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Nye læreplanar trer i kraft til hausten
Dette nummeret startar med ein tekst frå Tan-
genten sitt systerblad i Sverige, Nämnaren. Säf-
ström, Kilhamn og Nyman skriv om rike opp-
gåver og rike løysingar, om korleis ei rik opp-
gåva kan legga til rette for at elevar vert gode 
problemløysarar. Sentrale kjenneteikn på rike 
oppgåver er at dei kan tilpassast i vanskegrad 
slik at det krev tenking før ein ser løysingar, og 
at det finst fleire løysingar og måtar å tenkja på. 
Det viktigaste er likevel at fokus på rike løysin-
gar får fram verdien av prosessen – at løysingar 
består av både framgangsmåtar og svar.

Eit auka fokus på prosess inneber at born og 
elevar vert utfordra til å argumentera med bruk 
av ulike representasjonar, til dømes gjennom 
bruk av konkretiseringsmateriell, algebra og 
grafisk-visuelle tilnærmingar. Arbeid med ulike 
representasjonar og veksling mellom dei kan sti-
mulera til lærerik fagleg fordjuping. Fojcik har 
i sin fagfellevurderte tekst om geometriunder-
vising på 10. trinn fokus på verdien av prosess 
og utforskande oppgåver. Arbeid med program-
mering innbyr òg til bruk av ulike representa-
sjonsformer. Kravik sin tekst om programme-
ring og geometri, og Bueie og Lie sin tekst om 
programmering og generalisering, er døme på 
korleis tekstbasert programmering kan hjelpa 
elevar til algebraisk tenking, til ei analytisk og 
systematisk tilnærming til matematikk.

Dei nye læreplanane trer i kraft til hausten. 
Neste nummer av Tangenten vil ha fokus på det 
og me ynskjer aktuelle tekstar velkomne. Det 
kan handla om elevar som får tid til fordju-
ping, prøver ut digitale læringsarenaer, tenkjer 
kritisk og argumenterer, er utforskande og kre-
ative. Det kan vera fokus på kjerneelement som 
til dømes utforsking og problemløysing eller 
representasjon og kommunikasjon. Det kan 
vere fokus på tverrfaglege tema som demokrati 
og medborgarskap eller folkehelse og livsmeist-
ring, noko som kan lyfta fram matematikken si 
rolle i sentrale samfunnsutfordringar.

Tangenten utfordrar difor lærarar, lærarut-
dannarar og andre med interesse for matema-
tikkundervising, frå alle delar av landet, til å 
skriva om undervising i lys av nye læreplanar. 
Det kan vera lengre tekster opptil seks sider, 
kortare tekstar med glimt frå klasserommet eller 
lesarinnlegg om kva ein ser fram til og kva ein 
ser kan by på utfordringar med dei nye planane. 
Tekstar om noko som er prøvd ut med døme på 
noko elevar har laga, gjort eller sagt, er særleg 
velkomne. Tekstar om matematikkaktivitet i 
barnehagen vil òg kunna inspirere til utvik-
ling for heile utdanningsfeltet. Frist for å senda 
inn tekstar til neste nummer er 8. juni. God  
skrivelyst!
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Säfström, Kilhamn, Nyman

Rika lösningar på rika problem
– Felblandad saft
I tre tidigare artiklar (Nyman, Säfström & 
Taflin, 2018a; Nyman, Säfström & Taflin 
2018b; Nyman & Säfström, 2019) har vi använt 
KLAG-modellen (Konkret-Logisk-Algebraisk- 
Grafisk) för att kategorisera och bedöma lösnin-
gar på rika matematiska problem (se Hagland, 
Hedrén & Taflin, 2005). I den här artikeln åter-
vänder vi till modellen, med ett rikt problem 
om proportionella samband. Den här gången 
granskar vi även KLAG-modellens användbar-
het och belyser aspekter av lösningarna som 
modellen inte hjälper oss att få syn på. 

Rika matematiska problem berikar mate-
matikundervisningen. För att kunna hjälpa 
elever att bli bra problemlösare måste lärare 
vara medvetna om vilka möjligheter ett pro-

blem erbjuder. Den erfarenheten fick blivande 
mellanstadielärare göra under en kurs i pro-
blemlösning. De fick arbeta med problemet 
Felblandad saft i smågrupper, och sedan pre-
sentera och diskutera sina lösningar för att få 
syn på problemets möjligheter och begränsnin-
gar. Vi har kategoriserat deras lösningsförslag 
enligt KLAG-modellen, och beskriver här hur 
de olika uttrycksformerna användes och vilka 
konsekvenser det fick för möjligheten att förstå 
det matematiska innehållet.

Ett rikt problem för årskurs 4–9

Felblandad saft
Anna har blandat en del koncentrerad saft 
med nio delar vatten. När hon smakar på 
saften känner hon ingen saftsmak. Hon läser 
på flaskan att det ska vara en del saft och fyra 
delar vatten. Hur mycket koncentrerad saft 
ska hon hälla i för att få rätt blandning?
Problemet syftar till att:
− träna på proportionella resonemang
− jämföra och diskutera olika problem-

lösningsstrategier.

I de kommande lösningsförslagen framgår att 
uppgiften har potential att belysa många olika 
matematiska områden. Problemet kan användas 
i olika årskurser i grundskolan och ge upphov 
till fördjupade diskussioner kring olika mate-
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matiska innehåll. Svårighetsgraden kan enkelt 
anpassas genom att exempelvis utgå från att 
saften ska blandas i förhållande 1 : 3 men råkade 
bli 1 : 9 (lättare) eller att det ska vara 1 : 7 men 
råkade bli 2 : 11 (svårare).

Konkret (K)
Ingen grupp försökte lösa uppgiften med kon-
kret material. En anledning till detta kan vara 
att det inte går att se de konkreta förhållandena 
i riktiga saftblandningar. En annan anledning 
kan vara att grupperna ansåg det vara lättare att 
rita än att representera problemet med konkret 
material.

Logisk/språklig (L)
Några grupper använde den språkliga uttrycks-
formen för att tydliggöra delar av sitt resone-
mang. Följande tre exempel illustrerar detta:

Algebraisk/aritmetisk (A)
Algebraiska eller aritmetiska uttrycksformer 
användes av de flesta grupperna. Några grupper 
tecknade algebraiska uttryck för olika förhål-
landen som ges i uppgiften, med den okända 
mängden saft som obekant, som i de båda föl-
jande exemplen.

I det översta exemplet tecknades en enkel 
ekvation som beskriver det proportionella för-
hållandet mellan den okända delen saft och 
den kända delen vatten. I det nedersta exemplet 
beskriver ekvationen istället det proportionella 
förhållandet mellan del och helhet. Mängden 
koncentrerad saft anges som det obekanta, x, 
och mängden färdigblandad saft uttrycks som 
x + 9. Det innebär att variabeln dyker upp på 
flera ställen, vilket ger en mer komplex ekvation.

Ett annat försök till algebraisk lösning syns i 
följande exempel. Gruppen har tecknat en ekva-
tion med två obekanta, x och y, där x represen-
terar mängden färdigblandad saft i blandning 
1 : 9 och y representerar mängden saft som ska 
tillsättas.

Eftersom endast antal delar angivits såg 
gruppen mängden färdigblandad saft som en 
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obekant. Resultatet blev en ekvation med två 
obekanta som inte går att lösa. För att lösa ut 
x och y behöver man formulera ytterligare ett 
samband mellan x och y, vilket gruppen inte 
lyckades göra.

Ett sätt att lösa uppgiften aritmetiskt var med 
hjälp av optimering, genom att gissa och pröva 
sig fram på ett strukturerat sätt. Vissa använde 
sig enbart av division, medan andra struktu-
rerade gissningarna i en tabell, och använde 
både tal i bråkform och procent.

Den aritmetiska uttrycksformen användes 
också ofta som stöd för proportionella resone-
mang. Exemplet nedan fokuserar på förhållan-
det mellan delarna, det vill säga förhållandet 
mellan koncentrerad saft och vatten, för att 
åstadkomma samma förhållande i den blandade 
saften som i beskrivningens 1 : 4. Resoneman-
get utnyttjar strategin ”vägen över 1” genom att 
ta reda på hur stor del koncentrerad saft som 
behövs till 1 del vatten och sedan multiplicera 
detta med 9. Just den här gruppen har valt att 
räkna fram andelen saft till 1 del vatten som kan 
användas för multiplikation (9 · 0,25). Ett alter-
nativ hade varit att utnyttja den givna ettan i 

blandningen, det vill säga andelen vatten till 
1 del saft, som förutsätter en division (9/4), se 
tabell:

I följande exempel fokuseras istället förhål-
landet inom respektive storhet och utnyttjar 
proportionalitetskonstanten 9/4. Resoneman-
get bygger på att förhållandet mellan mängden 
vatten i receptet och i blandningen är detsamma 
som förhållandet mellan mängden saft i recep-
tet och mängden saft i blandningen. Eftersom 
vattnet ökar från 4 till 9 så ändras det med en 
faktor 2,25. 

Grafisk (G)
Den vanligaste grafiska lösningen var att rita 
upp delarna som cirklar eller rutor, eller rent av 
som en flaska eller behållare med saft och vatten 
separerat. Detta gör det möjligt att para ihop 
vatten och saft i förhållandet 4 : 1, och det blir 
lätt att se vilka delar saft som behövs.

En grupp valde att illustrera sambandet 
mellan vatten och koncentrerad saft i en funk-
tionsgraf. Med hjälp av två kända punkter, (0, 0) 
och (4,  1), identifierades ett linjärt samband 
mellan delar vatten på x-axeln och delar kon-
centrerad saft på y-axeln.
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Grafen kan nu läsas av för x = 9, och den 
mängd koncentrerad saft som behöver tillsättas 
blir då avståndet mellan y-värdet för x = 4, det 
vill säga 1, och y-värdet för x = 9, det vill säga 2 ¼.

Att zappa mellan olika uttrycksformer
I de flesta fall använde grupperna två olika 
uttrycksformer för att lösa uppgiften. Logisk/
språklig uttrycksform användes för att förklara 
grafiska bilder och algebraiska eller aritmetiska 
uttryck. Grafiska bilder kunde också användas 
som underlag för att teckna symboluttryck. I 
några fall löste gruppen uppgiften med enbart 
algebraisk eller enbart grafisk uttrycksform. 
Språklig/logisk uttrycksform förekom dock 
bara som komplement till lösningar som dess-
utom använde aritmetik, algebra eller bilder. I 
ett fall redovisade gruppen två olika lösningar, 
en optimeringslösning och en grafisk i form av 
en bild av delarna. De två lösningarna stämdes 
av mot varandra och fungerade på så sätt som 
kontroll av att resultatet var korrekt.
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Begränsningar hos KLAG-modellen
I våra exempel blir det snabbt tydligt att det 
finns många intressanta, kvalitativa skillnader 
mellan olika lösningar också inom en uttrycks-
form. Även om KLAG-modellen är användbar 
för att göra en grov kategorisering av lösnin-
garna, ser vi att den inte hjälper oss att syn-
liggöra många viktiga matematiska aspekter 
som bör lyftas för diskussion i klassen.

Inom kategorin algebraisk/aritmetisk finns 
det tre kvalitativt olika lösningar med olika 
matematiska innehåll: algebraiska uttryck, opti-
mering och proportionella resonemang. Bland 
de algebraiska uttrycken finns det också kvali-
tativa skillnader: vissa uttryck ger upphov till 
enkla ekvationer, andra till svårare, och ytter-
ligare andra till ekvationer som inte kan lösas. 
Att jämföra dessa och koppla dem till original-
formuleringen av problemet är centralt för att 
utveckla kunskaper och förmågor inom algebra. 

Samma sak gäller för proportionella resone-
mang. I de presenterade lösningarna fokuseras 
olika samband: förhållandet mellan del och 
helhet (vatten : färdig saft), del–del-förhållan-
det inom respektive storhet (saft : saft respektive 
vatten : vatten), och del–del-förhållandet mellan 
storheterna (koncentrerad saft : vatten). Att gissa 
på ett strukturerat sätt är en giltig matematisk 
metod, som formaliseras inom optimering. I 
undervisningen vill vi inte att elever alltid ska 
falla tillbaka på en sådan metod, utan även 
utveckla färdigheter i att resonera matematiskt 
och att använda algebra. Det betyder att elev-
erna behöver få möta uppgifter som är så svåra 
att det inte är en användbar strategi att gissa och 
pröva. I de uppgifter elever möter i läroböcker 
är situationerna ofta tillrättalagda och svaren 
ofta enkla tal. Ett sätt att undvika detta är att 
skapa uppgifter utifrån vardagssituationer. 

Även bland de grafiska lösningarna finns 
exempel av två helt olika karaktär. Den ena 
är en konkretiserande bild där problemet i sig 
avbildas i en mer eller mindre realistisk (iko-
nisk) bild. Dessa skildrar ett i huvudsak addi-
tivt resonemang. Den andra är en traditionell 
graf av en rät linje i ett koordinatsystem, vilket 

är ett mer abstrakt sätt att betrakta problemet. 
Denna lösning skildrar ett multiplikativt reso-
nemang där förhållandet är konstant, och kan 
med fördel kopplas samman med algebraiska 
uttryck och proportionella resonemang.

Språkliga uttryck användes bara som stöd för 
andra lösningar. Det får oss att dra slutsatsen att 
det inte är så fruktbart att separera ut detta som 
en egen uttrycksform. Det kan däremot vara 
värdefullt att belysa hur språk kan användas 
på olika sätt: som stöd för lösningar genom att 
förklara bilder, symboler och operationer, eller 
för att faktiskt föra logiska resonemang med 
slutsatser och härledningar.

Slutsats
Det finns viktiga innehållsliga skillnader mellan 
olika lösningar på rika problem som KLAG-mo-
dellen inte hjälper oss att få syn på. Modellen 
kan vara en bra utgångspunkt för att sortera 
elevers olika lösningar, men diskussionen i klas-
sen måste fördjupas innehållsligt. Inom varje 
uttrycksform kan lösningarna variera i kom-
plexitet, matematiskt innehåll och abstraktions-
nivå. Vi hävdar att det finns stor potential för 
läraren att koppla samman olika lösningar där 
skillnaderna och likheterna mellan dem proble-
matiseras, och då behövs en noggrannare analys 
av lösningarna än den KLAG-modellen ger.
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Kravik

Programmering og geometri
Denne artikkelen ser på hvordan program-
mering kan implementeres i klasserommet i 
grunnskolen og hvordan programmering kan 
brukes som et verktøy for utforskning av geo-
metri i matematikkfaget.  Artikkelen tar for seg 
en måte å implementere programmering og geo-
metri i et undervisningsopplegg i en 9. klasse.

Læreplanene vi har i dag, inneholder bruk av 
digitale verktøy for elevene i matematikkunder-
visningen (Utdanningsdirektoratet, 2006). De 
nye læreplanene fører videre bruken av digitale 
verktøy, samt også programmering og algorit-
misk tenkning (Utdanningsdirektoratet, 2019). 
Hvordan dette skal implementeres, er det ikke 
gitt føringer for, men spesifikke mål når det gjel-
der programmering og algoritmisk tenkning, 
er gitt for ulike årstrinn. For eksempel innføres 
begrepene variabler, vilkår og løkker fra 4. trinn 
(Utdanningsdirektoratet, 2019). Ulik kunnskap 
blant lærere i programmering og hvordan man 
tilrettelegger for matematikk og programme-
ring i samspill, kan skape utfordringer og ulik-
heter mellom skoler og klasserom. 

Grunnleggende ferdigheter i læreplanen 
trekker frem bruken av programmering i 
utforsk ning og problemløsning (Utdannings-

direktoratet, 2019). Undersøkende matema-
tikkundervisning trekkes frem som ett av 
fem viktige temaer i matematikkdidaktikken. 
Motivasjonen til elevene for å lære matema-
tikk kan påvirkes positivt ved en undersøkende 
matematikk undervisning (Wæge, 2007). 

Bakgrunn og undervisningsopplegg
Et undervisningsopplegg ble utviklet for å 
implementere programmering i klasserommet. 
Dette ble testet i en 9. klasse med 21 elever. Klas-
sen hadde begrenset erfaring med programme-
ring og hadde ikke tidligere brukt tekstbasert 
programmering. 

Undervisningsøkten tok for seg geometriske 
figurer og innføring av tekstbasert programme-
ring i Python, med datapakken «Turtle graph-
ics». Med denne datapakken flytter man en figur 
på skjermen og lager figurer, på lik linje med at 
man bruker penn og papir. Enkle kommandoer 
som forward, left og right kan brukes til å lage 
visuelle figurer av ulik karakter. Et eksempel er 
gitt i figur 1, der man først beveger seg fremover 
100 piksler, snur seg 90 grader mot venstre og 
deretter beveger seg fremover 100 piksler. Resul-
tatet blir to like lange streker som står vinkelrett 
på hverandre.

I klasserommet ble elevene gjort kjent med 
de mest brukte kommandoene forward(), back-
ward(), left() og right() i en kort introduksjons-
økt på 5 minutter. Det ble også vist for elevene 
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hvordan man programmerer et kvadrat. Elevene 
satt deretter sammen to og to og fikk et opp-
gaveark med oppgaver knyttet til geometriske 
figurer og programmering (Kravik, 2019). Noen 
av oppgavene besto i å lage figurer som rektan-
gel, ulike trekanter og andre geometriske figurer 
som elevene ble utfordret til å finne selv. Tanken 
med at elevene skulle finne ulike figurer selv, 
var å få dem til å reflektere over hva vi har av 
ulike geometriske figurer, og hvordan disse ser 
ut. Det ble også gitt oppgaver med å lage figurer 
som skulle speiles, i tillegg til tredimensjonale 
figurer. Da elevene hadde kommet gjennom 
oppgaven, fikk de utdelt et stort utvalg kom-
mandoer tilknyttet «Turtle graphics»-pakken, 
som de kunne prøve ut på egen hånd.

Utprøving i klasserommet
Elevene tok tak i kommandoene umiddelbart. 
Et eksempel på kode og figur til en likesidet 
trekant er gitt til venstre og midten av figur 2. 
Figuren til høyre viser noen av utfordringene, 
vinklene, elevene måtte ta stilling til når de 
jobbet med programmeringen av denne typen 

figurer. Elevene har fra tidligere arbeidet med 
likesidede trekanter i matematikkundervisnin-
gen og har en tanke om at vinklene er like i en 
likesidet trekant, 60 grader. Man kan tenke seg 
at elever derfor vil starte med å prøve en vinkel 
på 60 grader når de skal lage en likesidet tre-
kant. Skilpadden går fremover 100 piksler og 
snur seg 60 grader mot venstre basert på ytre 
vinkel, beskrevet med y på figur 2, og ikke 
indre vinkel (i). Elevene får dermed en direkte 
(visuell) respons på at noe er feil i koden, ved 
at de ikke oppnår det de hadde sett for seg ved 
likebeinte trekanter. Elevene må reflektere 
rundt vinkelen og hvilke endringer de må gjøre 
i koden. Elevene ser da at utgangspunktet til 
«skilpadden» er viktig, og at programmet ser 
på ytre vinkler når de lager figurer som denne 
trekanten. 

Etter som elevene ble ferdige med de spesi-
fikke figurene i oppgavene, skulle de tenke på 
andre geometriske figurer og få frem disse. 
Noen figurer som elevene programmerte er gitt 
i figur 3. Vi ser en rettvinklet trekant, form-
like trekanter, to sekskanter, disse sekskantene 
er speilet om en side av sekskanten, og et rett 
prisme. Det kan være ulike utfordringer knyttet 
til de ulike figurene. Når det gjelder den rett-
vinklede trekanten, kan for eksempel utfor-
dringene ligge i å velge øvre vinkel og lengde på 
hypotenusen i trekanten, for å komme tilbake 
til utgangspunktet. Dette kan elevene gjøre ved 
prøving og feiling, og da få en direkte respons 
på om de fullfører trekanten eller ikke. Alter-

Figur 2: Elevbesvarelse med kode og figur (midten) av likesidet trekant. Utfordringer til indre(i)/ytre(y) vinkel vist  
til høyre.

