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Godt nyttår !
Matematikkåret 2005 brakte oss en god del 

overraskelser. En av dem sto popartisten Kate 
Bush for. På hennes siste album ”Aerial” synger 
hun om de første 120 sifrene i tallet π. 

π
Sweet and gentle and sensitive man
With an obsessive nature and deep fascination
For numbers
And a complete infatuation with the calcula-
tion 
Of PI

Oh he love, he love, he love
He does love his numbers
And they run, they run, they run him
In a great big circle
In a circle of infi nity
3.1415926535 897932
3846 264 338 3279

Bildet på coveret på CDen ser ut til å være et 
øylandskap men det kan også være et utsnitt av 
den kjente Mandelbrotmengden et matematisk 
kultobjekt som ble så kjent på 80-tallet. Man 
kan jo håpe at matematikken endelig vil fi nne 
sin plass i populærkulturen med Kate Bush som 
foregangsfi gur. Flisespikkere har alt funnet ut at 
Kate Bush gjør en feil i den femtifjerde posisjo-

nen etter kommaet og at hun senere utelater en 
rekke på 22 posisjoner av π. 

Selvsagt er ikke presisjon hovedsaken med 
en slik sang. Men det at representanter fra 
den populære kulturen benytter seg av avan-
sert matematikk kan gi matematikken et nytt 
ansikt. Så får vi se om ikke bare lærerne, men 
også noen fra den yngre garden, hører på Kate 
Bush.

Det foreliggende hefte av TANGENTEN er 
et temahefte om algebra. Internasjonale tester 
viser at norske elever strever med algebra. 
Denne delen av matematikken krever ofte spe-
sielt mye abstraksjon og vil vel aldri bli en del 
av populærkulturen blant ungdommene. Men 
enkelte av artiklene i dette temanummeret viser 
at ungdommer kan la seg engasjere i algebra når 
innlæringen skjer via en kombinasjon av lek/
spill og en undervisning som bygger opp under 
læring av algebra ungdommene ser de har behov 
for i spill. Abstrakt tenkning bygger på meta-
forer. Ungdommenes kompetanse ligger gjerne 
på grafi sk forståelse som de blant annet utvi-
kler gjennom bruk ab IKT. Kanskje kan en slik 
kompetanse ha verdi i innlæringen av algebra? 
Klarer vi å bygge bro?
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Marit Lahn-Johannesen

Indisk algebra

I India kan vi fi nne spor av matematikk helt til-
bake til ca. 2500 f. Kr., men det var først i den 
klassiske perioden, 500 e. Kr–1200 e. Kr. det for 
alvor ble fart i den matematiske utviklingen i 
landet. Matematikken fi kk etter hvert  plass som 
et eget fag og der ble grunnlagt egne læresteder. 
Kommunikasjonen bedret seg betydelig, først 
og fremst mellom de forskjellige lærestedene i 
India, men også til nabolandene Persia og Kina. 
Herfra ble den indiske matematikken spredt 
videre til vesten, mens inderne også selv kunne 
motta tanker og ideer fra andre kulturer.

To av de mest sentrale matematikerne i India 
på denne tiden var Brahmagupta, (598–665 
e.Kr) og Bhaskara (1114–1185 e. Kr).  Begge var 
i utgangspunktet astronomer og tilhørte Ujjain 
skolen, men de var også blant de mest kjente 
matematikerne ved dette lærestedet. 

Brahmaguptas viktigste arbeid er Bra-
hama Sputa Siddhanta som han skrev i 628. 
Dette verket inneholder bl.a. løsninger av 1. og 
2. gradsligninger og ligninger med fl ere ukjente. 
Noen av de mest bemerkelsesverdige resultatene 
vi har fra Brahmagupta er ”oppdagelsen” av null 
og hans behandling av negative tall. 

Bhaskara skrev to matematiske arbeider,  

Lilavati og  Bijaganita.  I Bijaganita bygger Bhas-
kara videre på Brahmaguptas arbeid og behand-
ler både positive og negative tall, null og irrasjo-
nale tall, men i hovedsak dreier Bijaganita  seg 
om ukjente størrelser.  

