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Sammendrag 
Målet med denne studien er å finne ut om forserte elevene på universitetet sliter med 

overgangen fra matematikk på videregående til matematikk på universitetet eller ikke, og 

hvilken betydning dette svaret kan ha for skolesystemet i Norge. Forskningslitteratur viser at 

mange elever føler dette som en tung overgang, noe som igjen kan føre til lav presentasjon og 

tidlig frafall på universitetet (Rønning, 2014). Rønning (2014) presenterer funn som har blitt 

gjort av universitets- og høyskolerådet (2013) på en konferanse i Trondheim. Han referer til 

resultatet av studien og konkluderer med at overgangen er utfordrende for de fleste 

studentene. Jeg ønsket å undersøke om de forserte elevene på universitetet også sliter med 

dette. For å finne ut om det er tilfellet, valgte jeg å svare på følgende problemstilling; 

Hvordan oppleves overgangen fra matematikk på videregående skole til matematikk på 

universitetet av de elevene på videregående skole som forserer i matematikk på universitetet? 

Jeg har innhentet data blant annet gjennom semi-strukturerte intervjuer med elleve 

informanter; ni elever som forserer på universitetet, én videregående lærer som har jobbet 

med forserte elever på videregående skole i mange år, og én forelesere som har hatt ansvar 

for kurset MAT 1100U, som er laget for de forserte elevene på universitetet. De 11 

intervjuene tok tilsammen ca. 9timer og 36 minutter.  

 

Resultatet av studien viser at også de forserte elevene føler at overgangen medfører 

utfordringer. Studien viser til mange faktorer som har betydning for elevenes opplevelse av 

overgangen. Noen av de faktorene som ble nevnt i intervjuene var matematisk språk, 

symbolbruk, begreper, bevis og bevisføring, matematikkens innhold, lærerens kompetanse i 

matematikk, lærerens måte å formidle matematikken, samt læreverkene. Andre funn i denne 

studien viser at et tettere samarbeid mellom videregående og universitetet kan gjøre 

overgangen lettere. En videre forskning innen samme tema med litt større utvalg samt fokus 

på faktorene som har betydning i overgangsprosessen kan gi klarere bildet av problemet. 
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1 Innledning   
1.1 Bakgrunn for oppgaven 
Flere studier viser til stort frafall og lav prestasjon i matematikk faget første året på 

universitetet. Det er mange som forlater matematikkstudiet fordi nivået er for høyt. De som 

fortsetter og ikke stopper sin utdanning, er de som trolig sliter minst med matematikken, og 

har et godt grunnlag fra videregående. Flere forklaringer har blitt presentert. Rønning (2014) 

sier lav måloppnåelse innen matematikkfaget på videregående kan være en årsak til det store 

gapet mellom videregående og universitetet. Kristensen & Dæhlen (2018) sier på sin side at 

det store faglige kravet som stilles fra universitetsmatematikken kan være årsaken til det store 

gapet. 

  

Flere forskningslitteraturer viser til en vanskelig og tung overgang fra videregående 

matematikken til universitetsmatematikken. Forskerne har funnet fram til forskjellige faktorer 

som kan ha betydning for overgangsprosessen. Ifølge Rønning (2014) er det mulig å se på 

problemet gjennom tre aspekter: det faglige, det sosiale og det organisatoriske. Rønning viser 

til en undersøkelse fra 2013 som ble gjennomført av universitets- og høyskolerådet. 

Hovedtemaet var overgangen fra matematikk i videregående skole til matematikk på 

universitetet. Rønning (2014) kategoriserer vanskene i tre kategorier; teoretisk matematikk 

kontra metodematematikk, samsvar i notasjon og språk, samt at videregående ikke forbereder 

disse studentene til universitetet.  

 

Informantene i studien som Rønning (2014) refererer til var studenter fra forskjellige 

universiteter i Norge. De var på forskjellige semestre på universitetet. De fleste av disse 

studentene har opplevd en stor overgang både faglig og i forhold til arbeidsmengde. Dette 

viser at det er en diskontinuitet i overgangen, og at elevene ikke har nok matematikkunnskap 

med seg fra videregående. Dessuten er deres matematikkunnskap spesielt lav innen bevis og 

bevisføring. Dette er et klart tegn på at studenter som følger ordinær undervisning har 

problemer med overgangen. Spørsmålet som jeg stiller meg er hvordan er situasjonen for de 

flinkeste elevene (elever som følger forsertløp på universitetet). Dette ønsker jeg å undersøke 

med denne oppgaven. Er det slik at de forserte elevene på universitetet opplever det samme 

som de studentene som følger ordinært løp gjør? 
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MAT1100U er et tilbud som gis fra universitetet i Oslo til de forserte elevene som 

kvalifiserer for tilbudet, hvor forserte elever kan få utfordringer i matematikk på universitets 

nivå, samtidig som de følger et vanlig studieløp på videregående. Hvis det viser seg at 

forserte elevene på universitetet også har problemer med overgangen er det et enda klarere 

bevis for at det er viktig å se på hva som kan gjøres for å lette spranget fra videregående 

matematikk til matematikk på universitetet.  

 

1.2 Problemstilling 
Basert på situasjonen beskrevet innledningsvis har jeg kommet fram til følgende 

problemstilling:  

 

Hvordan oppleves overgangen fra matematikk på videregående skole til matematikk på 

universitetet av de elevene på videregående skole som forserer i matematikk på universitetet? 

 

For å kunne finne svar på problemstillingen ønsker jeg å finne svar på følgende 

forskningsspørsmål som er kategorisert under fire emner: 

1. Studenten:  

Hvilke elever velger forsering og hvorfor?  

2. Undervisningen:  

På hvilken måte tilpasses undervisningen fra universitets side?  

3. Tilpassing:  

Hvordan tilpasser elevene som forserer seg til den nye undervisningsformen? 

4. Overgang: 

Hva kan denne studien fortelle oss om overgangen? Hva kan videregående lærere og 

universitetets lærere lære av dette studie om forserte elever på universitetet?  

 

Denne oppgaven handler om elevens opplevelse av overgangen. Derfor begrenser jeg meg til 

kun å ha fokus rundt elevene, samt å bedre forstå hvorfor de forserte elevene velger å 

fortsette med forsering på universitetet tross alt stresset mange av dem har det siste året på 

videregående. Hvilke forventninger hadde de til universitetet? Er det noe forskjell på 

undervisningsmåtene mellom videregående og universitetet? Forstår de forserte elevene 

matematikken på universitetet? Hvor mye får de ut av forseringsprogrammet? Hvordan 

opplever de overgangen, samt hvilke faktorer har betydning i denne prosessen ifølge dem 
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selv? Det er umulig å ikke knytte denne opplevelsen av overgangen til det som skjer rundt 

elevene både på videregående og på universitetet. Denne erfaringen har tilknytning til 

videregående lærere på den ene siden, og forelesere på universitetet på den andre siden. 

Innholdet i faget matematikk, læreverkene, videregående-klassens nivå av matematikk 

kompetanse, arbeidsmengde, matematisk språk og notasjon, logisk tenkning, motivasjon, 

skole miljøet, universitetsmiljøet, læreplanene og ikke minst hvor moden eleven/studenten er 

til å være autonom, er noen av de mange faktorene som må undersøkes når man ser på 

elevens opplevelse av overgangen. Det er mange faktorer som kan undersøkes, men ettersom 

jeg i min studie har begrenset med tid, forholder jeg meg kun til noen av disse. Mer presist de 

faktorene som forserte elevene peker mest på gjennom intervjuene. 

 

Jeg vil finne ut om funnene som er blitt gjort av universitets-og høyskolerådet i studien som 

Rønning (2014) refererer til gjelder for alle studenter inkludert de som forserer på 

universitetet, eller om den kun gjelder for studenter som følger ordinært løp på universitetet. 

Hva betyr det hvis dette problemet med vanskelig overgang viser seg å gjelde for absolutt alle 

studentene? Hva er grunnen? Hva kan man i så fall gjøre med det? Hvem er ansvarlig? Jeg 

har mange ubesvarte spørsmål, og vil i oppgaven kategorisere disse under de fire 

forskningsspørsmålene. 

 

Siden forserte elevene har selv valgt å fortsette med forsering, tyder dette på at de er 

interessert i faget og vil jobbe med dette. Dermed har jeg ikke sjekket hvor interesserte og 

motiverte disse elevene er i faget. I min studie skulle jeg gjerne ha tatt med de studentene 

som har benyttet seg av forseringstilbudet tidligere, og som enten er ferdig med studiet sitt, 

eller fortsatt er student på høyere nivå. Jeg skulle gjerne ha spurt om hva de synes om 

overgangen, og om hvordan de opplevde overgangen den gang da var de nye studenter på 

universitetet. Dette vil likevel ikke være mulig fordi studien min er avgrenset til ett semester. 

For å få et helhetlig bilde hadde det vært gunstig å ha med noen flere lærere fra videregående, 

samt noen flere universitetets forelesere som jobber med forserte elevene. Grunnet 

tidsperspektivet var ikke dette mulig å gjøre. 
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1.3 Disposisjon 
  

Denne oppgaven består av følgende seks kapitler; 1) innledning; 2) teori; 3) metode; 4) 

presentasjon av funn; 5) diskusjon; og 6) avslutning.  

 

Kapittel to handler om teori. Her vil jeg gå gjennom relevant teori for min oppgave basert på 

tidligere forskninger som er blitt gjort innen overgang fra matematikk på videregående til 

universitetet. Jeg vil gjennom modellen til Kilpatrick, Swafford, & Findell (2001) om 

delkompetanser i matematikk til å studere elevens matematikkompetanseutvikling. Videre vil 

jeg se på lærerens undervisningskunnskap som har betydning for at elevene får med seg det 

som er nødvendig.  Jeg vil spesielt gå inn på det matematiske språket, begreper, algebra, 

logisk tenkning og bevis, og deres betydning i overgangen. På slutten av kapitelet skal jeg gå 

gjennom tilpasset opplæring og forsering for forserte elevene. Helt tilslutt vil jeg reflektere 

rundt hvordan forskjellige forskningsartikler har berørt temaet overgang, og hvilke aspekter 

av overgangen som har vært deres mål å undersøke. 

  

I metode kapittelet; kapittel tre redegjør jeg for valg av metode og forskningsdesign. Jeg 

forklarer prosessen for datainnsamlingen, som begynner fra å velge deltagere til å rekruttere   

dem for intervju. Jeg vil ta for meg bearbeiding av data innsamlingen, som transkribering og 

analyse. På slutten av kapittelet går jeg gjennom pålitelighet og gyldighet av mine funn.  

  

I kapittel fire vil jeg presentere funnene mine. Analysen er basert på mine tolkninger av det 

informantene sa under intervjuene. Kapittelet er strukturert ut i fra mine funn som jeg 

kategoriserer basert på forskningsspørsmålene mine. Jeg har brukt den hermeneutiske 

metoden. Det vil si jeg tolker mine funn for å få en bedre forståelse av informantenes 

besvarelser (Befring, 2015). 

  

Kapittel fem består av diskusjonsdelen hvor jeg kommer til å drøfte hvilke betydninger mine 

funn har for problemstillingen. Jeg vil se på overordnete faktorer som elevinformantene var 

opptatt av. Jeg kommer til å diskutere deres betydning i overgangen, og ikke minst deres 

påvirkning på de forserte elevenes opplevelse av overgangen.  
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Kapittel seks består av en oppsummering av mitt arbeid og mine funn, samt deres betydning 

for elevenes opplevelse av overgangen. Her kommer jeg tilbake til innledningen og ser på 

mine funn i forhold til studien som Rønning (2014) refererer til. På slutten av kapittelet 

kommer jeg med forslag til videre forskning innen dette feltet. Det trengs generelt mer innsikt 

innen dette området. Jeg håper denne studien vil være et interessant tilskudd til debatten om 

hvordan man kan forbedre overgangen i matematikk fra videregående til universitets nivå. 

Jeg håper at oppgaven vil trolig være av interesse både for folk som jobber på videregående 

skole og folk som jobber på universitet og høyskole. 
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2  Teori 
En overgangsprosess, som her fra videregående matematikk til universitets matematikk, 

innebærer forandring. Hvilke faktorer kan være av betydning i denne prosessen? Når vi 

snakker om matematikk tenker man først og fremst på kompetanse og kunnskap innen 

matematikken. Hva innebærer dette, og hvilken betydning har dette i overgangsprosessen? 

Hva mener vi med matematisk språk, og hvordan kan vi bruke det aktivt? Det er for tiden 

mye fokus på tilpasset opplæring og dybdelæring i skolene. Spørsmålet er hvordan dette skal 

tas hensyn til i denne overgangsprosessen.  

 

I dette kapitelet vil jeg redegjøre for det teoretiske rammeverket. Jeg går inn først på hva 

matematisk kompetanse innebærer ifølge forskjellige teoretikere. Deretter kommer jeg inn på 

matematisk språk, begreper og hvordan bevis forstås. Til slutt kommer jeg til å si noe om 

undervisningen, og hvordan den tilrettelegges i forhold til forserte elevene. Jeg vil presentere 

noe tidligere forskninger som er blitt gjort innen dette området. 

  

2.1  Matematisk kompetanse 
Mennesker er i utvikling hele tiden. Det er en forandring som skjer i menneskets kropp og 

tanker som øker behovet for å ha kompetanse i spesifikke områder for å kunne klare 

hverdagen. Krumsvik & Säljö (2013, s.75) legger vekt på det sosiokulturelle perspektivet 

(konstruktivistisk), som Vygotskij er grunnleggeren for. Innen dette perspektivet skjer læring 

gjennom kommunikasjon, samtale, dialog og samarbeid med andre, samt gjennom deltakelse 

i ulike situasjoner hvor man erfarer mye. Vygotskij viser til betydningen av den voksne eller 

læreren for at man skal kunne tilegne seg kunnskaper og ferdigheter. Dette kalte Vygotskij 

for «den proksimale utviklingssone» (Krumsvik & Säljö, 2013, s.75). 

  

Matematikk er én av redskapene vi bruker for å tilegne oss kunnskap. Matematikk er flettet 

inn i hverdagen til mennesker. Det er ikke alle som klarer å se hvor nyttig matematikk er, og 

hvor enklere livet blir om man har mer kompetanse innen dette området. Kilpatrick (2014, 

s.85) mener «kompetanse er et unnvikende konsept i pedagogikk». Videre mener han at det 

er ikke lett å gi en enkelt definisjon på det. Det finnes likevel en del nære synonymer som 

evne, kunnskap, beherskelse, ferdighet og talent mener han. 

  



 7 

I en klasseromsammenheng spiller matematisk kompetansen til læreren en betydelig rolle 

mener Nadjafikhah, Yaftian & Bakhshalizadeh (2012, s.290). De hevder at matematisk 

kompetansen til læreren er viktig for å oppmuntre elevene til å prestere bedre, samt for å øke 

elevenes ferdigheter innen kreative matematiske innføringer. Dette er i samsvar med å gi 

elevene nok og passende utfordringer i timen slik at elevene blir nødt til å anvende sine 

ferdigheter og kunnskaper. Slike aktiviteter fører over tid til at elevenes matematiske 

kunnskap utvikles slik at de kan mestre ulike type faglige utfordringer, som dybdelæring 

mener Nadjafikhah et al. (2012). Ifølge Borge & Hole (2017, s.240) innebærer dybdelæring å 

gå i kjernen til sentrale temaer kombinert med en progresjon gjennom skolegangen. De 

mener en slik dybdelæring kan bidra til bedre grunnlag for videre arbeid med faget.  

 

2.1.1 Elevens matematiskkompetanse  
Det blir alltid sett på elevens prestasjon i matematikk i sammenheng med den kompetansen 

de har i matematikk, men hva består matematisk kompetanse av? Ifølge Kilpatrick et al. 

(2001) består matematisk kompetanse av fem komponenter som er sammenvevd. De mener at 

disse komponentene er avhengige av hverandre, og at utviklingen må skje samtidig for 

samtlige. Kilpatrick et al. (2001, s.117) lister opp følgende fem komponenter: 

 
Figur 1: De fem delkompetansene som er innvevd i hverandre og tilsammen utgjør matematikk kompetanse fra Adding it up. 
Helping children learn mathematics, kap 4: the strands of mathematical proficiency (s.117) av Kilpatrick, J.; Swafford, J. 
&Findell, B. (2001) 
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1)«Conceptual Understanding» står for forståelse av matematiske begreper, operasjoner og 

sammenhenger; 2) «Procedural Fluency» står for evnen til å løse oppgaver som har presise og 

effektive prosedyrer, og  som ikke minst er hensiktsmessige, 3) «Strategic Competence» står 

for å kunne formulere riktig, samt presentere og løse matematiske problemer; 4) «Adaptive 

Reasoning» innebærer å kunne tenke logisk, reflektere, forklare og forsvare matematiske 

problemer; og 5) «Productive disposition» betyr å se matematikken som fornuftig, nyttig og 

samtidig ha tro på sine egne ferdigheter (Kilpatrick et al. 2001, s.116).  Stedøy (2018, s.3) 

mener også disse komponentene som er nevnt over støtter hverandre. Hun mener at læreren 

må være klar over at noen ganger veier enkelte av komponentene mer enn de andre, og dette 

må da presiseres for elevene. Det er viktig med et samarbeid mellom alle. Det er det som 

fører til læring hos elevene som er varig, fleksibelt, nyttig og relevant for videre utdanning i 

læring, og ikke minst i hverdagen ifølge Stedøy (2018, s.3). Både Kilpatrick et al. (2001) og 

Stedøy (2018) mener at det må jobbes samtidig med alle delkompetansene for at læring skal 

skjer. Niss & Højgaard (2002, s. 44) deler matematiske kompetanser under to hovedgrupper; 

«kunne spørge og svare i og med matematik, (...), og at kunne håndtere matematikkens sprog 

og redskaber». De hevder videre at disse hovedgruppene veier like mye.    

  

Ifølge Norges offentlige utredning (NOU 2015:8, 2015, s.41) står det at målet for 

kompetanseutvikling er at elevene skal kunne anvende den. Med dette mener de at elevene 

skal klare å bruke kunnskaper og ferdigheter for å kunne løse utfordrende oppgaver både 

praktisk og kognitivt i en samhandling med andre. Dette fører til dybdelæring og 

kunnskapsutvikling (NOU 2015:8, 2015, s.41). Dybdelæring hos elevene bør være målet til 

alle lærerne. I den nye læreplanen som skal lanseres i 2020 legges det stor vekt på 

dybdelæring. 

  

For å få en tilnærming til matematikken viser Fuglestad (2010, s.9) til begrepet inquiry. Dette 

begrepet betyr «å stille spørsmål, undre seg, undersøke, utforske, eksperimentere og søke 

etter kunnskap» Fuglestad (2010, s.9). Området kan jobbes med slik at elevene kan bedre 

forstå matematikken og dermed oppnå høyere matematikkunnskap mener Fuglestad (2010). 

Hun hevder videre at når inquiry realiseres i klassen blir elevene stimulert til å stille egne 

spørsmål for å utforske sammenhenger. Dette igjen er et godt grunnlag for læring mener 

Fuglestad (2010).  
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2.1.2  Lærernes undervisningskunnskap 
Det å undervise noen andre er ikke et lett arbeid. Læreren må ha god kjennskap til elevene 

sine, vite hva som passer for den enkelte, hvor mye av fagstoffet skal gis, og på hvilken måte. 

Det som også er like viktig er at lærerens selv har kunnskap i faget, og klarer å formidle 

fagstoffet videre til elevene. Mosvold & Fauskanger (2015, s.3) understreker at «Lærerens 

kunnskap har stor betydning for elevens læring». Mosvold & Fauskanger (2015) undersøker i 

deres artikkel lærernes undervisningskunnskap i matematikk. Kartleggingsprøven av lærerens 

kunnskaper bestod av flere valgoppgaver og noen åpne oppgaver. Resultatet av 

undersøkelsen deres viser en forsiktighet rundt tilnærming av lærerens kunnskaper innen 

matematikk, og de sier videre at det trenges forskjellige måter og instrumenter for å kunne 

nærme seg et klart svar om lærerens matematikkunnskap. 

  

 Ball, Thames & Phelps (2008, s.403) ser på nødvendigheten av undervisningskunnskap i å 

kunne lære bort matematikk. De ser i sitt arbeid på relasjonen mellom 

matematikkundervisning og matematikken som brukes i undervisningen. Ball et al. (2008, 

s.403) tar utgangspunkt i Shalmans hovedkategori «Content Knowledge» og lager to 

hovedkategorier; 1) «Subject Matter Knowledge», og 2) «Pedagogical Content Knowledge». 

Under fagkunnskapskategorien har de allmenfagkunnskap, matematisk horisont kunnskap og 

spesialisert fagkunnskap. Innen kategorien fagdidaktisk kunnskap setter Ball et al. kunnskap 

om innholdet i faget og elever, og undervisning. Figur 2 viser til Ball et al. (2008, s.403) sin 

modell. De mener at alle disse komponentene skal være tilstede for at undervisningen 

fungerer som den skal og oppnår målet, som er dybdelæring hos elevene. 
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Figur 2: Lærernes undervisningskunnskap i matematikk. Fra Content Knowledge for Teaching: What Makes It Special? 
Journal of Teacher Education (s.403) av Ball, D. L., Thames, M. H. & Phelps, G. (2008) 

Ball et al. (2008, s.404) sine konklusjoner av det mest grunnleggende for lærerens 

kompetanse er å kjenne godt til det emnet de underviser. Videre sier de at de lærerne som 

ikke kjenner et emnet vel, er ikke helt sikre på om de har nok kunnskap for å lære bort det 

elevene trenger. Samtidig sier de at det å kunne avansert matematikk er ikke nok. Det er 

viktig å kunne formidle den videre slik at elevene forstår den. En måte å formidle kunnskap 

til elevene er gjennom samtale og dialog. Elevene blir mer bevisste på deres evne og 

kunnskap i faget.  

 

2.1.3 Dialog 
Dialog mellom lærer og elev i matematikk undervisningen hjelper til en bedre forståelse av 

fagspråket og fagstoffet generelt. Det kommer fram ulike måter å uttrykke og forstå fagstoffet 

fordi dialogen setter søkelys på flere perspektiver rundt problemet, samt bidrar til en bedre 

struktur i elevenes kunnskap mener Skaalvik, E. M. & Skaalvik S., (2013, s.187). De hevder 

videre at disse kunnskapene kan bidra til lettere bearbeiding av fagstoffet, hjelpe elevene til å 

se på problemet fra forskjellige synspunkter, og til å finne sammenhenger. Nadjafikhah et al. 

(2012, s.289) sier at det er lærernes ansvar å veilede elevene gjennom å stille passende 

spørsmål slik at de får nok erfaringer til å konstruere matematiske konsepter og ideer alene. 

De mener at for elevene skal tenke som matematikere bør de får muligheten til å søke, 

utforske, komme med hypoteser, undersøke, tilpasse strategier, utarbeide planer, konkludere, 

og begrunne deres valg. Dermed skal lærerne tilpasse læringsmetodene slik at elevene får 

mest nytte av det i stedet for å følge algoritmer for å finne et enkelt svar. Ginsburg (1996) 
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referert i Nadjafikhah et al. (2012, s.289) sier at «The essence of mathematics is not just 

producing correct answers, but thinking creatively». Dialog åpner for kreativ tenkning, tvil, 

spørsmål og testing av synspunkt, og gjennom konfrontasjon og samtaler med andre danner 

en sitt eget synspunkt i fagstoffet (Krumsvik & Säljö, 2013, s.90). Læreren trenger erfaring 

for å kunne gjennomføre og lede diskusjon i matematikk timene, samt har nok kontroll på 

den faglige kunnskapen sin og praktiske ferdigheter. Dette kaller Ohnstad (2014, s.144) å 

opptre profesjonelt.  

 

2.2 Tidligere forskninger på utfordringer ved overgangen  
I denne delen av oppgaven vil jeg vise til forskjellige forskere som har jobbet med 

overgangen fra videregående matematikk til universitetsmatematikk. I denne forbindelsen vil 

jeg se nærmere på det matematisk språk og dets betydning for læring i matematikk. Jeg 

kommer til å belyse teoretikernes synspunkter om matematiske begreper. Jeg har tatt med 

algebra fordi det er en del forskning som viser at algebra har stor betydning for studentens 

læring i matematikk. Deretter går jeg inn på matematisk tenkning, spesielt logisk tenkning 

som bevis oppgaver. Bevis er noe som jeg har lagt vekt på.  

 

2.2.1 Matematisk språk 
Krumsvik & Säljö (2013) mener at språk er et redskap for å kommunisere og forstå andre, 

samt for å utvikle seg i samhandling med andre. Vygotskij (1978), referert i Krumsvik & 

Säljö (2013, s.84), sier at sosialsamhandling er utgangspunktet for læring. Når det gjelder det 

matematiske språket må vi tenke annerledes. Matematikk har sin egen måte å bruke språk på 

og uttrykke ideer som gjelder bare for matematikken mener Lee (2006). Han kaller denne 

måten for matematikkregisteret og definerer det som følger; 

  

a way of using symbols, specialist vocabulary, precision in expression, grammatical 

structures, formality and impersonality that results in ways of expression that are 

recognisably mathematical the register evolved so that discourse about complex 

mathematical ideas and processes can take place (Lee, 2006, s.13). 

 

Han hevder videre at elevene bruker matematikkregistret for å utvikle sine ideer og konsepter 

innen matematikken. Matematikkregistret hjelper elevene til å utvikle fagspråket sitt gjennom 

å stille gode spørsmål, forklare oppgaver, beskrive framgangsmåter og argumentere for og 
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imot noe, som igjen fører til kommunikasjon i timen. Det å kunne kommunisere med andre i 

matematikktimene forutsetter å være aktiv i timen. Det å være aktiv betyr å delta i 

diskusjonene. Ifølge Utdanningsdirektoratet (2015, s.1) det er lærerens ansvar å stille 

spørsmål av høy orden slik at elevene blir nødt til å tenke, forklare, begrunne, beskrive og 

vise sine resultater og løsninger. Et viktig aspekt som er blitt nevnt er at elevene skifter fokus 

fra det de har gjort i timene til det de har lært i timene. Prosessen er viktig og ikke 

sluttresultatet (Utdanningsdirektoratet, 2015, s.1). 