Figur 1: Eksempel på kode (venstre), visuell figur (høyre)
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nativt kan de bruke det de kan om rettvinklede 
trekanter og Pytagoras, og deretter regne ut 
lengden av hypotenusen. Utfordringer for elev-
ene knyttet til rett prisme kan være: Hvordan 
man starter, og hvordan man vil at rett prisme 
skal ligge i planet. 

Det er store muligheter for å kunne differen-
siere oppover når man underviser i eller bruker 
programmering som et verktøy i skolen. Det 
viktigste er at man legger til rette for grunn- 
nivået blant elevene. Dette med differensier-
ing ble også synlig i klasserommet, der enkelte 
elever programmerte trekanter, mens andre 
programmerte tredimensjonale figurer (figur 
3). Det ble gitt små hint til elevene for å starte 
på nye utfordringer, for eksempel: «Kan dere 
lage en tredimensjonal boks?», med tilhørende 
skisse på tavlen. Det ble spesielt engasjement 
rundt dette med tredimensjonal rett prisme fra 
to av gruppene. Elevene løste oppgaven med 
prøving og feiling. En av gruppene fikk vise 
hvordan figuren deres ble i plenum, og hva de 
hadde oppnådd. Det er mange ulike program-
meringsspråk og mye tilgjengelig materiale både 
i form av læringsvideoer og nettsider, noe som 
gir store muligheter for utvikling av kompe-
tanse rundt programmering for elevene. Elev-
ene kan få motivasjon av den direkte visuelle 
tilbakemeldingen ved en figur. Wæge (2007) 
trekker frem at undersøkende matematikkun-
dervisning påvirker motivasjonen til elevene 
positivt. Når det gjelder programmering, er det 
gode muligheter for å kunne utfordre elevene 
med fleksible oppgaver og differensiere til ulike 
nivåer i klasse rommet. Med tanke på noen av 
resultatene fra klassen (figur 3) kan man tenke 

seg at elever i neste steg for eksempel kan lage 
programmer som gir mangekanter ved inn-
føring av løkker.  

Noen elever så bort fra oppgavearket og lagde 
egne figurer, som en bil og et «opp-ned»-hus. 
Disse elevene var innom ulike geometriske figu-
rer, for eksempel en sirkel til hjul til bilen, og 
trekant og kvadrat til et hus. De fikk dermed 
brukt tankene sine om geometriske figurer i 
ulike settinger til å innføre programmeringen. 
Disse elevene fikk jobbe videre med sine små 
prosjekter siden de implementerte programme-
ring i disse prosjektene.  

Tilbakemeldinger 
I slutten av undervisningsøkten ble det sendt ut 
et spørreskjema til elevene med ulike påstander 
som de skulle gradere i fire kategorier fra enig 
til uenig. Spørreskjemaet inneholdt også to åpne 
spørsmål der elevene kunne svare med tekst for 
et mer utfyllende svar. Motivasjonen for å bruke 
et spørreskjema var å få en tilbakemelding på 
hvordan elevene oppfattet innføringen av tekst-
basert programmering, og hvordan dette var 
relatert til matematikk.

Tabell 1 viser to av spørsmålene og svarene 
til elevene etter undervisningsøkten. Selv om 
introduksjonen til tekstbasert programmering 
for klassen var kort og bare inneholdt et eksem-
pel på hvordan man skriver kode til et kvadrat, 
viser flertallet at de synes oppgavene ikke var 
for vanskelige å løse på egen hånd. Noen elever 
kommenterte til og med på spørreskjemaet at 
de ønsket vanskeligere og mer kompliserte opp-
gaver.  

Figur 3: Ulike resultater fra elevene, rettvinklet trekant, formlikhet, sekskanter, speiling og tredimensjonale figurer, her 
rett prisme.
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Vi ser også av tabellen at det er en overvekt i 
andelen elever som gir uttrykk for at det er fort 
å skrive feil kode. Elevene har erfaringer med 
digitale verktøy, som regneark og digital graf-
tegner, noe som er implementert i undervisnin-
gen i grunnskolen. Disse digitale verktøyene har 
noen forskjeller og likhetstrekk med tekstbasert 
programmering. Elevene må være nøyaktige og 
skrive av riktig når de arbeider med tall, form-
ler, områder, ligninger, funksjoner osv. i disse 
digitale verktøyene. Et annet likhetstrekk kan 
være at de får en umiddelbar (visuell) respons, 
som en figur i GeoGebra eller svar på oppgaver 
ved bruk av formler i regneark. En vesent-
lig forskjell mellom programmering og andre 
slike digitale verktøy er at programmering har 
en algoritmisk tankegang. Elevene må skaffe seg 
en oversikt over hva de skal gjøre, hvordan de 
vil gå frem, og hva de må ha med av koden sin. 
Kombinasjonen av svarene fra elevene er også 
interessant, ved at de synes oppgavene ikke er 
for vanskelige, men at det er lett å skrive feil. 

Lignende undervisningsopplegg kan man 
gjøre ved å bruke programmering som et verk-
tøy for å skape forståelse for matematikk i andre 
temaer. I sannsynlighet kan man bruke pro-
grammering som et verktøy til for eksempel å 
kaste terning. Dette gjør at man som lærer kan 
utvide antall kast av en fysisk terning, sammen-
lignet med å kaste terning i et klasserom. Ved 

å se på fordelinger av antall øyne på terningen 
ved terningkast kan det være lettere for elevene 
å se for seg hva vi mener med sannsynlighet. 
Kaste terning kan man også gjøre i regneark, 
men man får større muligheter til dette i pro-
grammering. I for eksempel programmerings-
språket Python kan man lage korte koder der 
man enkelt kan variere antallet terningkast. 
Det vil for eksempel være enkelt å endre antall 
kast til en million eller flere, mens dette vil være 
mer utfordrende i for eksempel regneark. Andre 
områder i matematikk for grunnskolen der man 
kan trekke inn programmering, kan for eksem-
pel være øvelser i geometri, plotting av grafer til 
ulike funksjoner, ulike diagrammer i statistikk, 
løse ligninger, variabler i algebra, optimerings-
oppgaver, for å nevne noe. 

I undervisningsopplegget presentert her 
legger man opp til en balanse mellom geometri 
og programmering. Elevene bruker sine kunn-
skaper eller skaffer seg kunnskap om ulike 
geometriske figurer for å lage en avbildning 
av figuren ved hjelp av programmering. Det at 
programmering kan øke forståelsen for mate-
matikk, gir elevene uttrykk for i etterkant av 
undervisningsøkten, tabell 2.

Utdanningsdirektoratet (2019) trekker frem 
ferdigheter knyttet til bruken av programme-
ring for å utforske og løse matematiske problem. 
To elever har svart følgende i spørreunder-

Spørsmål Enig Litt enig Litt uenig Uenig

Jeg tror programmering kan gjøre at jeg forstår matematikk 
bedre

38 57 5 0

Jeg vil lære mer om programmering 67 29 5 5

Tabell 2: Svar på spørreskjema fra elevene. Tallene er i prosent.

Spørsmål Enig Litt enig Litt uenig Uenig

Jeg synes oppgavene vi skulle løse på egen hånd,  
var for vanskelige 5 19 19 57

Det var lett å skrive feil i kodene når jeg programmerte 38 48 24 0

Tabell 1: Svar på spørreskjema fra elevene. Tallene er i prosent.
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søkelsen: «Du kan lære mer av matematikk» og 
«Morsomt å programmere, å gjøre noe nytt». 
I tillegg er majoriteten positiv til å lære mer 
om programmering basert på denne under-
visningsøkten i tekstbasert programmering og 
geometri.

Sammendrag
Elevene gir også uttrykk for at de tror at pro-
grammering kan gjøre at de forstår matematikk 
bedre. Dette understreker at programmering 
kan være et verktøy for læring i matematikk. 
Elevene ga uttrykk for at oppgavene var over-
kommelige selv med en kort introduksjon, men 
samtidig ga de uttrykk for at det er lett å skrive 
feil når de skriver kode, og at de var positive til 
å lære mer om programmering.

Tanker i etterkant
Undervisningsopplegget ble gjennomført ved å 
bruke Python på nettstedet Trinket.io. Her kan 
man kjøre Python versjon 2.7 med datapakken 
«Turtle graphics» uten å installere programva-
ren. Ungdomsskolen er en IPAD-skole, og dette 
i kombinasjon med den nettbaserte Python-ver-
sjonen ga noen utfordringer knyttet til oppstart 
av undervisningsøkten. Bakgrunnen for å bruke 
denne «nettversjonen» av Python var som sagt 
at det var hensiktsmessig med hensyn til instal-
lasjon, og at det ikke var optimale gratisapper 
med aktuelle datapakker som kunne brukes til 

IPAD. Gjennomføring og spesielt oppstart av 
undervisningsopplegg om programmering i et 
klasserom vil kunne være enklere med data-
maskin dersom programvaren er installert, eller 
dersom elevene har kjennskap til Trinket.io fra 
tidligere.

Undervisningsopplegget er gjennomført i 
en klasse på 21 elever, og det kan forventes at 
andre klasser kan ha ulike utfordringer. Det er 
jobbet med gjennomføring av et utvidet under-
visningsopplegg i flere klasser på ulike ung-
domsskoler og i grunnskolelærerutdanningen 
på Notodden. 
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Bueie, Lie

Programmering  
og generalisering
Denne artikkelen viser hvordan algoritmisk 
tenkning og programmering kan gi elever erfa-
ringer slik at en kan gå fra en konkret matema-
tikkoppgave over til en generalisert metode for 
løsning av et likningssett med to ukjente. Sam- 
tidig demonstrerer vi i artikkelen at pro-
grammering i klasserommet åpner for nye 
arbeidsmåter og nye strategier for å få en dypere 
forståelse for matematiske konsepter og tenke-
måter. 

Introduksjon
De nye læreplanene i matematikk skisserer at i 
matematikkundervisningen i norske klasserom 
skal elevene på 10. trinn «lage, løyse og forklare 
likningssett knytte til praktiske situasjonar».  
Elever som tar teoretisk matematikkfordyp-
ning i videregående, skal «utforske strategiar 
for å løyse likningar, likningssystem og uliks-
kapar og argumentere for tenkjemåtane sine» 
(Utdanningsdirektoratet, 2019). Videre blir det 
fokusert på at elevene gjennom utforskning 
og problemløsning skal «... leite etter mønster, 

finne samanhengar og diskutere seg fram til ei 
felles forståing ... Algoritmisk tenking er viktig 
i prosessen med å utvikle strategiar og fram-
gangsmåtar for å løyse problem og inneber å 
bryte ned eit problem i delproblem som så kan 
løysast systematisk» (Utdanningsdirektoratet, 
2019). I mange klasserom fokuserer en på stra-
tegier for å finne løsninger av likningssett som 
er gitt til elevene. Ta utgangspunkt i oppgaven:

Oppgave A
Løs likningssettet
 2x + 3y = 4
 3x + 2y = 1

Denne oppgaven kan løses på flere måter. 
Mulige løsningsstrategier er innsettings- eller 
eliminasjonsmetoden, grafiske eller gjett og 
sjekk-metoder, eller kombinasjoner av disse. 
Ved bruk av dynamisk programvare (for eksem-
pel GeoGebra) kan det utforskes hvor (og om) 
linjer krysser hverandre, gjerne med bruk av 
såkalte slidere. Ved hjelp av slidere kan gene-
relle sammenhenger undersøkes, for eksempel 
hvilket mangfold av løsninger som et liknings-
sett kan ha, og hva som påvirker de kvalitative 
egenskapene til løsninger. Dette kan imidlertid 
gå på bekostning av den algebraiske forståelsen. 
For hva det vil si at likningssett har en løsning 
når GeoGebra brukes?  Da skrives for eksempel  
2x + 3y = 4 (altså første likning i Oppgave A) i 
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Høgskolen i Innlandet
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Johan Lie
Universitetet i Bergen
johan.lie@uib.no
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algebrafeltet. Umiddelbart kommer det fram et 
plott i det grafiske vinduet, og dette uten at alge-
braisk manipulasjon for å håndtere likningene 
er foretatt. En forståelse for overgangen mellom 
algebraiske og geometriske representasjonsfor-
mer kan paradoksalt nok forsvinne dersom det 
ikke legges spesielt til rette for dette i GeoGebra.   

Felles for mange av løsningsstrategiene er 
at de ofte ender opp som prosesser der elev-
ene gjerne gjentar innlærte metoder med mål 
om å finne ut hvilke tall som gjemmer seg bak 
x og y. På veien fra likningssett til løsning er 
det vanlig å bruke ulike strategier for å for-
enkle, for eksempel «flytt og bytt», uten at en 
nødvendigvis arbeider så mye med forståelsen 
av hva som ligger bak operasjonene. Når alge-
braiske uttrykk blir sett på som prosesser, blir 
ofte likhetstegnet tenkt på som et signal om at 
oppgaveløseren skal gjøre noe (Kieran, 1981), 
og når søkelyset settes ensidig på dette, mister 
likhetstegnet sin rolle som symbol for likhet 
(Sfard & Linchevski, 1994). Det er lett å tenke 
seg at de håndholdte kalkulatorene har vært 
med på å forsterke denne ensidige tenkningen 
på at likhetstegnet er tegnet for at en må gjøre 
noe, ettersom det på lommekalkulatorer ofte 
fungerer som symbol på knappen for «regn ut». 

Innføringen av algoritmisk tenkning og pro-
grammering i den nye læreplanen (Utdannings-
direktoratet, 2019) gir muligheter til å formulere 
oppgaver på en ny måte, en måte som kan være 
med på å motvirke en instrumentell forståelse 
for likhets tegnet. Det åpner også for at det kan 
lages oppgaver der elevene får nyttiggjort seg 
ferdigheter i algebraisk manipulasjon på en ny 
måte i forhold til tidligere, gjennom å arbeide 
med generalisering. Generalisering (å gå fra 
spesialtilfeller til det generelle tilfellet) sammen 
med spesialisering (å gå fra det generelle tilfellet 
til spesialtilfeller) er matematisk sett svært vik-
tige prosesser. Matematikken er full av spesia-
lisering og generalisering. Dette kommer spe-
sielt godt fram som viktige prosesser i arbeidet 
med likninger. Når likninger løses, jaktes det 
etter spesialtilfeller hvor verdien til variablene 

tilfredsstiller likningene. Når likninger analy-
seres, er formålet å si noe om hvilke generelle 
egenskaper løsninger av likninger har, uten å 
peke direkte på spesifikke løsninger. For eksem-
pel at to rette linjer enten kan møtes i ett punkt, 
i uendelig mange punkter, eller aldri møtes. 
Matematiker og matematikkdidaktiker Mason 
går så langt som til å si at «en matematikktime 
uten generalisering er ingen matematikktime» 
(Mason, Graham & Johnston-Wilder, 2011). 
Innføringen av algoritmisk tenkning og pro-
grammering som del av matematikkundervis-
ningen er et spesielt godt verktøy for å realisere 
spesialtilfeller og arbeide med generalisering på 
nye måter. 

Se på følgende oppgavetekst:

Oppgave B
Lag et program som løser likningssettet
 2x + 3y = 4
 3x + 2y = 1

Oppgave A og oppgave B stiller forskjellige 
typer krav til oppgaveløseren. I oppgave A står 
løsningen av oppgaven i sentrum, mens pro-
sessen er mer i sentrum i oppgave B. Tidligere 
forskning har vist at mens en oppgave som 
fokuserer på at en bare skal finne en løsning 
på et matematisk problem, kan være enklere å 
gjennomføre for eleven, vil det å skrive et pro-
gram som finner en løsning, være mer lærerikt 
fordi eleven da må fokusere på andre aspekter 
av oppgaven. Oppgaver der oppgaveløseren må 
manipulere på parametere, stiller andre krav til 
oppgaveløseren enn dersom en kan manipulere 
numeriske størrelser (Sfard & Leron, 1996). Som 
Sfard og Leron påpeker for løsningen av en lik-
nende oppgave, kan oppgave B virke vanskeli-
gere enn oppgave A, siden eleven må forstå alle 
de små detaljene som skal til for å bevege seg fra 
problemformulering til et fungerende program. 

I det følgende presenteres et program som 
kan løse alle typer likningssett med to ukjente. 
For å få til dette skrives likningssettet over på 
generell form:
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 ax + by = c 
 dx + ey = f

Som løsningsstrategi brukes innsettingsme-
toden. Vi omformer derfor den ene delen av 
likningssettet

 ax + by = c 

 

ax
b

y c
b

� �
 

 
y c

b
ax
b

c ax
b

� � �
�  (1)

som er uttrykk der y er uttrykt ved x og noen 
av koeffisientene. Dette uttrykket settes nå inn 
i den andre delen av likningssettet.
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b

f� �
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 bdx + ec − aex  = bf  
 (bd − ae)x = bf − ec 

 
x bf ec

bd ae
�

�
�

Dette uttrykket forteller at x kan beregnes 
direkte via koeffisientene. y-verdien finner en så 
ved å sette x-verdien inn i (1). 

Denne metoden kan hjelpe oss et stykke på 
vei fram mot å skrive et program som løser et 
generelt likningssett med to ukjente. 

Denne metoden kan implementeres i et 
programmeringsspråk.1 I figur 1 presenteres 
et eksempel på hvordan et program kan lages. 
Uttrykket for x (i kodelinje 13) og uttrykket for 
y (i kodelinje 14) gir løsningen til et likningssett 
med to ukjente.

Programmet løser fint likningssettet gitt i 
oppgave B, men hva med andre likningssett? 
Vi tester programmet på et annet likningssett: 

Oppgave C
Lag et program som løser likningssettet
 −2x − 3y = 1
 2x + 3y = 4

Programmet får noen utfordringer, løsnings-
prosessen avbrytes og gir en feilmelding. Hva 
kan være årsaken til dette? Her er det store 
muligheter for å la elevene undre seg og la dem 
finne ut hva som kan være årsaken til dette. 

Settes koeffisientverdiene inn i uttryk-
ket som finner x direkte fra koeffisientene  

x bf ec
bd ae

�
�
�

, blir resultatet 

 
x �

�� � � � �� �
�� � � � � �� �

�
�3 4 3 1

3 2 2 3
15
0

Problemet her er 0 i nevner. Dette er årsaken 
til at programmet avbrytes med en feilmelding. 
Likningssettet har ingen løsning, og program-
met avbrytes under kjøring.

1 # et program som løser likningssett 
2 # med to ukjente
2 print(’Skriv inn likningssettet på formen:’)
3 print(’ax + by =c’)
4 print(’dx + ey =f’)
5 
6 a = int(input(’a:’))
7 b = int(input(’b:’))
8 c = int(input(’c:’))
9 d = int(input(’d:’))
10 e = int(input(’e:’))
11 f = int(input(’f:’))
12
13 x = (b*f-e*c)/(b*d-a*e)
14 y = (c-a*x)/b
15 print(’Likningssettet har løsning’)
16 print(’X = ’, x, ’    Y = ’,y) 

Figur 1
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Problemet er nevneren i x bf ec
bd ae

�
�
�

. For 

at likningssettet vårt skal ha en løsning, må 
bd − ae ≠ 0. Dette betyr at likningssettet har en 
løsning dersom bd  ≠  ae. Dette kravet må inn 
i programmet, og krever en justering av pro-
grammet. Dette kan gjøres ved å erstatte kode-
linjene 13 til 16 i det opprinnelige programmet 
med kodelinjene i figur 2.

Kodelinjene 13 og 14 inneholder en betin-
gelse som avbryter utregningen og gir tilbake-
meldingen «ingen løsning» dersom bd  =  ae, 
altså dersom nevneren er 0.

Det nye programmet løser likningssettet i 
oppgave C på en god måte. Ny test med en siste 
oppgave:

Oppgave D
Lag et program som løser likningssettet
 2x + 3y = 4
 4x + 6y = 8

Programmet gir tilbakemelding om at dette 
likningssettet heller ikke har noen løsning. Men 
en test med et par verdipar som for eksempel at 
x = 2 og y = 0, viser at dette verdiparet oppfyller 
likhetskravet i begge linjene og derfor må være 
en mulig løsning. Det samme skjer med x = −1 
og y = 2, dette verdiparet oppfyller også kravet. 
Det blir dermed ikke riktig at dette liknings-
settet ikke har løsning.

