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Oppgåver – ein sentral faktor  
i matematikkundervising
Oppgåver er sentralt i matematikkundervising, 
og det handlar om meir enn tradisjonelle opp
gåver i bøker. Det er aktuelt i nær sagt alle kon
tekstar, som digitale læringsarenaer, uteskule, 
stasjonsarbeid, prosjektarbeid eller ved bruk av 
konkretiseringsmateriell. Elevar får oppdrag, 
problem skal løysast, informasjon må doku
mentarast og presenterast. Me kan skilja mellom 
oppgåver i lærebok og oppgåver der elevar 
reknar på data dei har samla sjølve, mellom 
opne og lukke oppgåver, eller etter vanske grad 
og kompleksitet. Fokus kan rettast mot kjenne
teikn, til dømes på rike oppgåver med stort 
potensiale for matematisk utforsking og læring, 
eller på lukka oppgåver med trening i bruk av 
prosedyrar. God matematikkundervising treng 
variasjon; eit arsenal av ulike oppgåveformer.

I dette nummeret gir Meier innblikk i kor
leis lærarar kan laga oppgåver knytt til elevar si 
utforsking av matematikk og foto. Ho legg vekt 
på at oppgåver kan skapa engasjerte, uthaldande 
og sjølvstendige elevar når dei tilbyr noko kjent 
og nyttig, når det er enkelt å koma i gang, og 
det er stort potensiale. Ho legg vekt på at over
raskingsmoment er drivande og at noko visuelt 
kan motivera og vera til hjelp for å forstå. Her 
kan du lesa om korleis eit bilete av brustein kan 
resultera i lange, matematiske diskusjonar.

Ball fekk heidersomtale i samband med 
Holmboeprisen 2019. Når ho skriv om korleis 
ho legg vekt på utvikling av strategiar og språk, 
og at elevar er spørjande og uthaldande, viser ho 
korleis rike oppgåver kan danna utgangspunkt 
for gode matematikkdiskusjonar. Rød, som òg 
fekk heidersomtale, har fokus på rike oppgåver 
som del av arbeidet med eit realfagsnettverk for 
lærarar i Arendal. Stedøy diskuterer korleis ei 
problemløysingsoppgåva kan legga til rette for 
bruk av ulike representasjonar, matematiske 
samtalar og å sjå læringsutbyte i det å streva og 
gjera feil. Bredrup poengterer korleis ein med 
små grep kan gjera ei instrumentell oppgåva om 
til å ha fokus på forståing. Fyhn skriv om faget 
sin relevans og kor viktig det kan vera at elevar 
møter oppgåver, særleg på ungdomstrinnet, 
knytt til yrker. Anderson sine rekneforteljingar, 
og Sundtjønn og Kjensli sin matematikkbamse, 
gir konkrete forslag til korleis det kan leggast 
til rette for at elevar lagar oppgåver sjølve. Slik 
inneheld bladet refleksjon og tips til korleis 
oppgåver kan tilpassast eigen praksis. Me opp
modar òg alle til å prøva seg på oppgåva i vår 
faste oppgåvespalte, og på Naylor sine kreative 
krumspring, denne gongen med problemløys
ingsoppgåver knytt til balansevekt!
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Meier

Utforskning med kamera
Den nye læreplanen LK20 (Kunnskapsdeparte
ment, 2019) vektlegger skaperglede, engasjement 
og utforskertrang, og jeg vil i denne artikkelen 
gi et eksempel på en aktivitet i matematikklas
serommet som kan bidra til dette. 

Ett av kjerneelementene i matematikk foku
serer spesielt på utforskning og problemløsning. 
Å skape noe nytt, noe relevant og nyttig er en 
kreativ prosess (Sriraman, 2017) som er viktig 
i utforskende matematikk (Opheim & Simen
sen, 2017). Skaperglede i matematikkfaget kan 
elevene oppleve ved å lage utforskende opp
gaver selv. Men før læreren ber elevene sine om 
å lage oppgaver, bør hun ha gjort det selv. Boaler 
(2016) mener at lærere som lager oppgaver selv, 
er «the most powerful teachers they can be». Å 
formulere en utforskende oppgave eller et pro
blem spontant kan være svært krevende. Det er 
flere aspekter å tenke over, både matematikkfag
lige og didaktiske. Forskerne har funnet noen 
viktige aspekter som kan være avgjørende for at 
en elev blir engasjert, begynner på en oppgave 
og holder ut til han er kommet i mål (Boaler, 
2016; Valenta, 2016; Sinclair, 2006; Opheim & 
Simensen, 2017). Jeg fokuserte på følgende seks 
aspekter (Sinclair, 2006; Opheim & Simensen, 

2017) for at oppgaven skulle oppleves engasje
rende for elevene: noe kjent fra hverdagen, føles 
nyttig å jobbe med, virker enkelt i starten og har 
potensial, ha et overraskelsesmoment, autonomi 
og en visuell tilnærming. Dette vil jeg forklare 
litt mer i detalj:

1. Noe kjent fra hverdagen
En oppgave kan ha sammenheng med noe en 

har lært, utforsket eller opplevd før. Dette kan 
være et konkret objekt fra hverdagen eller for 
eksempel en algoritme en er blitt fortrolig med.

2. Føles nyttig å jobbe med
Nyttig er her forstått slik at en oppgave gir 

mening og er interessant å jobbe med. Hadam
ard (i Sinclair, 2006, s. 47) skrev: «… without 
knowing any further, we feel that such a direc
tion of investigation is worth following; we feel 
that the question in itself deserves interest.» 

3. Virker enkelt i starten og har potensial til 
avansert matematikk

«… a really simple sounding hypothesis is 
sufficient to really pinch something together 
and make something out of it», skriver Glea
son (i Sinclair, 2006, s. 47). Et enkelt spørsmål 
eller en enkel hypotese kan være nok for å sette 
i gang en engasjerende utforskningsprosess. 
Matematikksenteret (2019) presenterer slike 
oppgaver som MatteLISToppgaver. «LIST» står 
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for «lav inngangsterskel og stor takhøyde». Det 
er oppgaver som det er enkelt å komme i gang 
med, som alle skal kunne arbeide med og opp
leve mestring med. De har potensial til avansert 
matematikk og gir også evnerike elever utfor
dringer.

4. Ha et overraskelsesmoment 
Undersøkende matematikk begynner 

alltid med et overraskende fenomen (Peirce 
(1908/1960) i Sinclair (2004)), noe som ikke er 
forventet, eller som ikke kan gripes med kunn
skapen en har. Det kan være en geometrisk 
figur, et bilde, en formel, graf eller noe annet. 
Det kan være et konsept som eleven har lært, 
og som nå er satt i en ny sammenheng. Noe som 
er annerledes og ikke passer inn i eksisterende 
kunnskap, kan vekke nysgjerrigheten og kan 
føre til en utholdende utforskningsprosess.

5. Autonomi
Et viktig aspekt i dagens samfunn er flek

sibilitet, selvstendighet og samarbeidsevne, 
og matematikkundervisningen bør legge til 
rette for det (Kunnskapsdepartementet 2019; 
Opheim og Simensen, 2017). Elevene blir mer 
og mer oppfordret til å tenke selv, reflektere over 
sitt eget arbeid og vurdere om de har oppnådd 
læringsmålet (Boaler, 2016). Å tenke selv er 
viktig dersom læring med søkelys på forståelse 
skal oppnås, poengterer Karlsen (2014). Men 
autonomi er ikke bare begrenset til vurderin
gen. Opplever elevene autonomi i utvalg av eller/
og ved å lage egne oppgaver kan de arbeide ut 
fra egen kompetanse og egne ferdigheter (Fosse, 
2019). Det vil styrke eierforholdet til oppgavene. 
Å la elevene ta egne bilder som de bruker til å 
lage oppgaver, kan gi en enda større grad av 
autonomi.

6. Visuell tilnærming 
«Can you add a visual component?» spør 

Boaler (2016) når hun skriver om å lage opp
gaver. Visuelle komponenter som illustrasjoner, 
bilder, grafer, farger, men også konkreter hjel

per  elevene til å bli motivert til å begynne med 
en ny oppgave. I tillegg kan visuelt arbeid gi en 
dypere forståelse. Å studere et bilde nøye, opp
dage former, mønstre, linjer osv. kan gi en ny og 
dypere forståelse. Å fotografere kan også styrke 
observasjonsevnen. En kan av og til bruke lang 
tid på å finne den riktige vinkelen, det rik
tige lyset, perspektivet osv. Vi har i tidligere 
forskning (Meier, Hannula & Toivanen, 2018) 
vist at en kan få «matematiske øyne» gjennom 
fotografering. Oppmerksomheten for matema
tikk i hverdagen kan styrkes når en forbinder 
fotografering og et grundig studium av og dis
kusjon om et bilde. I tillegg kan elevene få et 
eierforhold til bildet de tar. Det kan øke engasje
mentet til å jobbe med matematikken som kan 
knyttes til dette bildet.

En aktivitet:  
Visuell tilnærming og skaperglede
Ut fra denne teoretiske bakgrunnen designet vi 
høsten 2018 en aktivitet for 60 lærere i videreut
dannelse (nettstudium med to samlinger). Målet 
var å gi studentene et eksempel på en aktivitet 
der en visuell tilnærming og skaperglede i utfor
skende undervisning sto sentralt. Aktiviteten 

var del av forsknings
prosjektet «Matematikk 
og fotografi». 

I den første sam
lingen hadde jeg en 
forberedende fore
lesning om utforskning 
og problemløsning i 
matematikkundervis
ning og kjennetegn på 
slike oppgaver. Deret
ter ble studentene sendt 
ut for å ta ti bilder av 

noe som de mente hadde potensial til å være 
utgangspunkt for en oppgave. Hver student 
valgte ut ett bilde. I gruppesamtaler ble det 
potensielt matematiske innholdet og de første 
ideene til en oppgave diskutert. Mellom sam
lingene laget studentene en oppgave, ga den 
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til elevene sine og rapporterte i et refleksjons
notat om prosessen og elevenes reaksjoner. 
I den andre samlingen presenterte studen
tene sine oppgaver og diskuterte med hver
andre sine erfaringer med denne aktiviteten. 
Jeg vil her vise tre eksempler fra lærerens egne 
oppgaver der mange av de seks ovennevnte 
aspektene blir synlige. Lærerne rapporterte 
både om gjennomføringen i klasserommet og 
om elevenes reaksjoner.

Brosteiner
Student Eli ble oppmerksom på et mønster av 
brosteiner. Det «ropte matematikk», skriver 
hun. Med et bilde av ni brosteiner (figur 2a) la 
hun opp til en visuell tilnærming og undersø
kende undervisningstime i sin tredje klasse. 
Hun spurte: «Hva ser dere?» Elevene har sett 
dette før og kjenner igjen stein, nevner blant 
annet «stein med kattehår på» og «stein og litt 
smårusk på sida». I løpet av en aktiv samtale 
kobler noen av elevene bildet opp mot matema
tikk: «ein Rubiks kube», «eg ser ni», «eg ser gon
getabellen», «eg ser firkantar», «det er mange 
kvadrat». Eli rapporterer at elevene var aktive og 
«tente lys hjå kvarandre». Samtalen gikk fra det 

helt konkrete til matematiske 
begreper som Eli kunne bygge 
videre på. Hun fortsatte med 
begrepet kvadrat. Oppgaven 
hun ga elevene, var å telle kva
dratene (figur 2b). Det virket 
enkelt å telle ni kvadrater. At 
det kunne være flere kvadra
ter, var ikke forventet. Elev
ene ble engasjerte og telte og 
telte, forteller Eli. Ulike svar 
og hvordan elevene tenkte, 
ble diskutert. Det virket også 
overraskende på elevene at det 
ikke var bare ett riktig svar.

Etter tellingen ble flere 
egenskaper til kvadrat og 
kube undersøkt. Oppgaven 
var å finne ut hvor mange 

hjørner, flater og sider de kunne finne på bildet. 
Eli observerte at elevene brukte ulike løsnings
måter. Noen løste oppgaven med enkel telling, 
mens andre så at de kunne bruke multiplika
sjon. 

Et lite avbrekk med bondesjakk (figur 2c) 
hjalp elevene å få opp konsentrasjonen til siste 
oppgave. De skulle lage egne oppgaver, med 
utgangspunkt i dette bildet, noe som noen av 
elevene mestret bedre enn andre. Men autonomi 
er i denne undervisningsøkta ikke bare ivaretatt 
gjennom at vi lager oppgaver selv, men også ved 
at vi gir elevene oppgaver som kan ha flere løs
ninger og flere løsningsstrategier. Elevene var i 
stor grad utfordret til å tenke selv.

Sirkelen som har noe inni seg
Da student Knut observerte uteområdet for å ta 
bilder, så han geometri i et sirkelformet avløp 
(figur 3a) og potensial for en utforskende opp
gave. «En sirkel som er fylt med steiner» ble 
utgangspunkt for en undervisningstime for 
tredje klasse. Overgangen fra en enkel todimen
sjonal figur til tredimensjonale figurer med en 
sirkel som grunnflate var temaet for undervis
ningen. Etter at elevene så og diskuterte bildet 

Figur 2:  Fra venstre med klokken: a) Foto av brostein, b) Elever teller og c) 
Bondesjakk 
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(figur 3a), introduserte Knut begrepet romfi
gurer og ulike eksempler. Deretter gikk de til
bake til bildet. Elevene forsto nå at det ikke var 
steiner på oversiden av en sirkel, men inni. En 
imaginær muldvarp (figur 3b) skulle hjelpe dem 
å finne hvilken romfigur som kunne være under 
sirkelen. Elevene tegnet ulike figurer (figur 3c) 
som kunne være under sirkelen. Knut rapporte
rer at i diskusjonen etterpå kom følgende reson
nering fram: «Siden dette er figuren sirkel, som 
dannet utgangspunktet, kunne vi utelukke alle 
romfigurer uten sirkel i seg.» Det var ikke bare 
én løsning som var mulig, men flere, et typisk 
kjennetegn på en rik utforskende oppgave. 
Læreren stilte så et oppfølgingsspørsmål som 
førte elevene videre. De skulle undre seg over 
hva som kunne være den mest praktiske fason
gen når det gjelder å samle vann. «En halvkule 
ville blitt til en oversvømt dam», var alle enig i.

Den visuelle tilnærmingen i oppgaven og en 
enkel start førte til mye undring og selvstendig 
utforskning av begrepet romfigurer. Å jobbe 
med konkrete problemstillinger fra virkelig
heten, nemlig avløp av vann, virket nyttig og 
skapte mye elevaktivitet. 

Fra bilde til kodeknekking 
og regnefortellinger
I den følgende oppgaven 
presenterte student og 
lærer Ulf sine fjerdeklas
singer for et bilde (figur 4a) 
av et bilskilt uten bokstaver 
(figur 4a). Klassen hadde 
arbeidet mye med tallbe
grep og plassverdisystem 
denne høsten. Ulf desig
net et opplegg som hadde 
to deler, en første del med 
nøye instrukser, og en 
veldig åpen andre del der 
elevene kunne jobbe selv
stendig. 

I starten studerte elev
ene bildet og foreslo at det 
var et nummerskilt til en 

fange, bilskilt, startnummeret fra et sykkelritt 
eller annet. Så ble det femsifrede tallet utgangs
punkt for en regnefortelling: Georg Jespersen 
måtte knekke koden på et jobbintervju for å 
få jobb i politiets kodeknekkerenhet. Ulf sa at 
sifrene i koden var sortert i feil rekkefølge, og 
spurte elevene om de klarte å knekke koden. 
Noe informasjon var gitt:

− Tallets verdi er under 70 000.
− Sifferet med høyest verdi står på enerplas

sen.
− Det er ingen hundrere.
− Hvis du hadde hatt de to siste sifrene i 

koden hver for seg, da hadde de til sammen 
hatt verdien 14.

Læreren observerte at alle elevene var entu
siastiske for å hjelpe Georg Jespersen, og at de 
mestret å knekke koden på tre minutt. I en 
oppgavegjennomgang fokuserte Ulf på begre
pene siffer, tall og plassverdier. Nå fikk elevene 
jobbe selvstendig, og de laget sine egne opp
gaver (figur 4b) med regnefortellinger og koder. 
Utgangspunktet var samme bilde. Ulf rappor

Figur 3: Fra venstre med klokken: a) Avløp til undring, b) Den imaginære 
muldvarpen hjelper i utforskingen og c) En elev tegner tredimensjonale figurer
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terer at dette var veldig passende for enkelte, 
men nevner også at noen elever med regule
ringsvansker hadde utfordringer med dette. 
Regnefortellinger som ble laget av elever, skulle 
presenteres i plenum og løses sammen, men pga. 
tidsmangel måtte det flyttes til uka etterpå.

I dette eksempelet fungerte en enkel start 
med tydelig instruksjon som kilde til inspira
sjon til videre selvstendig arbeid. Men elevene 
er ikke vant til å lage egne oppgaver, og Ulfs 
erfaringer tyder på at enkelte elever trenger 
mer tid til å bli kjent med en mer selvstendig 
arbeidsmåte.

Etter at studentene hadde gjennomført sine 
opplegg på skolene, presenterte de arbeidet til 
medstudentene og ga skriftlige tilbakemeldinger 
på hele aktiviteten.

Lærere om å lage oppgaver selv 
Denne aktiviteten var for de aller fleste ny og 
litt krevende, og noen kommenterte at det var 
mye arbeid forbundet med å lage en oppgave. En 
annen student uttalte at det var «gøy å ha laget 
opplegg fra bunnen av». «Nyttig og interessant 
å teste ut egne oppgaver og didaktiske valg», var 
det også en som mente. 

Lærere om å bruke fotografi
En student sa at hun gjennom fotograferingen 
selv har fått «matematiske øyne» og har fått 
oppleve at elevene begynte å «se» matematikk 
i hverdagen. Fotografering kan hjelpe i bevisst
gjøring av matematikken rundt oss. Flere var 
enige om at å arbeide med noe konkret og visu
elt fra hverdagen gjør det lettere for elevene å se 
sammenhengen med skolematematikken. «Jeg 
kommer til å bruke mer foto i undervisningen», 
avslutter en student sine kommentarer.

Lærerne om elevenes reaksjoner, om å jobbe 
med slike oppgaver / lage oppgaver
Rapportene fra elevenes reaksjoner var i stor 
grad positive. I mange klasserom bidro lære
rens egne oppgaver til høy elevaktivitet og glede. 
Det var stor enighet om at oppgavene inspirerte 
elevene til å tenke selv. «Barna elsket det, gøy!» 
og «Elevene overrasket meg positivt. De hadde 
gode refleksjoner og diskusjoner». Skulle elev
ene lage egne oppgaver, var reaksjonene mer 
varierte. For noen elever vekte en stor grad av 
autonomi mye engasjement, mens enkelte elever 
trengte mer hjelp fra læreren.

Lærernes rapporter fra denne aktiviteten 
viser at det er mulig å oppfylle læreplanens mål 
om økt skaperglede, engasjement og utforsker
trang. Med utgangspunkt i de seks aspektene 
for å lage (eller tilpasse) engasjerende oppgaver 
kan elevene bli aktive i sin egen læreprosess. Et 
kamera som verktøy kan bidra til å øke opp
merksomheten for matematikken i hverda
gen. Slik kan fotografiene skape sammenheng 
mellom virkelighet og matematikklasserommet.
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Figur 4: a) Bilskilt, b) En elev jobber med å lage nye 
oppgaver.
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ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Ta videreutdanning i matematikk

Samlingsbaserte videreutdanninger på deltid over ett 
år 2020–2021. Søk opptak og/eller studiestøtte gjennom 
Utdanningsdirektoratets Kompetanse for kvalitet-ordning innen 
1. mars 2020! 

• Matematikk 1, 8.–13. trinn – 30 studiepoeng

• Matematikk 2, 8.–13. trinn – 30 studiepoeng

• Algoritmisk tenkning og programmering i 
matematikkfaget – 15 studiepoeng

Les mer: uib.no/videre

Søk Udir 
innen  

1. mars

Vil du annonsere i 
Tangenten?
Da når du alle medlemmer i LAMIS 
og andre aktive lærere og fagmiljø.

