de ønsker å gjennomføre et
forarbeid og delta i arbeidet
med å gi en uttalelse på vegne
av LAMIS:
Bergen,
Rogaland,
Sunnmøre,
Follo,
Mjøsregionen,
Østfold,
Nedre Buskerud,
Fosen,
Vestfold,
Grenland,
Oslo/Akershus.
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