 

Fra barneskole og opp til videregående er det matematiske språket i klassen uformelt. Det 

betyr at språket er kjent for elevene og brukes ofte i daglige samtaler. Det matematiske 

språket er noe som elevene er vant til. Det kommer nye ord og uttrykk, men disse blir forklart 

i lærebøkene og er ikke så vanskelige eller fjerne fra dagligdags ord. Språket på universitetet 

er som nevnt tidligere i oppgaven mer formelt og blir bare brukt i matematiske 

sammenhenger. For å kunne begrunne, vise eller bevise er studentene nødt til å lære seg det 

formelle matematiske språket. Dette språket kan virke helt uforståelig for mange nye 

studenter hvis foreleseren ikke forklarer de matematiske ordene og begrepene som dukker 

opp mener Luk (2005). Både Rønning (2014) og Gueudet, Bosch, diSessa, Kwon og 

Verschaffel (2016) ser på forskjellen mellom det matematiske språket på videregående og 

universitetet. Alle hevder at på universitetet brukes det mer teoretisk matte og språket er 

avansert. Gueudet et al. (2016) mener at det matematiske språket, notasjoner, symbolbruk og 

begreper har en stor betydning i overgangen fra videregående matematikken til 

universitetsmatematikken. 

 

Begreper 

Matematiske begreper har utviklet seg helt fra første skoledagen for elevene. På universitetet 

når denne utviklingen toppen av vanskegraden. Borge & Hole (2017) viser til en del begreper 

som blir innført først på universitetet, og som er helt nytt for mange studenter. Borge & Hole 

(2017) sier mangel på forståelse innenfor disse begrepene fører til en bratt progresjon på 

universitetet. Begrepene blir brukt i definisjoner og teoremer som er grunnleggende for 

matematikken mener de. Engelbrecht (2010, s.144) viser til sin studie hvor studentene på 

universitetet blir konfrontert med definisjoner av de grunnleggende begrepene som er viktig 

for utviklingen av det matematiske ordforrådet deres. Han hevder videre at elevene først ikke 

ser på disse begrepene som veldig viktige, men elevene prøver å finne riktig svar når de bli 

konfrontert med vanskelige oppgaver.  



 13 

 

Engelbrecht (2010, s.145) referer til to begreper som er blitt presentert av Tall og Vinner 

(1981); konseptbilde og konseptdefinisjon. De to begrepene viser at mange begreper i 

matematikk har vært presentert på en uformell måte før de er formelt definert og presentert i 

et avansert matematikk-kurs på universitetet. Denne kognitive strukturen av det matematiske 

konseptet kalles for konseptbilde, mens de formelle ordene som brukes til å spesifisere 

konseptet kalles konseptdefinisjon. De mener at elevene bruker konseptbilde for å danne 

deres mentale bilde som er forskjellig fra konseptdefinisjonen. De mener at studentene må 

utvikle sine ferdigheter til å forstå forskjellen mellom beskrivelse av et konsept, og en formell 

definisjon. Fokuset i et mer avansert nivå av matematikken må ikke bare være å forstå 

konseptene, men å forstå den formelle matematisk syntaksen ifølge Engelbrecht (2010, 

s.144). Han nevner videre at begrepene som lager problemer for flest studenter er begrepene 

innen logikk. Studentene har vanskeligheter med å forstå begreper i logikk og mangler evne 

til å anvende reglene i andre felt av matematikken mener han. 

 

Thomas, Druck Freitas, Huillet, Ju, Nardi, Rasmussen, Xie (2015, s.271) nevner også en del 

begreper som er av betydning i overgangen, og som kan skape matematiske hindringer for 

overgangen. Eksempler på slike begreper som blir introdusert på videregående kan være 

funksjoner, grenser og den deriverte. Abstrakt algebra har også sin betydning i overgangen 

mener Thomas et al. (2015). 

 

Algebra 

Flere internasjonale studier understreker viktigheten av å kunne bruke algebra «flytende» 

som et matematisk språk på like linje som det å være flytende i andre språk. Norske studier 

viser til lav prestasjon av algebra i norske skole. Grønmo & Borge (2017) viser til TIMSS 

Advanced (Trends in International Mathematics and Science Study) som måler elevens 

kunnskaper innen matematikk og naturfag. Denne undersøkelsen viser at norske elevers 

prestasjoner innen algebra er lav. Grunnen til denne lave presentasjonen kan være forskjellige 

faktorer ifølge Thomas et al. (2015 s.273). De elevene som sliter med algebra sliter med tall, 

symbolske bokstaver, operatorer, formelle ekvivalensrelasjoner, samt prinsippene i 

aritmetikken som bidrar til en dyp forståelse av ligning som har betydning i overgangen.  

 

Thomas et al. (2015 s.273) referer til observasjonene til Godfrey og Thomas (2008), som ved 

hjelp av TWM-rammen (The Three Worlds of Mathematics) beskriver tenkning og læring, ga 
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et bevis for at mange studenter har en «surface structure view» av ligning, og at de ikke 

klarer å integrer egenskapene av objektet inn i dette synet. Thomas et al. (2015) påpeker 

videre at mange av førsteårsstudenter mangler den verbaliseringen som kan hjelpe dem å 

bedre forstå matematikken. I denne sammenhengen sier Rinvold (2010, s.7) at folk tror at 

algebra handler bare om bokstaver og symboler, men det er ikke tilfellet. Han mener videre at 

algebra handler om «variasjon og generelle fenomener» og for å bygge algebraisk tenkning 

kreves det at elevene koble den visuelle og den verbale sammen. Det brukes bokstaver som 

har betydning i føringen. Borge & Hole (2017, s.246) mener at å ha gode algebrakunnskaper 

fører til bedre forståelse av tall, og ved å jobbe mer med funksjoner får man en dyp forståelse 

av algebra. 

 

2.2.2 Logisk matematikk og bevis 
Det å kunne tenke logisk er avhengig av personligheten til enkelte mener Engelbrecht (2010, 

s.146). Han deler elever i to grupper; den naturlige og den formelle. Han mener at den 

naturlige eleven kan finne sammenhenger mellom gammel og ny kunnskap uten å slite med 

forståelsen. Den formelle eleven derimot er i den motsatte situasjonen av den naturlige. Han 

hevder videre at flest elever er formelle elever. Disse elevene sliter med forståelsen når de 

begynner på teoretisk matematikk.  

 

Forståelser innen matematikken kan deles i to. Den ene er den instrumentelle og den andre er 

relasjonell forståelse ifølge Stein, Engle, Smith & Hughes (2008, s.351). De hevder at 

instrumentell forståelse er relatert til praktisk bruk av kunnskap, mens relasjonell forståelse er 

å gå i dybden og finne logikken i det. Engelbrecht (2010, s.144) mener at mange studenter 

ikke tenker logisk, men bruker mentale modeller for å ta beslutninger. For disse studentene er 

det vanskelig å oppføre seg logisk innenfor det aksiomatiske matematisk systemet. 

Engelbrecht (2010) hevder videre at flere studenter i høyere grad har vansker med logikk 

tenkning i den teoretiske delen av matematikken fordi de ser på matematikken som et system 

av algoritmer som skal følges for å komme til riktig svar. Det å tenke logisk og det å følge et 

system av algoritmer refererer ifølge Hemmi (2010) til to forskjellige måter å tenke; deduktiv 

og induktiv tenkning. Hemmi (2010) har laget en modell (figur 3) ut ifra disse tankemåtene, 

og har sett på de i forhold til bevis og bevisføring. Modellen blir forklart på neste side. 
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I de siste årene har det vært en del diskusjoner om forskjellen mellom argumentasjon og 

matematisk bevis ifølge Albaladejo, Garcia & Codina (2015, s.44). De nevner at målet med 

argumentasjon er å overbevise noen om sannheten eller ikke sannheten i en setning, mens 

bevis består av logiske sekvenser med implikasjoner som fører til teoretisk validitet i en 

setning. Andre teoretikere har andre definisjoner på bevis. Hanna (2000, s.7) refererer til Rav 

(1999) sin definisjon av bevis. Han mener at bevis er det samme som et nettverk av veier i et 

transportsystem som fører folk fra punkt A til punkt B, og at bevis gir størst utbytte når 

læreren kan bruke bevis som formidler forståelse. I denne sammenhengen ser Hemmi (2010, 

s.283) på bevis som noe viktig som studentene burde vite. Han mener at bevis gjør slik at 

studentene blir kjent med «ekte matematikk» og klarer å svare på hvorfor noe er sant i 

matematikk, og hvordan alt er tilkoblet. « The fundamental question that proof must address 

is surely ‘why?’»  (Hanna, 2000, s.8). Hanna (2000) sier at bevis er en viktig del av 

matematikken, og det er derfor viktig å diskutere deres funksjoner med studentene. Hanna 

(2000) mener at i en skolesammenheng er nøkkelrollen til bevis å fremme matematisk 

forståelse, og dermed er det å bruke bevis effektivt i timene er en stor utfordring. 

 

Ifølge Dickerson & Doerr (2014, s.721) hjelper bevis elevene å utvikle kritisk tenkning. 

Ifølge NOU 2015:8 (2015, s.33) handler kritisk tenkning «om å resonnere, analysere, 

identifisere relevante spørsmål og bruke relevante strategier» for å gå løs på komplekse 

problemstillingene. Videre står det at kritisk tenkning er evnen til å ta rasjonelle valg og 

bruke vitenskapelig metoder. Bevis er viktig og må jobbes med. Spørsmålet er hvordan vi 

skal bruke bevis i undervisningssituasjoner. 

 

Hemmi (2010, s.274) har utvidet en modell som illustrerer hennes arbeid innen dette 

området. Modellen i figur 3 presenterer ulike måter å jobbe med bevis. Ifølge Hemmi (2010, 

s.274) stiller disse måtene seg i par. Første paret er: «Induksjon/ deduksjon» som referer til 

lærerens tilnærminger til bevis i undervisningen, og hvordan elevene tilegner seg bevis 

gjennom forskjellige bevis aktiviteter. Andre paret er «Intuisjon/formalitet»; intuisjon er 

forbundet med den induktive og uformelle måten. Det er mer basert på forståelsen gjennom 

erfaringer. Hemmi (2010, s.275) hevder at begge parene er knyttet til bruk av språk og 

symboler i matematikken. 
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Figur 3: Tilnærminger av bevis fra Three styles characterising mathematician's pedagogical perspectives on proof (s.274) 
av Hemmi (2010) 

Hanna (2000, s.9) kobler induktivt bevis til den uformelle, som noen elever foretrekker å 

bruke fordi de mener denne metoden er «nyttig» og «hyggelig». Den deduktive metoden er 

ifølge Hanna (2000) forbundet til den logiske matematikken som virker fjernt for de fleste 

elever fordi den har ikke noe forbindelse til deres eksisterende mentale struktur, og derfor 

velger de den bort. Det tredje paret ifølge Hemmi (2010, s.275) er «usynlighet /synlighet» 

som er rettet mot spørsmålene hvor mye og hvordan skal man fokusere på ulike funksjoner 

og tilnærminger av bevis i matematikkundervisningen. Med synlighet mener hun å stille 

spørsmålene for å belyse bevisets betydning; hva er den logiske strukturen av bevis? Med 

usynlighet referer hun til forskjellige måter å undervise matematikk på uten å ha fokus på 

ulike aspekter av bevis. Hun hevder videre at det ikke er noe fokus på prosessen med å 

bevise, og bevis er usynlig i formler og teoremer som presenteres. Hemmi (2010) hevder 

videre at produktene presenteres i form av formler, teoremer og problemløsninger uten å vise 

til prosessen som bevis. Dette kan gjøre det vanskelig for elevene på videregående å forstå 

betydningen av bevis, eller å kunne føre et bevis når de ikke har hatt fokus på det mener 

Hemmi (2010, s.275). 

 

Ifølge Hernandez-Martinez, Williams, Black, Davis, Pampaka & Wake (2011) er bevis på 

videregående blitt presentert på en annen måte enn hvordan bevis blir presentert på 

universitetet. De mener at det er mer faktaoppgaver på videregående mot mer «hvorfor» 

oppgaver på universitetet. Rønning (2014) viser til samme konklusjon av universitets- og 

høyskolerådets undersøkelse, men utrykker fenomenet på en annen måte. Han nevner at det 

er mer oppgaveregning på videregående, mot mer teoretisk matte på universitetet.  
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Gueudet et al. (2016, s.19) uttrykker det samme som de andre og beskriver meningen med 

bevis ved å si at universitetsmatematikk er mer fokusert på den teoretiske organiseringen av 

matematisk innhold, grunnlaget for kunnskap og presentasjon av bevis og teoremer som 

verktøy for å kunne gå løs på oppgaver. 

 

Matematikkutdanning på høyere grad i Norge inneholder mye bevis og bevisføringer. Dette 

krever en stor innsats fra skolesystemet. I norske læreplaner på videregående for realfag står 

det en del avklaringer om hvordan, og hvor mye bevis som skal føres inn i matematikktimene 

på videregående. I læreplan i matematikk for realfag står det følgende; «Å kunne formulere 

matematisk bevis riktig ved å bruke gyldig notasjon og logiske beslutninger» 

(Utdanningsdirektoratet, 2006, s.5). I læreplanen for realfagmatematikken R1 står det 

følgende angående bevis; «gjøre rede for implikasjon og ekvivalens, og gjennomføre direkte 

og kontrapositive bevis» (Utdanningsdirektoratet, 2006, s.7). Dette viser vektlegging av bevis 

og bevisføring i dagens norskelæreplaner i realfag matematikken og hvor mye bevis blir 

innført i undervisningen. 

 

2.3 Undervisning 
I en undervisningssituasjon er det læreren som underviser og elevene som blir undervist. I 

denne situasjon skjer opplæring gjennom formidling av kunnskaper. Måten å formidle 

kunnskaper er avhengig av de lærende som skal ta i mot opplæringen. En lærer bør før 

igangsettingen av undervisningen kjenne til elevens nivå i faget for å kunne tilpasse 

undervisningen til hver enkelt elev. Hvordan læreren skal tilpasse opplæringen, og hvorfor 

det i det hele tatt er nødvendig med tilpasset opplæring blir fordypet i neste avsnitt. 

 

2.3.1 Tilpasset opplæring 
Som det ligger i begrepet betyr tilpasset opplæring å tilpasse opplæringen til den lærende. I 

mitt tilfelle er de lærende skoleelever. I denne forbindelsen skal jeg se på definisjonen av 

tilpasset opplæring ifølge Utdanningsdirektoratet. «Tilpasset opplæring er de tiltakene som 

skolene setter inn for å sikre at alle elevene får best mulig utbytte» (Utdanningsdirektoratet, 

2018, s.2). Ifølge læreplanverket og opplæringsloven har alle elever krav på tilpasset 

opplæring basert på deres nivå av prestasjon og for å øke deres læringsutbytte. Den gjelder 

for alle elevene som følger ordinær løp på skolen, samt de som følger spesialundervisning 

(Utdanningsdirektoratet, 2018, s.1). 
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Krumsvik & Säljö (2013, s.421) ser på tilpasset opplæring til den enkelte elev i sammenheng 

med differensiering av innhold i ulike fag, tempo i fremdriften av undervisningen og 

vanskegraden på faget. De mener at denne tilpasningen kan gjennomføres via en 

organisatorisk eller pedagogisk differensiering. Med organisatorisk mener de differensiering i 

skoler, for eksempel gymnas og yrkesskoler. Med pedagogisk differensiering mener de en 

differensiering i innhold av fagstoffet og forskjellige arbeidsformer. 

 

Tilpasset opplæring i klasseroms nivå krever en engasjert og kompetent lærer. Niss og 

Højgaard (2002, s.78) peker på undervisningskompetansen til læreren. Dette innebærer å 

kunne tenke, organisere riktige aktiviteter for elevene basert på deres nivå av egenskaper og 

behov, og gjennomføre undervisningen med ulike formål og mål. De mener videre at 

oppgavene som brukes i faglige aktiviteter må være i samsvar med elevens nivå som igjen 

refererer tilbake til tilpassing av undervisningen basert på elevens behov. For elever som kan 

mye matematikk og har høy kompetanse kan forsering være en del av tilpassingen. Da må 

undervisningen de får bygges på deres kompetansenivå slik at de får jobbe med det de har 

behov for. 

 

2.3.2 Forsering 
«Forsering er en form for akselerasjon som innebærer at elever følger læreplanen i et fag fra 

ett eller flere trinn over der eleven går» (NOU 2016:14, 2016, s.71). 

 
Figur 4:Gjeldende ordning i Norge. Fra Mer å hente-Bedre læring for elever med stort læringspotensial (s.71) av (NOU 
2016:14) Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsforvaltning 
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Figur 4 viser til regelen om forsering i Norge. Dette er relevant for elever som viser 

potensiale og behov for ekstra undervisning. Disse elevene kan forsere i fag innen klassen, 

over trinn eller til andre skole. En av formene for forsering er forsering på universitetet. 

Videregående skoler og universitetene kan samarbeide og tilrettelegge for elevene som 

oppfyller kravene for forsering på universitetet, og samtidig følger videregående opplæring. 

De elevene får tilbud i utvalgte emner (realfag og språk). Elevene kan samle emnene sine på 

universitetet, og bruke de når de begynner å studere på høyere grad (NOU 2016:14, 2016, 

s.72). I NOU 2016:14 (2016, s.73) påpekes viktigheten av å tilrettelegge for forsering for 

elevene som har behov for det, og har som mål å ta vare på disse elevene. Det må legges opp 

til et godt og kontinuerlig løp. 

 

Colangelo, Assouline, Marron, Castellano, Clinkenbeard, Rogers, …, Smith (2010, s.181) 

deler akselleringen eller forseringen i to kategorier. Den ene kaller de for nivåbasert 

forsering, og den andre for innholdsbasert forsering. De mener nivåbasert forsering går ut på 

å forkorte antall skoleår elevene går på skolen. For eksempel isteden for å gå 13 år på skole, 

kan en gå 12 eller 11 år, og hoppe over ett eller to klassetrinn i alle fag. Kategori to er ifølge 

Colangelo et al. (2010, s.184) basert på anrikning i innholdet av fag slik at studentene blir i 

klassen, men mottar høyere opplæringsnivå. Enkeltfag forsering er én av formene for 

innholdsbasert forsering. I Norge det er mest vanlig med en slik ordning til evnerike elevene. 

At for eksempel en elev i 8.klasse med høy evne i matematikk følger matematikktimen med 

9.klassingene eller 10.klasse, og resten av fagene med klassen sin (8.klasse). En annen form 

for innholdsbasert forsering ifølge Colangelo et al. (2010, s.181) er dobbelt innmelding. Dette 

er lik den ordningen elevene på videregående benytter seg av når de forserer i realfag eller 

språkfag på universitetet. På den måten følger elevene vanlig skoledag på videregående og tar 

et emne innen realfag eller språk på universitetet (Universitet i Oslo, 2018, MAT1100U). 

 

Hvem forserer? 

Elever som har stor potensial og kapasitet til å lære mer kan forsere i matematikken både i 

ungdomskolen, videregående eller på universitetet avhengig av om de oppfyller kravene. 

Mange snakker om evnerike elever, men vi kan ikke vite om alle elevene som forserer er 

evnerike. Likevel tenker man at elever som forserer vil ha kapasitet for større provisjon og er 

mer motivert. De kan være skoleflinke elever, eller elever med stort læringspotensial.  

Skoleflinke elever er de elevene som er velfungerende i skolesystemet, jobber hardt, har høy 

motivasjon, fullfører oppgavene sine og presterer på et høyt nivå ifølge Idsøe (2014) referert i 
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utdanningsdirektoratet-Tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial (2019, s.2). 

Hun hevder videre at elever med stort læringspotensial er de elevene som har stort potensiale 

i matematikk, språk, naturfag, teknologi, eller samfunnsvitenskap og kan transformere dette 

til talent kun dersom disse behovene bli identifisert og respondert i et passende læringsmiljø.  

 

Av andre som beskriver elever med stor potensial er Colangelo et al. (2010, s.180). De mener 

«high-ability» elever har unike kognitive evner og sosiale krav og at disse elevene trenger 

ekstra utfordring i deres skolehverdag. Videre sier de at en akademisk eksellering er et godt 

pedagogisk grep for å hjelpe disse elevene på deres vei videre. Grønmo & Borge (2017, s.97) 

har en beskrivelse av evnerike elever hvor de sier at elever som har matematisk talent er 

nysgjerrige, kreative, kan forestille matematiske modeller, har høyere kognitive evner, og 

presterer høyere enn jevnaldrende i matematikk.  

De elever som har interesse og talent i matematikk kan benytte seg av forseringstilbudet. 

Elever som har forsert på videregående nivå og har fått karakter 5 eller 6 i realfag 

matematikken (R-matte) både i R1 og R2, kan melde seg på universitetsmatematikk. Dette 

tilbudet på universitetet heter UNG-ordning og basert på denne ordningen kan elevene følge 

undervisningen og gå opp til eksamen i utvalgte språk og realfagsemner (Universitetet i Oslo, 

2019). 

 

2.3.3 Overgang 
I denne delen vil jeg si noe om forskere som har jobbet med temaet overgang, og som har sett 

på overgangen fra forskjellige vinkler. Gueudet et al. (2016, s. 9) mener at overgangen er en 

endringsprosess og fokuserer på to endringer som de synes er viktige. Den ene er 

konseptuelle endringer og læringsprosesser som overgangsprosesser. Den andre er overgang 

mellom sosiale grupper eller sammenhenger med ulike matematiske praksiser. De vil svare 

på spørsmålet om kontinuitet eller diskontinuitet i overgangen, og hvilke som fører til 

vanskeligheter. De foreslår måter å overvinne disse vanskelighetene på. 

 

En annen forsker som har jobbet innen overgangsprosessen er Johann Engelbrecht (2009). 

Han hevder at overgangen fra videregående til universitetet er en overgang fra regning til 

analyse, fra et induktivt resonnement til et mer deduktivt resonnement. Han er opptatt med å 

hjelpe studentene å flytte fra en mer generell matematikk til en mer teoretisk matematikk. I 

studien sin ser han frem mot å finne en struktur til overgangsprosessen. 
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En annen forsker, Luk (2005), har sett på gapet mellom videregående matematikken og 

universitetets matematikk. Han går direkte inn på faktorer som er relatert til matematikkens 

natur. Han ser på hvordan gapet manifesterer seg, og hvor vanskelig matematikken er for 

studentene. I avslutningen påpeker han at hvor stort gapet er, er avgjørende for elevene, og 

håper på en bedre forståelse i iboendefaktorer (spesielt matematikkens natur og matematiske 

tankegangen). 

 

Thomas et al. (2015) har også undersøkt faktorer som er av betydning i overgangen. De ser 

på matematiske begreper og matematisk tenkning som overordnete faktorer, og innen disse 

områdene går de inn på regning og analyse, algebra, bevis og argumentasjon. I deres 

forskning tar de hensyn til hvordan, og ikke hva elevene opplever i sine første møter med 

avanserte matematiske emner. 

 

Hernandez-Martinez et al. (2011) ser på den institusjonelle overgangen gjennom tre 

dimensjoner. Den første er den sosiale dimensjonen, som er basert på det sosiale miljøet 

rundt forandringen for studenten. Den andre er kontinuitet i læreplaner, som igjen ser på 

gapet mellom det som undervises på videregående, og det som gjøres på universitetet. Den 

tredje er individuell progresjon som går inn og ser på hver enkelt elevs bakgrunn, og evne til 

å gi relevant opplæring til dem. Til felles med Hernandez- Martines et al. (2011), ser også 

Rønning (2014) på sosiale aspekter ved overgangen i sin presentasjon. I tillegg til det sosiale 

aspektet utforsker Rønning (2014) to andre faktorer; det organisatoriske aspektet og det 

faglige aspektet. Han kommer i sin presentasjon fram til funn som belyser dagens situasjon i 

Norge. I diskusjon kapittelet skriver jeg mer om dette. 

 

Alle disse forskerne peker på utfordringer som de har antatt finnes i overgangen, og utforsket 

om det er sant eller ikke, og hvis det er tilfellet hva kan man gjøre. I min studie vil jeg finne 

ut hvilke faktorer som har hatt størst betydning for overgangen fra videregående 

matematikken til universitetsmatematikken ifølge videregående elevene som forserer på 

universitetet. Derfor vil jeg se på de øvrige faktorene som er blitt nevnt over for å se om de 

har betydning for disse forserte elevene på universitetet. For å nærme meg svaret har jeg 

valgt en kvalitativ tilnærming til data. I neste kapitel har jeg redegjort for mine valg av 

metode og informanter, og hvordan jeg har gått fram for å studere problemet. 
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3 Metode 
I dette kapitlet redegjøre jeg for valg av metodisk tilnærmingen samt datainnsamling. Jeg vil 

gå inn på hvordan dataene er blitt bearbeidet. I slutten av kapitlet vil jeg gå igjennom 

pålitelighet og gyldighet av mine funn, og ikke minst etiske perspektiver som er blitt tatt 

hensyn til. Everett og Furseth (2012, s.128) mener at metode er en strategi som man kan 

benytte for å komme frem til ny kunnskap. Han hevder videre at det viktige er at denne 

metoden, som forskeren har valgt, hjelper vedkommende å komme fram til svar. Jeg håper 

dermed at mitt metodevalg gir meg en tilnærming til svarene jeg søker. 

 

3.1 En kvalitativ tilnærming 
I dette studiet har jeg som nevnt valgt en kvalitativ tilnærming til mine data. Silverman 

(2011, s. 33) mener at det ikke finnes kun én riktig metode for datainnsamling - alt er 

avhengig av hva forskeren skal finne ut, samt hva hun eller han vil oppnå med metoden. 

Årsaken til at jeg har valgt kvalitativ tilnærming er godt synlig i problemstillingen, som tar 

for seg hvordan elever opplever overgangen fra matematikk på videregående til matematikk 

på universitetet. Med en kvalitativ tilnærming vil jeg gå i dybden og finne ut detaljene, 

kontekst og nyanser (Patton, 2015). Dalen (2011, s. 15) nevner at et overordnet mål for 

kvalitativ forskning er å utvikle en bred forståelse for fenomener som er knyttet til mennesker 

og deres sosiale situasjon. Denne forståelsen er nyttig for dette studiet, og ikke minst for 

videre forskning av overgang mellom videregående matematikken og 

universitetsmatematikken.  

 

Jeg ser på intervju av både lærere og elever som en passende metode for datainnsamling. 