Likningssett med to ukjente kan ha en løs-
ning, ingen løsning og uendelig mange løs-
ninger. Uendelig mange løsninger har liknings-
settet dersom begge linjene i likningssettet 

egentlig er like. I eksempelet over er de to lin-
jene egentlig like, da den andre linjen bare er en 
fordobling av den første. Det er naturligvis ikke 
ønskelig at programmet skal gi tilbakemelding 
om at det er ingen løsning, når det egentlig er 
uendelig mange løsninger.

Likningssettet på generell form er

 ax + by = c 
 dx + ey = f

At linjene er «like», betyr her at alle koeffisien-
tene i den ene linjen kan multipliseres med et 
tall slik at linjen blir lik den andre linjen.

Dette betyr at linjene er like dersom

 

a
d

b
e

c
f

= =

Når dette er tilfellet, har likningssettet uende-
lig mange løsninger. For at programmet skal ta 
hensyn til dette, er det nødvendig med en ny 
utvidelse. Dette kan gjøres ved å erstatte koden 
som står i kodelinjene 13 til 19 med koden i 
figur 3.

Legg spesielt merke til kodelinjene 13 og 14. 
Disse kodelinjene er lagt til for å fange opp net-
topp de tilfellene der likningssettet har uendelig 
mange løsninger.

Det foregående indikerer at programme-
ring gjør det mulig å jobbe med likningssett 

13 if b*d == a*e:
14     print(’Likningssettet har ingen løsning’)
15 else:
16     x = (b*f-e*c)/(b*d-a*e)
17     y = (c-a*x)/b
18     print(’Likningssettet har løsning’)
19     print(’X = ’, x, ’    Y = ’,y) 

Figur 2

13 if (a/d == b/e) and (b/e==c/f):
14     print(’Likningssettet har uendelig mange 
     løsninger’)
15 elif b*d == a*e:
16     print(’Likningssettet har ingen løsning’)
17 else:
18     x = (b*f-e*c)/(b*d-a*e)
19     y = (c-a*x)/b
20     print(’Likningssettet har løsning’)
21     print(’x = ’, x, ’    y = ’,y) 

Figur 3
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på en konstruktiv måte. Elevene blir presset 
til å generalisere og får nye anvendelsesområ-
der for å drive med algebraisk manipulasjon på 
uttrykk. Læreren kan tilpasse oppgavene for å 
treffe elevers kompetanse ved å velge å fokusere 
på eksempler som leder elevene til å arbeide 
med de problemene som oppstår når de går 
opp stien av stadig økende abstraksjonsnivå 
på oppgavene. Etter hvert som elevene får mer 
erfaring, kan de kanskje til og med formulere 
problemoppgaver uten å måtte referere til et spe-
sifikt eksempel, men heller på hvordan en kan 
løse mer abstrakte oppgaver, som for eksempel 
å lage et program som finner løsningen til et 
likningssett med to (eller N) ukjente.

Potensialet programmering har med hensyn 
til arbeid med matematikkfaget, er godt 
beskrevet i diSessa (2001). Her kan en lese at 
programmering «turns analysis into experience 
and allows a connection between analytic forms 
and their experiential implications that algebra 
and even calculus can’t touch» (s. 34). Program-
mering vil kunne gi verdifulle erfaringer med 
matematikkfaget som vil være mindre tilgjen-
gelige på andre måter.

Noter
1 Eksemplene i denne artikkelen er skrevet i program-

meringsspråket Python 3.7.
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Smestad

Problemløsning på eksamen
I Norge har den skriftlige matematikkeksamen 
i grunnskolen lang tradisjon for å være en fem 
timers eksamen med en stor mengde delopp-
gaver, slik at elevene har 5–6 minutter per del-
oppgave i snitt. Prøveformatet er gjenkjennbart 
fra den tida faget het regning og skoleslaget het 
folkeskolen, men tendensen har vært at eksa-
men stadig skal teste flere områder og flere 
ulike hjelpemidler (Smestad & Fossum, 2019). 
Nå som vekten skal legges på kjerneelementene, 
deriblant problemløsning, bør eksamen endres. 
Problemløsning handler om å møte utfordrin-
ger som man på forhånd ikke har en løsning 
på. Da trengs det rom for oppgaver hvor man 
har mer tid og som elevene kan gå dypere inn i. 

I Danmark er man allerede i gang med dette, 
og i denne artikkelen gjengis noen av oppgavene 
som er gitt på folkeskolens prøver det siste året. 
Dette kan bidra til refleksjon om hva eksamen 
kan være og til forberedelse på det som kan 
komme også i Norge.

Våren 2019 var en av oppgavene til folkesko-
lens avgangsprøve som i figur 1.

Dette er en oppgave som har mange elemen-
ter av fagfornyelsen i seg. Besvarelsene kan si sensor mye om elevenes problemløsningskom-

petanse, siden elevene ikke har noen ferdig 
framgangsmåte. I tillegg må elevene finne 
en tjenlig måte å systematisere og framstille 
mulighetene de har funnet, så representasjons- 
og kommunikasjonskompetansen blir tydelig. 
Arbeid med oppgaven krever imidlertid en del 

Bjørn Smestad
OsloMet – storbyuniversitetet og  
Høgskulen i Volda
bjorsme@oslomet.no

Sidelengdene på trekanten under er hele tall 
og omkretsen er 24. 

7

9

8

Undersøk hvilke andre trekanter med heltallige 
sidelengder og omkrets 24 som kan tegnes. 
Skriv sidelengdene på så mange forskjellige 
trekanter du kan. To trekanter er forskjellige når 
de ikke er kongruente. (Fink, 2019, s. 17, min 
oversettelse)

Figur 1
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tid – for eksempel er det nok mange som ikke 
ser det umulige i en trekant med sidelengder 
12, 11 og 1 før de har jobbet med oppgaven en 
stund. Det er en oppgave som de fleste elever vil 
få til noe på, samtidig som det er litt krevende å 
finne alle løsningene. I tillegg til at elevene skal 
finne mange muligheter (helst alle), ligger det 
også en mulighet for at elever kan begrunne at 
de har funnet alle, og dermed bruke resonne-
ments- og argumentasjonskompetanse.

I Danmark vakte oppgaven reaksjoner. Noen 
lærere mente at elevene burde ha fått et hint om 
hvor de skulle begynne, andre at det burde vært 
oppgitt hvor mange trekanter som var mulige, 
slik at elevene kunne vite når de var ferdige 
(Fink, 2019). Dette ville jo på den annen side 
gjort oppgaven mindre utforskende og åpen. 
Liknende reaksjoner kunne nok ha kommet 
i Norge: å legge om eksamen i mer problem-
løsende retning vil være upopulært hos lærere 
som ikke har jobbet utforskende med sine 
elever.

I eksamensoppgavene i desember 2019 tok 
man med en innledningstekst som blant annet 
minnet elevene om at

Det er også oppgaver der du skal løse et 
matematisk problem ved å undersøke. I disse 
oppgavene forventer vi ikke at du på forhånd 
kjenner en metode du kan bruke til å løse 
problemet. Ordet ‘undersøk’ signaliserer at 
du selv skal finne en god måte å løse proble-
met på, ved å bruke matematikk du kjenner. 
(Fink, 2020, s. 4., min oversettelse)

Danskene fortsatte altså med undersøkende 
oppgaver, som geometrioppgaven i figur 2. 

Oppgaven krever kjennskap til koordinat-
system og gjerne speilinger og rotasjoner, men 
først og fremst er det kompetansene i kjerneele-
mentene den tester. Det er naturligvis en pro-
blemløsningsoppgave, siden elevene neppe har 
sett en slik oppgave før. Fink (2020) påpeker at 
det er hele 28 løsninger, og det gjør at elevenes 
kommunikasjonskompetanse kommer i bruk 

for å oppgi alle løsningene på forståelig vis. Jeg 
kan legge til at det i tillegg ikke er helt liketil å 
overbevise seg om at det ikke finnes flere løsnin-
ger, så her kommer resonnementskompetansen 
til anvendelse. 

I FP10 (eksamen for 10. klasse) var det en 
liknende oppgave, men denne gang om tall 
(figur 3, neste side).

Også dette er en oppgave med lav inngangs-
terskel, samtidig som antallet løsninger etter 
hvert er såpass stort at man trenger å anstrenge 
seg litt for å holde oversikt. Et interessant 
moment som går igjen i disse oppgavene er 
at oppgaveteksten må presisere hva som skal 

I denne oppgaven skal du tegne rektangler der 
alle oppfyller tre betingelser:
− Rektanglet skal ha arealet 8
− Et av rektanglets hjørner skal ligge i punktet 

(4,4) i et koordinatsystem
− Rektanglets øvrige hjørner skal ligge i 

punkter som har heltall som koordinater

Tegningen viser et rektangel som oppfyller de 
tre betingelsene:

To rektangler er forskjellige hvis hjørnene deres 
ikke ligger i de samme fire punktene.
Undersøk hvor mange forskjellige rektangler 
som oppfyller de tre betingelsene. Tegn så 
mange forskjellige løsninger som du kan. Bruk 
ev. et digitalt verktøy eller svararket. (Fink, 
2020, s. 5, min oversettelse)

Figur 2
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regnes som «forskjellige måter». I problem-
løsningsoppgaver i klasserommet kan vi godt 
ta diskusjonen om hva som skal til for å være 
forskjellige løsninger der og da, og ulike elever 
kan godt velge ulik tolkning. På en eksamen er 
det en fordel å være presis for å unngå at opp-
gaven tolkes i alt for enkle eller alt for vanskelige 
retninger.

Ingen vet hva framtida vil bringe. Kanskje 
får vi flere tidkrevende problemløsningsoppga-
ver på eksamen slik jeg mener kjerneelementene 
legger opp til, eller kanskje fortsetter utviklin-
gen med stadig flere raske flervalgsoppgaver 
som Bjørnset, Fossum, Rogstad og Smestad 
(2020) peker på. Eller kanskje vi får en kombi-
nasjon? De danske eksamensoppgavene gir 
interessante erfaringer om hva som er mulig. 
Uansett hva eksamen bringer, vil arbeid med 
disse danske oppgavene i undervisningen gi 
mulighet for å utvikle kompetanse i tråd med 
de nye læreplanene etter Fagfornyelsen.
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Man kan skrive alle naturlige tall større enn 
2 som summer av 1 og 2 på flere forskjellige 
måter. Tallet 3 kan man for eksempel skrive på 
to måter: 

1 + 1 + 1 og 1 + 2

I tabellen under kan du se hvordan man kan 
skrive tallene 3 og 4 som summer av 1 og 2 på 
forskjellige måter. To måter er forskjellige når 
de har forskjellig antall 1-tall. 1 + 1 + 1 og 1 
+ 2 er forskjellige, men 1 + 2 og 2 + 1 ikke er 
forskjellige.

Undersøk på hvor mange forskjellige måter 
man kan skrive hvert av tallene fra 5 til 10 
som summer av 1 og 2. (Fink, 2020, s. 6, min 
oversettelse)

Figur 3
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Jeg hjelper jevnlig en 10.-klassing med leksene 
i matematikk. I det siste har hun holdt på med 
addisjon og subtraksjon av brøker der nevnerne 
er flerleddete uttrykk. Da blir det en oppgave å 
finne fellesnevneren. Allerede i denne formu-
leringen er det en felle. «Fellesnevneren» står i 
bestemt form. Fra tidligere har de fleste elever 
lært at minste felles multiplum for nevnerne 
er den entydig bestemte fellesnevneren. Det er 
feil. Som fellesnevner kan man velge hvilket 
som helst felles multiplum for nevnerne, ikke 
nødvendigvis det minste. Skal vi finne summen 
1
3

1
6

+ , bruker vi tradisjonelt fellesnevneren 6 og 
finner summen 1

2
. Men det er ikke feil å bruke 

18 som fellesnevner. Det blir bare litt mer for-
kortingsarbeid til slutt, hvis vi ønsker den 
enklest mulige brøken som svar. Det er ikke 
like viktig i dag som før vi fikk lommeregnere.

I den læreboka som nevnte elev bruker, 
finner vi oppgaver av denne typen:

«Faktoriser uttrykkene 2a + ab og 2b + b2, og 
finn minste felles multiplum.»

Fasiten sier at minste felles multiplum er 
ab(2 + b).

Poenget er nok at elevene skal øve seg på 
å finne en fellesnevner for to brøker som har 
disse uttrykkene som nevnere. Fasitsvaret er det 
enkleste uttrykket som kan være en slik felles-
nevner. Det er ikke nødvendigvis minste felles 
multiplum for disse tallene! Det kommer an på 
hvilke tall a og b er.

Hvis f.eks. a = b = 3, er 2a + ab = 2b + b2 = 15, 
og det er også deres minste felles multiplum. 
Men ab(2 + b) = 45.

Hvis a = 6 og b = 9, er 2a + ab = 66 og 
2b + b2 = 99, og deres minste felles multiplum 
er 198. Men ab(2 + b) = 594.

Eksemplene kan forfleres i det uendelige.
Jeg kan ikke understreke sterkt nok at alge-

bra ikke er «regning med bokstaver». Boksta-
vene er variabler, dvs. matematikkspråkets ube-
stemte pronomen. De står for tall, i hvert fall 
i ungdomsskolematematikken. (I mer abstrakt 
matematikk kan de stå for andre ting.) Begre-
per som minste felles multiplum og største felles 
faktor har å gjøre med tall, og ikke med uttrykk.

Einar Jahr
Pensjonert lærerutdanner
einjahr@hotmail.no

Jahr

Fellesnevner og minste felles multiplum
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Noen yndlingsspill krever ikke utstyr, bare 
hender. Og selvfølgelig, matematikk!

Chopsticks
Dette morsomme og fascinerende spillet krever 
litt tallforståelse og strategitenkning. Det er 
et spill som passer for alle aldre og godt å ha i 
«baklomma» når du trenger litt underholdning 
og ikke har noe utstyr – én mot én. Poenget med 
spillet er å få motstanderens hender ute av spil-
let samtidig. En hånd er ute av spillet når alle 
fem fingrene er framme. 

1. Start med at begge spillerne legger frem en 
finger på hver hånd mot hverandre, se figur 
1.

2. Når det er din tur, kan du peke med 
fingrene du har på en av hendene dine, på 
en av hendene til motstanderen. Motstan-
deren legger til tilsvarende antall fingre 
som du har på din hånd, på sin hånd, se 

figur 2. Så er det motstanderens tur til å 
legge til fingrene fra en av sine hender til 
en av dine, se figur 3.

3. Hvis en av dine hender har alle fingrene 
framme, må du ta bort hånden din og 
gjemme den bak på ryggen. Den er midler-
tidig ute av spillet.

4. Hvis du har mistet en hånd, kan du få den 
tilbake ved «å splitte». For å splitte må du 
ha et partall antall fingre på den motsatte 
hånden. Når du har det, så banker du 
hendene dine sammen og deler fingrene 
likt mellom hendene, se figurene 6 og 7. 
Hvis du hadde 2 fingre på den motsatte 
hånden, skal du da ha 1 og 1 finger på 
begge hendene, og hvis du hadde 4, skal du 
ha 2 og 2. Splitting telles som din tur.

5. Om en hånd får flere enn 5 fingre, så tas 5 
fra summen. F.eks. hvis du har 4 fingre på 
en hånd og motstanderen legger til 2, skal 
du ha 4 + 2 – 5 = 1 finger igjen.

6. Spillet er ferdig når en av spillerne mister 
begge hendene.Mike Naylor

Matematikkbølgen
mike@matematikkbolgen.com

Naylor

Matematisk hånd- og fingerspill
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Her er et eksempel på starten av et spill:

Figur 1: Startposisjon.

      
Figur 2: Spiller A legger til en finger til spiller B sin hånd 
ved å peke med den ene hånden.

       
Figur 3: Spiller B legger til 2 fingre til spiller A sin høyre 
hånd ved å peke på den.

    
Figur 4: Spiller A legger til 3 fingre til spiller B sin høyre 
hånd, som hadde 2 fingre fra før. Hånden har nå 5 fingre 
og må foreløpig ut av spillet.

         
Figur 5: Spillet fortsetter, spiller B sin tur.

             
Figur 6: Spillet fortsetter, spiller A sin tur.

Figur 7: Spiller B har fått et partall antall fingre og 
bestemmer seg for å splitte. Begge hendene er med i 
spillet igjen.

         
Figur 8: Spiller A sin tur.

           
Figur 9. Spiller B legger til 4 fingre til spiller A sine 3 
fingre på høyre hånd. Siden summen er større enn 5, tar 
spiller A bort 5 fra summen, og da blir det 2 fingre igjen, 
altså  3 + 4 – 5 = 2.



2/2020 tangenten24

Spillet fortsetter til en av spillerne «mister» 
begge hendene. Spillet passer for alle aldre. 
Unge barn utvikler tallforståelse og øver på 
enkel addisjon og subtraksjon. Det krever litt 
tenkning når tallet blir større enn fem og kan 
kobles til ideen av modulus 5. For å legge til 4, 
for eksempel, er det det samme som å ta bort 
1, som vi tenker på som 4 = –1 (mod 5). For å 
kunne spille godt må du bruke strategi og tenke 
over hva som kan skje flere trekk fremover. 
Siden du bare trenger fingre til spillet, er du klar 
til å spille hvor som helst og når som helst.

Rock–Scissors–Paper–Lizard–Spock
«Stein–saks–papir» er nok det meste kjente 
håndspillet i verden. To spillere teller 1–2–3 og 
legger frem en hånd som representerer enten 
stein, saks eller papir. Hvis formene ikke er de 
samme, vinner en av spillerne: Stein knuser 
saks, saks kutter papir, og papir dekker stein 
(figur 10).

Figur 10: Stein–saks–papir

Hvordan kan vi utvikle spillet? En morsom 
variasjon ble oppfunnet av Sam Kass og Karen 
Bryla: «Rock–Scissors–Paper–Lizard–Spock». 

Det ble kjent fra en episode av «Big Bang 
Theory». Sheldon forklarer:

«It’s very simple. Scissors cuts paper. Paper 
covers rock. Rock crushes lizard. Lizard poi-
sons Spock. Spock smashes scissors. Scissors 
decapitates lizard. Lizard eats paper. Paper 
disproves Spock. Spock vaporizes rock. And 
as it always has, rock crushes scissors.»

Reglene er vist i figur 11 som en K5-graf. En 
K5-graf er et sett med 5 punkter og alle koblin-
ger mellom punktene. Disse koblingene har ret-
ninger, representert med piler. Vi kan se at hver 
form slår to andre former, og hver form blir slått 
av to andre former. Spillet er derfor balansert.

Figur 11: Rock–Scissors–Paper–Lizard–Spock

En huskeregel kan være at Spock slår de to 
«våpnene» stein og saks. Og de våpnene slår 
Lizard. Resten klarer du å resonnere deg frem 
til selv.

Kanskje du kan lage en enda mer kompli-
sert versjon med sju former? Hvordan skal din 
K7-graf ser ut? Hva slags regler blir det?
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I denne oppgaven skal du utforske en vandre-
tur i et koordinatsystem. Turen går fra punkt 
til punkt etter et bestemt mønster. Punktene 
som skal besøkes, består av heltallige og posi-
tive koordinater og kalles gitterpunkter. Figu-
ren nedenfor viser noen av punktene, og også 
hvordan du skal bevege deg fra ett punkt til det 
neste. Vandreturen starter i det nederste venstre 
punktet, det som har koordinatene (1, 1).