Ta kontakt på  
tangenten@caspar.no
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Owren

Holmboeprisen 2019
Geir Andre Birkeland fra Hånes barneskole vant 
Holmboeprisen i 2019. Birkeland underviser på 
småtrinnet og er med på å legge grunnlaget for 
barns fremtidige forhold til faget. Han er en 
engasjert lærer med lang erfaring. Etter noen år 
med tradisjonell undervisning der elevene satt 
stille på rekke og rad i klasserommet innså Bir
keland at han ville forsøke noe litt annet. Han 
var opptatt av å se hver enkelt elev som et selv
stendig individ med egen personlighet og egne 
behov, og tenkte at undervisningen bør tilpasses 
hver enkelt elev, ikke motsatt. Han erkjente at 
for barn i denne alderen er det ikke naturlig å 
sitte på en stol i mange timer mens man følger 
med på hva en voksen forteller dem. Barn er 
fysisk aktive, lekne og kreative, og det var noe 
Birkeland så at måtte være en viktig og gjen
nomgripende del av deres skolehverdag.

En viktig del av rammen rundt Birkelands 
undervisning er selve klasserommet. For en 
utenforstående er det en stor åpenbaring å få 
oppleve dette, det er som å stige inn i et eget uni
vers. Her fins ingen pultrekker, bare «stasjoner» 
der elever samarbeider i grupper. Stoler er byttet 
ut med krakker og yogaballer, matematikk kan 
utføres liggende på ryggen med blikket festet på 

plakater limt fast under bordet. Det fins trapper 
man kan løpe opp og ned mens man teller for
lengs og baklengs. Bord er laget i bananform, 
og alt har matematikk innebygd på ulike måter. 
Hver kvadratmeter av gulv og veggplass er spek
ket med spennende oppfinnelser. Klasserommet 
er laget og bygd i hovedsak av Birkeland selv, 
med et meget beskjedent budsjett der mye er 
produsert i snekkerverkstedet hjemme. Klasse

Brynjulf Owren
NTNU
brynjulf.owren@ntnu.no

Bernt Michael Holmboe (1795–1850)
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rommet innbyr til læringsaktiviteter der lek og 
kreativ utfoldelse er sentrale ingredienser. Dette 
gir elever som gleder seg til timene og legger 
grunnlag for et konstruktivt og offensivt for
hold til faget. Et av Birkelands hovedprinsipper 
er å ta hverdagssituasjoner og finne, analysere 
og løse matematiske problemstillinger i disse 
der det meste foregår på elevenes premisser. 
Det kan dreie seg om noe så enkelt som å lære 
seg klokka, eller å studere mønstre som dukker 
opp i hverdagen. Han liker også å lage større og 
mindre prosjekter i samarbeid med elevene. Ett 
eksempel er telling av melkekorker som utviklet 
seg til å bli en stor aktivitet.

Birkeland er elsket av sine elever, kanskje 
nettopp fordi han ser behovene og interessene til 
hver enkelt. Barna forsto at det å motta Holm
boeprisen var en stor begivenhet, og at læreren 
skulle få overrakt pris av selveste kunnskapsmi
nisteren og spise middag på slottet sammen med 
kongen. En av elevene ville da gjerne vite om 
Birkeland ville komme tilbake som prins, noe 
ministeren for forskning og høyere utdanning 
gjorde et morsomt poeng ut av under sin tale på 
Abelbanketten.

Matematikklærere på alle trinn kan ha 
noe å lære av årets Holmboeprisvinner. Selv 
om hans metodikk i stor grad er tilpasset de 
yngste, framstår Birkeland som et forbilde når 
det gjelder å se enkeltindividet og finne fram 
go’foten til hver og en. Hans dedikasjon til sin 
jobb og evne til å se enkle, rimelige løsninger 
for klasserommets inventar er også et eksempel 
til etterfølgelse.

Som vanlig var det også i 2019 en rekke 
nominerte som gjerne kunne ha vunnet Holm
boeprisen. Fra tre skoler ble det tildelt heder
somtaler til nominerte lærere. Gro Kleven Rød 
og Janicke Skårmo Mjåsund fra Nedenes skole 
ble gitt rosende omtale for sin innsats og enga
sjement ved egen skole, men også som nett
verksledere for matematikklærere i Arendal 
kommune. De er oppdatert på aktuell matema
tikkdidaktisk forskning. Kleven Rød utdanner 

seg til lærerspesialist og har skrevet en tekst om 
arbeidet i Arendal i dette nummeret av Tangen
ten.

Stein Aanensen ved Mandal videregående 
skole ble også gitt hedersomtale. Han bruker 
aktivt digitale verktøy og legger vekt på under
søkende matematikk der elever oppmuntres til å 
stille spørsmål, argumentere og diskutere mate
matikk. Han er praksislærer og gjesteforeleser 
ved Universitetet i Agder, og i tillegg bidrar han 
som medlem i en av eksamensnemdene.

 Charlotte Ball, Nesoddtangen skole, 
ble gitt rosende omtale for sitt engasjement og 
vektlegging av variert og kreativ undervisning 
med utgangspunkt i noe elever kjenner seg igjen 
i. En tidligere elev uttrykte det slik: «Charlotte 
er den eneste læreren som har fått meg til å føle 
at matematikk er morsomt.» Den gode struk
turen og de engasjerende aktivitetene har ført 
til varig læring hos elevene hennes, og de har 
oppnådd svært gode resultater i landsdekkende 
konkurranser som Pangealekene og FIRST 
LEGO League. I dette nummeret av Tangenten 
har Ball skrevet om arbeidet hun gjør med rike 
oppgaver.

Holmboeprisen
Dette er en utmerkelse som gis til en lærer 
eller en gruppe lærere i grunnskole eller 
videregående skole som har utmerket seg i 
sitt arbeid med matematikkfaget. Prisen på 
100 000 kr er finansiert av Abelstyret ved det 
Norske Videnskaps-Akademi, og skal deles 
likt mellom prisvinneren og skolen som han 
eller hun kommer fra. Alle kan nominere 
kandidater til Holmboeprisen. Det er mulig 
å nominere en enkelt lærer eller en gruppe 
lærere som sammen har gjort en innsats for 
matematikkfaget. Holmboeprisen deles ut hvert 
år, neste gang 18. mai 2020.

For mer informasjon: www.holmboeprisen.no
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Ball

Preik, humør og rike oppgaver
Jeg er glad i å være i godt humør, jeg er glad 
i å være lærer, og jeg er glad i matematikk. Så 
når jeg får undervise folk i matematikk, så blir 
humøret veldig bra. 

Jeg er opprinnelig fra Fredrikstad, og der er 
vi glad i å «preke», og det gjelder meg også. Jeg 
er også over gjennomsnittet glad i tall, så når 
jeg kan kombinere både preik og tall, blir jeg 
veldig glad. 

Jeg synes det er veldig viktig at elever kan få 
utfordringer tilpasset sitt nivå, men hvordan få 
til det i en lærers (les: med alltid for liten tid) 
hverdag? Svaret er mattepreik, rike oppgaver og 
humør!

Mattepreik
Jeg kaller det mattepreik, men kjært barn har 
mange navn, så et raskt søk på «Number talks» 
vil gi deg mange gode ressurser og inspirasjon 
til mattepreik.  

Mattepreik kan brukes når som helst og hvor 
som helst, jeg bruker det ofte som en innledning 
eller oppvarming til mattetimer. Når jeg har 
mattepreik, sitter elevene i ring oppe ved tavla, 
og etter hvert vet alle elevene at det blir matte
preik når vi sitter ved tavla. Når elevene sitter i 

ring, er det ikke så lang avstand mellom elevene 
og mellom elev og lærer, så det føles litt tryggere 
å snakke høyt. Min erfaring er at flere elever blir 
muntlig aktive når vi har mattepreik. Det kan 
selvfølgelig bli noe uro når elevene sitter så tett, 
men øvelse gjør mester, og det er noen regler 
alle må øve på å følge, se figur 1. 

Charlotte Margrethe Ball
Nesodden kommune
charlotte.margrethe.ball@nesodden.kommune.no

Figur 1: Tegn elevene bruker når vi har mattepreik.



tangenten 1/2020 11

Oppgavene vi snakker om, kan være å finne 
ut hvor mange prikker det er på en plakat jeg 
viser frem i 3–4 sekunder (se figur 2), det kan 
være serier med regnestykker, eller intro til et 
nytt tema. 

Målet med mattepreik er å trene opp god 
tallforståelse hos elevene, for hvis elevene har 
god tallforståelse, har de lettere for å visualisere 
problemløsing, regner raskere og er mer krea
tive med matematiske strategier. God forståelse 
av matematiske konsepter har vist seg nødven
dig for å mestre problemløsing og mer avansert 
matematikk oppover i klassetrinnene. 

PISAresultater viser at elever som viser 
utholdenhet, interesse og motivasjon og er posi
tive til faget matematikk, samt ikke føler redsel 
for å regne, bruker færre «huske og puggestra
tegier». 

Students who avoid making an effort to 
understand mathematics concepts may 
succeed in some school environments; but a 
lack of deep, critical and creative thinking 
may seriously penalise these students later in 
life when confronted with real, nonroutine 
problems.  (OECD, 2016, s. 1)

Som lærer bestemmer jeg at mest vekt skal 
legges på strategier og tankegang, på å finne 
gode systemer og vakre mønstre. Svaret på styk
ket kommer i annen rekke. Gjennom mattepreik 
blir elevene raskt gode på å diskutere strategier, 
og etter hvert blir de mer kreative og prøver 
å finne nye strategier slik at vi får enda mer å 
diskutere. Elevene lærer av hverandre, disku
terer hvilke strategier som de synes er lettest å 
forstå og mest hensiktsmessige å bruke. De øver 
seg dermed også på å bruke presist språk med 
matematiske begreper. Det finnes ingen fasit på 
hvilken strategi hver enkelt liker best, så her blir 
ingenting «feil», og dermed er det trygt å delta. 
Jeg som lærer fungerer som ordstyrer og mot
ivator etter at oppgavene er gitt. Figur 3 viser 
hvordan elevene har tenkt for å finne ut raskt 
hvor mange prikker det er på figur 2, og hvilke 
tellestrategier de brukte. Elevene får oppdage 
selv hvor allsidige og vakre mønstrene i mate
matikken er.

Oppgaver som er fine 
å bruke til mattepreik, 
kan hentes fra flere 
steder. Jeg lager egne 
og/eller henter ofte fra
mathnumbertalks.com/
resources/ 

Kvikkbilder fra 
Kikora.no og Mate
matikksenteret er også 
veldig fine til dette.

Mattepreik trenger 
ikke ta mer enn 5–10 
minutter, læreren styrer 
dette. Det kan brukes 
som innledning, midt i 

Figur 2: Eksempel på kvikkbilde i bruk under mattepreik.

Figur 3: Elevenes strategier for å telle prikkene raskt.
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for å «bryte opp» en lang time, eller som opp
summering. Det fungerer også fint som lærer
styrt stasjon hvis det er stasjonsundervisning. 
Anbefales!

Rike oppgaver
Det er viktig at elevene får oppgaver som de 
blir utfordret av, det er viktig at de får tilpas
set undervisning, og det er også viktig at vi kan 
snakke sammen og både samarbeide med en 
læringspartner, på gruppe og ha klassesamtaler 
i plenum. Hvordan i all verden få til alt dette på 
en gang? Jo Kinderegget er rike oppgaver!

Rike oppgaver skal være lette å forstå, og 
alle skal kunne komme i gang med å jobbe med 
dem, de skal ha lav inngangsterskel. Rike opp
gaver skal kunne løses på flere ulike måter, med 
ulike strategier, og de skal kunne lede til at elev
ene formulerer nye interessante diskusjoner, de 
skal ha stor takhøyde. Problemet skal oppleves 
som en utfordring, det skal kreve både tid og 
anstrengelser. 

På figur 4 er det et eksempel jeg har hentet 
fra Kikora.no. Elevene skal finne ut hvor mange 
kvadrater det er på et sjakkbrett. Her kan alle 
være med og telle og finne kvadrater i forskjel
lige størrelser (lav inngangsterskel), noen elever 
vil også finne et mønster og en metode for å 
regne det ut (stor takhøyde). 

Gir man en klasse en rik oppgave i løpet 
av timen, får man en felles intro, hele klassen 
jobber med samme problem, dog ofte på for
skjellig nivå, og læreren kan lede en felles opp
summering og/eller en matematisk diskusjon 
med utgangspunkt i elevenes løsninger. Rike 
oppgaver kan også lede til at lærer og elever 
formulerer nye og interessante problemer, mer 
felles undring og større forståelse. Fellesskap og 
glede i matematikk, hva kan være bedre?

Hvordan man organiserer arbeidet, kommer 
noe an på hvor godt arbeidsmiljøet er i klassen, 
men en form for samarbeid mellom elevene (to 
og to eller grupper) bør forekomme. Læreren 
bør gå rundt, motivere og stille spørsmål som 
får elevene videre i arbeidet hvis de begynner 

å gi opp. Her er Kjersti Wæges (2015) samtale
trekk gode tips for lærere.  

Rike oppgaver passer også fint inn i begre
pet undersøkelseslandskapet, som jeg synes er 
et vakkert begrep laget av den danske matema
tikkdidaktikeren Ole Skovsmose. Når en lærer 
inviterer elever inn i undersøkelseslandskapet, 
inviterer han eller hun til undersøkende til
nærming. Et rett svar er ikke det viktigste, men 
spørsmålene som dukker opp underveis, man 
lærer gjennom å undre seg. Dette kan føles kre
vende for elevene, og spesielt elever som ikke 
er vant til å jobbe på denne måten, det krever 
utholdenhet. 

Rike oppgaver er jo nettopp genialt for å sette 
søkelys på utholdenhet, de utfordrer elevene til å 
bruke mer tid, gruble mer og vise utholdenhet. 
Det er fint å snakke med elevene om det jeg, 
og flere med meg, kaller grønne tanker (growth 
mindset). «Growth mindset» omhandler vik
tigheten av å tro at man kan klare det, at det 
er hardt arbeid og ikke et medfødt talent som 
gjør at man etter hvert får til mer og mer. Det 
å kunne rose elevene (jeg roser dem så ofte jeg 
kan, alle blir glad av ros som er sann) for at de 

Figur 4: Rik oppgave fra Kikora om sjakkbrettet.
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viser utholdenhet, er digg! Mange av de flinke 
professorene som snakker varmt om «growth 
mindset», snakker også om at elever med et 
«growth mindset» viser mer utholdenhet, blant 
andre Jo Boaler og Carol Dweck. 

I rike oppgaver er ofte matematikken vakker, 
her får elevene se matematikken fra en annen 
side, en større og vakrere side. Det er store møn
stre fra for eksempel naturen som skal undersø
kes og regnes på, og det å finne egne mønstre for 
deretter å lage en strategi er så tilfredsstillende å 
oppleve. Denne siden av matematikken skaper 
ofte stor forståelse og stor matteglede, det er 
matte med mening. Det er med på å skape en 
relasjonell forståelse til matematikken, et begrep 
Skemp (1976) forklarte som når eleven forstår 
hva man skal gjøre, hvorfor og hvordan. Dette er 
i motsetning til instrumentell forståelse, som er 
å bare bruke regler og prosedyrer uten at elevene 
kan begrunne hvorfor det fungerer, som Skemp 
omtaler som «regler uten grunn» (rules without 
reason). Vi som lærere må passe veldig godt på 
at vi fokuserer på å lære elevene den gode for
ståelsen av matematiske prosesser. 

For å få dette til å fungere må vi lærere også 
prøve oss på oppgaver i mattetimer hvor vi ikke 
vet svaret eller hvordan det vil gå, vi må tørre å 
undre oss sammen med elevene, og vi må godta 
at ikke alt går som planlagt. Vi må undersøke og 
forske sammen med elevene. Noen ganger går 

det da litt dårligere enn forventet, men ofte går 
det så mye bedre! Alle lærere kan få det til, det 
er også her lav inngangsterskel og stor takhøyde.

Jeg mener ikke at alle oppgaver som gis i en 
klasse, må være rike oppgaver i samarbeid, og 
man trenger heller ikke være livredd for instru
mentell forståelse. Det er lov for elevene å bli 
glad fordi de klarer å bruke en algoritme også. 
Vi skal både ta hensyn til de elevene som liker 
å jobbe individuelt med egne oppgaver på sitt 
nivå, og de som jobber best sammen med andre. 
Alle skal med, og målet er at alle skal bli kre
ative problemløsere som trives i mattetimene.

Humør
Til slutt vil jeg også slå et slag for det gode 
humør! En god latter forlenger livet, og en god 
latter på skolen forkorter tidsopplevelsen av sko
ledagen.

Jeg ler mye. Da jeg var ung, lo jeg så mye at 
jeg kom til rektor flere ganger, og jeg skjønner 
nå at det var litt irriterende for læreren at jeg 
lo både høyt og mye relativt ofte, MEN jeg vil 
gjerne ha litt latter i mattetimene. Det å spre 
glede og engasjement i et fag er et av lærerens 
hovedmål. Med stor matteglede vil man jo se 
store og små mønstre i forskjellige aspekter 
gjennom hele livet. 

Hvis vi synes noe er gøy, så går tiden raskt, 
og vi har lyst til å gjøre det mer. Så hvis matteti
mene oppleves som morsomme, er det flere som 
setter i gang med liv og lyst, det er gøy! Mest
ringsfølelse er gøy, det å overkomme et hinder er 
gøy, det å le av en tørr mattevits er gøy, det å le 
av seg selv hvis man har et lass med selvironi, er 
gøy (jeg sier ofte til elevene mine at mitt motto 
er å gå foran som et rart eksempel), det å lage 
noe man blir stolt av, er gøy, godt samarbeid er 
gøy, det å løse et mattestykke er gøy! Å jo da, å 
løse et mattestykke kan oppleves som gøy for 
alle, som jeg pleier å si til elevene mine: Det bor 
en nerd i oss alle, på tide å få ham eller henne 
fram!

Figur 5: I solsikken kan man finne Fibonaccirekken.
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Geir Botten

Matematikk med mening – mening for alle

Matematikk med mening – mening for alle – er ei bevisstgjøringsbok der 
forfatteren drøfter matematikkfagets rolle i skole og samfunn. Gjennom 
eksempler illustrerer han betydningen faget har og har hatt - på godt 
og på vondt. Forfatteren tydeliggjør hvordan arbeidsformer reflekterer 
fagsyn og læringssyn og hvordan språk, kommunikasjon og samarbeid 
har en sentral rolle i all læring. Han gir mange ideer til hvordan en kan 
gjøre faget engasjerende og meningsfylt, for lærere og for alle elever, 
uansett bakgrunn og forutsetninger for å lære matematikk.
Boka henvender seg til alle som er opptatt av matematikk og læring 
(lærere, lærerstudenter, foreldre …).

262 sider · 510,– · ISBN 978-8290898-71-2
Bestill på ordre@fagbokforlaget.no
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Rød

Nettverksarbeid i Arendal

For et år siden fikk jeg vite av min avdelings
leder at min kollega Janicke S. Mjåsund og jeg 
var nominert til Holmboeprisen. Bakgrunnen 
for det var først og fremst nettverksarbeidet vi 
driver i Arendal kommune. Det å være nomi
nert opplevdes som litt skummelt.

Nå var det heller ikke vi som vant, men vi 
fikk faktisk hedersomtale av juryen, og det er 
både Janicke og jeg veldig fornøyd med! 

Det at vi ble nominert, betyr at noen har sett 

og setter pris på den jobben vi gjør med nett
verkene i Arendal kommune. Det at vi også fikk 
hederlig omtale, betyr jo at enda flere har sett 
og verdsetter den jobben vi gjør, og jeg kjenner 
både på glede og stolthet over dette.  

Det er arbeidet vi gjør som nettverksledere 
i Arendal kommune, som var bakgrunnen for 
nominasjonen, og jeg har lyst til å dele litt fra 
dette.

Realfagsnettverk på ulike trinn
Det var i forbindelse med at Arendal kommune 
ble en realfagskommune, at det ble opprettet 
realfagsnettverk. I starten hadde vi ansvar for 
hvert vårt nettverk, Janicke hadde småskole

Gro Kleven Rød
Arendal kommune
gro.kleven.rod@arendal.kommune.no

Figur 1: Full aktivitet for mellomtrinnet.
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nettverket, mens jeg hadde nettverket på ung
domstrinnet. Nettverket på mellomtrinnet 
hadde ingen ordentlig nettverksleder, og etter en 
stund ble vi spurt om vi kunne ta det ansvaret 
sammen. Vi fant ut at arbeidet i de tre nettver
kene ikke trengte å bli så ulikt, og at vi kunne 
ta ansvar for alle tre nettverkene sammen. Det 
å ta et felles ansvar har vist seg å fungere godt.  