Med denne vinklingen får jeg en bredere innsikt i problematikken, og informantene kan 

komme med flere innspill. Kleven (2014, s. 33) nevner at kvalitative data foreligger som 

verbale beskrivelser. Beskrivelsene, som kommer frem under intervju, kan bli tatt opp på 

lydbåndopptak. Fordelene med kvalitativ forskning ifølge Larsen (2017, s.29) er at forskeren 

har ansikt til ansikt kontakt med informantene, samt kan stille oppfølgingsspørsmål om noe 

er uklart eller bør fordypes. Videre sier han at på den måten får forskeren bedre forståelse i 

det som studeres, som igjen har en påvirkning på validiteten til dataene på en positiv måte. 

Dalen (2011, s. 15) går inn på begrepet «livsverden». Ifølge Dalen har dette begrepet stor 
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betydning i en kvalitativ tilnærming ettersom fokuset er på opplevelsesdimensjon, og ikke 

bare gjengir forholdene personen lever i. 

 

3.2 Valg av forskningsdesign 
3.2.1 Semistrukturert intervju 
Ifølge Kvale & Brinkmann (2015, s. 357) er semistrukturert intervju en fleksibel samtale for 

å innhente informasjon og beskrivelser av informantene om deres livsverden basert på deres 

tolkninger av temaet som er blitt representert for dem. Datainnsamlingsmetoden som er valgt 

er som nevnt intervju. I dette studiet egner halv- eller semistrukturert intervju seg best. 

Årsaken til dette valget er at jeg vil forstå temaet gjennom intervjupersonens egne 

perspektiver (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 46). Jeg vil finne ut hvordan elevene opplever 

overgangen i matematikkfaget fra videregående til universitetsnivå. I et semistrukturert 

intervju, eller det som Kleven (2014, s. 38) kaller for halvstrukturert intervju, vil forskeren 

lage en intervjuguide på forhånd og ha spørsmålene klare før intervjudagen. Likevel er 

forskeren åpen for å stille følgespørsmål om det er noe som informanten bør forklare bedre. 

Spørsmålene i intervjuguiden er bestemt på forhånd og står oppført i en spesifikk rekkefølge, 

mens følgespørsmålene er avhengig av informantenes svar (Kleven 2014, s. 38). I denne 

metoden er informantenes svar avgjørende for forskningen, og ikke minst for å finne svar på 

problemstillingen. 

 

3.3 Data innsamling 
3.3.1 Deltagere 
Fokusgruppen er elever som følger vanlig løp på videregående og samtidig følger kurset 

MAT 1100U på universitetet i løpet av et skoleår. Disse elevene har forsert et eller to år med 

matematikk og er i aldersgruppen 15 til 17 år. I min studie har jeg blant informantene ni 

forserte elever, en universitetslektor, og en videregående lærer. Det er universitetslektoren 

(foreleseren) som har ansvar for disse elevene på universitetet. Den videregåendelæreren (vg-

læreren) har jobbet med elever som forserer i matematikk i mange år, og har vært lærer for 

tre av elevinformantene.  

 

Utdanningsdirektoratet-Tilbud til elever som trenger ekstra utfordring i realfag (2016, s.2) 

sine nett sider informerer om at det finnes en del tilbud for elever som trenger ekstra 
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utfordring i realfag, og hvor man kan utvikle sine kompetanser basert på fagnivå. Forsering i 

matematikk er ett av de alternativene som elevene kan ha. Dette innebærer at elever som 

følger vanlig løp på ungdomsskole eller videregående kan som tidligere nevnt følge 

matematikkfaget i høyere trinn. Elever som går i niende eller tiende trinn på ungdomsskole 

og har tatt eksamen i 10.klasse, kan ta 1T matematikken på videregående mens de følger 

vanlig undervisning på ungdomskolen. Elever som følger vanlig videregående løp kan ta R1 

og R2 før det ordinære løpet. De elevene som har tatt eksamen i R1 og R2 og har fått 

karakteren 5 eller 6 i faget kan søke seg til universitetet gjennom den såkalte UNG-ordningen 

og ta faget MAT1100U på universitetet i Oslo i løpet av et helt skoleår (Universitetet i Oslo, 

2019).  

 

De er den siste gruppen som er representert i dette studiet. Elevene følger kombinerte 

forelesninger og gruppeundervisninger over tre timer én gang per uke gjennom høst- og vår 

semesteret. Forelesning foregår på kvelden etter deres vanlige skoletid på videregående. I 

tillegg til dette deltar elevene på fire regnelørdager i løpet av skoleåret hvor alle sitter og 

jobber sammen i grupper med foreleseren og gruppelæreren tilgjengelig. Elevene er nødt til å 

levere obligatoriske innleveringer for å kunne ta eksamen på slutten av skoleåret 

(Universitetet i Oslo, 2018). Blant de elevene som forserer i matematikk på universitet er det 

ni elever som har vist interesse for å være med på forskningen. Ettersom denne oppgaven 

ikke legger fokus på kjønnsforskjell, henviser jeg til elevene som «Elev 1», «Elev 2» og så 

videre uavhengig av kjønn. Universitetslektoren kalles for «foreleseren» og videregående 

læreren blir nevnt som «vg-læreren». 

 

3.3.2 Rekrutering av informanter 
Basert på valg av metode for forskningen trengs en fokusgruppe, og deretter rekrutering av 

informanter. Foreleseren på universitetet og læreren på videregående ble kontaktet via epost. 

Oppgaven ble meldt opp til Norsk senter for forskningsdata NSD 

(https://nsd.no/personvernombud/) (Vedlegg A) for godkjenning. Basert på det fikk lærerne 

tilsendt informasjonsskriv (Vedlegg B) og intervjuguide (Vedlegg C) før intervjudagen, og 

samtidig ble det avtalt tid og sted for intervju. Jeg møtte opp i en av klassetimene til elevene 

og informerte disse om forskningen. Jeg presenterte meg selv og utdypet min interesse og 

valg av problemstillingen. Jeg forklarte videre at for å få bedre innsyn i overgangsprosessen, 
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og for å vite hvordan overgangen oppleves av de faglig sterke studentene, var det viktig å ta 

med denne gruppen i studiet.  

Jeg opplyste om hva det innebærer å delta i forskningen, blant annet å være med på intervju 

med meg i ca. 30 til 45 minutter med lydopptak. I tillegg til intervjuspørsmålene bør eleven 

svare på en bevisoppgave noen dager før intervjudagen og sende den til meg. På selve 

intervjudagen skal informanten (eleven) gjennomgå bevisoppgaven for meg. Jeg påpekte at 

deltakelsen er frivillig, og dette betyr at informantene kan trekke seg når som helst om de 

skulle ønske det. Elevene fikk vite at all informasjon blir lagret på et sikkert sted på pc-en og 

deretter slettet ved avslutning av studiet. Navnet til informantene vil forøvrig ikke kommer 

fram i oppgaven. På informasjonsmøte påpekte jeg at de som melder seg opp vil få et 

informasjonsskriv og et samtykkeskjema (Vedlegg D). Samtykkeskjemaet bør være 

undertegnet av foreldre for at jeg kan ta opp lyden under intervjuet. Informasjonsskrivet 

inneholder informasjon til informantene om oppgaven, samt kontaktinformasjon slik at det 

skal være lett å ta kontakt med meg eller veilederen min i tilfellet informantene eller foresatte 

har noen spørsmål. Både informasjonsskriv og samtykkeskjema har blitt laget etter en mal 

som står på hjemmesiden til Norsk senter for forskningsdata NSD. 

 

3.3.3 Intervjuguide til videregående lærer, foreleser og elev 
«En intervjuguide omfatter sentrale temaer og spørsmål som tilsammen skal dekke de viktige 

områdene studien skal belyse» (Dalen 2011, s. 26). I dette studiet ble det opparbeidet to 

intervjuguider ved hjelp av min veileder. Patton (2015, s. 256) forteller at veileders rolle er å 

hjelpe forskeren med å ha med de essensielle og nødvendige spørsmålene. Lærernes 

intervjuguide var todelt. Del 1 bestod av felles spørsmål til begge lærerne. Del 2 inneholdt to 

deler, hvor den ene tok for seg spørsmål tilpasset foreleseren, og den andre delen bestod av 

spørsmål til den vg-læreren. Elevens intervjuguide (Vedlegg E) bestod også av to deler. Del 1 

handlet om elevens forhold til matematikk, og hvordan de opplever overgangen. Del 2 

handlet om bevis og bevisføring, samt hvordan elevene opplever bevisføring på universitetet. 

Elevene skulle i tillegg som nevnt gjennomgå en bevis-oppgave for meg. 

 

3.3.4 Oppgave 
Anta at både z+w og zw er reelle. Vis at da er enten z og w reelle eller de er konjugerte av 

hverandre. 
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Elevene skulle gjennomgå denne oppgaven på intervjudagen. Elevene fikk tilsendt oppgaven 

via epost og ble oppfordret til å løse oppgaven og ta med seg løsningsforslaget på 

intervjudagen. Under intervjuet ble elevene bedt om å forklare hva de hadde tenkt da de så 

oppgaven første gang, og hvordan de ville gå løs på oppgaven. Alle stegene skulle forklares. 

Hensikten med dette var å gjøre meg kjent med hvilke resonnement elevene brukte under 

oppgaveregningen. Hvilke gamle og nye kunnskaper elevene bruker, hvor godt de har forstått 

oppgaven, hvor kreative de er for å finne svar, og hvordan elevene løser én bevisoppgave. 

 

3.3.5 Intervjuerens rolle 
Alt som kommer opp under intervjuene er viktig for å besvare oppgaven og gi grunnlag for 

forskningen. Dermed er det viktig at jeg som forsker er objektivt. Forskeren må stille seg selv 

følgende spørsmål; Hva vil jeg vite? Hvordan skal jeg få tak i disse informasjonene? (Kvale 

& Brinkmann 2015, s.119). Årsaken til valg av disse posisjonene er basert på forskerens 

interesse for å finne riktig data. Jeg er interessert i å få innblikk i informantenes meninger og 

holdninger om temaet. Samtidig er jeg bevisst på at jeg i min rolle som intervjuer i en 

kvalitativ forskning ikke må overvurdere eller undervurdere min påvirkning og effekt på 

situasjonen, og dermed er det viktig å ha en god innsikt i de effektene intervjuer kan ha 

skriver (Patton, 1999, s. 1203) 

 

3.3.6 Gjennomføring av intervjuene 
Jeg og informantene bestemte tiden og stedet for å ha intervjuet. Tidene varierte litt avhengig 

av informantene. Intervjuene ble hold på Universitetet i Oslo, og et på videregående i Oslo. 

Alle intervjuene foregikk individuelt, noe Patton (2015, s. 255) kaller for «one-point-in-

time». Ved intervjuenes oppstart ble informantene tatt godt i mot. Jeg gikk inn for å lage en 

hyggelig og avslappet atmosfære slik at informantene skulle føle seg trygge. De ble tilbudt 

drikke og noe å spise. Intervjuet ble startet med å forklare hensikten med prosjektet, og 

hvorfor akkurat disse elev-gruppene var blitt valgt for å være med på prosjektet. Det ble 

forklart at intervjuet er frivillig og at informantene kan trekke seg når som helst under 

gjennomføringen om de ikke vil fortsette. De ble forklart at intervjuforløpet var todelt. 

Beregnet tid var 30 til 45 minutter, men tiden kunne være fleksibel og varierte litt avhengig 

av informantenes svar. Informantene ble bedt om å levere samtykkeskjema med underskrift 

før start av intervju. Fordi jeg hadde liten erfaring med intervju bestemte jeg å ha med 

intervjuguide.  
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Elev-intervjuet 

Intervjuene var som nevnt todelt. I del 1 svarte informantene på spørsmål om deres forhold til 

matematikk og matematikkundervisning. I del 2 svarte elevene på spørsmål om bevis og 

bevisføring i både videregående- og universitetsmatematikken. Informantene gjennomgikk én 

bevisoppgave ved slutten av intervjuet. Informantene forklarte meg hvordan de hadde tenkt å 

gå løs på oppgaven fra begynnelsen til de kom fram til svaret. Informantene forklarte 

bakgrunnen for deres valg gjennom oppgaveløsningsprosessen. Gjennom hele prosessen 

forsøkte jeg å holde god kontakt med informantene med smil og hyggelige kommentarer for å 

lage en trygg atmosfære. Jeg viste informantene at svarene deres er verdige og har stor 

betydning for forskningen. 

 

Lærer/foreleser- intervjuene 

Framgangsmåten og gjennomføringer av intervjuene med foreleseren på universitetet og den 

videregående læreren var de samme som for elevintervjuene. Forskjellen var at lærerne hadde 

andre spørsmål enn elevene. Grunnen til dette var at jeg ville vite lærernes synspunkter om 

overgangen, og hva de gjør for å lage overgangen «mykere». Dermed var spørsmålene stilt på 

en måte hvor jeg fikk mest mulig innsikt i lærernes tanker og ideer om forserte elevene og 

deres prestasjoner. Veilederen min var med da jeg hadde intervju med foreleseren på 

universitetet, og kom med innspill. 

 

Under gjennomføringen av intervjuene dukket det opp situasjoner hvor var det nødvendig 

med oppfølgingsspørsmål, i tillegg til intervjuguide. Disse oppfølgingsspørsmålene var for å 

bedre klargjøre det som har blitt sagt og for å minske sjansen for misforståelser. Intervjuene 

var som nevnt ment å vare mellom 30 til 45 minutter, men de varte rundt 45 til 60 minutter. 

Ingen av informantene viste noe ubehag eller mistrivsel på grunn av forlenget tid. 

Informantene viste stor interesse for temaet, og var villige for å svare og forklarte seg grundig 

på alle spørsmålene. 

 

Intervjuene foregikk i september, oktober og ett av intervjuene foregikk i mars. Det tok 

tilsammen 32 dager, med syv timers intenst arbeid per dag, som inkluderte både i å ta opp 

intervjuet, transkribere disse, samt dobbelt-sjekking av transkriberingen. Siden intervjuene 

fant sted i begynnelsen av skoleåret, og fordi informantens svar skulle bli mest mulig 

fullstendige, ettersendte jeg i slutten av februar noen spørsmål til elevene via mail om 
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hvordan de opplever overgangen etter så lang tid. Jeg fikk likevel ikke så stor respons, og jeg 

valgte derfor å se bort fra disse svarene. 

 

3.4 Bearbeidet data 
Etter innsamling av data var det tid for bearbeiding av disse. For at forskeren skal kunne 

bruke intervjuene til noe fornuftig er det viktig å transkribere, for deretter å analysere det som 

er blitt sagt og gjort under intervjuene. 

 

3.4.1 Transkribering 
Intervjuene ble tatt opp på lydopptak. Kvaliteten av lydopptakene var gode og derfor gikk 

transkriberingen smidig. Dataprogrammet F5 transcribtion ble brukt for transkribering av 

intervjuene. I dette programmet var det lett å notere tiden da man kunne spole tilbake hvis det 

var nødvendig. Ord som «liksom», «hm» er blitt med i transkriberingen. I de stundene da 

informantene tenkte og ventet på svar skrev jeg som «...». Det er mine ord i parentes i 

sitatene. Det var en transkribering fra tale til skriftlig tekst. Alt er blitt transkribert, ord for 

ord, setning for setning. For å være sikker på at jeg hadde tatt med alt under transkriberingen, 

gikk jeg gjennom lydopptakene og transkriberingen to ganger og dobbelt-sjekket at alt var 

blitt med for å kunne gå til neste steg i analyse. Ifølge Kvale & Brinkmann (2015, s.137) 

klargjøre forskeren dataene på denne måten til analyse. Nedenfor vises et eksempel fra et av 

de transkriberte intervjuene. 

 
Figur 5: Eksempel av transkribering 

 
3.4.2 Analyse 
Kvale & Brinkmann (2015, s. 219) forklarer at analyse er å dele noe opp i biter eller 

elementer som hjelper forskeren, i dette tilfellet for å se mange detaljer. Analyse er neste steg 

i bearbeiding av datamaterialet. I dette steget vil forskeren finne mening og sammenheng i 

dataene sine for å finne svar på problemstillingen sin. Dermed er det nødvendig med en 

dybdeforståelse om det som er blitt sagt og gjort mener de. For å finne mønstre klassifiserer 
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og grupperer jeg data under forskjellige koder, og deretter kategorier. Det er blitt brukt 

programmet NVivo fra hjemmesiden til universitetet i Oslo. Larsen (2017) og Grønmo 

(2004) hevder at koding gjør det lettere for forskeren å se mønstre, gir en bedre oversikt over 

dataene, samt gjør det lettere å tolke dataene senere. Tabell 1 viser kodene som er blitt brukt 

under analyse prosessen. Kodene er fortolkende koder. Larsen (2017, s.115) mener at 

fortolkende koder er de kodene som er basert på forskerens forståelse og inntrykk av data. 

Etter koding måtte disse systematiseres i grupper eller kategorier. De som har felles trekk 

skal sammen gå under en kategori (Grønmo, 2004).  Kategoriene i denne oppgaven blitt 

bestemt ut ifra teorien som er relevant til oppgaven. Både koder og kategoriene i denne 

studien er vist i tabell 1.  

Koder  Kategorier 

Interesse for matematikk  

Forsering Forsering 

Fortsette med forsering 

Begreper  

 

Matematisk kunnskap 

Bevis 

Lærernes påvirkning 

Matematikk kompetanse 

Matematisk språk 

Oppgaven 

Vg-matte versus universitetsmatte Undervisning 

Tilpasset opplæring 

Hovedforskjell mellom vg-matte og universitetsmatte  

 

Overgang 
Overgangen  

Opplevelse av overgangen 

Hva kan man gjøre 
Tabell 1: Koder og kategorier som er blitt brukt i analyse prosessen 

Silverman (2011, s. 46) mener at for å gjøre analysen effektiv, er det viktig å ha en begrenset 

mengde data som forskeren skal arbeide med. Basert på denne teorien er utvalget begrenset 

til ni elever, en foreleser på universitetet, og en lærer på videregående. I presentasjon 

kapittelet belyses de funnene som er blitt gjort mer i detalj, og man finner mening i funnene 

ved å tolke dem videre i diskusjon kapittelet (Larsen, 2017, s.122). 
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3.5 Pålitelighet og gyldighet 
Validitet er ifølge Kvale & Brinkmann (2015, s. 357) styrken og gyldigheten i et utsagn. 

Videre sier de at validitet viser til at en metode faktisk kan brukes til å undersøke det den har 

til hensikt å undersøke. Ifølge Johansen (2013, s. 279) er pålitelighet i forskningen basert på å 

få samme resultat når man tar samme undersøkelse igjen. For å finne dette må samme 

undersøkelse gjøres i akkurat samme situasjon for å nå samme resultat. En kan ikke utelukke 

at tid og sted kan ha påvirkning på resultatene. Denne oppgaven tar utgangspunkt i Rønning 

(2014) sin presentasjon av universitets- og høyskolerådets undersøkelse. Undersøkelsen ble 

gjort i 2013, det vil si for seks år siden og med studenter som følger ordinær løp på 

forskjellige universiteter i Norge. Min egen studie derimot er utført i 2018/2019 og er nyere 

enn den overnevnte studien. Den tar for seg forserte elevene og trekker også inn beslektede 

temaer som Rønning (2014) ikke har sett på i sin studie. 

 

Det er utfordrende å skrive om gyldighet for kvalitativ forskning ifølge Creswell & Miller 

(2000, s.124), og peker videre på at troverdigheten er viktig i kvalitativ forskning.  

Triangulering er en validitetsprosedyre hvor forskeren bruker andre forskere, datakilder eller 

teori - det vil si andre informasjonskilder - for å finne et felles trekk og konvergens av 

resultater (Creswell & Miller 2000, s.126, Johansen 2013, s. 299). I denne studien jeg har 

brukt denne metoden ved å se på universitets- og høyskolerådets forskning via Rønning 

(2014) sitt perspektiv på saken innen samme tema. Det vil si overgangen mellom matematikk 

på videregående til matematikk på universitetet, samt andre internasjonale forskere som har 

jobbet med samme tema. Medlemskontroll er en annen metode for å tilnærme validitet i en 

kvalitativ forskning ifølge Creswell & Miller (2000, s.127). Dette kan gjøres ved å 

gjennomgå funnene med en fokusgruppe. 

 

Jeg har forsøkt å forminske all negativ påvirkning som kan ha betydning for resultatet. Larsen 

(2017, s. 29) nevner kontrolleffekt som en åpenbar ulempe for en kvalitativ undersøkelse. 

Med dette mener han at forskeren eller metoden kan påvirke resultatet, og at informantene 

svarer det forskeren vil høre. For å minske slike effekter, stilet jeg ikke informantene ladete 

spørsmål. Spørsmålene var åpne slik at informantene var frie til å sette ord på sine tanker. Jeg 

har hadde som mål å ha full konsentrasjon under intervjuet og følge med på alt det 

informantene beskriver, men jeg kan likevel ikke utelukke menneskelig feil. I denne 
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oppgaven mener jeg å ha kommet fram til et pålitelig resultat, men ettersom studiet har et 

relativt lite utvalg av informanter kan man trolig ikke komme fram til et generelt, 

«universelt» svar. Det blir derfor opp til leserne å avgjøre påliteligheten av resultateten.  

 

3.6 Etiske perspektiver 
Befring (2015, s. 28) mener at forskningsetiske prinsipper bidrar til at forskningen 

gjennomføres på en verdig og forsvarlig måte. For at forskningen skal være verdig og 

forsvarlig meldte jeg masteroppgaven til Norsk senter for forskning (NSD) (Vedlegg A) 

Det tok noen uker før jeg fikk min godkjenning for å kunne starte med datainnsamlingen. På 

hjemmesiden til NSD har man tilgang til mal for informasjonsskriv og samtykkeskjema 

(Norsk senter for forskning, 2018). På informasjonsskrivet finnes informasjon om 

masteroppgaven, grunn til valg av informanter, hvem som er ansvarlig, samt 

kontaktinformasjon (Vedlegg B og Vedlegg D). 

 

Informantene er informert om at deltakelsen er frivillig, og at de kan trekke seg når som helst. 

All informasjon fra intervjupersoner blir anonymisert, og dato for avslutning av oppgaven, 

samt samtykkeskjema var med i informasjonsskrivet. Alle informantene leverte undertegnet 

samtykkeskjemaet før start av intervju. I begynnelsen av intervjuet minnet jeg informantene 

igjen på at deltagelsen er frivillig, og at de kan trekke seg når de vil. «Ett av 

forskningsetikkenes grunnleggende prinsipper består i at all deltakelse skal bygge på 

samtykke og at dette samtykket skal være gitt på et fritt, informert og forstått grunnlag» 

(Befring 2015, s. 31). 

 

Som nevnt tidligere i oppgaven er ikke personlig informasjon blitt med på intervjuene og alt 

har blitt anonymisert. Alle innhentede data har blitt lagret på et sikkert område på pc-en som 

ikke er tilgjengelig for andre. Elevene har blitt omtalt som elev nummer én til ni. Læreren på 

videregående ble omtalt som vg-læreren og foreleseren fra universitetet ble omtalt som 

foreleseren. I dette kapittelet har valg av metode blitt redegjort for. I neste kapittel kommer 

jeg til å presentere funn og samtidig systematisere disse. 

 



 32 

4 Presentasjon av funn 
I dette kapittelet kommer jeg til å presentere resultatene av intervjuene samt tolke disse. 

Oppbyggingen av kapittelet er basert på forskningsspørsmålene mine som er relevant for 

problemstillingen min. Problemstillingen min er som følgende: Hvordan oppleves 

overgangen fra matematikk på videregående skole til matematikk på universitetet av de 

elevene på videregående skole som forserer i matematikk på universitetet? 

Dette vil drøftes i forhold til funn som er blitt gjort etter å ha intervjuet informantene.  

Hovedfokuset er på de faktorene som er av betydning for overgangen.  

 

Elevinformantene har forsert i matematikk enten ett eller to år. Dette innebærer at de har 

begynt med forseringen enten fra niende eller tiende klasse. Disse elevene følger vanlig løp 

på videregående. Noen av de går i tredje klasse, og noen går i andre klasse. Grunnen til dette 

utvalget er at jeg vil gjerne finne ut om hvordan de sterke elevene, som har høye karakterer 

fra videregående, opplever overgangen fra videregående matematikk til 

universitetsmatematikk.  

 

4.1 Forsering 
Dette delkapittelet handler om forsering. Jeg ønsket å lære mer om elevinformantene, og vil 

videre forklare hvordan inntrykk jeg fikk av disse elevene. Jeg ville gjerne vite noe om deres 

interesse innen matematikk, hvorfor de har valgt å forsere, samt viktigst av alt hvorfor de har 

valgt å fortsette med forseringen? Jeg ville få mer kunnskap om hva vg-læreren og 

foreleseren mener om forsering, og om de vet noe om hva tidligere studenter tenker om 

forsering.  

 

Foreleseren beskriver forserte elever på universitetet som normale elever med høy motivasjon 

til å lære matematikken. Videre kaller foreleseren dem for elever som har «ild i sjelen». De er 

interessert og arbeidsvillige ifølge foreleseren. Vg-læreren har en klasse hvor alle elevene er 

sterke. Vedkommende ser ikke noe stor forskjell mellom disse elevene, men nevner samtidig 

at de som forserer har en grunn til å forsere, de er spesielt interesserte. Vg- læreren sier videre 

at vedkommende er litt mot forsering fordi det er altfor mange som forserer i R1 og R2 på 

videregående som egentlig ikke burde gjort det. Samtidig gir vg-læreren signal om at 

vedkommende er fornøyd med det tilbudet forserte elevene får på universitetet i Oslo, det vil 
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si MAT1100U. Foreleseren mener de elevene som tar MAT1100U er de elevene som 

fortjener å være der og er kvalifisert til å være der. 

 

4.1.1 Mitt inntrykk av forserte elevene 
Første gang jeg møtte de forserte elevene på én av deres forelesninger satt alle riktig på plass, 

og rakk opp hånda når de skulle spørre noe. De virket som livlige elever med stor ambisjon 

og interesse for læring. Noen var stille og rolig, men de fleste var aktive. I de ti minuttene 

mens jeg ventet på å få klart-signal for å starte informasjonsmøtet, så jeg hvor aktive elevene 

var i diskusjonene, og la merke til gode innspill fra elevens side. Foreleseren beskriver disse 

elevene slik:  

 

Foreleseren: Det er ganske mange som er aktive, relativt sett i forhold til en klasse, 

det er ikke bare en eller to, men det er en god del fler. ... og de har alltid stilt gode 

spørsmål og det er det jeg takker dem hvert eneste år fordi det er de gode 

spørsmålene som er (drivkraften). 

