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Programmering og algoritmisk tenking?
Fornyinga av læreplanane er snart i mål, og 
programmering og algoritmisk tenking er gitt 
ei sentral rolle i matematikk. Mellom anna er 
programmering inkludert i kompetansemål 
frå og med 5. trinn, og mesteparten av kjerne-
lementet Utforsking og problemløysing er via 
til algoritmisk tenking. Nokre tenkjer det er 
positivt, nokre meiner det er for tidleg medan 
andre er skeptiske til i kva grad programmering 
kan legge til rette for elevar si matematikklæ-
ring. Mange lærarar kjenner på ei uvisse knytt 
til programmering, og i høyringsinnspela til 
fagfornyinga kjem det fram at både fagmiljø 
og lærarar meiner at skular ikkje er godt nok 
budde til å laga god undervising med program-
mering.

Det er fleire spanande aspekt med program-
mering. Det tilbyr variasjon i matematikkun-
dervisinga, med rom for å skapa situasjonar der 
elevar brukar og argumenterer med matematikk 
for systematisk å utforska og løysa utfordrin-
gar – der dei tenkjer algoritmisk. Lærarar som 
har prøvd det ut, mellom anna dei som har 
hatt grunnskuleelevar på besøk i Newton-rom, 
melder om motiverte og engasjerte elevar. Pro-
grammering handlar om at elevar utviklar kom-
petanse for framtida, skriv Taraldsen og Myra i 
sin tekst om programmering med Spheroballar. 
Studien deira koplar programmering og måling 

på 5. trinn, med fokus på vinklar, rotasjon, leng-
der og einingar og på veg, fart og tid.

Programmering i undervising inneber òg 
utfordringar. Det kan handla om praktiske 
ting som tidsbruk og om behov for utstyr som 
medfører utgifter. Fagområdet er nytt og krev 
ekstra innsats frå lærarar der ein skal gjera 
omgrep som algoritmisk tenking, resonnering 
og tankegang, programmering og koding, til sitt 
undervisingsspråk. Programmering kan vera 
lite transparent og brukarterskelen høg. Ein kan 
enda opp med at det handlar om å læra å pro-
grammera i staden for å bruka matematikk til 
å programmera eller å programmera for å læra 
matematikk.

Forstrøm og Kaufmann kartla i 2018 for-
sking på samanhengar mellom programmering 
og matematikklæring. Dei fann lite forsking 
som faktisk dokumenterer at programmering 
har eit utdanningspotensiale i matematikkun-
dervising. Dette gir grunn til å seia at det må 
forskast på kva som fungerer før lærarar vert 
sette til å implementera det i skulen. Skal det 
programmerast i matematikkundervisinga bør 
det i hovudsak vera fordi ein oppnår noko ein 
ikkje klarar på andre måtar, for det finst mange 
måtar lærarar kan legga til rette for utforsking 
og problemløysing på.
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Innledning
Fra skolestart i 2020 får skolen nye lærepla-
ner som skal møte nye kompetansebehov i et 
stadig mer digitalisert samfunn. God forståelse 
for teknologiens muligheter og begrensninger 
er viktig for å kunne bruke og skape nye digi-
tale verktøy (Nygård, 2018). Programmering 
og algoritmisk tenkning blir i fagfornyelsen 
en del av matematikkfaget, og vi mener derfor 
at målet bør være at elevene skal kunne bruke 
programmering som metode for å løse mate-
matiske utfordringer. For at innføringen av 
programmering i matematikkfaget skal være 
på fagets premisser, må det utarbeides gode 
undervisningsopplegg som legger til rette for at 
elevene kan lære matematikk gjennom bruk av 
programmering. 

I denne artikkelen presenterer vi et under-
visningsopplegg der elever på 5. trinn får en 
innføring i programmering mens de jobber 
med temaet måling i matematikk. Undervis-
ningsopplegget ble gjennomført av lærer Guro 
på hennes 5. trinn våren 2019. 

Programmering og algoritmisk tenkning
For å kommunisere med et dataprogram må 
tanker sorteres som en logisk rekke av opera-
sjoner og formuleres på et språk som datapro-
grammet forstår. Gjøvik og Torkildsen (2019) 
problematiserer bruken av ulike termer knyttet 
til begrepet algoritmisk tenkning. I denne artik-
kelen velger vi i likhet med Gjøvik og Torkild-
sen (2019, s. 32) å se på begrepet algoritmisk 
tenkning synonymt med det engelske begrepet 
«Computational Thinking», ut ifra Bocconi, 
Chioccariello og Earp (2018, s. 7) sin defini-
sjon: «Computational thinking is regarded as a 
thought process entailed in designing solutions 
that can be executed by a computer, a human, or 
a combination of both». Vi følger Nygård (2018) 
og definerer programmering som hele prosessen 
fra problemanalyse til planlegging av hvordan 
selve koden skal struktureres, men inkluderer 
også selve kodingen som en del av programme-
ringen. Koden forteller dataprogrammet hvilke 
oppgaver som skal løses ved hjelp av det pro-
grammeringsspråket som dataprogrammet for-
står. Noen programmeringsspråk tilbyr ferdige 
blokker med kommandoer. Ved blokkbasert 
programmering kan man sette sammen instruk-
ser ved hjelp av blokkene, det er ikke behov for 
egenskrevet tekst. Vi mener disse blokkene for-
enkler kodingen fordi man ikke trenger å lære 
det underliggende tekstbaserte språket slik man 
må når man arbeider med tekstbasert program-
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mering. I dataprogrammer som baserer seg på 
tekst, må teksten skrives i sekvenser som blir 
satt sammen til instrukser. Dette gir ofte større 
frihet og flere muligheter, men kan oppleves 
mer krevende fordi man må kunne programme-
ringsspråkets semantikk og syntaks. I forslaget 
til ny læreplan er det ikke spesifisert om elevene 
skal arbeide med blokk- eller tekstprogramme-
ring (Utdanningsdirektoratet, 2019). 

Programmering ved hjelp av Spheroballer 
Det finnes et stort utvalg av verktøy som kan 
brukes i programmeringsundervisning for barn 
og unge. For dette undervisningsopplegget har 
vi brukt et klassesett med Sphero BOLT-baller 
og iPader med gratis-appen Sphero Edu vist 
i figur 1. En Spheroball er en app-styrt, pro-
grammerbar robotball der elevene kan kode 
gjennom tegning, blokkbasert programmering 
eller tekstprogrammering (JavaScript). Ballene 
er utstyrt med sensorer som gir brukeren infor-
masjon om ballens bevegelser på en enkel måte. 
Spheroballene kobles til appen via Bluetooth 
og har en rekkevidde på 30 meter. Vi valgte 
dette verktøyet fordi Spheroballen er en fysisk 
gjenstand som elever kanskje gjenkjenner fra 
sin egen lek med ball. I tillegg til det visuelle 
ytre gir arbeid med Spheroball også mulighet 
til å utvikle elevers kompetanse fra tegning til 
blokkprogrammering og videre med tekstpro-
grammering.

Beskrivelse av gjennomføring på 5. trinn 
Vi kom i kontakt med lærer Guro som aldri har 
prøvd programmering verken privat eller i jobb-
sammenheng. På det første møtet med Guro 
presenterte vi et forslag til undervisningsopp-
legg og lot henne teste Spheroballene. Deretter 
tilpasset vi undervisningsopplegget (vedlegg 1) 
til 5. trinn i fellesskap. Vi ble enige om at Guro 
selv skulle undervise elevene, og at vi ble med 
som observatører.

Noen uker senere møtte vi lærer Guro på 
skolen der hun jobber, og brukte tiden før 
undervisningen til å snakke litt om hennes 
forventninger og hva hun tenkte om å skulle 
undervise i programmering for første gang. 
Hun fortalte blant annet at hun syntes det var 
vanskelig med programmering i begynnel-
sen, men at det ble lettere å forstå når hun fikk 
prøvd Spheroballene selv. Videre uttrykte hun 
sine tanker om elevenes første møte med pro-
grammering: «Om jeg får det til, ja, så klarer de 
det. De er jo mye flinkere enn meg. De tar dette 
veldig mye enklere enn noen av oss. Det gjør de! 
Så er det noen som ikke tar det like lett, men 
så slenger de seg på … , og så får de det til, tror 
jeg.» Da skoleklokka ringte, fulgte vi med Guro 
til klasserommet.  

1. økt 
Fokus for økta var å introdusere elevene for 
begrepene algoritmisk tenkning og program-
mering. Guro startet med å spørre elevene om 
de visste hva programmering var. Mens noen 
elever nikket og kom med innspill, var andre 
stille. Guro og elevene pratet sammen for å finne 
en felles forståelse av begrepet. Mens program-
mering ble introdusert gjennom samtaler, fikk 
elevene møte algoritmisk tenkning gjennom en 
praktisk oppgave. Oppgaven var å skrive ned 
en instruks, instruksen skulle beskrive en rute 
gjennom klasserommet. Ruten skulle unngå 
pulter og andre fysiske hindringer, og elevene 
skrev sine ferdige instrukser ned med blyant 
og papir. En medelev skulle deretter følge den 
detaljerte instruksen for å finne den riktige 

      

Figur 1: Sphere BOLT-ball og appen Sphero Edu på Ipad. 
Hentet fra https://www.apple.com/no/shop/product/
HMA12ZM/A/sphero-bolt-robot



4/2019 tangenten4

veien mellom pultene i klasserommet. I etter-
kant ble oppgaven oppsummert felles i klassen. 

I elevinstruksen i figur 2 kan vi se at eleven 
har presentert instruksen som innrammede 
blokker med delinstrukser. Eleven har brukt 
verbene «gå» og «snu» i kombinasjon med leng-
debeskrivelsen «skritt» og retningsbeskrivelsene 
«høyre» og «venstre». Til slutt avsluttet elevene 
med «stopp». Vi la merke til at elevene brukte 
hverdagsspråk i sine beskrivelser, noe som kan 
være utfordrende for en mottaker som krever 
mer presise formuleringer. 

2. økt
Det har gått et døgn siden første økt. De 22 elev-
ene på 5. trinn var tydelig spente på å få prøve ut 
Spheroballene. Guro hadde valgt et klasserom 

med stor gulvplass, og elevene satt fint på rekke 
mens Guro introduserte økta og forklarte hvilke 
regler som gjaldt, se figur 3. Elevene ble delt inn 
i par, og med litt hjelp fikk alle koblet sammen 
riktig Spheroball og iPad.

Figur 3: Guro introduserer økta og presenterer reglene.

Den første øvelsen var en testoppgave hvor 
elevene skulle utforske en ferdigskrevet blokk-
programmert kode med instrukser til hvor-
dan Spheroballen skulle bevege seg, se figur 
4. Hensikten med oppgaven var å la elevene 
bli kjent med noen av de ferdigskrevne blok-
kene de kom til å møte i appen Sphero Edu, 
og se hvordan hver blokk representerer et steg 
i instruksen. Elevene fikk først skrive ned hva 
de trodde roboten ville gjøre dersom den fikk 
instruksen. Deretter kodet elevene den ferdige 
instruksjonen i appen og ga instruksen til Sphe-
roballen for å undersøke hvordan den reagerte 
på instruksjonen. 

I elevsvaret vist i figur 4 formulerte elevene 
at roboten skulle bevege seg fremover, spille 
en tilfeldig lyd, snurre rundt en gang, vente og 
deretter gå inn i en spinnbevegelse. Vi la merke 
til at elevene formulerte vendingen på 180° som 
at robotballen ville snurre en gang rundt og lot 
være å beskrive Spheroballens rettlinjede beve-
gelse mellom lydavspillingen og forsinkelsen. 
Da elevene selv prøvde ut ballen, oppdaget de 
at 180° tilsvarte at Spheroballen endret ret-
ning, og at den deretter beveget seg tilbake til 
utgangspunktet. Fra denne elevbesvarelsen leser 
vi at elevene enten mangler forståelse for hvor 
stor rotasjon 180° er, eller at de ikke formulerer 
seg presist. Begge er relevante innslag som kan 
skape gode samtaler i klasserommet. 

Figur 2: En veibeskrivelse gjennom klasserommet. 
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I oppgave 1 skulle elevene bli kjent med for-
holdet mellom (og enheter for) vei, fart og tid 
i tilknytning til Spheroballen. De fikk også i 
oppgave å sammenlikne sensorens målinger 
med egne fysiske målinger av distansen ballen 
beveget seg. Målet var å få ballen til å bevege 
seg nøyaktig 1 meter. For å få ballen til å rulle 
brukte elevene bevegelsesblokken rull, som de 
kjente fra testoppgaven. I denne blokken imple-
menteres bevegelse som en hastighetsvektor 
som virker i en angitt tidsperiode. Det er viktig 
at læreren er oppmerksom på at formuleringen 
i bevegelsesblokken ikke er presis i bruken av 
begrepene hastighet og fart. Det er også viktig å 
poengtere at fart oppgis uten enhet, mens enhe-
tene til både retning [°] og tid [s] er gitt. 

For å løse oppgaven prøvde elevene seg frem 
ved å endre på parameterne tid [s] og fart i 
bevegelsesblokken. Selv om bevegelsesblokken 
ikke kan ta inn informasjon om avstand, kan 
avstanden Spheroballen har beveget seg, leses 
av i appen. Elevene kunne derfor bruke både 
måleteip og sensordata i appen til å avgjøre 
hvilke parameterverdier som fikk ballen til å 
rulle nøyaktig 1 meter (figur 5). Elevene var 
ivrige og diskuterte temaet måling, for hvor 
langt er egentlig 1 meter? En diskusjon mellom 
to elever startet da de hadde limt måleteip på 
gulvet. Måleteipen markerer cm fra 0 til 100, 
og denne skalaen repeteres i teiprullen elevene 
fikk utdelt. Utfordringen i dette tilfellet var at 

teiprullen ikke startet på null, men på 60 cm. 
Elevene diskuterte om de kunne starte på 60 
cm, og hvor skulle de i så fall stoppe? Elevene 
oppdaget også at måledata oppgitt i appen skilte 
seg fra målinger gjort fysisk i klasserommet, og 
diskuterte ivrig hva som kunne være årsaken 
til avviket mellom målinger gjort med de ulike 
målemetodene. Til slutt fikk de i oppgave å 
beregne Spheroballens fart i enhetene cm/s og 
km/t ved hjelp av avstandsmålinger i appen og 
tiden elevene hadde implementert i bevegelses-
blokken.

Figur 4: Til venstre: ferdigskrevet kode elevene fikk utdelt i testoppgaven. Til høyre: et elevsvar.

Figur 5: Konsentrert arbeid med målingsoppgaven
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I oppgave 2 skulle elevene programmere 
Spheroballen til å tegne et kvadrat med 1 meter 
lange sider. Her ble elevene utfordret på kjenn-
skap til kvadratets egenskaper for å program-
mere, i tillegg til at de måtte benytte informasjo-
nen om vei, fart og tid som de fant i oppgave 1, 
for å få riktig størrelse på kvadratet. Guro pratet 
med elevene underveis, og det var tydelig at de 
klarte å se for seg hvordan Spheroballen skulle 
bevege seg, men likevel fikk mange av gruppene 
problemer med å få ballen til å bevege seg slik 
de har tenkt. En av utfordring elevene fikk, var 
at Spheroballen fortsatte rett frem i fire lengder 
i stedet for å rotere 90° i hjørnene. Guro så da 
behovet for å snakke med elevene om hva de 
ulike blokkene faktisk betydde, slik at elevene 
fikk formulert sine tanker om bevegelse riktig. 
Elevene jobbet i noe ulikt tempo, og selv om 
noen kunne hatt behov for mer tid på oppgave 2, 
ønsket Guro at alle skulle begynne på den siste 
utfordringen, oppgave 3, på samme tid. 

I oppgave 3 var utfordringen å få Sphero-
ballen til å rulle gjennom en fastlagt laby-
rint på gulvet. Oppgaven ble fremstilt som en 
konkurranse. Labyrinten var skissert opp på 
oppgavearket med nøyaktige mål på løypa, 
se figur 6. For å fokusere på oppgaven la elev-

ene Spheroballen til siden mens de formulerte 
koden i appen. Da elevene var ferdige med 
koden sin, fikk de Spheroballen tilbake for å 
gjennomføre et testforsøk på gulvet, og de fleste 
fant ut at de måtte gjøre justeringer før de var 
klare for konkurranse. Det var tydelig spenning 
i rommet, og elevene jobbet intenst med opp-
gaven. Guro markerte labyrinten med teip på 
gulvet i klasserommet, og elevene stilte seg opp, 
se figur 6. Alle parene fikk sende Spheroballen 
gjennom labyrinten, og mange oppdaget fort at 
de ikke hadde vært nøyaktige nok. Noen elever 
hadde ikke tatt seg tid til å lese av målene fra 
skissen, mens andre hadde slurvet med bereg-
ningene sine. Guro valgte å ikke si så mye til 
elevene underveis, men veiledet dem med kom-
mentarer som «Hva kan dere endre?» og «Hva 
tenker dere nå?». Da den første gruppen mestret 
utfordringen og fikk ballen til å smyge seg igjen-
nom labyrinten, ble det full jubel i klasserom-
met. Elevene jobbet iherdig med kodene sine, og 
mens noen var opptatt av å perfeksjonere koden, 
hadde andre fullt fokus på å få ballen gjennom 
labyrinten.  

Tilbake på lærerrommet var Guro fornøyd: 
«Alt fungerte som det skulle! Opplegget fungerte 
godt, elevene oppførte seg bra, og det var ingen 

Figur 6: Til venstre: elevene gjør seg klare til å sende Spheroballen gjennom labyrinten. Til høyre: oppgaveteksten.
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tekniske problemer.» Guro fortalte at hun hadde 
vært litt spent på hvor nøyaktige elevene kom til 
å være: «… de måtte være fokuserte og nøyak-
tige. Det har de veldig godt av å lære. Jeg ser i 
matematikkboka at det er mange som slurver og 
ikke er nøyaktige, ikke er presise. Men her er det 
tydelig at når de slurver, så gjør ikke robotballen 
det de vil at den skal gjøre.» 

Programmering i fremtidens klasserom
Når programmering og algoritmisk tenkning 
kommer inn i matematikkfaget fra høsten 2020, 
er dette nytt for mange lærere. Guro er positiv til 
utviklingen av matematikkfaget, men er usikker 
på sin egen kompetanse når det gjelder program-
mering: «Nei, jeg kan jo ingenting! Utenom det 
som jeg har tilegnet meg nå da, men det gikk 
jo bra, selv om jeg i utgangspunktet ikke kunne 
noe. Jeg er veldig glad for at jeg turte å bare 
hoppe i det!» 

For 5.-klassingene som deltok i undervis-
ningen, var det i likhet med Guro første møte 
med programmering og algoritmisk tenkning. 
Hovedmålet med undervisningsopplegget var 
å la elevene opparbeide forståelse for begrepene 
algoritmisk tenkning og programmering gjen-
nom lek og utforsking, som samsvarer til fore-
slått kompetansemål etter 2. trinn i matematikk, 
som er å lage og følgje reglar og trinnvise instruk-
sjonar i leik og spel. Gjøvik og Torkildsen (2019) 
påpeker at programmering ikke nødvendigvis 
trenger å foregå på en datamaskin, noe vi erfarte 
i første økt med elevene. Videre ønsket vi at elev-
ene skulle få en forståelse av programmering 
som en metode ved å skrive algoritmer for å få 
Spheroballen til å følge ønsket instruks. Dette er 
i tråd med det foreslåtte kompetansemålet etter 
5. trinn i matematikk, som sier at elevene skal 
lage algoritmar med bruk av variablar, vilkår og 
lykkjer og programmere desse (Utdanningsdirek-
toratet, 2019).

For at programmering skal bidra til en positiv 
utvikling av matematikkfaget, må det utarbei-
des gode undervisningsopplegg som lar elevene 

bruke programmering som metode for å løse 
matematiske utfordringer. Under gjennomfø-
ringen av undervisningsopplegget observerte vi 
at elevene møtte utfordringer som ledet frem til 
gode matematikkfaglige samtaler om måling og 
bevegelse. Det var tydelig av Spheroballen som 
verktøy bidro til at programmering ble oppfattet 
som mindre abstrakt, og at elevene engasjerte seg 
i matematikken de behøvde for å gjennomføre 
oppgavene. Et eksempel verdt å fremheve var 
noen elevers utfordring med manglende nøyak-
tighet. Det var tydelig at elevene virkelig ønsket 
å finne ut hvilke regnefeil de hadde gjort, slik at 
de kunne lage et program som fikk Spheroballen 
gjennom labyrinten i oppgave 3. Videre mener 
vi også at programmering i seg selv kan være en 
kilde til motivasjon for arbeid med matematikk. 
Fra undervisningsøkta så vi at elevene jobbet 
konsentrert, og da Spheroballen endelig krysset 
mållinjen i oppgave 3, var det full jubel. 
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Denne artikkelen viser et praksisnært og kon-
kret eksempel på hvordan bruk av en digital 
læringsressurs kan integreres i et undervis-
ningsopplegg. 

I undervisningsopplegget utfordret vi lærer-
studenter på å bygge en pikselkunst-figur i 
Minecraft og deretter bruke kongruensavbild-
ninger (speiling, parallellforskyvning og rota-
sjon) og koordinatsystemer for å bygge en ny 
versjon av figuren. Dette ga studentene erfarin-
ger i å anvende matematikkbegreper gjennom 
arbeid i Minecraft. Minecraft kan kobles til 
kompetansemål i geometri på flere klassetrinn, 
og ved å introdusere Minecraft for studen-
ter ønsket vi å gi dem en ny innfallsvinkel til 
undervisning. 