Janicke jobber på småskoletrinnet, og jeg 
jobber på ungdomstrinnet, men en gang i uka 
sitter vi sammen og legger planer for innholdet 
i nettverkene. Det at vi jobber på forskjellige 
trinn, gjør at perspektivet vi har på arbeidet, er 
ulikt. Skal vi jobbe med modellering på samlin
gen, vil det være annerledes å snakke om dette 
med lærere på 1. trinn enn med lærere som 
underviser på 10. trinn, selv om begrepet er det 
samme. Dette er spennende! Vi kan jobbe med 
de samme begrepene, og de samme oppgavene, 
men likevel blir samlingene forskjellige. Det at 
vi jobber på ulike trinn, men likevel jobber så 
tett i planleggingen av nettverkene, vil jeg påstå 
har vært en av suksessfaktorene i dette arbeidet. 

Janicke og jeg har mange gode diskusjoner 
om begreper og arbeidsmåter, og om hva som 
skal til for at matematikkundervisningen på de 
ulike trinnene skal bli best mulig. Noen hoved
linjer er vi likevel enige om. Vi er enige om at 
barn lærer best ved å utforske sammenhenger 
og bruke ulike representasjoner, ved å samtale 
og kommunisere, og ved at læreren har et sterkt 
søkelys på begreper. Dette gjelder uavhengig av 
om elevene er i småskolen, på ungdomstrinnet 
eller på videregående, og vi jobber derfor med 
de samme ideene på alle de tre nettverkene. 
Målet er å utvikle den matematiske kompetan
sen, og spesielt den relasjonelle matematiske 
forståelsen (Skemp, 1976) hos elevene i Arendal 
kommune. 

Læring og utvikling hos lærere
En måte å øke den matematiske kompetansen til 
elever i Arendal kommune på er å danne nett
verk av lærere som vil lære mer om å undervise 
i matematikk. Vi vil ha nettverk av lærere som 

syns det er gøy med utvikling, som vil utvikle 
kompetansen hos elevene sine, som ønsker å 
lære av hverandre, og som er villige til å bidra. 
Det har vi fått!

Ifølge Postholm (2012) er det flere faktorer 
som må være til stede for at vi som lærere skal 
lære. For det første må vi kjenne et behov for 
læring. Forskning og internasjonale undersø
kelser som TIMSS og PISA viser at norske elev
ers matematikkunnskaper ligger på et middels 
nivå, mens de i algebra scorer under, og til dels 
langt under middels (Grønmo og Hole, 2017). 
Grønmo og Hole (2017) påpeker også at en rela
tivt lav andel av våre elever velger å fordype seg 
i matematikk på videregående. Dette bør være 
nok til at matematikklærere kjenner på et behov 
for læring og utvikling. 

For det andre, skriver Postholm (2012), bør 
læringen være knyttet til egen praksis, inneha 
elementer av samarbeid, og foregå i et trygt og 
støttende miljø. Dette prøver vi også å oppnå 
på samlingene våre. Alt vi jobber med, har ele
menter i seg som kan tas med tilbake til egen 
skole(praksis). Det kan være undervisningsopp
legg, men vel så mye måter å jobbe på, enten det 
er bruk av samtaletrekk, Five Practices (Smith 
& Stein, 2011) eller modellering. Vi ønsker også 
at det kommer to lærere fra hver skole på hvert 
nettverk. Det at en er flere fra samme skole, gjør 
det mulig å samarbeide om å innføre nye ideer 
ved egen skole.

Det siste jeg vil trekke frem som avgjørende 
i denne sammenhengen, er viktigheten med en 
støttende og engasjert ledelse (Postholm, 2012). 
Det vil si en ledelse som er interessert i arbeidet 
som gjøres i nettverket, og som gir tid og rom 
til videre arbeid med innholdet fra samlingene. 
Skal vi lykkes med ideer fra nettverkssamling til 
implementering i skole slik at elevene får møte 
nye måter å lære matematikk på, trengs støtten 
fra ledelsen på skolene.

Nettverk bygger på tanken om kunnskaps
deling. På samlingene blir deltakerne presentert 
for teori, og vi jobber med dette på samlingene. 
Det er ønskelig at nettverksdeltakerne prøver 
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ut og deler kunnskap fra det vi arbeider med 
på samlingene, i egen skole. Erfaringene fra 
dette kan da tas med tilbake til nettverket for 
videre refleksjon. Det siste punktet har vært det 
vanskeligste å få til i arbeidet vårt. Fra Aren
dal kommune har vi full støtte fra øverste hold, 
og vi har også blitt invitert på et rektormøte i 
kommunen for å snakke om nettverksarbeidet. 
På den enkelte skole, derimot, er oppfølgingen 
av nettverksarbeidet veldig ulikt. Noen skoler 
setter av tid, og det legges til rette for faggrupper 
og deling i personalet. På andre skoler settes det 
hverken av tid eller ressurser til denne jobben. 
Det er synd, for det kan være en god måte å spre 
kunnskap på. 

Trådproblemet
Som et eksempel på tema, oppgaver og arbeids
måte på nettverkssamlinger viser jeg her til en 
av samlingene vi hadde i høst der vi jobbet med 
kjerneelementene i den nye læreplanen. 

Vi brukte deler av et opplegg som Beate 
Schrader Bordal (Moss kommune) har utar
beidet. En del av denne samlingen gikk ut på å 
jobbe med «trådproblemet». 

Oppgaven går ut på å klippe en tråd som 
ligger dobbelt, tvers av (se figur 2), for så å telle 
antall trådbiter.

Figur 2

Deretter brettes en ny tråd på samme måte, 
og den klippes tvers av på to steder. Trådbitene 
telles. Dette gjentas for tre, fire og fem klipp. 

Spørsmålet blir da hvor mange trådbiter det 
blir etter ti eller hundre klipp, og en naturlig 

forlengelse er selvfølgelig å se etter en generell 
formel. 

Vi utvider oppgaven med å legge en tråd som 
en S (se figur 4), for så å gjenta aktiviteten. 

Figur 4

Dette er en oppgave som er rik, og i arbeidet 
diskuterte vi problemløsningsstrategier, ulike 
representasjoner, kommunikasjon, resonne
ring og argumentasjon, abstraksjon og gene
ralisering. Til slutt reflekterte vi over hvordan 
denne oppgaven ivaretok kjerneelementene i 
matematikk. 

Hvorfor jobbe i nettverk?
Det å jobbe i nettverk opplever jeg som både 
gøy og lærerikt. Jeg gleder meg til samlingene, 
og det er utrolig givende å få lov til å diskutere 
matematikk og matematikkundervisning med 
lærere som er genuint interessert. I nettverkene 
deles gode undervisningsopplegg og gode nett

Figur 3: Representasjon av trådbiter.
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sider, og vi deler erfaringer med ulike oppgaver 
på ulike trinn. Denne høsten er det naturlig at 
den nye læreplanen er sentral, og nettverkene er 
en god arena for å bli kjent med form og innhold 
i denne. 

Det er også artig når det sitter 20 voksne 
mennesker og koser seg med en problemløs

ningsoppgave, for i etterkant å diskutere ulike 
måter å løse den på. Som regel kan oppgaven 
brukes i egen undervisning, men innimellom 
er den kun for egen forlystelse. 

Hvis vi ikke har det gøy med matematikk, 
klarer vi heller ikke å formidle til våre elever at 
det er gøy med matematikk! 
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Stedøy

Avansert tenking for alle
I denne artikkelen presenteres en problemlø
singsoppgave som brukes til å gi elevene mulig
heter for resonnement og problemløsing, til å 
bruke og utvikle matematiske representasjoner, 
bli oppmuntret til meningsfulle matematiske 
samtaler, oppleve at det å streve lenge med en 
oppgave og gjøre feil underveis kan bidra til ny 
innsikt og læring, og at samarbeid med andre 
elever gir stor gevinst, både sosialt og for å lære 
mer.

Alle elever skal tilbys like muligheter til 
avansert matematisk tenking. Læreren skal opp
fatte alle elever som fornuftig tenkende (sense 
makers) (Leinwand et al., 2014).

Dette er kjernen i gode prinsipper for under
visning i matematikk. Med dette som utgangs
punkt skal læreren legge til rette for å tilby 
elevene oppgaver som fremmer resonnement og 
problemløsing. Det skal være ufarlig å ta sjanser 
og gjøre feil, og det skal være normalt å måtte 
forkaste et forsøk på å løse et problem, for så å 
ta fatt på nytt. 

Læreren skal på forhånd ha tenkt ut ulike 
måter elevene kan komme til å angripe proble
met på, og hvilke metoder det er viktig å løfte 

fram i klassediskusjoner, slik at det faglige målet 
for timen blir nådd. Da vil hun kunne stimulere 
elevene til utholdenhet og gi dem gode innspill 
slik at de kan strekke seg og utnytte sitt lærings
potensial.  

Elevenes engasjement bør stimuleres og opp
rettholdes ved hjelp av lærerens kloke og timede 
bruk av hint og utvidelser. (Liljedahl, 2016)

Elevene skal få streve og gjøre feil, men 
hvis de viser tegn til å ville gi opp, må læreren 
komme inn med gode og gjennomtenkte inn
spill som får elevene til å tenke videre og gå på 
med ny iver og tro på seg selv. Læreren skal ha 
tenkt ut hvordan oppgaven kan forenkles og 
utvides etter elevenes ulike behov og forutset
ninger. 

Gjennom å lede samtalen på en god måte 
(Wæge, 2015) kan læreren få elevene interessert 
i hverandres ideer og sammen med elevene føre 
samtalen mot det matematiske målet for økta. 

I eksempelet som følger, har jeg observert 
elever i en 1Pklasse på en videregående skole. 
Elevene ble delt i tilfeldige grupper ved hjelp 
av korttrekking. På forhånd hadde lærerne 
satt sammen gruppebord og dekket dem med 
en duk av tykt papir som alle medlemmene i 
gruppa skulle skrive på. Det er et viktig poeng at 
oppgaven skal presenteres muntlig for elevene, 
slik at de hører godt etter og kan stille spørsmål 
både umiddelbart og underveis hvis det er noe 
som er uklart. 

Ingvill Merete Stedøy
Matematikksenteret
ingvill.m.stedoy@matematikksenteret.no
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Jeg har tatt bilder av elevenes arbeider, dis
kutert med dem underveis i løsingsprosessen, 
og observert hvordan de jobbet gjennom økta. 
Med dette som utgangspunkt har jeg analysert 
elevenes arbeid med oppgaven. 

Josephus’ problem
Problemet har fått navn etter en jødisk histo
riker, Flavius Josephus, som levde i det første 
århundret etter Kristus. Historien er fortalt av 
Josephus selv i «The Jewish War».1 Etter dette 
har det dukket opp mange varianter av proble
met, og det har blitt løst i matematikkmiljøer 
verden rundt. Våre elever fikk presentert føl
gende versjon, som ble gitt til elevene muntlig: 

I denne matematikktimen skal vi tilbake til 
det første århundret etter Kristus. Da var 
Flavius Josephus fanget av romerske solda
ter i en hule sammen med 40 andre jødiske 
soldater. I stedet for å overgi seg og bli drept 
av romerne ville jødene heller ta livet av 
hverandre. Josephus ba alle trekke en lapp 
med et tall mellom 1 og 41 og stille seg i en 
ring etter nummer. Alle skulle stille seg i en 
sirkel og plassere seg etter hvilket nummer 
de trakk. Selv hadde Josephus trukket lapp 
på forhånd.  

Så skulle annenhver mann drepe hver
andre, helt til bare én sto igjen til slutt. Han 
skulle begå selvmord. Hvem som skulle stå 
igjen til slutt, var lagt i Guds hender, siden 
de trakk nummer tilfeldig. 

Det startet med at nummer 1 hogg hodet 
av nummer 2, nummer tre hogg hodet av 
nummer 4, og så videre, runde etter runde, 
helt til én mann sto igjen. Josephus var en 
smart mann, så han hadde sørget for å få det 
tallet som han visste ville bli igjen til slutt. 
Da alle var døde, unntatt Josephus, overga 
han seg til romerne. De viste ham nåde, og 
han levde lykkelig til han ble en gammel 
mann og døde, mett av dage. 

På hvilken plass i ringen sto Josephus? 
Hvordan kunne han enkelt beregne hvor han 
måtte stå?

Jeg var deltagende observatør i to 1Pgrupper. 
I begge klassene satt elevene gruppevis ved store 
bord, og med hele bordet dekket av hvitt papir 
som de skulle skrive på. Dette ble gjort bevisst 
for å se om det var forskjell på aktiviteten hvis 
elevene satt ved bord, i forhold til om de sto ved 
vertikale tavler. Elevene ble delt inn i tilfeldige 
grupper med tre elever i hver.     

På alle gruppene startet elevene med å skrive 
opp tallene fra 1 til 41, og de fleste arrangerte 
dem i en sirkel. Så fulgte de prosedyren som var 
beskrevet i oppgaven. Alle elevene forsto dette, 
og alle unntatt de som hadde oversett ett eller 
flere tall i prosessen, kom fram til at Josephus 
sto på plass nummer 19. Dette viser at oppgaven 
har lav inngangsterskel og fungerer godt med 
hensyn til at alle elevene kommer i gang. 

Dette var egentlig bare oppvarming til selve 
utforskningen. For nå fikk elevene vite: 

Figur 1



tangenten 1/2020 21

Josephus regnet raskt ut hvor han skulle stå, 
og han hadde klart å regne det ut uansett 
hvor mange menn som sto i ringen. Hvordan 
kunne Josephus klare det? 

På denne delen av oppgaven hadde grup
pene ulike tilnærminger. Noen grupper kom 
helt fram til en formel, andre hadde funnet 
et mønster og kunne forklare med ord, mens 
andre igjen var på vei mot løsninger. Jeg gjengir 
hvordan gruppene presenterte hvordan de har 

jobbet, og hva de har funnet ut. Det er presen
tert i den rekkefølgen læreren og jeg bestemte 
hvordan det skulle presenteres. 

På figur 2 kan vi se hvordan den samme 
gruppa som har løst oppgaven på figur 1, har 
begynt å utforske hvem som står igjen til slutt 
hvis det er 2, 3, 4, 5, 6 og 7 menn i ringen. De 
har notert at hvis det er 3 eller 7 i ringen, så vil 
den som har det siste (høyeste) tallet, stå igjen 
til slutt. 

De bestemmer seg for å sette opp en tabell 
(figur 3). Men selv med tabellen er det litt van
skelig å finne en rask metode for å beregne hvem 
som overlever. Tabellen viser hvem som overle
ver fra og med 2 i ringen, til og med 41 i ringen. 
Tabellen på figur 3 viser at den overlevende er 
henholdsvis nummer 

1 – 3 – 
1 – 3 – 5 – 7 –  
1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 –  
1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 
  – 23 – 25 – 27 – 29 – 31 –  
1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 

Det siste tallet, nummer 19, er den som overle
ver når det er 41 menn i ringen. Denne gruppa 
finner ikke en rask måte å regne det ut på, men 
vi ser de er veldig nær. Den midterste raden 
viser differansen mellom antall i ringen og 
nummeret til den siste som overlever. Dette er 
noe de har tatt med i håp om å finne et møn
ster som kan hjelpe dem. De ser også at det er 

Figur 3

Figur 2
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et visst antall oddetall mellom hver gang det er 
nummer 1 som overlever, men de klarer ikke å 
finne eller formulere en regel.

Disse elevene viser at de kan systematisere og 
lete etter mønster. De har gode strategier, som å 
prøve et enklere problem som likner, og doku
mentere sine funn ved hjelp av en tabell. De er 
utholdende og villige til å prøve ulike meto
der. De ser en sammenheng i tabellen, mellom 
antall menn i ringen og hvem som overlever. De 
kommer imidlertid ikke fram til hvordan denne 
sammenhengen kan uttrykkes matematisk. De 
finner verken en algoritme eller en forklaring. 
Dermed kan de heller ikke sette opp en hypo
tese.    

Den neste gruppa jeg vil kommentere, figur 
4, er ei gruppe som har skrevet opp hvilke tall 
som er igjen for hver runde i ringen. De kon
staterer at i første runde blir alle 20 partallene 
drept, i andre runde dør hvert annet oddetall. 
Så er det differanse 8 mellom oddetallene som 
dør, neste runde er differansen 16, og til slutt 

differanse 32. Gruppa ser at toerpotenser spiller 
en rolle her, men de kommer ikke videre i denne 
tenkningen. Når de får et hint om å se hvem 
som overlever hvis det er akkurat 2, 4, 8 og 32 
i ringen, oppdager de at da vil alltid nummer 1 
overleve. De strever med å finne en god forkla
ring på dette, og ser ikke hvordan de kan bruke 
det til å finne en metode for å beregne den over
levende, uansett hvor mange som er i ringen. De 
må søke hjelp fra andre grupper. 

Gruppa på figur 5 ser at det er noe spesi
elt med differansen mellom de som dør i hver 
runde. De sier at det «dobler seg for hver runde». 

Figur 4

Figur 5 Figur 6
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De er i gang med å undersøke hva som skjer 
når det er færre menn i ringen. De viser at de 
kan ta i bruk strategien som går ut på å forenkle 
problemet. 

Gruppa på figur 6 har laget et skjema med 
antall menn i ringen i første kolonne, og hvem 
som overlever i andre kolonne. De har markert 
med en linje hver gang tallfølgen starter på 1 
igjen. Da jeg spurte dem: «Hvorfor går det ikke 
videre til 17 etter nummer 15?», så svarte de: 
«Det går ikke, for da er det jo bare 16 menn i 
ringen, så det begynner på 1 igjen!» Men de 
hadde ingen videre forklaring.  

Den endelige forklaringen får vi på de to 
neste gruppene, figur 7 og figur 8. De fant først 
en måte å beregne på hvem som kom til å over
leve. På arket ser vi at de har skrevet: 

2x − antall mennesker i ringen = 25 → 41 = 9 
                9 + 10 = 19

Da jeg spurte dem hva de mente, og om de 
kunne beregne hvem som overlevde hvis det var 
46 menn i ringen, skrev de:

 25 → 48 = 16  
 16 + 17 = 33

Og de forklarte: «Vi må finne det største 
tallet på formen 2x som er mindre enn antallet i 
ringen. Så tar vi antall i ringen minus det tallet. 
Til slutt må vi ta svaret og legge til 1 større enn 
svaret.» 

De hadde funnet algoritmen, men hadde en 
litt uhensiktsmessig notasjon, som bare de selv 
forsto. 

Vi ser at de også har beregnet hvem som 
overlever hvis det er 67 menn i ringen: 

 25 → 48 = 16  
 16 + 17 = 33

Den aller siste gruppa kunne både beskrive 
en algoritme og forklare hvorfor den blir riktig. 

De har også en ganske bra notasjon. De skriver 
(figur 8 og figur 9):

a = antall i ringen 
b = nærmeste toerpotens (mindre enn a) 
I a − b = x 
II x ∙ 2 + 1 = y

Figur 7

Figur 8

Figur 9 
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Denne gruppa hadde sett at når antallet i 
ringen er 2, 4, 8, 16, …, 2n, så vil alltid nummer 
1 overleve. Da jeg spurte om de kunne forklare 
hvorfor, klarte de å beskrive hvordan antallet 
i ringen kunne deles med 2 uansett hvilken 
runde de var på. Da ville tellinga på hver runde 
begynne på nummer 1, så han ville bli igjen til 
slutt. Hvis antallet i ringen var større enn en 
toerpotens, fant de ut at når det var drept så 
mange at de som var igjen, utgjorde en toer
potens, så ville den neste mannen etter det 
være nummer 1, og dermed overleve til slutt. 
Algoritmen de skrev, viste hvordan de kunne 
beregne hvor mange som måtte bli drept, før 
antallet som var igjen i ringen, var en toerpo
tens. Det var fantastisk å se hvor stolte de var 
når de hadde funnet ut dette, og ikke minst hvor 
stolte de var når de fikk lov, som siste gruppe, å 
forklare det for resten av klassen. Figur 8 viser 
utholdenhet og systematisering.  

Oppsummering
Elevene viste stor iver og utholdenhet i arbeidet 
med oppgaven. De var villige til å prøve på nytt 
hvis den første ideen ikke førte fram, og de var 
stolte av sitt eget arbeid. Gjennom klassesam
talen etterpå fikk elevene forklare hvordan de 
hadde tenkt, og vurdere de ulike metodene opp 
mot hverandre. Det ble nevnt strategier som å 
lete etter mønster, å forenkle problemet, å prøve 
seg fram, å generalisere/finne en algoritme eller 
formel, å sette opp en tabell og å lage en figur/
skisse. På denne måten har et prosessmål for 
timen blitt nådd, nemlig at elevene skal skaffe 
seg et sett av problemløsingsmetoder som de 
kan ta i bruk en annen gang. De som hadde 
kommet fram til at toerpotenser spiller en rolle 
for å finne en løsning på den generelle opp
gaven, kunne trekke fram at kjennskap til tall og 
klassifisering av tall kan være nyttig i matema
tisk problemløsing. På denne måten fikk læreren 

fram et av de faglige målene for timen, nemlig at 
elevene skulle se hvordan potenser kan brukes 
i en matematisk modell for et konkret problem. 