 

Under intervjuene fikk jeg bekreftet hvor dyktige og engasjerte i læring elevinformantene 

var. De var reflekterte og drøftet spørsmålene på en fin måte, og viste interesse og 

engasjement for å være med på prosjektet. 

 

4.1.2 Elevens interesse innen matematikk 
Et av spørsmålene jeg stilte til informantene gikk på deres interesse innen matematikk. Tre av 

informantene nevnte at de er blitt inspirert av familiemedlemmer. De nevnte at de er blitt 

stimulert gjennom oppgaveregning, lek, og spill helt fra barndommen, og ikke minst 

familiens positive holdning til matematikk. 

 

Elev 3: «Hele familien liker matte det er ikke sånn at jeg er blitt presset til å like det, men de 

har også skapt interesse». 

 

Elevene ga forskjellige svar på hvem som har inspirert dem. En informant hadde vært 

interessert i andre fag enn matte, og lysten til å lære mer om matte kom senere. En annen 

peker på den dyktige læreren som vekket interessen for matematikk.  
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Elev 2: På grunn av min fantastiske lærer innså jeg at jeg liker matte best og synes 

det var gøy å jobbe med matte. Det var ikke sånn at jeg bare mestret det, men at jeg 

synes det var interessant og da var det jeg innrømmet for meg selv at matte er 

favorittfaget mitt. 

 

 

Nesten alle informantene mente deres mestringsfølelse i matematikk var én av årsakene til 

deres interesse innen matematikken. Mange av elevene ga uttrykk for at matematikkfaget er 

viktig i livet.  

 

Elev 8: Matte er et redskap man kan finne ut verden på. Det er ren logikk på en måte 

egentlig. … Alle de reglene gir mening. Fordi du har bevis for at de gir mening. … 

Da blir det spesielt gøy når du på en måte finner ut at ting henger sammen. … De 

forskjellige matematiske retningene går inni hverandre og det er veldig fascinerende. 

 

Denne eleven visste til en sammenheng mellom forskjellige retninger i matematikk. 

Vedkommende understrekte at matematikk er et logisk fag og alt bygger på logikk. Denne 

måten å beskrive matematikk på viser til en stor motivasjon i å jobbe med matematikk og 

finne ut av ting ved hjelp av matematiske regler. Den store gleden av å lære matte, og ikke 

minst den selvfølelsen som elevene får etter at de mestrer faget, gir dem en form for selvtillit. 

Dette viste seg da jeg spurte informantene hva de vil studere videre. Svarene viste at de setter 

seg stort mål som kan virke utfordrende for andre elever som følger vanlig undervisning. De 

valgte retninger som er vanskelige og utfordrende, men de hadde store ambisjoner for å klare 

det. Mange av informantene refererte til studieløpet deres helt fra barneskolen opp til nå, og 

sa at de har klart det fint til nå, så de kommer til å klare det videre. Gjennom samtalene ga 

informantene et klart signal over at de er klar over hvor vanskelig det kommer til å bli på 

universitetet senere når de begynner for fullt, men at det er likevel noe som de har stor tro på 

å mestre. 

 

4.1.3 Hvorfor fortsette med forsering 
Mange skoler over hele landet tilbyr forsering på videregående, men det er bare elever som 

bor i nærheten av Oslo, Bergen eller Trondheim som har et tilbud om videre forsering. Det er 

en del forserte elever på videregående fra disse byene som karaktermessig oppfyller kravet til 
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å fortsette med forsering på universitetet, men de velger det bort allikevel. I min studie ville 

jeg gjerne ha intervjuet de som ikke velger å fortsette med forsering på universitetet, for å 

vite mer om deres valg. Grunnet begrenset omfang av studiet mitt kan jeg dessverre ikke ta 

med dette aspektet inn i diskusjonen. 

 

På spørsmålet om hvorfor elevinformantene hadde valgt å fortsette med forsering, svarte 

absolutt alle at de syntes det virker unaturlig å ikke ha matte et år. Gjennom samtalen fikk jeg 

med meg at elevinformantene var spesielt interesserte i matematikk, og at den interessen var 

iboende i deres tanker. Interessen var så stor at til tross for at noen av elevene går siste året på 

videregående og fokuserer på å ha gode karakterer i alle fag for å komme inn på det studie de 

ønsker seg, ville de likevel komme på kvelden og sitte på forelesningen i flere timer etter alt 

arbeidet de hadde hatt på skolen og i fritiden sin. Noen av de elevene var idrettsutøvere, og 

noen drev med musikk. Nesten alle hadde aktiviteter utenom skolen som er like viktig som 

matematikken for dem. 

 

Elev 2: Det virket unaturlig for meg å ikke ha matte et år siden det var ikke noe 

mattekurs som var tilgjengelig for meg så var det som enten var det å forsere videre 

eller så var det ikke ha matte som fag. … Jeg vet jeg gjør mye annet som krever mer 

fokus, men det er egentlig grunnen som jeg valgte å fortsette å forsere er å dyrke min 

iver etter å lære, ikke fordi de gir meg noe kjempestore fordeler i studielivet, fordi jeg 

som det er nå så har jeg ikke planer om å studere i Oslo. jeg har valgt kalkulus fordi 

jeg vil lære mer matte.  

 

Dette eksemplet belyser en av elevens tanker om å fortsette med forseringen. Alle andre 

informanter har uttrykt samme begrunnelse for å fortsette med forseringen: 

 

Elev 1: «Fordi matte er et fag jeg vil gjerne ha i skolehverdagen. ... og da synes jeg det er feil 

at jeg som liker matte skal ikke ha matte på to år».    

 

Noen av informantene nevnte at de likte logikken i matematikken og syntes det var lett å få 

det til, og ville dermed fortsette å lære matematikk. Interesse og mestring resulterte i stor 

motivasjon hos alle elevene til å fortsette med forseringen, selv om dette tilbudet var frivillig.  

 

Hva synes tidligere studenter om forsering 
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I starten av studien min hadde jeg som nevnt tidligere stor interesse for å intervjue tidligere 

studenter som hadde forsert i matematikk på universitetet. Jeg ønsket å vite mer om deres 

synspunkter om forseringstilbudet, og ikke minst hvordan de hadde opplevd overgangen fra 

videregående matematikk til universitets matematikk. På grunn av begrenset tid nøyde meg 

med å spørre foreleseren og vg-læreren om de vet eller har hørt om tidligere forserte-elevenes 

synspunkter om tilbudet. Både foreleseren og vg-læreren viste til positive tilbakemeldinger 

fra tidligere studenter eller elever, og at de i dag er fornøyde for at de tok dette tilbudet.  

 

Foreleseren: «De synes det er så fint at vi hadde det. De sier at de hadde masse utbytte av 

det. De ligger jo fortsatt foran de andre, de har hatt masse fordeler». 

 

Videre sier foreleseren: Det som er litt gøy er å høre at jeg fokuserer mer på 

matematikken enn det man har mulighet i de ordinære kursene. Det er litt gøy når jeg 

møter de som skal ta analyse kursene nå, de sier at nå kommer vi tilbake og nå 

kjenner oss igjen fra MAT1100U for nå kommer vi tilbake til matematikken. De synes 

MAT1110 (kalkulus og lineær algebra) og MAT1120 (lineær algebra) hadde ikke vært 

nok matematikk.  

 

Dette viser at de tidligere forserte elevene på universitetet som nå er studenter på 

universitetet, eller er ferdig med studiene sine, har et positivt syn på forseringen, og ser den 

som nyttig. Svarene viser hvor viktig det er å gå nøye gjennom MAT1100 eller MAT1100U 

pensumet for de som skal fortsette med matematikken hvis de skal ta analysekurset senere. 

Analysekurset er et krevende kurs hvor mange sliter med å forstå innholdet, men med et godt 

grunnlag fra kalkuluskurset blir analysekurset litt enklere.  

 

4.2 Matematisk kunnskap 
Alle skolene følger læreplaner, men det som blir undervist i timen er likevel avhengig av 

lærernes tolkninger av læreplanen. Hvor detaljert emner blir undervist i timene er forskjellig 

fra lærer til lærer, og fra skole til skole. Noen matematikklærere jobber bare mot eksamen, og 

er opptatt av at elevene får høye karakterer, mens andre matematikklærere legger i tillegg 

vekt på at elevene forstår konseptet bak matematikken. De matematikklærerne som brenner 

for faget sitt tar med det lille ekstra i matematikkundervisningen for at elevene skal forstå 

essensen i matematikken, og ikke minst fordi de vet at mange av realfagelevene kommer til å 
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ha matte videre. Dermed er det viktig å innføre noe informasjon om matematikk på 

universitetet. 

 

4.2.1 Vg-læreren og foreleserens synspunkter om forserte elevers 

kompetanse innen matematikk 
Vanligvis forventer man et høyt nivå av matematikkunnskap hos forserte elever.  Jeg spurte 

foreleseren og vg-læreren om hva de synes om matematikkunnskapen hos deres forserte 

elever. Begge ga uttrykk for at elevene er stor sett sterke, men det er variasjoner selv i den 

homogene gruppen. De viste til opptakskravene for å kunne fortsette med forseringen.  

 

Foreleseren: «De må ha karakter 5 eller 6 i R1 og R2 for å kunne være med. Så det sier jo litt 

om kompetansen …. de har jo veldig høy kompetanse».   

 

Dette opptakskravet gir elevene rett til å fortsette med forsering på universitetet. Elevene kan 

fortsette med forsering, eller de kan la det være og satse på skolefagene og sørge for å ha 

gode karakterer i alle fag for å komme inn på det studiet de ønsker seg senere. De som velger 

å fortsette med forseringen er de som er spesielt interesserte mente vg-læreren. Jeg har spurt 

foreleseren om hvor modne disse elevene er i matematikken. Jeg fikk følgende svar: 

 

Foreleseren: Noen av de forserte elevene er klart mer matematisk modne… Selv om 

det er en homogen gruppe på en måte er de jo ikke det allikevel, fordi det er jo sterke 

og svake elever i den gruppen også, ...også det er noen som kanskje som bare har fått 

femmer ikke sant, i R1 og R2 og man ser at de har jo problemer med å henge med de 

som raser av gårde ….så det er faktisk et ganske stort spenn der også, og noen av de 

er jo bare sterke eller skoleflinke og de gjør jobben ikke sant… de regner og får det til 

og de er ikke redd for å jobbe litt.   

 

Forserte elever som har 5-er i R-matte fagene kan ifølge foreleseren slite med matematikken i 

forhold til noen andre. De må jobbe hard for å få det til i forhold til andre som lett får til 

oppgavene. Jeg spurte foreleseren om vedkommende ser på noen forskjell i 

matematikkunnskapen hos de ordinære studentene som tar MAT1100, og de forserte elevene 

som tar MAT1100U. Med dette spørsmålet ville jeg vite hvor sterke de forserte elevene på 

universitetet er i forhold til de vanlige MAT1100 studentene.  
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Foreleseren: Det er mange gode i det ordinære kurset, ... mange som får A i matte 

1100 også og som ikke har forsert og mange av disse her har jo bare forsert ett år, 

det er ikke så stor forskjell på dem, så for all del veldig gode i ordinære i matt 1100 

også, men vi har nok kanskje sånn, en litt større andel av veldig gode også den sier jo 

karakterfordelingen også. Karakterene blir bedre i dette kurset enn ordinære. De 

ligger gjennomsnittlig en karakter over men det er helt naturlig. 

 

MAT1100U består av elever som er sterke og har høy karakter i matematikken. 

Fellesnevneren for alle disse i det forserte løpet er at de er glade i å jobbe med matematikk, 

og at de er der av deres egen interesse ettersom det ikke er et obligatorisk fag. Dette virker på 

nivåhevingen både i klassen, på selve undervisningen, og på sluttkarakteren. Forserte elevene 

har en positiv påvirkning på hverandre, men i ordinært løp i MAT1100 det er en blanding av 

sterke og ikke så sterke elever.  

 

Jeg spurte vg-læreren hva vedkommende synes om sine elevers matematikkunnskap, og om 

det var noe spesielt med de elevene som forserer. Vg-læreren peker på stor variasjon i den 

homogene gruppa. Under er et sitat fra vg-læreren. Min tolkning av dette sitatet er at alle 

elevene som forserer ikke er kvalifisert til å forsere, og at det er stor variasjon i den forserte 

gruppen på videregående.  

 

Vg-læreren: Det er en grunn til at de forserer liksom fordi de er spesielle. … Noen er 

spesielt talentfulle i matematikk eller har jobbet mye med matematikk og trives 

spesielt med det, også er det noen som det kan virke sånn at de har blitt mer eller 

mindre dratt inn i det der og noen forteller at de er pressa inn i det enten fra 

mattelæreren sin eller fra foreldre. Mange av de elevene som forserer nå de i starten 

var liksom ekstra gode og sånn er det ikke lenger. Nå er det ganske stor variasjon i 

elevgruppa som forserer. … litt større variasjoner i ferdighetene.  

 

Gjennom samtalene i timene, og gjennom diskusjonene kan læreren se hvem som har nytte av 

å ta dette tilbudet, Læreren er ofte bra plassert for å finne ut om eleven virkelig er interessert i 

tilbudet, eller er det et påtvunget arbeid fra elevens omgivelser som for eksempel fra foreldre.  
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Vg-læreren: Det er en gruppe med forskjellige elever og noen er mer moden enn 

vanlige elever, men jeg vil svare at det er ikke så stor forskjell på det. Samtidig det er 

greit å vite om at denne elevgruppen som de forserte elevene går med er jo kommet 

hit på et konkurransegrunnlag så de er spesielt flinke.  

 

Vg-læreren nevnte at flest av elevene i klassen har høy måloppnåelse i matematikk og andre 

fag. Dette er et krav for å kunne komme inn på deres skole. De forserte elevene på 

videregående er de sterke blant andre sterke elever i klassen som har valgt å fortsette med 

forsering. Klassen til vg-læreren er en spesiell klasse hvor alle sterke realfagelevene har 

samlet seg, noe som igjen kan bidra til høyere nivå av matematikkunnskap hos elevene fordi 

læreren legger undervisningsnivået høyt og diskusjonene i klassen er av god kvalitet.  

Dessverre spurte jeg ikke alle informantene om deres karakterer i matematikk fra 

videregående, så jeg kan ikke korrelere deres prestasjoner på videregående og på 

MAT1100U. 

 

 

4.2.2 Matematisk språk 
Å forstå det matematiske språket på universitetet er en viktig del av å tilegne seg 

matematikkunnskapen på universitetet. Språket på universitetet er mer akademisk enn det er 

på videregående mener mange av elevinformantene. Første møte med det akademiske språket 

kan virke interessant, og samtidig vanskelig for nye studenter. Dette var også tilfellet for 

elevinformantene som syntes at språket var annerledes på universitetet enn det som brukes på 

videregående. Noen av elevinformantene syntes at forskjellen var veldig stor mellom ord, 

uttrykk og symboler som ble brukt på videregående og universitetet.  

 

Elev 5: Det er veldig mange rare ord og begreper som jeg har aldri hørt før. Det kan 

være grunnen at jeg skjønner mye mindre, mens på videregående vi brukte vanlige 

begreper noe som jeg som elev har hørt i 13 år. 

 

Det matematiske språket skal utvikles gjennom barneskole, ungdomsskole og videregående 

og så videre på universitetet. På universitetet er det matematiske språket annerledes. Ord, 

uttrykk og symboler kan ha andre betydninger enn en vanlig skoleelev er vant til. 

Elevinformantene møtet mange nye begreper mener de. Undervisningen på universitetet er 
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bygget slik fordi nivået er høyt, og elevinformantene var nødt til å jobbe hardt for å klare å 

gjennomføre semesteret.  

 

Elev 2: Jeg tror ikke at det er så stor forskjell (mellom matematisk språk bruk på 

universitet og videregående) fordi jeg hadde en bra mattelærer på videregående ... 

jeg føler at (lærerens undervisning) lignet mye på universitets matte, (læreren) så 

veldig fram mot det da. Samtidig som (læreren) inkluderte alle, (læreren) gjorde ikke 

for avansert men det lignet veldig mye på universitets matte, jeg vet ikke jeg har hatt 

veldig bra lærere så for meg er sånn at alle sammen har på en måte snakket om matte 

på samme måte de bruker jo samme begreper og sånt. Så for meg har det ikke vært så 

stor forskjell. 

 

Elev 3: Jeg hadde en lærer som var opptatt av sånne ting (språket). Vi gikk mer i 

dybden og vi gikk gjennom bevis og (læreren) viste oss hvorfor ting er sånn som det 

er. (læreren) brukte akademisk språk. Læreren vår var veldig opptatt av språket. 

 

Nok en gang dukker lærerens rolle opp igjen. Elev 2 pekte på både videregående- og 

ungdomsskolelærerne sine, hvor alle har bidratt med berikning av informantens matematiske 

språk. Denne eleven har hatt muligheten til å være elev til to gode lærere både på 

ungdomsskole og videregående ifølge eleven. Trolig er dette grunnen til at vedkommende 

ikke har problemer med det matematiske språket ettersom vedkommende ble kjent med en 

del begreper, ord og uttrykk i tidlig alder, før informanten kom på universitetet.  

Elev 6 gikk inn på bruk matematiske symbolspråk, og sa sine meninger om dette. 

 

Elev 6: Nå bruker man det matematiske symbolspråk mye oftere.  Jeg vet ikke, det har 

noe med Hva, Hvilken, Hva slags matte man lærer, men at vi bruker symboler veldig 

ofte til å uttrykke ting istedenfor å skrive en tekst.  Ja det blir jo på en måte mer 

symboler nå, men også med tekst definisjoner. … Det er mer symboler og tekst i en 

definisjon og det er liksom nye rare symboler som jeg ikke helt kan det blir jo 

vanskeligere jo.  

 

Symbolspråket utvikler seg brått hos noen. De forserte elevene på universitetet ble introdusert 

med mange nye symboler de hadde ikke brukt før, samt at de ikke visste at det finnes 
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symboler som kan erstatte ord eller korte setninger. Av disse symbolene nevnte de ∀ = for 

alle, ∃= det finnes, ∧= og, ∨=eller, ∄= det finnes ikke, 𝝐= epsilon og 𝛿=delta. Disse 

symbolene var nye symboler for de fleste av elevinformantene.  

 

Elev 2: Det har vært en veldig bratt læringskurve … har vi hatt om epsilon som var 

helt nytt også på en måte vi setter ord på deler av ting for eksempel i komplekse tall 

har vi imaginær del, real del, kartesisk form, polar form disse er begreper jeg hadde 

aldri hørt før.  

 

Informantene viste til hvor vanskelig det matematiske språket var på universitetet, men 

samtidig roste alle sammen foreleseren deres på universitetet for vedkommendes 

gjennomgang av nye ord og uttrykk. Elev 3 nevner at foreleseren forklarer de ordene selv før 

de begynner å lure på hva det betyr. 

 

Elev 3: «Jeg synes det går ganske greit, foreleseren på universitetet er veldig flink til å … 

liksom når det er fremmede ord så forklarer (foreleseren) dem. (foreleseren) skjønner hva vi 

ikke skjønner på en måte.» 

 

I lærebøkene på videregående nivå er alle nye ord og uttrykk forklart i boka, noe som ikke er 

tilfellet på universitetet. Elevinformantene sier at de møter nye ord og uttrykk som ikke er 

blitt forklart i kalkulus boka, og eleven er nødt til å finne ut av ting selv eller spørre 

foreleseren. 

 

4.2.3 Elevens refleksjoner rundt bevis oppgaven 
På slutten av intervjuene ble informantene spurt om å presentere en bevisoppgave som de var 

bedt om å gjøre ferdig før intervju dagen. Årsaken til det var å spare tid. Jeg var bevisst på at 

denne delen kunne vært litt lengre og mer omfattende, men min tidsbegrensning var et hinder 

for å gå dypere i å se hvordan oppgaven løses, og ikke bare høre på presentasjonen. 

Hovedhensikten var å se hvordan informantene har gjort bevisføringen, og deres refleksjoner 

om oppgaven, metodevalg og språkbruket deres fordi en slik bevisføring var nytt for dem i 

forhold til det de har gjennomgått i undervisningen på videregående. 
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Oppgaven 

Anta at både z + w og zw er reelle. Vis at da er enten z og w reelle eller de er konjugerte av 

hverandre. 

 

 
Figur 6: Løsningsforslag på bevisoppgave fra forelesningsnotat (MAT1100U, 5.11.2018) av Universitetet i Oslo 
(https://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/MAT1100U/h18/matu18-3.pdf) 

 
Denne oppgaven (Figur 6) ble først presentert i en forelesning i begynnelsen av semesteret på 

universitetet. Foreleseren har skrevet klart og tydelig hvilken metode som ble valgt, og 

antagelsen som er nødvendig å ta hensyn til er blitt presentert på en matematisk måte. Tegn 

og symboler blandet med tekst hjelper forserte elever til å forstå stegene bedre. Elevene har 
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nevnt flere ganger at bevisføring på universitetet er blandet med tekst, noe som er helt 

uvanlig for dem. 

 

Refleksjoner 

Foreleseren hadde presentert dette beviset algebraisk. Etter denne oppgaven hadde 

foreleseren gjennomgått den geometriske tolkning av komplekse tall i samme økt.  

Jeg forventet at noen av elevene ville velge å gjennomgå oppgaven geometrisk, og at andre 

ville bruke den algebraiske metoden i og med at de burde kjenne den geometriske tolkningen 

av komplekse tall. Ingen av informantene hadde likevel valgt geometrisk metode.  Noen av 

begrunnelsene var: 

 

Elev 6: «Aldri tenkt at geometrisk bevis er likegyldig som algebraisk bevis.»  

 

Elev 7: «Jeg går over til geometrisk forsøk på sånn, hvis jeg ikke får den på algebraisk 

måte.»  

 

Elev 2: «Jeg er ikke helt trygg i alle teknikkene så jeg gjør det som virker mer naturlig for 

meg.»  

 

Tre av informantene pekte på at de hadde tenkt tanken å løse den geometrisk, men de kom 

ikke lenger. En sa at man ikke kan løse den geometrisk, og resten sa det er mulig å løse 

oppgaven geometrisk etter at de fikk tips fra meg. En av informantene refererte til temaet 

geometrisk tolkning av komplekse tall de hadde gjennomgått før, og at det var fullt mulig å 

gjøre beviset geometrisk. Vedkommende hadde likevel ikke sett på denne oppgaven på denne 

måten. Tre av informantene klarte å forestille oppgaven geometrisk slik at de forklarte hvor 

vektorene i det komplekse planet kommer til å havne hvis de to vektorene er reelle. 

Informantene ga et klart signal at det var den algebraiske måten som falt mest naturlig for 

dem, og den tryggeste veien for å fullføre beviset. Under presentasjonen av oppgaven viste 

informantene stor kontroll og forståelse i det de holdt på. De tok med riktige antagelser, og 

gikk videre med det gjennom bruk av riktige notasjoner, tegn og symboler og tilslutt en 

vellykket bevisføring.  

 

Denne oppgaven var som nevnt kjent for elevinformantene, og de hadde jobbet med mange 

slike oppgaver på forelesningene og hjemme. De var klar over at de burde anta noe som var 
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relevant for bevisføringen. Det som var nytt for de fleste i denne oppgaven var den 

konjugerte delen. Ellers syntes de resten av oppgaven var noe de var vant med å løse. Stor 

sett viste elevene en forståelse for denne oppgaven. Intervjuet ble gjennomført seks uker etter 

skolestart så i denne tiden hadde ikke elevene gjennomgått mange geometriske bevis. En ny 

måling ville ha kunnet bekrefte eller avkrefte at informantene fortsatt foretrekker den 

algebraiske metoden framfor den geometriske. Under vises et eksempel på informantenes 

svar på oppgaven. 

 

Figur 7: Eksempel på en elev besvarelse 

Dette eksemplet viser en bevisføring som er helt forskjellig fra det elevene pleide å gjøre på 

videregående ifølge elevinformantene. Her er stegene mer klare og synlige og med 

tekstforklaringer samt bruk av matematiske symboler som tilslutt viser at oppgaven er blitt 

bevist. 

 

4.2.4 Bevis og bevisføring 
Bevis og bevisføring er et tema som er vanskelig for mange studenter på universitetet. Det å 

jobbe med bevis og forstå stegene er noe av det viktigste innen bevisføring. Under 

intervjuene nevnte flere elever at dette var komplisert for dem.  
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Elev 8: «Jeg er ikke så veldig fan av det (bevisføring). I hvert fall hvis det er bevis man 

skjønner intuitivt. også kommer bevis for det … det er som det blir det litt vanskelig fordi du 

skjønner det intuitivt.»  

 

Denne informanten viste til en viktig del innen bevisforståelse; forståelse om definisjonen av 

bevis. Informanten vet ikke hva det innebærer å bevise noe, og hva det innebærer å vise noe. 

Denne informanten snakker om å bevise ting som man ser intuitivt. Ett eksempel på intuitiv 

bevisføring kan være Skjæringssetningen (Dersom f er en kontinuerlig funksjon mellom a og 

b.  a<b og f(a) har forskjellig fortegn fra f(b), sier vi at det finnes en c slik at a<c<b slik at 

f(c)=0). Denne setningen virker åpenbar. For å vise elevene/studentene hva bevis innebærer 

er det viktig å undervise bevis som ikke er åpenbare. Pytagoras’ setningen (a2 + b2 = c2) er ett 

godt eksempel på å bevise ting som ikke er åpenbare. Det er viktig å være varsom med valg 

av bevis i undervisningen slik at man gir mange eksempler på ikke åpenbare bevis før man 

begynner med intuitivt bevis. Elev 8 viser at vedkommende ikke har sett mange av ikke 

åpenbare bevis. 

 

Elev 1: Jeg synes bevis er interessant å holde på med. Bevisføring er også ganske bra. 

induksjonsbevis føring … læreren bare lærte metoden. Og (læreren) ville redde så 

mye. (læreren) kunne redde ved å bare si at denne er metoden og man gjør det på 

denne måten. 

 

Denne informanten så på bevis fra en annen synsvinkel. Vedkommende syntes det var 

interessant, og syntes det å gå gjennom bare stegene i induksjonsbeviset ikke var noe særlig 

utfordrende i og med læreren selv går gjennom alle delene på tavla. På en måte holdt det 

dermed bare å pugge metoden og man var i mål. 