Fokus i artikkelen er på å identifisere mulig-
heter og utfordringer ved innføring av Mine-
craft som digital læringsressurs i en mate-
matikktime. Artikkelen bygger på våre egne 
refleksjoner rundt utviklingen og utprøvingen 
av undervisningsopplegget med flere grupper 
lærerstudenter.

Vi valgte Minecraft Education Edition1 som 
digital læringsressurs ettersom det er et data-
spill tilpasset for bruk i skolen. Bruk av IKT 
endrer hvordan man utvikler undervisnings-
opplegg: «Teknologi har endret måten vi lærer, 
kommuniserer, underholder oss, finner infor-
masjon og tilegner oss kunnskap. Dette skaper 
nye utfordringer for pedagogenes arbeidsmeto-

Andersen, Rustad

Minecraft som digital 
læringsressurs

Minecraft er et sandkassespill hvor man 
kan bygge ulike konstruksjoner ved hjelp av 
blokker, og det minner om digital Lego, men 
med ubegrensede ressurser. Det er det mest 
populære spillet blant både gutter og jenter 
mellom 9 og 11 år og er på topp 5-lista til 
gutter og jenter i alderen 12–14 år og til jenter i 
alderen 17–18 år (Medietilsynet, 2018).

Minecraft Education Edition er en versjon av 
det populære dataspillet Minecraft tilpasset 
bruk i skolen. Dataspillet er utviklet av 
Microsoft og medfølger i flere av Microsofts 
Office365-abonnementer. 
 
Pixel art er en form for digital kunst hvor 
uttrykket blir skapt på pikselnivå. Det estetiske 
uttrykket har likhetstrekk med datagrafikk fra 
klassiske dataspill på eldre datamaskiner og 
spillkonsoller.

Renate Andersen
OsloMet – storbyuniversitetet
renatea@oslomet.no

Mikkel Bertram Rustad
OsloMet – storbyuniversitetet
miberu@oslomet.no
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der og i utviklingen av elevenes fagkunnskaper 
og grunnleggende ferdigheter» (Utdannings-
direktoratet, 2018b). Minecraft som en kreativ 
arena gir læreren muligheter som ellers ikke 
ville være praktisk mulig uten spillet. Reglene 
og målene blir satt av læreren mer enn i spil-
let (Utdanningsdirektoratet, 2017).  Spillerne 
bidrar til både utforming av spillet ved hjelp av 
bilder og pikselkunst-figurer og fortellingene 
som skjer der. 

Undervisningsopplegget som diskuteres i 
denne artikkelen, har også fokus på å utvikle 
lærerstudentenes digitale ferdigheter: Digi-
tale ferdigheter er definert slik: 1) å innhente 
og behandle informasjon, være kreativ og ska-
pende med digitale ressurser, og å kommunisere 
og samhandle med andre i digitale omgivelser, 
og 2) å utvikle digital dømmekraft ved å tilegne 
seg kunnskap og gode strategier for nettbruk 
(Utdanningsdirektoratet, 2017). Innenfor de 
ulike fagplanene i LK06 er det beskrevet hvor-
dan digitale ferdigheter skal inkluderes i faget, 
både som en av fem grunnleggende ferdigheter 
og konkretisert i kompetansemålene for de 
ulike trinnene. I læreplanen for matematikk 
fellesfag (Utdanningsdirektoratet, 2013) er blant 
annet digitale ferdigheter i faget beskrevet som å 
bruke digitale verktøy til læring gjennom spill, 
utforsking, visualisering og presentasjon og å 
kjenne til, bruke og vurdere digitale verktøy 
til beregninger, problemløsing, simulering og 
modellering. Det er disse utdraga vi vektlegger 
i vårt undervisningsprosjekt.

Undervisningsopplegget
Deltakerne i prosjektet var lærerutdannere, 
faglærer i matematikk og lærerstudenter ved 
grunnskolelærerutdanningen 1.–7. trinn (fem-
årig masterutdanning). Undervisningsoppleg-
get ble prøvd ut i fem klasser på til sammen 
omkring 200 lærerstudenter. For å motivere 
lærerstudentene og for at de skulle forstå rasjo-
nalet bak opplegget vårt, var vi bevisste på å 
lage en tett kobling mellom retningslinjene i 

læreplanen og oppgaven som skulle utføres. 
Kompetansemålene fra den felles læreplanen i 
matematikk og kompetansemål etter 7. trinn 
(LK06) med fokus på geometri er:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: a) 
analysere eigenskapar ved to- og tredimen-
sjonale figurar og beskrive fysiske gjenstan-
dar  innanfor  daglegliv  og teknologi ved 
hjelp av geometriske omgrep, b) byggje tre-
dimensjonale  modellar,  teikne  perspektiv 
med  eitt  forsvinningspunkt og disku-
tere prosessane og produkta, c) beskrive og 
gjennomføre  spegling, rotasjon og  paral-
lellforskyving  og d) beskrive plassering og 
flytting i rutenett, på kart og i koordinat-
system, med og utan digitale hjelpemiddel, 
og bruke  koordinatar  til å  berekne  avstan-
dar parallelt med aksane i eit koordinatsys-
tem. (Utdannings direktoratet, 2013, s. 7)

Med dette som bakgrunn utformet vi følgende 
konkrete læringsmål for undervisningsoppleg-
get vårt:

Bruke matematikk (geometribegreper) i 
en digital kontekst. Forstå og ha testet ut 
et undervisningsopplegg hvor man bruker 
digital teknologi i undervisningen av geo-
metri. Bygge en todimensjonal/tredimen-
sjonal figur og forstå bruk av koordinater. 
Bruke geometribegreper som kongruens-
avbildninger (speiling, parallellforskyvning 
og rotasjon) og koordinatsystemer i praksis. 
Bygge en figur ut fra koordinater. Bygge figu-
rer ved hjelp av blokker, deretter speile dem 
om en linje (x, y eller z). Vise verdenen med 
x-, y- og z-akse.

Minecraft er bygd opp på koordinater, og etter-
som verdenen er tredimensjonal, så opererer 
man med tre akser, noe som er grunnen til at 
vi tenkte at Minecraft kan anvendes for å nå 
kompetansemålet i geometri som fokuserer på 
koordinater. 
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Oppgaven som lærerstudentene fikk, var:
1) Jobb sammen i grupper på tre. Sett dere 

sammen med hver deres pc, logg på Mine-
craft Education og finn verdenen som heter 
«Pikselkunst-verden». 

2) Bygg en figur med utgangspunkt i «piksel-
kunst». Velg ett av våre forslag til figurer 
dere kan bygge, eller søk opp piksel-
kunst-figurer fra Internett, velg en figur 
(som oppskrift) og bygg den. Dette er en 
gruppeoppgave, og dere deler verdenen 
med resten av klassen, så husk å beregne 
ut fra koordinater hvor dere skal bygge 
bygningen og de andre i klassen. 

3) Bygg først en pikselkunst-figur på riktig 
sted i parken. 

4) Bygg så en kopi av denne figuren og bruk 
geometribegreper som kongruensavbild-
ninger (speiling, parallellforskyvning og 
rotasjon) og koordinatsystemer i praksis. 
Velg ett av begrepene og bygg en ny figur ut 
fra til dette. Dere kan for eksempel speile 
figuren dere akkurat bygde. Bygg figurene 
ved hjelp av blokker i Minecraft, og speil 
dem deretter om en linje (x, y eller z). Bygg 
figur så realistisk som mulig, sjekk at 
fargen på blokken dere bruker, samsvarer 
med oppskriften som sier noe om utse-
endet på figuren. Pass på koordinatene til 
figuren når dere bygger. Reflekter gruppe-
vis over hvordan det vil fungere med de 
andre kongruensavbildningene i Mine-
craft – parallellforskyvning og rotasjon? 
Lar dette seg gjøre?  

På forhånd lagde vi en mal av en figurpark i 
Minecraft som var utgangspunktet for mate-
matikkoppgaven til lærerstudentene. Timen 
begynte med at vi forklarte at matematikk-
oppgaven i dag skulle løses ved å bygge en pik-
selkunst-figur i Minecraft. Videre ga vi lærer-
studentene en grundig opplæring i de mest 
grunnleggende ferdighetene i Minecraft, slik 
som hvordan bevege seg og bygge. Vi gjorde 
en demonstrasjon av spillet på storskjerm for å 

vise helt konkret hvordan man utfører tidligere 
nevnte handlinger. Ved oppstart av prosjektet 
startet alle lærerstudenter i samme verden uten 
tidligere studentarbeider (se figur 1 og 2). 

 

Figur 1: «Pikselkunst-verden» sett ovenfra.

Figur 2: «Pikselkunst-verden» sett fra siden.

Lærerstudentene fikk ca. 60 minutter på å 
jobbe med oppgaven og bygge i Minecraft. De 
var pålogget i samme verden, og de så derfor 
hverandres progresjon mens de selv bygde, noe 
som skapte begeistring og la til rette for dialog 
rundt matematikkbegrepene. De fleste av stu-
dentgruppene valgte å bygge en selvvalgt figur, 
mens noen få valgte å bygge figurer som vi fore-
slo. Figur 3 viser et skjermbilde fra en selvvalgt 
pikselkunst-figur som en lærerstudent bygde og 
speilet.
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Figur 3: Speilet pikselkunst-figur laget av lærerstudent.

Figur 4: Pikselkunst-figurer laget av lærerstudentene.

Muligheter 
Vi identifiserte tre muligheter ved bruk av 
Mine craft som digital læringsressurs.
 
Utvikling av digitale ferdigheter ved bruk av 
Minecraft

Gjennom å lære seg Minecraft og å bygge en 
pikselkunst-figur fikk lærerstudentene erfaring 
i å utforske en virtuell verden og hvordan visu-
alisere figuren sin i 3D-format. Minecraft egner 
seg godt til å visualisere ulike figurer og fore-
stille seg hvordan figurene er plassert i forhold 

til hverandre i et koordinatsystem. Dette ble 
synlig da lærerstudentene skulle samarbeide om 
hvor de skulle plassere sin egen pikselkunst-fi-
gur i forhold til de andre i klassen, se figur 4. 
Figur 4 er et skjermbilde av en figurpark som 
lærerstudentene bygde. Den viser for eksempel 
hvordan lærerstudentene valgte ulike steder å 
speile figuren sin på. Først bygde de en piksel 
art-figur, så orienterte de seg om hvor det passet 
seg å speile figuren over en linje/vei i parken, og 
bygde den deretter. Noen lærerstudenter speilet 
figuren rett ved siden av hverandre, noen spei-
let den stående, noen liggende, og andre hadde 
større avstand mellom figuren de bygde og den 
de speilet – andre valgte heller å parallellfor-
skyve figuren sin.

Minecraft som digital læringsressurs 
Minecraft egner seg godt som digital lærings-

ressurs for å kunne bygge to- og tredimensjo-
nale figurer i samsvar med kompetansemålene 
i geometri (som nevnt ovenfor), særlig når det 
gjelder å speile figurene som lærerstudentene 
bygde. De aller fleste studentgrupper speilet 
minst en figur i løpet av timen. Noen valgte 
for kompliserte figurer og rakk dermed ikke å 
bli ferdig med speiling av figuren. Avhengig av 
hvilken figur lærerstudentene valgte å bygge, 
og utseendet på figuren ga det ulik vanske-
lighetsgrad på bygging og speiling av figuren. 
Lærerstudenter med tidligere erfaring med 
Minecraft ble oppfordret til og valgte i stor grad 
mer avanserte figurer enn lærerstudenter uten 
tidligere erfaring med dataspillet. Denne typen 
differensiering av vanskelighetsgrad var nyttig 
for å tilpasse opplæringen etter lærerstudente-
nes nivå, slik at samtlige lærerstudenter skulle 
oppleve undervisningen som givende. Det å 
velge en mer avansert figur innebærer at man i 
større grad må benytte seg av koordinatsystemet 
for å speile en figur over en linje. En mindre og 
enklere figur er lettere å speile over en linje fordi 
det er mindre arbeid å bygge den opp, og det er 
enklere å se med det blotte øyet hvor blokkene 
skal plasseres. Avstand til speilingslinjen avgjør 
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også i hvor stor grad lærerstudentene må bruke 
koordinatsystemet. Lengre avstand fra spei-
lingslinjen medfører at det blir vanskeligere å 
finne ut hvor man skal speile, da det ikke er like 
lett å visualisere det. På denne måten kan man 
si at Minecraft som digital læringsressurs legger 
til rette for faglig tilpasset opplæring: Alle må 
speile figuren over en linje, og det gir mulighet 
for praktisk erfaring med bruk av koordinat-
systemer i ulik grad. 

Når det gjelder rotasjon av figuren, fant de 
fleste lærerstudentene ut relativt raskt at rota-
sjon i Minecraft er utfordrende siden et premiss 
for bygging i Minecraft er at alt er i «bokser»/
kvadratisk. Det er derfor kun 90, 180  og 270 
graders rotasjons avbildninger som gir mening. 
Parallellforskyvning av figuren var det kun 
noen få studentgrupper som gjennomførte. Vi 
er ikke helt sikre på om det ble for komplisert, 
eller om tiden ikke strakk til. Det er mulig at 
en mer inngående forklaring med eksempel på 
hvordan man kan parallellforskyve og rotere en 
figur i Minecraft ville hjulpet lærerstudentene 
bedre i gang med denne delen av oppgaven. 
Samtidig kan for mye instruksjon ta bort mulig-
hetene for egen problemløsning ved at en følger 
«oppskrifter».

Aktiv og skapende læringsprosess
Ved å tilby lærerstudentene en kreativ verden 

i Minecraft med ubegrenset tilgang på ressurser 
til å bygge en selvvalgt pikselkunst-figur oppfor-
dret vi dem til å være utforskende og skapende. 
Dette kan gi lærerstudentene erfaring med 
estetiske læringsprosesser som nå blir vektlagt 
i lærerutdanningen. Vi ønsket å vise lærerstu-
dentene en måte å undervise på som oppfordrer 
barn og unge til å utvikle utforskertrang og ska-
perglede. Dette vil være i tråd med overordnet 
del av fagfornyelsen, som nettopp understreker 
at barn og unge er nysgjerrige og ønsker å opp-
dage og skape og dermed skal få rike mulighe-
ter til å utvikle engasjement og utforskertrang i 
opplæringen (Utdanningsdirektoratet, 2018a). I 
fagfornyelsen legger man større vekt på en mer 

aktiv elevrolle hvor elevene har større med-
virkning i læringsprosessen. Friheten i oppga-
veteksten til å velge figur som skal bygges for å 
løse matematikkoppgaven, er et eksempel på en 
aktiv rolle. 

Utfordringer 
Fokuset vårt her er på didaktiske og praktiske 
utfordringer, ikke på tekniske utfordringer. I 
en undervisningstime på 90 minutter brukte vi 
ca. 30 minutter på å gi en grundig opplæring i 
hvordan bruke Minecraft. Det kan bli sett på 
som en utfordring at en såpass stor del av timen 
går med til å gi opplæring i den digitale lærings-
ressursen, og dermed ikke faget. Det kan argu-
menteres for at selv om det ikke nødvendigvis 
er direkte matematikkundervisning, så er opp-
læringen i Minecraft nødvendig om man skal 
kunne bruke digitale verktøy til læring gjennom 
spill, utforsking, visualisering og presentasjon 
og problemløsing (Utdanningsdirektoratet, 
2013, s. 4). Det kan være utfordrende for enkelte 
lærerstudenter å bruke Minecraft hvis de aldri 
har anvendt det før. Andre mer praktiske utfor-
dringer som oppstod, er at noen lærerstuden-
ter startet på for omfattende byggeprosesser på 
avanserte figurer. Det virket også som om noen 
lærerstudenter ikke forstod oppgaven godt nok, 
noen syntes det var morsommere å bygge enn å 
løse matematikkoppgaven, og noen bygde uten-
for oppgitte felt i verdenen. En annen overras-
kende erfaring vi gjorde oss, var at enkelte av 
lærerstudentene satte fyr på andres figurer eller 
sprengte dem i stykker. Dette gjorde at vi så et 
behov for å også ha fokus på utvikling av digital 
dømmekraft og nettvett. 

Konklusjon og videre arbeid
Formålet med artikkelen er gjennom et praksis-
nært eksempel å vise muligheter og utfordringer 
knyttet til bruk av Minecraft som en integrert 
del i en matematikktime. Gjennom undervis-
ningsopplegget ønsket vi å vise lærerstudentene 
at en digital læringsressurs, i form av Minecraft, 
er et eksempel på «nytten digitale verktøy har 
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for læring i matematikkfaget» (Utdanningsdi-
rektoratet, 2013, s. 4). Minecraft kan være en 
nyttig digital læringsressurs fordi den åpner for 
å utvikle digitale ferdigheter, legger til rette for 
en aktiv og skapende læringsprosess, bevisstgjør 
nettvett og digital dømmekraft og åpner opp for 
tilpasset opplæring. I artikkelen presenterer vi 
et konkret eksempel på hvordan anvende en 
digital læringsressurs i et bestemt fag. Inten-
sjonen med artikkelen er å formidle hvordan vi 
integrerte Minecraft i matematikkundervisnin-
gen, og hvordan dette ga en merverdi i form av 
at det kan bidra til å utvikle digitale ferdigheter 
og være engasjerende ved å legge til rette for at 
lærerstudenter kan være skapende. Vi håper 
denne artikkelen kan inspirere lærere og lærer-
studenter til å anvende Minecraft som en digital 
læringsressurs i undervisningen. 

Note
1 I resten av artikkelen bruker vi begrepet Minecraft 

som en forkortelse og sikter da til at det er Minecraft 
Education Edition vi har benyttet. Det er tilgjengelig 
på mange skoler via Office 365-lisens. 
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I matematikken kalles de geometriske figu-
rene parabler, sirkler, ellipser og hyperbler for 
kjeglesnitt. Figurene kommer fram ved å legge 
skjæringsplan gjennom en kjegle, se figur 2. 

En kjegle (figur 1) kan karakteriseres ved 
en kjegleakse, som høyden (h) utgjør en del av. 
Vinkelen mellom h og sidekanten s kan vi kalle 
A. A er lik halve totalvinkelen for toppunktet 
som utgjør åpningen på kjeglen. Kjeglen kalles 
rett når høyden står normalt på grunnflaten.

Figur 2 under er hentet fra Wikipedia. Den 
viser fire ulike snitt vi kan gjøre på en kjegle. 
En sirkel (rød) oppnås når snittet står normalt 
på kjegleaksen. De andre snittene danner en 
vinkel mindre enn 90° med kjegleaksen: Hvis 
denne vinkelen er større enn A, får vi en ellipse 
(grønn). Når vinkelen er lik A (og parallell med 
en kjegleside) får vi en parabel (blå), og hvis 
vinkelen er mindre enn A, får vi en hyperbel 
(oransje).

Figur 1 og 2 viser en enkeltkjegle. Hvis vi 
tenker oss en dobbeltkjegle der kjegledelene er 
like, har samme akse og åpning og møtes i topp-
punktet (topp mot topp), så vil vi få to snitt hvis 
snittvinkelen oppfyller kravet til en hyperbel: 
ett snitt for hver kjegledel. At en hyperbel har to 

deler, kjenner vi fra geometrien. De andre snit-
tene gir imidlertid bare skjæring med én kjegle-
del, så vi får bare én parabel, sirkel eller ellipse.  
Merk: Forsøket i denne artikkelen viser bare en 
enkeltkjegle.

Demonstrasjon av kjeglesnitt
Med enkelt utstyr kan vi demonstrere de ulike 
figurene, og i tillegg kan selve kjeglen synlig-
gjøres.

Hovedpoenget er at en blank nål i prinsip-
pet er en sylinder. Et lys, f.eks. fra en laser som 
rettes mot den, blir reflektert i det som kalles 
sylinderrefleksjon. Det er en slik refleksjon som 
er grunnlaget for forsøkene her. 

Vi trenger 
1. Et mørkt rom
2. Laser (med justerbart underlag).
3. En blank nål (synål eller knappenål).
4. Noe å montere nålen i, f.eks. en vinkork 

Johannessen

Kjeglesnitt – en lek med laser

Tor Hjalmar Johannessen
Tidligere lektor i realfag
tor.hjalmar.johannessen@gmail.com

       

Figur 1: En rett kjegle.           Figur 2: Ulike kjeglesnitt.
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eller annet porøst materiale.
5. Kasse: en stor utelykt (kasseformet) med 

gjennomsiktige vinduer (se figur 3).
6. Fyrstikker eller annet som kan lage røyk, 

f.eks. en bit myggspiral.

Oppstilling (se figur 3): 
1. Nålen festes i korken, helst på skrå, og dette 

settes inn i glasskassen.
2. Laseren rettes, gjerne horisontalt, mot 

nålen i kassen, slik at strålen treffer midt 
på. Det vil si siden nålen er tynnere enn 
strålen: la like mye av strålen passere på 
hver side av nålen.

3. Åpne sidedøren på kassen og send røyk 
inn: Enten tenn myggspiralen, eller stikk 
en tent fyrstikk inn, blås den ut slik at det 
begynner å ryke, steng døren før røyken 
forsvinner ut.

Vi kan observere en lyskjegle som strekker seg 
fra der strålen treffer nålen. Formen på kjeglen 
kan varieres med ulike vinkler mellom nål og 
stråle.

Kjeglen vil avtegne ulike former der reflek-
sjonskjeglen treffer glassveggen i kassen. Siden 
kjeglen fortsetter ut av glassveggen (usynlig uten 
røyken), vil den treffe ulike flater på utsiden. 