Læreren hadde et mål om å få elevene til 
å samarbeide godt i grupper og på tvers av 
grupper. Det var uten tvil godt samarbeid på 
gruppene. Tilfeldig gruppeinndeling gjorde at 
elevene ble oppmerksomme på kvaliteter hos 
hverandre som de kanskje ikke visste om fra før. 
Elevene viste også stor respekt for hverandres 
ideer. 

Når det gjelder samarbeid på tvers av grup
pene, var ikke det like tydelig. Der har vi sett 
at en annen organisering med elevene stående 
ved vertikale tavler gir langt bedre og naturlig 
samarbeid på tvers av grupper. 

Dette er beskrevet i artikkelen «Arbeid som 
en matematiker» (Stedøy, 2019). Det er dessu
ten godt dokumentert og forsket på av Liljedahl 
(2016). 

Note
1 Bok 3, kapittel 8, del 7
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Bredrup

Sommerfugl i logaritmeland
I matematikk arbeider vi med at elever skal 
oppdage sammenhenger selv, og bruke dette 
i videre arbeid. Det at regneoperasjoner kan 
danne inverse par, er en slik sammenheng. Helt 
fra første trinn opplever elever at regneoperasjo
nene kan danne symmetriske relasjoner ved at 
man starter med addisjon og subtraksjon, og så 
fortsetter man med multiplikasjon og divisjon. 
Dette gir godt grunnlag for elever for å etablere 
ideer om en symmetrisk struktur når det gjelder 
regneoperasjoner. 

På ungdomstrinnet blir elevene kjent med 
potensregning, og de observerer etter hvert at 
to tall kan kobles sammen ved at de opphøyes 
i nte grad og ved at nte grads rot trekkes, noe 
som igjen bekrefter ideen om at regneoperasjo
ner kan kobles som par med symmetrisk rela
sjon. Men hva skjer når man første gang begyn
ner å bli kjent med logaritmer? I de fleste bøker 
og digitale læreverk presenteres logaritmer kun 
som to typer, som briggske (med grunntall 10) 
og naturlige (med grunntallet e = 2,718…). En 
slik introduksjon kan føre til et brudd i en eta
blert symmetristruktur som er bygd opp. Man 
kan oppfatte at logaritmer med andre grunntall 
kanskje ikke finnes. 

Når elever i Norge jobber med eksponenti
alfunksjoner, brukes ulike grunntall utenom 
10 og tallet e, men dette gjelder ikke logaritme
funksjoner. Jeg stiller spørsmål ved om det kan 
skape forvirring hos noen elever at eksponenti
alfunksjoner og logaritmiske funksjoner kan
skje ikke henger sammen. Denne artikkelen er 
rettet mot undervisning i videregående skole, 
men er relevant for matematikklærere generelt. 

Jeg skal prøve å utdype tankene mine ved 
først å se på enklere regneoperasjoner som 
addisjon og subtraksjon. Det kan sies at det 
er funksjoner som transformerer et vilkårlig 
tall (argument) til et resultat (funksjon). Tenk 
på en regneoperasjon som adderer 2 til et vil
kårlig tall (f.eks. 3). Da må det også finnes en 
regneoperasjon som er invers til den, og som 
subtraherer 2, se figur 1. Man kan si at disse 
regneoperasjonene er symmetriske, det betyr at 
hvis 3 er et vilkårlig tall og 5 er resultat av den 
ene regneoperasjonen som adderer, så bytter 
disse tallene plass ved hjelp av den andre reg

Natalia Bredrup
Høgskolen i Østfold
natalia.bredrup@hiof.no

Figur 1
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neoperasjonen, som sub
traherer. Når elevene først 
blir kjent med funksjons
begrepet i grunnskolen, 
bruker lærebøkene gjerne 
en lignende funksjonsge
nerator som vist på figur 
2. Denne er her brukt for 
å visualisere inverse funk
sjoner, her eksemplifisert 
ved addisjon og subtrak
sjon, det vil si f(x) = x + 2  og f −1(x) = x − 2. Man 
kan bruke samme fremgangsmåte for å vise at 
dette prinsippet også gjelder for multiplikasjon 
og divisjon. I disse regneoperasjonene kan man 
observere en struktur, regneoperasjonene har et 
symmetrisk forhold, og henger logisk sammen. 
Strukturen kan bidra til tryggere læring, og 
hjelper til å etablere en holdning til (idé om) at 
ting henger sammen i matematikk, og at reg
neoperasjoner befinner seg i strukturer som er 
symmetriske.  

Jeg fortsetter med å se på et annet eksem
pel: 23 = 8, der 23 er en potens med tallverdi 8, 
grunntallet lik 2, og eksponenten lik 3. Tenker 
en at eksponenten skal holde seg til en fast 
verdi (3 i dette tilfellet) og grunntallet skal 
variere, blir det en potensfunksjon der varia
bel x er grunntallet og potensverdien x 3 faktisk 
er en funksjonsverdi, altså: f (x) = x 3. Det går 
an å gå motsatt vei ved at potensverdien skal 
variere, eksponenten blir da uendret, tallet 3. 
Funksjonsverdien blir lik grunntallet. Uttryk
ket for den omvendte eller inverse funksjonen 

blir f x x� � � �1 3 . Igjen, symmetrien er bevart, 
tallene 2 og 8 kan kobles sammen i begge ret
ninger, se figur 3.  

På denne måten kan man velge fritt blant 
så mange eksponenter man vil, for å vise at så 
lenge en eksponent har en fast verdi, blir det 
alltid mulig å koble sammen variabelen og 
funksjonen med gjensidig inverse funksjoner: 
f (x) = x n og f x xn� � � �1 , der n er den faste 
eksponentverdien og x > 0. 

Om jeg hadde mulighet til å undervise om 
logaritmer i videregående skole igjen, tror 
jeg at jeg ville starte med å vise sammenhen
gen mellom funksjon og variabel, som i dette 
eksemplet med potensfunksjon. Etter det ville 
jeg vende tilbake til likheten 23 = 8, og fortsette 
med å se på funksjoner der grunntallet har en 
fast verdi, for eksempel 2, som i dette eksem
plet. Jeg ville starte med å se på funksjoner hvor 
eksponenten er variabelen x, slik at potensver
dien også er funksjonens verdi: f (x) = 2x, se 
tabell 1.

Forhåpentlig er det noen nysgjerrige elever 
som lurer på om det finnes en funksjonssam
menheng som «går tilbake» fra potensverdier 

Eksponenten, x Funksjonell sammenheng Potensen, f (x) = 2x

0 →   ← ? 20 = 1

1 →   ← ? 21 = 2

−1 →   ← ? 2−1 = 1/2

3 →   ← ? 23 = 8

Tabell 1

Figur 2

Figur 3
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til eksponenter forutsatt at grunntallet fortsatt 
er det samme tallet 2, se tabell 1. På den måten 
kommer elevene frem til spørsmålet: «Finnes 
det en funksjon som er invers til f (x) = 2 x?» Og 
hvis svaret er «ja», hva er navnet på denne funk
sjonen, og hvordan er den definert? En lærer kan 
vise en intuitiv begrunnelse for at det skal være 
en omvendt funksjon, ved først å tegne grafen til 
f (x) = 2 x der man kan bruke verdiene fra tabell 1 
(og gjerne legge til flere verdier for en finere 

grafkurve), se figur 4. Hvis man snur grafen på 
figur 4 slik at xaksen og yaksen bytter plass, 
blir det en ny graf, se figur 5. Den nye grafen må 
ha et funksjonsuttrykk som gir denne grafen. 
Denne funksjonen skal være invers til f (x) = 2 x. 
Etter dette kan elevene bli introdusert for loga
ritmebegrepet og logaritmefunksjonen med 
grunntallet 2, og den er f −1(x) = x. Med enklere 
ord fungerer denne funksjonen slik at en finner 
eksponenten, som dette gitte grunntallet 2 må 
opphøyes i, for å få x (figur 6). Og det viktig
ste er å peke på at det ikke bare er tallet 2 som 
kan brukes som grunntallet her, men alle andre 
tall, så lenge de er positive og ikke lik 1. Igjen, 
symmetrien er bevart. Problemet er at akkurat 
denne symmetrien ikke kommer frem i norske 
lærebøker, der broen mellom eksponentialfunk
sjoner og logaritmiske funksjoner er bygd opp 
delvis, med bare to steiner som er representert 
av tallene 10 og e. 

Problemstilling 
Da jeg var elev på videregående trinn i Latvia 
(1998–2001), ble en logaritme introdusert som 
en logisk refleksjon til eksponentialfunksjoner. 
Vi jobbet med logaritmer med ulike grunntall, 
og det var en forutsetning at vi behersket de 
mest brukte potensene, for eksempel toerpotens 
for naturlige tall fra 1 til 20, treerpotens for tall 
fra 1 til 10, osv. Den måten å introdusere temaet 
på er fortsatt i bruk, noe som fremgår av dagens 
læreverk (Slokenberga, France & France, 2009;
Āboltiņa, Kriķis & Šteiners, 2011). Man begyn
ner å introdusere logaritmer og logaritmefunk
sjoner like etter temaet om eksponentialfunk
sjoner, og får på den måten vist en logisk sam

Figur 4

Figur 5

Figur 6
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menheng mellom disse funksjonene. Det legges 
vekt på å observere symmetrien i strukturen, 
noe jeg selv opplevde at jeg kunne beskrive 
som at «det finnes toveis relasjoner». På samme 
måten som eksemplet i innledningen viser: 
Velger en et tall (f.eks. 3), kan en få et annet tall 
(f.eks. 5) ved å addere 2. Samtidig kan en få 3 av 
5 ved å subtrahere 2. Og når det er snakk om 
potenser, kan en få for eksempel 8 av 2 ved å 
opphøye i den tredje, og omvendt, for å få 2 av 
8 trekkes tredjegrads rot av 8. Da jeg lærte om 
logaritmer, ble det brukt ulike grunntall, som 
gav meg en følelse av at alt henger sammen, og 
at den logiske strukturen var bevart. Det var 
ikke så vanskelig å forstå at hvis det er gitt et 
grunntall, og jeg kjenner til potensverdien, så 
er logaritmen den savnede eksponenten. Tenk, 
hvis grunntallet er et konstant tall, og ekspo
nenten er gitt, så er det mulig å regne ut poten
sverdi. Da var det helt opplagt for meg at det 
skal finnes også en motsatt relasjon, at det er 
mulig å finne den ukjente eksponenten for det 
faste grunntallet hvis potensverdien er gitt. Den 
motsatte relasjonen er altså beskrevet ved hjelp 
av en logaritme. Her prøver jeg å visualisere 
ideer som festet seg hos meg som elev i videre
gående skole, se figur 7. 

Jeg opplevde at dette bidro til rasjonell forstå
else av en logaritme, og at det skapte trygghet og 
stabilitetsfølelse ved at alt henger logisk sammen 
når det gjelder matematikk, at regneoperasjo
ner er symmetriske i sin virkning og fungerer 
begge veier. Det var annerledes å undervise om 

logaritmer da jeg først begynte å jobbe på en 
norsk videregående skole. Logaritmer ble frem
stilt kun som to bestemte typer og så ut som 
en egendefinert regneoperasjon rettet inn for å 
løse enkelte praktiske oppgaver, som et helhetlig 
uttrykk adskilt fra eksponentialfunksjoner.   

Studieåret 2016/17 ble jeg først kjent med 
pensum for S1matematikk, samt med temaet 
logaritmer. Jeg ble litt overrasket over at alle 
eksemplene og oppgavene inneholdt kun brigg
ske (lg x i engelsk notasjon, i noen norske bøker 
brukes det log x) og naturlige logaritmer (ln x). 
Det er selvfølgelig slik at man lærer også om 
briggske og naturlige logaritmer i Latvia, men 
dette skjer først etter at man har blitt kjent med 
logaritmer som har ulike grunntall, og deres 
egenskaper. Med andre ord presenteres brigg
ske og naturlige logaritmer i den latviske skolen 
som en delmengde av den store mengden som 
inneholder logaritmer med ulike grunntall. De 
to typene logaritmer blir forklart som spesielle 
tilfeller av logaritmer, som viktige fordi de er 
mest brukt i andre fagområder som fysikk, 
kjemi, astronomi osv. 

Jeg kan visualisere tanken min om hvordan 
den logiske og symmetriske strukturen kan 
se ut, ved å bruke en sommerfugl, et klassisk 
eksempel når man beskriver symmetri. På bildet 
vises toveisrelasjoner, og man kan se at den 
strukturelle symmetrien er bevart, se figur  8. 
Da jeg begynte å undervise om logaritmer i 
en norsk skole, opplevde jeg at store deler av 
kapittelet handlet om instrumentell læring, for 

Figur 7
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eksempel denne oppgaven, der man skal bruke 
digitale hjelpemidler for å få svaret (Heir, Enge
seth, Moe & Borgan, 2015, s. 141):  

Det er aktuelt å spørre hva som er verdien 
av denne oppgaven, og hva en elev lærer ved å 
løse den, siden det ikke er krav om å forklare 
resultatet man får ved å bruke digitale hjelpe
midler. Hvis denne oppgaven kan byttes mot en 
lignende oppgave som har enklere tall som må 
løses ved utregning (uten hjelpemidler!), blir en 
elev nødt til å tenke gjennom definisjonen av 
logaritmen for å løse den, og en rasjonell for
ståelse vil fremmes på en annen måte. Se på den 
ene oppgaven der man må finne logaritmeverdi 
uten hjelpemidler, tatt fra et latvisk læreverk 
som er i bruk i dag (Slokenberga et al., 2009, 
s. 141): 

Slik jeg ser det, kan læring av logaritmer 
være meget metodeorientert i norsk skole. En 
logaritme fungerer som et verktøy for å løse 
praktiske oppgaver. Dette er selvsagt positivt 
fordi man kan se hvordan en logaritme kan 
benyttes i ulike fagområder, og vise hvorfor vi 
bruker tid på temaet. Det vil likevel være slik at 
når logaritmer blir begrenset til bare to typer, 
ln x og lg x, i de fleste norske læreverk, kan det 
hindre rasjonell forståelse av logaritmer. Jeg 
tenker at grunnen til det kan være at elever har 
jobbet med eksponentialfunksjoner som har 
ulike grunntall, så ender det med kun to typer 
logaritmer som har grunntallet 10 eller tallet e. 
En undrende elev kan lure på om logaritmer 
med andre grunntall ikke eksisterer, og kan 
oppleve dette som et brudd med en godt etablert 
struktur der regneoperasjoner er symmetriske 
og sammenhengende. Og hvis jeg fortsetter med 
bildet av sommerfuglen, kan dette illustreres 
som over (se figur 9).

Sluttord 
Er det lett å fly når nesten en hel vinge mangler? 
Er det lett å forstå matematikk når det oppstår 
et brudd i den logiske tankegangen om sym
metriske relasjoner mellom regneoperasjoner? 
Hvis jeg hadde mulighet til å undervise igjen 

Figur 9Figur 8

(fortsettes side 44)
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Fyhn

Videregående er mer relevant
Yngvar er rørleggerlærling. Etter to år på yrkes
fag på videregående skole begynte han i rørleg
gerlære høsten 2019. Han trives som lærling. 
Hver dag møter han opp om lag en halv time 
før arbeidstiden starter, bortsett fra en gang 
han var seint ute og kom nesten 2 minutter for 
seint. Som lærling får han anledning til å jobbe 
overtid. Hvis de for eksempel må stenge vannet 
i ei boligblokk mens de jobber, så kan de ikke 
avslutte arbeidsdagen før jobben er ferdig og 
vannet er skrudd på igjen. Jeg tar en prat med 
Yngvar en dag i slutten av oktober. Han fortel
ler at han tjente 18 500 kroner i september, han 
sparer for å kjøpe leilighet. Jeg spør hvor han 
har lært å ha oversikt over økonomi, og hvor 
mye han har tjent. Svaret er at det har han ikke 
lært noe sted, han har funnet det ut selv under
veis.  

I forbindelse med de ny læreplanen er det 
interessant å få vite hva dagens lærlinger tenker 
om grunnskolematematikken. Det er interes
sant å få høre om hvorvidt matematikkfaget i 
morgendagens skole vil være relevant for dem 
som velger yrkesfaglig studieretning. Jeg valgte 
å snakke med rørleggerlærlingen Yngvar fordi 
jeg kjenner han. Jeg ville trolig fått andre svar 

hvis jeg snakket med en lærling i et annet fag. 
Jeg snakket med Yngvar om skolen en gang tid
ligere også, for tjue måneder siden. Da hadde 
han gått et halvt år på videregående skole. I til
legg har jeg snakket litt med noen murere, for 
å synliggjøre forskjeller mellom yrkesfagenes 
matematikk.

Det var vanskelig på ungdomsskolen
Jeg spør Yngvar hvordan han opplever det å gå 
på videregående skole. Han sier det er veldig 
forskjellig fra ungdomsskolen, og det er bra. 
Første året på videregående er det 2 ½ dag i 
uka med teorifag, og resten av tiden er de ute i 
produksjon. Han liker å ha pauser fra teorien. 
Yngvar forteller at matematikken på ungdoms
skolen var vanskeligere, og der var det mye som 
han ikke forsto. «Mens no på videregående så 
forstår æ det meste, og æ e en av de flinkeste i 
klassen med matematikk. Det e mye mer relat
ert matematikk [til yrkesfagene] også, som vi 
holder på med» (Yngvar, samtale, 15.02.2018). 
Jeg får vite at på videregående sitter de ikke så 
mye i klasserommet og gjør oppgaver. I matem
atikkfaget er de blant annet mye mer ute og gjør 
ting. Det liker Yngvar godt.

De nye læreplanene vektlegger at elevene får 
rom for dybdelæring. Ifølge NOU 2015: 8 henger 
dybdelæring tett sammen med utvikling av 
kompetanse. Elevenes forståelse av det de har 
lært, og av hvordan de kan bruke det de har 

Anne Birgitte Fyhn
UiT − Norges arktiske universitet
anne.fyhn@uit.no
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lært, i kjente og ukjente situasjoner, er viktig 
for å oppnå kompetanse. Da kan ikke skolen 
presentere nytt fagstoff før elevene har fått tid 
til å fordøye det de jobber med. Det er viktig å 
gi elevene nok tid til å sette seg inn i stoffet, det 
påpeker Yngvar også. Han forteller fra tiden på 
ungdomsskolen: «Æ husker vi gikk, vi begynte 
på et nytt tema, og så var vi ferdig med det, før 
æ rakk å bli ferdig med det, eller rakk å forstå 
det i det hele tatt. Og så var det rett på med en 
ny ting, og så før æ hadde rukket å skjønne den 
nye tingen, så begynte vi med enda en ny ting» 
(samtale, 22.10.2019). Derfor er det et poeng at 
læreplanene i fag ikke skal være for omfattende. 
Første trinn i fagfornyelsen handlet om å få på 
plass (a) arbeidsformer i faget og (b) hvilke 
kunnskapsområder som skal med. Dette kalles 
samlet for kjerneelementer i faget. Utdannings
direktoratet (2018) har fastsatt kjerneelementer 
i alle fag. Antall kunnskapsområder er redusert 
for å gi rom for dybdelæring. Måling er ikke 
lenger et eget kunnskapsområde i matematikk. 

Måling er viktig
Et av mine spørsmål var hva Yngvar synes er 
viktigst av de tingene han lærte i matematikk på 
barneskolen og ungdomsskolen. Yngvar svarer: 
«Pluss, minus, ganging og deling, garantert, … 
og så, ja, for mæ, så var jo måling også veldig 
fint å kunne, å lære mæ meter og centimeter og 
diverse sånt» (Yngvar, samtale, 22.10.2019). Han 
forteller at han sleit litt med desimeteren, men 
med en gang han forsto den, så var den kjem
pelett. Jeg sa at måling ikke er eget hovedtema 
i den nye læreplanen. «Æ syns måling e nokka 
av det aller viktigste i matematikken. Æ bruke 
det jo daglig sjøl i det yrket som æ e i» (samtale, 
22.10.2019), var den umiddelbare kommentaren 
jeg fikk. Figur 1 og 2 viser to bilder som Yngvar 
har tatt av måling.