Det du skal undersøke, er hvor mange punk-
ter du er innom på en vandretur. Både start-
punkt og sluttpunkt skal telles med. For eksem-
pel dersom sluttpunktet er (4, 1), så er du innom 
10 punkter.

a) I første omgang skal du undersøke slutt-
punkter som ligger på «kanten», det vil si 
helt nederst eller lengst til venstre. Hvor 
mange punkter er du innom dersom turen 
slutter i punktene med koordinatene:

 i) (6, 1),  ii)  (1, 5),  iii)  (1, 9),  iv)  (10, 1),   
v)  (5, 1),  vi)  (7, 1)

b) Studer tallene du har funnet i a), og se om 
du kan finne et mønster / en sammenheng 
når punktene ligger på «kanten». Skriv ned 
det du finner. Bruk mønsteret/sammen-

Ole Einar Torkildsen
Høgskulen i Volda
oet@hivolda.no

Torkildsen

Vandretur i et koordinatsystem
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hengen til å si hvor mange punkter du er 
innom dersom turen slutter i punkt med 
koordinatene: i) (12, 1), ii) (1, 11),  ii) (9, 1),  
iv)  (1, 14).

Hva så om turen ikke slutter på «kanten», men 
i det «indre»? 

c) Hvor mange punkter er du innom dersom 
turen slutter i punktene:  i)  (4, 6), ii) (7, 9)? 

d) Velg flere «indre» punkter og undersøk det 
samme.

e) Finner du et mønster / en sammenheng? 
Skriv ned.

f) Bruk sammenhengen til å finne antall 
punkter du er innom dersom turen slutter i 
(13,8).

g) Kan du begrunne at sammenhengen er 
rett?

Den måten turen er organisert på, gjør at punk-
tene kan nummereres ved at antall punkter du 
er innom, fram til et punkt blir lik punktets 
nummer. For eksempel: Punkt nr. 1, P1, blir 
startpunktet, det med koordinatene (1, 1). Punkt 
nr. 3, P3, blir det med koordinatene (2, 1). Punk-
tet med koordinatene (4, 1) blir punkt 10, P10. 

I den første delen av oppgaven har du egent-
lig bestemt hvilket nummer punktene har. Nå 
skal du «gå andre veien», det vil si å bestemme 
hvilket punkt som har et oppgitt nummer (finne 
koordinatene til punktet). Dette kan du gjøre 
direkte ved å starte på det første punket, følge 
vandremønsteret og telle antall punkter til du 
kommer fram til det oppgitte nummeret. Dette 
fungerer greit for små tall, men er ikke særlig 
effektivt eller interessant å gjøre når tallet 
er stort. Utfordringen til deg er nå å finne en 
metode som kan gjøre «tellingen» mer effektiv 
enn den direkte tellingen.

h) I punktene a) og b) studerte du noen av 
punktene på «kanten». Bruk dette til å 
finne ut hva som kjennetegner nummeret 
til de punktene som ligger på «kanten». 

i) Avgjør om følgende punkter ligger 
på «kanten»: nr. 85 (P85), nr. 91 (P91), 
nr. 106 (P106), nr. 153 (P153), nr. 212 (P212), 
nr. 300 (P300). 

j) Kan du finne eller beskrive en metode som 
kan brukes for å bestemme koordinatene 
til et punkt når nummeret til punktet er 
oppgitt?
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Kirfel

Det magiske korttrikset
Kjære publikum. I kveld skal dere bli kjent med 
mine evner til å se inn i fremtiden, å forutse 
begivenhetenes gang. Jeg trenger to frivillige her 
i salen som kan tenke seg å være med på denne 
demonstrasjonen. Det er helt ufarlig, ingen blir 
skadd, men jeg vil kunne forutsi hva de to test-
personene kommer til å foreta seg. Ah, takk Frode 
og Jorunn. Her har vi altså to frivillige. Dere ser 
at jeg har med meg en helt vanlig kortstokk, eller 
bedre sagt en del av en kortstokk, 10 kort med 
tallene fra 1 (ess) til 10. Du, Jorunn, får sjekke at 
alt er korrekt. 

På denne lille lappen skal jeg nå skrive et tall 
som dere skal få se etterpå. Tallet vil avsløre at 
jeg kan se inn i fremtiden og forutsi hva mine to 
frivillige her foretar seg.

Nå får du, Frode, blande denne lille kortstok-
ken så godt du kan, og jeg, kveldens store trylle-
kunstner, deler ut halvparten av kortene til hver 
av dere. Hver får altså fem kort, helt vilkårlige 
kort. Fem kort hver. Jeg tar nå et bind foran 
øynene og kan ikke følge med på hva de to gjør. 
Jeg vil nå be den av dere som fikk kortet 10, om å 
ordne sin hånd i fallende rekkefølge, mens den 
andre ordner sin hånd i stigende rekkefølge. 
Publikum må gjerne kontrollere at Jorunn og 

Figur 1
Jorunn:    10    7    6    3    2
Frode:    1 4 5 8 9

Frode gjør det rett. Da håper jeg at de to er ferdig 
med sorteringen – jeg kan jo ikke se noe. Dere 
skal nå regne ut differansene mellom tilsvarende 
kort, altså forskjellen mellom Jorunns første kort 
og Frodes første kort, så differansen mellom Jor-
unns andre kort og Frodes andre kort osv. Så skal 
alle disse differansene legges sammen. Det tar litt 
tid. Kontroller gjerne en gang til. 

Og hva blir svaret, Jorunn? Jorunn sier: 
«Summen av alle differansene er 25.» Sier du 
det? La oss se på lappen. Hva var det som ante 
meg før dere blandet kortene og jeg delte dem ut 
helt tilfeldig. Ja, lappen viser 25. Nok et bevis på 
mine uovertrufne evner til å se inn i tiden som 
kommer, og fravriste fremtiden sine løynde hem-
meligheter.Christoph Kirfel

Universitetet i Bergen
christoph.kirfel@uib.no
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Sjarlatan eller ekte spåmann?
La oss undersøke korttrikset som tryllekunstne-
ren presenterte. Han deler ut kortene 1–10 på to 
hender, helt tilfeldig. Så sorteres den ene hånden 
(den med 10) i fallende rekkefølge og den andre 
i stigende rekkefølge. Det kan f.eks. se slik ut:

Jorunn:    10    7    6    3    2
Frode:  1 4 5 8 9

De loddrette differansene legges sammen, 
altså

 
(10 − 1) + (7 − 4) + (6 − 5) + (8 − 3) + (9 − 2) =  
9 + 3 + 1 + 5 + 7 = 25

som er tallet på lappen, og som tryllekunstneren 
forbauset sitt publikum med. Mystisk?

Påstand: Summen av differansene – som er 
absoluttverdier og derfor positive tall – vil alltid 
være 25 uansett hvilke tallkort de enkelte spil-
lerne har fått utdelt. 

Vi skal nå sette oss inn i rollen til en mate-
matiker og spørre: «Ligger der noe generelt 
her?» Vi formulerer påstanden i en noe mer 
generell utgave der vi tar utgangspunkt i kort 
med påfølgende tall, der antall kort er et partall: 

Tallene 1, 2, 3, …, (2n − 1), 2n deles i to like 
store mengder. Den mengden som inneholder 
det største tallet (altså 2n), ordnes i fallende 
rekkefølge, 2n = a1 > a2 > ... > an, den andre i 
stigende rekkefølge b1 < b2 < ... < bn. Påstanden 
er da at summen av differansene (uten fortegn) 
er lik kvadratet av halvparten av antall kort:

 |a1 − b1| + |a2 − b2| + ... + |an − bn| = n 2

Bytte-kort-argumentet
To situasjoner kan inntreffe, og de er nokså 
forskjellige. Det minste og det største tallet (1 
og 2n) kan havne på forskjellige hender eller på 
samme hånd. 

Er de kommet på samme hånd, ser situasjo-
nen slik ut

 
Hånd A: 2n, … (b1 − 1), …, 2, 1 
Hånd B: b1,         …                 , bn 

Siden 1 og 2n er på hånd A, vil det laveste 
kortet på hånd B være et tall forskjellig fra 1. Vi 
kaller dette kortet for b1. Da vil alle kort som er 
lavere enn b1, være samlet på hånd A sammen 
med eneren. Hånd B har ingen kort lavere enn 
b1. Her foreslår vi et kortbytte, der hånd A får b1, 
mens den andre hånden får 1. Det gir følgende 
situasjon

Hånd A: 2n,    … b1, (b1 − 1), …, 2 
Hånd B: 1, b2,           …               , bn

Endringen i den første loddrette differansen 
er en økning på b1 − 1, siden 2n − b1 blir erstattet 
av 2n − 1. De neste loddrette differansene frem 
til kortet b1 er uendret. Derimot vil de (b1 − 1) 
siste loddrette differansene alle ha en reduksjon 
på 1, fordi hånd A endres fra 

 (b1 − 1), …, 2, 1 

til

 b1, (b1 − 1), …, 2, 

mens hånd B er uendret. 
Siden det er b1 − 1-posisjoner, er det altså til 

sammen en reduksjon på b1 − 1, som til sammen 
med endringen i første kolonne gir ingen end-
ring i den totale differansesummen. Derfor kan 
vi alltid gå ut fra at det høyeste og det laveste 
kortet er på forskjellige hender, og situasjonen 
ser slik ut:

Hånd A: 2n, … 
Hånd B: 1, …
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Ta-vekk-kort-argumentet
Vi tenker oss nå at vi tar ut tallene 2n og 1 
fra spillet. Da sitter vi igjen med tallene 2 til 
2n  −  1, som danner de to korthendene. Disse 
tallkortene reduserer vi med en, alle sammen, 
og får tallrekken 1 til 2n − 2. Dette er et tan-
keeksperiment. Vi gjennomfører reduksjonen 
i hodet. Siden vi har redusert både tallene på 
hånd A og på hånd B med like mye (nemlig med 
1), vil hver loddrett differanse være uforandret. 
Dette tankeeksperimentet hvor 1 og 2n er tatt 
vekk, har samme differansesum som et kort-
triks med to færre kort enn den vi startet med 
å undersøke. 

Fra-et-trinn-til-neste-argumentet
Vi antar nå at differansesummen er kvadratet 
av halvparten av antall kort (n − 1)2 for en kort-
stokk med kort fra 1 til 2n − 2. Da vil differan-
sesummen for den fulle kortstokken med kort 
fra 1 til 2n være 

D = (n − 1)2 + (2n − 1) = n 2 − 2n + 1 + 2n − 1 = n 2

siden (2n − 1) er differansen i første kolonne 
som vi fjernet fra spillet. Kort sagt: Gjelder 
hypotesen vår for (2n − 2) kort, da gjelder den 
også for 2n kort. Vi er bare interessert i situasjo-
ner der antall kort et partall.

Fra-start-til-mål-argumentet
Den minste kortstokken vi kan få, består av 
kortene 1 og 2. Her er n = 1 og differansen er 
1 = 12, som ønsket. Dermed vet vi nå automa-
tisk at hypotesen vår er korrekt for en kortstokk 
med to flere, nemlig fire kort. Vi kan bare fore-
stille oss hele tankerekken ovenfor gjennomført 
for fire kort. Først sjekker vi om 4 og 1 er på 
forskjellige hender, hvis ikke foretar vi et kort-
bytte. Nå er vi sikre på at 4 og 1 er på forskjel-
lige hender, da fjerner vi dem fra spillet og sitter 
igjen med kortene 2 og 3. Disse reduseres til 1 
og 2 uten at differansen endrer seg, fordi både 
minuend og subtrahend blir redusert med en. 
Spillsituasjonen med kortene 1 og 2 er vi alle-

rede kjent med. Her er differansen 1. Legger vi 
til differansen fra den første søylen 4 − 1 = 3, så 
får vi 3 + 1 = 4 = 22 som ønsket.

En hvilken som helst fordeling av kortene 1 
til 2n på to hender kan ved hjelp av våre byt-
tekort- og ta vekk-kort-argumenter føres til-
bake til en tilsvarende fordeling av kortene 1 til 
2n − 2, der vi kan anta at hypotesen allerede er 
vist. Vi kan derfor konkludere med at hypotesen 
må gjelde for alle kortstokker der antall kort er 
et partall (1 til 2n).

Argumentasjonstypen som vi her ble kjent 
med, heter induksjon og forekommer mange 
steder i matematikken, særlig der det er snakk 
om resultater for naturlige tall.

Observasjon 1: Samler vi de høyeste kortene 
på hånd A og de laveste på hånd B, så vil alle 
differansene være oddetall. Vi ser at 

1 = 12 
1 + 3 = 22 
1 + 3 + 5 = 32 
... 
1 + 3 + 5 + ... + (2n − 1) = n 2

dvs. legger man sammen de første n oddetal-
lene, så får man n 2. Kan en slik påstand vises 
ved hjelp av korttrikset?

Observasjon 2: Skriver vi om differansesum-
men fra vårt aller første eksempel på følgende 
måte:

(10 − 1) + (7 − 4) + (6 − 5) + (8 − 3) + (9 − 2) 
= 10 + 7 + 6 + 8 + 9 − 1 − 4 − 5 − 3 − 2

så ser vi at de fem største tallene opptrer posi-
tivt, mens de fem minste tallene opptrer nega-
tivt. Vil det alltid være slik, og kan dette even-
tuelt hjelpe oss til å vise korttriksresultatet på 
en ny måte?

Korttrikset eller den bakenforliggende 
likningen heter «Proizolov identity» og har vært 
kjent lenge for matematikerne. Jeg fikk se trikset 
for første gang hos lektorstudent Ruben Schel-
bred Thormodsæter.
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Månsson 

Multiplisere med negative tall
Lærebøker i matematikk spiller en sentral rolle 
i matematikkundervisningen i grunnskolen. 
Det finnes derfor et behov for granskning av 
lærebøker i matematikk. I en tidligere artikkel 
i Tangenten analyserte jeg hvordan grunnsko-
lens lærebøker forklarer at multiplikasjon er 
kommutativt for ikke-negative tall (Månsson, 
2019a). I denne artikkelen trekker jeg fram noen 
ulike måter lærebøkene arbeider med multipli-
kasjon av negative tall på. Alle fysiske matema-
tikklærebokserier for grunnskolen som er til-
passet til LK06 (Utdanningsdirektoratet, 2006), 
har blitt undersøkt: Abakus, Faktor, Grunntall, 
Kodex, Matemagisk, Matte overalt, Mattestigen, 
Maximum, Multi, Nummer, Nye Mega, Radius, 
Septimus, Sirkel, Tetra, Trix, og Tusen millioner. 
Arbeidet med å oppdatere grunnskolens lærebø-
ker etter den nye læreplanen (Utdanningsdirek-
toratet, 2019) pågår i skrivende stund. I den nye 
læreplanen vektlegges tallregning og algebra i 
større grad enn i LK06. Det betyr at multipli-
kasjon med negative tall er et konkret punkt 
som kan komme å bli tydeligere poengtert i de 
nye lærebøkene. Det er derfor viktig at lærerne 
er oppmerksomme på hvordan de nye lærebø-
kene går fram. For å kunne gjøre det er det til 

hjelp å kunne sammenligne dette med hva de 
gamle lærebøkene gjør. Analyse av innholdet i 
de gamle lærebøkene er derfor fremdeles rele-
vant. For å avgrense problemstillingen har jeg 
kun analysert det som står i elevversjonene av 
lærebøkene, og ikke det som læreren eventuelt 
supplerer lærebøkene med, så som lærerveiled-
ninger og nettressurser.

Det er vanlig i lærebøkene å definere mul-
tiplikasjon som gjentatt addisjon. Multiplika-
sjon med negative tall der den første faktoren 
er positiv og den andre faktoren er negativ, er 
enkelt å begrunne med gjentatt addisjon, og 
det gjør de fleste av de undersøkte lærebøkene. 
Jeg vil se nærmere på hvordan lærebøkene 
forklarer at «minus ganger pluss er minus»  
(− ∙ + = −), og at «minus ganger minus er pluss» 
(− ∙ − = +). Noen av lærebokseriene angir reg-
nereglene − ∙ + = − og − ∙ − = +, men begrunner 
dem ikke. Nummer 10 gir en begrunnelse (figur 
1) som ligner den matematikere vanligvis gir 
(se Månsson, 2019b). Noen elever lurer kanskje 
på hvorfor multiplikasjon er kommutativt for 
negative tall, eller hva −3 eksemplarer betyr, og 
da må læreren være klar til å svare på det. For-
klaringen forutsetter også at multiplikasjon er 
distributiv for negative tall.

Faktor 9, Matemagisk 7A, Maximum 8, Sirkel 
8A og Tetra 9 motiverer regnereglene med en 
tallrekke, som er av samme type i alle lærebok-
seriene. Et eksempel på en slik tallrekke gis på 

Anders Månsson
Universitetet i Sørøst-Norge
anders.mansson@usn.no
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figur 2 hentet fra Tetra 9. Motiveringen fremstår 
kanskje som overbevisende og pedagogisk, men 
det er viktig å være klar over at dette ikke er noe 
bevis for at regelen gjelder. Se for eksempel på 
tallrekken i den venstre ruten på figur 2. Det 
finnes ikke noen logisk grunn til at tallrekken

2 ∙ 3 = 6, 1 ∙ 3 = 3, 0 ∙ 3 = 0
må fortsette å minke med 3 om man fortsetter 
å minske den første faktoren med 1 til nega-
tive tall. Man kan enkelt finne tallrekker som 
ikke har dette mønsteret. For eksempel fortset-
ter ikke tallrekken 2 3 62

�� � �   1 3 32
�� � � , 

0 3 02
�� � �  å minke med 3 når den første fakto-

ren blir negativ: Den øker i stedet med 3. Heller 
ikke tallrekken 2 3 6

2
�� � � , 1 3 3

2
�� � � , 

0 3 0
2

�� � �  fortsetter å minke med 3, for den er 
ikke definert når den første faktoren er negativ.

Kodex 8A gir noen tenkemåter som elevene 
kan bruke for å få idéer til hva regelen kan være 
(figur 3). Gjennom at læreren lar elevene lese og 
jobbe med det, kan man i en samtale etterpå 

sammen komme fram til regelen. Det kan se 
ut som at de tolker multiplikasjon som gjentatt 
subtraksjon i regnestykket −(−15) −(−15) −(−15) 
og at det derfor kan uttrykkes som (−3) ∙ (−15), 
men om det er slik, fremgår ikke av læreboka. 
Legg merke til at man kan definere multiplika-
sjon (med heltall) på følgende måte:

a b
b b b b a

b b b b a
a

a
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På den måten kan man forklare at − ∙ + = − 
og  − ∙ −  = + (Månsson, 2019b). Et problem med 
dette er at man da får en definisjon av multi-
plikasjon som ser ulik ut avhengig av om det 
første tallet er positivt eller negativt. Et annet 
problem med å definere multiplikasjon som 
gjentatt subtraksjon er at dette ikke er spesielt 
godt forankret hverken i samfunnet eller blant 
matematikere. Man vinner altså ikke så mye 
på å introdusere multiplikasjon som gjentatt 
subtraksjon for å forklare hvorfor − ∙ + = − og  
− ∙ −  = + .

Konklusjoner
Det er bra at lærebokseriene prøver å begrunne 
et vanskelig tema som multiplikasjon med nega-
tive tall. Lærebøkene har ulike tilnærminger til 
multiplikasjon med negative tall, og de har alle 
sine fordeler og ulemper. Som lærer bør man 
kunne vurdere de ulike tilnærmingene og tenke 
over hvordan de kan brukes i undervisningen. 
En del av lærebokseriene forklarer eller motive-
rer hvorfor − ∙ + = − og − ∙ −  = + på en måte som 
kanskje virker overbevisende, men som lærere 
trenger man å vite hvorvidt de holder logisk sett. 
Nå er korrekthet ikke den eneste viktige fakto-
ren for en matematikklærebok på grunnskolen. 
Forklaringene trenger også å være pedagogiske 
og tilpasset til elevenes nivå. Men som lærer 
trenger man å vite om forklaringer i lærebøkene 
er korrekte, og hvilke begrensninger de har. I en 
artikkel i det svenske tidsskriftet Nämnaren for-

 Figur 1

Figur 2
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klarte jeg hvorfor − ∙ +  = − og − ∙ −  = + (Måns-
son, 2019b). Den mer fullstendige forklaringen 
jeg gav der, er rettet til lærere, og egner seg ikke 
helt for elever, da den forutsetter en viss mate-
matisk modenhet. Men vil man gi en korrekt 
forklaring til elever, kan man for eksempel si 
at regnereglene er vanskelige å begrunne, og at 
begrunnelsene av dem får vente til matematikk-
studier på videregående, høgskole og universitet. 
Eller kortfattet si at det er et valg matematiker 
gjør for at regnereglene skal gjelde også for 
negative tall, og for at matematiske tillempnin-
ger krever det.