Dette kan være bordet som kassen står på, 
taket eller vegger i rommet. I tillegg kan vi mon-
tere lyse flater av papir eller kartong med ulike 
vinkler. 

Det er mulig å simulere alle kjeglesnittene 
som er gjengitt i figur 2. Figur 3 viser apparat-
oppstillingen.

Resultater 
Bildene i figur 5–11 er tatt hjemme hos forfat-
teren en mørk høstkveld. Bildene er tatt med 
mobilkamera.

Figurene 5 og 6 viser strålen i lyskassen etter 
at den var røyklagt, og når den treffer nålen med 
ulike vinkler. Merk de forskjellige åpningene på 
lyskjeglen. Røyken gjør at kjeglen blir synlig.

På figurene 5 og 6 ser vi bildet der kjeglen 

Figur 4: Utelykt brukt som lyskasse.

Figur 3: Apparatoppstilling. Advarsel: Se aldri rett inn i 
en laserstråle!

Figur 5: Kjegle og sirkulært snitt der kjeglen treffer 
glassveggen.
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treffer glassveggen på baksiden av nålen. 
Formen er en sirkel hvis laserstrålen står nor-
malt på glassveggen. Lysprikken midt i sirkelen 
på figur 5 skyldes laserlys som går litt utenfor 
nålen og treffer glassveggen uten å bli reflektert.

Figur 7 viser det sirkulære snittet mellom 
kjeglen og glassveggen til kassen som igjen står 
normalt på laserstrålen. 

Ved å stille et hvitt ark (eller en skjerm) uten-
for kassen på skrå i forhold til laserstrålen får vi 
bilde av en ellipse (figur 8).

På utsiden av kassen treffer kjeglen bord, tak 
gulv og vegger og danner med det ulike kje-

glesnitt i stort format. Dette er spesielt velegnet 
til å avbilde parabler og hyperbler.

Parabler (figur 9): Flaten stilles parallelt med 
kjeglens sidekant. Det vil si at vinkelen oppfyl-
ler kravet slik innledningen angir: Snittflaten 
er stilt parallelt med sideflaten på kjeglen (s på 
figur 1). 

Hyperbler (figurene 10 og 11): Flaten stilles 
slik at den er nokså parallell med og til siden 
for den opprinnelige strålen (ref. også den inn-
ledende teksten). Hyperbelbilder får vi utenfor 
kassen også på gulv, tak og vegger hvis de er 
relativt parallelle med laserstrålen, det vil si at 

Figur 6: Ved å endre vinkelen mellom stråle og nål får vi 
en lyskjegle med annen åpning. Her er kjeglen rettet mot 
høyre med en vinkel A på nesten 90°.

Figur 7: En sirkel

Figur 8: Ellipse på skråstilt skjerm

Figur 9: Parabel på en skråstilt skjerm
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snittvinkelen er mindre enn vinkel A (figur 1). 
Hvis vi har et stort mørklagt rom og en rela-

tiv sterk laser, kan vi bruke rommets vegger, 
gulv og tak som flater for kjeglesnitt. Ved å 
røyklegge deler av rommet med for eksempel en 
myggspiral er det en opplevelse å se den nokså 
«eteriske» kjeglen som sprer seg utover. Forsøk 
å variere vinkelen mellom nål og stråle, og se 
hvordan kjegleåpningen og med det kjeglesnit-
tene på tak og vegger endrer seg.

Kjeglesnitt med påfølgende algebraiske lig-
ninger var en gang sentrale deler av matema-
tikkpensumet på gymnas, reallinjen på videre-
gående skole. Forsøk som vist her kan gi elevene 
en rent geometrisk opplevelse av disse grunn-
leggende formene – uten nødvendigvis å trekke 
inn algebraiske ligninger.

Anvendelser og naturfenomener
I virkelighetens verden spiller kjeglesnitt roller i 
mange sammenhenger. Sirkler, ellipser, parabler 
og hyperbler kan vi «treffe på» i mange tilfeller. 
Det ringformete bølgemønsteret etter en stein 
som kastes i vannet er et velkjent eksempel, men 
det fins mange flere. Konstruksjoner basert på 
kjeglesnitt har vært i bruk siden antikken.

Ballistikk og kastebevegelser

En ball som kastes skrått oppover, vil tilnær-
met følge en parabelbane. Uten luftmotstand 
ville banen vært en perfekt parabel. Det samme 
gjelder for et gevær- eller kanonprosjektil.

Det kan nevnes at matematikken fikk et 
oppsving i middelalderen siden mange mate-
matikere ble ansatt av krigsglade fyrster for 
å beregne vinkler på kanonløpene og med 
det kulebanene. Lengst ballkast eller kulestøt 
oppnås med ca. 45 graders vinkel.

Astronomi og akustikk
Ellipser er vanlige i verdensrommet. Nabo-
galaksen til Melkeveien, Andromedatåken, 
danner en ellipse når vi ser den fra jorda (figur 
13). Med en annen observasjonsvinkel vil 
den ligne en sirkel (ref. figur 2). Planeter går 
i ellipsebaner rundt sola, og det samme gjør 
månen rundt jorda. Dette betyr blant annet at 
månen kan virke mindre eller større om den er 
langt borte fra eller nærmere jorda i sin bane. 

Figur 10: Hyperbel på bordflaten

Figur 11: Hyperbel på en vegg

Figur 12: Ballistikk (fotballspark)
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Et supersonisk fly som bryter lydmu-
ren, danner en sjokkbølge i form av en 
kjegle (figur 14). Sjokkbølgen treffer 
bakken i form av en hyperbel (figur 15).  

Lysreflektorer i form av paraboler brukes som 
satellittantenner eller for å reflektere lys i sykkel- 
eller billykter. Store parabolske reflektorer kan 
også brukes for lyd, både for å sende og motta i 
en bestemt retning.

Brokonstruksjoner og arkitektur
Parabel- og hyperbelformer gir svært sterke 

konstruksjoner på grunn av fordelingen av 
belastninger. Dette har lenge vært benyttet i 
brokonstruksjoner hvor bærebuene er para-
bler. Figur 16 viser en slik bro. Sydney Harbour 
Bridge er et annet kjent eksempel på parabel-
buer. 

Katedralen i Brasilia har en konstruksjon 
som består av hyperbelformede søyler (figur 17).

Det over 100 m høye havnetårnet i Kobe 
havn er sammensatt av lett skråstilte styl-

Figur 13: Elliptisk galakse (Andromedatåken). Hentet fra 
https://en.wikipedia.org/wiki/Andromeda_Galaxy

Figur 16: Brokonstruksjon med parabelbuer (Ponte de 
Arrábida). Hentet fra https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/1/1a/Arrabida_I_%282%29.jpg 
Fotograf: António Amen

Figur 15: Sjokkbølgen treffer bakken. Hentet fra https://
en.wikipedia.org/wiki/Supersonic_speed

Figur 14: Kjegle (sjokkbølgen bak et supersonisk fly). 
Hentet fra https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/7/79/Cone-shaped_supersonic_
shockwave.svg/200px-Cone-shaped_supersonic_
shockwave.svg.png

Figur 17: Del av katedralen i Brasilia. Hntet fra https://
en.wikipedia.org/wiki/Cathedral_of_Bras%C3%ADlia
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ter. Ytterkantene (figur 18) er formet som 
hyperbler. Konstruksjonen, som kalles 
hyperboloide, er motstandsdyktig både 
mot trykk og strekk og velegnet i områ-
der med jordskjelv. Tilsvarende konstruk-
sjoner har lenge vært i bruk for kjøletårnene 
til atomkraftverk, men da i betong (figur 19).  
I figur 20 ser vi en trådfigurmodell av en hyper-
boloide.

Denne artikkelen viser hvordan vi via en 
enkel «lek» med en laserstråle og en nål kan 
frambringe kjegleflater og tilhørende kjeglesnitt. 
Det fins mange eksempler på slike former i 
naturen som sirkler og ellipser. Parabler og 
hyperbler er tatt i bruk i mange ulike konstruk-
sjoner siden de gir styrken som trengs til for 
eksempel tårn og broer. Du utfordres herved til 
å finne eksempler på kjeglesnitt i ditt eget nær-
miljø – enten det er detaljer på en bygning eller 
kanskje et spesielt møbel?

Figur 19: Kjøletårn for et atomkraftverk. Hentet fra 
https://snl.no/kjernekraftverk

Figur 20: Hyperboloide. Hentet fra https://commons.
wikimedia.org/wiki/Category:Hyperboloid

Figur 18: Havnetårnet i Kobe. Hentet fra https://
en.wikipedia.org/wiki/Kobe_Port_Tower
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Noen ganger kommer man over ting som man 
rett og slett synes er morsomt og litt artig. Det 
kan være seg i samtale, på nettet eller i bøker. 
Det er ikke alltid disse tingene synes direkte 
nyttige i et lærerarbeid, men de kan ofte brukes 
som motivasjon og inspirasjon for lærere og 
elever, og de kan være en drivkraft til å utforske. 

Nylig leste jeg en slik artig ting i boken The 
Number Sense av Stanislas Dehaene (2011). 
Boken tar for seg fenomener knyttet til meng-
debegrepet. Et av fenomenene er at det i mange 
språk er en tydelig trend på hvor ofte tallordene 
blir benyttet i tekster og talt språk (se figur 1). 
Dehaene skriver at tallordet «en» er det klart 
mest benyttede, og så faller det ganske kraftig 
med økende kardinalitet. 

I språk hvor ordet «en» brukes som ube-
stemt artikkel foran et substantiv, som i fransk 
«un livre» eller nederlandsk «een boek», er 
nedgangen veldig stor fra en til to, men den er 
også ganske stor i språk som har et eget ord for 
mengden en, som i engelsk «one». Jeg synes det 
er et artig fenomen at nedgangen er så markant, 
og at mønsteret er så likt for så mange land. At 
«en» brukes såpass mye mer enn «to», er kanskje 
ikke så rart, men hvorfor brukes sju mindre enn 

seks? Som vi ser i figuren, er det noen unntak 
for den avtagende trenden. Unntakene er stort 
sett tallene vi anser som runde eller rundere enn 
andre, som ti, tolv, femten, tjue, femti, hundre, 
tusen osv. Hvorfor er det slik? 

Figur 1: Frekvens av tallordene i spansk, fransk, 
nederlandsk og engelsk (Dehaene, 2011, s. 98). 

Da jeg leste dette, ble jeg altså nysgjerrig. Jeg 
lurte på hvorfor det er slik, men også: Er det slik 
i Norge? Er det virkelig slik at vi bruker ordet 
åtte sjeldnere enn for eksempel fire? Hvordan 
ser den norske grafen ut? Den lille artige saken 
inspirerte meg til å stille utforskende spørsmål. 
Dette måtte undersøkes! Til undersøkelsen 
benyttet jeg Oslo-korpuset (Tekstlaboratoriet, 
2007) som inneholder ca. 18,5 millioner ord og 
er skreven tekst i varierte sjangre fra ukeblader 
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Som forventet er det et enormt antall «en» i 
det skrevne norske språket. «En» er det tiende 
mest høyfrekvente ordet på norsk, kun over-
gått av ord som «i» og «og», som er henholdsvis 
nummer en og to. Fra to til ni synker frekvensen 
med økende størrelse, akkurat som i de andre 
språkene. Det er jo kanskje ikke rart at en, to og 
tre er mest brukt, men at sju/syv er mer brukt 
enn ni, er kanskje litt snodig. Den samme tren-
den ser vi for dekadene (se figur 2), med unntak 
av femti. Ikke så merkelig at femti forekommer 
mer, da det anses som mer rundt enn andre, 
men det er jo litt rart at for eksempel førti har 
høyere frekvens enn seksti og åtti. 

En trend som kan se ut til å utmerke seg ved 
det norske språket er frekvensen til noen av tal-
lene mellom ti og tjue. Spesielt har primtallene 
lave frekvenser. Trenden (som også er en inter-
nasjonal trend) om at tolv er mer frekvent enn 
naboene elleve og tretten synes spesiell. Hvorfor 
er det slik? Kan det koples til tidligere bruk av 
dusin og at tolv er et rikt tall (har mange fak-
torer, og det er derfor lett å pakke ting tolv og 
tolv, for eksempel egg)? Det er også til undring 
hvorfor partallet seksten ikke er mer populært. 
Kan det være at det er for nær det runde tallet 
femten? Og motsatt at atten er så mye mer fre-
kvent enn sine naboer sytten/søtten og nitten. 
Kan det rett og slett skyldes at atten er norsk 
myndighetsalder?

Selvfølgelig kan den lave frekvensen av 
økende tall også skyldes standarden at man 
skriver korte tallord med bokstaver, mens 
lengre med symboler. Det var det dessverre ikke 
mulighet for å sjekke i denne databasen. Derfor 
undersøkte jeg det samme i en annen database, 
NoTa (Tekstlaboratoriet, u.å.). NoTa er en sam-
ling av transkriberte intervjuer og samtaler med 
167 personer i Oslo-området. Personene er valgt 
slik at alder, kjønn, bosted og utdannelse vari-
erer representativt. Vi kan da studere forekom-
sten av tallene i det talte språket. Databasen har 
ca.  957 000 ord. Som vi ser i figur 3, er trenden 
omtrent den samme i disse dataene. «Fem» er 
noe mer frekvent enn i de skrevne tekstene, og 

Tall Frekvens Relativ frekvens

0 260 0,00141 %

1 216356 1,16949 %

2 22510 0,12168 %

3 11489 0,06210 %

4 6100 0,03297 %

5 4757 0,02571 %

6 2960 0,01600 %

7 2155 0,01165 %

8 1648 0,00891 %

9 1382 0,00747 %

10 4484 0,02424 %

11 233 0,00126 %

12 344 0,00186 %

13 77 0,00042 %

14 157 0,00085 %

15 182 0,00098 %

16 53 0,00029 %

17 58 0,00031 %

18 100 0,00054 %

19 31 0,00017 %

20 412 0,00223 %

30 218 0,00118 %

40 91 0,00049 %

50 294 0,00159 %

60 74 0,00040 %

70 52 0,00028 %

80 30 0,00016 %

90 37 0,00020 %

100 1405 0,00759 %

1000 1108 0,00599 %

million 928 0,00502 %

milliard 305 0,00165 %

Tabell 1: Frekvenser og relative frekvenser for tallordene 
i norske tekster.

og skjønnlitteratur til sakprosa. Korpuset inne-
holder kun tallordene skrevet med bokstaver. 
Resultatet ses i tabell 1 og figur 2 og svaret er: 
Ja, vi har hovedsakelig de samme trendene i det 
norske språket! 
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den synkende trenden mellom femti og hundre 
er ikke til stede. I det talte språk er seksti, sytti 
og åtti omtrent like ofte sagt. Ellers ser vi akku-
rat de samme trendene. 

Foruten at dette er morsomme og noen kan-
skje litt overraskende fakta, tror Dehaene (2011, 
s. 100) at disse resultatene har en sammenheng 
med hvordan hjernen prosesserer tall. Han 
mener at vår mentale tallinje blir mer og mer 
unøyaktig ettersom tallene blir større, og at vi 

– når tallene øker – føler en mindre og mindre 
trang til å oppgi tallene presist. De blir derfor 
gjerne rundet av. Tall som er typiske avrund-
ningstall, blir derfor mer frekvente. Når vi sier 
femten eller tjue, er det ikke sikkert vi mener 
akkurat femten eller akkurat tjue. Om vi deri-
mot sier sytten, så mener vi som regel akkurat 
sytten. Vi kan si ca. tjue, men ikke ca. søtten. De 

Figur 2: Bruk av tallordene i norske tekster. y-aksen er logaritmisk, så den synkende tendensen er større enn den kan 
se ut til her. 

Figur 3: Frekvenser av tall i det talte språket. 

(fortesttes side 29)
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Problemløsing med bruk av vertikale tavler 
Australske universiteter har siden 1970-tallet 
brukt det de kaller «whiteboarding» (Forres-
ter, Sandison & Denny, 2017). Det innebærer å 
bruke whiteboardtavler som et verktøy i mate-
matikkundervisningen for å fremme høyere 
ordens tenking og resonnering i tillegg til sam-
arbeidslæring. Elevene skal stå foran tavlene 
(som må kunne pusses av) i små grupper og løse 
matematikkproblemer. 

Denne metoden har blitt brukt ved univer-
sitetet i Wollongong, Australia for alle første 
års kalkulusstudenter siden 1992. De har egne 
whiteboardrom med tavler på alle veggene. 
Det viser seg å ha stor betydning for studen-
tenes oppførsel, i tillegg til at lærerens rolle 
og oppførsel endrer seg totalt fra tradisjonell 
undervisning. Studentene jobber mer, er mer 
engasjert, utvikler gode samarbeidsevner, stu-
derer hverandres arbeid på tvers av grupper, ber 
medstudenter om hjelp framfor å spørre læreren 
og deler idéer og løsninger med hverandre. Stu-
dentene trenger ikke lenger vente på hjelp fra 
læreren. Sagt på en annen måte: De tenker og 
arbeider som matematikere. 

Læreren sto ikke lenger foran i klasserommet 

og behøvde ikke hele tiden å oppmuntre stu-
denter som ikke kom i gang med arbeidet. Hun 
kunne se hvordan alle studentene arbeidet, og 
hvor langt de hadde kommet, og gi innspill til 
hele klassen eller til enkeltgrupper. Hele klasse-
romskulturen endret seg radikalt. 

Liljedahl (2016) har gjort studier av klasser 
der elevene i ungdomstrinnet og videregående 
skole har arbeidet på ulike måter. Hans funn 
viser at når elevene får jobbe på vertikale flater 
der arbeidet kan viskes ut, vil det gi en svært 
positiv effekt. Hans forskning viser de samme 
resultatene som erfaringene fra universitetet i 
Australia. Det er viktig at læreren beveger seg 
rundt i klasserommet, så det har ikke noen 
tydelig front, at pultene står i ulike retninger, 
skjøvet bort fra veggen, og at oppgavene blir 
presentert muntlig for elevene. Liljedahl peker 
også på fordelen av å dele elevene inn i synlig 
tilfeldige grupper med tre elever i hver gruppe 
(Liljedahl, 2014). 

I 2014 ble 52 elever fra ungdomstrinnet invi-
tert til universitetet for å være med på en «Work 
like a Mathematician»-dag. De ble undervist av 
matematikkstudenter på universitetet. To av 
timene skulle de arbeide i et klasserom med 
pulter og to i et whiteboardrom. Resultatet var 
slående, selv om det ble lagt vekt på at akti-
vitetene i rommet der elevene satt ved pulter, 
skulle være slike som elever har vurdert som 
morsomme og engasjerende, mens oppgavene i 
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whiteboardrommet skulle være en ren matema-
tisk problemløsingsoppgave. Elevene og lærerne 
ga nesten utelukkende positive tilbakemeldinger 
på at whiteboarding var den beste måten å jobbe 
på. 

De australske forskerne fortsetter å forske på 
denne måten å undervise matematikk på. Åtte 
lokale skoler har installert slike rom (Forrester 
et al, 2017). Resultatene så langt viser at elevenes 
engasjement øker, og at det fremmer matematisk 
resonnement og elevfokusert samarbeidslæring. 
Fordelene ved denne måten å undervise på ser 
ut til å gjelde for alle lærere og lærerstiler, alle 
klassetrinn og elever på alle ferdighetsnivåer. 

Vertikale tavler i norske klasserom
Høsten 2018 startet ti lærere fra videregående 
opplæring på lærerspesialiststudiet i 
matematikk. Jeg underviste disse erfarne 
lærerne i kurset «Læring og undervisning 
i matematikk» som gikk over to semestre. 
Allerede på første samling ble de eksponert 
for vertikale tavler, i form av at de fikk ukjente 
problemløsingsoppgaver som de skulle løse i til-
feldig inndelte smågrupper ved vertikale tavler. 
Erfaringen var utelukkende positiv. 

Hele skoleåret anvendte de metoden med 
egne elever. I tillegg til å bruke vertikale tavler 
la vi vekt på at det skulle være synlig tilfeldig 
gruppeinndeling. I sine tekster der de analy-
serer egen praksis, kommer det fram akkurat 
de samme positive effektene som forskningen 
fra Australia viser. Lærerne la vekt på å bruke 
verktøyet 5 praksiser1 (Smith & Stein, 2011) og 
samtaletrekk2 (Kazemi & Hintz, 2014) i planleg-
ging og gjennomføring av undervisningen. En 
av lærerne kom med følgende uttalelse: «Elev-
ene mine vil ikke ha hjelp av meg lenger! De vil 
finne det ut selv, eller spørre en annen gruppe. 
Min rolle som lærer er radikalt forandret, og 
elevene arbeider selvstendig, målbevisst og med 
stor utholdenhet.» Lærerne kunne også fortelle 
hvordan elevene opplevde øyeblikk der de plut-
selig forsto en løsning eller en sammenheng, og 
hvordan dette ga elevene ny tro på egne evner 

og mer positiv holdning til faget. Dette er helt i 
tråd med hva Liljedahl (2005) konkluderer med 
i sin forskning på «the AHA-moment».

Parallelt med at lærerne i kurset gjennom-
førte denne praksisen i egne klasser, samarbei-
det jeg med lærere i ulike videregående skoler, 
der vi gjennomførte flere undervisningsøkter 
med vekt på utforsking og problemløsing. 

Schoenfeld (1985) identifiserer hvordan fag-
matematikere skiller seg fra flinke studenter når 
de arbeider med problemløsing. Det vises ved 
måten de jobber seg gjennom problemene på, 
og hvordan de resonnerer, korrigerer seg selv 
og tar skisser og uformelle notater underveis i 
løsningsprosessen.