Yngvar fortsatte med å si at det blir fort kje
delig å sitte bak pulten med blyant og papir. 
Da blir det gjerne til at man ikke orker å følge 
med, man sitter bare og gleder seg til at timen 
er ferdig. Derfor bør man heller gå ut og gjøre 

Figur 1: Røret må måles før du kapper det. Figur 2: Mål vasken for å sjekke at krana er plassert 
akkurat i midten.



1/2020 tangenten32

litt praktiske ting som å måle ting, med tomme
stokk eller målebånd. Det kan også være fint å 
ha litt repetisjon på desimeteren. Han påpeker 
at det ikke er nok å ha slike repetisjonsoppgaver 
på papir, man må også ut og gjøre ting. Jeg spør 
Yngvar om desimeter er viktig for rørleggere. 
Han svarer at de bruker ikke desimeter, men han 
vet ikke hvordan det er med de andre yrkene. 
«Vi bruke meter, centimeter og millimeter» 
(SMS, 29.10.2019). Jeg har tidligere fått påpekt 
fra murere at desimeter er viktig. Desimeter er 
den eneste målenheten som er egnet til å beregne 
volum, hvis du vil ha svaret i liter.

I første samtale, mens han gikk på videregå
ende, gir Yngvar et eksempel på måling fra en 
matematikktime tidligere samme dag. De dro 
ut og målte trapper i stedet for å sitte i klasse
rommet og jobbe. Jeg spurte hva det gikk ut på, 
å måle trapper. «Vi sku måle lengda og høyda, 
og så skulle vi ta en av dem og gange med to. 
Og så skulle vi plusse det sammen. Og da fikk vi 
ett eller anna tall som, sånn at vi fikk vite at det 
var komfortabelt å gå i trappa eller ikke» (sam
tale, 15.02.2018). Det Yngvar refererer til her, er 
den såkalte trappeformelen (Andersen & Brørs, 
2017). Han har målt trapper på skolen den dagen, 
dette er en praktisk oppgave. Målene inngår i en 
formel. Yngvar redegjør for innholdet i formelen, 
og han kan fortelle hva formelen brukes til. Dette 
er en tilfeldig ettermiddag, et halvt år etter at han 
gikk ut av ungdomsskolen med karakteren 2 i 
matematikk. Måling av trapper er arbeid fram 
mot et av kompetansemålene i læreplanen for 
1PY, bygg og anleggsteknikk, «tolke og bruke 
formler som gjelder dagligliv og yrkesliv» (KD, 
2019a). Yngvar forteller at her er en matematisk 
regel som ikke er tilfeldig – dette er arbeid med 
kjerneelementet resonnering og argumentasjon. 
Læreren har hatt trappeformelen som mål for 
timen, mens elevenes mål for timen var å måle 
trapper for å finne ut om de var komfortable å gå 
i. Det Yngvar forteller fra timen, er at han er på 
vei mot kompetansemålet, men læreren la opp til 
at elevene skulle fokusere på læringsprosessen i 
stedet for å fokusere på sluttproduktet. 

Utforsking betyr å ta imot en invitasjon
Da Yngvar gikk på ungdomsskolen, sa han aldri 
noe som helst om det de hadde gjort på skolen, 
når ettermiddagen kom. Jeg spurte ved flere 
anledninger, men standardsvaret var at han 
ikke husket. Det er med god grunn at jeg som 
gammel matematikklærer undres over hva som 
er galt med ungdomsskolen. Jeg tenker at her 
har vi noe å lære av hvordan matematikkfaget 
er lagt opp i videregående skole. Yngvar presen
terer meg for et nydelig eksempel på hvordan 
videregående skole jobber med grunnleggende 
muntlige ferdigheter i matematikk, slik det er 
beskrevet i læreplanen for bygg og anlegg
steknikk (KD, 2019a), han skaper mening gjen
nom å kommunisere matematiske ideer. Han 
beskriver virkeligheten gjennom matematisk 
språk, dette inngår i to kjerneelementer: (a) 
modellering og anvendelser, og (b) representas-
jon og kommunikasjon. Yngvar forteller hvor
dan det å måle høyde og bredde på trinnene i 
ei trapp gir mening. Han kommuniserer ideer 
om hva som skal til for at ei trapp er komforta
bel å gå i, ved bruk av uformelt språk og enkelt 
matematisk språk. Dette er nytt stoff han ble 
introdusert for på skolen samme dag. Jeg tolker 
det han forteller, som at han har fått forvent
ninger om at det han gjør i matematikkfaget, 
skal gi mening. Slike forventninger hadde han 
ikke på ungdomsskolen. 

I første innspillsrunde til læreplan for 
grunnskolen (Utdanningsdirektoratet, 2018) 
innledes teksten om kjerneelementet Utforsking 
og problemløsing slik: «Dette kjerneelementet 
er det viktigaste for faget og for høvet til dju
pnelæring. Dei andre kjerneelementa må sjåast 
i samanheng med dette.»  Skovsmose (2003) 
bruker betegnelsen undersøkelseslandskap om 
utforskende situasjoner, situasjoner der elever 
først inviteres til å være spørrende og deretter 
velger å ta imot invitasjonen. Det kan være 
mange grunner til at elever takker nei til en 
slik invitasjon. Skovsmose påpeker at karak
teristikken undersøkelseslandskap er relativ, og 
ikke absolutt. Det betyr at det fins ingen tema 
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som er undersøkelseslandskaper i seg selv. Noen 
invitasjoner blir tatt pent imot av enkelte elev
grupper, andre invitasjoner blir tatt pent imot 
av andre grupper elever. Derfor må elevene ha 
noe å velge i. 

Derfor bliver det også en grundlæggende 
pædagogisk oppgave at vurdere, hvilke 
landskaber der faktisk kan komme til at fun
gere som undersøgelseslandskaber i forhold 
til bestemte elevgrupper: alder, interesse, 
køn, mv. taget i betraktning. (s. 148)

I eksempelet med trappemåling har læreren 
invitert elevene med på måling av trapper. Det 
er ikke sikkert at Yngvar hadde tatt imot en 
invitasjon til å finne en trappeformel. Ordet 
formel inngikk ikke i det han fortalte fra timen, 
han brukte sitt eget språk. Han målte trapper 
for å finne ut om trappene var gode å gå i, og 
han har fått med seg poenget med det de gjorde 
i timen. Han har kommet fram til «ett eller 
anna tall» som forteller om ei trapp er god å gå 
i eller ikke. Aktiviteten trappemåling har her 
bidratt til at Yngvar erfarer at tall kan inneholde 
en mening. Han forteller at han liker å bli invi
tert med på å gjøre praktiske ting utenfor klas
serommet. Dette benytter læreren til å vurdere 
at trappemåling er et landskap hun kan invitere 
elevene med på å undersøke. 

Yngvar forteller at på videregående er 
matematikken mye mer relatert, «og det gjorde 
at man ble mye mer motivert også, til å holde 
på med det. Mens på ungdomsskolen var det 
ikke så mye motivasjon, fordi at man forsto 
egentlig ikke helt ka man skulle bruke det til. 
Med mindre man skulle gå studiespesialiser
ing, da» (Yngvar, samtale, 15.02.2018). Yngvar 
forteller med andre ord at på ungdomsskolen 
ble klassen invitert til å være med på matem
atikk som var beregnet på dem som skulle gå 
studiespesialisering. Han hadde planer om å ta 
en yrkesfaglig utdanning, mens matematikk
faget inviterte til noe annet. På den bakgrunnen 

er det forståelig at han ikke fulgte med, og heller 
satt og gledet seg til timen var ferdig.

Ifølge NOU 2015: 8 betyr dybdelæring ikke 
dybde i alt for alle. For å kunne gå i dybden 
i enkeltemner forutsetter det at elevene har 
muligheter for å gjøre valg. Dette er i samsvar 
med Skovsmoses (2003) poeng om at det ikke 
blir noe undersøkelseslandskap dersom elevene 
takker nei til invitasjonen om å være med. Da 
Yngvar begynte på videregående, takket han ja 
til flere invitasjoner, blant annet takket han ja til 
å fordype seg i emnet trappemåling.

Litt murermatematikk
Et eksempel på utforsking innenfor temaet 
måling er at elever får i oppgave å utforske hvil
ken matematikk som er relevant for en yrkes
gruppe de selv velger å studere nærmere. En 
slik oppgave kan fungere som undersøkelse
slandskap, hvis elevene velger å ta imot invita
sjonen. Det kan være krevende for læreren å gi 
elevene utforskende oppgaver av denne typen, 
fordi læreren mister kontrollen. Det er ikke godt 
å vite hva elevene finner ut, det vil avhenge av 
hvem de spør. Jeg spør tre stykker som jobber i 
murerfaget, om hva de bruker matematikk til. 
Murerlærling Marius bruker matematikk til 
utmåling i forbindelse med kapping av fliser 
og for å ta hull til rør. I tillegg regner han mye 
kvadrat og kubikk når han støyper og avretter. 
Murer Sigurd ramser opp: blandingsforhold, 
lagtykkelse, utmåling av arealer for materialer. 
Han fortsetter med å si at egentlig er alt han gjør 
i hverdagen, fylt med matematikk.

Murmester Ottar forteller at murere bestil
ler betong i liter. Skal de ha mindre enn 1 m³, 
så kjøper de sekker med 25 kg tørrbetong, der 
1 sekk gir sirka 14 l betong. Trenger de mer enn 
1 m³, så bestiller de ferdigbetong i kubikkme
ter. Han gir meg et konkret eksempel på bruk 
av desimeter: Hvordan regner du ut hvor mye 
betong du trenger, hvis du skal støype funda
ment til en veranda? Du kan for eksempel ha 
12 forskalingsrør med diameter 20 centime
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ter. Rørene har en gjennomsnittslengde på 1,2 
meter. Her sier mureren at det er viktig å velge 
riktig målenhet når man skal regne i hodet. 
Gjør du målene om til desimeter, kan du gjøre 
et raskt overslag som gir 1 ∙ 1 ∙ 3,14 ∙ 12 ∙ 12, som 
blir sirka 450. Det runder du opp til 500 liter 
eller en halv kubikkmeter med betong. Da har 
du mer betong enn du trenger. Står du på en 
byggeplass og ikke kan beregne dette i hodet, 
så ender det med at du går inn på brakka, setter 
deg ned og finner fram telefonen for å gange ut 
på kalkulator. Dette tar tid. I tillegg er det mye 
større risiko for å gjøre kommafeil når du regner 
på kalkulator, enn når du regner i hodet. 

Både kommafeil og unødig tidsbruk kan 
medføre ekstrautgifter for bedriften du jobber 
i. Det å kunne gjøre overslag er viktig for kon
troll, i arbeidslivet kan det være katastrofalt om 
du regner riktig i kun 90 % av tilfellene. Dette 
eksempelet inngår i et av kompetansemålene for 
1PY, bygg og anleggsteknikk, «innhente data 
fra praksisfeltet, gjøre overslag og bereginger 
og lage formålstjenlige fremstillinger av resul
tatene og presentere disse» (KD, 2019a). Det er 
ingen kompetansemål knyttet til hoderegning 
for 1PY. I ungdomsskolen har læreplanen ett 
kompetansemål knyttet til hoderegning, på 
åttende trinn, «utvikle og kommunisere strate
gier for hoderegning i utregninger» (KD, 2019b). 
Kompetansemålet for 1PY om å gjøre overslag 
og beregninger åpner for at lærerne kan jobbe 
med utvikling av hoderegningsstrategier i situ
asjoner som er relevante for praksisfeltet. Ved at 
lærerne kommuniserer med fagfolk fra praksis
feltet, vil de kunne legge til rette for en fornuftig 
tolking av læreplanen.

Vinkler er også viktig
I tillegg til de fire regneartene og måling trek
ker Yngvar fram at vinkler er viktig: «Grader 
eller vinkla e like viktig som måling og kanskje 
litt mer viktig. Vi bøye jo rør i vinkla fra ish 
180 til 90 grader, og vi har dela som går i 15, 
30, 45, 60, 90 og 88,5 grader på vann og avløp» 
(Yngvar SMS, 28.10.2019). Her forteller han at 

i tillegg til å kunne måle vinkler må rørleggere 
også kunne lage vinkler med forskjellig stør
relse. Jeg stusser på 88,5 grader, den var ny for 
meg. De andre vinklene er jeg fortrolig med fra 
mitt liv som matematikklærer. Jeg skriver til
bake at jeg forstår ikke 88,5 grader, og spør hvor 
det brukes. «Det e det samme som 90 grader, 
bare at vi bruke heller 88,5 på avløpsdela og 90 
på vann. Fordi på avløpet så må det være fall, 
og det e lett å få motfall med 90 grader. Så det 
lages ikke 90 grader avløpsdela. Bare 88,5, som 
e nesten helt lik. Bare litt forskjell for å få fall 
i røran» (SMS, 28.10.2019). Fall betyr her at et 
avløp skal være plassert det laveste stedet på 
golvet. Det fins regler og standarder for hvor 
bratt fallet skal være, fallet oppgis ofte som et 
forholdstall. Yngvar redegjør her for praktiske 
resonnementer der matematikk inngår, og han 
argumenterer for hvorfor det ikke er funksjonelt 
å bruke avløpsrør der vinkelen er 90 grader. 
Dette er kjerneelementet resonnering og argu-
mentasjon (KD, 2019a). Yngvar snakker matem
atikk, det gjorde han aldri på ungdomsskolen. 

Matematikkdidaktikeren Anne søker på 
nettet for å finne en definisjon av fall. VVSfo
rum (2018) har en beskrivelse: I et dusjområde 
er det nødvendig med et fall på minimum 1 
: 50, for å sikre rask og god avrenning. Mens 
i et våtrom skal høydeforskjellen mellom 
toppen av slukrist og membranen ved døra 
være minimum 25 mm. Yngvar syns denne 
beskrivelsen er litt rar. Jeg spør derfor om han 
kan forklare hva fall er. Her legges det vekt på 
kjerneelementet representasjon og kommunikas-
jon. «Måten avløpsrør e vinkla på», svarer han. 
«Dem e vinkla på en måte sånn at alt som e inni 
der, ska kunne renne ut av sæ sjøl. Så hver 60 cm 
lengde e røret 1 cm lenger ned enn de forrige 60 
cm i lengden … Det e minstekravet til kor mye 
fall det kan være» (samtale, 08.11.2019). Her for
teller han at minstekravet til fall er 1 : 60. Jeg 
spør videre hva motfall er.  «Det e det motsatte, 
at det som e inni røret, ikke renn ned av sæ sjøl, 
fordi røret ikke e vinkla godt nok nedover. Så da 
ende det med å bli motfall, sånn at røret tetter 
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sæ med alt mulig rart.» Han gir et eksempel 
for å klargjøre ytterligere: «Hvis røret kommer 
fra en andre etasje og går rett ned, og så i en 
90 graders sving, så kan det jo ende opp med 
at, når liksom røret går rett ned, at røret ikke 
går rett, men litt på skrå, sånn at akkurat i den 
svingen så blir det motfall sånn at det liksom 
renn tilbake og stoppe akkurat i den 90 grad
eren» (samtale, 08.11.2019). Yngvar forklarer fall 
i konteksten avløpsrør, mens VVSforum (2018) 
bruker konteksten våtromsgolv. Han bruker 
data fra sitt praksisfelt, som er rørleggerfaget.

Sluttord
Dessverre ser det ut til at intensjonen om å 
oppnå dybdelæring i matematikk også har 
bidratt til det motsatte, ved at kompetanseom
rådet måling er fjernet fra læreplanen. I forrige 
læreplan LK06 og LK06S (KD, 2013) skiller 
måling seg fra de øvrige kompetanseområdene/
hovedområdene ved at måling er den mest 
praktiske delen av matematikkfaget. I LK06 og 
LK06S omhandler kompetansemålene på områ
det måling for ungdomstrinnet blant annet at 
elevene skulle kunne gjøre overslag over og 
beregne lengde, vinkel, areal og volum, bruke 
målestokk, velge høvelige målenheter, og dis
kutere presisjon og måleusikkerhet. Disse kom
petansemålene er relevante for elever som ser 
for seg en fremtid i bygningsbransjen. Dette skal 
nå vektlegges mindre. Hoderegning vektlegges 
ikke eksplisitt i læreplanen etter åttende trinn. 
Disse momentene kan gjøre det utfordrende 
for lærere i ungdomsskolen å legge til rette for 
de elevene som ønsker seg til byggfag og andre 
yrkesfaglige studieretninger. Målsettingen med 
fagfornyelsen var å gjøre fagene mer relevante. 
Det er litt opp til den enkelte lærer å sørge for at 

matematikkfaget blir mer relevant for alle grup
per elever, også i ungdomsskolen.
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Anderson

Argumentasjon  
i regnefortellinger
Evnen til å begrunne svaret elevene gir i mate
matikkfaget, har blitt trukket frem som sentral 
hos flere forskere (Hovik & Solem, 2013; Kilpa
trick, Swafford & Findell, 2001). Søkelyset på 
argumentasjon vil kanskje bli enda større frem
over, da ‘resonnering og argumentasjon’ er et av 
kjerneelementene i den nye læreplanen (Kunn
skapsdepartementet, 2018). Denne artikkelen 
er skrevet med bakgrunn i min masteroppgave. 
Formålet med masteroppgaven var å under
søke hvordan prosedyremessig og begrepsmes
sig kunnskap1 kom til uttrykk i den skriftlige 
og muntlige argumentasjonen til elever i en 3. 
klasse. Sammen med tre medstudenter under
søkte jeg elevenes skriftlige regnefortellinger 
og hadde en samtale med hver enkelt elev om 
det de hadde skrevet, i etterkant. Funnene mine 
viste at det er viktig å snakke med elevene for 
å få dypere innsikt i deres kunnskap. Datainn
samlingen var en del av et større forsknings
prosjekt ved Høgskulen på Vestlandet, hvor 
argumentasjon i matematikkfaget er et av 
fokusområdene.2 I denne artikkelen vil jeg løfte 
frem to eleveksempler fra masteroppgaven, for 
å illustrere hvordan vi som lærere kan studere 

elevenes argumentasjon for å få innsikt i deres 
kunnskap i matematikkfaget. 

Elevenes uttrykksformer 
«Når vi uttrykker oss, forteller vi hva vi tenker» 
(JohnsenHøines, 2011, s. 61). Med bakgrunn i 
dette blir elevenes kunnskap synliggjort gjen
nom uttrykksformene de bruker. Formålet med 
denne studien var å studere argumentene og de 
ulike uttrykksformene elevene brukte både når 
de laget skriftlige regnefortellinger, og når de i 
etterkant forklarte muntlig hvordan de hadde 
tenkt da de skrev regnefortellingen. Hvor
dan elevenes kunnskap ble synliggjort i deres 
skriftlige og muntlige argumentasjon, var også 
i fokus. Argumentasjon ble forstått som det 
elevene legger til grunn for å begrunne svaret 
i regnefortellingen sin (Anderson, 2019, s. 5). 
Det å overbevise oss studenter om at svaret i 
regnefortellingen var riktig, både skriftlig 
og muntlig, var også en del av forståelsen av 
begrepet. JohnsenHøines (2011, s. 70) fork
larer begrepet begrepsuttrykk som «alt uttrykk 
for tanken; muntlig språk, tegn, kroppsspråk». 
Elever kan uttrykke seg på mange ulike måter, 
noe som også ble lagt vekt på i denne studien. 
Multimodal argumentasjon er et begrep som var 
nyttig å bruke for å analysere eleveksemplene 
jeg trekker frem i denne artikkelen. Begrepet 
innebærer at to eller flere uttrykksformer ble 
tatt i bruk da elevene argumenterte for svaret i 
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regnefortellingene sine. I denne artikkelen vil to 
eleveksempler illustrere hvordan det å ta i bruk 
flere uttrykksformer kan ha ulike funksjoner i 
elevenes argumentasjon (se figurene 1 og 2). 

To former for kunnskap: prosedyremessig og 
begrepsmessig 
Ved å studere elevenes skriftlige og muntlige 
argumentasjon ønsket jeg å få innsikt i hvil
ken kunnskap de uttrykte i matematikkfaget. 
I masteroppgaven min ble begrepene prosedy-
remessig og begrepsmessig kunnskap brukt som 
en del av analyseverktøyet. Tabell 1 viser defi
nisjonene av disse begrepene. Definisjonen av 
begrepene ble dannet med bakgrunn i teori og 
forskning. Ifølge Hiebert og Lefevre (1986) kan 
elevenes kunnskap kategoriseres som en blan
ding mellom prosedyremessig og begrepsmes
sig. Elever kan dermed ha elementer av begge 
formene for kunnskap, og det vil derfor ikke 
være hensiktsmessig å si at en elev enten har 
prosedyremessig eller begrepsmessig kunnskap. 