 

Videregående-lærerens rolle i bevisføring 

Elev 1: Læreren var den typen som gikk gjennom bevis for ting vi brukte. Hvis vi 

hadde muligheten til å skjønne bevisene, så gikk han gjennom det. Mange synes det 

var vanskelig å ha han, det er forvirrende å ha han, men det er sånn man lærer matte 

ved å være forvirret først ... har hørt fra noen medelever at noen andre lærere er sånn 

at det holder det at du lærer det her, isteden for å vite hvorfor det er sånn, men vi fikk 

vite hvorfor det er sånn. 
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Denne informanten viste til en bred kunnskap hos læreren innen matematikken og bevis. 

Under samtalen nevner eleven flere ganger hvor dyktig læreren har vært ved å gå gjennom 

forskjellige bevis og bevisføringer. Noen andre elevinformanter refererte også til dyktige 

lærere som har gått gjennom en del bevis og bevisføring på videregående. Det viser seg at det 

lille ekstra som lærerne på videregående har gjort i timen har ført til suksess hos deres elever 

på universitetet. 

 

Elev 2: Vi hadde et kapitel i R1 som het logikk, vi hadde om implikasjon, ekvivalens 

også skulle vi øve oss på å føre bevis, men jeg føler aldri at vi gikk grundig gjennom 

det. Vi har lært det, men ble ikke veldig vektlegges. 

 

Denne informanten rettet frustrasjonen sin mot manglende vektlegging av bevis i timen, og at 

læreren på videregående ikke hadde gått gjennom temaet bevis grundig. Videre nevnte 

informanten at de hadde Sigma som lærebok, som har et kapittel om logikk, og eleven 

forventet litt mer vektlegging på logikk, bevis og bevisføring. Her er det to elever med to 

forskjellige synspunkter på matematikk undervisningen deres. Dette tyder på hvor viktig det 

er å ha gode matematikk lærere som kan undervise på en effektiv måte. Men samtidig er det 

viktig å ta hensyn til at sammenhengen mellom elevens evne til å håndtere overgangen fra 

videregående skole og dybden i lærerens undervisning er et problem fordi det kan bidra til å 

øke forskjeller, avhengig av hvilke skoler elevene går på og hvilke lærere de har. 

 

Jeg spurte vg-læreren hvordan vedkommende jobbet med bevisoppgaver i timen, og svaret 

var som følgende:  

 

Vg-læreren: Når de begynner så sier jeg det at med kanskje et par unntak så 

garanterer jeg at vi skal bevise alt vi gjør da. … det er noen små punkt som vi er litt 

forsiktig med det da, men ellers går vi gjennom bevis da. 

 

Det som er klart og tydelig er at vg-læreren tar seg tid til å gjennomgå bevis for alle elevene 

og med elevene i klassen. Elevene blir slik kjent med hva bevis er og hvordan bevis føres.  

 

Bevis som er blitt gjennomført på videregående ifølge elevene 

Jeg spurte informantene hvilke bevisoppgaver de hadde gått gjennom på videregående. 

Tabellen under viser en oversikt over disse bevisoppgavene. Denne listen viser ikke alle 



 47 

bevisoppgaver som informantene skulle ha gjennomgått på skolen. Min tolkning er at de har 

glemt en del bevis fra videregående. 

Hvilke bevis: 

1. Bevis for den deriverte  

2. Bevis for summen av cosinus (u+v)  

3. ABC formelen  

4. Cosinus, sinus setningen 

5. Induksjonsbevis 

6. Summen av geometriske rekker  

7. Tales setning  

8. Andre ordens differensialligning  

9. Bevis for noen setninger innen vektor  

10. Pytagoras setningen 

11. Bevise e  

Bevis former: 

1. Kontrapositiv 

2. Direkte 

3. Motsigelse 

 

Tabell 2: Liste over bevis som er blitt presentert på videregående skole 

Jeg ser at elevene har forskjellige oppfatninger av bevis, og hva dette representerer for dem. 

Nummer 11 referer sannsynligvis til et numerisk argument og ikke et bevis for at grensen 

som definerer e eksisterer. Alle nevnte at de har gått gjennom «induksjonsbeviset». Det viste 

seg at det var en liten misoppfatning av induksjonsbeviset blant elevene. Noen nevnte det 

som et bevis av noe, og noen nevnte det som en bevismetode. Det er litt utydelig på om de 

snakker om en bevismetode, eller et bevis for noe spesifikk. Definisjonen av bevis er litt 

uklar for noen.  I R2 bøkene står det om sinus, cosinus og tangent til sum og differanse 

mellom vinkler, og disse blir bevist i timen. Det var likevel kun én elev som pekte på disse. 

Det kan være flere årsaker til at informantene har ikke nevnt de bevisene. En årsak kan være 

at bevis av disse tingene ikke har blitt gjennomført i timen eller at de fortsatt ikke oppfatter 

utledning av en formell som en måte å bevise på. 

 
Hva er forskjellen mellom bevisføring på videregående og bevisføring på universitetet? 

Noen av elevinformantene ga interessante svar om hvordan de så på bevis på videregående 

versus universitetet.  
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Elev 7: «På videregående synes jeg det var kjempespennende det var favoritten min. Det var 

da jeg følte meg matematikken på en måte, nå er bevisene veldig mye vanskeligere og det er 

ikke noe gøy når du ikke får det til».  

 

Bevis på videregående blir stort sett utført av lærerne på tavla, og vises til elevene. Metoden 

med induksjonsbeviset blir brukt av elevene i noen enkle oppgaver. Induksjonsbeviset er artig 

når du klarer å følge trinnene riktig. Denne informanten har vært blant de sterke elevene, og 

min tolkning var at vedkommende kunne klart induksjonsbeviset veldig lett. Det er derfor 

kanskje ikke så underlig at en tenker at det var enklere og artigere på videregående, men 

universitetet krever mer logisk tenkning. Hvis en ikke klarer å tenke logisk i matematikk så 

blir det vanskelig på universitetet å føre bevis riktig.  

 

Elev 5: Det er en forskjell fra nå, men nå bruker vi epsilon og delta … Jeg synes den 

er veldig mye klønete på en måte.  Det er ikke like lett fram som den vi hadde på 

videregående liksom fordi det var sånn ... Hvis du gjør det, så må du gjøre det, så er 

det rett fram også ferdig ... Jeg synes den nå er litt mer vanskelig å skjønne.  

 

Elevinformantene hadde så vidt begynte med epsilon-delta beviset da jeg holdt intervjuene. 

Det virket vanskelig for elevene å finne grunnleggende elementer som de trenger for å føre 

bevis. Bevisføring på videregående er på litt lavere nivå, og dette er blitt enda mer begrenset 

av lærernes kunnskap i å innføre bevis på videregående. Noen av informantene sa at de ikke 

hadde fått nok trening i bevisføring. Det kan være diverse årsaker til dette, blant annet 

mangel på tid, prioritering, tanken om at bevis er for vanskelig for elevene og at den er bare 

for de som er spesielt interesserte.  

 

4.2.5 Hvorfor bevis er vanskelig 
Alle elevene var enig i at bevis og bevisføring var vanskelig, og at de trengte en god del 

trening innen dette området. Jeg har under listet opp alle elevbesvarelser. Disse viser at 

elevene sliter med føringen av bevis. Det som er vanskelig med bevis ifølge elevene er:  

1) Hvor skal man starte? 2) Hva skal man ta utgangspunkt i? 3) Hvordan vite at du har startet 

riktig? 4) Hvilke metoder skal man bruke: direkte, kontrapositiv, motsigelse? 5) Det er mye 

tenkning, og det blir litt slitsomt å gå frem skritt for skritt. 6) Det å tenke selv.7) Det blir 

vanskelig å forklare ting når noe er intuitivt for deg, men du må forklare det på en 
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matematisk måte. 8) For noen bevis er det ikke lett å vite hvordan man skal klare å bevise 

det. Nummer 1 til 3 viser at disse elevene ikke visste hvordan man skal starte bevis, hva de 

skal ta med, og hvordan de skulle gå frem. Nummer 4 går på metodebruk. Informantene viste 

til tre metoder å velge mellom, men det var en viss usikkerhet om valg av metode. Her 

merket jeg at elevene ikke nevnte induksjonsbevis metoden som ett av alternativene å velge 

mellom. Numrene 5-8 har røtter i logisk tenkning. Dette kan indikere at informantene er vant 

til fortsatt å tenke instrumentelt. Regning er den tryggeste og letteste måten for de fleste for å 

komme fram til et svar.  

 

Elevinformantene mente at det var vanskelig å føre bevis når de allerede sliter med første 

steget. De refererte tilbake til bevisføring på videregående at det var enkelt og gikk rett fram, 

men på universitetet må man starte, gjennomgå og komme til svar selv. På videregående 

gjennomgikk læreren alt på tavla ifølge elevinformantene og de trengte ikke å tenke selv.  

En viss forståelse trengs i emnet for å kunne klare å tenke selv, og videre kunne føre et bevis 

 

Elev 4: «Noen ganger synes jeg bare det hvor man skal starte. Hva man skal ta utgangspunkt 

i og også noen ganger så glemmer jeg at det finnes mange andre formler for bevis».  

 

Informanten viste forvirring rundt bevisføring, og visste ikke hvordan man skal starte. 

Mangel på øving gjennom bevisføring kan være årsaken til denne forvirringen. Bevisføring er 

ikke helt etablert på videregående, og kanskje noen lærere vil unngå «forvirringen» rundt 

bevis og bevisføringen i klassen, og vil heller gå gjennom det selv og vise det til elevene. På 

universitetet har elevene/studentene selv ansvaret for bevisføringen. Som tidligere nevnt må 

de tenke selv, og finne ut hva de trenger for å gå videre med oppgaven. Elever er mest vant til 

å få «oppskrifter» på alt på videregående. Det virker litt unaturlig at elevinformantene, som 

betraktes som dyktige i matte, oppsøker «oppskrifter». Mange av elevinformantene sa at 

bevisene på videregående kunne gjennomføres med tall og bokstaver, mens bevis på 

universitetet hadde tekst i tillegg og at ting måtte forklares verbalt. Elevinformantene måtte 

vise hvordan de har kommet fram til beviset med matematiske setninger.  

 

Nedenfor kommer rollen til det matematiske språket tydelig fram. Det er viktig å bruke riktig 

notasjon og symboler når man beviser noe. Elev 2 viste til vanskegraden av bevisføring på 

videregående versus universitetet. 
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Elev 2: Det er flere formelle krav nå jeg føler at det er mer sånn at du skal føre det 

riktig, men på videregående det var mer sånn at læreren skjønner at du klarer å bruke 

implikasjons piler riktig … men som her må du bruke riktig bruk av språk og 

formulere det presist og bruke noen flere symboler. 

 

Dette svaret indikerer at bevisføring på videregående blir forkortet til bare å få til de riktige 

implikasjonene, mens hva skal du ta med, og hvorfor skal du ta med de grunnleggende 

elementene diskuteres ikke på videregående nivå. 

 

4.3 Undervisning 
Undervisningene er som nevnt tidligere i oppgaven forskjellige fra skole til skole, og fra 

lærer til lærer. Det som er utfordringen i denne sammenhengen er at elevene har forskjellige 

matematiske kunnskaper innenfor klassen på videregående.  I dette delkapittelet kommer jeg 

til å reflektere over både foreleserens og vg-lærerens synspunkter om sine timer med forserte 

elever på videregående, og hvordan elevinformantene opplever undervisningstimene både på 

videregående og på universitetet. 

 

4.3.1 Elevens synspunkter om matematikkundervisning på videregående 

versus matematikkundervisning på universitetet 
Lærerne på videregående velger forskjellige undervisningsmetoder for å treffe flest mulig 

elever i klassen. Hvis nivået er høyt i klassen, og alle elevene er sterke, blir det lettere for 

læreren å legge undervisningsnivået så høyt som det er mulig. Læreren er mer fri til å gi 

utfordringer til sine elever etter min tolkning av vg-lærerens og foreleserens uttalelser. 

Vg-læreren hadde en slik klasse hvor alle elevene var sterke. Vedkommende hadde mer å 

spille på i klassen når han/hun så at elevene var mottakelige og gjerne ville ha utfordrende 

oppgaver som gjennomgås i en helklassediskusjon eller liten gruppe diskusjon. I en slik 

klasse blir det derfor lettere for læreren å gå gjennom for eksempel bevis og bevisføring og 

ha diskusjoner rundt det fordi læreren vet at elevene forstår det.  

 

Foreleseren nevnte at de har en annen type forelesning i MAT1100U enn det ordinære løpet i 

MAT1100. Grunnen til denne forskjellen kan være at elevene er mer aktive i timen, de er 

tryggere på seg selv og tryggere på medelevene sine. Elevene er sterkere faglig, de er en liten 

gruppe, gruppens matematiske kunnskapsnivå er høy og de har en foreleser som oppmuntrer 
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til spørsmål. Foreleseren nevnte at disse elevene kom med gode spørsmål, og det var en del 

ting som blir oppklart i timen som det ikke er lett å få til i et ordinært løp på grunn av tid og 

elevgruppen mener foreleseren. Foreleseren legger undervisningsnivået høyt fordi 

vedkommende syntes forserte elevene på universitetet tjener på dette og har kapasiteter og 

evne til å klare det. 

 

Vg-læreren påpekte under samtalen på at han/hun prøvde å få til den umiddelbare dialogen 

med elevene for å se om de hadde forstått stoffet, og nevnte det var viktig for elevene å greie 

å sette ord på det som de tror at de har forstått. Vg-læreren sa at vedkommende fikk i gang 

denne samtalen ved å direkte henvende seg til elevene om hva de tror burde gjøres i den 

spesifikke situasjonen. Vg-læreren gjør likevel dette med forsiktighet, og viser til en 

klassekultur hvor alle elevene føler seg trygge. De av elevinformantene som hadde vg-

læreren som lærer på videregående satte stor pris på metoden til vg-læreren. De sa at 

vedkommendes metode (diskusjon) virket litt forvirrende for noen av elevene i begynnelsen 

av skoleåret fordi de var ikke vant med en slik diskusjon fra før. 

 

Foreleseren viste også til at dialogen i den forserte gruppen går lettere på grunn av elevenes 

matematikkunnskap og at de er villige til å bidra med spørsmål og svar. Både foreleseren og 

vg-læreren nevnte at de fokuserer på matematikken i timen slik at elevene lærer 

matematikkens egenart. I klassene til både vg-lærerne og foreleseren var elevene der på et 

konkurransegrunnlag. Grunnen var at elevene til vg-læreren måtte ha høy poengsum for å 

kunne komme inn på den videregående skolen denne læreren jobber og forserte elevene også 

måtte ha høy karakter for å kunne fortsette med forsering på universitetet. Dette tyder som 

tidligere nevnt i oppgaven på at forserte elevene var interessert i å lære matematikken. Da blir 

det lettere for de som underviser slike elever å se bort fra den delen av undervisningen hvor 

man tar hensyn til de elevene som er umotiverte og isteden satse på å føre en god diskusjon i 

timene for å gi elevene mulighet til å tenke rundt ting og undre. 

 

I en realfagklasse hvor det er noen få sterke og resten er middels eller til og med svake 

realfagselever, så blir det ikke like enkelt å gjennomføre et høyt matematikknivå gjennom 

diskusjon. Det blir ikke lett å gå gjennom forskjellige bevis hvis elevene ikke viser interesse 

og motivasjon til læring, og ikke minst hvis elevene ikke er i stand til å forstå matematikken i 

det. Da blir det ofte slik at læreren i slike klasser enten velger det bort, eller bare går gjennom 

det som burde gjennomgås og ikke noe mer.  
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De av elevinformantene som hadde vg-læreren i R-matte hadde et veldig positivt syn på 

diskusjon og dialogen i timene hvor de hadde lært mye av essensen i matematikken. Jeg 

spurte elevinformantene hvordan de hadde opplevd undervisningen på videregående, og om 

den undervisningen har forberedt dem til universitetsmatematikken. 

 

Elev 5: «Det var veldig mye relevant til R2 og kanskje fysikken, men ikke til kalkulus på 

universitetsmatematikk». 

 

Noen av elevene understreket et viktig og interessant tema; at matematikkundervisningen på 

videregående var mer rettet mot fysikkfaget enn universitetsmatematikken. Dette er tilfellet 

hvor læreren har en bakgrunn i fysikk, og det blir lettere og viktigere for læreren å kombinere 

de to fagene for å oppnå bedre forståelse hos sine elever.  

 

 

Elev 9: Den har jo forberedt meg på den måten jeg kunne alt som sto i boka, klare 

meg på eksamen og sånne ting, men samtidig så er det veldig forskjeller. ... Det er 

mye større sprang fra R2 til universitetsmatte enn det var fra R1 til R2. Fordi du skal 

tenke på matte på litt annerledes måte. ... Vi gjennomgår ting mer nøye   som 

komplekse tall som man har aldri hørt om det før man kommer hit.  

 

Denne informanten pekte på en viktig forskjell mellom matematikkundervisningen på 

videregående versus matematikkundervisningen på universitetet. Ifølge denne informanten er 

matematikkundervisningen på videregående basert på det som er i læreplanen, og det som er 

relevant til eksamen, mens matematikkundervisningen på universitetet er på høyere nivå. 

Som eksempel på dette nevner eleven forskjellen mellom R1 og R2-matten på videregående, 

og på den andre siden mellom R2-matten og universitetsmatematikk. Med dette mener eleven 

at forskjellen mellom R1 og R2-matten var ikke stor, men forskjellen var stor mellom R2 og 

universitetsmatematikk. Noen av elevinformantene påpekte at de ble kjent med komplekse 

tall på videregående, så det var litt forskjellige synspunkter om hva som var blitt gjennomført 

på videregående. 

 

Elev 2 sa at på videregående ble det undervist i bevis. Informanten mente at det man lærte om 

bevis på videregående dreide seg om at man skulle være klar over at det finnes, men at man 
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ikke skulle bruke det noen steder. På universitetet settes formelle krav til hvordan eleven skal 

fullføre en bevis-oppgave. Elev 2 understreket også at ikke alle elever har lært matte like 

mye. Dette går tilbake til hva elevene har med av kunnskap fra videregående.  

 

Elev 6 nevnte at i matematikkundervisningen på videregående var det mer regning, i 

motsetning til matematikkundervisningen på universitetet som var basert på teorier. Denne 

informanten var ikke forberedt på den teoretiske delen, men foreleseren sier noe annet om 

hele klassens nivå av matematikk prestasjoner i timen. Foreleseren sa at matematikknivået er 

så høyt i klassen at vedkommende dermed så bort fra regnedelen og fokuserte på den 

teoretiske delen. Grunnen til det nevnte foreleseren var at forserte elever på universitetet var 

flinke med regningen, og de kunne den delen av føringen.  

 

4.3.2 Videregående matematikk versus universitetsmatematikk 
Jeg spurte elevinformantene hvordan de hadde jobbet med matematikken på videregående, og 

hvordan de jobber med det på universitetet. Flesteparten av elevinformantene nevnte at de 

brukte den videregående læreboka som en oppgavesamling. Noen få nevnte at de hadde gått 

gjennom tekstene for å forstå bedre. De som brukte læreboka som en oppgavesamling 

refererte til lærerens gjennomgåelse av temaene i timen. Dette viste at elevene hadde fått den 

dosen av matematikkundervisningen de trengte i klassen på videregående, og de så ikke noe 

behov for å gå gjennom videregående læreboka. Elevinformantene nevnte som tidligere 

skrevet i oppgaven at matematikk på videregående hadde vært veldig lett, og at de hadde fått 

til selv de vanskelige oppgavene uten problem. 

 

Noen av elevinformantene nevnte at den flinke læreren på videregående hadde hjulpet dem, 

og hadde lært dem de nødvendige og nyttige temaene som de trengte i R2 matematikken og 

noe innen universitetets pensum. Disse elevene syntes matematikken på universitetet var 

tung, men overkommelig. De syntes at de var nok stimulert for å takle 

universitetsmatematikken. Det var noen elevinformanter som viste til mangel på nok 

utfordring i videregående undervisningen, og de sliter veldig ifølge elevene selv. 

 

Alt i alt har elevinformantene forskjellige meninger om universitetsmatematikk. Noen syntes 

det er overkommelig, mens noen syntes det er vanskelig å jobbe med oppgaver og at nivået er 

for høyt for noen av elevinformantene. 
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Elev 5: Jeg får til de letteste oppgavene. … som middels vanskelig hvis jeg anstrenge 

meg og blar litt i boka, men det er en del oppgaver som jeg egentlig ikke skjønner helt 

... så Jeg synes det er veldig stort hopp mellom videregående og universitet matte. 

 

Jeg ser noen klare forskjeller om hvordan elevinformantene opplever matematikken på 

universitetet til tross for at de er en såkalt homogen gruppe, og at man ikke forventer så store 

variasjoner i gruppen. Mange av samtalene var rettet mot dybdelæring hos informantene som 

en viktig faktor for å gjøre overgangen til matematikken på universitetet mykere. 

Elevinformantene var klar over hvor viktig det var å ha godt grunnlag i faget for å bygge 

videre på og tilegne seg ny kunnskap basert på den gamle. De mener stort sett at 

universitetslæreboken var helt forskjellig fra den på videregående.  

 

4.3.3 Tilpasser vg-læreren og foreleseren undervisningen i forhold til 

forserte elevene? 
Forseringskonseptet i matematikk er en tilpasset opplæring for elevene som har et spesielt 

talent i matematikk. Disse forserte elevenes matematikk-kunnskap er høyere enn 

jevnaldrende elever, og derfor velger de å gå frem med matematikken. Elevinformantene 

hadde ikke hatt en bestemt form for forsering på barneskolen. Barneskolelærerne til 

elevinformantene hadde gitt dem høyere nivå av matematikkoppgaver. Med dette mener jeg 

at for eksempel hvis eleven gikk i 5. klasse fikk de 6.klasse matematikkoppgaver å jobbe med 

i matematikktimene. På ungdomsskolen kunne elevinformantene følge en klasse høyere bare 

i matematikkfaget. Dette betyr at for eksempel de som gikk i 9.klasse kunne følge 10.klasse 

matematikken med 10.klassingene, og resten av fagene med deres 9.klasse. To av 

elevinformantene hadde 1T matematikken i 9.klasse, og resten hadde 1T i 10 klasse. Da var 

det slik at de måtte reise til en videregående i nærheten av deres skole som hadde dette 

tilbudet for forserte elevene for å ta 1T matte på denne skolen etter skoletiden. Denne 1T 

klassen bestod av bare forserte elevene fra forskjellige ungdomsskoler. Disse elevene 

fortsetter med forseringen videre til videregående og så til universitetet. På videregående er 

de blitt plassert i R1 eller R2 klasser hvor de andre videregående elever følger. Ingen av 

elevinformantene har fulgt en klasse med bare forserte elever i R1 og R2. Den tilpassede 

opplæringen de har hatt gjennom skolegangen deres har vært bare å bli plassert i en høyere 

klasse. De har ikke fått noe særlig mer utfordrende oppgaver eller noe spesielt tilpasset 
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undervisning, med mindre de har vært heldige og har hatt en lærer som har vært ivrige for å 

lære elevene den teoretiske matematikken, og gitt dem utfordrende oppgaver. Jeg tolker 

elevens besvarelser slik at det er ikke blitt gjort noe mer for dem bortsett i å bli plassert i en 

høyere klasse. Jeg spurte vg-læreren om vedkommende gjorde noe spesielt for de forserte 

elevene, som svarte at det ikke ble lagt opp noe eget opplegg for forserte elevene. Vg-læreren 

påpekte at det viktigste for alle elevene, både de som forserer og de som ikke forserer, var å 

bli kjent med matematikkens egenart. Vg-lærerens matematikkbakgrunn fra universitetet og 

det at vedkommende selv har studert matematikklogikk kan være årsaken til at han/hun som 

lærer er opptatt av det som står under. 

 

Vg-læreren: «at de (alle vedkommendes elever) skal se at det er en progresjon eller utvikling 

i faget. … når de er ferdig med R2 så stopper vi ikke der da».   

 

På universitetet i Oslo gjennom tilbudet MAT1100U, har de som forserte valgt å fortsette 

med sin forsering og møtes i samme klasse på kveldene. Gjennom intervjuet med foreleseren 

fikk jeg vite at hele opplegget MAT1100U er tilpasset til de forserte elevene som tar faget. 

Dette tilbudet går over et helt skoleår som er tilpasset til elevens vanlige skolegang, og eleven 

blir vurdert på slutten av vårsemesteret. I denne forbindelse spurte jeg foreleseren hvilke 

tilpasninger vedkommende gjør i forhold til disse elevene. Foreleseren nevnte at forserte 

elevene bare har tre timer undervisningstilbud i uka.  

 

Foreleseren: Og da prøver vi å putte inn på en måte så mye vi føler at de trenger, så 

blir resten sånn at enten de jobber sammen eller på egenhånd. Jeg foreleser jo de to 

første timene og så den siste timen til noe mer om regning og stille spørsmål og sånt.   

 

Foreleseren nevner at den delen med oppgaveregning på forelesningen er ikke mulig å 

gjennomføre i en vanlig MAT1100 løp på universitetet på grunn av mangel på tid. 

Foreleseren mener at forelesningstimene med denne forserte gruppen er annerledes enn andre 

timer med ordinære studenter i MAT1100 på mange måter; 

 

Foreleseren: fordi jeg stiller spørsmål og de kommer med spørsmål også vi oppklarer 

en del og vi tar for oss tid til å oppklare en del …. det blir litt løsere, litt mer fleksibel, 

... det blir lettere å stille spørsmål … nå med det lille antallet de er. 
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Foreleseren mener det er lettere å forholde seg til elevene og ha mer en diskusjon forelesning 

enn bare vanlig forelesning. Foreleseren oppfatter at de forserte elevene har stor nytte av den 

måten matematikken på universitetet blitt tilpasset etter deres behov. 

 

4.4 Overgang 
4.4.1 Hovedforskjellen mellom videregående matematikk og 

universitetsmatematikk 
Elevinformantene uttrykte klart og tydelig at det var en forskjell mellom videregående 

matematikken og universitetsmatematikken. Hovedforskjellen ifølge elevinformantene 

handlet først og fremst om bevis og bevisføring. Bevis på videregående hadde en annen 

definisjon enn på universitetet ifølge informantene. Induksjonsbeviset er det første innen 

bevis de husker fra videregående, og at de måtte følge enkelte trinn, mens på universitetet må 

de være mer kreative, samt bruke variabler og finne sammenhenger mellom disse. Det er en 

del prosesser før man setter i gang å bevise noe mente elevinformantene. Noen av svarene fra 

elevinformantene peker mer mot instrumentell tenkning enn relasjonell tenkning. Noen av 

elevinformantene gir uttrykk for at de vil bare gå løs på oppgaver med regneoppgaver, men 

noen vil også jobbe med den teoretiske delen. Andre forskjeller var i det matematiske 

språket. Mange nye ord og uttrykk og begreper ble innført samtidig i en undervisnings økt. 