Studien til Carlson og Bloom (2005) sam-
menlikner fagmatematikeres tilnærming til 
et problem med flinke studenters tilnærming. 
De viser at det som karakteriserte alle mate-
matikerne, var at når de hadde gjennomført 
beregningene, begynte de straks å validere og 
sjekke om resultatet kunne være riktig. Under-
veis reflekterte de over effektiviteten av meto-
dene sine. De stilte seg selv spørsmål som «Får 
denne metoden meg nærmere en løsning?» og 
«Hva sier dette meg?». Denne selvsjekken, og 
viljen til å legge en metode til side og gå i gang 
på nytt var ikke karakteristisk for studentenes 
måte å arbeide på. For at elever skal lære seg å 
arbeide som matematikere, blir lærerens rolle 
viktig. Læreren må være villig til å gi elevene 
tid, uten å blande seg inn, men samtidig opp-
muntre til utholdenhet og gi støtte og kanskje 
hint hvis elevene er i ferd med å gi opp. I stedet 
for å svare ja eller nei når de spør læreren om 
de har fått riktig svar, må læreren heller spørre 
tilbake hvordan de selv kan vurdere om svaret 
kan være riktig. 

Jeg skal beskrive og analysere elevers arbeid 
med en problemløsingsoppgave. Med problem-
løsingsoppgave mener jeg her at det ikke er noen 
opplagt metode elevene bør velge for å løse opp-
gavene, de har ikke sett en liknende oppgave før. 

Oppgaven kan videre karakteriseres som en 
LIST-oppgave (Lav inngangsterskel, stor tak-
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høyde). Oppgaven skal være lett å komme i gang 
med, alle kan komme fram til svar eller delsvar, 
og oppgaven kan utvides eller generaliseres.3 

Kalle Kanin
Oppgaven er hentet fra nettsiden Youcubed, 
utviklet ved Stanford Graduate School of Edu-
cation.4

Kalle Kanin skal hoppe opp ei trapp med 10 
trinn. Han starter på bunnen og kan hoppe 
enten ett eller to trinn om gangen. Han 
hopper ikke nedover igjen. 

På hvor mange måter kan Kalle hoppe for 
å komme til toppen av trappa?

Oppgaven er brukt i flere klasser både i 
grunnskolen og i videregående skole. Her vil 
jeg presentere og analysere arbeidet med og løs-
ningene til to matematikkgrupper, den ene en 
S1-gruppe og den andre en 2PY-gruppe. Elevene 
i begge gruppene ble delt inn i tilfeldige treer-
grupper som arbeidet på vertikale tavler. 

Jeg har både observert og undervist samme 
oppgave i 1P og 1T. Den største forskjellen i valg 
av metoder var at disse gruppene ikke hadde 
blitt introdusert for kombinatoriske problem 
der binomialkoeffisienter var introdusert. Disse 
gruppene hadde bare erfaring med ulike måter 
med systematisk opptelling. Noen av gruppene 
i S1 og 2PY brukte slike metoder, så de vil også 
bli presentert nedenfor. Det skal også nevnes at 
samme problem har blitt brukt av kolleger på 
Matematikksenteret, både på 2. trinn og 6. trinn 
i grunnskolen med stort hell.5 

Jeg var deltagende observatør i S1-gruppene 
og lærer i 2PY-gruppa. Begge gruppene hadde 
nettopp jobbet med kombinatorikk, binomial-
koeffisienter og Pascals talltrekant. 

Tavla til den første gruppa jeg vil kommen-
tere, figur 1, viser at elevene har tenkt at dette er 
kombinatorikk, og det har de nettopp holdt på 
med. De prøver å lete etter et verktøy de kjenner 
fra før, og satser på at Pascals talltrekant kan 
hjelpe dem. Dette er ganske typisk for elever 

som er vant til løse oppgaver ved å hente fram 
formler og metoder de kjenner fra før. De har 
ikke utviklet godt nok evnen til å møte nye pro-
blemer uten å tro de skal kunne bruke en kjent 
metode. Men de finner ikke hjelp i Pascals tall-
trekant. Denne gruppa gir ikke opp, men star-
ter med en annen metode, nemlig å kombinere 
opplysningene i oppgaven og deretter litt logisk 
resonnement, for så å «gjøre noe med tallene» 
som gir et ganske troverdig resultat. 

Denne gruppa er ikke i stand til å begrunne, 
forklare eller bevise hvorfor dette skulle gi et 
riktig resultat. Det som gjør at de slår seg til 
ro med resultatet sitt, er nok at de faktisk vur-
derer svaret til å gi mening. Det de har tatt 
utgangspunkt i for å finne noen tall de kan 
sette sammen, er at Kalle kan ha de ulike kom-
binasjonene av enkelthopp og dobbelthopp som 
de har skrevet opp nederst til høyre på tavla si. 
Dette er helt riktig resonnert, men de har ikke 
sett hvordan de skal bruke dette til å finne alle 
kombinasjonene. 

Elevene viser til en viss grad at de er gode 
problemløsere, i og med at de både er uthol-

Figur 1: Elever tenker kombinatorikk.
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dende, prøver en ny metode når den første ikke 
fungerer, og når de har kommet fram til et svar, 
vurderer de om svaret virker rimelig og fornuf-
tig. Det de ikke har stilt krav til seg selv om, 
er at løsningen må kunne begrunnes, forkla-
res eller bevises ut fra faglige og logisk gyldige 
forklaringsmodeller. Derfor er de fornøyd med 
løsningen sin. De andre elevene og eventuelt 
læreren kan prøve å få dem til å innse hvorfor 
løsningen deres ikke blir riktig. En slik innsikt 
vil kunne få disse elevene til å bli mer opptatt av 
å begrunne hvorfor eller hvorfor ikke en metode 
og en løsning kan være rett eller feil.

Figur 2: Elever søker etter mønster.

Den neste gruppa jeg vil presentere, figur 2, 
prøvde først å bruke binomialkoeffisienter, men 
de fant ikke ut av det. Etter litt diskusjon og en 
prat med ei annen gruppe fant de ut at de ville 
bruke metoden «Se på et enklere problem» og 
undersøke om det ville dukke opp et mønster. 

De lagde en stor tabell, der kolonnen til 
venstre står for antall trinn Kalle har hoppet, 
den neste er antall måter han kan komme til 
toppen på, og systemet med prikker og linjer, er 
en notasjon for enkle og doble hopp, og hvordan 
de kan kombineres for å få riktig antall trinn. 

Da de hadde kommet til 6 trinn i trappa, hadde 
de lagd en hypotese som gjorde at de forventet 
13 muligheter. De kjente ikke Fibonacci-tallene, 
men de så at ved å utvide med ett trinn ville 
antall muligheter bli summen av de to foregå-
ende. Etter å ha listet opp alle mulighetene de 
kunne finne, sto det 12 i kolonne to. Dette var 
de ikke glade for, og begynte å lete etter om de 
kunne ha oversett en mulighet. Alternativet var 
å forkaste hypotesen sin. Plutselig så de at de 
hadde oversett muligheten de har skrevet med 
blått, nemlig et dobbelthopp først, og så fire 
enkelthopp. Dermed var de ganske overbevist. 
De sjekket for 7 trinn, fant 27 muligheter, og 
deretter fylte de ut resten av tabellen. Løsnin-
gen var 89 muligheter. Jeg utfordret dem på å 
bevise eller argumentere for hvorfor dette var 
riktig. Det fikk de først forståelsen for når ei 
annen gruppe som hadde brukt samme metode, 
kom med sin forklaring. Jeg tar ikke med den 
gruppas tavle, men kommenterer heller en helt 
tilsvarende tavle og helt tilsvarende argumenta-
sjon som en av gruppene i 2P presenterte. 

Figur 3: På tavlen til venstre står elevene fast. Til høyre 
har elevene fått tips om å prøve ett trinn om gangen.

Tavlene i figur 3 tilhører ei gruppe bestående 
av tre jenter fra 2P. De hadde egentlig gitt opp 
fordi de prøvde å sette opp alle mulige kombina-
sjoner for Kalles hopp i trappa med ti trinn. Det 
ble så uoversiktlig og usystematisk at de sluttet 
å prøve, og sto egentlig bare og så på de andre. 
Jeg tenkte at denne gruppa ville lære mye av å 
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få et tips som ga dem ny motivasjon til å prøve 
videre. De fikk et tips om å prøve med ett trinn, 
to trinn, tre trinn og så videre i trappa. Gruppa 
gikk i gang med stor iver. Resultatet av arbeidet 
deres er tavla i figur 3. Dette er helt i tråd med 
Liljedahls forskning:

Elevenes engasjement bør stimuleres og opp-
rettholdes ved hjelp av lærerens kloke og 
timede bruk av hint og utvidelser (Liljedahl, 
2018, s. 312, min oversettelse).

Den røde teksten hører sammen med de blå 
tallene, og omvendt, bortsett fra på 6. trinn hvor 
de har skrevet litt med rødt og litt med blått. 
Opptellingen med blått hører til den opprinne-
lige oppgaven, der Kalle kan hoppe ett eller to 
trinn om gangen. 

Da jentene kom til 6. trinn, var de overbevist 
om at det var 13 muligheter. De så mønsteret i 
Fibonacci-følgen (som de ikke hadde hørt om), 
og skrev opp tallene til og med 10. trinn. De 
har skrevet opp algoritmen med ord til venstre. 

På spørsmål om hvorfor det ble sånn, og 
om de var sikre, svarte de etter litt snakking 
seg imellom at for å komme til trinn 6, måtte 
Kalle enten ha kommet til trinn 4 eller 5, så 
antall muligheter til trinn 6 måtte bli summen 
av mulighetene til trinn 4 og 5. Da kunne de 
veldig lett se at for å finne 
mulighetene til å komme 
på ett bestemt trinn måtte 
de summere mulighetene 
for å komme på hvert av de 
to foregående trinnene. 

Nå var de klare for nye 
utfordringer og fikk en 
utvidelse av oppgaven. 
Hva hvis Kalle også klarer 
å hoppe tre trinn om 
gangen? 

Jentene løste fort denne 
utfordringen. De satte opp 
første mulighet for et tre-
trinnshopp på trapp med 

3 trinn, og deretter var det bare å fylle på. De 
var helt sikre på at det var 274 måter å komme 
til toppen av titrinnstrappa med enkle, doble 
eller triple hopp. Da de forklarte dette til klas-
sen, var alle enige om at dette måtte være riktig, 
og alle forsto hvorfor. 

Gruppa på den siste tavla jeg har tatt med, 
figur 4, har introdusert en spesiell notasjon til 
høyre på tavla. De startet med å liste opp hvor 
mange doble og enkle hopp Kalle kunne ta for 
å komme til toppen av trappa med 10 trinn. De 
skriver:

 2⁵ = 1

 2⁴ – 12 = 15

 23 – 1⁴ = 

 22 – 1⁶ =

 2 – 1⁸ = 9

 110 = 1

Når de skulle forklare hva de mente, sa de 
at eksponentene viste hvor mange toerhopp og 
enerhopp Kalle kunne bruke. Minustegnet var 
bare en «tankestrek». Etter likhetstegnet står 
antall muligheter. Da ei annen gruppe kommen-
terte at den skrivemåten egentlig betydde noe 
helt annet, syntes de ikke at det gjorde noe, bare 

Figur 4: Elever utvikler egen notasjon
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de forklarte hva de selv mente. De fylte raskt ut 
tallene 1, 15, 9 og 1. Så ser vi på tavla deres at de 
har listet opp mulighetene når det er to doble 
og seks enkle hopp. Ved å sammenlikne med 
ei annen gruppe innså de at de hadde mistet 
én mulighet, og skrev inn 28, uten at de fant 
ut hvilken de hadde mistet. Glippen i systemet 
deres har skjedd i den siste innrammede kom-
binasjonsrekka, der de har den første 2-eren på 
plass 5 i første rad, og så på 6. plass i andre rad. 
Dermed har de mistet muligheten 11112112 med 
sin notasjon.  

De strevde også med å dokumentere at det 
var 35 muligheter med tre doble og fire enkle 
hopp. Da jentene med tavlene i figur 3 forklarte 
hvorfor det var 89 totalt, regnet de ut at tallet de 
manglet, måtte være 35.De innså også at deres 
metode med opplisting fungerte, men at de ikke 
hadde kommet fram til et enkelt mønster som 
de kunne bruke. 

Gruppa var svært utholdende og benyttet seg 
av å gå til andre grupper for å få idéer når de sto 
fast selv, slik Liljedahl også beskriver det i sin 
forskning.

Oppsummering
Gjennomføringen av undervisningsopplegget 
karakteriseres ved at klassene er organisert i 
synlig tilfeldige grupper. Elevene samarbeider 
om å løse et problem som er ukjente for dem, 
og de blir oppmuntret til å søke råd hos andre 
grupper hvis de står fast. 

Elevene var utholdende og jobbet så lenge 
læreren ikke avbrøt for felles oppsummering. 
Elevene tok i bruk ulike relevante problemlø-
singsstrategier og forkastet metoder som ikke 
fungerte, for så å gå i gang på nytt. 

Jeg vil peke på noen momenter som skiller 
elevenes adferd fra den adferden jeg har obser-
vert i klasser der elevene sitter ved gruppebord. 
Når de får oppgaven muntlig, er de veldig kon-
sentrert og noterer straks viktige opplysninger 
eller lager en figur. Det er påfallende hvordan 
alle elevene i gruppa deltar i løsningsprosessen, 
og gruppene diskuterer ivrig både løsningsstra-

tegier og om de er på rett vei. Alle skriver på tav-
lene etter hvert som idéer dukker opp. Elevene 
tør å ta sjanser, og når problemet er ukjent for 
alle, er det nesten ikke mulig å skille elevenes 
faglige nivå før de er langt ut i løsningsproses-
sen. 

Det skjer også en annen ting som er viktig 
å merke seg, nemlig at gruppene søker råd hos 
hverandre. Dette kan forklares med at det er let-
tere å bevege seg rundt til de andre gruppene, 
men også at elevene bare kan snu seg rundt og 
se de andre elevenes tavler. Da kan de vurdere 
om de tror det er noe å hente ved å spørre andre 
grupper. 

Når elevene underveis i løsningsproses-
sen har fått litt innblikk i de andre gruppenes 
arbeid, virker det som de får mer utbytte av pre-
sentasjonene til slutt i undervisningsøkta. 

Læreren har valgt ut rekkefølge på gruppe-
nes presentasjoner, slik at det faglige utbyttet 
skal bli best mulig for alle elevene. Elevene ble 
i denne fasen flinkere til å stille spørsmål til de 
andre gruppene for å oppklare hva de mente, og 
forstå logikken bak de ulike gruppenes metoder. 

Disse eksemplene bekrefter resultatene i 
Liljedahls forskning (2018, 2016 og 2014) og 
viser at enkle organisatoriske grep kan gjøre en 
stor forskjell både på motivasjon, utholdenhet, 
samarbeidsklima og problemløsningsevner hos 
elevene. 

Noter
1 Forvente, observere, velge, bestemme rekkefølge, se 

sammenhenger
2 Gjenta («så du sier at …»), repetere («Kan du 

gjenta det han sa med egne ord …»), resonnere 
(«Er du enig eller uenig, hvorfor? Hvorfor gir dette 
mening?»), tilføye («Har noen noe de vil tilføye?»), 
vente («Ta den tiden du trenger. Vi venter.» Telle 
til 10 inni seg), snu og snakk («Snu og snakk med 
medeleven din»), endre («Har noen av dere forandret 
tenkingen deres?»)

3 https://www.matematikksenteret.no/kompetanseut-
vikling-i-skolen/elever-med-stort-læringspotensial/
om-list-oppgaver
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4 https://www.youcubed.org/tasks/leo-the-rabbit/
5 Dette er delvis dokumentert på flere videoklipp på 

Realfagsløyper, http://realfagsloyper.no/barnetrinn/
vurdering-og-tilpasset-opplaering/modul-3m-vurde-
ring-i-matematikk-smatrinn#samarbeid, og tilsva-
rende for ungdomstrinn – videregående skole. 
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(fortsettes fra side 22)

runde tallene er altså unntak fordi de kan repre-
sentere et intervall av verdier. Dehaene mener 
at vår mentale tallinje er mer logaritmisk enn 
ekvidistant. Det betyr at vi tydelig skiller på tal-
lene opp til ti, men så blir det mer og mer ullent. 

Hjernen behandler altså ikke tallene likt. Det 
er både forståelig, litt snodig og fascinerende på 
en gang! Og det inspirerte til å gjøre en egen 
undersøkelse. På samme måte kan det være en 
inspirasjon for elever og lærere til å stille videre 
spørsmål og gjøre egne undersøkelser: Hvordan 
ser elevene i klassen for seg at tallene kommer 
etter hverandre? Som en rett tallinje? Er denne 
tallinja i tilfelle ekvidistant, eller er den loga-
ritmisk? Hva betyr det at noe er logaritmisk? 
Er det andre morsomme statistiske fakta om 
språk de kan finne ut i databasene Oslo-korpu-
set og NoTa? En liten artig ting i en bok kan 
altså inspirere til å utforske og kanskje lære litt 
om for eksempel logaritmer, statistikk og språk.

Referanser
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Kreative algoritmer
Algoritmer kan være veldig kreative, de kan gi 
deg og elevene dine en mulighet til å utforske 
matematiske ideer.

Niervenn-subtraksjon
I stedet for å bruke subtraksjon når to tall skal 
subtraheres, bruker denne algoritmen addisjon 
og «niervenner.» En niervenn er et tall som 
kan adderes til det opprinnelige tallet slik at 
summen blir 9. For eksempel: niervennen til 4 
er 5, niervennen til 8 er 1, og niervennen til 0 er 
9. «Venneparet» blir alltid til sammen 9. 

La oss si at vi ønsker å regne ut 7081 – 4375. 
Først endrer vi det tallet vi skal trekke fra (4375) 
slik at hvert siffer erstattes med sin niervenn: 

 4375 → 5624

I stedet for å trekke 4375 fra 7081 skal vi legge 
til niervenntallet i stedet:

 7081  7081
 – 4375 → + 5624
 ?  12705

Ta så bort det første sifferet i resultatet og 
legg det til resten av summen istedenfor.

 7081 7081
 – 4375 + 5624
 ? 12705
  +1
  2706

↵

Nå har vi svaret på det opprinnelige regne-
stykket: 7081 – 4375 = 2706!

Fungerer det alltid? Her er noen ideer som 
kan hjelpe deg å tenke over hvorfor og hvordan 
algoritmen fungerer:

– Tallet med niervenner må ha det samme 
antall siffer som det første tallet. Hvis du 
for eksempel skal regne ut 517 – 84, tenk på 
84 som 084 og få niervennen 915. Hva må 
gjøres når tallet som subtraheres har færre 
sifre enn det opprinnelige tallet? Hvorfor?

– Etter at du har addert, får du alltid 1 som 
første siffer i summen?
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 1 55
 2 110
 4 220
 8 440
 16 880
 32 1760

Figur 1: Doble opp til 42.

– Hvordan endrer verdien av et tall seg når 
du tar bort ett-tallet fra starten og legger til 
en?

Diskusjon
Algoritmen fungerer alltid hvis svaret er posi-
tivt. Her er en skisse for hva som skjer i algo-
ritmen:
– Et tall pluss sin niervenn gir et tall som 

bare har niere. I eksemplet ovenfor er 
4375 + 5624 = 9999. Vi kan da skrive 
5624 = (9999 – 4375). Når vi legger dette til 
det første tallet har vi:

 7081 + (9999 – 4375) = 12705

– Effekten av å ta bort ett-tallet fra starten, er 
å redusere verdien med 10000. 

 7081 + (9999 – 4375) – 10000 = 2705

– Til slutt legger vi til 1:

 7081 + (9999 – 4375) – 10000 + 1 = 2706

Ved å forenkle regnestykket vi har skrevet får 
vi 7081 – 4375 = 2706 … akkurat som ønsket!

Egyptisk multiplikasjon
Her er en artig algoritme som er veldig gammel 
– den kommer fra Rhind-papyrusen, et viktig 
egyptisk matematikkdokument fra 1650 f.Kr. 
Det er basert på ideen om at multiplikasjon kan 
være vanskelig, mens dobling er ganske enkelt. 
Algoritmen bruker derfor bare dobling og addi-
sjon.

Si at vi ønsker å multiplisere 42 og 55. Lag 
to kolonner med 1 i den første kolonnen og 
skriv det andre tallet i regnestykket i den andre 
kolonnen. I dette eksemplet er det 55.

I raden under dobler du begge tallene. Gjenta 
dette til tallet i første kolonnen er større enn det 
første tallet i regnestykket (figur 1). Stopp ved 
32. Hvis vi dobler 32 blir det neste tallet større 
enn 42.

Finn så alle tallene i første kolonne som sum-
meres opp til 42: 32 + 8 + 2 og marker disse 
radene med sirkler (figur 2). 

Finn summen til de innsirklede tallene i 
den andre kolonnen: 110 + 440 + 1760 = 2310. 
Summen er svaret på multiplikasjonsstykket 
42 ∙ 55.

For å undersøke hvorfor dette fungerer kan 
dere prøve metoden når første tallet er en potens 
av 2, som 8 ∙ 10.

Diskusjon
Metoden er ikke vanskelig å forklare. I eksem-
plet ovenfor kan du lage en tredje kolonne hvor 
du skriver et regnestykke som viser hvor mange 
ganger 55 er multiplisert for å få verdien i andre 
kolonnen, slik som i figur 3.