Referanser
Månsson, A. (2019a). Regneregler i lærebøker. Tangen-

ten – tidsskrift for matematikkundervisning, 30(4), 
35–39.

Månsson, A. (2019b). Multiplikation med negativa tal. 
Nämnaren, 47(3), 27–30.

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

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

                   Figur 3



tangenten 2/2020 33

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



2/2020 tangenten34

I den nye læreplanen er utforsking og problem-
løysing eit av seks kjerneelement i matematikk 
(Utdanningsdirektoratet, 2019). Der vert utfor-
sking omtalt som å: «leite etter mønster, finne 
samanhengar og diskutere seg fram til ei felles 
forståing» (s. 2). Utforsking vert sett som ein 
aktiviserande og elevsentrert læringsmåte, som 
både kan bli brukt når elevar jobbar åleine, og 
når dei samarbeider i par eller grupper. Det 
vert lagt vekt på læreprosessar der elevrolla 
og elevaktivitet står sentralt, der kvar enkelt 
elev bør oppmuntrast til å vere bevisst på eiga 
læring gjennom utforskande prosessar. Den 
andre delen av dette kjerneelementet hand-
lar om problemløysing, forklart som at elevar 
skal danne seg ei metode samling til bruk for å 
løyse «problem dei ikkje kjenner frå før» (s. 2). 
I denne artikkelen vel eg å definere eit problem 
som ei oppgåve, eit spørsmål eller ei problem-
stilling, som ein oppfattar problematisk fordi 
ho: «gets inside you; it nags and ‘wants’ to be 
resolved» (Mason & Davies, 1991, s. 4). Det å ha 
ynskje, vilje eller undring knytt til å forstå og 
løyse matematiske problem, kan vere drivkraft 
for elevar. I denne artikkelen undersøkjer eg 
om elevar som jobbar aktivt med utforskande 

oppgåver i matematikk, kan utvikle ei positiv 
haldning til faget og sjå matematikk som und-
ring, verte nyfikne og kanskje også glede seg. Eg 
presenterer eit utforskande opplegg i geometri 
gjennomført i ei 10.-klasse og deretter utdrag av 
intervju med nokre elevar, for å finne ut korleis 
den valde læringsmåten kan verke inn på elevar 
sitt syn på matematikk. Eg har forska på dette 
i samband med masterprosjektet mitt (Fojcik, 
2018) knytt til prosjektet Digital Interaktiv 
Matematikkundervisning (DIM), som lærarar 
og elevar i denne klassen deltok i. I masterstu-
dien undersøkjer eg om elevar som jobbar med 
utforskande oppgåver i matematikk, klarar 
å utvikle ei engasjert haldning til faget og sjå 
på matematikk som noko meir enn rett svar 
med «to streker under» (Andersen, Fiskum & 
Rosenlund, 2018, s. 18). Problemstillinga i denne 
artikkelen er: Kva haldning til matematikk kan 
elevar utvikle ved å lære matematikk gjennom 
utforskande oppgåver? 

Inquiry-tilnærming, elevaktivitet og 
matematisk kompetanse
Fleire har diskutert undring, utforsking 
og problemløysing under eit felles omgrep:  
inquiry (Carlsen & Fuglestad, 2010; Jaworski, 
2006; Säljö, 2013). Carlsen og Fuglestad defi-
nerer inquiry som ei haldning der elevar: «skal 
tilnærme seg matematikk og matematikkunder-
visning med undring – det vil si å stille spørs-
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mål, undersøkje, utforske og eksperimentere 
med matematiske sammenhenger og didak-
tiske problemstillinger» (2010, s. 40). Gjennom 
å stille spørsmål og undersøkje kan ein finne 
matematiske problem ein får lyst til å sjå meir 
på. Ved å utforske og eksperimentere innanfor 
matematiske tema og didaktiske problemstillin-
gar kan ein finne strukturar og samanhengar 
som kan vere til hjelp for å svare på spørsmål 
ein undrar på. 

Utforskande eller inquiry-basert matema-
tikkundervisning går ut på å søkje svar på fag-
lege spørsmål og transformere dei til noko som 
gjev kunnskap og innsikt (Säljö, 2013). Jaworski 
(2006) skildrar to nivå av inquiry-tilnærming, 
det eine er ein aktivitet eller eit verktøy, mens 
det andre er ein veremåte (engelsk: as a way of 
being) der elevar kan påverke kvarandre gjen-
nom diskusjon, erfaringsdeling og danning av 
eit læringsfellesskap. Ein lærar kan gje elevar ei 
utforskande oppgåve å jobbe med, men det er 
måten elevar jobbar med oppgåva på, som viser 
i kor stor grad dei brukar inquiry-tilnærming. 
Den utforskande tilnærminga skal engasjere 
elevar i faget ved å la dei oppdage faget på måtar 
som gjev dei kjennskap og kompetanse til mate-
matiske prosessar (Jaworski & Fuglestad, 2010). 

Nordahl (2014, s. 150) skildrar læring som 
blanding av prosess og resultat, og skriv at: 
«elevens vilje til å lære, de kognitive prosesser 
som eleven foretar, og den egenaktivitet eleven 
utfører, blir avgjørende for både læringspro-
sessene og læringsresultatet». Dette kan tol-
kast som tre faktorar som kan påverke elevane 
sitt læringsutbytte. Elevar må først og fremst 
ha innstilling, ynskje eller vilje til å lære, det 
Kilpatrick, Swafford og Findel (2001) omtaler 
som «engasjement» i sin modell (figur 1). Dei 
må også ha kunnskap om og forståing for ulike 
matematiske strategiar og løysningsmetodar 
som dei klarar å bruke for å løyse kognitive 
prosessar. Dei må med andre ord jobbe med 
å utvikle den «begrepsmessige forståelsen» i 
matematikk (Kilpatrick et al., 2001). I tillegg må 
elevar kunne delta aktivt. Haug (2012) peikar 

på at læring er avhengig av at elevar er aktive, 
men det treng ikkje å vere fysisk aktivitet, det 
kan òg vere mental aktivitet. Andersen et al. 
(2018) brukar omgrepet kognitiv aktivitet. Når 
elevar undersøkjer og oppdagar matematikk 
i eit læringsfellesskap, vert dei stimulerte til å 
stille eigne spørsmål og leite etter samanhengar 
(Säljö, 2013). Eit slikt arbeid med matematikk i 
læringsfellesskap krev at elevane engasjerer seg 
og kan bidra til utvikling av positiv haldning 
til faget.

Figur 1: Kilpatrick et al. (2001) skisserer ein modell for 
utvikling av matematisk kompetanse som samanfletting 
av fem delkompetansar som er avhengige av kvarandre. 
På figur 1 er det illustrert som ei snor samanfletta av 
trådar.

I denne artikkelen vert Nordahls (2014) tre 
faktorar for læring vovne saman med to delar i 
modellen til Kilpatrick et al. (2001), omgrepsfor-
ståing og engasjement, og brukte som ramme-
verk for analysen. 

Omgrepsforståing (begrepsmessig 
forståelse, conceptual understanding)
Omgrepsforståing handlar om å sjå og forstå 
samanhengar mellom matematiske omgrep, 
logiske strukturar, ulike matematiske opera-
sjonar og relasjonar, både innanfor eit konkret 
matematisk tema og på tvers av fleire (Kilpatrick 
et al., 2001; Matematikksenteret, 2015). Denne 
delkompetansen byggjer på integrert og funk-
sjonell forståing av matematiske idear, og er 
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vesentleg for at elevar skal kunne trekkje paral-
lellar og sjå samanhengar mellom ulike metodar 
og fakta. Dette er i tråd med Hiebert og Lefevre 
(1986) sitt omgrep «conceptual knowledge», 
dei peikar på at for å lære matematikk må ein 
setje saman ein relasjon mellom ulike omgrep. 
Små bitar av informasjon ein har, må altså bli 
til ein større struktur, der ein flettar saman 
det ein allereie kjenner, med det nye ein lærer. 
Også Dysthe (2013) framhevar at elevar i ljos 
av Vygotskys sosiokulturell læringsteori må 
konstruere ei bru mellom det dei allereie kan 
og forstår, og det nye dei lærer. Det å starte å 
byggje denne brua er å starte å forstå omgrep, og 
det kan skje før ein klarar å setje ord på denne 
prosessen. 

Det å lære om ulike fakta og metodar betyr 
ikkje at ein har god kontroll over dei. Kilpa-
trick et al. (2001) peikar på at det er lettare å 
hugse samanhengar og overordna strukturar 
enn detaljar, det inneber at dersom elevar for-
står ein metode, så kjem dei lettare til å hugse 
han. Det er ikkje omvendt, berre det å hugse ein 
metode betyr ikkje at ein forstår metoden og 
klarar å bruke han i fleire samanhengar. Säljö 
(2013, s. 69) peikar på at kunnskap ikkje skal 
vere avgrensa til ein kald presentasjon av fakta, 
men av varme samanhengar og tema, noko som 
fører til at samansetjing av mønster og struk-
turar som inquiry byggjer på, er svært relevant 
for å byggje opp omgrepsforståinga. Elevar som 
kan sjå strukturar og setje saman nye fakta og 
metodar med kunnskap med liknande møn-
ster, kjem raskare til brua mellom det kjende 
og ukjende, og kan dermed lære nye tema meir 
effektivt. Dei bør også oppmuntrast til å sam-
arbeide om framgangsmåtar og kommunisere 
med kvarandre i eit «læringsfellesskap preget 
av inquiry» (Carlsen og Fuglestad, 2010, s. 42). 
Ifølgje Kilpatrick et al. (2001) byggjer omgreps-
forståing på at elevar kan forstå eit matematisk 
omgrep utan nødvendigvis å kunne verbalisere 
det. I ein analyse kan det difor vere vanskeleg å 
bekrefte elevar si forståing, men læraren kan sjå 
etter om dei er i stand til å bruke matematiske 

omgrep korrekt, enten skriftleg eller munnleg. 
Ein kan også undersøkje om dei klarar å setje 
saman omgrep eller skildre relasjon mellom 
fleire omgrep. Omgrepsforståing vert utvikla 
over tid, og elevar bør utsetjast for oppgåver og 
problem som utfordrar forståinga deira, slik at 
det vert meir tydeleg om dei er på riktige spor. 

Engasjement
Eit anna omgrep omtalt hos Kilpatrick et al. 
(2001) er engasjement (productive disposition). 
Dette omgrepet handlar om å sjå på matema-
tikk som meiningsfylt, brukbart, verdifullt og 
ikkje minst mogeleg å få til, slik at elevar trur at 
dei er i stand til å lære matematikk, som igjen 
kan føre til at dei er motiverte til å leggje inn 
innsatsen som krevst for å lære (Kilpatrick et 
al., 2001, s. 171). Her kan engasjementet tolkast 
som ei positiv drivkraft til å vere uthaldande og 
til å ikkje gje opp. 

Modellen til Kilpatrick et al. (2001) syner at 
dei ulike kompetansane er avhengige av kvar-
andre og byggjer på kvarandre. Det vil seie at 
utvikling av omgrepsforståing er like viktig som 
utvikling av engasjement. Difor bør det ikkje 
undervurderast kor mykje haldninga til mate-
matikk kan påverke elevar sin prestasjon i faget 
(Kilpatrick et al., 2001). Nordahl skriv at «enga-
sjement, arbeidsinnsats og motivasjon hos elev-
ene er svært viktig i forhold til læring. Motiva-
sjon og arbeidsinnsats er en av de faktorene som 
i sterkest grad forklarer elevenes læringsutbytte» 
(2014, s. 20). Læring, motivasjon og arbeidsinn-
sats heng tett saman, og påverkar kvarandre. 
Utan motivasjon er det vanskeleg å få til ein 
god arbeidsinnsats som fører til læring, mens 
med motivasjon og arbeidsinnsats kan læring 
bli oppfatta positivt, hyggeleg og kanskje til og 
med gøy. Då kan den emosjonelle reaksjonen 
som elevar får ved å lykkast, auke sjølvtillit og 
engasjement for matematikk (Kilpatrick et al., 
2001). 

Mason og Davies (1991) skriv at alle kan 
tenke matematisk, og at elevar bør lære seg å 
ta det første skrittet, altså for å danne sjølvtil-
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lit og å lære å stole på eigne kunnskapar. Det 
handlar om at elevar som har positive hald-
ningar til matematikk og matematikkbaserte 
fag, har større sjanse til å sjå på eigne feil som 
mogelegheit for læring og ei form for øving eller 
mengdetrening, i staden for å sjå på dei som 
nedgang og vonbrott. Innstillinga til å sjå på 
feil som mogelegheit for læring bidrar til større 
hjerneaktivitet (Moser, Schroder, Heeter, Moran 
& Lee, 2011).

Når elevar ser på eigne feil som motgang, kan 
dei utvikle negative haldningar til matematikk. 
Det kan gje utslag som ei kjensle av spenning, 
uro, frykt og angst som forstyrrar matematisk 
prestasjon (Ashcraft, 2002). Til dømes kan dei 
oppleve at matematikk er vanskeleg og vondt, at 
det er hardt uansett kor mykje ein jobbar, eller 
at ein enten er god i matematikk, eller så kan 
ein ingenting. Den negative haldninga til faget 
er i seg sjølv skadeleg for elevar. For enkelte kan 
tanken på å utføre matematikk i seg sjølv vere 
nok til å gje oppleving av fysisk ubehag (Lyons 
og Beilock, 2012). Elevar som har ei negativ 
haldning til faget, vil prøve å unngå matema-
tikk og alle fagrelaterte aktivitetar (Beilock og 
DeCaro, 2007). Dette kan bidra til å hemme den 
personlege og sosiale utviklinga deira. Desse 
elevane vil ha ein tendens til å vere innstilte på 
å yte i matematikk og ikkje å lære om matema-
tikk; dermed avgrensar dei mogelegheitene sine 
på eit mentalt nivå (Kilpatrick et al., 2001). 

Ramirez, Gunderson, Levine og Beilock 
(2013) har funne at det ikkje er nokon vesent-
leg korrelasjon mellom negativ haldning til 
matematikk og prestasjon i matematikk i star-
ten av barneskulen, desse kjenslene er noko 
som oppstår gjennom skulegangen. Liknande 
studiar viser at elevar som utviklar negative 
kjensler for matematikk, også ofte har relativt 
høgt arbeidsminne (Beilock og DeCaro, 2007; 
Ramirez et al., 2013). Omgrepet arbeidsminne 
er knytt til den delen av hjernesystemet som 
behandlar informasjonen som er nødvendig 
for kognitive prosessar som språkforståing, 
læring og resonnering (Baddeley, 1992). Det vil 

seie at elevar som dannar negative haldningar 
til matematikk, ikkje nødvendigvis slit med 
læringsvanskar, det kan vere elevar som har stor 
kapasitet til å lære, sjølv om dei vel ikkje å bruke 
han til å lære matematikk. Desse elevane har ein 
tendens til å velje vekk matematikk når dei kan, 
på kostnad av karrieremogelegheiter innanfor 
realfag, teknologi, medisin og andre fagområde 
som krev høg matematisk kompetanse (Kilpa-
trick et al., 2001). 

Analysen i denne artikkelen fokuserer 
på svara til elevar i ljos av Nordahls faktorar 
for læring; elevar sin vilje til å lære, kognitive 
prosessar elevar utfører, og eigen aktivitet. 
Faktorane vert sedde i samanheng med dei to 
delkompe tansane i modellen til Kilpatrick et al. 
(2001): omgrepsforståing og engasjement.

Datainnsamling
Denne artikkelen skriv seg frå ein casestudie av 
tre elevar på 10. trinn, som i «ein detaljert og 
intensiv analyse av eit enkelt kasus» (Bryman, 
2016, s. 688, mi omsetjing), data er henta frå ein 
klasse som deltok i DIM-prosjektet. DIM var 
eit treåring samarbeidsprosjekt mellom to ung-
domsskular og Universitetet i Agder som gjekk 
ut på å undersøkje korleis digitale verktøy kan 
bli brukte på ein pedagogisk måte for å «utvikle 
fremtidens digitale matematikkundervisning» 
(Dean, Kjebekk & Fuglestad, 2017, s. 8). Eit av 
måla i prosjektet var å vinkle undervisninga 
mot meir elevstyrte aktivitetar og opne oppgå-
ver, særleg med søkjeljos på utforsking av mate-
matikk, bruk av digitale verktøy, samarbeid og 
diskusjon. Lærarane i prosjektet laga eigne opp-
gåver for det.

Datamaterialet er henta gjennom kvalitative 
metodar som observasjon og intervju. Obser-
vasjon var gjennomført i ei open forskarrolle og 
som rein observatør (Bryman, 2016), der det blei 
tatt detaljerte feltnotat. Elevane og lærarane var 
vane med å bli observerte, og ut frå det eg opp-
fatta, oppførte dei seg som om eg, som forskar, 
ikkje var til stades. For å utdjupe elevane si for-
ståing og haldning til matematikk valde eg å 
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gjennomføre eit semistrukturert intervju med 
nokre elevar i etterkant av observasjonen. Elev-
ane som blei spurde om å delta på intervju, var 
valde ut i samråd med læraren i klassen. Målet 
var å få snakke med elevar med ulik kompe-
tanse i matematikkfaget og med ulik deltaking 
i aktivitetar i klasserommet. 

Under intervjuet blei det stilt spørsmål om 
korleis elevane, gjennom prosjektet, opplevde 
undervisning i matematikk, og kva dei tenkte 
rundt eigne læreprosessar og faktorar som 
kan påverke meistringa deira i faget. Dei vart 
også spurde om haldning til faget, meir kon-
kret til undervisningsforma dei fekk gjennom 
DIM-prosjektet, og til framgangsmåte og tan-
kegang dei brukte i ei utforskande oppgåve. 
Under intervjua blei det lagt vekt på ein naturleg 
samtale. Eg ville at dei kunne kjenne seg kom-

fortable og kunne forklare og grunngje tankar 
og meiningar. Eg valde å ta utgangspunkt i opp-
gåva dei nett hadde hatt, «Finn kvadrater», for 
å gje dei noko konkret dei kunne snakke om, 
noko som var friskt i minne. 

Gjennom DIM-prosjektet fekk eg samtykke 
frå Norsk senter for forskningsdata (NSD) angå-
ande vern av personopplysningar, og eg fekk 
også samtykke frå skulen, lærarane og føresette 
til å observere klassen og gjennomføre intervju. 
I tillegg har eg personleg spurt elevane om løyve 
både til å gjennomføre intervju og til å ta opp 
lyd under intervjuet, for å bevare den frivillige 
deltakinga deira i studiet. Ved utval av respon-
dentar og transkripsjon la eg vekt på at elevane 
skulle bevare anonymiteten sin, men det blei 
ikkje gjort endringar på dialekten til elevane. 

Figur 2: Oppgåva «Finn kvadrater», henta frå http://www.dim2015-18.no/sites/default/files/E%20
Finn%20kvadrater.docx_.pdf
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Oppgåva «Finn kvadrater»
Oppgåva «Finn kvadrater», som er vist på figur 
2, er laga av lærarane i DIM-prosjektet og er 
tilpassa pensum i geometri for 10. trinn. «Finn 
kvadrater» går ut på å undersøkje geometriske 
figurar ved hjelp av formlikheit, areal og set-
ninga til Pytagoras. Målet med oppgåva er at 
elevane skal lage kvadrat med ulik storleik på 
eit avgrensa rutenett. Kvadrata kan ikkje vere 
utanfor rutenettet, og kravet er at hjørna på kva-
drata må treffe hjørna på mønsteret i rutenettet. 
Målet med denne oppgåva er å konstruere flest 
kvadrat med ulikt areal og leite etter samanhen-
gar mellom dei, altså å analysere kva som gjer at 
visse kvadrat er mogelege å konstruere og andre 
ikkje kan konstruerast, og å grunngje kvifor det 
er slik. 