Elevene måtte selv finne ut av det hvis foreleseren ikke forklarte det.  

 

Den tredje forskjellen var lærebøkene. Lærebøkene på videregående er bygget slik at elevene 

kan gjennomgå en del eller to delkapitler i en økt. Alt som var nytt ble hevet opp som gule 

lapper som er klart og tydelig mener elevinformantene. Eksemplene i videregåendelæreboka 

var nesten «oppskriften» på oppgavene ifølge elevinformantene. Det fantes dessuten fasit til 

alle oppgavene og løsningsforslag til en del av oppgavene i lærebøkene. På hjemmesiden til 

lærebøkene fantes løsningsforslag på alle oppgavene. Stoffet som skulle gjennomgås var mye 

mindre enn i universitetsboka «Kalkulus». «Kalkulus» er en tykk bok, og på grunn av det var 

foreleseren nødt til å gå gjennom mange delkapitler i løpet av en økt for å kunne klare å bli 

ferdig med det til slutten av semesteret. Det var en del eksempler i boka, men de var i mindre 

grad dekkende. Det fantes ikke løsningsforslag på alle oppgavene i «Kalkulus» boka.  

 

Den fjerde forskjellen var det matematiske nivået på universitetet, og elevinformantene 

refererte til et mye høyere og vanskeligere nivå. Elevinformantene nevner at det var mer 
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teoretisk matte som var mye mindre konkret enn videregående matematikken, samt mange 

definisjoner som var kompliserte i forhold til oppgaveregningen informantene var vant til fra 

videregående. Selv de sterke elevene syntes oppgavene er mye vanskeligere enn vanskelige 

oppgaver på videregående. Den femte forskjellen var arbeidsmengden. Elevinformantene 

følte at de måtte bruke mer tid på å gå gjennom pensumet, lese læreboka, og jobbe med 

oppgavene. 

 

Elev 7: «Jeg må lese mye mer i boka nå. Konseptet er nytt nå. Definisjonene er mer abstrakte 

og kompliserte som krever mer jobb». 

 

 Noen av elevinformantene sa at de ikke brukte mye tid på matematikken på videregående, 

men de på universitetet måtte bruke mye mer tid på å gjøre oppgaver.  

 

4.4.2 Hvordan opplevde elevene overgangen? 
Noen av elevinformantene sammenlignet overgangen mellom fagene R1 og R2 i forhold til 

overgangen mellom faget R2 og MAT1100U. De sa at overgangen fra R1 til R2 var mye 

enklere. Noen syntes at overgangen fra R2 til universitetsmatematikken er lik overgangen fra 

10. klasse matematikken til 1T. De mente at overgangen fra 10. klasse til 1T ikke var enkel. 

 

Elev 4: «Den største overgangen er definitivt overgangen fra R2 til universitets matte fordi 

det er en annen måte å jobbe med matematikken på.»  

 

Elev 2: Overgangen har vært ganske brå siden det er mye nytt. Det er liksom 

overgangen fra 10. klasse matematikk til videregående matematikk. ... Men jeg 

merker at det er veldig mye arbeid det kreves for å stå nå (på universitetet), det er 

vanskelig og det krever mer av meg.  

 

Elev 7 syntes ikke at overgangen hadde vært brå i begynnelsen i motsetning til Elev 2. Elev 7 

mente at stoffet var blitt vanskeligere etterhvert, og med nye ord og uttrykk ble gapet større, 

spesielt når de kom til komplekse tall som var på en måte ny algebra for dem.  

 

Elev 7: «Det er veldig stort gap mellom de vanskelige temaene. Også … Fordi her er det 

vanskelige oppgaver i stedet for tunge oppgaver». 
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 Elevinformantene refererte til det matematiske nivået og vanskegraden på oppgavene på 

universitetet som en stor forskjell i forhold til vanskegraden av oppgavene på videregående.  

Elev 9 hadde et annet synspunkt og mente at overgangen hadde vært både «veldig deilig og 

veldig vanskelig». Forklaringen til denne informanten var at vedkommende likte å bli 

utfordret, og denne utfordringen fikk personen først på universitetet. Likevel var overgangen 

vanskelig fordi utfordringene var på veldig høyt nivå. Dette tyder på mangel på nok og 

passende stimulering fra videregående matematikk undervisning. Det kan være minst to 

forklaringer til denne mangelen: 1) Læreren på videregående hadde ikke nok matematisk 

kunnskap til å gi passende utfordringer til denne eleven. 2) Klassens nivå i sin helhet lot ikke 

læreren komme med utfordrende oppgaver. Hvis videregåendeklassens nivå er lavt kan det 

hende at læreren ikke legger undervisningsnivået så høyt. I slike tilfeller ble sterke elever 

brukt som ekstra hjelperessurser til læreren i stedet for å fokusere på å heve nivået av 

matematisk kompetanse til den sterke eleven. 

 

På videregående er elevene avhengig av å ha en lærer i timene sine. Elevene møter opp i 

timene og læreren går gjennom stoffet og gjør et par eksempler som ligner på oppgavene i 

læreboka. Lærerne følger lærebøkene og elevene er vant til å jobbe i timen under lærerens 

oppsyn. De får mye hjelp og veiledning av læreren. Elevene er i nærmere relasjon med 

videregående læreren. Lærer og elev jobber sammen på samme lag for å forberede seg til 

eksamen. Undervisningen er annerledes på universitetet. Foreleserne på universitetet 

gjennomgår flere kapitler i én økt, og det kan hende at det ikke blir nok tid til å gi eksempler. 

Studentene er mer selvstendige, og har mer frihet til å jobbe med faget og løse oppgavene 

selv. Da er det vanligvis ikke foreleserne som hjelper dem med oppgavene, men gruppelærere 

som tar denne jobben. Slik bygges det ikke noe nær relasjon mellom forelesere på 

universitetet og studentene. 

 

MAT1100U løpet var spesielt ifølge foreleseren som underviser dette faget på grunn av 

aktivitetsnivået i klassen. Elevinformantene pekte på en mer nær relasjon med foreleseren 

enn det de hadde tenkt. De skulle følge faget med samme foreleser et helt skoleår, og de 

regnet oppgaver sammen i siste time av forelesningen. Det var mer dialog mellom foreleser 

og elev i den lille gruppen. Til tross for det gode samarbeidet, og den hjelpen disse elevene 

fikk, fortsatte elevinformantene å føle at hoppet fra videregående matematikken til 

universitetsmatematikken var stor og den hjelpen de fikk på forelesningene ikke var nok. 
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Elev 5: Det er veldig stort hopp mellom videregående matte og universitets matte. 

Her man jobber mye mer selvstendig, men det er også mye mer kompleks matte på en 

måte. ...  også når du også er mer selvstendig så får du ikke så mye hjelp. … Sett mye 

tid av for å få til oppgaver å skjønne ting. 

 

«Vanskelig», «utfordrende», «tungt», «deilig» og «at det var stort hopp fra videregående 

matematikken til universitetsmatematikken» var de beskrivelsene jeg fikk av 

elevinformantene om hvordan de opplevde overgangen. En ting man ikke må glemme er at 

elevinformantene som nevnt er relativt sterke elever som har oppfylt kravene til MAT1100U, 

i forhold til studenter som følger ordinær løp på universitetet. Ifølge foreleseren hadde de 

forserte elevene i gjennomsnitt en karakter høyere enn de studentene som følger ordinær løp 

på universitetet. Dette betyr likevel ikke at det ikke finnes sterke studenter i ordinær løp.  

 

Elevinformantenes synspunkter kan også gjelde for ordinære studenten på universitet. Det 

kan tenkes at deres negative opplevelse kan oppleves sterkere hos ordinære studenter. De 

forserte elevene på universitetet følger et løp som går over to semestre. Deres foreleser har 

derfor bedre tid til å gjennomgå emner med elevene, og de har bedre tid til å sette seg inn i 

faget og jobbe med faget enn studenter som følger ordinært løp på universitetet som 

gjennomgår samme pensum i løpet av ett semester. På en annen side har forserte elevene 

mange andre fag på videregående som de har store ambisjon om å få gode karakterer i for å 

kunne komme inn på de studiene de ønsker seg. Alt i alt føler elevinformantene at 

overgangen er vanskelig og tung, men likevel overkommelig. 

 

4.4.3 Hva kan man gjøre for å få lettere overgang ifølge elevene? 
Jeg spurte elevinformantene om hva de synes om overgangen, og hva som burde gjøres for 

dem for at de ikke skal føle et så stort sprang mellom videregående matematikken og 

universitetsmatematikken. Ettersom de befinner seg direkte i denne situasjonen, tenkte jeg de 

kunne ha et innblikk i hva som kunne vært gjort for å gjøre dem mer forberedt til 

matematikken på universitetet.  

 

Elev 7: «Jeg nevnte på en måte at taket i matematikk her er mye høyere. ... Endring kunne 

har vært på videregående ved å heve taket.» 
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 Eleven syntes nivået i R2 burde heves fordi det etter vedkommendes mening var de som tok 

R2-matte elever som kommer til å studere og jobbe med matte videre på universitetet og 

trenger å bli utfordret. Elev 1 gikk mer inn i matematikkens verden, og synes mer fokus rundt 

logikken på videregående kunne vært forbedret.  

 

Elev 1: «Bevis er ganske grunnleggende. Jeg føler det er det som er lettest i matematikk, som 

har en påvirkning på det generelle mennesket, at det påvirker argumentasjonen».  

 

Denne eleven så på hvor viktig bevis og bevisføring var, og så på problemstillingen i en 

sammenheng med omgivelsene. Elev 5 refererte til overgangen mellom R1 og R2 som ikke 

var så stor, og vedkommende sa at hvis overgangen fra R2 til universitetet hadde vært så 

enkelt så hadde det vært til stor fordel for elevene. Informanten mente at det burde innføres 

litt av universitetsmatematikken på videregående slik at elevene får en forsmak.  

 

Elev 2 ga forslag om å delta på forkurs i bevisføring. Informanten refererte tilbake til 

hjemmesiden til MAT1100U hvor det står en del informasjon til de nye elevene på 

universitetet i Oslo om hvilke tilbud de har. Informanten snakket åpent om hvordan 

matematikken kan oppleves av selv de sterke elevene. Informanten mente det er mange 

medstudenter som finner universitetsmatematikken veldig vanskelig, men at de klarer ikke å 

innrømme det.  

 

Elev 9 syntes at høyere matematikk nivå burde innføres på videregående for de som skal 

fortsette med matematikken. Samtidig påpekte informanten at dette ikke trengte å være 

aktuelt for de som ikke vil fortsette med matematikken.  

Elevinformantene var opptatt av den faglige delen av overgangen. Ingen av de nevner de 

sosiale omgivelsene. Elevinformantene mente stor sett at de mangler kunnskap innen bevis 

og bevisføring, tallteori, definisjoner og teoremer. De viste også til mangel på trening i logisk 

tenkning. En nivåheving av matematikken på videregående kan som allerede nevnt løse 

problemet ifølge elevinformantene.  

 

Både vg-læreren og foreleseren ga uttrykk for at tettere samarbeid mellom videregående og 

universitetet kan være en løsning. I dette kapitelet har jeg gått gjennom mine funn og har 

prøvd å tolke dem ut ifra mine forståelser av det som er blitt sagt på intervjuene. I neste 
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kapittel kommer jeg til å diskutere betydningen av de funnene som er blitt gjort for min 

problemstilling. Jeg konsentrere meg mest om to hovedfaktorer som elevinformantene var 

mest oppmerksom på. Jeg kommer til å se på funnene mine ved å sammenligne dem med 

tidligere forskning som er blitt gjort. 
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5 Diskusjon 
I dette kapittelet kommer jeg til å diskutere to hovedfunn som er av betydning for 

problemstillingen min, som lyder som følger:  

 

Hvordan oppleves overgangen fra videregående skole matematikk til universitetsmatematikk 

av de elevene som forserer i matematikk på universitetet?  

 

Elevinformantene opplever denne overgangen litt forskjellig. De store overordnede faktorene, 

som er blitt nevnt tidligere i oppgaven og som har betydning for elevenes overgang, er 

lærernes rolle og forståelse innen bevis og bevisføring.  

 

5.1 Videregåendelæreres og universitetslæreres rolle i 

overgangen 
Lærernes rolle ble veldig synlig i denne studien. Informantene refererte flere ganger til 

lærerens betydning. Jeg tolket informantenes kommentarer om lærerne deres slik at lærerne 

har variert kompetanse i matematikk i forhold til pensum som skal gjennomgås i 

undervisningen. Basert på dette kan man dele videregående lærerne i to overordnete 

kategorier: kunnskapsrike/ikke kunnskapsrike og diskuterende/ikke diskuterende. I denne 

delen av kapittelet vil jeg se på hvilken betydning diskusjon i matematikktimene på 

videregående har for elevens læring. Deretter skal jeg gå inn på undervisningsforskjeller 

mellom MAT1100U og MAT1100 og de bakenforliggende årsakene til disse forskjellene. Til 

slutt følger en kort oppsummering. 

 

5.1.1 Kunnskapsrik versus diskuterende/ikke-diskuterende lærer på 

videregående 
Det hadde vært greit å kunne måle matematikkunnskapen til videregåendelærerne som 

produserer flinke elever, men det er noe som er vanskelig å måle mener Mosvold & 

Fauskanger (2015). I min studie ønsker jeg å få vite hvordan lærerne jobber med elevene 

gjennom de sistnevntes refleksjoner på lærernes undervisning i etterkant. Når jeg nevner 

kunnskapsrike lærere er det på grunn av elevenes refleksjoner, da jeg selv ikke gjort noen 

målinger. 
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I denne delen skal jeg se på kunnskapsrike lærere som fører en god diskusjon i timen, så vel 

som kunnskapsrike lærere som ikke fører diskusjon i timen. Diskusjon i timen er nyttig både 

for lærerne og for elevene. Lærerne får en innsikt i elevenes kunnskap innen matematikken, 

og elevene selv lærer mye gjennom diskusjon. Gjennom diskusjon utvikles elevenes 

matematiske ordforråd, begrepsforståelse, samt matematiske språk. Elevene læres opp til å 

tenke, reflektere, stille spørsmål, og ikke minst være kritiske til det de får undervist i 

matematikktimen, noe som jeg mener også er en god trening for det sosiale livet utenfor 

skolen.  

 

Stein et. al (2008, s.315) mener at matematiske diskusjoner er viktig for en effektiv 

matematikkundervisning. De hevder videre at rollen til læreren har forandret seg fra den som 

kan fasiten på alt, til den som er ingeniør, og som skaper et læringsmiljø hvor elevene aktivt 

jobber med matematiske oppgaver og skaper forståelse. I en slik situasjon bruker elevene 

hverandre og deler strategier og løsningsforslag. Dette er i samsvar med det elevinformantene 

som har vært elev av vg-læreren har opplevd i timene. Vg-læreren selv mener at elevene har 

godt av å ha den aktive diskusjonen. Stein et al. (2008, s.315) hevder at diskusjoner i timen er 

ment å støtte elevenes læring av matematikk ved å lære disse å snakke matematikk, få 

elevene til å tenke høyt så en kan føre de på rett matematisk spor, samt motivere elevene til å 

skape og evaluere deres egne og hverandres matematiske ideer.  

 

Er det slik at alle elevene på videregående har en slik form for undervisning som ifølge 

Fuglestad (2010, s.9) kalles for inquiry i deres matematikk timer, selv i R-matte timene? 

Svaret er nei. En del av elevinformantene refererte til undervisningssituasjoner hvor 

diskusjon ikke hadde hatt så stor plass. De nevner at læreren gjennomgikk alt på tavla, 

forklarte eksempler fra boka, samt at de jobbet med delkapittel oppgavene fra boka enten 

individuelt eller i grupper. De kunne spørre læreren om det dukket opp noe, men det var ikke 

noe aktiv diskusjon. Denne metoden kan gjøre at elevene, som tidligere nevnt i oppgaven, 

blir avhengig av lærerens hjelp i undervisningen for å lære noe. Dette kan jeg se gjennom 

besvarelsene til noen av informantene hvor de sier at på universitetet må man tenke selv. 

Dette indikerer at noen andre hadde tenkt på vegne av vedkommende før de kom til 

universitetet, eller de ikke hadde hatt behov for å tenke selvstendig for å få en bedre 

relasjonellforståelse (Stein et al., 2008, s.351). 
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Ifølge Mosvold & Fauskanger (2015) har en kunnskapsrik lærer en relasjonell forståelse selv 

og oppmuntrer sine elever til diskusjon, til å tenke kritisk, samt finne ut hvorfor ting er som 

de er. Læreren kan innføre noe nytt i tillegg til det som står i læreplanen for å kunne lede 

elevene gjennom diskusjonen til svar, og for å forberede dem til senere studier. Likevel er 

gjennomgåelse av nytt tema veldig avhengig av klassens nivå og matematiske kompetanse. 

Enkelte av elevinformantene forklarte at læreren deres fulgte boka og læreplanen i R2 eller 

R1, men ikke noe mer ut over det. Disse elevene følte mangel på kunnskap innen 

matematikk. Det er dog viktig å ta med i betraktningen at kanskje var det nettopp klassens 

nivå innen matematikk som var en av grunnene til at læreren på videregående bare gikk 

gjennom boka og ikke kom med «noe ekstra». En annen grunn kan være at 

matematikklæreren ikke har nok kunnskap til å innføre noe nytt, eller ikke har nok kunnskap 

til å føre diskusjonene i timen til mål. Dette er ikke en gunstig situasjon, og vil skape 

problemer for elevene.  

 

En lærer som ikke vekker interesse, og som ikke lar eleven undre litt på hvordan de kan løse 

oppgavene, samt hvorfor de blir løst på den måten, er en lærer som ikke vekker kritiske 

tanker hos eleven. Dette kan ha en negativ påvirkning på elevens dybdelæring i matematikk, 

noe som resulterer i mangel på kompetanse innen matematikken når de begynner på 

universitetet. Elever av slike lærere kommer til å slite på universitetet hvor de må finne ut av 

ting selv, da det er mer ansvar for egen læring og mer autonomi på universitetet enn på 

videregående. På videregående det er viktig for lærerne at elevene presterer bra på eksamen. 

Dette fører til en annen relasjon mellom lærer og elev, begge samarbeider sammen mot 

eksamen, men dette er ikke tilfellet på universitetet. 

 

 

I samtalen med vg-læreren kommer det fram at vedkommende har hovedfag i matematisk 

logikk. Vg-læreren er opptatt av å lære elevene logikken bak matematikken. Vedkommende 

nevnte at han/hun følger en undervisningsmetode som inneholder mye diskusjon i timen hvor 

vedkommende utfordrer elevene. I denne forbindelsen kan jeg nevne Mosvold & Fauskanger 

(2015, s.4) som referer til Ball, Thames og Phelps (2008) modellen om fagkunnskap og 

fagdidaktikk-kunnskap hos lærerne. De retter sitt fokus mot delen med «spesialisert 

fagkunnskap (SFK)», som er en type matematikkunnskap som er spesielt knyttet til 

matematikklærens undervisning, og som innebærer en dyp relasjonsforståelse av det faglige 

innholdet. Jeg ser dette i samsvar med det vg-læreren følger. 
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De av elevinformantene som har hatt vg-læreren i R-matte på videregående nevnte flere 

ganger at på grunn av den flinke lærerens matematikkunnskap og undervisning, hadde de 

ikke følt overgangen mellom videregående matematikken og universitetet matematikken like 

tungt som de andre hadde følt det. Mosvold og Fauskanger (2015, s.1) mener at lærerens 

kunnskap har stor betydning for elevens læring. I denne forbindelsen ville jeg finne ut hva det 

er denne læreren gjør i klassen. Går læreren gjennom noe ekstra i timen? Svaret var 

overraskende. 

 

Vg-læreren mente at det ikke var noe spesielt arbeid eller utførelse, bare at vedkommende 

satser på at elevene blir kjent med matematikkens egenart. For denne læreren, med tanke på 

vedkommendes bakgrunn i matematikk, var denne måten å undervise matematikk på den 

naturlige måten og det var en selvfølge å undervise slik. Vedkommende så ikke på den 

undervisningsmåten som en spesiell måte. Men er det virkelig slik at det ikke spiller noen 

rolle hvordan vg-læreren underviser? Hvordan oppfatter elevene vg-lærerens undervisning? 

De av elevinformantene som har vært hans/hennes elev opplever at den måten vg-læreren 

gjennomgikk matematikk på i timen var av høy kvalitet, og nær matematikkundervisningen 

på universitetet. De har hatt en diskuterende undervisning hvor alle elevene i klassen var 

aktive, og de opplevde den samme situasjonen i MAT1100U forelesningene som var sterkt 

preget av diskusjon.  

 

Den nye lærerplanen viser til en del endring hvor den kan ha stor påvirkning på måten 

lærerne underviser. I den nye læreplanen som ble sendt ut til høring 18.mars 2019 står det at 

«Generalisering i matematikk R handler om at elevene oppdager sammenhenger og struktur 

og ikke blir presentert for en ferdig løsning» (Utdanningsdirektoratet, 2019). Tiden vil vise 

hvorvidt det er lett å gjennomføre dette for videregåendelærerne. Hvis læreren skal undervise 

slik så må materialet for undervisningen være på plass. Lærere må også ha nok kunnskap og 

selvtillit til å undervise på denne måten. 

 

Kort oppsummering 

Jeg vil si at det er en stor fordel med lærere som er kunnskapsrike og lærere som fremmer 

diskusjon i norske skoler. La oss tenke slik: vi kaller den kunnskapsrike læreren for A og den 

diskuterende læreren for B. Da er situasjonen slik at en lærer som både er A og B, er dyktig, 

og resultatet blir svært bra. A uten B skaper problemer for elevene; selv om det fortsatt er bra 

at læreren besitter A-delen, skaper det problemer at B-delen mangler. B uten A er også dårlig, 
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fordi en diskuterende lærer som ikke har kunnskaper fører til en poengløs diskusjon. Jeg 

mener at lærere på videregående kan produsere to «typer» elever; 1) de som tenker kritisk og 

vil finne mer ut av ting. Dette skjer når både A og B er til stede hos læreren, og 2) elever som 

gjerne vil at alt blir servert dem. Dette skjer når bare A er tilstede. Poenget er at matematikk 

er en eksakt vitenskap. I andre fag, som for eksempel samfunnsfag, kan man ha diskusjon, og 

målet er nettopp diskusjon; det er ikke noe fasit-svar. Dette er imidlertid ikke tilfellet i 

matematikk. Diskusjonen i matematikk må føre fram til et mål, og hvis læreren ikke mestrer 

dette, så er diskusjonen bortkastet tid.  

 

5.1.2 Undervisning i MAT1100U 
På den ene siden har vi kurset MAT1100 (ordinært løp) med en blanding av sterke, og 

kanskje ikke fullt så sterke studenter som gjennomgår fagstoffet på et semester. 

Undervisningen i MAT1100 er basert på ren forelesning i timene, og alt annet blir utelatt til 

studentene. Det er gruppetimer i tillegg til forelesning, men ingen oppgaver blir gjennomgått 

på forelesningene. Det er ikke lagt opp til diskusjon på forelesningene, bortsett fra noen 

veldig få ganger hvis noen rakker opp hånda og spør om noe. Dette er mitt og 

medstudentenes opplevelse av MAT1100 forelesning på universitetet i Oslo.  

 

På den andre siden er MAT1100U (forsertløp) kurset som skal holdes for forserte elevene fra 

videregående, de aller sterkeste i matematikk. Foreleseren til MAT1100U sier som tidligere 

nevnt at situasjonen i MAT1100U er annerledes på grunn av dynamikken i klassen. Elevene 

er ivrige for å lære, de er ikke redde for å stille spørsmål, og dette blir den gode drivkraften i 

klassen. Denne klassesituasjonen fører til gode og nyttige diskusjoner og løsninger. Jeg ser at 

dette er en unik mulighet for de sterke elevene til å blomstre ved hjelp av sine 

klassekamerater som gode støttespillere, og den dyktige foreleseren.  

 

Foreleseren på universitetet gjennomfører en aktiv diskusjon i timene sine også. 

Vedkommende ser på dialogen som verdifulle momenter og takker elevene sine for deres 

innsats, og for de gode spørsmålene de stiller. Undervisningen og resultatet blir forskjellige 

mellom de to kursene sier foreleseren. Foreleseren, som har hatt erfaring med begge kursene 

(MAT1100 og MAT1100U), nevner at de forserte elevene ligger karaktermessig en karakter 

høyere enn andre vanlige studenter som følger ordinært løp på universitetet. Det høres bra ut 

at forserte elevene på universitetet presterer høyt, men hvis ordinært løp studentene på 



 67 

universitetet hadde hatt samme betingelser og fordeler som MAT1100U ville de fremdeles 

prestere en karakter lavere? Både de som følger forsertløp og de som følger ordinært løp 

gjennomgår samme fagstoff, men de som følger forsertløp bruker som nevnt to semestre på å 

gjennomgå faget, mens ordinært løp gjennomgår det i løpet av ett semester. Forsert løp 

gruppen har både oppgaveregning og diskusjon i deres forelesninger med foreleseren, mens 

ordinært løp studentene har ren forelesning i deres timer. Hadde de som følger ordinært løp 

hatt de samme betingelsene som de som følger forsertløp er det godt mulig at 

karakterforskjellen hadde vært mindre. En fellesnevner for begge kursene er at elevene 

opplever overgangen som vanskelig. Rønning (2014) viser til hans undersøkelse om at 

førsteårsstudenter viser til en vanskelig overgang fra videregående matematikken til 

universitetsmatematikken. Elevinformantene som følger forsertløp har bekreftet at 

overgangen er stor og vanskelig. Dette burde ikke være tilfellet fordi de sterke elevene skulle 

ha hatt med mer enn nok av matematikken i ryggsekken. Hvem sin feil er det? Da det ikke er 

elevene sin skyld, ligger svaret i systemet. 