 1 55
 2 110
 4 220
 8 440
 16 880
 32 1760

Figur 2: Finn de tallene som summerer seg til 42.

 1 55 = 1 ∙ 55
 2 110 = 2 ∙ 55
 4 220 = 4 ∙ 55
 8 440 = 8 ∙ 55
 16 880 = 16 ∙ 55
 32 1760 = 32 ∙ 55

Figur 3
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For å finne 42 ∙ 55, summerer vi tallene i 
radene 2, 4 og 8. Dette tilsvarer:

2 ∙ 55 + 8 ∙ 55 + 32 ∙ 55 = (2 + 8 + 32) ∙ 55 = 42 ∙ 55

Kult, men de er ikke ekte algoritmer, nei?
Algoritmer er som oppskrifter – de er en 

måte å finne et svar på ved å bruke en stegvis 
prosess. Det fins mange algoritmer! Andre kul-
turer bruker andre algoritmer, datamaskiner 
bruker andre algoritmer, og historien er fylt 
med andre algoritmer. Mange av disse er fasci-
nerende, og noen kan fungere bedre enn dem vi 
vanligvis bruker i dag.

Algoritmer utvikles over lang tid slik at de 
blir korte og effektive. Dette for å unngå at vi 
skriver mer enn vi trenger, og målet er å få et 
pålitelig svar raskt. Blir derimot algoritmene for 
korte, kan det bli lettere å gjøre feil underveis og 
kanskje blir de vanskelige å huske i tillegg. Hvis 
du ikke kan huske en spesiell algoritme, er den 
ikke til hjelp i det hele tatt!

Det viktigste er å kunne være fleksible når vi 
bruker algoritmer, og forstå hvordan de funge-
rer. En fin måte å forstå algoritmer på, er derfor 
å studere algoritmer fra andre kulturer eller fra 
historien. Det er spennende og morsomt å lære 
«rare» måter å regne på. Det gir mange mulig-
heter for å bruke matematiske resonnement for 
å forklare dem, og det kan være tilfredsstillende 
å oppdage strukturene i disse merkelige opp-
skriftene!

Når du forstår mange algoritmer kan du sette 
pris på hvor kreative folk har vært for å skape 
disse nydelige oppskriftene.

Til slutt, her er en liten oppgave til. Kan du 
forklare denne algoritmen?

Strek-multiplikasjon
1. For å multiplisere to tosifrede tall, for 

eksempel 21 og 32, tegn et «fjell» – en figur 
som en opp-ned «V.» Skriv de to tallene på 
fjellet, ett på hver sin side. Se figur 4.

2. Tegn streker under fjellet. 2 streker på skrå 
nedover fra 2-eren i tallet 21 som er til ven-
stre, og 1 strek på skrå nedover fra 1-eren. 
Dette er de blå streken i figur 5. Fra sifrene 
til tallet på høyre side går strekene på skrå i 
motsatt retning, slik at de krysser de andre 
strekene. 3 streker fra 3-eren og 2 streker 
fra 2-eren, som de røde strekene i figur 5.

3. Del strek-området i tre grupper – kryss-
punktene til venstre, to grupper kryss-
punkter i midten, og krysspunktene til 
høyre. Tell hvor mange kryss-punkter det 
er i hver gruppe, og skriv antallet under 
hver gruppe. Se figur 6.

4. Du har nettopp skrevet svaret, 21 ∙ 32 = 672.

Kan du forklare algoritmen?

Figur 4

Figur 5

Figur 6
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Torkildsen

Tallpyramider

Tallpyramidene i denne oppgaven har høyde 
fire. Det vil si at de har fire tall i den nederste 
raden, tre tall i den neste, så en rad med to tall 
og til sist et tall på toppen, topptallet. Det kan 
også lages tallpyramider med andre høyder, for 
eksempel høyde fem. Sammenhengen mellom 
tallene i tallpyramiden er at summen av to 
nabotall i samme rad skrives i ruta i raden over. 
Dette betyr for eksempel at summen av de to 
siste tallene i en rad skal skrives i den siste ruta 
i raden over. Se figur 1.

I følgende eksempel vil bare naturlige tall (1, 
2, 3, …) bli brukt. Siden det i denne oppgaven 
bare brukes naturlige tall, er en konsekvens av 
konstruksjonsmåten at alle tallene i en rad må 
være større enn tallene i raden under. Det er 
imidlertid ingenting i veien for å bruke andre 
typer tall, for eksempel hele tall (både positive 
og negative), brøk og desimaltall.

Dersom vi har tallene 3, 11, 8 og 5 i den 
nederste raden, så skal summen av 8 og 5, som 
er 13, skrives i ruta som er angitt i figur 1.

a) Finn de tallene som mangler i tallpyrami-
den i figur 1.

b) Finn tallene som mangler i tallpyramidene 
i figur 2 (neste side).

c) Velg fire tall som du setter inn i den neder-
ste raden. Bestem resten av tallene i tallpy-
ramiden. Bruk de samme tallene, men bytt 
litt rundt på rekkefølgen, for eksempel: 
– Tallet i den første ruta bytter plass med 

tallet i den fjerde ruta.
– Tallet i den første ruta bytter plass med 

tallet i den andre ruta.

Ole Einar Torkildsen
Høgskulen i Volda
oet@hivolda.no

3 11 8 5

13

Figur 1
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– Tallet i den andre ruta bytter plass med 
tallet i den tredje ruta.

 Undersøk hva som skjer med topptallet. 
Har du en forklaring på det du observerer?

d) Ta utgangspunkt i den første tallpyrami-
den. I denne delen skal du legge til 10 til et 
tall i den første raden. 
– Legg til 10 i den første ruta slik at tallet 

blir 13. Hvor mye øker topptallet?
– Legg til 10 i den tredje ruta slik at tallet 

blir 21. Hvor mye øker topptallet?

– Har du en god forklaring på det som du 
observerer?

– Hva tror du topptallet blir dersom det 
bare er den andre ruta som øker med 
10?

e) Velg tre tall tilfeldig og sett dem inn i 
tilfeldige ruter. Bestem resten av tallene i 
tallpyramiden. Hva oppdager du?

f) Velg fire tall tilfeldig. Sett disse inn i 
tilfeldige ruter i en pyramide og finn de 
resterende tallene. 
– Hva må du passe på å gjøre når du 

velger ruter for tallene?
– Bruk de samme tallene og sett dem inn 

i andre ruter. Studer resultatet og skriv 
ned det du oppdager. 

– Undersøk spesielt hva som skjer dersom 
ingen av de fire tallene settes i den 
nederste raden.

g) Velg fem tall og setter dem inn i tilfeldige 
ruter i tallpyramiden. Bestem resten av 
tallene i tallpyramiden. Hva oppdager du?

h) Skriv en kort sammenfatning av det du har 
funnet ut om tallpyramider.

3

118

5

3

11

85

Figur 2
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I denne artikkelen undersøker jeg hvordan 
grunnskolens lærebøker forklarer at multipli-
kasjon er kommutativt og assosiativt. Arbeidet 
med den nye læreplanen 2020 og tilsvarende 
oppdatering av lærebøkene pågår i skrivende 
stund (Utdanningsdirektoratet, 2019). I den 
nye læreplanen kommer tallregning og algebra 
til å vektlegges i større grad. Det betyr at den 
kommutative og assosiative loven for multipli-
kasjon er konkrete punkter som ligger an til å 
bli tydeligere poengtert i de nye læreplanene. 
Dette er derfor punkter hvor det er viktig at 
lærerne er oppmerksomme på hvordan de nye 
lærebøkene går fram. For å kunne gjøre det er 
det til hjelp å kunne sammenligne dette med 
hvordan de nåværende lærebøkene gjør det. 
Å analysere innholdet i LK06-lærebøkene er 
derfor fremdeles relevant. 

For å begrense undersøkelsens omfang har 
jeg kun studert disse to grunnleggende regne-
reglene. Undersøkelsen involverer tre lærebok-
serier for barne- og mellomtrinn, nemlig Mate-
magisk, Multi og Radius, og tre lærebokserier 
for ungdomsskolen, nemlig Faktor, Maximum 
og Nummer. De undersøkte lærebokseriene er 
alle tilpasset til LK06 (Utdanningsdirektora-

tet, 2006), men er ellers tilfeldig utvalgt. For å 
avgrense problemstillingen har jeg kun analy-
sert det som står i elevbøkene, og ikke det som 
læreren eventuelt supplerer lærebøkene med, 
som lærerveiledninger og nettressurser. Min 
analyse av lærebøkene er en innholdsanalyse i 
dens mest generelle betydning, som kan beskri-
ves som den prosessen forskere går igjennom 
når de oppsummerer og beskriver betydnin-
gen av innholdet i et bestemt datamateriale 
(Cohen, Manion & Morrison, 2011; Fauskanger 
& Mosvold, 2015). Strukturen i artikkelen er at 
jeg først presenterer resultatet av undersøkelsen 
av lærebøkene. Deretter kommenterer og analy-
serer jeg resultatet.

Resultat
Som regel definerer lærebokseriene multiplika-
sjon som gjentatt addisjon:

 
a b b b b b

a

� � � � � �
def

 stykker

…� ��� ���

Her er a et naturlig tall. Lærebokseriene 
nevner stort sett bare at multiplikasjon er kom-
mutativt. Begrunnes det, gjør man det som regel 
kun for positive heltall og med et rutenett (figur 
1).

Ingen av de undersøkte lærebokseriene 
begrunner hvorfor multiplikasjon med brøk er 

Månsson 

Regneregler i lærebøker

Anders Månsson
Universitetet i Sørøst-Norge
anders.mansson@usn.no
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kommutativt. Lærebokseriene reflekterer i det 
hele tatt ikke over dette. Derimot snakker de 
alle om regneregelen for multiplikasjon av brøk 
(et konkret eksempel på regelen vises i figur 2).

Figur 2: Radius 7B

Siden man i teller og nevner har 
heltalls multiplikasjoner, kunne lærebø-
kene her ha benyttet seg av denne mulig-
heten til å begrunne at multiplikasjon med 
brøk også er kommutativt. Eksempelvis 
kunne man ha begrunnet det på følgende 
måte:

 

1
2

3
4

1 3
2 4

3 1
4 2

3
4

1
2

� �
�
�
�

�
�
� �

At multiplikasjon med desimaltall er 
kommutativt, er det egentlig bare læreverket 
Nummer for ungdomsskolen som tar opp (figur 
3). Hvordan lærebokseriene forklarer at multi-
plikasjon er kommutativt også for negative tall, 
er noe jeg planlegger å berøre i en fremtidig 
artikkel, så det går jeg ikke inn nærmere på her, 
se også Månsson (2019).

Ingen av lærebokseriene kobler eksplisitt 
sammen at multiplikasjon er kommutativt med 
begrepet areal (figur 4). Legg merke til at det i 
et rektangel finnes en frihet i hvilken side man 
kaller lengde, og hvilken side man kaller bredde. 

Det kunne man ha brukt som en begrunnelse 
for at multiplikasjon er kommutativt. Siden 
man i lærebokseriene regner ut arealer av rek-
tangler der sidelengdene er både brøk og desi-
maltall, går man her glipp av en mulighet for å 
begrunne at multiplikasjon også er kommuta-
tivt for brøk og desimaltall. 

Figur 4: Radius 6A

 

Figur 1: Matemagisk 5B

Figur 3: Nummer 8
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At multiplikasjon er assosiativt (og kommu-
tativt), er noe som lærebokseriene bruker flittig, 
men det brukes som regel implisitt og ubevisst. 
Man bruker det for eksempel i utregninger som 
2 ∙ 3 ∙ 4, i volumregning, i primtallsfaktorisering 
og i regning med algebraiske uttrykk (figur 
5–7).

Figur 5: Faktor 3

Figur 6: Faktor 1

Men hva assosiativitet er, og hvorfor multi-
plikasjon er assosiativt, er noe lærebokseriene 
stort sett ikke berører. Noen ganger kommen-
teres utregninger med at man kan multiplisere 
faktorene i hvilken rekkefølge man vil (figur 8), 
men da er det egentlig snakk om bruk av både 
assosiativitet og kommutativitet.

Av de seks undersøkte lærebokseriene er 

Nummer 8–10 for ungdomsskolen et unntak når 
det gjelder uttrykkelig å snakke om assosiativi-
tet og kommutativitet. Der snakker man mer 
bevisst om regneregler. Figur 9 viser et eksempel 
hentet fra lærebokserien Nummer.

Konklusjoner
De to undersøkte regnereglene er noe som er 
sterkt inne i Fagfornyelsen. Derfor er det inter-
essant å se hvordan lærebøkene i LK06 behand-
ler dette. De undersøkte lærebokseriene for 
grunnskolen presenterer og begrunner disse to 
regnereglene mer sporadisk, og man regner med 
at forståelsen av dem skal vokse frem gradvis. 
Eksempelvis tenker man at elevene etter hvert 
skal innse at man kan flytte på tall i et produkt 
som man vil. Man kan diskutere hvorvidt dette 
er formålstjenlig, men det er litt i strid med 
idéen om dybdelæring i Fagfornyelsen der man 
vil gå ordentlig inn på matematikken. 

 Figur 8: Maximum 9

 

Figur 7: Multi 7B
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I de undersøkte lærebokseriene var det mer 
eksplisitt fokus på den kommutative regnereg-
elen enn den assosiative regneregelen når det 
gjelder multiplikasjon. Man kan mistenke at 
mange tror at den kommutative regneregelen 
er tilstrekkelig. Kanskje tror de at grunnen til 
at man kan flytte på og multiplisere faktorene i 
et produkt, er at multiplikasjon er kommutativt. 
Men man trenger også den assosiative regne-
regelen. For å se et eksempel på dette betrakt 
følgende utregning som vi antar at en elev har 
gjort:

 25 ∙ 13 ∙ 4 = 13 ∙ 100 = 1300

Her har eleven sannsynligvis tenkt at man 
først multipliserer 25 med 4, noe som gir 100. 
Deretter har eleven multiplisert 13 med 100, 
som innebærer å legge på to nuller etter 13. 
Matematisk sett har eleven gjort en utregning 
i stil med:

 25 ∙ 13 ∙ 4 = 13 ∙ 25 ∙ 4 = 13 ∙ 100 = 1300

Her tenker man kanskje at det er nok å bruke 
den kommutative regneregelen for å komme fra 
25 ∙ 13 ∙ 4 til 13 ∙ 100. Men det er galt fordi man 
trenger også bruke den assosiative regneregelen. 
Først og fremst: Grunnen til at man kan skrive 
multiplikasjonen 25 ∙ 13 ∙ 4 uten parenteser, er at 
den assosiative regneregelen gjelder. Hvis man 
gjør om fra 25 ∙ 13 ∙ 4 til 13 ∙ 100 med et korrekt 
og eksplisitt bruk av regneregler, ser det slik ut:

 

25 13 4 13 25 4 13 25 4

13 100

� � � � � � � �

� �
kommtativ assosiativ

 

( ) ( )

Det er viktig å forstå forskjellen mellom den 
kommutative regneregelen og den assosiative 
regneregelen. Begge er nødvendige for en hus-
keregel av typen «vi kan alltid bytte rekkefølgen 
på faktorene i et gangestykke uten at svaret blir 
endret» (se figur 8). 

I denne artikkelen har vi altså i vår 
gjennomgang av lærebøkene for LK06 påpekt 
en del ting som lærere bør være oppmerksomme 
på i møte med de nye læreverkene.

Referanser
Cohen L., Manion L., & Morrison K. (2011). Research 

methods in education (7. utg.). New York: Routledge.
Fauskanger, J. & Mosvold, R. (2015). En metodisk studie 

av innholdsanalyse – med analyser av matematikk-
læreres undervisningskunnskap som eksempel. 
Nordic Studies in Mathematics Education, 20(2), 
79–96.

Månsson, A. (2019). Multiplikation med negativa tal. 
Nämnaren, Volumnummer(3), xx–xx. 

Utdanningsdirektoratet (2006). Læreplanverket for Kunn-
skapsløftet. Hentet fra www.udir.no/kl06/MAT1-04 

Utdanningsdirektoratet (2019). Fagfornyelsen. Hentet fra 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanver-
ket/fagfornyelsen/

 

Figur 9: Nummer 9



: www.universitetsforlaget.no   @: bestilling@universitetsforlaget.no   : 24 14 75 00

Annette Hessen Bjerke og Elisabeta I. Eriksen

Henning Bueie

Kjersti Wæge og Mona Nosrati

Er det dobbelt så stor sjanse for å få en sekser når du kaster to terninger, som når 
du kaster én terning? 

Sannsynlighet beskriver mindre forutsigbare hendelser som det er umulig å forklare 
deterministisk, og som ofte er i konflikt med intuisjonen vår.  Ved hjelp av en rekke 
eksempler problematiserer og drøfter forfatterne viktige momenter i undervisningen av 
sannsynlighetsregning. 

«Boka er både velskrevet, innholdsrik og lettlest, og den får mine aller beste  
anbefalinger. I tillegg til at boka uten tvil vil bli benyttet i matematikkundervisning 
ved lærerutdanningsinstitusjoner, bør den også finnes i hylla til alle matematikk-
lærere i skolen, inkludert videregående.»
 Geir Martinussen, Utdanning 12/2019
 

Programmering skal inn i matematikkfaget, og med denne boka får 
matematikklæreren et godt grunnlag for å inkludere programmering i 
undervisningen. 

Med matematiske eksempler fra grunnskole og videregående skole som utgangspunkt 
får leseren en grunnleggende innføring i tekstbasert programmering. Alle eksemplene 
er laget i Python. Det er mange oppgaver underveis i kapitlene og et detaljert 
løsningsforslag bak i boka.
 

Hva er egentlig motivasjon, og hvordan kan læreren legge til rette for motivasjon 
i matematikkundervisningen? 

Forfatterne tar opp sentrale aspekter ved motivasjon og gir en oversikt over hva nyere 
forskning sier om betydningen av motivasjon for læring i matematikk. Eksempler fra 
klasserommet (fra barnetrinn til videregående) og samtaler med elever blir hele tiden 
brukt underveis for å illustrere teoriene i praksis. 
 

Hva er sjansen for det?
Sannsynlighet i skolen

Programmering for matematikklærere

Motivasjon i matematikk

Kr 299,- 

Kr 299,- 

Kr 279,- 

Ønsker du å holde deg oppdatert på Universitetsforlagets utgivelser? 
Meld deg på våre nyhetsbrev via våre nettsider.

Faglig påfyll



4/2019 tangenten40

I de siste årene har det ifølge Mosvold, Faus-
kanger og Wæge (2018) skjedd en dreining i 
matematikkdidaktisk forskning på lærere og 
lærerstudenter: fra fokus på lærerkompetanse, 
hva som kjennetegner den, og hvordan den 
er satt sammen, til fokus på det lærere gjør, 

deres undervisningsoppgaver og -praksiser. De 
refererer blant annet til Grossman, Hammer-
ness og McDonald (2009), som argumenterer 
for at undervisningen i lærerutdanningen bør 
sentreres rundt noen sentrale undervisnings-
praksiser. Eksempler kan være å få frem og gi 
respons til elevenes resonnering og å vurdere 
elevenes forståelse. Med utgangspunkt i NCTM 
(2014) forstår vi i denne studien sentrale under-
visningspraksiser som praksiser som har vesent-
lig innflytelse på elevers læring, og som frem-
mer dyp forståelse i matematikk. Dette betegner 
vi som praksiser for god matematikkundervis-
ning. Gjennom arbeid med og utvikling av slike 
praksiser får lærerstudentene så mulighet til å 
fordype seg i viktige matematiske ideer og fag-
didaktiske prinsipper. Et spørsmål er da hvilke 
arbeidsformer i lærerutdanningen som kan 
støtte utvikling av praksiser for god matema-
tikkundervisning. 

Vi har jobbet med både grunnskolelærerstu-
denter og lærere i videreutdanning i en syklus 
av utforskning og utprøving (figur 1) som til-
nærming til å arbeide med undervisningsprak-
siser i matematikk (Lampert, Beasley, Ghouss-
eini, Kazemi & Franke, 2010). Syklusen er også 
brukt av Matematikksenteret i et pågående 
etterutdanningsprosjekt Mestre ambisiøs mate-
matikkundervisning (MAM). En gruppe lærere 
eller lærerstudenter arbeider sammen med en 
lærerutdanner om å planlegge en undervis-

Rø, Valenta, Langfeldt, Ødegaard

Felles faglig planlegging

Kirsti Rø
NTNU
kirsti.ro@ntnu.no

Anita Valenta
NTNU
anita.valenta@ntnu.no

Marit Buset Langfeldt
NTNU
marit.b.langfeldt@ntnu.no

Reidun Persdatter Ødegaard
NTNU
reidunp@ntnu.no

Dette er en fagfellevurdert artikkel på nivå 1.
Tangenten er et sted der læreres og forskeres
perspektiv på matematikkundervisning
møtes og derfor har vi med praksisrelaterte
forskningsartikler. Les mer i retningslinjene:
www.caspar.no/nivaa1



tangenten 4/2019 41

ningsøkt, de øver på planen i rollespill før den 
gjennomføres med en gruppe elever, og gjen-
nomføringen diskuteres til slutt. Arbeidet er 
konsentrert rundt en utvalgt matematisk akti-
vitet som gir muligheter for å utvikle undervis-
ningspraksiser og lærerkompetanse, og som kan 
gi opplevelser av mestring for nybegynnere.