Bente
Meg Korleis lærer du best?
Bente Litt sånn som nå, bli med undervegs 

for å finne ut av ting, og sånn som 
læreren gjør, at han sier ikke svaret 
med en gang, men at vi liksom er med 
på å finne det ut. 

Meg Så du likar denne måten å få undervis-
ning på?

Bente Ja.
Meg Kva er det som du likar i denne måten?
Bente Det at du får ikke bare svaret, men du 

lærer liksom å komme fram til et svar. 
Jeg syns det er lettere å forstå det hvis 
jeg er med på å finne det ut. 

Eg spurde litt meir detaljert om ho kunne skil-
dre ein «vanleg» matematikktime i DIM-pro-
sjektet. 

Bente I det siste har vi … eller normalt så 
tror jeg vi først sitter og har liksom 
forelesning eller at læreren forklarer 
litt, og så får vi noen oppgaver, og så 
setter vi oss hver for oss, og så arbeider 
vi med oppgaver, så går vi tilbake til 

samlingsstedet og presenterer det vi 
har funnet ut. 

Meg Korleis likar du denne fordelinga?
Bente Det syns jeg er gøy. Jeg liker å gjøre 

noe selv, ikke bare høre hele tida.

Bente sa at ho lærer mykje ved at læraren ikkje 
gjev svar, men formar undervisninga slik at 
elevar kan bli med på å finne svaret. Her viser 
Bente nettopp det med å vere aktiv i eiga læring 
(Nordahl, 2014), å gjere noko sjølv og ta initia-
tiv i læreprosessen. Ho seier også at ho «liker» 
å gjere noko sjølv, og at det er «lettare» å lære 
på denne måten. Ordet «lettare» får ein positiv 
undertone i denne setninga, og når det vert 
brukt saman med «liker», kan det tyde på at 
Bente har vilje til å lære. 

Vidare i samtalen vert Bente spurd om ho 
har opplevd nokon vanskelege/uforståelege 
timar. 

Bente Ja, det er jo mange ganger det skjer, 
sånn at jeg ikke forstår med en gang, 
og så er det liksom sånn at du må ha 
litt flere timer med det og tenke over, 
og etter hvert så forstår du det. 

Denne kommentaren viser kjennskap til eigen 
læringsprosess og dermed refleksjon over eigen 
framgangsmåte og tankegang, gjennom ei vek-
sande innstilling til læring og utvikling (Kilpa-
trick et al., 2001). Det å resonnere over eit tema 

Figur 3: Teikning av kvadrat med areal 2.



2/2020 tangenten40

og setje ord på tankar og meiningar er eit teikn 
på bruk av arbeidsminne, altså den delen av 
hjernen som er ansvarleg for kognitiv tankegang 
og læring (Baddeley, 1992). 

Bente var den første eleven som beviste at 
det var mogeleg å lage eit kvadrat med arealet 
2, dette gjorde ho gjennom teikninga på figur 3.

Meg I timen i dag så kom du med din eigen 
hypotese. Kva er det som fekk deg til å 
tenke på den løysinga?

Bente Først så tenkte jeg på det læreren sa 
«om det går an å få et kvadrat med 
arealet to», og så tenkte jeg at det går 
ikke an, og så hørte jeg at noen sa 
«jo», så jeg tenkte og prøvde å se litt 
på læreren og se om det var en måte. 
Så tenke jeg på det læreren sa at det 
kunne være skrått, å ja, det kunne. 

Bente forklarte at ho ikkje fekk det til med ein 
gong, men då ho høyrde læraren og nokon 
andre i klassen diskutere at kvadrata kan stå på 
skrå, såg ho på oppgåva frå ein annan vinkel. 
Bente klarte å konstruere ei bru frå noko ukjent 
til noko kjent ved å høyre på andre og deretter 
sjå på oppgåva i eit nytt lys (Dysthe, 2013), og 
dette påverka utviklinga av omgrepsforståinga 
hennar. 

Gjennom intervjuet klarte Bente å forklare 
at ho jobbar med å vere aktiv i faget, og med 
å bruke og omtale matematiske omgrep på ein 
fruktbar måte, noko som kan tyde på at ho 
utviklar omgrepsforståinga si gjennom aktive 
læringsformer og kognitiv tankegang. Det at ho 
brukar ord som «likar», «lettare» og «gøy», indi-
kerer at Bente har ei positiv haldning til mate-
matikk, at ho har eit engasjement, og er villig til 
å prøve å løyse matematiske oppgåver. Dermed 
dekker ho alt det Nordahl (2014) omtaler som 
viktige faktorar i læringsprosessen. 

Tom
Meg Kor mykje føler du at du lærer i ein 

matematikktime?
Tom Middels … det kan være på og av, 

liksom, noen ganger litt sånn derre at 
hvis jeg først klarer noe, da, sånn som 
i stad, da gønner jeg på, men hvis ikke 
jeg har helt skjønt hva det er snakk 
om, da er det sånn … jeg vet ikke … ta 
det litt sånn forsiktig eller tregt.

Meg Trur du det er noko konkret som gjer 
at du får ting med deg, eller at du ikkje 
får ting med deg?

Tom Ja, jeg tror det er hvis jeg er med på 
det eller sånt, så får jeg med meg ting, 
hvis jeg skjønner hva det handler om, 
da får jeg det med meg, men hvis ikke, 
så er jeg sånn derre … har ikke peiling 
da.

Meg Hugsar du ein konkret matematikk-
time der du følte verkeleg at du meis-
tra?

Tom Akkurat denne timen som vi hadde 
(med oppgåva «Finn kvadrater»). Der 
følte jeg at det gikk faktisk ganske 
greit. Læreren har sagt etterpå at jeg 
«har en matematikkhjerne» eller sånn. 
Så akkurat den følte jeg at jeg mestra. 

Meg Kva trur du i denne timen gjorde at du 
fekk denne kjensla?

Tom At jeg klarte å gjøre det de andre 
gjorde, på en måte. Det er jo litt sånn 
deilig følelse å se at du også klarer det 
de andre klarer, så ikke det blir sånn 
at du ser at bare alle andre klarer det 
rundt deg, og du står der og ikke har 
peiling på hva du skal gjøre.

I denne sekvensen kan ein sjå at Tom har vari-
erande motivasjon i faget. Han forklarar at det 
krev ein del arbeid frå hans side, men at når han 
får lyst og vilje til å gjere det bra, så «gønner» 
han på. Ordvalet til Tom kan tyde på at han 
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er ein engasjert elev, som i utgangspunktet vil 
gjere det bra, men det kan bli uforståeleg og 
treigt til tider. Ein kan sjå at denne motivasjo-
nen hjelper han med å «gønne» på, sjølv om 
han kanskje opplever matematikk som utfor-
drande og treng litt rettleiing til å starte med. 
Tom fortalde at han følte at læraren såg han, 
noko som Tom sette stor pris på. Det tyder på at 
lærings fellesskapet i klassen gjev Tom den sosi-
ale trygg leiken han treng for å halde fram med 
læreprosessane sine i matematikk (Nordahl, 
2014), og at han kan oppnå å drive på med utfor-
sking «som ein veremåte» (Jaworski, 2006).

Under arbeidet med «Finn kvadrater» kom 
Tom med eit bevis for kvifor det var umogeleg 
å lage eit kvadrat med arealet 6. I etterkant for-
klarte han det slik: 

Tom (…) Det går jo an å ha en og fem, hvis 
du tenker Pytagoras (viser til tegning 
på figur 4). Så det går ikke an å ha fem, 
fordi da, det er liksom noe tall mellom 
2 og 3, og da treffer det ikke punktene. 

Meg Korleis fann du ut av det?
Tom Jeg så jo det med litt hjelp fra læreren, 

og så tenkte jeg at det høres logisk ut, 
eller vi fikk jo beskjed om at det går 
ikke an å ha kanter mellom punktene, 
så ja. 

Meg Så du testa alle kvadratane, og begynte 
med dei små …

Tom Så gikk jeg stadig oppover, så ja. 

Tom forklarte at han fekk litt hjelp frå læraren 
til å begynne med. I timen forklarte han at ved 
hjelp av figur 4 kunne ein bruke Pytagoras til å 
konstruere alle tre kvadrat som vert utspende 
ved sidene på ein rettvinkla trekant. Då må dei 
to minste kvadrata stå vinkelrett på rutenettet 
slik at det største kvadratet kunne stå på «skrå». 
Det fører til at ein ikkje kan konstruere eit kva-
drat som har sida lik rota av (12 + 52). Tom sa at 
han løyste oppgåva ved å starte med det minste 
kvadratet, og «så gikk jeg stadig oppover», noko 
han meinte «hørtes logisk ut». Han fann ut at 
sidene i eit kvadrat med arealet 5 måtte vere 
«liksom noe tall mellom 2 og 3, og da treffer det 
ikke punktene». Ei tolking her er at Tom prøvde 
med heile ruter oppover som 22 = 4 og 32 = 9, 
som begge gjev kvadrat med hjørne i punkt i 
rutenettet. 5 er eit tal mellom 4 og 9 og vil då 
vere eit kvadrat med sider mellom to og tre, og 
vil difor måtte stå på skrå i rutenettet om det 
skal vere mogeleg å konstruere. Dette passa like-
vel ikkje saman med ideen at dei to små kva-
drata skal stå vinkelrett på rutenettet, og han 
konkluderte med at det ikkje ville bli mogeleg 
å lage eit kvadrat med areal 6. Tom er kanskje 
eit døme på ein elev som treng litt rettleiing i 
starten for å kople saman brua mellom ukjende 
og kjende omgrep (Dysthe, 2013), men etter litt 
støtte såg han samanheng mellom figurane og 
klarte å bruke læresetninga til Pytagoras, noko 
som kan vise omgrepsforståinga hans knytt til 
denne setninga. 

Gjennom intervjuet forklarar Tom at viljen 
og deltakinga hans i læringsprosessane varie-
rer, men at engasjementet hans viser ei positiv 
haldning ved at han «gønner på», så lenge han 
opplever å få støtte og forstår oppgåvene. Tom 
viser at etter å ha fått litt hjelp til å starte, så 
klarar han å flette saman oppgåva med forstå-
inga si av Pytagoras' setning, dessutan at han 
viser omgrepsforståinga si. Av dei tre faktorane 
til Nordahl (2014) er det dei kognitive proses-
sane som Tom set i verk, som ser ut til å påverke 
læringsprosessane hans (Andersen et al., 2018). 

Figur 4: Geometrisk forklaring av Pytagoras' setning.
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Ingrid 
Meg Korleis lærer du best?
Ingrid Kossen jeg lærer best, må vel være at 

vi får oppgaver, eller lekser først. At 
vi skal lese en oppgave, og så foreleser 
læreren om det dagen etterpå. 

 (…)
Meg Korleis vil du skildre ein vanleg mate-

matikktime?
Ingrid En vanlig matematikktime må vel 

være at læreren presenterer noe, en 
oppgave, og så går vi og gjør den opp-
gaven etterpå, og så har vi en samling 
eller oppsummering til slutt. 

Meg Kva synest du om den tredelinga?
Ingrid Den liker jeg veldig godt, egentlig. Jeg 

syns det er veldig greit, og fordi at da 
får vi prøve det ut praktisk, og så hvis 
det er noe som vi ikke klarte, da vi 
prøvde det praktisk, så får vi liksom 
forklart det. 

Ingrid fortel at ho opplever matematikktimane 
på ein positiv måte, som «veldig godt egentlig» 
og «veldig greit». Ho peikar på at ho likar at dei 
får prøve ut ting praktisk før dei får hjelp og 
forklaring om dei ikkje klarar oppgåva sjølve. 
Dette tyder på at Ingrid likar å lære gjennom 
eigenaktivitet, både når det gjeld å få «oppgaver, 
eller lekser først» og det å «prøve det praktisk». 
Dette viser at ho er reflektert over sin eigen akti-
vitet i læringsprosessen (Andersen et al., 2018; 
Haug, 2012; Nordahl, 2014). 

Under oppgåva «Finn kvadrater» bruker 
Ingrid det Tom forklarte i klassen, og generali-
serer tankegangen hans. Då klarte ho å komme 
fram til ein hypotese som dekker alle figurar 
som er mogelege å lage på dette rutenettet. Kva-
drat som er mogelege å lage, er enten kvadrat 
med areal som er kvadrattal, eller summen av 
to kvadrattal.

Meg Korleis kom du fram til denne hypote-
sen?

Ingrid Jeg bare satt og fulgte med i timen, og 
så begynte jeg å se til arket mitt som 
jeg hadde jobba med. Så ser jeg på 
tallene, og så ser jeg på Pytagoras og 
alt det derre, og så ser jeg «oj, er det 
kanskje sånn?». Så bare har jeg det. 

Meg Læraren sat heile friminuttet og 
prøvde å finne ut om din hypotese 
stemte …

Ingrid Ja, … det var veldig gøy.
Meg Kva var det som gjorde det gøy?
Ingrid Nei, si det. Det er egentlig … så er det 

vel bare at det liksom «oh, jeg klarte 
det». 

Meg Ja, det er ei god kjensle å ha. Møter du 
ho ofte i matematikktimar?

Ingrid Ja, det tror jeg. Jeg føler jeg mestrer 
faget. 

Måten Ingrid skildrar prosessen med å sjå 
samanhengen mellom denne oppgåva, Pytag-
oras og kvadrattal på, kan tyde på at Ingrid har 
god omgrepsforståing. Ingrid kommenterte 
sjølv at ho «mestrer faget». Denne tryggleiken 
og sjølvtilliten kan både vere eit resultat av for-
ståinga hennar i matematikk som ein motiva-
sjonsfaktor for å lære. I modellen til Kilpatrick 
et al. (2001) heng alle trådane tett saman og 
påverkar kvarandre. Dette kan tolkast som at 
dersom Ingrid har ei god omgrepsforståing, så 
forsterkar det motivasjonen og engasje mentet 
hennar i faget gjennom meistring, samtidig 
som den positive innstillinga hennar engasjerer 
henne til å utvikle omgrepsforståinga.

Gjennom intervjuet fortalde Ingrid at ho 
opplever mykje meistring i matematikkfaget. 
Gjennom ord som «veldig godt», «veldig greitt» 
og «gøy» viser Ingrid ei positiv haldning til faget 
og uttrykker «vilje» til å lære (Nordahl, 2014). 
Ho ser også ut til å ha god kontroll over eiga 
læring og vala sine av ulike løysingsmetodar 
som kan tyde på kognitive læringsprosessar 
(Andersen et al., 2018; Kilpatrick et al., 2001). 
Gjennom vilje til læring, eigenaktivitet og kog-
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nitive prosessar viser ho at ho innehar faktorane 
som Nordahl (2014) nemner er vesentlege for 
læreprosessar.

Konklusjon 
Gjennom DIM-prosjektet fekk elevar smake-
bitar på matematikk som prosess og metode-
samling, og ikkje som eit bestemt resultat med 
to strekar under svaret (Andersen et al., 2018). 
Dei fortalde eksplisitt at dei er fornøgde med 
undervisninga dei får, sjølv om dei ikkje klarte 
å grunngje presis kva det er som gjer at under-
visninga dei får, er bra. Faktorar dei nemnde, 
var mellom anna: motiverande lærarar, digitale 
verktøy, opne oppgåver som alle kan prøve seg 
på, mogelegheit til å stille spørsmål, oppleving 
av meistring, å bli sett og å diskutere funna sine 
med andre. Dette kan vere eit teikn på at pro-
sjektet har klart å danne og halde ved like ein 
læringskultur gjennom bruk av opne og utfor-
skande oppgåver som oppmuntrar elevar til å sjå 
positivt på matematikk, og som påverkar moti-
vasjonen og innsatsen deira i faget (Jaworski og 
Fuglestad, 2010). 

Ein kan tenke at ved å jobbe med utfor-
skande oppgåver i tre år fekk elevane etablere 
nokre vanar som kan vere nyttige, både ved å 
lære seg nye omgrep og nye matematiske tema, 
og ved å utvikle ei positiv og undrande haldning 
til matematikk (Kilpatrick et al., 2001). I inter-
vjuet sa Bente: «Jeg syns det er gøy.» Tom for-
talde at han likte «å gjør det de andre gjorde,» 
og Ingrid blei motivert gjennom «oh, jeg klarte 
det»-augneblinkar. Slike utsegner kan bekrefte 
at matematikk vert oppfatta som meiningsfullt 
blant desse elevane.

Læring gjennom utforsking og eigenaktivi-
tet er avhengig av innstillinga til elevane, dei 
kan «gønne på», som Tom hadde sagt, men det 
kan også vere demotiverande for elevar som 
har vanskar med å komme i gang, eller som 
har lett for å gje opp (Haug, 2012). Dermed er 
det ikkje sikkert at alle elevane fekk utbytte 
av utforskande undervisning, men det skapte 

mogelegheit til å prøve, og eit godt sosialt og 
fagleg læringsmiljø som kunne trekkje desse 
elevane med i undervisninga. Elevane for-
talde at det var viktig for dei å sjå og høyre på 
løysings strategiane til andre, noko som viser at 
dei forstår relevansen av matematiske prosessar 
(Dysthe, 2013). 

I denne artikkelen har eg undersøkt kva 
haldning til matematikk elevane kan utvikle 
ved å lære matematikk gjennom utforskande 
oppgåver, ved at eg har sett på viljen deira til å 
lære, dessutan engasjement, dei kognitive pro-
sessane deira, omgrepsforståing og eigenaktivi-
tet (Andresen et al., 2018; Haug, 2012; Kilpa-
trick et al., 2001; Nordahl , 2014). Eg har vist 
at nokre elevar i klassen eg undersøkte, jobbar 
med matematikk på ein reflektert måte gjen-
nom samarbeid og utforsking. Dei held på eit 
læringsmiljø og dannar gode vanar for å utvikle 
omgrepsforståing og engasjement, gjennom 
å grunngje løysingsstrategiar og dele dei med 
medelevar. Klassen eg observerte, brukar mate-
matikk til å undersøkje og eksperimentere med 
matematiske figurar og formlar. Dette ser ut til å 
auke engasjementet deira i matematikk (Carlsen 
og Fuglestad, 2010; Kilpatrick et al., 2001). 

Dette viser at undervisning som byggjer 
på undring og utforsking, kan byggje på elev-
sentrerte aktivitetar og engasjere elevar i mate-
matiske problem, noko som kan gje dei eit 
positivt og meiningsfullt syn på matematikk, 
og ei mogelegheit til sjølvstendig læring og 
utvikling. Slike idear og initiativ bør priorite-
rast i framtidig matematikkdidaktisk forsking, 
og dei bør komme tydelegare fram for elevar i 
matematikkundervisninga. Ifølgje Ramirez et 
al. (2013) og Beilock og DeCaro (2007) er det 
viktig å hindre at elevar utviklar skadelege syn 
og ubehag ved sjølve tanken på å utføre mate-
matikk. Vi bør gje alle elevar mogelegheit til å 
sjå på matematikk som noko forståeleg, slik at 
dei ikkje baserer framtidige val på angst, men 
vel framtida si etter noko dei sjølve vil og har 
interesse for.
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Matematikksenteret
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Vil du bidra på Matematikksenterets konferanse 
«Matematikk i barnehagen 2020»?

Vi  gleder oss til å arrangere årets konferanse 
«Matematikk i barnehagen» 26. november 2020, 
ved NTNU i Trondheim. Nå etterlyser vi bidrag 
i form av verksted eller foredrag! 

Konferansen Matematikk i barnehagen 
består av flere plenumsforedrag og en rekke 
verksted med teoretisk og praktisk innhold 
knyttet til fagområdet antall, rom og form. 

I fjor hadde vi besøk av 200 barnehage lærere, 
pedagoger, assistenter og forskere som fikk 
faglig påfyll og ble inspirert til glede og entusi-
asme for matematikk i barnehagen! 