 

I intervjuet med informantene kom det frem at noen sliter med det høye nivået av 

utfordringer på universitetet fordi de er ikke blitt stimulert nok på videregående for å kunne 

takle dette nivået av utfordringer. Det oppstår to spørsmål for meg. For det første, er det 

virkelig slik at noen sliter med utfordringene? Andre spørsmålet er; burde disse elevene ha 

vanskeligheter med å følge forelesningene? Svaret på det første spørsmålet ligger i 

foreleseren og Rønning (2014) sine forklaringer av elever/studenter med lave karakterer 

bakgrunn fra videregående. Foreleseren nevner at de forserte elevene som har kommet inn på 

universitetet med lav karakter (karakter fem i begge R-matte fagene) sliter mest. Rønning 

(2014) referer til universitetets- og høyskolerådet studien som har med ordinære studenter fra 

forskjellige universiteter i Norge også konkluderer med at studenter med lav karakter fra 

videregående sliter mest på universitetet. Svaret på spørsmål to heller i både ja og nei retning. 

Ja, fordi utfordring er noe som utfordrer en person. Det er noe som ligger litt høyere enn 

personens kompetansenivå. Det er meningen at det skal være vanskelig. Svaret er nei, fordi 

forserte elever på universitetet burde kunne forskjellige metoder for å komme over 

utfordringene. Det å kunne jobbe med vanskelige utfordringer og komme fram til svar krever 

en god del trening. Hvordan man jobber med slike oppgaver, metoden som brukes for å 

nærme seg svaret er noe de forserte elevene burde tatt med seg fra videregående. Dette er en 

indikator på at nivået generelt i matematikken på videregående er veldig lav i forhold til 

universitetsnivå. 
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5.2 Bevisets betydning i overgangen 
Det er helt klart at bevis tar en stor del av universitetsmatematikken. Ikke bare i MAT1100U 

og MAT1100, men senere også, særlig i analysefagene dukker dette opp igjen. Så det er 

viktig at man har grunnsteinene på plass for at hele bygget går opp og ikke faller på grunn av 

mangel på stillas. Dickerson & Doerr (2012, s.716) kommer i deres studie med flere gode 

resultater som viser hvor viktig det er å lære elevene å bevise. De kom fram til at bevis 

utvikler matematiske tenkeferdigheter, gir forsterkning av elevens forståelse, utvikler logisk 

tenkeferdigheter og hjelper elevene til å tenke kritisk. I denne delen av kapittelet kommer jeg 

til å se på bevis på videregående skole versus bevis på universitetet. 

 

5.2.1 Forståelse innen bevis 
Bevis handler noe mer om å regne ut oppgaver, og er mest basert på logiske argumenter. 

Disse argumentere er resultater av matematiske resonnement. Informantene visste at bevis for 

dem er vanskelig, og mange av dem nevnte forskjellen mellom bevis på videregående og 

bevis på universitetet. Mine funn viser at elevene betrakter definisjonen av bevis på 

forskjellige måter. 

 

På universitetet er bevis noe mer enn bare implikasjoner da du beviser en setning og et 

teorem. I teoretisk matematikk har bevis en stor rolle og føring av bevis har røtter i logisk 

tenkning. Bevis er å tenke selv. Elevinformantene viser til vansker i dette området. Noen er 

flinkere til å tenke logisk, andre er fortsatt komfortabel med regning og vil helst slippe å ta 

den logiske tankegangen bak matematikken. Ut ifra elevens besvarelser på 

intervjuspørsmålene merker jeg at det er en kobling mellom lav prestasjon fra videregående 

og det å unngå logisk tenkning, versus høy prestasjon i matematikken og det å like logikken i 

matematikken. Mine funn sammenfaller med Rønning (2014) sine kommentarer. Rønning 

(2014) deler matematikken i to hovedområder; regneteknikken og den matematisk teori. Han 

hevder at svake elever foretrekker regning i stedet for matematikkens egenart, mens dette 

ikke er tilfellet for sterke elever. Sterke elever fokuserer mest på matematikken i sin 

teoretiske form ifølge Rønning (2014). Teoretisk matematikk handler om å finne årsak. Slik 

havner elevene i kognitive konflikter. Det vil si når tenkning ikke er i samsvar med 

omverdenen, tvinges en til utvikling og oppdagelse ifølge Piaget (Krumsvik, Säljö, 2013, 

s.65). 
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Eleven tvinges til å finne ut hvorfor ting er sånn som det er. Hanna (2000, s.8) hevder at «the 

best proof is one that also helps understand the meaning of the theorem being proved: to see 

not only that it is true, but also why it is true». Det Hanna (2000) og Hernandez-Martinez et 

al. (2011) hevder er en indikasjon på hvor viktig det er at en elev, ved hjelp av medelev eller 

lærer, finner ut «hvorfor» noe er sant. 

 

Realfagelevene som er ivrig til å lære mer kommer til å fortsette med matematikk videre. 

Elevinformantene er blant den gruppen som er veldig ivrige for å lære matematikken. På 

universitetet møter de matematikk i den teoretiske formen, og er nødt til å tenke logisk for å 

kunne jobbe med en god del av oppgaver som bevisoppgaver. De har møtt en annen, høyere 

matematikk på universitetet. Her blir de nødt til å jobbe med oppgaver og finne ut av ting 

selv. Det er der problemene for noen først dukker opp. Noen har «møtt veggen», noe som 

kunne vært unngått om de hadde deltatt på forkurset som blir gjennomført på universitetet før 

skolestart, nevner noen av informantene. 

 

På den ene siden har de en forståelse for tung overgang og ser på forkurs som en slags bro 

mellom videregående og universitetet. Mange forskere som Rønning (2014) har kommet til 

den konklusjonen at forkurs kan være et godt tiltak som kan settes i gang på universitetet for 

å gjøre studentene klar til studiestart på universitetet.  På den andre siden er disse forserte 

elevene toppelever, og et forkurs er ikke nødvendigvis riktig tiltak for dem. Disse elevene 

trenger ikke å ta et forkurs. Forkurs er for svake elever og ikke for elite elevene. Likevel er 

det slik at det elevene nevnte indikerer dessverre at de trolig trenger et forkurs. Jeg mener at 

problemet ikke er elevene; de burde i utgangspunktet ha nok matematikkunnskap fra 

videregående slik at de ikke skal behøve å tenke på forkurs som et alternativ. Hvis selv de 

forserte elevene trenger forkurs betyr det at det er noe fundamentalt galt. Dette betyr igjen en 

diskontinuitet mellom videregående og universitetet. Da er enten nivået på videregående for 

lavt eller nivået på universitetet for høyt. Dette tyder på diskontinuitet i læreplanene som 

Hernandez-Martinez et al. (2011) også påpeker. Dette er et klart og tydelig tegn på 

systemsvikt. Skolesystemet burde kritiseres for et slik gap mellom videregående og 

universitetet når selv de sterke sliter med overgangen. 

 

Rønnings (2014) presentasjon viser at selv de vanlige studentene som har tatt forkurs 

foretrekker regning fremfør den teoretiske matematikken. Dette viser at kvaliteten på 

forkurset ikke har vært bra nok for studentene. Det er indikasjon på en systemfeil i 
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undervisningen, og kan vise at undervisningen på universitetet ligger urealistisk høyt. 

Rønning (2014) sier at studenter som har tatt forkurs sliter. Dette viser at begynnelseskursene 

på universitetet er vanskelige selv for de forserte elevene og de som har tatt forkurs. 

 

5.2.2 Regne direktebevis versus verbalt direkte bevis 
Figur 8 under viser det første beviset elevinformantene blir møtt på første forelesning på 

universitetet. 

 
Figur 8:Eksempel på bevisføring fra forelesningsnotat (MAT1100U, 22.08.19) av Universitetet i Oslo 
(https://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/MAT1100U/h18/matu18-1.pdf) 

Foreleseren har skrevet klart og tydelig at dette er et bevis av to implikasjoner at 1) 𝑧 ∈

ℝ	 ⟹ 𝑧 = 𝑧  lettere sagt 𝑝 ⟹ 𝑞 og på den andre siden 2)	𝑧 = 𝑧 	⟹ 𝑧 ∈ ℝ (𝑞 ⟸ 𝑝) skal som 

fører til ekvivalens at 𝑧 ∈ ℝ ⟺ 𝑧 = 𝑧. Foreleseren har skrevet at man først antar 𝑧 ∈ 𝑅 og 

går videre med antakelsen og la   𝑧 = 𝑎 + 𝑖𝑏	basert på den informasjonen og kunnskap innen 

komplekse tall prøver foreleseren å komme til en implikasjon i dette tilfellet. Foreleseren gjør 

samme metode når en skal bevise 𝑞 ⟸ 𝑝. Tilslutt resonerer foreleseren seg logisk fram til 

ekvivalensen så beviset er fullført og viser det med dette tegnet (◾).  

 

For en matematiker eller en student som har hatt en del matematikkfag på universitetet er 

dette beviset veldig lett, men er det virkelig lett for alle studentene? Svaret er nei. Dette er 

ikke lett for førsteårsstudenter, og heller ikke for de forserte elevene på universitetet. Årsaken 

til det er at de nye studentene og forserte elevene som kommer rett fra videregående ikke er 

vant med en slik bevisføring. Elevene på videregående er vant til å se at bevis er det samme 

som å regne en formel og at det ikke er noe forklaringer underveis. Under vises et eksempel 
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fra en gammel versjon av Aschehoug R1 på hvordan et bevis presenteres og gjennomføres på 

videregående. 

 

Eksempel: 

n2 er et partall ⟹ n er et partall (1) 

Denne implikasjonen kan bevises på flere måter, for eksempel ved å bevise den 
kontrapositive implikasjonen til (1): n er ikke et partall ⟹ n2 er ikke et partall (2) 
 
Beviset for (2) er svært kort:  
Hvis n ikke er et partall, inneholder ikke n teller 2 som faktor. Da kan heller ikke n2 
inneholde 2 som faktor, og da kan n2 ikke være et partall. 
 

Det var hele beviset for (2).  
Men dermed har vi også bevist (1), for (1) er den kontrapositive implikasjonen til (2), og to 
kontrapositive implikasjoner uttrykker det samme. De er altså ekvivalente. 
 
Når vi beviser en gitt implikasjon ved å bevise den kontrapositive implikasjonen, blir beviset 
kalt et kontrapositivt bevis. 
 
Figur 9: Eksempel på kontrapositivt bevis fra Aschehoug gamle R1 bok 

 
 
Figur 9 viser til et eksempel på kontrapositivt bevis som står i videregående læreverk i 

matematikk. Beviset gjennomføres slik at 𝑝 ⟹ 𝑞 og 𝑖𝑘𝑘𝑒	𝑞 ⟹ 𝑖𝑘𝑘𝑒	𝑝. Matematikkspråket 

er enkelt og forståelig. Symbolspråket er ikke avansert og framgangsmåten er forklart. Alle 

stegene er helt klare og tydelig. Om dette beviset er vanskelig eller ikke, avgjøres av 

matematikkunnskapen og nivået i klassen. Det er klart og tydelig at nivået på figur 9 er 

forskjellig fra nivået på figur 8. Disse forskjellene viser at bevisnivået er veldig lavt på 

videregående i forhold til bevisnivået på universitetet. Det blir feil å forvente at nye studenter 

og forserte elever forstår bevis og bevisføring på universitetet når de ikke har jobbet med 

dette konseptet før.  

 

De to bevisføringene over viser til store forskjeller mellom bevisføring på videregående og 

bevisføring på universitetet. Det er vanskelig for nye studentene og forserte elevene å forstå 

𝑧 ∈ ℝ ⟺ 𝑧 = 𝑧  . På den ene siden forstår de ikke konseptet, og på den andre siden kan de 

ikke teknikkene som brukes på universitetet. Hva innebærer dette? Og hvordan skal de gå 

frem når de ikke er kjent med framgangsmåten?  Kanskje man kan si at de er ikke kjent med 

teknikken til den logiske resoneringen. Igjen fører dette til vanskeligheter hos studentene og 
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forserte elevene med å følge med helt fra begynnelsen når de grunnleggende tingene ikke er 

helt på plass.  

 

Direkte bevis på videregående er å regne direkte bevis, mens på universitetet er det mer 

verbalt direkte bevis. Som elevinformantene påpeker er en del tekster som skal tas med i 

bevisføring på universitetet, mens de før bare hadde tall og bokstaver. Dette gapet mellom å 

føre bevis som «regneformel», og å føre bevis «verbalt» skaper forvirringer. Dette fører til at 

en del av elevene/studentene ser ikke poenget i å bevise noe når noe er så intuitivt for dem, 

noe som de kan vise med tall eksempler. Eksempelet under viser et annet eksempel på direkte 

bevis. 

 
Figur 10: Eksempel på bevisføring, fra forelesningsnotat (MAT1100U, 26.09.2018) av Universitetet i Oslo 
(https://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/MAT1100U/h18/matu18-6.pdf) 

 
Dette eksemplet hadde foreleseren på universitetet gått gjennom noen dager før mitt intervju 

med elevinformantene, og det var helt nytt for dem at de skulle bruke 4
5
 i bevisføringen. Noen 
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av informantene refererte til slike beviser som har med epsilon. Spesielt når den halveres 

viste de stor forvirring rundt hvordan og når de skulle bruke dette, og i hvilke tilfeller. Er det 

så viktig og nødvendig å innføre 4
5
  så tidlig i skoleåret? Jeg har ikke svaret på dette, men en 

mulig forklaring kan være at det står i læreplanen til MAT1100U. En annen forklaring kan 

være at det ble innført fordi det forventes at forserte elever takler utfordringen fint og klarer 

dette. Noen av elevinformantene viste til mangel på forståelse i dette området. Dette indikerer 

at temaet er ikke optimalt for alle forserte elevene på universitetet. 

 

Bevisoppgaven 

Elevinformantene svarte på bevisoppgaven, som jeg med tips fra foreleser og veileder ga 

dem. De jobbet med oppgaven dagen før intervjudagen, og gjenfortalte den til meg på selve 

intervjudagen. Denne oppgaven ble gjennomført på slutten av intervjuet. Det som var 

interessant for meg var hvor flinke og reflekterte elevene var gjennom arbeidet deres. En 

mulig forklaring til den gode refleksjonen kan være at temaet var noe elevene har jobbet mye 

med på universitetet, og at foreleseren hadde gjennomgått det på forelesningen. De hadde god 

innsikt i temaet og bevisføringen. Kirsch (2014, s. 694) mener at før man beviser et teorem 

må elevene ha en viss grunnleggende forståelse slik at teoremet gir mening, og at elevene 

forstår det. Det var det jeg merket da elevinformantene gjennomgikk oppgaven. En annen 

mulig forklaring kan være at de hadde studert løsningsforslaget til denne oppgaven ettersom 

de hadde fått løsningsforslaget på en av forelesningene sine. Måten de representerte viste dog 

til stor forståelse innen temaet. Til tross for den gode refleksjonen og gjennomføringen 

nevner elevene at bevis og bevisføring på universitetet er totalt forskjellige fra det de hadde 

på videregående. Det er nå de ser mangelen og føler at de burde lært om det på videregående.  

Dette viser at noe burde gjøres med bevis på videregående når selv sterke elever sliter. En 

mulighet er å senke nivået på universitetet for å nå ut til flest mulig. På neste avsnitt vil jeg 

sammenligne den gamle og den nye læreplanen i forhold til bevis.  

 

5.2.3 Hva sier læreplanen om bevis 
Definisjon for bevis på videregående er blitt redusert til å vise implikasjoner og ekvivalens, 

og kan i beste tilfelle føre induksjonsbevis. Dette sammenfaller med hva Hemmi (2011) 

kaller for induksjon og uformellbevis.  

Basert på nåværende læreplanmål innen bevis, som er blitt nevnt i kapittel 2, tar videregående 

lærerne det riktige valget om undervisning av bevis på dette nivået. Videregående lærerne 
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underviser ifølge læreplanen, og elevene får med seg hva implikasjon og ekvivalens er, samt 

at de blir kjent med forskjellige metoder for å bevise noe. Enkle oppgaver blir gjennomført i 

timene, lærerne gir «oppskriften» og elevene følger. Noen lærere ser på bevisføring som et 

«ork» og hinder til forståelse istedenfor som en vei til forståelse, mener Hanna (2000, s.9).  

Når en leser de nåværende læreplanmålene i R1 kan man spørre seg selv om dette holder for 

å begynne på universitets bevisføring. Dette er veldig lite kunnskap innen bevis og 

bevisføring i forhold til det elevene møter på første forelesning på universitetet. Spesielt for 

de elevene som ikke har gått igjennom noe ekstra stoff eller ikke er blitt kjent med 

forskjellige metoder å gå løs på oppgaver.  

 

På den ene siden føler foreleserne på universitetet at elevene er svake, og på den andre siden 

synes elevene at nivået er høyt på universitetet. Hvem har rett? Svaret er ikke helt klart. Det 

som er helt klart er at skolesystemet svikter både lærer, elev og foreleser på forskjellige 

punkter, så grunnen til problemet og løsningen burde ligge hos dem. Jeg mener at det trolig 

burde skje en forandring i den gamle læreplanen, som kan få et rikere innhold. Da slipper 

man diskusjonen hvor elevene nevner at den ene læreren har gått gjennom noe ekstra i tillegg 

til pensumet i R1 og R2, som er relevant for universitetet, mens andre elever viser til mangel 

på kunnskap fordi læreren kun har holdt seg til pensum. Per i dag blir fokuset rettet mot 

læreren og eleven, og dette mener jeg er feil. Fokuset burde være rettet mot systemet som 

presser læreren til å ta forskjellige valg. En lik måte å tolke læreplanen vil gi en felles 

forståelse, og ikke slik det er i dag hvor lærerne tolker den på forskjellige måter, og baserer 

undervisningene på disse tolkningene.  

 

Læreverkene presenterer bevis på forskjellige måter og i forskjellige mengder. I tidligere 

utgaver av Aschehaugs lærebok var det ikke noe bevis for ABC-formelen. Denne fantes bare 

på nettsiden deres og ikke i læreboka. I Sinus-boka ble ABC-formelen forklart i slutten av 

kapittelet, noe som kunne tolkes som at dette ikke var så viktig. Sigmas lærebok var den 

eneste læreboken som gjorde beviset i løpende tekst. Dette viser at læreverkene tolker emner 

på forskjellige måter. Det viser også at de ikke har en klar ramme for hva som skal være med 

i en lærebok. Når både enkelte lærere og lærebokforfattere viser til forskjellige tolkninger av 

læreplanen, er dette en indikasjon på at noe ikke er riktig, og at læreplanen burde fornyes og 

tydeliggjøres for å fremme bedre læring hos elevene.  
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Den nye læreplanen er på vei ut og den nye er nå ute for høring. Man kan se at det har skjedd 

mange forandringer.  For det første og ikke minst er språket til læreplanen mer forståelig nå. 

Delmålene er blitt forklart mer i detalj i forhold til nåværende læreplan og dette minsker faren 

for å tolke læreplanen på forskjellige måter. Dette fører til en felles forståelse av innholdet 

som skal presenteres til elevene og på hvilken måte. Likevel er det fortsatt en del uklarheter i 

den nye læreplanen. Bevis ble ført inn i R2 og ikke R1 og målet ser slik ut: «avdekke de 

bærende ideene i et matematisk bevis og lage og forklare bevis» (Utdanningsdirektoratet, 

2019). Dette målet er på mange måter mer omfattende enn den gamle. Bevis har fått en 

høyere status i den nye læreplanen, men det er fortsatt uklarheter i det målet jeg har presentert 

her. Det står «lage og forklare bevis». Dette vekker forskjellige tolkninger - igjen hva ligger i 

ordet «lage»? Forklare? Mener de føre bevis og så forklare det videre? Skal elevene delta i 

den føringen? Er det slik at de to ordene viser til situasjoner hvor elevene skal ta i mot bevis 

og ikke være deltagende i å «lage» føre beviset? En helhetsvurdering av kjerneelementene i 

matematikk for realfag gir det uttrykket at det er mye fokus på diskusjon og dialog mellom 

lærer og elev. Og elevene skal være aktiv i timen, men fortsatt litt uklart. Ettersom den nye 

læreplanen ut på høring vil det kanskje kommer noen innspill som kan føre til noen 

forandringer.  

 

I denne delen av kapittelet har jeg skrevet om læreplanene på videregående. Læreplanene på 

universitetet skal være en videreutvikling av læreplanen på videregående, men det viser seg 

at det er diskontinuitet mellom videregående og universitetet, som igjen viser til en 

informasjonsmangel på begge sider av overgangen. Mangel på kommunikasjon mellom 

videregåendelærerne og universitetslærerne kan føre til det gapet som i dag er synlig. Det kan 

lages en plan som gjør overgangen mer flytende og ikke lage hinderløyper for studentene. 

I dette kapittelet diskuterte jeg to hovedfaktorer og deres betydninger for overgangen fra 

matematikk på videregående til matematikk på universitetet. Årsakene til vanskelig overgang 

ble diskutert, samt hva kan gjøres for at denne overgangen oppleves lettere. I neste kapittel 

kommer jeg til å oppsummere oppgaven min. Jeg kommer også inn på begrensinger ved 

oppgaven, samt noen forslag for videre forskning innen dette temaet. 
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6 Avslutning 
6.1 Oppsummering 
Denne masteroppgaven tar for seg følgende problemstilling:  

 

Hvordan oppleves overgangen fra matematikk på videregående skole til matematikk på 

universitetet av de videregående elevene som forserer i matematikk på universitetet?  

 

For å prøve å svare på forskningsspørsmålene knyttet til denne problemstillingen, brukte jeg 

en kvalitativ undersøkelse. I forbindelse med dette ble ni elever som forserer på universitetet, 

foreleseren som underviser forserte elevene på universitetet og en videregåendelærer, som 

har jobbet med forserte elever i mange år, intervjuet. En fordel med en semi-strukturert 

undersøkelse som jeg har brukt i min studie, er at elevene kan uttrykke sine følelser og 

synspunkter fritt rundt et tema som er bestemt av intervjueren (Dalen, 2011, s.26). Å benytte 

denne metoden hadde store fordeler for min studie hvor informantene kunne snakke fritt, 

samt at jeg fikk vite mer av hva de føler om overgangen.  

 

Resultatet fra intervjuene viser at forserte elevene hadde forskjellige syn på overgangen. 

Felles for de fleste var at overgangen var vanskelig. Bakgrunnen til disse tankene er blitt 

forklart i øvrige deler av oppgaven, i kapittel 4 hvor mine funn blitt presentert. Min analyse 

er basert på mine tolkninger av det som ble sagt i intervjusamtalene. Det kommer fram at 

først og fremst videregående lærere har stor påvirkning på om denne overgangen blir lett eller 

vanskelig.  Matematikkens innhold er en annen faktor som ofte ble nevnt av de informantene 

som mente at innholdet i universitetsmatte var ukjent og vanskelig for dem.  

 

Bevisoppgaver er et tema som ble nevnt i samtalene med informantene. Alle informantene 

ser på bevis som et vanskelig tema. De fleste elevinformanter mener at bevis ikke blir 

gjennomgått fullstendig på videregående. Det som gjøres er at stegene ble presentert, noe 

som ikke er tilfellet på universitetsnivå mener informantene. På universitetet er det forventet 

at man er selvstendig og jobber på egenhånd. Informantene mener selv at det å ha flere 

bevisoppgaver og bevisføring på videregående vil kunne ha stor betydning for både 

forståelsen og gjennomføring av bevisoppgaver på universitetet. Elevinformantene viste til 

forskjellen mellom læreverkene i matematikk på videregående og universitetene. Ord og 
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utrykk er godt forklart i matematikkbøker på videregående, noe som de savner i universitetets 

matematikkbøker. Elevinformantene sier at foreleseren deres forklarer alle de nye ordene og 

uttrykkene som dukker opp i undervisningen, noe som er veldig positivt. 

 

Da elevinformantene jobbet med bevisoppgaven som de fikk av meg, viste de at de er bundet 

til en bestemt måte å løse oppgaven på; den algebraiske. Dessuten er resonnementene 

troverdige og argumentene deres er gode. Elevene viser en god forståelse innen oppgaven, og 

de viser evne til å argumentere for deres løsningsforslag. Elevene har altså en logisk 

tankegang. De nevnte at de hadde jobbet med slike oppgaver på universitetet. De hadde dog 

ikke jobbet med bevisoppgaver på videregående på den måten som de gjør det på 

universitetet. De fleste av informantene nevner i større eller mindre grad, at det akademiske 

språket på universitetet er tungt og i stor kontrast fra det mer vanlige språket de har brukt i 

tretten år forut. Igjen er dette avhengig av lærernes måte å gjennomgå faget på, både på 

videregående og på universitetets nivå. 

 

Hensikten med studien min var å vite hvordan disse elevene, som beregnes som sterke og 

motiverte elever, opplever overgangen fra matematikken på videregående til matematikken 

på universitetet. Mine resultater kan sammenlignes med studien som Rønning (2014) 

refererer til. Han fant ut at studenter generelt opplever overgangen vanskelig. Videre 

kategoriserte han vanskene i tre grupper som gjald for vanlige studenter som var student på 

universitetet mens undersøkelsen pågikk. Jeg ville i min studie finne ut om de forserte 

elevene på universitetet opplever overgangen på samme måte som de vanlige studentene og 

eventuelt hva som skyldes vanskene.  

 

I intervjuene med informantene kom det frem at det er en overgang fra regneoppgaver på 

videregående til mer teoretisk matematikk på universitetet. Bevis og bevisføring var ett av 

eksemplene som kom frem under samtalene. Dette sammenfaller med det Rønning (2014) 

viser. Et annet problem gjaldt det matematiske språket og notasjon. Elevinformantene pekte 

tydelig på at språkbruken er forskjellig, og det har blitt innført mange begreper, uttrykk og 

symboler som er ukjente for mange av elevinformantene. Dette også er i samsvar med det 

Rønning (2014) nevner. Mange av elevinformantene pekte på at de ikke er blitt nok forberedt 

fra videregående til universitetet. Dette igjen er i samsvar med Rønning (2014). Alt i alt er 

vanskene som min studie har kommet frem til i samsvar med Rønning (2014) sine kategorier.  
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Jeg kan konkludere med at problemet gjelder både studenter som følger ordinært løp på 

universitetet og de sterke elevene som forserer på universitetet. Dette viser at feilen ligger 

hverken hos studenter som følger ordinært løp eller de forserte elevene. Feilen kan ikke ligge 

hos lærerne heller fordi de gjør den jobben de er blitt bedt om. Mine funn viser seg at elever 

som har hatt en vanlig lærer, som ikke har lært bort noe mer enn det pensumet tilsier, sliter. 