Mosvold et al. (2018) trekker frem at mate-
matikkundervisning er så kompleks at viktige 
undervisningspraksiser kan bli lite synlige for 
lærerstudenter eller lærere som vil utvikle egen 
undervisning. Syklusen presentert i figur 1 er 
eksempel på en arbeidsmåte i lærerutdannin-
gen hvor kompleksiteten i matematikkunder-
visningen delvis kan reduseres (Grossman, 
Compton, Igra, Ronfeldt, Shahan & William-
son, 2009). Det er fordi den gir muligheter til 
å øve mer isolert på bestemte praksiser, med 
utgangspunkt i noen spesifikke undervisnings-
aktiviteter (f.eks. kvikkbilder, oppgavestrenger) 
og avgrensede faglige mål. Tidligere studier har 
undersøkt implementering av syklusen i etterut-
danning for matematikklærere (f.eks. Fauskan-
ger & Bjuland, 2019) og det som kalles øving i 
syklusen (punkt 4) i lærerutdanning (Lampert 
et al., 2013). Studiene viser at syklusen gir rike 
muligheter til å arbeide med viktige prinsipper 
og undervisningspraksiser. Vår undersøkelse 
fokuserer på det tredje leddet i syklusen, felles 
faglig planlegging (FFP), hvor matematikklæ-

rerstudenter og en lærerutdanner samarbeider 
om å planlegge undervisning i detalj slik at den 
leder mot et faglig mål og samtidig tar utgangs-
punkt i elevers resonnement og innspill. I tråd 
med tidligere studier nevnt ovenfor undersøker 
vi hvilke muligheter FFP gir i grunnskolelærer-
utdanningen, og vi har følgende forsknings-
spørsmål:

Hva snakker lærerstudenter og en lærer-
utdanner om under felles faglig planlegging, 
og hvor, i det som sies, finnes det muligheter 
for arbeid med praksiser for god matema-
tikkundervisning? 

Datamaterialet består av videopptak av tre 
økter med FFP. Aktiviteten som planlegges, 
skulle gjennomføres på 6. trinn. I den kvalita-
tive analysen identifiserer vi hva en lærerutdan-
ner og en gruppe lærerstudenter samtaler om i 
planleggingen. Dette studeres i lys av et ramme-
verk av praksiser for god matematikkundervis-
ning (NCTM, 2014) for å få innsikt i muligheter 
for arbeid med slike praksiser. Det teoretiske 
rammeverket presenteres i neste delkapittel. 

Praksiser for god matematikkundervisning
NCTM (2014) presenterer et rammeverk med 
åtte praksiser for god matematikkundervisning 
som er ment å representere undervisningsprak-

  

1. Observasjon av en gitt aktivitet med elever, 
ev. på film

2. Diskusjon om aktiviteten 
3. Studenter planlegger en lignende aktivitet 

med elever
4. Studenter øver på aktiviteten i gruppa 

gjennom rollespill 
5. Studenter prøver ut aktiviteten med en 

elevgruppe, andre observerer og bidrar ved 
behov

6. Diskusjon 

Figur 1: Syklus for utforsking og utprøving (oversatt og tilpasset fra Lampert et al., 2013, s. 229).
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siser med stor betydning for elevers læring: (1) 
etablere tydelige faglige mål, (2) implementere 
oppgaver som fremmer resonnering og pro-
blemløsning, (3) bruke og binde sammen mate-
matiske representasjoner, (4) legge til rette for 
meningsfylt matematisk diskurs, (5) stille mål-
bevisste spørsmål, (6) bygge prosedyrekunn-
skap med utgangspunkt i begrepsforståelse, 
(7) støtte produktivt strev og (8) hente frem og 
bruke dokumentasjon på elevers læring. Denne 
artikkelen går nærmere inn på et utvalg av 
praksisene som NCTM legger vekt på. Utvalget 
er gjort med utgangspunkt i vår analyse, som 
viser at de fem første praksisene for god mate-
matikkundervisning er mest relevante for dis-
kusjonene som finner sted i FFP. 

For å knytte de ulike praksisene for god 
matematikkundervisning til vår undersø-
kelse gjør vi rede for rammene for FFP i vår 
implementering av syklusen for utforsking 
og utprøving i lærerutdanningen. FFP tar 
utgangspunkt i et formulert faglig mål og en 
valgt oppgave, hvor oppgaven kan brukes på 
ulike måter avhengig av valg som tas i plan-
leggingen. Planleggingen skal resultere i et 
undervisningsopplegg i form av en matematisk 
samtale. I vår studie planlegger studentene og 
lærerutdanneren undervisning med utgangs-
punkt i en oppgave streng i multiplikasjon, se 
figur 2 for oppgaven og det tilhørende faglige 
målet. Oppgavestrengen er her en sekvens 
med relaterte regnestykker (f.eks. 6 ∙ 7, 6 ∙ 25 og 
6 ∙ 32) som er designet for å engasjere elever i 
en undervisningssamtale om en regnestrategi 
som blir fremhevet gjennom strengen (f.eks. at 
6 ∙ 32 = 6 ∙ 7 + 6 ∙ 25).

Regnestrategien, som baserer seg på at multi-
plikasjon er distributiv over addisjon, er sentral 
i aktiviteten og kan tas opp og begrunnes på 
ulike måter under arbeid med oppgavestren-
gen. På 6. trinn kan det være hensiktsmessig at 
strategien begrunnes med utgangspunkt i en 
modell for multiplikasjon, enten en modell med 
like grupper eller en arealmodell for multipli-
kasjon som vist i figur 3 (for mer om modeller 

for multiplikasjon, se f.eks. Greer, 1992). Med 
dette som bakteppe går vi nærmere inn på de 
fem praksisene for god matematikkundervis-
ning fra NCTM (2014) som er relevante for FFP 
i vår undersøkelse.

Etablere tydelige faglige mål
Den første praksisen som fremheves i NCTM 

(2014), er å etablere tydelige faglige mål. Ifølge 
NCTM bør et faglig mål være tilpasset klassen 
og progresjonen, det bør være knyttet til «big 
ideas» i matematikk (se f.eks. Charles, 2005) og 

6 ∙ 7
6 ∙ 25
6 ∙ 32

Faglig mål: fremheve og begrunne 
regne strategien i multiplikasjon som 
baserer seg på å dele opp et av tallene 
(distributiv egenskap).

Figur 2: Oppgavestrengen og det faglige målet som var 
utgangspunkt for FFP.

32

725

6

6·32 = 6·25 + 6·7

Figur 3: ‘Like grupper’-modell (knyttet til 6 ∙ 25) og 
arealmodell for multiplikasjon (knyttet til 6 ∙ 32).
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være beskrevet på et nivå som er slik at det kan 
være førende for alle valg en lærer gjør: valg av 
oppgaver, spørsmål, arbeidsform, representa-
sjoner og respons på elevers innspill. Et faglig 
mål skal ifølge Wiliam (2011) beskrive tydelig 
hvilke matematiske begreper og ideer elevene 
skal forstå bedre som et resultat av undervis-
ningen, og eventuelt prosedyrer som elevene 
skal beherske. Uten klare faglige mål vil aktivi-
tetene være uten retning, og alle spørsmål, opp-
gaver og arbeidsformer vil være like gode eller 
dårlige. I vår studie er det faglige målet gitt på 
forhånd, med utgangspunkt i en valgt aktivitet. 
Det kan diskuteres om målet presentert i figur 2 
kunne vært mer presist formulert. Vi kan likevel 
undersøke om FFP gir studentene muligheter til 
å vurdere ulike valg som kan tas i undervisnin-
gen når det gjelder å fremme læringsmålet og 
gi en tydelig retning til aktiviteten. Eventuelle 
uklarheter i målformuleringen kan også tas opp 
i FFP.

Implementere oppgaver som fremmer reson-
nering og problemløsning

Ifølge NCTM (2014) kjennetegnes god mate-
matikkundervisning av elevers arbeid med 
oppgaver som tillater varierte fremgangsmåter, 
og som fremmer resonnering og problemløs-
ning. Matematikkoppgavers ulike muligheter 
for læring knyttes i NCTM til Stein og Smiths 
(1998) studie av oppgaver og deres kognitive 
krav. Oppgaver som stiller lave kognitive krav, 
fremmer memorering av fakta eller formler, 
eksakt reproduksjon av noe elevene har arbeidet 
med før, eller prosedyrer som ikke blir knyttet 
til underliggende begreper og sammenhenger. 
Oppgaver som stiller høye kognitive krav, kjen-
netegnes derimot av at de fokuserer på utvikling 
av bedre forståelse for matematiske begreper og 
ideer, og de krever at elevene utforsker relasjo-
ner og utvikler prosedyrer og strategier. Siden 
matematisk kompetanse innebærer mye mer 
enn å huske fakta og å kunne følge en bestemt 
prosedyre, er det nødvendig at oppgaver med 

høye kognitive krav er sentrale. Studien til Stein, 
Grover og Henningsen (1996) viser også at opp-
gaver som er ment å skulle stille høye kognitive 
krav, i flere tilfeller reduseres i kompleksitet i 
undervisning. I FFP er oppgaven gitt på for-
hånd, men hvordan den implementeres i under-
visning, er altså avgjørende for om den blir en 
oppgave med lave eller høye kognitive krav. 
Selv om vi ikke studerer gjennomføringen av 
undervisningen, kan vi undersøke muligheter 
FFP gir for å planlegge en oppgave som stiller 
høye kognitive krav, gjennom eksempelvis dis-
kusjoner om ulike strategier i multiplikasjon og 
begrunnelser for strategiene.

Bruke og binde sammen matematiske repre-
sentasjoner

Med representasjoner i matematikk menes de 
forskjellige uttrykksformene som brukes (både 
muntlige og skriftlige), som symboler, tegnin-
ger, regnefortellinger, naturlig språk, konkreter, 
diagrammer og tabeller. Ifølge NCTM (2014) 
innebærer god matematikkundervisning fokus 
på forståelse og bruk av varierte representasjo-
ner. Tilsvarende hevder Kilpatrick, Swafford 
og Findell (2001) og Brizuela og Earnest (2008) 
at begrepsforståelse kjennetegnes ved å kunne 
representere et matematisk objekt (f.eks. mul-
tiplikasjon eller brøk) på flere ulike måter, og 
at evnen til å bruke ulike typer representasjo-
ner og å kunne veksle mellom dem etter behov 
er vesentlig i problemløsning og resonnering. 
Samtidig viser blant andre studien til Stylianou 
(2010) at representasjoner ofte spiller en peri-
fer rolle i matematikkundervisningen. Opp-
gavestrengen brukt i vår undersøkelse har til 
hensikt å fremheve og begrunne en regnestra-
tegi i multiplikasjon. Vi undersøker om FFP 
gir muligheter til å diskutere hensiktsmessige 
representasjoner for det gitte læringsmålet, 
deres sterke og svake sider, og hvordan repre-
sentasjoner kan støtte elevenes resonnering i 
multiplikasjon. Eksempler på bruk av modeller 
i arbeid med oppgavestrengen er gitt i figur 3.
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Legge til rette for en meningsfylt matematisk 
diskurs

En meningsfull matematisk diskurs inne-
bærer utveksling av ideer og resonnement gjen-
nom klasseromsdiskusjoner og andre former for 
verbal, visuell og skriftlig kommunikasjon, hvor 
elevene gis muligheter til å vise sin forståelse og 
konstruere overbevisende argumenter (NCTM, 
2014). Ifølge NTCM er den matematiske diskur-
sen elevene deltar i i klasserommet, viktig både 
for hva de lærer i matematikk og hva de lærer 
om matematikk. I en matematisk diskurs der 
det legges vekt på resonnering og begrunnelse, 
vil elevene ikke bare lære å resonnere mate-
matisk, men de vil også lære at det er en viktig 
del av matematisk arbeid. For å fremme elev-
ers læring i matematikk er en diskurs der man 
diskuterer matematiske ideer, sammenligner 
fremgangsmåter og argumenter, viktig. Elever 
må få mulighet til å komme med egne innspill, 
men også lære å lytte til andres resonnemen-
ter og vurdere dem (Hufferd-Ackles, Fuson & 
Sherin, 2004). Læreren har en viktig rolle i å 
lede undervisning i retning av et tydelig faglig 
mål gjennom å bygge på elevenes resonnemen-
ter. Studier har likevel vist at kommunikasjon i 
matematikklasserommet ofte er kjennetegnet av 
en prosedyrebundet diskurs, hvor det blir lagt 
liten vekt på å forklare hvordan man har tenkt, 
eller i fellesskap å arbeide seg videre fra en feil 
antakelse og komme til enighet om en mate-
matisk idé (Drageset, 2014). Vi undersøker om 
planleggingen tar opp mulige grep læreren kan 
gjøre for å utvikle en meningsfylt diskurs, med 
mål om å få tilgang på, velge blant og fremheve 
elevers strategier, med blikk på det gitte faglige 
målet. Slike grep kan være å bestemme rekke-
følgen på spørsmål som stilles, vurdere ordlyden 
på spørsmålene og gjøre antakelser om elevers 
respons. 

Stille målbevisste spørsmål
God matematikkundervisning avhenger 

ifølge NCTM (2014) av spørsmål som opp-
muntrer elever til å uttrykke og reflektere over 

tenkningen sin. NCTM henviser til Chapin, 
O’Connor og Anderson (2009), som drøfter 
ulike grep en lærer kan bruke for å lede pro-
duktive matematiske samtaler og legge til rette 
for matematisk forståelse og resonnering. Noen 
grep kan være å hjelpe elever til å klargjøre sine 
egne tanker og hjelpe dem til å lytte til hver-
andre gjennom å be dem utdype egne resonne-
menter eller gjenta andres. Andre grep kan være 
å støtte elevenes utvikling av matematisk reson-
nement ved å gi dem tid og ro til å tenke. I FFP 
planlegges undervisningen i detalj, og vi under-
søker om diskusjonene handler om instrukser 
for elevenes kommunikasjon og utforming av 
målbevisste spørsmål. 

Metode
Studentene som deltar i studien, er førsteårs-
studenter ved grunnskolelærerutdanningen for 
trinn 1–7. Datamaterialet er samlet inn i for-
bindelse med undervisning i det obligatoriske 
emnet Matematikk 1. Emnet er fordelt over tre 
semestre: siste semester i 1. studieår og begge 
semestrene i 2. studieår. I løpet av første del av 
emnet deltok alle studentene i én gjennomfø-
ring av en syklus av utforsking og utprøving 
(figur 1) på en barneskole. På forhånd hadde 
studentene arbeidet med modeller for multipli-
kasjon og divisjon, resonnering knyttet til reg-
nestrategier og egenskaper ved operasjonene, 
og samtaletrekk en lærer kan bruke for å støtte 
produktive matematiske diskusjoner (se Chapin 
et al., 2009).

Vi undersøker FFP av en undervisningsøkt 
på om lag 25 minutter på 6. trinn, med utgangs-
punkt i den tidligere presenterte oppgavestren-
gen i multiplikasjon (figur 2). Datamaterialet 
består av videoopptak av tre økter med FFP i 
ulike grupper (gruppe 1, 2 og 3), hver med en 
varighet på om lag 90 minutter. Hver gruppe 
bestod av åtte til ti lærerstudenter og en lærer-
utdanner i matematikk, Jo, som hadde rollen 
som veileder. Jo deltok i alle de tre planleggings-
samtalene som inngår i datamaterialet. Han har 
arbeidet i lærerutdanning i 15 år, har erfaring 



tangenten 4/2019 45

Kode Beskrivelse Eksempler fra data
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Læringsmål Eksplisitte eller 

implisitte henvisninger 
til læringsmålet

«Er det noen av dere andre som 
har tenkt noe på hvordan distributiv 
egenskap kommer til uttrykk i det her?»

Regnestrategier Ulike strategier som kan 
brukes i de ulike delene 
av oppgaven

«Det var jo den 6 ganger 20 og 6 ganger 
5, men så har jeg vært inne på litt 
halvering-dobling, da, med 3 ganger 50.»

Sammenligning av 
regnestrategier

Relasjoner mellom ulike 
strategier 

«På hvilken måte kan tre ganger 64 
oppleves som lettere enn seks ganger 
32?»

Begrunnelse Begrunnelser for ulike 
strategier brukt på 
enkelteksempler eller 
generelt

«Vi deler opp mengden, og så regner vi 
ut hver for seg, og så legger vi sammen 
de regnestykkene.» 
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Sekvensering 
av spørsmål og 
respons

Hva som skal sies til 
elevene, og i hvilken 
rekkefølge det skal sies

«Kanskje man skal spørre elevene om de 
har jobbet med modeller i … eller er det 
litt utafor?»

Representasjoner Bruk av ulike modeller/
illustrasjoner og 
regnefortellinger

«Ja sånn som S6 sier da, at 
posemodellen viser mer direkte, da 
kan man jo telle posene. Du kan jo telle 
rutene i arealmodellen og, men det er 
mer gjentatt addisjon i posemodellen.»

Bruk av tavla Hva som skal skrives 
på tavla, når, hvor og 
hvordan

«Så hvis at en elev sier seks ganger 32, 
det blir jo om man da tegner opp nye 
sirkler med 32 i hver, eller om man lar 
den ene (mumler) da blir det jo som at vi 
tar ut to kroner av hver.»

Tabell 1, del 1: Koder og kategorier med beskrivelser og eksempler fra data.

med forskning og utvikling i lærerutdanning 
og har undervist i skolen. Studentene hadde fått 
utdelt oppgavestrengen og målet for undervis-
ningssamtalen. Aktiviteten skulle planlegges i 
fellesskap, og mot slutten av planleggingen ble 
det bestemt ved loddtrekning hvem som skulle 
gjennomføre undervisningen på vegne av 
gruppa. Selve gjennomføringen av undervis-
ningssekvensen, som fant sted samme dag, er 
ikke en del av denne undersøkelsen.

De tre gruppenes FFP ble filmet, og opp-
takene ble transkribert. Én av planleggings-
samtalene ble analysert av hver av forfatterne 
i form av åpen koding (Miles & Huberman, 
1994). Kodingen ble guidet av første del av 
forskningsspørsmålet. Hensikten var å identi-
fisere hva gruppa snakker om i planleggingen 
av en undervisningssekvens, for videre å kunne 
undersøke hvor det finnes muligheter i FFP for 
arbeid med praksiser for god matematikkunder-
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visning. De ulike versjonene av den åpne kodin-
gen av utsagnene ble sammenlignet og kontras-
tert, før vi i fellesskap ble enige om et felles sett 
med koder og overordnede tematiske kategorier. 
Kodene ble deretter benyttet i analyser av de to 
gjenværende planleggingssamtalene, og justert, 
utvidet og endret etter behov. Den samlede ana-
lyseprosessen ledet til fire kategorier og tilhø-
rende koder, presentert med eksempler i tabell 1. 

Resultater
I dette avsnittet presenterer vi resultatene fra 
undersøkelsen med utgangspunkt i data fra 
gruppe 2. Gruppe 2 er valgt ut grunnet færre 
forstyrrelser og større grad av flyt i samtalen 
sammenlignet med gruppe 1 og 3. De samme 
kodene og kategoriene vist i tabell 1 er identifi-
sert i alle de tre gruppenes FFP, og resultatene 
fra gruppe 2 skiller seg derfor ikke ut. Tabell 2 
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Elevers 
regnestrategier

Strategier som kan 
tenkes at elever kommer 
med i arbeid med de 
ulike delspørsmålene

«Og da vil en elev som har skjønt, som har 
gjort det, si at ‘ja men det blir jo seks ganger 
sju pluss seks ganger 25 blir jo seks ganger 
32’.»

Elevers 
forkunnskaper

Matematiske ideer/
fremgangsmåter elever 
kjenner til fra før

«I sjette klasse har de jo holdt på med areal. 
Og da ville jeg jo si at man kan jo gjerne bruke 
en arealmodell da.»

Elevers 
utfordringer

Utfordringer elever 
kan oppleve knyttet 
til f.eks. spørsmål eller 
representasjoner

«Jeg tror det er vanskelig for dem å svare på 
det, der tror jeg de trenger deres hjelp.»
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Kommunikasjons-
grep

Spørsmål og grep (av 
generell natur) som 
kan bidra til elevers 
resonnering

«Kanskje vi skal spørre klassen om det er 
noen som har tenkt annerledes? Også gir 
man beskjed: ‘Tenk litt selv. Snakk med 
sidemannen’.»

Instrukser for 
læringssamtalen

Rammer for hva som er 
viktig under samtalen

«Må kanskje si at de skal tenke på måten 
de gjør det på. Ikke at de nødvendigvis skal 
fokusere på hva svaret er.»

Tale- og 
tenketegn

Tegn elevene kan vise 
når de er ferdig med å 
tenke, og tegn for når de 
ønsker å si noe.

«Det her (rekker opp hånda) kan være 
forstyrrende, altså at de kan på en måte gi et 
sånn her, nå har jeg tenkt ferdig-tegn (legger 
knoken på brystet) på et eller annet vis, og så 
kan man etterpå spørre hvem vil svare.»

Relasjon med 
elever

Etablering av en grei 
relasjon med elevene

«Det å forklare at vi er lærerstudenter, at vi 
er her for å lære (…), det kan hende det blir 
lettere for dem det, og da kan vi relatere oss 
til dem og de kan relatere seg litt til oss.»

Tabell 1, del 2: Koder og kategorier med beskrivelser og eksempler fra data.
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gir en oversikt over kodingen av utsagnene til 
gruppe 2, og uthevet skrift indikerer de mest 
fremtredende kodene i datamaterialet.