Vil du bidra som plenums- og verkstedholder?  
For å gjøre konferansen mest mulig aktuell og 
relevant for deltagerne, trenger vi bidrag fra 
dere! Vi ønsker oss både forskningsresultater 
og gode eksempler på hvordan barnehagene kan 
inspirere til matematikkglede og engasjere barn 
i matematiske aktiviteter.

Plenumsforedragene er på 30–45 minutter. 
Verkstedene er på 75 minutter, der tiden hoved-
sakelig benyttes til en aktivitet, eller en kombi-
nasjon av presentasjon (maks 15–20 minutter), 
aktivitet og diskusjon. Vi legger vekt på at verk-
stedene må være aktivitets- og/eller diskusjons-
baserte. Rene foredrag vil ikke bli godkjent som 
verksted. Reklame for egne kursopplegg og/eller 
bøker ønskes ikke under verkstedene.

I første omgang ønsker vi følgende:

− forslag til tittel på verkstedet eller plenums-
foredraget

− kort presentasjon av verkstedsholder/ple-
numsholder med bilde

− en kort beskrivelse av verkstedet/plenums-
foredraget (ca. 200-300 ord)

− hvilken målgruppe (småbarnsavdeling, 
storbarnsavdeling, ledere, alle) 

− maks antall deltakere

Vi betaler ikke honorar, men dekker følgende 
for de som får sitt bidrag antatt:
− konferanseavgift 
− hotellovernatting 
− konferansemiddag
− reiseutgifter. Billigste reisemåte med kol-

lektivtransport, mot kvittering/billetter. 
OBS: Vi dekker ikke utgifter til bilkjøring

− evt. matutgifter i forbindelse med reisen, 
mot kvittering

Send inn ditt forslag til konferanse@matema-
tikksenteret.no   innen 23. april 2020. Vi gir 
tilbakemelding innen 4. mai. Mer informasjon: 
www.matematikksenteret.no 
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Vi er allerede i mål med å skaffe flinke folk 
til å bidra med plenum og storverksted under 
Novemberkonferansen 2020. Nå trenger vi din 
hjelp til å bidra med verksted under konferan-
sen. 

Temaet i år er: Hvilken betydning har de 
nye læreplanene for vår undervisningspraksis 
i matematikk?

Årets konferanse arrangeres 24.−25. novem-
ber 2020 på Scandic Lerkendal i Trondheim.

Over 500 lærere besøker Novemberkonfe-
ransen hvert år. Konferansen består av flere 
plenumsforedrag og et femtitalls verksted med 
teoretisk og/eller praktisk innhold. 

Om du har lyst til å bidra som verksteds-
holder  ønsker vi at du beskriver hvordan du 
vil forankre bidraget ditt i en eller flere av disse 
utvalgte kategoriene under «Om faget» i den 
nye læreplanen:
− Fagrelevans og sentrale verdier
− Kjerneelement
− Tverrfaglige tema

Verkstedene skal knyttes opp mot konkrete 
læringskontekster, matematiske temaer og kom-
petansemål.

Vi ber om bidrag til verksted på 80 minutter 
der tiden hovedsakelig benyttes til en aktivitet, 
eller en kombinasjon av presentasjon (maks 15 
minutter), aktivitet og diskusjon. Vi legger vekt 
på at verkstedene må være aktivitets- og/eller 
diskusjonsbaserte. Rene foredrag vil ikke bli 

godkjent. Reklame for egne kursopplegg og/eller 
bøker ønskes ikke under verkstedene.

I første omgang ønsker vi følgende:
− forslag til tittel på verkstedet
− en god beskrivelse av verkstedet  

(ca 250−300 ord)
− kort presentasjon av verkstedsholder med 

bilde
− hvilken målgruppe (småtrinn, mellom-

trinn, ungdomstrinn, videregående, alle)
− maks antall deltakere på verkstedet

Alle som får godkjent verksted kan bli spurt 
om å holde det to ganger i løpet av konferanse-
dagene. Dette for at så mange som mulig skal få 
mulighet til å delta på det de ønsker.

Vi betaler ikke honorar, men dekker følgende 
for de som får sitt bidrag antatt:
− konferanseavgift 
− hotellovernatting 
− konferansemiddag
− reiseutgifter. Billigste reisemåte med kol-

lektivtransport, mot kvittering/billetter. 
OBS: Vi dekker ikke utgifter til bilkjøring

− evt. matutgifter i forbindelse med reisen, 
mot kvittering

Send inn ditt forslag til konferanse@matema-
tikksenteret.no   innen 23. april 2020. Vi gir 
tilbakemelding innen 4. mai. Mer informasjon: 
www.matematikksenteret.no 
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Matematikk.org er det mest besøkte mate-
matikk-nettstedet i Norge, med nesten 300.000 
besøkende i måneden! Nå endrer vi struktur og 
design slik at det blir enda enklere å finne spen-
nende og interessant innhold om ulike matema-
tiske tema.

De design- og strukturmessige endringene 
på matematikk.org betyr at:

− Vi har nå en felles inngang for alle, slik at 
alt stoff er lett tilgjengelig fra forsiden. 
Tidligere hadde vi forskjellige innganger til 
elever, lærere, foresatte og studenter.

− Hovedmenyen er nå lik for hele nettstedet 
Tidligere endret venstremenyen seg, etter 
hvilket trinn du valgte. 

− Matematikk.org fungerer nå fra mobil og 
nettbrett (responsivt design)

− Nytt design ivaretar i større grad krav om 
universell utforming

− Det er kommet nye ugler på sidene! Disse 
er mer virkelighetsnære ugler som lever i 
norsk fauna.

− Vi har også fått ny logo.

Mer informasjon: www.matematikk.org

Ny struktur og design på matematikk.org

Konferanse for lærerutdannere i matema-
tikk arrangeres på rundgang av norske univer-
siteter og høgskoler, og konferansen er etablert 
som en viktig nasjonal møteplass for alle som 
jobber med utdanning av matematikklærere. 
I år er det Institutt for lærerutdanning ved 
NTNU som arrangerer konferansen i Trond-
heim 21.−23. september.

Årets foredragsholdere er:
− Dosent Lisa Björklund Boistrup, Stock-

holms universitet
− Dosent Carl Fredrik Dons, NTNU
− Professor Jeppe Skott, Linnéuniversitetet

Det blir plenumsforedrag, parallelle sesjoner 
og hyggelige møter med gamle og nye kolle-
ger. Konferansen foregår midt i Trondheim 
sentrum. Mer informasjon og påmelding:  
www.ntnu.no/klaem20/klaem20

KLæM20:  
Konferanse for lærerutdannere i matematikk
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«Sammen om oppdraget» er en nettverkssam-
ling for kompetansemiljøer som arbeider med 
matematikkvansker. I 2020 arrangeres samlin-
gen 17.–18. november på Radisson Blu, Garder-
moen.

Målet med den årlige samlingen er å bygge 
opp et sterkt kompetansemiljø på matema-
tikkvansker i Norge ved å utnytte og utvikle 
kompetansen som finnes i de ulike miljøene.

Tema for årets nettverkssamling er «Elevens 
stemme og laget rundt eleven». Temaet blir sett 
i lys av ny læreplan og Meld.St.6 Tett på – tidlig 
innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, 
skole og SFO.

Gjennom plenumsbidrag, nettverksarbeid 
og parallelle sesjoner inviteres deltakere fra de 
ulike fagmiljøene til å komme med innspill på 
hva de kan bidra med for å styrke elevstemmen 
og laget rundt eleven.

Endelig program og påmelding kommer i 
løpet av august 2020.

Målgruppen for Sammen om oppdraget er 
Universitets- og høyskolemiljøer som arbei-
der med matematikkvansker, Statped, PPT og 
utviklingsansvarlige i kommuner og fylkeskom-
muner.

Dato for «Sammen om oppdraget» er klar 



Matematikksenteret 51

Matematikksenteret arrangerer årlig et seminar 
for barnehagelærerutdannere som underviser i 
matematikk og andre som er interessert i pro-
blemstillinger og forskning på matematikk for 
de yngste. Seminaret er et tiltak for å bygge et 
sterkt kompetansemiljø i Norge og består av en 
kombinasjon av bidrag fra eksterne foredrags-
holdere og innlegg og refleksjoner fra deltagerne 
selv. Årets seminar ble arrangert 5. og 6. mars, 
og vi fikk besøk av professor Julie Sarama og 
professor Douglas Clements fra University of 
Denver. 

Mer om UH-seminaret 2020: www.matema-
tikksenteret.no/konferanser/uh-semi nar-om-
matematikk-i-barnehagen-2020

Sarama og Clements har en lang merittliste 
som forskere. De er særlig opptatt av de yngste 
barnas matematiske utvikling, og har på bak-
grunn av sin forskning blant annet utviklet 
teorier knyttet til progresjon og læringsløp i 
matematikk i barnehagen (Learning Trajecto-
ries). Clements og Sarama beskrev eksempler på 
læringsløp i matematikk og hvordan personalet 
kan støtte barnas utvikling i matematikk. De 
legger vekt på at personalet i barnehagen skal 
være støttende (stillasbygging) ved å lytte, gi 
respons og tilrettelegge for gjennomtenkte og 
forskningsbaserte aktiviteter som utvider og 
bringer alle barns tenking videre til den nær-
meste utviklingssonen. Dette betinger at per-
sonalet gjenkjenner hvilken utviklingssone 
barnet befinner seg i. Learning Trajektories er 
et verktøy som kan være til hjelp for å forstå 
utviklingssonene i barns matematiske tenking.

Clements og Sarama la vekt på personalet 
sin viktige rolle i å lede en matematisk samtale 
i aktiviteten, samtidig som barnas egen utfors-
kning og medvirkning blir ivaretatt. Aktivite-
tene må presenteres på en måte som gir barna 

lyst til å utforske matematikken, og personalet 
må tenke gjennom hvilke spørsmål og kom-
mentarer de vil bruke for å få barna til å lytte, 
reflektere eller dele sine ideer med hverandre. 
Det hyppigst brukte spørsmålet for å støtte 
barn i å beskrive sin tenkning var: «How do 
you know?» 

Et eksempel på progresjon innen området 
telling og tallforståelse er barnas forståelse av 
tallremsen og mengder. Ifølge forskningen til 
Clements og Sarama vil barn først være det 
Clements og Sarama kaller «Number word 
sayers», som betyr at barna remser opp tatt i 
vilkårlig rekkefølge. Legg merke til at barna 
her allerede har sortert hva som er tallord og 
hva som er «andre» ord. Etterhvert vil barna 
utvikle forståelse for «chanter», som betyr at 
de kan si telleregler eller tellesanger. Gjennom 
å møte telleremsen flere ganger i både hverdag 
og tilrettelagte aktiviteter, vil barna bli en «reci-
ter», en som kan telleremsen i riktig rekkefølge 
også i andre situasjoner enn regler og sanger. 
Ved å få mange og varierte erfaringer med tall 
og telling utvikler barna videre sin forståelse for 
tall og tallmessige sammenhenger. De blir etter 
hvert en «corresponder» som behersker en til 
en-korrespondanse, eller parkobling. Barna kan 
nå bruke telleremsen til å finne svar på «hvor 
mange?» og de blir en «counter». Når barna for-
står at de kan lage mengder blir de små «pro-
ducers» som kan bruke sin forståelse for tall i 
situasjoner og lek hvor det er relevant. 

Clements og Sarama påpekte i sitt innlegg 
at mye av den matematiske progresjonen skjer 
helt av seg selv, men at det likevel er avgjørende 
at personalet kjenner til hva progresjon og 
læringsløp i matematikk kan være. Dette betyr 
ikke at barna skal gå gjennom fastsatte lærings-
løp i en bestemt rekkefølge, men at personalet 
kan tilrettelegge for at alle barn får mestrings-

UH-seminar om matematikk i barnehagen
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opplevelser samtidig som at de får noe å strekke 
seg etter. Personalet bør vite hva slags aktiviteter 
og spørsmål de kan bruke for å bidra til barnas 
matematiske utvikling. 

Clements og Sarama har sin bakgrunn fra 
en annen barnehagetradisjon enn den norske, 
og på vårt seminar innledet de en diskusjon om 
hva progresjon og læringsløp i matematikk kan 
bety for våre barnehager. Deltagerne kom med 
innspill blant annet knyttet til balansen mellom 
lek og læring og hvordan vi kan se progresjon i 
et slikt lys. Clements og Sarama var tydelige på 
at det er lite hensiktsmessig å se lek og læring 

som motpoler, og at vi heller må fokusere på 
at økt matematisk kompetanse beriker barns 
lek og sosialisering. Videre ble viktigheten av å 
bruke matematiske begrep reflektert og aktivt 
i barnehagen diskutert, hvordan personalet 
kan lede en matematisk samtale i planlagte og 
spontane situasjoner, og hvordan personalet kan 
berike barnas lek og hverdagssituasjoner på en 
måte som støtter deres utvikling til det beste for 
barnet. 

Du får gratis tilgang til Learning Trajectories 
her: https://learningtrajectories.org/index.php/
pages/home
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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, Vestland

Barnetrinnet
Henrik Kirkegaard,  
Møre og Romsdal
Mellomtrinnet
Inger-Lise Risøy, Viken
Svend Eidsten, Viken
Ungdomstrinnet 
Gerd Nilsen, Innlandet
Kari-Anne Bjørnø Karlsen, Viken
Videregående skole
Odd-Bjørn Lunde, Rogaland
Høgskole/universitet
Marianne Maugesten, Viken

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
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Lederen har ordet
Renate Jensen

Kjære LAMIS-kollega! 
Jeg lager alltid noen stikkord 

for meg selv for hvert nummer av 
Tangenten. Hva er viktig å skrive 
om i lederen her på LAMIS- 
sidene denne gangen? Det hand-
ler om å løfte frem aktiviteter som 
skal skje i tiden fremover. Til dette 
nummeret av Tangenten har jeg 
notert
− matematikkens dag
− årsmøte i lokallagene og 

lokallagssamling i Sandefjord 
i august

− UngeAbel semifinale og finale
− sommerkonferansen i Sande-

fjord

Så er situasjonen slik nå at alle 
disse aktivitetene kanskje må 
gjennomføres på alternative 
måter. Vi må møtes på nettet og 
vi må dele gode opplegg og akti-
viteter. LAMIS har et mål om at 
matematikk skal være et fag som 
alle opplever er viktig og motive-
rende. Vi håper derfor at mange 
vil ha nytte av oppgavebanken 
vår, der medlemmer kan søke 
opp enkeltoppgaver fra tidligere 
matematikkdagshefter ut fra 
årstall, skoleslag og tema. Dette 
kan være en ressurs både for de 
elevene som skal ha et tilbud 

hjemme, og for de barna som 
skal ha et tilbud i barnehage og 
skole fordi de har foresatte som 
har viktige oppgaver i samfunnet 
som krever at barnehage og skole 
må holde deler av driften åpen.

Lokallagene våre er viktige i 
arbeidet med å utvikle aktivite-
ter og få dette kjent i barnehager 
og på skoler i hele landet. Van-
ligvis foregår det mye aktivitet på 
denne tiden av året i forbindelse 
med at lokallagene arrangerer 
sine årsmøter. LAMIS sentral-
styre har forståelse for at årsmø-
ter ikke kan avholdes som plan-
lagt. Mange lokallag har levert 
årsrapporter, men vi forlenger 
fristen for å sende inn rapport 
med regnskap til situasjonen til-
later å arrangere lokallagskvelder 
for de lokallagene som ikke har 
gjennom ført slike møter. Hvis 
lokallag ønsker å holde et års-
møte på nett, bidrar vi gjerne med 
innlegg og med nettløsninger. Ta 
kontakt på post@lamis.no.

De siste dagene har juryen 
i UngeAbel sammen med sen-
tralstyret sett på hva vi gjør med 
semifinale og finalearrange-
mentet på Gardermoen i april. 
Dette er noe av det viktigste i 
vårt årshjul, og mange elever 

har gjennomført to runder med 
problemløsningsoppgaver og 
fylkesvinnerne har startet arbeid 
med fordypningsoppgaven. 
Barnehager og skoler er nå stengt, 
og april er så nær at det ikke blir 
mulighet for å gjennomføre et 
arrangement på Gardermoen den 
21.–23. april. LAMIS ønsker derfor 
å holde en alternativ konkurranse 
for de klassene som er fylkes-
vinnere. Dette for å verdsette alt 
det gode arbeidet som er gjort i 
de innledende rundene og med 
fordypningsoppgavene så langt. 
Hvis skolene åpner igjen innen 
27. april er vårt forslag at klassene 
leverer fordypningsoppgaven og 
en film av presentasjonen innen 
1. juni. Dette blir da et bidrag fra 
hele klassen. Juryen vil da kåre 
en vinner av disse to bidragene 
samlet. Vi vil også kåre en vinner 
av de to innledende rundene. 
Disse vil motta premie og bli 
presentert på våre hjemmesider. 

Sist men ikke minst må jeg si 
noe om våre tanker for LAMIS 
Sommerkonferanse. Komiteen 
som består av Vestfold lokallag 
og medlemmer av sentralstyret 
har fått på plass et flott faglig 
program med plenumsforedrag, 
delplenum og verksteder. Vi har 
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blant annet et åpningsforedrag 
med Øystein Gilje og en spen-
nende økt der man kan bli bedre 
kjent med organisering og opp-
gavetyper i Abelkonkurransen, 
UngeAbel, Pangealekene og 
Kengurukonkurransen. Dere kan 
lese mer om programmet på de 
neste sidene her i Tangenten. Det 
er også planlagt en lokallagssam-
ling den 6. august, der målet er å 
gi innspill på hvordan LK20 kan 
se ut i praksis i klasserommene. 

Hvis vi ikke kan gjennomføre en 
sommerkonferanse slik vi har 
gjort de siste 20 årene, arbeider 
vi med andre måter til hvordan vi 
kan dele forskning og konkrete 
ideer til oppgaver og aktiviteter. 

Jeg vil avslutte med å gi en 
applaus til alle barnehagelærere 
og lærere. Dere er ekstra viktige 
for mange barn og ungdommer i 
denne situasjonen vi er i nå. Stå 
på og lykke til med innspurten 
av dette skoleåret. Jobben dere 

gjør har stor betydning for læring, 
motivasjon og holdninger hos 
barnehagebarn, elever og stu-
denter hver eneste dag. Det er 
fantastisk å se det engasjementet 
og dugnadsånden som vises nå. 
Bare dager etter Koronadugnad 
for digitale lærere ble opprettet 
på Facebook, hadde gruppen 
nesten 50 000 medlemmer som 
villig deler gode tips. LAMIS skal 
være med å bidra her.
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Sommerkonferansen 2020
Viktig informasjon

Sommerkonferansekomiteen 
som består av Vestfold lokallag 
og medlemmer av sentralstyret 
har fått på plass et flott faglig 
program med plenumsforedrag, 
delplenum og verksteder. Du kan 
lese mer om programmet på de 
neste sidene her i Tangenten. 
Dagene 7.–9. august er tenkt å gi 
deltagerne faglig påfyll og mulig-
het til flotte matematikksamtaler. 
Det er også planlagt en lokallags-

samling den 6. august, der målet 
er å gi innspill på hvordan LK20 
kan se ut i praksis i klasserom-
mene. 

Så er situasjonen slik nå at 
vi ikke vet hva som vil skje med 
denne type arrangementer frem-
over. Vi kommer derfor ikke til å 
åpne påmelding 15. mars som 
planlagt. Vi følger med på situ-
asjonen og vil gi informasjon på 
vår hjemmeside www.lamis.no. Vi 

vil også holde våre lokallag opp-
datert via epost. 

Hvis vi ikke kan gjennomføre 
en sommerkonferanse slik vi har 
gjort de siste 20 årene, arbeider 
vi med andre måter til hvordan vi 
kan dele forskning og konkrete 
ideer til oppgaver og aktiviteter.