Dette burde ikke være tilfellet da hva man kan kalle «vanlige lærere» burde være nok. En kan 

derfor tenke at den jobben lærerne er blitt bedt om å gjøre ikke er nok, og at feilen befinner 

seg i skolesystemet.  

 

Svaret på problemstillingen kan ikke oppsummeres i én setning eller begrunnes med én 

bestemt faktor. Det er en samling av faktorer som har påvirkning på denne overgangen. 

Dessuten er det flere aktører som kan gripe inn og løse problemet. Selvsagt er ikke denne 

oppgaven en komplett studie, og det er fortsatt rom for å jobbe videre og utdype mer innen 

dette området. 

 

6.2 Begrensninger  
I denne studien jeg har brukt en kvalitativ undersøkelse av kun ni elever. Som Firebaugh 

(2008, s.26) mener gir et stort utvalg større «Analytic Power». Et større utvalg vil bedre 

kunne gi rom for sammenligninger og utforskninger, samt at det blir lettere å forklare og 

tolke. Med flere elever fra forskjellige skoler rundt omkring i Norge, som tar forsering eller 

har benyttet seg av dette tilbudet, kunne det kanskje vært mulig å nærme seg en 

generalisering av problematikken. Et rikt intervju med gode oppfølgingsspørsmål, samt et 

spørreskjema kunne ha gitt bedre resultater. 

 

Utvalgskriteriene var dessuten begrenset, selv om de alle var forserte elever. Elvene var 

likevel på forskjellige nivåer i skalaen innen matematikk kompetanse, selv i den homogene 

gruppen. Jeg utførte intervjuet på begynnelsen av kursoppstart. Trolig hadde det gitt bedre 

resultater om jeg kunne ha hatt et følge-intervju på slutten av kurset. Det kunne i tillegg ha 

vært en kontrollgruppe med vanlige studenter, slik at jeg kunne ha sammenlignet de to 

gruppene. Dette ville ha kunnet gi et mer korrekt svar på hvordan overgangen oppleves, og 

hva man kan gjøre. I dette studiet var ellers tiden en begrensende faktor. Likevel er det mulig 

å si at mine resultater sammenfaller med det Rønning (2014) viser til. Ifølge han føler 

ordinære studenter at overgangen er vanskelig, noe elevinformantene også peker på.  
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6.3 Veien videre 
Med mer kunnskap om hvordan overgangen mellom matematikk på videregående og 

matematikk på universitetsnivå oppleves, kan skolesystemet rette på læreplanene, noe som vil 

kunne gi en mykere overgang. Både universitetslærerne og videregåendelærerne kan 

tilrettelegge undervisningen etter elevers forutsetninger og potensiale. Dette kan føre til en 

bedre prestasjon og mindre frafall hos elevene. 

 

Mine resultater kan være til nytte for både videregående- og universitetslærere, samt de som 

lager læreplanen og tilrettelegger forsering for sterke elever. Ikke minst de som planlegger 

ekstra kurs eller forkurs for vanlige studenter og forserte elevene vil kunne ha nytte av denne 

studien. Politikere som stiller forsering, høy utdanning og høy prestasjon i rampelyset kan 

også ha interesse av studien. Mer kunnskap innen hva elevene mangler når de kommer til 

universitetet og tar et matematikkstudie kan bidra til å tilrettelegge undervisningen på en mer 

hensiktsmessig måte for disse elevene. Dette vil kunne føre til høyere presentasjon, og ikke 

minst minske frafall på universitetet. 

 

Det trengs flere studier innen emnet for å dekke faktorene som er av betydning for 

overgangen. Elevinformantene pekte ut flere faktorer som hadde betydning for overgangen, 

men som tidligere nevnt på grunn av min begrensede tid fokuserte jeg bare på to 

hovedfaktorer. En ny undersøkelse som vil bare ta hensikt til faktorene som har betydning for 

overgangen kan være nyttig og betydningsfull.  

 

Et større antall informanter vil være viktig for å bedre se hvordan overgangen oppfattes og 

oppleves, samt hva som kan gjøres for å gjøre denne overgangen «mykere». Alt peker på at 

mer dybde i matematikkundervisning på videregående er nødvendig, særlig for dem som tar 

utdanning innen realfag. Om det å heve nivået på videregående, eller om man bør senke nivå 

på universitetet, er en god løsning for å gjøre overgangen mykere, samt for å få mindre frafall 

blant første-års studenter og bedre karakterer, bør det forskes videre på. 
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Vedlegg B-Informasjonsskriv (Lærer) 
Vil du delta i forskningsprosjektet 

Hvordan oppleves overgangen fra videregående skole matematikk til 
universitetets matematikk av de elevene som forserer i matematikk på 
universitetet.  

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å forske på 
overgangen fra videregående til universitetets matematikk. I dette skrivet gir vi deg 
informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

Formål 
Studier peker på at et høyt antall matematikkstudenter presterer lavt første semesteret på 
universitetet og at det er stort frafall. Det er veldig mange som dropper ut av 
matematikkstudier. De som overlever er muligens de som i utgangspunktet hadde minst 
problemer med universitetsmatematikk. Årsaken til dette er blitt omtalt som stor 
overgangsforskjell mellom videregående matematikk og universitetsmatematikk. Basert på 
dette ville jeg gjerne finne ut om dette er tilfelle og eventuelt hva kan man gjøre.  
 
Problemstillinger / forskningsspørsmål som skal analyseres.  
Dette er en master oppgave. 
 
Problemstillingen er: Hvordan oppleves overgangen fra videregående skole til universitetet 
av de elevene som forserer i matematikk på universitetet.  
 
For å svare på denne problemstillingen vil jeg forsøke å finne ut av følgende 
Forskningsspørsmål: 
 

1. Studenten: 
 Hvilke elever velger forsering og hvorfor? 

2. Undervisningen:  
På hvilken måte tilpasses undervisningen fra universitets side? 
 

3. Tilpassing:  
Hvordan tilpasser elevene som forserer den nye undervisningsformen og det nye 
innholdet?  
 

4. Overgang/konklusjon 
Er overgangen et hinder eller en mulighet for elevene til å utvikle sine matematiske 
kunnskaper? 

Hva kan dette studie fortelle oss? Hva kan videregående lærere og universitetets lærere lære 
av dette studie om forserte elever? 
 
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Det Utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo Blindern-institutt for 
lærerutdanning og skoleforskning - er ansvarlig for prosjektet 
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Hvorfor får du spørsmål om å delta? 
Utvalget mitt består av de lærerne som jobber med de elevene som går fortsatt på 
videregående og samtidig forserer i matematikk på universitetet. For å kunne dekke svar på 
problemstillingen min trenger jeg informasjon fra dette utvalget. Jeg velger 1 lærer fra 
videregående og 1 lærer fra universitetets side.   
Jeg har fått kontaktopplysninger til læreren på videregående skolen fra hjemme siden til 
skolen han jobber på. Jeg har fått kontaktopplysninger for læreren fra universitetet fra 
hjemme siden til UIO.  
 

Hva innebærer det for deg å delta? 
Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du blir med på en intervjue. Det vil ta deg 
ca. 30- 45 minutter. intervjuet inneholder spørsmål om Deres syn om forsering, tilpasset 
opplæring, valg av pensum, bevisføring, matematiske symbolspråk, resultatet, 
karakterforskjellene mellom vanlige studenter kontra forserte studenter og overgangen.  

 Dine svar fra intervjuet blir registrert. Jeg tar lydopptak og notater fra intervjuet. 
 
Det er frivillig å delta 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 
samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 
Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 
trekke deg. 
 
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 
behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

• Jeg og veilederen min vil ha tilgang til intervju notatetene og lyd opptakene  
• Navnet og kontaktopplysningene dine vil jeg erstatte med en kode som lagres på egen 

navneliste adskilt fra øvrige data, lagre datamaterialet innelåst på pc-en. 
 
 
Deltakerne vil ikke gjenkjennes i publikasjon 
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 
Prosjektet skal etter planen avsluttes 30.01.2020. 
Alle personopplysninger og eventuelle opptak ved prosjektslutt skal anonymiseres og slettes.  
 
Dine rettigheter 
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 
- å få rettet personopplysninger om deg,  
- få slettet personopplysninger om deg, 
- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 
- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 
 
 
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 
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Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 
 
På oppdrag fra (Det Utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo Blindern-
institutt for lærerutdanning og skoleforskning) har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS 
vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 
personvernregelverket.  
 
Hvor kan jeg finne ut mer? 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt 
med: 

• Det Utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo Blindern-institutt for 
lærerutdanning og skoleforskning  

• Shiva Payeh-Bandy(student) tel:99708139 email: shivab@student.matnat.uio.no 
• Helmer Aslaksen (Veileder) tel:22844482 email: helmer.aslaksen@ils.uio.no  
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no) 

eller telefon: 55 58 21 17. 
 
 
 
Prosjektansvarlig   
 Eventuelt student 
(Forsker/veileder)                                          Shiva Payehbandy 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
Samtykkeerklæring  
 
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet” Hvordan oppleves overgangen fra 
videregående skole matematikk til universitetets matematikk av de elevene som forserer i 
matematikk på universitetet.” og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 
¨ å delta i intervju 
¨ Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 

30.01.2020 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg C-Intervjuguide (vg-lærer og 
foreleser) 
Vg-lærer 
Litt	uformell	prat. 
Forklare	formål:	Studier	peker	på	at	et	høyt	antall	matematikkstudenter	presterer	lavt	første	
semesteret	på	universitetet	og	det	er	stort	frafall.	Det	er	veldig	mange	som	dropper	ut	av	
matematikkstudier.	De	som	overlever	er	kanskje	de	som	i	utgangspunktet	hadde	minst	
problemer	med	universitets	matematikk.	Grunnen	til	dette	er	blitt	omtalt	som	stor	overgang	
forskjell	mellom	videregående	matematikk	og	universitets	matematikk.	Basert	på	dette	ville	
jeg	gjerne	finne	ut	om	dette	er	tilfelle	og	eventuelt	hva	kan	man	gjøre	for	å	myk	gjøre	denne	
overgangen. 
Informere	om	opptak	og	samtykke: 
Det	blir	lydopptak.	Og	få	samtykke	for	lydopptak	og	intervjuet. 
Start	opptak	
Del1) 

1. Hvem	er	du	og	hva	jobber	du	med?	
2. Hvor mye matematikk har du? 

• Hovedfag i matematikk eller master i andre fag 
3. Hvor	lenge	har	du	vært	i	dette	yrket? 

Del	2) 
4. Hvor	mange	av	dine	elever	har	tatt	mat	1100U? 
5. Er	elevene	dine	som	forserer	ekstremt	gode,	eller	“normal”	gode	i	matematikk? 

• Er de spesielt opptatt av matematikk eller er de bare “generelt	skoleflinke”? 
• Får de alle karakteren 6? 
• Er elevene som forserer mer matematisk modne enn andre? 
• Bruker de mer presist matematisk språk, noe som du gjør bevist 
• Forstår de bevis  

6. Er det en annen måte du beskriver dem på som skiller dem fra de andre elevene? 
7. Basert på elevens intervjue du gjør noe annerledes i timene dine. Hva er det du gjør 

spesielt for å forberede elevene til forsering i MAT100U? 
• hvilket	tema 
• Bevis? 
• Plenum	eller	ikke?	Mindre	grupper/	One	on.one? 
• Hvilke	bevisoppgaver	gjennomgår	du	med	elevene? 
• Gir	du	presis	definisjoner,	at	elevene	skal	bruke	matematiske	begreper	riktig 
• Andre	eksempler.	Er	det	noe	annet	du	gjør	fordi	du	vet	at	mange	av	de	

elevene	skal	gå	på	videre	studier	for	å	gjøre	dem	forbered	til	videre	studier? 
• Hvordan	utfordrer	du	elevene	i	timen?	 

 
8. Hvor	mye	bruker	du	geogebra?	Bruker	du	den	mer	eller	mindre	enn	andre	lærere,	

bruker	du	den	som	illustrasjonsverktøy,	hjelpemidler	for	å	løse	oppgaven	eller	for	å	
forklare	ting? 

9. Har	matematikk	bedre	forserings	tilbud	enn	andre	fag? 
10. Synes	du	for	mange,	for	få	eller	passe	mange	av	dine	elever	tar	MAT1100U? 
11. Reklamerer	du	for	forsering	i	matematikk? 
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• overtale	elever	/	foresatte 
 

12. Hvordan det er med kjønnsdelingen? Etniske bakgrunn? 
13. Er	det	noe	gruppepress? 

• 	 
14. hvordan	finner	elevene	ut	om	dette	tilbudet? 

• eleven	selv 
• universitetet 
• skolen 
• lærere 
• eller	foresatte 

 
15. Tilbyr dere Matte X? 

• Synes du matte X er et godt fagtilbud? 
• Hvem tar det? Hvorfor? 

16. hva	tenker	du	om	overgangen	mellom	VGS	og	UH? 
17. Har	du	snakket	med	tidligere	elever	om	hvordan	de	opplevde	overgangen? 
18. Hva	mener	du	om	MAT	1100U? 

• Hva	har	du	hørt	fra	elevene? 
19. Tror	du	at	MAT1100U	gjør	overgangen	bedre? 
20. Hva	ville	du	har	gjort	hvis	du	underviser	på	en	skole	som	Ulsrud?		Og	Hva	ville	du	har	

gjort	for	å	få	fram	talent? 
21. Hva	er	det	du	mener	kan	overføres	til	andre	skoler. 
22. Hva	bør	gjøres	for	at	overgangen	blir	lette	for	elevene	etter	din	mening? 

• Skolesystemet bør forandres? 
• Eller Universitets høyskole-sektor bør gjøre ting annerledes? 
• Eller Mener du andre lærere bør gjøre det samme som han gjør? 

 
 
 
 

Foreleser  
 
Fase	1	 
Rammesetting 

3-5	
min 

Litt	uformell	prat. 
Forklare	formål:	Studier	peker	på	at	et	høyt	antall	
matematikkstudenter	presterer	lavt	første	semesteret	på	
universitetet	og	det	er	stort	frafall.	Det	er	veldig	mange	som	dropper	
ut	av	matematikkstudier.	De	som	overlever	er	kanskje	de	som	i	
utgangspunktet	hadde	minst	problemer	med	universitets	
matematikk.	Grunnen	til	dette	er	blitt	omtalt	som	stor	overgang	
forskjell	mellom	videregående	matematikk	og	universitets	
matematikk.	Basert	på	dette	ville	jeg	gjerne	finne	ut	om	dette	er	
tilfelle	og	eventuelt	hva	kan	man	gjøre	for	å	myk	gjøre	denne	
overgangen. 
Informere	om	opptak	og	samtykke: 
Det	blir	lydopptak.	Og	få	samtykke	for	lydopptak	og	intervjuet. 
Start	opptak 
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Fase	2 
Fokusering 

30-
45 
min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette	er	et	semi-strukturert	intervju	oppfølgingsspørsmålene	er	
avhengig	av	hva	informanten	svar	på	hovedspørsmålene.	
Hovedspørsmålene	mine	er	de	som	er	blitt	nevnt	nedenfor: 
lærer	1: 
 
Del	1) 
1.Hvem	er	du	og	hva	jobber	du	med? 
2.Hvor	lenge	har	du	vært	i	dette	yrket? 
3.Har	du	jobbet	med	forserte	elever? 

• Hvor	lenge 
4.Hva	synes	du	om	matematisk	kompetansen	til	de	elevene?	
Del	2) 
5.Gjør	du	noe	spesielt	for	å	forberede	elevene	til	forsering? 

• hvilket	tema	
• Bevis?	
• er	det	noe	de	fleste	i	klassen	gjør	
• hvis	bare	noen	hvem	og	hvorfor?	

6.	hvordan	er	det	men	kjønnsdelingen	i	klassen? 
7.	De	som	forserer	er	det	de	som	vil	spesialisere	seg	i	matematikk? 
8.Har	matematikk	bedre	forserings	tilbud	enn	andre	fag?	 
9.Reklamerer	du	forsering	i	matematikk? 

• overtale	elever	/	foresatte	
10.	Er	det	noe	gruppepress? 

• variasjon	i	antall	påmeldte	til	kurset	fra	år	til	år	
11.	hvordan	finner	elevene	ut	om	dette	tilbudet? 

• eleven	selv	
• universitetet	
• skolen	
• lærere	
• eller	foresatte	

12.	Hva	er	matte	X 
13.	Hva	mener	du	om	MAT	1100U? 

• Hva	har	du	hørt	fra	elevene?	
14.	hva	tenker	du	om	overgangen	mellom	VGS	og	UH? 
15.	Har	du	snakket	med	tidligere	elever	om	hvordan	de	opplevde	
overgangen? 
16.Tror	du	at	MAT1100u	gjør	overgangen	bedre? 
 

Fase	3 
Tilbakeblikk 

5 
min 

• Oppsummering: 
• Er	det	noe	du	vil	legge	til? 
• Takker	for	deltakelsen. 
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Vedlegg D-Informasjonsskriv (elev) 

Vil du delta i forskningsprosjektet   

             Dine opplevelser av overgangen fra videregående til universitetets matematikk? 
 
 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å forske på 
overgangen fra videregående til universitetets matematikk. I dette skrivet gir vi deg 
informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 
 

Formål 
Studier peker på at et høyt antall matematikkstudenter presterer lavt første semesteret på 
universitetet og at det er stort frafall. Det er veldig mange som dropper ut av 
matematikkstudier. De som overlever er muligens de som i utgangspunktet hadde minst 
problemer med universitetsmatematikk. Årsaken til dette er blitt omtalt som stor 
overgangsforskjell mellom videregående matematikk og universitetsmatematikk. Basert på 
dette ville jeg gjerne finne ut om dette er tilfelle og eventuelt hva kan man gjøre.  
 
Problemstillinger / forskningsspørsmål som skal analyseres.  
Dette er en master oppgave. 
 
Problemstillingen er: Hvordan oppleves overgangen fra videregående skole til universitetet 
av de elevene som forserer i matematikk på universitetet.  
 
For å svare på denne problemstillingen vil jeg forsøke å finne ut av følgende 
Forskningsspørsmål: 
 

5. Studenten: 
 Hvilke elever velger forsering og hvorfor? 
 

6. Undervisningen:  
På hvilken måte tilpasses undervisningen fra universitets side? 
 

7. Tilpassing:  
Hvordan tilpasser elevene som forserer den nye undervisningsformen og det nye 
innholdet?  
 

8. Overgang/konklusjon 
Er overgangen et hinder eller en mulighet for elevene til å utvikle sine matematiske 
kunnskaper? 

Hva kan dette studie fortelle oss? Hva kan videregående lærere og universitetets lærere lære 
av dette studie om forserte elever? 
 
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Det Utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo Blindern-institutt for 
lærerutdanning og skoleforskning - er ansvarlig for prosjektet 
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Hvorfor får du spørsmål om å delta? 
Utvalget mitt består av de elevene som går fortsatt på videregående og samtidig forserer i 
matematikk på universitetet. For å kunne dekke svar på problemstillingen min trenger jeg 
informasjon fra dette utvalget. Jeg velger 10 av de som er villig til å delta på forskningen 
min.  

Hva innebærer det for deg å delta? 
Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du blir med på en intervjue. Det vil ta 
deg ca. 30- 45 minutter. intervjuet inneholder spørsmål om: Hvorfor forsering, deres plan 
videre, deres syn om tilpasset opplæring og læreplanen, elevenes opplevelse av fagnivået, 
motivasjon, selvregulering og selvoppfatning, matematiske symbolspråk, bevisføring og 
deres opplevelse av overgangen fra videregående til universitetet. 
 Dine svar fra intervjuet blir registrert. Jeg tar lydopptak og notater fra intervjuet. 
 
Foreldre kan få se intervjuguide på forhånd om det er ønskelig ved å ta kontakt.  
 
Det er frivillig å delta 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 
samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 
Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 
trekke deg.  
 
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 
behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

• Jeg og veilederen min vil ha tilgang til intervju notatetene og lyd opptakene  
• Navnet og kontaktopplysningene dine vil jeg erstatte med en kode som lagres på egen 

navneliste adskilt fra øvrige data, lagre datamaterialet innelåst på pc-en. 
 
 
Deltakerne vil ikke gjenkjennes i publikasjon.  
 
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 
Prosjektet skal etter planen avsluttes 30.01.2020. 
Alle personopplysninger og eventuelle opptak ved prosjektslutt skal anonymiseres og slettes.  
 
Dine rettigheter 
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 
- å få rettet personopplysninger om deg,  
- få slettet personopplysninger om deg, 
- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 
- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 
 
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 
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På oppdrag fra (Det Utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo Blindern-
institutt for lærerutdanning og skoleforskning) har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS 
vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 
personvernregelverket.  
 
Hvor kan jeg finne ut mer? 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt 
med: 

• Det Utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo Blindern-institutt for 
lærerutdanning og skoleforskning  

• Shiva Payeh-Bandy(student)tel: 99708139  email: shivab@student.matnat.uio.no 
• Helmer Aslaksen (Veileder) tel:22844482 email: helmer.aslaksen@ils.uio.no  
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no) 

eller telefon: 55 58 21 17. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Prosjektansvarlig   
 Eventuelt student 
                                                                      Shiva Payeh-Bandy 
(Forsker/veileder) 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Samtykkeerklæring  
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet (overgangen fra videregående til 
universitetets matematikk), og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 
 

¨ å delta i intervju 
¨ Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 

31.01.2020 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg E-Intervjuguide (Elev) 
 
Fase	1	 
Rammesetting 

3-5	
min 

Litt	uformell	prat. 
Forklare	formål:	Studier	peker	på	at	et	høyt	antall	
matematikkstudenter	presterer	lavt	i	det	første	semesteret	på	
universitetet	og	det	er	stort	frafall.	Det	er	veldig	mange	som	dropper	
ut	av	matematikkstudier.	De	som	overlever	er	kanskje	de	som	i	
utgangspunktet	hadde	minst	problemer	med	
universitetsmatematikk.	Mange	tror	at	grunnen	til	dette	er	en	for	
stor	forskjell	mellom	videregående	matematikk	og	
universitetsmatematikk.	Basert	på	dette	vil	jeg	gjerne	finne	ut	om	
dette	er	tilfelle	og	eventuelt	hva	kan	man	gjøre	for	å	mykgjøre	denne	
overgangen. 
 
Informere	om	opptak	og	samtykke: 
Det	blir	lydopptak.	Få	samtykke	for	lydopptak	og	intervju. 
Start	opptak 
 

Fase	2 
Fokusering 

30-
45 
min 

Dette	er	et	semi-strukturert	intervju.	Oppfølgingsspørsmålene	er	
avhengig	av	hva	informanten	svar	på	hovedspørsmålene.	
Hovedspørsmålene	mine	er	de	som	er	blitt	nevnt	nedenfor: 
 
Del	1) 
1.Hvem er du og hvorfor er du her på universitetet? 
2.Si noe om din interesse for matematikk. 
3.Hvilken type forsering har du benyttet deg av tidligere?  
4.Har du forsering i andre fag?  

• Hvilke fag? 
5.Hvorfor har du valgt å fortsette med forsering?  
6.Er matematikk det faget du liker best? 

• Hvis ikke, hva liker du best? 
7.Hva planlegger du å studere etter videregående? 
8.Hvorfor liker du matematikk? 
9.Hva gjør deg god i matematikk? 
10.Jobber du annerledes med matematikk en med andre fag? 
11.Er det noen forskjeller på måten du jobber med matematikk 
sammenlignet med de andre elevene på skolen? 
12.Er det forskjell i arbeidsmengden din nå enn i fjor? 
13.Er det forskjell i måten du arbeider på? 
14.Hva synes du er hovedforskjellen på matematikk på videregående 
og universitetet? 
15.Er det noen forskjeller på måten lærere på VGS og universitetet 
snakker om matematikk? 

• Hva er eventuelt forskjellen? 
16.Synes du matematikkundervisning på videregående har forberedt 
deg på matematikkundervisning på universitetet? 
17.Er det noe du synes burde gjøres annerledes i 
matematikkundervisningen på videregående for å forberede elevene 
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bedre på universitetet. 
18.Hva lærer du mest av på videregående matematikkundervisning i 
klassen eller å arbeide utenfor klassen? 
19.Hvilke forventninger hadde du til universitets matematikk? 
20.Hvordan er det universitetsmatematikk for deg nå? 
21.Leser du mye av forklaringene i lærebøkene på videregående, eller 
bruker du den mest som oppgavesamlinger. 
22.Bruker du andre arenaer for matematikklæring? for eksempel khan 
academy/ campus inkrement andre matematiske nettsider.  
23.matematisk symbolspråk hvordan har utviklet hos deg. 
24.Ser du stor forskjell i å bruke matematiske symbolspråket nå enn 
før.  
25.Føler du at du kommer til å klare å ta eksamen i faget på slutten av 
skoleåret og få en god karakter? 

• hvorfor det?  
 
Del	2) 
 
1.Kan	du	nevne	noen	bevis	som	du	har	sett	på	VGS? 
2.Har	du	hatt	om	bevisføring	i	videregående	matematikk? 
3.Hva	synes	du	om	bevisføring?	 
4.Hvorfor	trenger	du	å	lære	bevis? 
5.Hva	synes	du	er	vanskeligst	ved	bevis? 
6.Synes	du	at	foreleseren	på	universitetet	bruker	ord	og	uttrykk	på	
en	annen	måte	enn	du	er	vant	til?	 
7..Er	det	diskusjoner	om	bevis-	eller	bevisteknikker	i	forelesningene	
dine	nå? 
8.	Er	det	forskjell	i	bevisføringer	mellom	universitetsmatte	vs.	
videregående	matte?	 
9.Hvordan	gikk	du	frem	for	å	svare	på	bevisoppgaven? 

• Brukte	du	noen	gamle	matematiske	kunnskaper	eller	
anvendte	du	nye	kunnskaper	som	du	har	lært	i	dette	
semesteret?	 

 
Tilslutt: 
Si	noen	ord	om	hvordan	du	opplevde	overgangen	mellom	
videregående	matematikk	og	universitetsmatematikk. 
 

Fase	3 
Tilbakeblikk 

5 
min 

• Oppsummering: 
• Er	det	noe	du	vil	legge	til? 
• Takk	for	deltakelsen! 

 
 

 