Som tabellen viser, veksler FFP i gruppe 2 
hovedsakelig mellom kategoriene matematisk 
innhold og tilgjengeliggjøring av matematisk 
innhold. Kategoriene elevers strategier og for-
kunnskaper samt normer og rammer for lærings-
samtalen tas opp underveis i diskusjoner om de 
to første. Lignende tendenser finnes også for de 
andre gruppene, men rekkefølgen på det som 
diskuteres, varierer i de ulike gruppene. Denne 
artikkelen fokuserer i fortsettelsen på de mest 
fremtredende diskusjonene i alle tre FFP-øk-
tene, om matematisk innhold og tilgjengeliggjø-
ring av matematisk innhold. Med støtte i utdrag 
fra datamaterialet fra gruppe 2 gjør vi så rede 
for muligheter for arbeid med praksiser for god 
matematikkundervisning som oppstår her.

Matematisk innhold
I en del av FFP-øktene diskuteres det faglige 
innholdet i aktiviteten uten en eksplisitt hen-
visning til elever eller undervisningen som skal 
gjennomføres. Under presenterer vi eksempler 
på utsagn som omhandler matematisk innhold, 
og vi viser muligheter for arbeid med to praksi-
ser for god matematikkundervisning som opp-
står her: etablere tydelige faglige mål og imple-
mentere oppgaver som fremmer resonnering og 
problemløsning.

Slik det kommer frem i tabell 2, tar Jo opp 
læringsmålet for aktiviteten gjennom hele 
FFP-økten. Planleggingen starter med at Jo 
peker på hva målet er, og ber studentene ta stil-
ling til hva det innebærer for arbeid med oppga-
vestrengen (studentene er markert med S1–S4):

Tabell 2: Koding av utsagn i FFP i gruppe 2.

Utsagn nr. Matematisk 
innhold

Tilgjengeliggjøring av 
matematisk innhold

Elevers strategier 
og forkunnskaper

Normer og rammer for 
læringssamtalen

1–48 Læringsmål 
Regnestrategier 
Sammenligning 
av strategier

Elevers 
regnestrategier 
Elevers 
forkunnskaper

49–136 Læringsmål Sekvensering:  
6 ∙ 7 og 6 ∙ 25  
Bruk av tavla

Elevers 
regnestrategier 
Elevers 
forkunnskaper

Tale- og tenketegn 
Kommunikasjonsgrep 
Instrukser Relasjon

137–186 Begrunnelse 
(6 ∙ 25)  
Læringsmål

Representasjoner 

Bruk av tavla

Elevers 
forkunnskaper 
Elevers 
utfordringer

187–217 Begrunnelse 
(6 ∙ 32)  
Læringsmål

Sekvensering: 6 ∙ 32

Representasjoner 

Bruk av tavla

Elevers 
regnestrategier

211–235 Læringsmål 
Begrunnelse 
(generell)

Sekvensering Kommunikasjonsgrep
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10 Jo Ja. Er det noen av dere andre som 
har tenkt noe på hvordan distributiv 
egenskap kommer til uttrykk i det 
her?

Et annet eksempel er nedenfor, i diskusjo-
nen om ulike retninger undervisningssamtalen 
kan ta etter at det første regnestykket i oppga-
vestrengen er presentert for elevene: 

83 Jo Hvilken funksjon har det her regne-
stykket i forhold til målet? Hvorfor 
har vi det der? (peker på arket) Er 
det der tyngden i samtalen ligger?

 
Det faglige målet tas også opp avslutningsvis, 
hvor Jo ber studentene vurdere om den plan-
lagte undervisningsøkta svarer til det gitte 
målet:

218 Jo Ja. Okei. Og hvis det her nå da har 
skjedd i løpet av den her samtalen, 
kan vi da si at vi har nådd målet?

Selv om målet er gitt på forhånd, og stu-
dentene dermed ikke er med i utarbeidingen 
og vurderingen av hva som kan være et egnet 
læringsmål, viser utsagnene ovenfor at Jo gir 
studentene flere muligheter til å vurdere hvor-
dan læringsmålet kan fremmes og gi retning til 
aktiviteten. Jo henviser til læringsmålet gjen-
tatte ganger, han retter oppmerksomheten mot 
den matematiske ideen (at multiplikasjon er 
distributiv med hensyn til addisjon) som elev-
ene skal forstå bedre som resultat av undervis-
ning (utsagn 10), og ber studentene ta stilling 
til om alle spørsmål eller utregninger i arbeid 
med oppgavestrengen er like viktige (utsagn 83). 
Slik svarer utsagnene til Jo til en fremheving av 
praksisen å etablere tydelige faglige mål slik den 
presenteres av NCTM (2014). 

Videre kommer det frem i tabell 2 at FFP-øk-
ten inneholder diskusjoner om både regnestra-
tegier, sammenligning av regnestrategier og 
begrunnelser. Utsagnene under viser at studen-

tene kommer med flere mulige strategier for å 
regne ut 6 ∙ 25:

23 S4 Jeg starta først med å gange 6 ganger 
5, og så 6 ganger 10, nei, 6 ganger 20.

27 S2 25 pluss 25 er 50, (J: Mhm) og 50 
pluss 50 er 100 (J: Mhm), da har vi 
brukt opp fire av dem (J: Mhm), så 
da legger vi på 50 til da så vi vet at vi 
har to igjen.

39 S1 Det var jo den 6 ganger 20 og 6 
ganger 5, men så har jeg vært inne 
på halvering-dobling, da, med 3 
ganger 50. 

Regnestrategiene sammenlignes også under-
veis i samtalen:

44 S1 (…) det er jo tilbake på halvering 
dobling, da, for (…) i mitt hode er 
tre ganger 64 nesten lettere å jobbe 
med, for det er færre multiplikasjo-
ner (…)

45 Jo På hvilken måte kan tre ganger 64 
oppleves som lettere enn seks ganger 
32?

46 S1 For da er det jo seks ganger, og det er 
jo flere prosesser enn tre ganger 64, 
for da har du løst (…) 64 ganger to, 
da er det bare å legge til en til.

47 Jo Ja, så hvis du (…) tenker egentlig at 
man faller ned på et tidspunkt på 
noen form for gjentatt addisjon her, 
så er tre ganger 64 mer overkomme-
lig enn seks ganger 32. Det er det du 
mener? 

I utdragene over diskuteres oppgavestrengen 
med muligheter for ulike løsningsstrategier og 
vurdering av hvilke som kan være hensikts-
messige («i mitt hode er tre ganger 64 nesten 
lettere å jobbe med» i utsagn 44), til forskjell 
fra å skulle knytte regnestykkene til memore-
ring av fakta eller bruk av bestemte prosedyrer. 
Resonnering i multiplikasjon blir også vektlagt 
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i arbeidet med å begrunne regnestrategiene, 
med utgangspunkt i en modell. Diskusjonen 
går etter hvert i retning av å begrunne likhe-
ten 6 ∙ 25 = 6 ∙ 20 + 6 ∙ 5, med utgangspunkt i like 
grupper (6 poser med 25 drops i hver, tilsva-
rende som i figur 3): 

159 S3 Rett og slett dele opp, og hvis man 
har de posene med 25 i da, så er det 
jo veldig enkelt å se for seg at man 
tar ut fra ene posen, og så putter 
det i en ny pose, og da tar du ut fem 
stykker, og så sitter du igjen med 
20 drops i hver pose, og de seks av 
posene, og så har du seks poser med 
fem i hver, det er veldig enkelt å 
visualisere da.

I diskusjonene om mulige regnestrategier, 
om deres sterke og svake sider og hvordan de 
kan begrunnes, arbeider studentene med plan-
legging av en undervisning som baserer seg 
på elevenes egne strategier og resonnementer 
i arbeid med oppgaven, og hvor det brukes 
modeller til å støtte elevenes forståelse av strate-
giene. Det legges vekt på at regnestrategien skal 
begrunnes og generaliseres ut fra ulike måter 
å tenke multiplikasjon på, her eksemplifisert 
med en modell med like grupper. I siste del av 
planleggingen diskuterer studentene hvordan 
begrunnelsen kan generaliseres (utsagn 230 og 
231 nedenfor). Generalisering av en regnestra-
tegi med støtte i en modell gir elevene mulig-
heter til å utvikle dyp kunnskap både i og om 
matematikk, slik NCTM (2014) fremhever som 
viktig. Utsagnene indikerer derfor at studentene 
planlegger en oppgave med høye kognitive krav, 
og da en oppgave som fremmer resonnering og 
problemløsning.

230 S1 Ehm, går ikke det an å begrunne det 
med at den mengden du fordeler, 
altså totalen, vil alltid, altså det er 
viktig at det alltid er det samme, og 

at du fordeler den mengden i like 
mange deler.

231 S2 Vi deler opp mengden, og så regner 
vi ut hver for seg, og så legger vi 
sammen de regnestykkene.

Tilgjengeliggjøring av matematisk innhold 
Som det går frem av tabell 2, handler også store 
deler av FFP om hvordan det matematiske inn-
holdet i oppgaven kan gjøres tilgjengelig for 
elevene i undervisningen. I den følgende ana-
lysen viser vi hvordan det legges til rette for tre 
praksiser for god matematikkundervisning: 
legge til rette for en meningsfylt matematisk 
diskurs, stille målbevisste spørsmål og bruke og 
binde sammen matematiske representasjoner.

Koden sekvensering av spørsmål og respons 
markerer diskusjoner om rekkefølgen på og 
ordlyden av spørsmål og utsagn til elevene, og 
som er tett knyttet til det matematiske innhol-
det i oppgaven. I utsagnene nedenfor vurderes 
det i hvilken grad studentene skal legge vekt på 
den første oppgaven (6 ∙ 7), og hvilke spørsmål 
de skal stille:

84 S1 Hva med bare å presentere (…) det 
første regnestykket som en slags 
oppvarming. Bare en sånn rask 
igangsetter.

89 Jo Ja. Okei. Hvis vi får det riktige 
svaret med en gang på seks ganger 
sju, så skriver vi da bare opp det 
(skriver på arket) og går videre, eller 
skal vi gjøre noe annet?

Et annet eksempel er en diskusjon om når og 
hvordan generalisering av den gitte strategien 
kan fremheves for elevene:

221 S1 I og med at vi har to forskjellige 
eksempler, så går det an å spørre 
dem om de tror eller tenker om det 
her fungerer for alle tall.

222 Jo Og så sier de ja.
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223 S1 Også da eventuelt spørre hvorfor 
eller hva vi har lært som gjør at de 
blir … 

Utsagnene om sekvensering kan knyttes 
til praksisen legge til rette for en meningsfylt 
matematisk diskurs, da Jo og studentene tar 
opp hvordan en som lærer kan knytte sammen 
elevenes innspill og målet for undervisningen. 
Her fokuseres samtalen mot det gitte faglige 
målet ved at regnestykkene i strengen gis ulike 
roller i undervisningen. Det første regnestyk-
ket betraktes som en igangsetter (utsagn 84). De 
neste regnestykkene krever at ulike strategier 
tas frem, sammenlignes og begrunnes, og dis-
kusjonen i utsagnene 221–223 tar opp hvordan 
generalisering av en regnestrategi kan inklude-
res i undervisningssekvensen. Det planlegges en 
undervisning hvor tida skal brukes på det som 
er utfordrende: fremheving av regnestrategien 
og en begrunnelse for hvorfor den er gyldig. Å 
legge til rette for en meningsfylt matematisk 
diskurs henger også sammen med å stille mål-
bevisste spørsmål i klasserommet. Eksemplene 
fra datamaterialet viser at FFP gir rom for å 
planlegge slike spørsmål i detalj, tett fulgt av 
antakelser om elevers mulige svar. 

Studentene ønsker at elevene skal begrunne 
regnestrategiene sine med utgangspunkt i en 
modell. Diskusjoner rundt ulike modeller og 
regnefortellinger er kodet som representasjoner, 
og utsagnene under er hentet fra slike disku-
sjoner: 

158 S2 Ja sånn som Student 6 sier da, at 
posemodellen viser mer direkte, da 
kan man jo telle posene. Du kan jo 
telle rutene i arealmodellen og, men 
det er mer gjentatt addisjon i den 
posemodellen.

160 S2 (…) hvis man har de posene med 25 
i da, så er det jo veldig enkelt å se for 
seg at man tar ut fra den ene posen, 
og så putter det i en ny pose. Og da 
tar du ut fem stykker, og så sitter du 

igjen med 20 drops i hver pose (…), 
og så har du seks poser med fem i 
hver, det er veldig enkelt å visuali-
sere da.

Videre dreier Jo diskusjonen mot spørsmål 
om hvordan en gitt representasjon kan bringes 
inn i samtalen:

173 Jo Men målet nå er at vi på en eller 
annen måte får introdusert pose-
modellen. Da tenker jeg at det blir 
litt kritisk å gjette på hva eleven 
faktisk sier for noe, om du kan ta 
tak i det elevene sier, for å tegne og 
synliggjøre det. Hvis ikke (…), må 
vi faktisk ta å introdusere en regne-
fortelling som vi kan argumentere 
gjennom.

Bruk av representasjonen knyttes videre til 
bruk av tavla:

193 S3 Hvis vi har lagt de posene med seks 
ganger 25 hver da, så kunne vi bare 
lagt sju kroner i hver pose da, det er 
jo å vise det.

194 Jo Jeg tror det er et lurt moment at vi 
lar de posene være på tavla, ja, sånn 
at vi kan benytte oss av dem (…)

Sterke sider ved ulike representasjoner i 
matematikk og deres hensiktsmessighet for det 
gitte faglige målet tas opp i planleggingen. Dette 
skjer for eksempel i utsagn 158, der studenten 
uttrykker fordeler med ‘like-grupper’-modellen, 
og i utsagn 160, om hvordan produktet 6 ∙ 25 kan 
uttrykkes som 6 poser med 25 drops i hver pose. 
Jo ber videre studentene ta stilling til hvordan 
representasjonene kan bringes inn i samtalen og 
presenteres på tavla, med utgangspunkt i elev-
enes resonnement («målet her nå er at vi på en 
aller annen måte får introdusert posemodellen», 
utsagn 173). Diskusjonene favner spørsmål om 
hvordan modeller støtter elevers resonnering 
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i multiplikasjon, hvordan man som lærer kan 
fremme bruk av modeller, og hvordan man 
tydelig kan bruke dem (for eksempel på tavla) 
i undervisning (utsagn 193 og 194). Med andre 
ord fremheves undervisningspraksisen å bruke 
og binde sammen matematiske representasjoner 
i flere faser av FFP og med ulike innfallsvinkler.

Diskusjon
I denne studien har vi stilt forskningsspørsmå-
let: Hva snakker lærerstudenter og en lærer-
utdanner om under FFP, og hvor, i det som sies, 
finnes det muligheter for arbeid med praksiser 
for god matematikkundervisning? Vi identifi-
serte at det i FFP snakkes om fire temaer: mate-
matisk innhold i aktiviteten som planlegges, 
tilgjengeliggjøringen av matematisk innhold, 
elevers strategier og forkunnskaper, og normer 
og rammer for læringssamtalen. Videre har vi 
vist at det i tilknytning til de to mest fremtre-
dende tematiske kategoriene (matematisk inn-
hold, tilgjengeliggjøring av matematisk innhold) 
blir mulig å arbeide med fem praksiser for god 
matematikkundervisning. De to øvrige kate-
goriene gir ytterligere muligheter, og FFP ser 
dermed ut til å være en egnet arena for læring 
og mestring av viktige undervisningspraksiser 
i matematikk.

Som utgangspunkt for studien har vi 
etterspurt arbeidsformer i lærerutdanningen 
som svarer til dreiningen i forskning og i nasjo-
nale retningslinjer fra utvikling av lærerkompe-
tanse til mestring av undervisningspraksiser (jf. 
Mosvold et al., 2018). Vi har også søkt innsikt 
i måter å redusere kompleksiteten i matema-
tikkundervisning på, som gir lærerstudenter 
muligheter til å øve mer isolert på bestemte 
praksiser. I vårt arbeid med syklusen for utfor-
sking og utprøving er kompleksiteten i under-
visningen redusert ved at studentene har et på 
forhånd formulert faglig mål å navigere etter i 
sin planlegging av en oppgavestreng. Med andre 
ord velger ikke studentene oppgaven selv, og de 
får heller ikke mulighet til selv å formulere og 
avgrense et faglig mål for en kort undervis-

ningsøkt. I FFP legges det derimot vekt på at 
lærerstudentene skal gå i dybden på detaljer ved 
implementering av en gitt oppgave, for eksem-
pel i form av diskusjoner om «hvilket spørsmål 
skal vi stille her» og «hva kan være neste steg 
i samtalen». Studentene har gjennom arbeid 
med detaljene fått mulighet til å gå i dybden 
på sentrale matematiske ideer og fagdidaktiske 
prinsipper, som sammenligning av strategier i 
multiplikasjon og drøfting av sterke og svake 
sider med ulike representasjoner i matematikk. 
Med andre ord gir FFP, som del av en syklus for 
utforsking og utprøving, mulighet til å diskutere 
detaljer som er nødvendige for læring av viktige 
undervisningspraksiser, uten at studentene må 
ta inn over seg alle andre aspekter ved under-
visning i skolen. 

Selv om vår undersøkelse viser muligheter 
FFP gir for arbeid med viktige undervisnings-
praksiser i lærerutdanningen, har studien noen 
begrensninger. Vi har analysert tre planleg-
gingssamtaler med samme lærerutdanner som 
veileder, og han setter naturligvis sitt preg på 
samtalen og resultatene av undersøkelsen gjen-
nom å lede diskusjonene inn mot noen utvalgte 
aspekter ved matematikkundervisning. Vår 
undersøkelse viser likevel hvordan FFP kan 
foregå, og hvilke muligheter som finnes i 
arbeidsformen. Med bakgrunn i resultatene 
fra studien tilrår vi en implementering av FFP 
i lærerutdanningen, innenfor de praktiske og 
organisatoriske rammene som finnes. Det at 
den planlagte aktiviteten gjennomføres med 
elever senere samme dag, kan også påvirke hva 
som diskuteres og hvordan. Eksempelvis kan 
studentene, med visshet om at undervisningen 
skal gjennomføres, finne det nødvendig å for-
mulere konkrete spørsmål og bestemme i detalj 
hvordan figurer skal presenteres på tavla. Slik 
kan blant annet diskusjoner om tilgjengelig-
gjøring av matematisk innhold tvinges frem. 
Det gjenstår derfor å undersøke om de samme 
mulighetene for arbeid med praksiser for god 
matematikkundervisning finnes i FFP gjen-
nomført på campus, uten etterfølgende under-
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visning med elever i skolen. Arbeidsformen er 
både ressurskrevende og praktisk utfordrende 
for lærerutdanningen. FFP gjennomført ved 
campus, for en tenkt undervisningsøkt, vil være 
enklere å implementere.
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Matematikksenteret
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

matematikk.org sin julekalender er en populær førjulsaktivitet for mange elever. I år åpner vi for 
påmelding 18. november, og nytt av året er at kalenderen lanseres både på bokmål og nynorsk.
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Matematikksenteret har overtatt det redaksjo-
nelle og faglige ansvaret for matematikk.org. 

matematikk.org  har over 250 000 besøk i 
måneden, og har siden oppstarten i 2002 blitt 
en stadig mer populær ressurs i skolen. Nett-
stedet skal vekke interesse og nysgjerrighet hos 
elever, være et inspirasjonssenter for matema-
tikklærere, og et opplysningssenter for foreldre. 

Matematikksenteret vil i første omgang vide-
reutvikle nettstedet når det gjelder tekniske 
løsninger, og deretter faglig innhold. Noen av 
endringene vil ikke merkes av brukerne, mens 
andre endringer vil gjøre selve opplevelsen av 
nettstedet bedre. 

Her er noen av endringene
– Nettstedet vil bli enklere å bruke på mobil 

og nettbrett (responsivt design).
– Oppbyggingen av nettsiden vil endres slik 

at det blir enklere finne fram.
– Nytt design som i større grad ivaretar krav 

om universell utforming. 

Universitetet i Oslo (UiO) har hatt ansvaret for 
matematikk.org siden oppstarten i 2002. Mate-
matikksenteret overtok ansvaret 1. juni 2019.   

Matematikksenteret har nå ansvar for seks 
nettsider: 
– Matematikksenteret (www.matematikk-

senteret.no)
– Mattelist (www.mattelist.no)
– AlleTeller! (www.alleteller.no)
– Realfagsløyper, samarbeid med Naturfag-

senteret (www.realfagsloyper.no)
– Abelkonkurransen - samarbeid Norsk 

matematisk forening og institutt for 
matematiske fag, NTNU (www.oppgaver.
abelkonkurransen.no)

– matematikk.org (www.matematikk.org)

matematikk.org til Matematikksenteret
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Alle elever i videregående kan delta i Abelkon-
kurransen – en konkurranse i matematisk pro-
blemløsing. Første runde arrangeres 7. novem-
ber. 

 
Abelkonkurransen (Niels Henrik Abels mate-
matikkonkurranse) består av to innledende 
runder og en finale. Elever som gjør det godt 
i finalen kan bli invitert til en eller flere inter-
nasjonale konkurranser.

Den første og andre runden foregår digitalt, 
og foregår på skolene. I den første runden får 
deltagerne 20 oppgaver, hver med fem svaralter-
nativer. Oppgavene skal besvares i løpet av 100 
minutter. De 10 prosentene som gjør det best, 

går videre til den andre runden. I denne runden 
får elevene 10 oppgaver, som også skal besvares 
i løpet av 100 minutter. 

Tjue av de beste elevene fra runde to inviteres 
til finalen, som foregår ved NTNU i Trondheim. 
Her får deltagerne fire timer på å løse fire opp-
gaver. 