Ved å ta i bruk dette analyseverktøyet kan 
lærere få innsikt i elevenes kunnskap. Lære
ren kan videre avdekke hvilke elementer av 
elevenes kunnskap som trenger videreutvikling. 
Derfor er det viktig at elevene kan uttrykke sin 
kunnskap og ikke minst får mulighet til dette 
i undervisningen. Videre vil jeg trekke frem 
eksempler på hva jeg fant hos to av de seks elev
ene jeg analyserte i min masteroppgave.

Elev A og elev B 
I analysen av elevenes skriftlige regnefortellin
ger var jeg blant annet opptatt av å se på deres 

bruk av tegning som en del av argumentasjo
nen. Tegningene til elev A og elev B hadde ulik 
funksjon i deres argumentasjon. Derfor har 
jeg valgt å vise disse eleveksemplene i denne 
artikkelen. Det er viktig å understreke at det er 
tegningens funksjon som her er i fokus, og hvis 
verbalspråket og tallsymbolene hadde blitt tatt 
i betraktning, kunne analysen vært en annen. 
Elev A skrev en regnefortelling om turning, som 
er gjengitt på figur 1. 

Regnefortellingen har to spørsmål og to svar. 
I min analyse har jeg tatt utgangspunkt i regne
fortellingens siste del, da jeg har tolket det som 
at tegningen hører til denne delen. Formålet 
med analysen var å se hvilken funksjon tegnin
gen har i elevens argumentasjon.

Med verbalspråk skriver eleven «jeg vill ha 
en is og en kola og et soker spin vor mye har 
jeg». Svaret hennes er «110». Nederst til venstre 
på arket har hun tegnet en is som koster femti 
kroner, en cola som koster femti kroner, og et 
sukkerspinn som koster ti kroner. Eleven har 
tegnet varene hun beskrev med verbalspråket 
i regnefortellingen sin, og det er dermed en 
sammenheng mellom verbalspråk og tegning. 
Verbalspråket uttrykker her antall varer eleven 
vil kjøpe, mens tegningen uttrykker prisen på 
varene. For å få en forståelse for svaret må man 
dermed lese både verbalspråket og tegningen. 
Tegningen har dermed en sentral funksjon i 
elevens argumentasjon. Elevens argumentasjon 
er dermed multimodal. Dette viser at eleven kan 
uttrykke seg gjennom ulike uttrykksformer, 
som kan vise tegn på faglig forståelse (Ulland, 
Røskeland & Herheim, 2018; Kilpatrick et al., 

Prosedyremessig kunnskap Begrepsmessig kunnskap

Hvis elevene baserer sine argumenter på utførelsen 
av prosedyrer med spesifikke tall og de ikke klarer 
å forklare nærmere hvorfor prosedyren fungerer, vil 
argumentasjonen deres være en prosedyremessig 
argumentasjon.

Klarer elevene å se og bruke relasjoner mellom 
tall, ser ut til å ha en forståelse for operasjonene de 
utfører, og klarer å generalisere forståelsen til flere 
sammenhenger, vil argumentasjonen deres være en 
begrepsmessig argumentasjon.

Tabell 1: Prosedyremessig og begrepsmessig kunnskap. Hentet fra Anderson (2019, s. 13).
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2001). Med bakgrunn i dette ser eleven ut til å 
ha en forståelse for operasjonene hun har utført. 
Som vist i tabell 1 har eleven dermed elementer 
av begrepsmessig kunnskap. 

Elev B har derimot en tegning som er en 
illustrasjon, da tegningen ikke har en funksjon 
i elevens argumentasjon. Som vist på figur 2 
handler elev Bs regnefortelling om blomster. 
Hun har plukket tjuefem blomster, men mister 
ti blomster og har da femten blomster igjen. 
Nederst på arket har eleven tegnet tre blom
ster. De tre blomstene viser ikke samme antall 
som noen av tallsymbolene i regnefortellingen, 
og fungerer mer som en dekorasjon til regne
fortellingen. Tegningen er ikke avgjørende for 
å komme frem til svaret i regnefortellingen, 
slik tilfellet var hos elev A. Tegningen har ikke 
en funksjon i elevens argumentasjon, og med 
bakgrunn i tegningen var det derfor vanskelig 
å si noe om hvorvidt eleven viste elementer av 
prosedyremessig eller begrepsmessig kunnskap 
i sin argumentasjon. Elev As og elev Bs bruk av 

tegning i sine regnefortellinger er dermed svært 
ulike. Mens både tegningen og verbalspråket i 
elev As regnefortelling ser ut til å være nødven
dige for å komme frem til svaret, blir tegningen 
brukt som en illustrasjon hos elev B. Dette viser 
at elever kan uttrykke seg på ulike måter gjen
nom ulike uttrykksformer, og derfor kan det 
være hensiktsmessig å introdusere elever for 
ulike uttrykksformer i undervisningen.Analy
sen av elev Bs regnefortelling viste et behov for 
å snakke med eleven for å få dypere innsikt i 
hennes kunnskap. I samtalen med elev B i etter
kant av skrivingen av regnefortellingen fant jeg 
elementer av både prosedyremessig og begreps
messig kunnskap. Da eleven ble spurt om hvor
for hun har fått femten til svar, svarte hun først: 
«Fordi det er riktig.» Dette er en uttalelse jeg så 
på som prosedyremessig kunnskap, da eleven 
ikke forklarte nærmere hvorfor svaret var riktig. 
En grunn til at eleven ikke forklarte nærmere, 
kan være at det var vanskelig å forklare. Når 
eleven gir en slik uttalelse, er det derfor nød

Figur 1: Elev A sin regnefortelling.
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vendig at vi som lærere stiller spørsmål som 
for eksempel «hvorfor er det riktig?», slik at vi 
utfordrer eleven. Dette kan gi dypere innsikt i 
deres argumentasjon (Yackel, 1995; Singletary 
& Conner, 2015). Senere i samtalen ser eleven 
ut til å ha en forståelse for operasjonene som 
blir utført, da hun sier: «Jeg vet jo at ti kommer 
før tjue, da. Det er bare ti mer etter det … Og 
så er det fem der.» Eleven peker på 5tallet i 25 
når hun sier «der». I dette utsagnet begrunner 
eleven ved å bruke relasjoner mellom tall, og 
jeg tolket det som at eleven viser elementer av 
begrepsmessig kunnskap. Spørsmålsstillingen 
utfordrer elevens argumentasjon, og ser da ut 
til å bidra til dypere forklaring og elementer av 
begrepsmessig kunnskap. Dette eksemplet viser 
at i samtale med eleven blir det gitt mer grun
nlag for å kunne si noe om hvilke elementer av 
de to formene for kunnskap eleven gir uttrykk 
for å ha. 

Mer innsikt i elevenes kunnskap i samtale 
med dem
Et av mine hovedfunn var at elevenes munt
lige argumentasjon var mer eksplisitt enn den 
skriftlige argumentasjonen. Dette gjorde at det 
var mer grunnlag for å kunne si noe om hvor
vidt elevenes argumentasjon hadde elementer av 
prosedyremessig og begrepsmessig kunnskap. 
Det å utfordre elevenes argumentasjon ved å 
stille spørsmål og samtidig gjøre dem bevisst på 
hva mottakeren forventer av dem, er to viktige 
stikkord jeg vil trekke frem i dette avsnittet. 

I sin forskning har Yackel (1995) under
søkt hvordan elever forklarte og snakket om 
sine matematiske løsninger og sin tenkning. 
Et eksempel fra hennes forskning var at lære
ren sa til eleven at han eller hun ikke forstod 
hva eleven mente. Lærerens utsagn utfordret 
eleven til å gi mer informasjon og overbevis
ning enn det som hadde blitt gjort hvis læreren 
ikke hadde stilt spørsmål. Singletary og Conner 
(2015) studerte spørsmålene læreren stilte til 
elevers argumentasjon. De fant ut at det er mer 
sannsynlig at elevene gir eksplisitte begrunnel
ser, når læreren stiller spørsmål til og utfordrer 
elevenes argumentasjon. Med bakgrunn i dette 
kan læreren være en støtte for å utvikle argu
mentasjonen til elevene. Det kan også vise at 
spørsmålsstillingen kan gi mer eksplisitt argu
mentasjon, som gjør det mulig å få innsikt i 
elevenes kunnskap i større grad. 

Ved å utfordre argumentasjonen kan man 
få dypere innsikt i elevenes kunnskap. Da 
elevene skrev egne regnefortellinger, kan det 
tenkes at de kunne argumentert mer enn det 
de ga uttrykk for skriftlig. Kanskje så de ikke 
på det som nødvendig å uttrykke seg mer for å 
overbevise. Dette kan ses i sammenheng med 
Carpenter, Franke og Levis (2003) forskning. 
De skrev at for å få en forståelse for begreper 
og prosedyrer i matematikkfaget begrunner 
elevene for seg selv. Når elever derimot blir 
bedt om å overbevise andre om at prosedyren 
de har brukt, er gyldig, vil det være et behov for 
at elevene utvikler en mottakerbevissthet. Dette 

Figur 2: Elev B sin regnefortelling.
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innebærer at elevene forstår hva mottakeren har 
behov for å vite, for å forstå elevenes fremgangs
måter i matematikkfaget, og for å bli overbevist 
av elevenes argumenter (Carpenter, Franke & 
Levi, 2003, s. 85).

Argumentasjon som en del av 
matematikkundervisningen
Denne artikkelen har presentert et verktøy som 
kan brukes for å få innsikt i elevenes kunnskap, 
ved at man har studert deres regnefortellinger 
og snakket om dem med elevene. Artikkelen har 
også sett på hvorvidt elevene har elementer av 
prosedyremessig og begrepsmessig kunnskap. 
Eleveksempel B illustrerte viktigheten av å sam
tale med elevene i matematikkundervisningen, 
da det blir gitt mer innsikt i deres kunnskap på 
denne måten. Kanskje vil den skriftlige argu
mentasjonen forbedres hvis det fokuseres på at 
elevene skal begrunne svaret muntlig?

Avslutningsvis vil jeg understreke hvor nød
vendig det er at vi som lærere snakker med elev
ene i matematikkundervisningen. Det kan for 
eksempel være å stille spørsmål som «hvorfor 
mener du at dette svaret er riktig?» eller «hvor
dan tenkte du for å komme frem til svaret?», 
når elevene uttrykker et svar. Dette tror jeg vil 
kunne bidra til at elevene både vil kunne syn
liggjøre og utvikle sin argumentasjon i større 
grad. På denne måten gir det oss lærere mer 
innsikt i elevenes tanker og kunnskap, og vi har 
en mulighet til å utfordre deres argumentasjon. 
Jeg tror det handler om å sette søkelys på eleve
nes begrunnelser for svaret, i stedet for at svaret 
i seg selv må være riktig. 

Noter
1 Prosedyremessig og begrepsmessig kunnskap defi-

neres senere i artikkelen.
2 Argumentasjon og kritisk matematikkdidaktikk i fler-

språklige klasserom [LATACME]. Støttet av Norges 
forskningsråd.
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Sundtjønn, Kjensli

Matematikkbamsens dagbok 
Vi underviser lærerstudenter i matematikk 
på OsloMet, og et mål er at studentene forbe
redes til lærerhverdagen. For å skape nærhet 
til praksis og bevisstgjøre studenter på alter
native arbeidsmåter i matematikkfaget gjen
nomførte vi opplegget «Matematikkbamsens 
dagbok» med studentene. Matematikkbamsen 
kan brukes som et utgangspunkt for å skape 
situasjoner der elever oppdager hvordan mate
matikk anvendes i realistiske sammenhenger. 
Bamsen og dagboka kan gi muligheter for rike 
matematiske samtaler i klassen, der læreren kan 
ta utgangspunkt i matematikken bamsen har 
opplevd i uka som gikk. 

Bakgrunn
Studentene skal bli lærere på 1.—7. trinn, og var 
helt ferske som lærerstudenter. Mange av dem 
har klare oppfatninger av hva matematikkfaget 
i skolen er. Vi håpet at dagbokskrivingen kunne 
gi studentene mulighet til å utvide sitt bilde av 
matematikkfaget i skolen. Oppgaven studentene 
fikk, var å hjelpe bamsen å skrive dagbok om en 

eller flere matematiske situasjoner den opplever 
gjennom uka. Figur 1 viser introduksjonen til 
dagbokskrivingen.

Gjennomføringen startet første undervis
ningsuke hvor klassene møtte bamsene. Vi 

Figur 1: Oppstart av prosjektet

Figur 2: To av bamsene, Kolo (t.v.) og Pi, første skoledag.
Trude Sundtjønn
Oslomet − storbyuniversitetet
trusun@oslomet.no

Grethe Kjensli
Oslomet − storbyuniversitetet
grekje@oslomet.no
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diskuterte med klassen om hva hverdagsmate
matikk kan være, og fikk opp ideer som idretts
banen, reise, matlaging og oppussing. Deretter 
fikk bamsene navnene Bjarne, Bjarte, Kolo og 
Pi (se figur 2), og bamsen med dagbok var klar 
for å bli med første student hjem. I dagboka 
hadde vi skrevet en introduksjonstekst der vi 
introduserte bamsen (se figur 3). Etter en uke 
fikk resten av klassen høre om bamsens mate
matikkopplevelser i uka som hadde gått, og 

bamsen var klar for en ny og spennende uke 
hos en annen student.

Eksempler fra bamsedagboka
Studentene skrev oftest mellom en og tre hånd
skrevne sider. Historiene i dagbøkene tar mest 
utgangspunkt i handleturer hvor de matema
tiske temaene beskrevet var addisjon, multi
plikasjon, divisjon, prosentregning og regning 
med forhold. 

Eksempel fra dagboka med tema handletur
Fra denne historien kan man i klassen innlede 
en matematisk samtale om sammenhengen 
mellom brøk, desimaltall og prosent. En annen 
innfallsvinkel kunne vært å fokusere bare på 
prosent. I prosentregning synes elevene ofte det 
er vanskelig å forstå hva man regner ut. Er det 
rabatten eller det man skal betale? Med kontek
sten fra historien har man et godt utgangspunkt 
for å diskutere forskjellen, og hvordan man 
kunne funnet rabatten direkte. 

Generelt var dagbokinnleggene om hand
letur ofte basert på enkle regnefortellinger om 
addisjon. Dette kan passe godt inn i småsko
len når elevene arbeider med addisjon og sub
traksjon. Det kan også brukes i timene som et 
utgangspunkt for å leke kjøp og salg i butikk, 
arbeide med å kjenne igjen og bruke ulike sedler 

Kjære dagbok
På fredag kjøpte vi Polly-sjokkis på 

tilbud. De kostet bare 10 kr per plate! 
Vanligvis koster de hele 35 kr, og siden 
jeg elsker prosentregning, måtte jeg 
bare finne ut hvor mange prosent jeg 
sparte. Jeg ganget, eller multipliserte, 
som vi matematikere sier det. 

Jeg betalte dermed bare 28,5 % av 
originalprisen, og sparte over 70 %!

Figur 3: Introduksjonsteksten i dagboka til Kolo.

Kjære dagbok!
Denne uka har jeg vært hjemme 

hos Ola. Han ble syk på mandagen og 
måtte til legen for å få hostesaft. Han 
skulle ta 10 ml hostesaft tre ganger 
om dagen. Jeg og Ola lurte på hvor 
lenge hostesaften ville vare. Ola for-
klarte at jeg måtte dele total mengde 
hostesaft på daglig inntak.

300 ml : 30 ml = 10 

Ola hadde medisin i 10 dager.
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og mynter og få en kontekst for å forstå veksling.  
Andre matematiske temaer som studentene 

valgte å skrive om, var omgjøring av enheter, 
som da bamsen skulle lage iskaffe med 90 ml 
vann, men hadde bare desilitermål. En lengre 
historie rundt omgjøring handlet om at stu
denten og bamsen hadde sett filmen Ringenes 
herre. Der har Frodo en 13 måneders lang ferd 
til Mt. Doom. Målet til bamsen var å finne gjen
nomsnittsfarten på turen, så da må bamsen først 
gjøre om strekningen fra miles til kilometer, og 
deretter finne ut hvor mange timer det er i 13 
måneder. Dette er en regnefortelling som gir 
muligheter for å arbeide med overslag, store tall 
og målenheter. 

I dagboka kom det også eksempler om divi
sjon når en student var blitt syk og trengte 
medisin. 

I dagboka blir det beskrevet situasjoner med 
multiplikasjon, hvor rutenettstenkning blir 
brukt for å finne ut hvor mange seter det er i et 
fly og i en kinosal. Bamsen Kolo skriver i dag
boka: «Da vi gikk inn, så jeg at det var 14 rader 
og 30 seter på hver rad, og da tenkte jeg at jeg 
kunne multiplisere.» Det var også flere historier 
hvor multiplikasjon i form av gjentatt addisjon 
ble brukt. Et eksempel på dette er når bamsen 
Bjarte skal regne ut hvor mye det koster når fire 
personer skal reise med ferje. I dagboka løser 
han oppgaven både som 55 + 55 + 55 + 55 og 
som 4 · 55. I konteksten, reise med ferje, fikk vi 
til en fin diskusjon med studentene om hvordan 
historien kan brukes som en inngangsport til 

multiplikasjon. Dette kan jobbes med på ulike 
nivåer av elevene, som gjentatt addisjon, eller 
ved oppsplitting (distributiv lov). 

Et sted hvor geometri ble beskrevet, var i 
forbindelse med pepperkakehusbaking. Her 
trengte bamsen både rektangler, kvadrater og 
likebeinte trekanter. Dette er en mulighet til å 
jobbe med elevenes begrepsforståelse i geometri. 
Man kan for eksempel diskutere egenskapene 
til ulike trekanter og firkanter og hvordan man 
kan gjenkjenne dem. 

Kjære dagbok
Vi skulle bake pepperkakehus, og 

måtte måle alle delene så de skulle 
passe sammen. Vi trengte to rektan-
gler som var 10 cm 15 cm, to som var 
7 cm 10 cm, to kvadrater på 10 cm  10 
cm, og to trekanter med to sider på 7 
cm, og en som var 10 cm. Bodil for-
klarte at dette var en likebeint trekant 
fordi den hadde to like lange sider. 

Utover disse eksemplene var det dagbokinn
legg som inneholdt regning med tid, kombina
torikk, måling og areal, gjennomsnitt og dob
ling. Bamsene var blant annet med på reise til 
ØstEuropa og på klassefest med studentene.  

Figur 4: Bamsen Kolo er på kinobesøk

Figur 5: Pi var med på klassefest utkledd som en 
twistpose.
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i en norsk videregående skole i dag, skulle jeg 
starte med å introdusere logaritmer med ulike 
grunntall som er godt kjente fra før, for eksem
pel log2 x, log3 x, log5 x osv. Se på de to eksem
plene: log3 9 = 2 og lg 100 = 2, hvilket av dem er 
det enklest å forstå og se en sammenheng gjen
nom? Vil dette kunne bygge opp igjen broen 
som kobler sammen de eksponentielle og loga
ritmiske regneoperasjonene etter like grunntall? 

Referanser
Āboltiņa, B., Kriķis, D. & Šteiners, K. (2011). Matemātika 

10. klasei. Riga: Zvaigzne ABC. Hentet fra https://
maconis.zvaigzne.lv/product/45 

Heir, O., Engeseth, J., Moe, H. & Borgan, Ø. (2015). Mate-
matikk S1 (2. utg.). Oslo: H. Aschehoug & Co.

Slokenberga, E., France, I. & France, E. (2009). 
Matemātika 10. klasei. Hentet 30.4.2019 fra https://
app.soma.lv/login 

(fortsatt fra side 29)Kort oppsummering av klassebamse med 
fokus på matematikk
Vi opplevde at dagbokskrivingen om matema
tikk skapte god stemning i klassen, og at den 
ga flere eksempler på hvordan matematikk kan 
anvendes i dagliglivet. En klassebamse kan også 
være et utgangspunkt for tverrfaglig arbeid med 
blant annet norsk og naturfag. I norskfaget blir 
det naturlig å snakke om sjangerkjennetegn. I 
naturfag finnes for eksempel en Teddynaut som 
har flydd med værballong: http://teddynauthim
melenrundt.blogspot.no/ 

For studentene var det tenkt som en intro
duksjon til en arbeidsmåte de kan anvende i 
matematikkundervisningen, både for å skape 
variasjon og for å gi elevene mulighet til å 
knytte sammen erfaringer fra dagliglivet med 
matematikkfaget de møter i skolen. Vi mener 
også at dagboka kan brukes som et utgangs
punkt for en matematisk samtale, for eksempel i 
morgensamling, der læreren med utgangspunkt 
i det som er skrevet, kan diskutere bamsens 
hverdagsmatematikk.