Følg derfor med på www.lamis.
no og på vår Facebookgruppe i 
tiden fremover.
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Plenum fredag
Dybdelæring i digitale matema-
tikktimer – er det mulig?
v/Øystein Gilje

Sentrale begreper i fagfornyel-
sen er dybdelæring og tverrfag-
lighet. Og i de nye fagplanene i 
matematikk heter det blant annet 
at elevene skal bli gode problem-
løsere og forstå matematikkens 
betydning i andre fag. I dette 
foredraget gir Øystein Gilje bak-
grunn for begrepet dybde læring, 
og relaterer det til tverrfaglig 
arbeid der elevene bruker mate-
matikk i andre fag. Med bakgrunn 
i prosjektene Gode eksempler på 
praksis (GEPP) og Ark&APP viser 
han hvordan matematikkfaget er 
i en særstilling med sin bruk av 
både papirbaserte læremidler og 
digitale ressurser og verktøy. 

Øystein Gilje er førsteamanu-
ensis i pedagogikk på Institutt 
for lærerutdanning og skole-
forskning, ILS, UiO. Han har de 
siste fem årene ledet flere store 
forskningsprosjekter som særlig 

problematiserer bruken av lære-
midler og digitale verktøy i ulike 
fag på ungdomsskolen og videre-
gående skole. Gilje ledet arbeids-
gruppa som utviklet Utdannings-
direktoratet sin digitale veileder 
for læremidler i matematikk. Han 
har blant annet gitt ut boken 
Læremidler og arbeidsformer i 
den digitale skolen på Fagbok-
forlaget. Gilje er på twitter: ogilje.

Plenum lørdag
Kompetansemål og kjerneele-
menter i LK20
v/Renate Jensen og Marianne 
Maugesten

I dette plenumet vil vi ta 
utgangspunkt i utforskende opp-
gaver, og legge til rette for dis-
kusjon og refleksjon om hvordan 
kompetansemål er konkretiserin-
ger av kjerneelementene. Vi vil 
vise muligheter støttefunksjonen 
i den digitale læreplanvisningen 
har for å ta hele læreplanverket 
i bruk i planlegging av lærings-
arbeidet. Viktige stikkord blir 
progresjon, inkludering og elev-
medvirkning.

Renate Jensen  arbeider som 
rådgiver i Fagavdeling skole i 
Bergen Kommune med matema-
tikk og regning som hovedområ-
der. I arbeidet med fagfornyelsen 
har hun vært med i prosessen 
med kjerneelementer og hun har 
ledet faggruppen som skrev lære-
planutkast i matematikk. Renate 

har vært i styret i LAMIS Bergen 
siden 2010 og medlem av sen-
tralstyret siden 2015. Fra august 
2017 har hun vært leder i LAMIS. 
Renate er styrets representant i 
Tangenten-redaksjonen. 

Marianne Maugesten jobber på 
Høgskolen i Østfold, Avdeling for 
lærerutdanning. Hun var med på 
første sommerkurs i Nordfjordeid 
i 1997, dannet lokallaget i Østfold 
og var med i styret der. Marianne 
har sittet i sentralstyret i LAMIS 
siden 2011, og har tidligere vært 

representant i Abelprisens barne 
og ungdomsutvalg. Hun er også 
leder av juryen i UngeAbel.

Sommerkonferansen 2020
Planlagte plenumsforelesninger
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Plenum søndag
Å lære matematikk gjennom lek 
og utforsking i barnehage og 
overgang til skole.
v/Svanhild Breive

I foredraget vil jeg presen-
tere erfaringer fra mitt doktor-
gradsprosjekt som fokuserte på 
utforskende og lekbasert læring 
av matematikk blant de stør-
ste barna i barnehagen. Jeg vil 
blant annet snakke om hvordan 
både barn og voksne benytter et 
rikt register av kommunikative 
redskaper (som verbalt språk, 
gester, tonefall, ansiktsuttrykk 
o.l.) til å kommunisere og utfor-
ske matematiske sammenhenger. 
I tillegg vil jeg forsøke å vise hvor-
dan interaksjonen er bygget på 
gjensidighet, både gjensidig tillit, 
ansvar og respekt – noe som er 
helt avgjørende for å drive den 
utforskende aktiviteten fremover. 
I foredraget vil jeg også snakke 
om hvordan utforskende og lek-
basert læring av matematikk kan 
bidra til en myk overgang mellom 
barnehage og skole. 

Våren 2019 disputerte jeg med 
avhandlingen «Processes of mat-
hematical inquiry in kindergarten’, 
hvor jeg studerte interaksjo-
nen mellom barnehagebarn og 
voksne når de sammen utforsker 

matematiske sammenhenger. For 
tiden er jeg ansatt på Universite-
tet i Agder som postdoktor, hvor 
jeg forsker videre på utforskende 
og lekbasert læring av matema-
tikk, men denne gangen i første 
og andre klasse.  

Halvplenum søndag
God matematikkundervisning 
v/Astrid Bondø

God matematikkundervisning 
kan utformes på flere måter, 
men det er noen grunnleggende 
prinsipper og praksiser som 
må ivaretas for at elevene skal 
kunne utvikle en god matema-
tisk forståelse. Hvordan kan vi 
gjennom undring og utforsking 
lede samtaler mot viktige mate-
matiske ideer og tenkemåter?  
Den matematiske samtalen skal 
fremme elevenes læring og for-
ståelse, og den skal ha tydelige 
faglig mål. 

Med utgangspunkt i aktivite-
ter vil deltakerne få mulighet til å 
drøfte hvordan kjerneelementene 
i matematikkfaget kan omsettes 
til praksis og hvordan overord-
net del i læreplanen blir ivaretatt 
gjennom denne måten å arbeide 
på.

Astrid Bondø er ansatt ved 

Nasjonalt senter for Matematikk i 
Opplæringen. Arbeidsoppgavene 
er knyttet til kompetanseheving 
for lærere, blant annet som vei-
leder i MAM-programmet. Astrid 
har flere års erfaring som kurs-
holder for lærere i grunnskolen og 
videregående skole. Hun har 20 
års undervisningspraksis fra alle 
trinn i grunnskolen, hovedsakelig 
på ungdomstrinnet.

Hvordan kan vi planlegge tiltak 
og intervensjonen for elever som 
strever i matematikk? 
v/Anita Lopez Pedersen

Når vi planlegger et systema-
tisk og målrettet til tiltak - hvilke 
ferdigheter fokuserer vi på, og i 
hvilken grad er det å opprett-
holde effekten av tiltaket en del 
av denne planleggingen? 

I denne økta skal vi se nær-
mere på fenomenet fade out 
effects,  for elever som strever i 
matematikk og hvordan vi kan 
planlegge og gjennomføre tiltak 
for å imøtekomme det. 

Høgskolelektor ved Høgskolen 
i Østfold. Tidligere stipendiat ved 
Institutt for spesialpedagogikk, 
UiO, og tidligere PP-rådgiver, 
spesialpedagog og lærer. 
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Bank, bank – hvem der? 
Oppgavebanken v/Henrik Kirkegaard

Vi vil fremover i Tangenten pre-
sentere en oppgave fra Oppga-
vebanken.

Første oppgave ut er fra «Mate-
matikkens dag heftet 2014». Du 
finner oppgaven ved å søke på 
«Oppstart» i oppgavebanken 
(ikke «avansert søk»).

Det er alltid lurt å vedlikeholde 
elevenes ferdigheter i hodereg-
ning. En sommerferie sletter ofte 
en del av matematikkhukommel-
sen, og en påskeferie kan også 
fortrenge en del innlært kunn-
skap. Med «Oppstart» får du en 
fin måte å gjenoppfriske glemte 
eller hvilende ferdigheter i hode-
regning.

«Oppstart» passer glimrende 
inn i den nye fagfornyelsen med 
mulighet for å utvide oppgaven, 
undersøke resultatet, finne nye 
problemstillinger og gjøre elev-
ene aktive i prosessen.

Jeg brukte oppgaven i klassen 
min og hadde kjøpt en ganske 
stor kortstokk. Her skulle alle 
elevene kunne se hva som fore-
gikk. Kortene var også lettleselige 
selv for elevene lengst vekk i klas-
serommet; men de var jo aldeles 
umulige å stokke. Kjøp derfor ikke 
den største kortstokken du finner. 
Det holder med den neststørste. 

Ha også et klassesett med van-
lige kortstokker når elevene skal 
prøve selv.

Oppstart –  
komme i matematikkmodus!
Tema: Hoderegning, problemløs-
ning m.m.
Tidsbruk: 5 – 10 minutter
Utstyr: Terninger (1–6, 0–9, 1–12 
eller 1–20), en vanlig kortstokk. Vi 
anbefaler en i stor størrelse. De 
er fine å bruke i samling og alle 
elevene ser kortene godt når du 
holder dem opp.
Gjennomføring: For å få alle 
elevene med i oppstart av dagen 

eller i starten på en matematikk-
time, kan det være fint å ta noen 
minutter med hoderegning og 
problemløsning. Her kommer 
noen forslag i stikkordsform.

Bruk en kortstokk. For små-
skole kan det være lurt å ta ut 
bildekortene. Trekk ut tre kort og 
skriv summen av kortene på tavla. 
De gjetter på hvilke tall du har på 
hånden. Skriv forslaget deres på 
tavla og noter hvor mange rik-
tige de har. Det er om å gjøre å 
klare å finne de tre kortene på 
fem–seks gjetninger. Etter hvert 
kan elevene selv trekke kort og 
styre leiken. På mellomtrinnet kan 
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det jobbes på lik linje med multi-
plikasjon. Produktet skrives og 
elevene finner faktorene. (Her kan 
elevene ha kladdeark ved behov.)

Bruk en kortstokk og trekk ut 
to kort. La elevene finne summen. 
Forsk videre på summen. La 
eleven komme med forslag på 
andre regnestykke som har det 
svaret. Juster regneartene alt 
etter nivå til elevene.

Bruk to terninger som går fra 1 
til 12. (Eller terninger som går fra 
0 til 9 eller 1 til 20). Her kan alle 
regnearter trenes alt etter som 
hva du ønsker å ha fokus på. Ved 
trening av multiplikasjon kaster 
du terningene og elevene skriver 
produktet. Gjør ti oppgaver og 
rett oppgavene sammen.

Bruk to terninger. Varier typen 
terninger etter nivå. Kast første 
terning. Den er teller. Neste kast 
er nevner. La elevene skrive ned 
brøken. Elevene visualiserer 
brøken ved å tegne den. Gjør et 
nytt kast med teller og nevner. 

Elevene gjør det samme. Nå kan 
de finne ut hvilken brøk som er 
størst og minst. Hva mangler de 
for at brøkene skal bli like? Kan 
de finne felles nevner og finne 
summen av brøkene? Her kan 
spørsmål lages underveis alt etter 
som hvilket fokus du som lærer 
ønsker at elevene skal ha.
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Sunnmøre lokallag
Skrevet av lokallaget

LAMIS Sunnmøre ble stiftet i 
2006, og gjennom årene har 
lokallaget blant annet vært med 
på å skrive Matematikkendag-
hefte, arrangere Sommerkurs i 
Ålesund og å digitalisere mate-
matikkdagheftene. 

I år kommer styremedlem-
mene fra 6 ulike kommuner: 
Giske, Stranda, Sula, Volda og 
Ålesund. Et av styremedlemmene 
gjester oss fra Romsdal. De har 
ikke eget lokallag, men håpet er 
å kunne stifte et. Vi oppfordrer 
derfor lærere fra skoler og bar-
nehager Romsdal, som kan tenke 
seg å være med på dette, om å ta 
kontakt med oss. 

LAMIS Sunnmøre forsøker å 
arrangere et par medlemskvelder 
i året og gjør en innsats for å nå ut 
til stadig flere lærere. I år utvidet 
vi styret fra seks til ni medlemmer 
inkludert vara og lykkes endelig 
med å få inn representanter fra 
hele spekteret fra barnehage til 
høyskole. 

Sissel Saltkjel er barnehage-
lærer og for tiden ansatt som 
spesialpedagog i Ålesund kom-
mune, der hun også jobber med 
fagområdet antall, rom og form. 
Tid ligere har hun jobbet mange 
år i barnehage der hun også har 
vært opptatt av akkurat dette fag-
området i Rammeplanen, både i 

hverdagens aktiviteter, prosjek-
ter og i førskolegrupper. Hennes 
fokus er at det skal være undersø-
kende, lekent og at kroppen skal 
være mest mulig i bruk. Matema-
tikk skal være gøy.

Elisabeth Hast Rønnestad er 
barnehagelærer og jobber i Fjell-
tun barnehage på byfjellet Aksla 
i Ålesund. Barnehagen er inspi-
rert av Reggio Emilia sin filosofi, 
og Elisabeth brenner for å jobbe 
undersøkende og prosjekterende 
sammen med barna. De arbeider 
tverrfaglig, tar utgangspunkt i det 
barna er opptatt av og er særlig 
bevisste på å løfte frem og jobbe 
videre med den matematikken 

som oppstår i barns lek, aktivite-
ter og utforsking. 

Hanne Mulelid Kvam har vært 
med i LAMIS en del år og er for 
tiden kontaktlærer på 3. trinn i 
Giske kommune. Hun brenner 

for utforskende aktiviteter, bruk 
av læringspartenere, tankesett, 
kognitiv aktivitet og verdien i at 
vi er ulike. Det er viktig å trygge 
elevene på at ikke alt skal være 
enkelt, og at det er når de gir seg 
i kast med oppgaver som er litt 
utfordrende at de lærer noe nytt. 
Det skal ikke være stille i timene, 
elevene skal samarbeide, disku-
tere, stille spørsmål, forklare og 
beskrive. «Å være medlem av 
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LAMIS, være en del av styret og 
å få delta på LAMIS sine sommer-
konferanser har på mange måter 
formet meg som lærer. Man møter 
andre som brenner for matema-
tikkfaget og læring, får konkrete 
tips man kan ta med seg rett inn i 
egen undervisning. Man blir opp-
datert med nyere forskning, noe 
som i stor grad har påvirket min 
rolle som lærer. Det oppleves som 
man får en videreutdannelse med 
på vegen.».

Henrik Kirkegaard var i sin tid 
med på å starte opp LAMIS Sunn-
møre. Han har vært med i LAMIS 
lenge, dels som styremedlem av 
LAMIS Sunnmøre og dels et par 
perioder i sentralstyret. Han har 
med årene hatt mer og mer fokus 
på småtrinnet i barneskolen. «Å 
se interessen og forståelsen for 
matematikk hos alle elever vokse 
gjennom praktiske og konkrete 
aktiviteter har vært en fornøy-
else». Det er også en glede at 
LAMIS i den grad har satt sitt 
preg på matematikkundervisnin-
gen i Norge gjennom årene. Sam-
arbeidet og samholdet i styret i 
LAMIS Sunnmøre er en drivkraft 
i seg selv for å fortsette å jobbe 
med matematikk for LAMIS.

Sunniva Sande Lillebø er ny i 
styret og hun jobber på en barne-
skole i Ålesund. Sunniva brenner 
for å inkludere alle elever i ordi-
nær undervisning, og for hvordan 
man kan drive gode læringsak-
tiviteter, der alle kan bidra, føle 
mestring, bli motivert og enga-
sjert, uansett utgangspunkt og 
forkunnskap. Hennes svar til 
elevene i 6. klasse blir da ofte 
praktisk matematikk, som er en 
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god innfallsvinkel til utforskende 
samtaler og innlæring av mate-
matiske begrep. Bildene under er 
fra akkurat en slik praktisk under-
visningsøkt og viser hvordan 
elever har konstruert klokketår-
net Big Ben, og illustrert hvordan 
en tredimensjonal kube blir til et 
todimensjonalt areal. 

Ragnhild Furset er lærer på 
7.  trinn ved en skole i Stranda 
kommune. Hun er nå inne i sitt 
fjerde år som lærer, og trives 
godt med valg av yrke. Allerede 
da hun gikk på barne- og ung-
domsskolen var hun spesielt glad 
i matematikkfaget og kjente den 
indre gleda når hun fikk til noe 
som var vanskelig og når hun 
oppdaget nye sammenhenger. 
Ragnhild tok master i matema-
tikkdidaktikk som en del av lærer-
utdanningen i Volda. Som lærer 
har hun et ønske om at elevene 
skal få oppleve mestring og glede 
i matematikkfaget. Hun prøver 
derfor så godt hun kan å ha ei 
variert og praktisk undervisning 
for å legge til rette for dette.

Hun er også ny i styret og 
gleder seg til å bli kjent med nye 
mennesker, lære mye nytt og få 
inspirasjon til arbeid med faget 
som hun kan bruke i skolehver-
dagen.

May Britt Myklebust Høydal 

har jobbet som lærer ved Volda 
ungdomsskule i 16 år. I år bruker 
hun Campus Matte (omvendt 
undervisning) med 8. trinn. Slik 
får hun frigjort tid på skolen til 
den enkelte elev og de får mer 
tid til utforsking og problemløs-
ning. May Britt nevner to steder 
hun virkelig har kjent at hun har 
lært, bortsett fra i klasserommet 
der hun lærer noe hver eneste 
dag, det er som sensor i mate-
matikk på sentralt gitt eksamen, 
og da hun deltok på LAMIS sin 
sommer konferanse sommeren 
2019. Hun elsker jobben sin, og 
skulle gjerne hatt flere timer i 
døgnet slik hun fikk utforske og 
lekt med matematikk enda mer 
selv også.

Mariken Barents underviser 
ved Romsdal videregående skole. 
Hun har master i teknisk matema-
tikk og Teaching Mathematics og 
videreutdanning i naturfag. Hun 
har erfaring fra næringslivet, men 
av ideologiske grunner gikk hun 
over til å undervise. Hun elsker 
matematikk! Mariken brenner for 
matematikkmestring og -moro. 
For henne betyr dette å få en eller 
flere til å tørre å gjøre, å tegne og 
tenke. I undervisningen bruker 
hun gjerne aktiverende arbeids-
måter, gruppearbeid med rammer 
og roller for å sikre matteprat, 
samarbeid og høyt lærings-
utbytte, med individuelt tempo og 
nivå. Hun ser på mattemestring 
som en viktig del i utviklingen til 
å bli selvstendige problemløsere 
og benytter seg gjerne av ken-
guruoppgaver og oppgaver fra 
abelkonkurransen.

(fortsettes side 64)
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Oppgaver fra UngeAbel
Utvalgt av Gerd Nilsen

Ti mynter
Myntenheten i Norlandia heter 
NOR, og 1 NOR tilsvarer 100 cent. 
Det fins fem ulike typer mynter i 
Norlandia, med verdiene 5 cent, 
10 cent, 25 cent, 50 cent og 1 
NOR.

Lise har ti mynter. Til sammen 
er myntene hennes verdt 6 NOR 
og 25 cent. Hvilke mynter kan 
Lise ha? Finn så mange løsnin-
ger som mulig.

Arealer som endrer seg
Lengden av den lengste siden i 
et rektangel øker med p %, mens 
lengden av den korteste siden i 
rektangelet minker med p %. 

Med hvor mange prosent 
endrer rektangelets areal seg 
dersom p er 50?

Hvilken verdi må p ha for at 
rektangelets areal skal minke 
med 16 %?

Vi vil framover i Tangenten pre-
sentere oppgaver fra UngeA-
bel-konkurransen. Løsningene 
vil bli presentert i neste nummer. 
Denne utgavens oppgaver er 
hentet fra første innledende 
runde i UngeAbel 2018-2019.

Frode Opsvik er tilbake i styret 
etter noen års pause. Han har 
undervist i matematikkdidaktikk 
ved lærerutdanningen i Volda i 
over 20 år. Han er opptatt av at 
lærerstudentene skal bli godt 
kvalifiserte både faglig og didak-
tisk slik at de kan gjøre gode valg 
når de skal videreutvikle matema-
tikkfaget i skolen. 

LAMIS Sunnmøre ønsker å 
være et aktivt lokallag og vil fort-
sette å lete etter aktuelle tema til 
medlemskvelder. Vi ønsker å nå 
enda flere matematikklærere fra 
barnehage til høyskole, slik at de 
får dra nytte av ressursene og 
mulighetene som ligger her.

(fortsatt fra side 63)