Les mer om påmelding på www.matematikk-
senteret.no/konkurranser

Om Abelkonkurransen
Institutt for matematiske fag ved NTNU har 
det faglige ansvaret for Abelkonkurransen, 
med støtte fra Matematikksenteret.  Norsk 
matematisk forening  eier konkurransen. 

Snart klart for Abelkonkurransen



4/2019 tangenten56 Matematikksenteret56

Hver måned vil Matematikksenteret presentere 
tre nye oppgaver fra Mattelist.no for innsending 
av elevsvar. Målet er å vise hvordan det går an 
å jobbe med disse oppgavene, og å skape enga-
sjement og interesse fra flere lærere og elever.

Slik kan dere sende inn elevforslag 
Gå inn på oppgaven, og løs den ved hjelp av 
illustrasjoner, grafer, tabeller, tegninger. 

Bruk gjerne foto eller video til å forklare!  
Vi ønsker en løsning, ikke kun et svar. Vi er 

aller mest interessert i å høre hvordan du kom 
fram til svaret. 

Løs gjerne oppgaven sammen med noen. 
Enkeltelever og elevgrupper som samarbeider 
kan sende inn egne løsninger, og vi vil gjerne at 
lærere sender oss besvarelser fra klassen.

Eksempler på elevsvar
Her er to av løsningsforslagene vi har fått inn. 
Begge eksemplene viser at elevene har laget sin 
personlige vri på oppgaven du ser under. Den 
finner du på www.mattelist.no/176.

«Månedens Mattelist»

Mattelist.no er et nettsted med matematiske aktiviteter som skal være enkle å komme i gang med, 
samtidig som de kan gi store utfordringer. Aktivitetene kan brukes av lærere i undervisningen og 
passer for elever som vil utforske matematikk på egenhånd. Innholdet på MatteLIST.no er hentet 
fra NRICH ved University of Cambridge, og er oversatt og tilpasset av Matematikksenteret, NTNU.
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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
Svend Eidsten, Buskerud
Ungdomstrinnet 
Gerd Nilsen, Hedmark
Kari-Anne Bjørnø Karlsen, Østfold
Videregående skole
Odd-Bjørn Lunde, Rogaland
Høgskole/universitet
Marianne Maugesten, Østfold

Varamedlem
Hilde Svendsen

Medlemskontingent 2019
450 kr for enkeltmedlem  
200 kr for husstands medlemmer
300 kr for studenter/pensjonister 
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Lederen har ordet
Renate Jensen

Kjære LAMIS-kollega!
Det er en spennende tid for 

fag og læring nå. Læreplanene 
(LK20) er nå til behandling 
hos Kunnskapsdepartementet. 
Det betyr at det fremdeles kan 
komme endringer i planene. 
Endelige læreplaner vil være klare 
i november 2019. Engasjementet 
har vært stor med mer enn 7000 
innspill i siste høringsrunde som 
lukket i juni. En viktig endring 
etter høringsrunden er blant 
annet at det tverrfaglige temaet 
Demokrati og medborgerskap er 
tatt inn igjen i læreplan for mate-
matikk i grunnskolen.  

Sentralstyret i LAMIS er glad 
for at vi som lag var med å gi 
innspill på matematikkfaget 
sammen med representanter fra 
lokallagene. I tillegg har mange 
medlemmer spilt inn i høringen 
på kjerneelementene og siste 
høringsrunde på læreplanutkas-
tene, enten som enkeltlærere eller 
som del av et kollegium. Takk for 
at dere er med og påvirke mate-
matikkfaget. Arbeidet med fagfor-
nyelsen har gitt matematikkfaget 

en tydelig og viktig retning der 
lek, utforsking, problemløsning 
og det at elevene skal snakke 
matematikk − resonnere og 
argumentere for egne og andres 
løsninger − er sentralt gjennom 
hele opplæringsløpet.

De nye læreplanene innføres 
trinnvis over en periode på tre år. 
Fornyelsen av læreplanene inne-
bærer til dels store endringer i 
fagenes innhold, og det er mange 
hensyn å ta i arbeidet med innfø-
ring. Skoleåret 2020-21 tas nye 
planer i bruk på 1.-9. trinn og Vg1. 
Året etter følger 10. trinn og Vg2 
og så Vg3 skoleåret 2022/2023. 
Udir er tydelige på at i fagfor-
nyelsen er det ikke meningen 
at skolene skal drive med lokal 
læreplanproduksjon. Isteden skal 
skolene jobbe med forståelsen 
av de nasjonale planene slik at 
planene kan anvendes i en lokal 
kontekst. Til hjelp i dette arbeidet 
har HINN hatt hovedansvaret for 
en kompetansepakke som skal 
hjelpe med implementering av 
LK20. Det overordnede målet 

med kompetansepakken sier noe 
om retning og hvor skolene skal. 
Et viktig spørsmål blir derfor hva 
som er ønsket tilstand ved skolen 
når dere er ferdige? 

I arbeidet med å ta i bruk lære-
plan i matematikk ønsker LAMIS 
å bidra med aktiviteter og tips til 
organisering. Hvordan arbeide 
med oppgaver som inkluderer 
så mange elever som mulig i 
det ordinære? Hva blir læreren 
sin rolle i oppgaver som har lav 
inngangsterskel men stor tak-
høyde – der elever er aktive og 
medvirkende? LAMIS har mange 
gode ressurser i vår digitale 
oppgavebank og i oppgavene i  
Unge Abel. «Alle i klassen kan 
være med å utforske!» er et 
utsagn hentet fra nettopp Unge-
Abel. På vår nettside finner dere 
ulike oppgavetyper fra innle-
dende runder, semifinale- og 
finaleoppgaver samt fordyp-
ningsoppgaver, men felles er at 
oppgavene er problemløsende 
og utforskende, de har ofte flere 
løsninger og representerer ulike 
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temaer. Fordypningsoppgavene 
utfordrer elevenes utholdenhet, 
krever at de skal uttrykke seg 
skriftlig og fordrer bruk av ulike 
representasjoner. 

På årets Novemberkonferanse i 
Trondheim skal LAMIS ha to verk-
steder der deltagerne blir kjent 
med LAMIS sine oppgavebanker 
og får arbeide med eksempler. 
Hvilke grep må læreren gjøre for 
å få elevene til å utforske, våge 
å gjøre feil, resonnere, argumen-
tere for og begrunne sine ideer 
og løsninger? Målet er en bevisst-
gjøring på hva slags oppgaver 
som ivaretar kjerneelementene i 
matematikkfaget. Vi håper å treffe 
mange medlemmer i Trondheim 
og få til nyttig erfaringsdeling på 
våre verksteder.

En annen arena for faglig påfyll 
om lek, kreativitet, dybdelæring, 
kjerneelementer, algoritmisk 
tenking og programmering er 
neste års sommerkonferanse i 
Sandefjord 7. – 9. august. Hold 
av datoene, og følg med på vår 
nettside og i Tangenten for å lese 
mer om hvordan lokallaget i Vest-
fold sammen med sentralstyret 
forbereder det faglige og sosiale 
innholdet. Det blir lokallagssam-
ling i forbindelse med sommer-
konferansen. 

En annen viktig del av LAMIS 
sitt arbeid på denne tiden av året 
er det å forberede og gjennom-
føre UngeAbelkonkurransen. Vi 
er stolte og glade for å få lov til 
å drive denne konkurransen her 
i Norge. Det legges i disse dager 
ned mange timer i informasjons-
arbeid, oppgaver, løsningsfor-
slag, juryarbeid og det praktiske 

rundt konkurransen. UngeAbel 
er for basisgrupper på 9. trinn, 
og består av de to innledende 
runder med oppgaver som skal 
løses samt en fordypningsopp-
gave. Fra 5. november er den 
første runden i UngeAbel tilgjen-
gelig for skolene. Vi jobber aktivt 
for god deltagelse fra alle fylker 
og håper på hjelp fra Tangenten 
sine lesere. Det er mulig å melde 
seg på og gjennomføre Runde 1 
helt til 29. november. 

Tilslutt vil jeg ønske dere en 
flott avslutning av dette første 
semesteret i barnehage/skole/
studieåret. Førjulstiden gir flotte 
muligheter for matematikkaktivi-
teter ute og inne. Bruk tidligere 
Matematikkdagshefter og Tan-
genten som inspirasjon. Sjekk 
også om et lokallag nær deg 
arrangerer lokallagskveld med 
matematikk og jul på program-
met. Ta kontakt med leder@
lamis.no hvis du ønsker å enga-
sjere deg i lokallagsarbeid. På vår 
nettside finner du oversikt over 
våre lokallag. Det å være med i et 
lokallagsstyre gir gode kontakter 
og muligheter for faglig og didak-
tisk påfyll gjennom lokallagskvel-
der og deltagelse på LAMIS sin 
sommerkonferanse og nasjonale 
samlinger.
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Nytt styremedlem
Hilde Svendsen, varamedlem i sentralstyret

Som ny vara i sentralstyret gleder 
jeg meg til å arbeide med en orga-
nisasjon som både har betydd 
og betyr mye for utviklingen av 
matematikkmiljøet i Norge. 

Jeg har vært medlem i LAMIS 
siden 2000, sitter som leder i 
LAMIS Follo og har de siste seks 
årene sittet i valgkomitéen til sen-
tralstyret. I 2014 og 2015 var jeg 
med på å arrangere sommerkur-
set i Fredrikstad. 

LAMIS har gjennom årenes 
løp gitt meg både faglig oppda-
tering, spennende diskusjoner, 
innspill til spennende opplegg i 
klasserommet og mange gode 
og spennende bekjentskaper fra 
nord til sør. 

Gjennom skolegangen var 
matematikk et fag jeg hverken 
var for eller mot, jeg pugget regler 

og formler og greide meg greit 
med det. Faget innebar ingen 
spesiell opplevelse av mestring 
eller interesse. Først da jeg fikk 
en lærer på videregående som 
jobbet med den dypere forstå-
elsen, det å finne veien gjennom 
allerede tillært kunnskap og sam-
menhenger og virkelig utforske 
hva som skjedde, våknet min 
glede og interesse for faget. Jeg 
så plutselig en helt annen nytte 
og glede ved faget. 

Til tross for min nye interesse 
for matematikken valgte jeg 
etter videregående å starte på 
juss-studiet i Oslo. Etter å ha 
tatt tre avdelinger stod det klart 
for meg at dette ikke var hva jeg 
ønsket å jobbe med i fremtiden. 
Verdivalget ble et bytte til høysko-
len og førskolelærerutdanningen. 
Etter endt studium tok jeg grunn-
leggende lese- og skriveopplæ-
ring og fordypning i matematikk. 
Privilegiet med daglig å kunne 
jobbe med elever, få være med 
på deres oppdagelser og ta del i 
deres tankerekker og slutninger 
gjør at jeg aldri har angret på 
dette veivalget.  

Gjennom min jobb som lærer 
har jeg jobbet både som kontakt-
lærer, faglærer i matematikk og 

kommunal regneveileder. Min 
egen opplevelse med matema-
tikken gjennom skolegangen 
har jeg tatt med meg videre i min 
egen undervisning. Det å lære for 
å forstå og kunne gå dypere inn 
i oppgaver mener jeg er grunn-
leggende for å kunne utvikle en 
kunnskap og interesse man kan 
jobbe videre med. For meg er 
gleden ved faget et viktig element 
å formidle til elevene, læring gjen-
nom samtaler, diskusjoner, lek og 
utprøving gir en bredere kompe-
tanse enn min tidligere pugging 
ga grunnlag for. Jeg erfarer stadig 
at den elevaktiviserte og utfor-
skende undervisningen engasje-
rer elevene. Det å dele erfaringer, 
tanker og strategier i klasserom-
met skaper rom for bredere for-
ståelse og engasjement. 

Jeg ser frem til å kunne bidra 
i sentralstyret og bli bedre kjent 
med enda flere engasjerte mate-
matikklærere.
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Vi har et tilbud til deg som nesten 
er for godt til å være sant: OPP-
GAVEBANKEN.

Den er gratis – ingen gebyrer 
eller omkostninger.

Den er klar til å brukes her og 
nå uten at du må sjekkes på alle 
mulige måter først.

Den rommer så mange opp-
gaver at du kan ta en ny oppgave 
med deg på skolen hver dag de 
neste tre årene.

Den gir deg mulighet til å løs-
rive elevene dine fra «skjermen» 
om den så er analog eller digital, 
og la dem gjøre litt hands-on, 
eksperimenterende og/eller 
dybdegående matematikk som 
passer akkurat til det temaet og 
klassetrinnet du holder på med.

Det første du må gjøre, er å 
gå inn på lamis.no. Trykk øverst 
på fanen «oppgaver». Trykk på 
«oppgavebanken». Under avsnit-
tet om innlogging trykker du på 
«veiledning til oppgavebanken». 
Ja visst, det tar et par minutter å 
lese; men det kan spare deg for 
mye tid senere. Du trenger ikke 
medlemsnummer eller noe som 
helst. Bare lag deg et brukernavn 
og et passord, og vips er du «på». 
Da er det bare å legge en lenke 
til oppgavebanken på din PC eller 
ditt læringsbrett, så slipper du å 
klikke så mye neste gang du tren-
ger tilgang.

Det kan da ikke være mye 
enklere? 

Når først du er logget inn i 
oppgavebanken, er det fritt frem 
å laste ned oppgavene i PDF-for-
mat. Du kan enten i overstadig 
begeistring trykke løs på måfå 
og la deg beruse av alle disse 
makeløse oppgavene som du har 
til rådighet. Det kan du så forlyste 
deg med et godt stykke tid. Det 
ligger i øyeblikket, når dette skri-
ves, over 300 oppgaver i oppga-
vebanken, og mange flere er på 
vei. Har du mulighet for å beher-
ske deg og ikke trykke løs, kan 

du i stedet bruke søkefunksjonen. 
Du velger de «tags» du trenger, 
velg «avansert søk» og «skriv inn 
tagger». Det kan være årstall, 
alderstrinn (barnehage, småtrinn, 
mellomtrinn, ungdomsskole eller 
videregående) eller tema. Du kan 
også sortere søket ditt etter navn, 
år, tema og så videre.

La oss ta et eksempel: Jeg 
kunne tenke meg en oppgave 
til min 2. klasse. Vi er en iPad/
læringsbrett-skole, og elevene 
har ingen bøker. Jeg har lyst til 

Hallo!
Henrik Kierkegaard
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å løsrive elevene fra skjermen og 
ha litt praktisk og konkret mate-
matikk. Temaet er tall, pluss og 
minus.

Jeg velger «sorter etter - trinn», 
«avansert søk» og taggene «små-
trinn» og «tall». Da trykker jeg på 
«lagre innstillinger», og alle for-
slag til oppgaver kommer opp. 
Det er 30 oppgaver per side, men 
det går an å endre dette også. Der 
er ikke noe hokuspokus i dette. 
Du kan ikke søke mer detaljert 
hvis du syns du får for mange 
oppgaver presentert. Vi har lagt 
inn de «tags» som dekker opp-
gavene i Matematikkens dag-hef-
tene. Ofte spenner oppgavene 
over flere klassetrinn, og det er 
ofte flere tema i samme oppgave. 
Vi diskuterte lenge i digitalise-
ringsgruppen og prøvde ut flere 
måter å «tagge» oppgavene på. 
Vi kom til sist frem til at dette var 
den beste måten å gjøre det på. 
Etter hvert som du får mer og mer 
kjennskap til oppgavene i oppga-
vebanken, blir det lettere å velge 
de oppgavene som passer deg. 
Husk også at vi har ikke kunnet 
endre i oppgaveteksten. De for-
fattere/LAMIS-medlemmer som 
har laget oppgavene, har gjort en 
stor og flott innsats i årenes løp, 
og det ville være helt urimelig hvis 
vi skulle redigere i deres arbeid. 
Oppgavene speiler matematik-
ken i den perioden og med den 
læreplanen som var gjeldende 
der og da.

Vi i digitaliseringsgruppen 
(som er LAMIS Sunnmøre) har 
en sterk  oppfordring til deg: prøv 

dette ut. Vi er sikre på at du vil 
finne noe som både du og elev-
ene liker. Klikk i vei 
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Student og førstereis på 
LAMIS sommerkonferanse
Morten Fahlvik

I sommer hadde jeg gleden av 
å delta på sommerkonferan-
sen  for første gang. Dette ble 
tre innholdsrike og inspirerende 
dager sammen med lærere, uni-
versitets- og høgskoleansatte og 
andre aktører som bidrar med 
ideer, kunnskap og teknologier 
til matematikkundervisning. For 
å sette det litt på spissen og med 
fare for å bli for kategorisk vil jeg 
si at erfaringen min med konfe-
ranser er som regel at forskere 
møtes på forskningskonferanser, 
teknologioptimister møtes på 
teknologimesser og pedagoger 
møtes på skolekonferanser. 
Sommerkonferansen til LAMIS 
sto frem som en kontrast til dette 

og ble for meg en flott arena for 
å kunne se og oppleve hvordan 
ulike aktører med litt forskjellige 
tilnærminger og tankesett for-
holder seg til matematikkunder-
visning og inspirerer hverandre 
gjensidig.

Det blitt sagt av mange som 
underviser i skolen, at det å være 
lærer er både et håndverk og et 
intellektuelt arbeid. Foredragene 
og  parallellsesjonene  på som-
merkonferansen fikk dette tydelig 
frem. Vi fikk presentert teoretiske 
perspektiver på læring og mate-
matikkundervisning og samtidig 
både diskutert og prøvd ut hvor-
dan man kan skape og gjennom-
føre gode læringsaktiviteter med 
elevene. Konferansens tydelige 
fokus på læring, lek, undring og 
utforskning, og det å se voksne 
som bygger tårn av klosser, lager 
animasjonsfilmer eller på andre 
måter viser at matematikk kan 
være morsomt og relasjonsbyg-
gende, ble for meg en viktig inspi-
rasjon for studiene mine. 

Sommerkonferansen ble for 
meg både praksisnær og viten-
skapelig, og på toppen av det hele 
deltok jeg på kvoten for studenter 
/ dem som tar videreutdanning, 

slik at jeg fikk dekket konferanse-
avgift og opphold av LAMIS. Dette 
mener jeg er et fint virkemiddel 
for å minske avstanden mellom 
lærerutdanningen og praksis-
feltet. Jeg håper at fremtidige 
sommerkonferanser (og andre 
arrangement i regi av  LAMIS) 
har ordninger som gir fremtidens 
profesjonsutøvere anledning til 
å delta på konferanser mens de 
er under utdanning. I tillegg vil 
jeg også rette en oppfordring til 
lærer- og lektorutdanningene til 
å oppmuntre studenter til å delta 
på neste års sommerkonferanse 
i Sandefjord og benytte seg av 
ordningen med gratis deltakelse. 

Konferansens varierte program 
med ulike typer plenumsforedrag 
og parallellsesjoner og en rekke 
morsomme sosiale aktiviteter 
gjorde sommerkonferansen til 
et arrangement som jeg kan 
anbefale alle som er interessert i 
matematikkundervisning, læring 
og relasjonsbygging.
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Ungt Entreprenør-
skap på sommer-
konferansen
Mari Viko

Ungt Entreprenørskap er en ideell, 
landsomfattende organisasjon 
som i samspill med utdannings-
systemet, næringslivet og andre 
aktører jobber for å utvikle barn og 
unges kreativitet, skaperglede og 
tro på seg selv. Mari Viko jobber i 
Ungt Entreprenørskap Buskerud, 
med fagansvar for grunnskole og 
lærerutdanning. www.ue.no/bus-
kerud 

På sommerkonferansen hadde 
jeg to verksteder for mattelæ-

rere fra ulike utdanningsnivåer. 
Lærerne fikk en smakebit på 
entreprenøriell arbeidsmetode – 
hvor de ble tatt gjennom en krea-
tiv prosess: Med kreative øvelser 
avdekkes problemer og behov, 
deretter skapes ideer, og til slutt 
realiseres løsninger. Fokus er ikke 
på å finne en fasit, men å jobbe i 
prosess og trene egenskaper som 
samarbeid, problemløsning, kre-
ativitet og tverrfaglig tenkning. 

Det var spennende og utfor-

drende å holde workshop for mat-
telærere. Jeg opplevde lærerne 
som nysgjerrige og åpne og at de 
hadde kommentarer og spørsmål 
om denne måten å jobbe på. Det 
var mange nyttige refleksjoner 
rundt hvordan prosesstankegan-
gen kan brukes i egen undervis-
ning, og om mattefaget generelt.

Verkstedholdere til sommer-
konferansen 2020
Marianne Maugesten
Vil du holde verksted på sommer-
konferansen i 2020 i Sandefjord?

Vi vil gjerne invitere personer 
som har gode ideer, til å holde et 
verksted på sommerkonferansen. 
Temaet for årets konferanse er 
Fagfornyelsen, og vi har bestemt 
at tittelen skal være «Matematikk 
– Nå går vi i dybden». Tidsram-
men for verkstedet bør være ca. 
80 minutter, og vi har som mål 

at de fleste verkstedene skal ha 
praktiske aktiviteter innbakt. Det 
er mulig å ha noen verksteder i 
parken i tilknytning til hotellet. 
Her håper vi noen av dere som 
har erfaringer og ideer om ute-
skolematematikk, melder dere.

Som verkstedholder får du
– dekket reise og opphold
– mulighet til å dele gode ideer 

med andre

Dersom du er interessert, 
sender du en mail til adressa 
nedenfor med kort beskrivelse 
av verkstedet, tidsramme og trinn 
innen 30. januar 2020. Vi gir til-
bakemelding senest 15. mars om 
ditt verksted skal holdes. 

Vi håper å høre fra deg!
marianne.maugesten@hiof.no 