En erfaring vi hadde, var at det ble veldig 
mange situasjoner med handling i butikk. For 
å unngå dette kan læreren foreslå noen temaer 
for de elevene som skal ha med dagboka hjem. 
Vi vil nok i fremtiden utfordre enda mer på de 
ulike matematikksituasjonene for å få frem mer 
hverdagsmatematikk. Det kan være lurt å utfor
dre på ulike matematiske temaer som er aktuelle 
for perioden.

Klassebamse er jo noe man har brukt i 
skolen i mange år allerede, men vi ønsket å vise 
frem at klassebamsen med enkle grep kan gi en 
inngangsport til kjerneelementet modellering 
og anvendelse ned i de laveste trinnene i skolen. 

Takk
En stor takk til studentene som har vært med på 
prosjektet og har sagt ja til at tekstene og bildene 
deres kan brukes.
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Naylor

Balanserende 
matematikk!

Algebraisk balansevekt
Begrepet «likhet» er kjernen til å forstå liknin
ger. En god måte å bygge forståelse for likninger 
på, er ved å bruke balansevekt med bilder og 
symboler. Tegn enkle skisser av balansevekter 
som i figur 1 og plasser former og tall i skålene. 
Formene representerer ukjente vekter, og hver 
form veier det samme i hvert bilde. Det handler 
om å bestemme vekten til formene. 

Elever kan demonstrere løsningsmetoder til 
klassen. De kan diskutere forskjellige metoder. 
Noen metoder har samme struktur som den vi 
bruker når vi løser likninger. Figur 2 viser to 
forskjellige metoder hvor den andre er organi
sert akkurat slik som vi løser likninger. Sam
menlign metodene – alle metodene kan bidra 
til å bygge forståelse.

Etter diskusjonen, kan elever arbeide med 
flere oppgaver som vist i figur 3. (Du kan laste 

ned noen kopieringsoriginaler av oppgavene 
her: www.mikenaylor.com/balansevekt.pdf ).

Diskuter oppgavene som elevene synes er 
vanskelige eller interessante. De siste to opp
gavene har for eksempel svarene –7 og 1/2. Det 
er fint å ha slike overraskelser som kan føre til 
interessante diskusjoner.

Bruk etter hvert bokstaver på balansevek
ten i stedet for former. Da har du en veldig 
god modell for å bruke bokstaver i algebraiske 
uttrykk. Vi «tegner en balanse» ved å skrive en 
likning.

Figur 1: Introduksjonsoppgaver

Figur 2: To ulike løsningsstrategier

Mike Naylor
Matematikkbølgen
mike@matematikkbolgen.com
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Oppgavene i figur 1 blir for eksempel: 
A + 5 = 8, B + B = 10 (eller 2B = 10), Q + Q + Q = 
Q + 4 (eller 3Q = Q + 4), og 14 = W + W + W + 2 
(eller 14 = 3W + 2). Løs oppgavene ved å trekke 
sammenhenger til oppgaver med balanse vekt. 
Ved å tenke på likninger som balansevekt kan 
elevene koble et konkret bilde til en likning og 
bygge en sterkere forståelse av likhetstegnet som 
et punkt som balanserer to like antall.

Problemløsningsoppgaver med balansevekt
Det fins mange gode oppgaver med balansevek
ter. Her er tre som du kan leke deg med. Det er 
en oppvarmingsoppgave og to oppgaver som er 
ganske utfordrende.

1. Finn den falske med 8 baller. Du har 8 
baller, 7 veier akkurat like mye og 1 er falsk. 
Den falske er litt tyngre enn de andre. Kan du 
finne den falske ved bruk av en balansevekt og 
bare 2 veiinger?

2. Finn den falske med 12 baller. Du har 
12 baller, 11 har samme vekt og 1 er falsk. Den 
veier litt mer eller mindre enn de andre. Ved 
bruk av en balansevekt, kan du finne den falske 
med bare 3 veiinger? Du får bonus om du kan 
bestemme om den falske er tyngre eller lettere 
enn de andre.

3a. Det beste settet med 3 lodd. Du har en 
balansevekt og 3 lodd i forskjellige vekter. Ved 
å bruke loddene kan du veie alle heltall kg fra 
1 kg til 13 kg. Hva er vektene til de 3 loddene? 
(Du kan legge et eller flere lodd på begge sidene, 
for eksempel hvis to av loddene veier 2 og 7 kg, 
kan du legge 2 på en side og 7 på den andre for 
å veie 5 kg.)

3b. 4 og 5 lodd. Hva om du har 4 eller 5 
lodd? Kan du finne det beste settet slik at du 
kan veie alle heltall kg fra 1 kg og oppover så 
langt som mulig?Figur 3: Oppgaver til å bruke i klasserommet.
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Løsninger
1: Finn den falske med 8 baller. Vei 3 baller 

mot 3 baller. Hvis de balanserer, er den 
falske en av de 2 som er til overs og du 
kan finne den falske ved å veie dem mot 
hverandre. Hvis ballene i første veiing ikke 
balanserer, er den falske en av de 3 som er 
tyngre. I dette tilfellet kan du veie en mot 
en. Hvis en er tyngst har du funnet den 
falske, og hvis de balanserer er den falske 
den som er til overs.

 Løsningen fungerer også med 9 baller, men 
med 9 baller er problemet merkelig nok litt 
lettere. Med 9 baller kanskje tenker vi med 
en gang å veie 3 mot 3, men med 8 baller er 
det lett å tenke at du skal begynne med 4 
mot 4 og det er en blindvei!

2. Finn den falske med 12 baller. Dette pro
blemet har flere løsninger. Løsningene er 
ganske kompliserte. På motstående side ser 
du et bilde av en løsning. Samme løsning i 
skriftlig form:

1. Vei 4 baller mot 4 baller.
1a. De balanserer. Kall disse ballene 1234

567 og 8 (alle ekte), og dem vi ikke har 
veid 91011 og 12. Den falske er en av 
9101112.

2. Vei 910 mot 111. 
2a. 910 tyngre

3. Vei 9 mot 10. Den tyngre er falsk og 
tung. Hvis de balanserer, er 11 falsk 
og lett.

2b. 111 tyngre
3. Vei 9 mot 10.  Den lettere er falsk og 

lett. Hvis de balanserer, er 11 falsk 
og tung.

2c. De balanserer
3. 11 er falsk. Vei 11 mot 1 for å 

bestemme om den er lett eller tung.

1b. De balanserer ikke. Kall ballene på den 
tyngste siden 123 og 4, ballene på den 
letteste siden 567 og 8, og ballene som 
blir til overs 91011 og 12. Den falske er 
123 eller 4 og tung, eller 567 eller 8 og 
lett. 
2. Vei 191011 mot 2356.
2a. 191011 tyngre. Den falske er 1 og 

tung, eller 5 eller 6 og lett.
3. Vei 5 mot 6. Den lettere er falsk og 

lett. Hvis de balanserer, er 1 falsk og 
tung.

2b. De balanserer. Den falske er 7 eller 8 og 
lett, eller 4 og tung.
3. Vei 7 mot 8. Den lettere er falsk og 

lett. Hvis de balanserer, er 4 falsk og 
tung.

2c. 2356 er tyngre. Den falske er 2 eller 3 
og tung.
3. Vei 2 mot 3. Den tyngre er falsk og 

tung.
3. Vi kan bygge opp til løsningen slik: Med 

1 lodd må det veie 1 kg. Med 2 lodd skal 
loddene veie 1 kg og 3 kg. Da kan vi veie 1, 
2 (3 minus 1), 3, og 4 (3 pluss 1).

Nå har vi 2 lodd som vi kan bruke til å veie 
fra 1 til 4 kg. Hvis det tredje loddet er 9 kg, kan 
vi trekke bort 1 til 4 fra 9 for å få 5, 6, 7 og 8 kg. 
Vi kan også legge 1 til 4 til 9 for å få 10,11, 12 og 
13 kg. Da har vi det beste sett: lodd med vektene 
1, 3 og 9 kan brukes til å veie fra 1 til 13 kg.

Vi kan utvide løsningene med flere enn tre 
lodd ved å bruke den samme metoden. Kan du 
finner løsninger til 4, 5, 6 eller flere lodd?
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Johannessen

Eit våraktuelt 
reknestykke

«No livnar det i lundar, no lauvast det i li.» Slik 
byrjar vårsongen til Elias Blix.

Kor mykje det ljosnar for kvar dag vil vari
era. Er det tida rundt vårjamdøger, eller solsnu/
solkverv, eller er det nord eller sør i landet? For 
ein gitt stad og ein gitt dag kan me rekna det 
ut. I almanakken står tidspunkta for solopp
gang og solnedgang kvar dag for fleire stader i 
Noreg. Ved midten av januar aukar dagen med 
fire minutt for kvar dag i Oslo. Det er også det 
same på stader på om lag same breiddegrad, 
som Bergen og Voss. 

At dagen vert lengre tyder på at plassen for 
soloppgang og solnedgang flyttar seg. Om lag 
like mykje på kvar side av sørretninga. Men kor 
mykje? 

Me tek utgangspunkt i Oslo og Bergen i 
midten av januar. Auken skjer både morgon 
og kveld, og me går ut frå at auken er like stor 

i kvar ende av dagen slik at 1 grad kan delast 
på 2. Då får me ½ grad morgon og kveld. Men 
kor mykje utgjer dette i lengde? 

Tips: Websidene til Meteorologisk institutt 
(www.yr.no) syner tida for soloppgang og sol
nedgang for din heimstad. Les av tidspunkta for 
to dagar etter kvarandre og du finn dagauken.

Nytt òg måten til å finna auken for eit anna 
intervall. Til dømes aukar dagen med to timar i 
Oslo frå vintersolsnu rett før jol og til 1. februar. 
Kor mykje lengre utgjer det av horisonten? 

Etter Jonsok går det diverre motsett veg. Det 
er opp til deg å laga reknestykke for den årstida.

Tor Hjalmar Johannessen
Pensjonert lektor
tor.hjalmar.johannessen@gmail.com

− Jorda roterer 360 grader på 24 timar. På ein 
time flyttar difor sola seg 360/24 = 15 grader 
(mot vest).

− 1 time = 60 minutt. 4 minutt utgjer 4/60 av 
ein time, dvs. 1/15.

− 4 minutt utgjer difor ein vinkel på 15/15 = 1, 
dvs. 1 grad langs horisonten.

− Diameteren på sola (eller månen) utgjer om 
lag ½ grad. Soloppgang og solnedgang flyttar 
seg difor med om lag 1 soldiameter for kvar 
dag.
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Rom for matematikk − i barnehagen kommer 
her i ny og revidert utgave. Boka retter seg 
mot arbeid med matematikk i barnehagelære-
rutdanningen. Forfatterne viser ulike matem-
atikkdidaktiske innfallsvinkler til fagområdet 
matematikk og barn. Fagstoffet blir presentert 
med nærhet til praksisfeltet samtidig som det 
blir satt inn i faglige og historiske sammen-
henger. Boka utfordrer og bevisstgjør leserne til 
å se muligheter i barns matematiske verden.

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

Gert Monstad Hana:
Varians og invarians

Leif Bjørn Skorpen:
Utforskande tenking og samtale

Line I. Rønning Føsker:
Grip rommet!

Vigdis Flottorp og Torgunn Wøien:
Barns klassifisering og pedagogens muligheter

Elena Bøhler:
Matematikk i barnehagen: en historie

ISBN 978-82-93598-06-0

184 sider · 430,–

Bestill på ordre@fagbokforlaget.no

Caspar Forlag AS · www.caspar.no

Ny utgave!
Trude Fosse (Red.)

Rom for matematikk
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Matematikksenteret
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Realfagsløyper er tilpasset ny læreplan, og er 
skreddersydd for utviklingsarbeid i læringsfel
lesskap! I Realfagsløyper belyses sentrale tema 
og begreper som dybdelæring, kjerneelementer, 
tverrfaglige tema og grunnleggende ferdigheter. 
Samtidig beskriver det fagdidaktiske innholdet 
arbeidsmåter som fremmer skaperglede, utfor
skertrang og engasjement.

Kobling til overordnet del av læreplanverket
Fra høsten 2020 innføres nye læreplaner i 
norsk skole. I overordnet del av læreplanver
ket blir det påpekt at skolen skal være et pro
fesjonsfaglig fellesskap (https://www.udir.no/
laringogtrivsel/lareplanverket/overordnetdel/
prinsipperforskolenspraksis/profesjonsfelles

skapogskoleutvikling/), der lærere, ledere og 
andre ansatte reflekterer over felles verdier, og 
vurderer og videreutvikler sin egen praksis. Det 
står også at gode strukturer for samarbeid frem
mer delings og læringskulturen.

Realfagsløyper er et nettbasert kompetanse
utviklingstilbud i fagdidaktikk som er skred
dersydd for utviklingsarbeid i profesjonsfaglige 
læringsfellesskap. Realfagløyper er bygd opp 
med en fast struktur (http://realfagsloyper.
no/slikbrukerdurealfagsloyper), der delta
kerne får mulighet til dele erfaringer, reflektere 
sammen og prøve ut nye metoder og opplegg. 
Gjennom å bruke Realfagsløyper utvikler de 
ansatte en rikere forståelse av god pedagogisk 
praksis.

Realfagsløyper og nye læreplaner
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Kobling til fagplanene i 
læreplanverket
Sentrale tema og begreper
Alle modulene i Realfagsløyper bygger på 
forsknings og erfaringsbasert kunnskap, og 
slik kunnskap bør danne grunnlaget for lære
res profesjonsutøvelse. I Realfagsløyper belyser 
vi sentrale tema og begreper som dybdelæring, 
kjerneelementer, tverrfaglige tema og grunnleg
gende ferdigheter. Det fagdidaktiske innholdet 
beskriver arbeidsmåter som fremmer skaper
glede, utforskertrang og engasjement. Dette er 
viktige prinsipper knyttet til dybdelæring og 
god læring i matematikk og naturfag (https://
www.udir.no/laringogtrivsel/lareplanver
ket/overordnetdel/opplaringensverdigrunn
lag/1.4skapergledeengasjementogutforsker
trang/).

Fagenes kjerneelementer
Fagenes kjerneelementer er en ny del av lære
planverket. Kjerneelementer er definert ulikt i 
matematikk (kobling) og naturfag (kobling). I 
matematikk tar kjerneelementene utgangspunkt 
i viktige kompetanser elevene skal tilegne seg, 
mens kjerneelementene i naturfag er mer basert 
på fagets emneområder.

Alle de matematikkfaglige modulene i Real
fagsløyper kan kobles til de aktuelle kjerneele
mentene i faget. Samtidig er det viktig å påpeke 
at matematikkundervisningen sjelden tar for 
seg ett og ett kjerneelement, og det er derfor 
naturlig at de fleste moduler kan kobles til flere 
kjerneelementer. De matematiske kunnskaps
områdene gjenspeiles gjennom eksempler og 
aktiviteter i modulene.

I naturfaglige modulene er det spesielt kjer
neelementene naturvitenskapelige praksiser og 
tenkemåter og  teknologi  samt de tverrfaglige 
temaene demokrati og medborgerskap og bære
kraftig utvikling som gjenspeiles. Men også de 
mer emnespesifikke kjerneelementene energi og 
materie, jorden og livet på jorden og kropp og 
helse vil være å finne igjen i de konkrete eksem
plene i modulene.

Teknologi og algoritmisk tenkning er rele
vant i alle fag, og i tillegg kommer program
mering inn i nye læreplaner for både matema
tikk og naturfag. I Realfagsløypene er det flere 
moduler som knytter sammen dybdelæring og 
teknologi i realfagene. De finnes også moduler 
som kopler didaktisk refleksjon til programme
ring og algoritmisk tenkning i både matematikk 
og naturfag.

Vurdering og tilpasset opplæring
I de nye lærerplanene er det tydeliggjort at god 
vurdering inkluderer underveisvurdering, og 
det er en nøkkel til å tilpasse undervisningen 
til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesska
pet. Videre er det i hvert fag spesifisert hvordan 
underveisvurderingen skal bidra til å fremme 
læring og til å utvikle kompetanse i faget på 
ulike trinn.

I modulene i Realfagsløyper som handler 
om vurdering og tilpasset undervisning, finnes 
ressurser som kan bidra til læreres arbeid. I 
modulene gis eksempler og verktøy til hvordan 
støtte og veilede elevene til å kunne sette seg 
mål, velge egnede framgangsmåter og vurdere 
sin egen utvikling. Det er også flere moduler 
med fokus på elever med stort læringspotensial.

www.realfagsloyper.no
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Matematikksenteret utvikler digitale vurde
ringsverktøy for bedre læring. Gjennom pro
sjektet ADAPTvurder skal vi undersøke om 
prøver kan tilpasses elevens nivå, slik at resul
tatene gir et mer presist bilde av ferdighetene 
til eleven, og bedrer mulighetene for tilpasset 
opplæring og videre utvikling.

Skoleeiere, skoleledere og lærere har etterlyst 
et vurderingsverktøy som gir mer presis infor
masjon om elevenes ferdighetsnivå, enn det 
dagens prøver gir. I motsetning til eksisterende 
(lineære) prøver for den aktuelle aldersgruppen, 
skal ADAPTvurder gi informasjon om ferdig
hetsnivået til alle elevene; fra de som viser under 
forventa progresjon og til de som viser over for
venta progresjon i lesing og regning.  

I ADAPTvurder jobber Matematikksen
teret i samarbeid med Utdanningsetaten i 
Oslo kommune, Lesesenteret ved Universite
tet i Stavanger og Inspera, med utviklings og 
forskningsprosjektet  ADAPTvurder.  Prosjek
tet omhandler adaptive prøver, og skal utvikle 

prøver i grunnleggende ferdigheter i lesing og 
regning for elever på 3. trinn. Det er gitt midler 
fra Forskningsrådet til prosjektet, og Matema
tikksenteret har fått i oppdrag å utvikle prøven 
i regning.  

Adaptiv vurdering og læring
I en adaptiv prøve vil oppgavene eleven møter, 
kontinuerlig bestemmes ut ifra hvordan eleven 
svarer på oppgavene han eller hun får underveis 
i prøven. Prøven blir på denne måten tilpasset 
den enkelte elev sitt kunnskaps og ferdighets
nivå. Elever med ulik kompetanse vil få forskjel
lige oppgaver. På den måten vil prøven være 
med på å gi alle elever en opplevelse av både 
mestring og utfordring i prøvegjennomførin
gen. Når oppgavene elevene møter er nært knyt
tet til deres ferdighetsnivå, slipper de å bruke 
tid på oppgaver som enten er alt for enkle eller 
altfor vanskelige. Oppgavene skal også være 
med på å fange opp eventuelle misoppfatnin
ger eller typiske feil, slik at lærerne kan bruke 

ADAPTvurder  
− digitale vurderingsvektøy for bedre læring
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denne informasjonen til å tilpasse undervisnin
gen framover. 

De adaptive prøvene fra prosjektet 
ADAPTvurder, skal implementeres i skoleåret 
2021/22. I den ferdige prøven, skal elevene møte 

omtrent 2025 oppgaver, tilpasset sitt ferdighets
nivå. Prøven skal gjennomføres innen 40 min.

Les mer om ADAPTvurder: www.matema
tikksenteret.no/forskning/adaptvurder

Matematikksenteret arrangerer UH-seminar om 
matematikk i barnehagen, 5.−6. mars 2020

Dette er et seminar for barnehagelærerutdan
nere og andre som er interessert i problemstil
linger og forskning på matematikk i barneha
gen.

Seminaret er et tiltak for å bygge opp et sterkt 
kompetansemiljø om matematikk i barnehagen 
ved å dele, samarbeide og utvikle kompetanse 
tvers av UHsektoren. På samlingen er det 
derfor ønskelig at noen deltakere kan bidra med 
presentasjoner av sine pågående forskningspro
sjekter, utviklingsarbeid, eller løfte tema og pro
blemstillinger som er relevante for fagområdet. 

Seminaret gir i tillegg Matematikksenteret 
mulighet til å få innblikk i arbeidet som foregår 
i UHsektoren, slik at vi kan utvikle ressurser 
og materiell som treffer målgruppen.

Professor Douglas Clements (University of 
Denver) og professor Julie Sarama (Univer

sity of Buffalo) er to 
av verdens mest kjente 
forskere innenfor Early 
mathematics. Douglas 
og Sarama vil bidra 
med innlegg/verksted 
på seminaret. De har 
sammen skrevet flere 
hundre artikler, bøker, 
kapitler og øvrige 
publikasjoner. De 
har begge bidratt sterkt 
innen flere områder:

− The learning and teaching of early mathe
matics

− The development, use, and evaluation of 
learning trajectories

− Computer applications in mathematics 
education

− Creating, using, and evaluating a research
based curriculum and in taking successful 
curricula to scale using technologies and 
learning trajectories

− Development and evaluation of innovative 
assessments of mathematics achievement, 
as well as mathematics teaching

Les mer om konferansen: www.matematikksen
teret.no/konferanser/uhseminarommatema
tikkibarnehagen2020
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Bedre matematikk på yrkesfag

Matematikksenteret har utviklet kompetanse
pakker som vil støtte ledere og lærere til å gjøre 
matematikkfaget mer relevant og motiverende 
for elever på yrkesfag.

Mange elever på yrkesfag strever med å moti
veres og interessere seg for matematikk. De 
oppfatter faget som «vanskelig» og lite relevant 
for arbeidet med programfagene, og for det de 
planlegger å jobbe med i framtida.

Med ressursene blir det enklere å fokusere på 
å yrkesrette faget, blant annet gjennom å skape 
gode arenaer for samarbeid mellom lærere.

Hver pakke er inndelt i moduler som gir 
en framdriftsplan for arbeidet på egen skole. 
Den starter med en god forankring i skoleledel
sen før den setter fokus på samarbeidet mellom 
matematikklærere og programfaglærere:

− Pakke 1 – Forankring i ledelsen
− Pakke 2 – Etablere arena for samarbeid

− Pakke 3 – Planlegge og gjennomføre
− Pakke 4 – Videre arbeid

De fire pakkene gjennomføres i rekkefølge. Hver 
pakke inneholder framdriftsplaner, ansvars– og 
arbeidsoppgaver, samt tips og ideer til hvordan 
arbeidet kan gjennomføres på egen skole.

Fagtekster
Matematikksenteret har utviklet en rekke 
korte artikler og fagtekster til kompetansepak
kene. De bygger på forskning og kunnskap om 
organisasjonsutvikling i skolen, samt erfaringer 
fra utviklingsarbeid knyttet til det nasjonale 
FYRprosjektet.

Utviklet i samarbeid med praksisfeltet
Kompetanseutviklingspakkene er utviklet av 
Matematikksenteret i tett samarbeid med ledere 
og lærere på yrkesfag. Etter hvert som ressur
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sene har tatt form, har innholdet blitt testet 
og endret i tråd med innspill fra testgruppene. 
Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra alle som 
gjør seg erfaringer med kompetansepakkene, så 
send oss gjerne en epost.

Styrker arbeidet med læreplaner
Kompetansepakkene tar utgangspunkt i det lov
verket og de læreplanene som gjelder til enhver 

tid. Arbeidet med pakkene bidrar til fagforny
elsen ved at matematikk og programfaglærere 
blir bedre kjent og at matematikklærere blir 
kjent med yrkesfagenes praksisarenaer og lære
planer.

Les mer om kompetansepakkene: www.
matematikksenteret.no/nyheter/bedremate
matikkpåyrkesfag

Påmelding til Kengurukonkurransen  
åpner 1. februar

Målet med Kengurukonkurransen er først og fremst å motivere og inspirere elever (og lærere) til 
matematikk. I år åpner påmeldingen 1. februar, og selve konkurransen starter torsdag 19. mars.   
I fjor hadde vi nærmere 20.000 påmeldte elever i Kengurukonkurransen!

Les mer på www.matematikksenteret.no/kenguru
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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 
975 kr for skoler/institusjoner

Organisasjonssekretær
Elin Unstad, org.sek@lamis.no



Landslaget for matematikk i skolen58

Lederen har ordet
Renate Jensen

Kjære LAMIS-kollega! 
Sentralstyret i LAMIS ønsker 

alle et riktig godt nytt og spen-
nende matematikkår. Dette 
semesteret vil forberedelse til å 
ta i bruk det nye læreplanverket 
(LK20) i august være viktig år for 
alle som arbeider med under-
visning. Det nye læreplanverket 
krever gode refleksjoner om pro-
gresjon, innhold, organisering og 
verdigrunnlaget. Til hjelp i dette 
arbeidet har Udir i samarbeid 
med HINN og andre UH-insti-
tusjoner utarbeidet en kompe-
tansepakke om implementering. 
Denne pakken gir god støtte til 
skolene og studiesteder ved å 
tilby informasjon, mulighet for 
felles forståelse av viktige begre-
per og forslag til hvordan man 
legger til rette for gode lærende 
møter i profesjonsfelleskap. 
Endringer som ønsker i lærings-
arbeidet må få ta tid, og det vik-
tige er å stå i arbeidet til alle er 
med. Det nye læreplanverket har 
et mål om bedre sammenheng 
i fag og mellom fag, bedre rele-
vans for elevene og ikke minst at 
vi legger til rette for dybdelæring. 

Skoleledelsen har en nøkkelrolle 
i arbeidet, og må hjelpe lærere 
ved å legge til rette for gode 
rammer og kompetanseheving, 
for eksempel på algoritmisk ten-
king og programmering. LAMIS 
ønsker å bidra i arbeidet med å 
implementere nye læreplaner, og 
vi vil derfor ha dette som tema på 
lokallagssamlingen i forbindelse 
med årets sommerkonferanse 
i Sandefjord i august. Vi mener 
også at vår oppgavebank og tid-
ligere oppgaver fra UngeAbel vil 
være et viktig bidrag til innhold i 
matematikkfaget, der utforsking, 
problemløsning og det å snakke 
matematikk er tydelig i planene.

LAMIS sommerkonferanse 
som finner sted i Sandefjord fra 
7. til 9.august har tittelen «Mate-
matikk – nå går vi i dybden». En 
tittel som gir mulighet for mye 
spennende fag og didaktikk. 
Hold av datoene, og les mer på 
de neste sidene om hva sommer-
konferansekomiteen har fått på 
plass av spennende innhold. Følg 
med på vår hjemmeside, der vil 
påmelding, program og praktisk 
informasjon være på plass i løpet 

av kort tid. Vi vil også presentere 
plenumsforelesere og verksteds-
holdere i vår fb-gruppe etter hvert 
som disse er klare med innhold 
på sitt plenum og verksteder. 

Før vi kommer til sommeren 
skjer det mye spennende i LAMIS 
sitt årshjul. Først ut er semifinale 
og finale i UngeAbel. Denne går 
av stabelen 21. – 23. april på 
Gardermoen. Takk til de nesten 
5000 elevene som gjennomførte 
runde 1, og som nå er i ferd med 
å fullføre runde 2. Dette er rekord 
i antall påmeldte klasser! Når 
begge de innledende rundene 
er ferdige, starter fylkesvinnerne 
sitt arbeid med fordypningsopp-
gaven. Denne er tilgjengelig for 
alle som ønsker å ta denne i bruk 
i undervisningen, og anbefales for 
å gi elevene muligheten til å gå i 
dybden og arbeide utforskende. 
Oppgaven finner dere på vår 
hjemmeside. Årets oppgave har 
fått tittelen Geometriske steder, 
og tar utgangspunkt i utforskende 
aktiviteter der elevene skal 
eksperimentere på ulike måter, 
lage skisser og forklare metodene 
de velger. Videre skal de beskrive 
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resultater og begrunne hvorfor 
disse er riktige. De skal også lage 
egne problemstillinger. Her er det 
mulighet for mange spennende 
matematikksamtaler!

Denne våren vil vi legge til rette 
for økt støtte til våre flotte lokal-
lag - fordi disse er svært viktige 
i vårt arbeid med å gi barneha-
gelærere og lærere i hele landet 
faglig påfyll. Vi har startet med å 
legge ut forslag til kursholdere 
på lokallagskvelder på vår hjem-
meside. Om kort tid kommer en 
ressursbank for å holde mate-
matikkvelder for foresatte, og vi 
vil øke aktiviteten på vår fb-side 
med informasjon og materiell. 
Les mer om arbeidet med sko-
le-hjemsamarbeid på våre sider 

i dette nummeret av Tangenten. 
Tilslutt ønsker jeg å oppfordre 

alle barnehager og skoler til å 
arrangere en matematikkdag eller 
kanskje til og med en matema-
tikkuke i løpet av våren. LAMIS 
har et mål om at matematikk skal 
være et fag som alle opplever er 
viktig, nyttig og motiverende. 
Styret i LAMIS er derfor glade 
for å kunne presentere arbeidet 
som er gjort med å digitalisere 
alle utgitte matematikkdagshef-
ter, og at vi har opprettet et søk-
bart arkiv for disse. Lokallaget på 
Sunnmøre har de siste to årene 
gjort en kjempejobb for å ta vare 
på de flotte oppgavene som tåler 
å bli brukt mange ganger. I arkivet 
vil man kunne søke opp enkelt-

oppgaver ut fra årstall, skoleslag 
og tema. Det vil bli lagt til nye 
oppgaver på sikt.  Vi har informa-
sjon om hvordan bruke arkivet på 
vår hjemmeside. Styret håper og 
tror at dette vil bli besøkt ofte og 
at oppgavene kommer til nytte, 
ikke bare på matematikkens dag, 
men gjennom hele året for å gi 
variasjon og aktive elever som 
samarbeider i faget – både ute 
og inne. 

Jeg oppfordrer dere til å dele 
erfaringer og god undervisning 
ved å skrive i Tangenten. Redak-
sjonen ønsker flere bidrag fra 
det daglige arbeidet. Og tilslutt 
– husk å melde deg på sommer-
konferansen – vi skal sørge for 
flotte dager i Sandefjord.
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Desembersamling for lokalla-
gene
v/Sentralstyret LAMIS

Andre søndag i advent arrangerte 
sentralstyret i LAMIS samling for 
representanter fra lokallagene. 
Det ble en flott dag om sko-
le-hjemsamarbeid. Dette arbeidet 
startet i Drammen i sommer, har 
vært jobbet med av sentralstyret 
gjennom høsten og resultatet ble 
nå diskutert og bearbeidet denne 
søndagen. Vi er imponert over og 
glad for at så mange tok seg tid til 
å bruke en søndag på dette vik-
tige arbeidet. 

I løpet av kort tid kommer det 
materiell til bruk på lokallagskvel-
der på LAMIS sin hjemmeside. 
Dette består av en presentasjon 
med notater som kan tilpasses 
egen praksis. I tillegg er det en 
liten oppgavebank med forslag til 
aktiviteter som kan inngå i arbei-
det med foresatte på en slik kveld. 
I presentasjonen er det lagt opp 
til en oppstartsaktivitet, en åpen 
oppgave, en oppgave som trener 
hoderegning og en aktivitet om 
matematiske begreper. Vi håper 
at mange lokallag vil arrangere en 
kveld med dette temaet i løpet av 
våren. 

Programmet på lokallagssam-
lingen inneholdt i tillegg til arbei-
det med skole-hjemsamarbeid en 
økt der åpne og utforskende opp-

gaver var temaet. Alle deltagerne 
hadde forberedt og gjennomført 
en slik oppgave med elevene og 
delte oppgaven og erfaringene 

med hverandre. Resultatet var 
at alle dro hjem med nye ideer til 
egen undervisning.

Bilde1: Det ble også tid til en matematisk juleaktivitet.

Nora får utbetalt 50 000 i mynter
− 10-kronemynter: hvor mange?
− Klarer hun å bære med seg pengene hjem?
− Hva kan hun spare i vekt hvis hun får pengene utbetalt i 

20-kronemynter?
− Hva hvis hun bare får 5-kroner? 
− Hva hvis …?

Tips: 
En 1-krone veier ca. 4,4 gram
En 5-krone veier ca. 7,9 gram
En 10-krone veier ca. 6,8 gram
En 20-krone veier ca. 9,9 gram

Bilde 2: Eksempel på oppgave som ble delt på lokallagssamlingen.
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Nytt styremedlem
Svend Eidsten, sentralstyret

Takk for tilliten med å bli valgt inn 
i sentralstyret. Ikke visste jeg at 
straffen var å måtte skrive om seg 
selv i Tangenten!

Jeg vil først benytte anlednin-
gen til å slå et slag for undringen. 
I mitt undervisnings-virke har jeg 
alltid beundret alle som undrer 
seg og stiller spørsmål ved verden 
omkring seg: Hvor mye veier en 
sky? Hva blir 0/0? Hvorfor er alle 
husnummer alltid positive heltall? 
Hvor høyt spretter en ball? Hva 
vil det si å beherske matematikk?

Som så mange andre i min 
årsklasse overlevde jeg matema-
tikkundervisningen på grunn- og 
videregående skole ved å lære 
meg en rekke prosedyrer og 
bruksanvisninger. Det holdt akku-
rat, og det skulle gå mange år før 
jeg igjen fattet interesse for faget. 
Jeg fant arkeolog og museums-
kunnskap mye mer tiltrekkende, 
men befant meg brått, via uran-
sakelige veger, i et klasserom fylt 
til randen av artige ungdomssko-
leelever. Kristin Clemet spanderte 
etterutdanning i matematikk på 
meg, og der stod Geir Botten 
sin fabelaktige bok «Meningsfylt 
matematikk» på pensum. Han 
lærte meg at matematikk er mer 
enn å pugge bruksanvisninger, og 
at når vi gir tilbakemeldinger til 

elevene, så er det smart å snakke 
med grønn stemme eller bruke 
grønn penn. I dag kaller vi dette 
«Vurdering for læring». Han intro-
duserte meg også for Polyas stra-
tegier for problemløsing, og Ole 
Skovsmose sine «undersøkelse-
slandskaper» i matematikk. Brått 
ble matematikk-gnisten tent, og 
den har brent livlig siden! Det ble 
LAMIS-sommerkurs i øst og vest, 
nord og sør, lærerspesialistutdan-
ning i matematikk ved NTNU og 
verv som styremedlem i LAMIS 
Nedre Buskerud. Etter tonnevis 
med studiepoeng i all verdens 
fag på lavere grad fikk jeg i 2019 
«ånden over meg» og leverte i 
november, som 50-års gave til 
meg selv, min mastergrad i mate-
matikk.

For tiden jobber jeg som råd-
giver i realfag for Drammen kom-
mune, og når jeg holder kurs og 
nettverk for lærere og studenter 
er mitt mantra at deltagerne skal 
være «svette i hodet» når økta 
er ved veis ende. Jeg er glad i 
sport, og legger gjerne opp mine 
læringsøkter etter mal av en 
kroppsøvingstime: 1) Oppvar-
ming: Man må koble på kropp og 
kranium, slik at man ikke ryker på 
en strekk i matematikk-muskelen 
tidlig i løpet. 2) Hoveddel, der vi 

ved hjelp av samtaletrekk, åpne 
spørsmål og problembehand-
ling jakter på mulige løsninger til 
hodene koker. 3) Avslutningsvis 
«korker vi økta» (oppsummerer) 
og strekker ut matematikk-mus-
klene slik at vi stiller litt mykere og 
mer bevegelige til den påfølgende 
egentreningen og utprøvingen i 
egen undervisning.

Til sist må jeg imidlertid medgi 
at jeg er «kreatyv» og «peda-
gogisk vinningskriminell»: Jeg 
stjeler gode ideer, metoder og 
læringsaktiviteter, tilpasser det 
til min setting, krydrer med litt 
humor, og sprer det for alle inter-
esserte som måtte komme i min 
veg. Den originale oppfinner får 
imidlertid alltid æren, men akku-
rat ordet «kreatyv» skal jeg fak-
tisk ha æren for å ha funnet på 
selv. Oppfordrer alle til å prøve 
denne sporten i 2020!



Landslaget for matematikk i skolen62

LAMIS fagdag på Gardermoen 
Odd-Bjørn Lunde, sentralstyret

Mandag 9. desember arrangerte 
LAMIS den 5. i rekken av fagda-
ger med temaet «Forebygging av 
matematikkvansker» med fokus 
på god matematikkundervisning. 
Tilbakemeldingene var gode nå 
som etter tidligere kursdager. 
Denne gangen var det hundre 
engasjerte matematikklærere 
som møtte til kurset. Kurshol-
derne Bjørnar Alseth og Else 
Devold leverte en storartet kurs-
dag som skapte rom for reflek-
sjon, diskusjon og utforsking 
på tvers av skoler og skoleslag. 
Med en god balanse mellom teori, 
åpne oppgaver, problemstillinger 
og aktiviteter klarte de å holde 
deltakerne aktive og engasjerte 
gjennom hele kursdagen. Samta-
len, samarbeidet og problemløs-
ningen gikk som en lek rundt de 
ulike bordene.

Bjørnar startet med reise inn i 
det «ukjente» med fokus på nye 
læreplaner og at vi ikke vet hva 
som kreves av kunnskap i frem-
tiden. Han fokuserte en del på 
dybdelæringsbegrepet og at det 
er elevene som må få ta seg av 
tenkearbeidet og være aktive i sin 
egen læringsprosess og «opp-
dage» matematikken.

Det manglet heller ikke humor 
fra kursholdernes side. Latteren 
satt løst da Else snakket om ulike 

elevtyper i et klasserom og viste 
en «Fighters» to langfingre til 
læreren som eksempel. Else lot 
deltakerne få prøve seg på flere 

konkrete aktiviteter som kan 
brukes direkte i opplæring av 
grunnleggende ferdigheter både 
i små og store grupper.
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LAMIS sommerkonferanse 2020
Sandefjord, 7.−9. august 

Matematikk – Nå går vi i dybden
Sommerkonferansekomiteen v/Elise Klaveness

Så var det igjen tid for å tenke 
på påmelding til sommerkon-
feranse. I år går turen tilbake til 
byen med Hvalfangstmonumen-
tet, Sandefjord. Dere som var til-
stede for ti år siden da vi var på 
samme plass, vet at en omvisning 
i Sandefjord ikke er komplett uten 
et par ti runder rundt dette monu-
mentet! Til dere som ikke var med 
den gangen: Dette vil dere ikke 
gå glipp av! 

Også denne gangen legger vi 
opp til høy faglig og sosial faktor. 

Vi lover høy kvalitet på det fag-
lige og lav kvalitet på underhold-
ninga. Det faglige har vi tenkt til 
å overlate til svært profesjonelle 
forelesere og lærere. Underhold-
ninga vil vi i sommerkonferanse-
komiteen, som sist, stort sett stå 
for selv. Problemløsingskonkur-
ranse vil bli gjeninnført. Denne 
gangen er det tre klasser å vinne 
– en trekning mellom riktige 
svar, en for beste originalitet på 
løsningsmetode og en for mest 
kreative feilsvar. 

På det faglige programmet 
står selvfølgelig fagfornyelsen 
og dybdelæring. Ballet blir åpnet 
av Øystein Gilje og fokus på dyb-
delæring. Deretter skal Marianne 
Maugesten og Renate Jensen gi 
oss et innblikk i fagfornyelsen 
av matematikkfaget. En repre-
sentant fra Matematikksente-
ret skal gi oss det siste nye fra 
Matematikksenteret og Svanhild 
Breive skal snakke om den viktige 
leken i barnehage og skole – noe 
som er synlig i kompetansemå-
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lene i LK20. I tillegg til dette er 
en rekke verkstedholdere klare. 
Flere av disse kommer fra sko-
lene i nærområdet, så det skal 
bli praksisnært og noe å ta i bruk 
allerede fra første skoledag! Vi vil 
i neste nummer av Tangenten og 
etter hvert på våre hjemmesider 
www.lamis.no presentere verk-
stedsholdere og plenumsforele-
sere.

Som sist skal vi innlosjeres på 
Park Hotell. Det er et flott hotell 
som er kjent for sin gode mat. 
Spesielt har frokosten blitt kåret til 
Vestfolds beste hotellfrokost. Og 
ikke glem badedrakten eller spe-
edoen, du rekker kanskje en liten 
svømmetur i hotellets basseng. 

Det inviteres altså til faglig og 
sosialt påfyll når vi nå går innfø-
ringen av fagfornyelsen i møte. 

Årets sommerkonferanse skal 
altså være 7.−9. august. Hold av 
datoene.

Følg med på www.lamis.no for 
å finne ut når åpningen for påmel-
dingen er klar våren 2020. 

Vi gleder oss til å se deg! 
Hilsen sommerkurskomiteen