En stor del av eksemplene og oppgavene på 
denne tiden dreide seg naturligvis om astro-
nomi, men spesielt hos Bhaskara ser vi en mer 
variert oppgavetype. Mange av oppgavene har 
ingen praktisk verdi, og ble åpenbart kun brukt 
som ren fornøyelse. Det er i disse oppgavene vi 
fi nner den innbydende poetiske formen som er 
spesielt for fl ere av de indiske matematikerne. 
En typisk oppgave begynner slik: 

”Min kjæreste pike, ti ganger kvadratroten av 
antallet svaner i en bestemt sjø fl øy sin vei til 
Manasa Sarovar når regnet kom med monsu-
nen …”  [6, s. 132]

Formålet med denne fremstillingen har sann-
synligvis først og fremst vært å fange elevens 
oppmerksomhet. 

Når Bhaskara skal demonstrere hvordan han 
løser en 1. grads ligning med brøk kommer han 
med følgende problem:

Av en sverm bier, setter en femtedel seg på 
en nauclea blomst, og en tredjedel seg på en 
silindhri; tre ganger differansen mellom disse 
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antallene fl øy til en echites blomst. En bie ble 
igjen, lokket av den nydelige duften av både 
jasmin og pandanus. Fortell meg, sjarmerende 
kvinne, antall bier. [2, s. 192]

En slik vakker formulering fanger uten tvil lese-
rens oppmerksomhet og nærmest krever et svar.  
Oppgaven er i tillegg hentet fra en dagligdags 
hendelse og Bhaskara vil på denne måten vise at 
matematiske metoder og regler også kan brukes 
til å løse denne type problemer. 

Løsningsmetoden for en type 2. gradslig-
ninger demonstrerer Bhaskara med en annen 
oppgave:

En åttendedel av en fl okk med aper, kvadrert, 
hoppet i et skogholt og gledet seg over leken. 
De tolv gjenværende som var observert oppe i 
åsen, moret seg med å skravle med hverandre. 
Hvor mange var der i alt? [2, s. 215]

Vi ser her at oppgavene inneholder også i en del 
tilfeller mange unødvendige opplysninger, og 
leseren blir nødt til å skille ut de opplysningene 
som har betydning for løsningen av problemet. 
Selve oppgaven har ingen praktisk nytte og vi 
ser igjen at matematikken tydeligvis hadde en 
ren underholdningsverdi.

Indernes symbolbruk
Inderne var tidlig ute med å bruke symboler i 
sin algebra.  Joseph [3] mener at inderne sann-
synligvis var de første til å erstatte de ukjente 
med bokstaver.

Både Brahmagupta og Bhaskara hadde inn-
ført symboler for ukjente størrelser og oppera-
sjoner på disse. Arbeidene fra denne tiden viser 
at deres symbolbruk var mye bedre utviklet 
enn andre kulturers.  De brukte for eksempel 
symbolet ya for x, ya v for x² og ya v v for (x²)².  
Noen matematiske operasjoner ble også erstattet 
med symboler.  Vi fi nner at gu = ganita ble plas-
sert mellom leddene og stod for multiplikasjon,  
bha = bhaga ble også plassert mellom leddene og 

betydde divisjon, mens mu = mula  ble plassert 
etter leddet og betegnet kvadratroten. Konstant-
leddet ble betegnet med  ru = rupa, og punktum 
over tallet betegnet et negativt tall. To utrykk 
som skulle være lik hverandre ble plassert rett 
under hverandre.  

Et eksempel på en 2. gradsligning kan da 
være:
        yav 0  ya 10  ru 8
        yav 1 ya    0  ru 1

Erstatter vi dette med våre symboler får vi: 

 10x + 8 = x² + 1

Ligningsløsning hos Bhaskara
Bhaskara tar for seg 1. gradsligninger med en 
ukjent i kapittel 4 i Bijaganita. Her presenterer 
han først en metode for å løse ligningene, og 
deretter demonstrerer han fremgangsmåten ved 
hjelp av fl ere eksempler. Jeg vil her se nærmere 
på hvordan Bhaskara løser denne type lignin-
ger.

Jeg presenterer først regelen slik den er gitt 
i Bijaganita:

La ”så mye som” (yavat-tavat) representere 
verdien til den ukjente størrelsen, og gjør 
med den nøyaktig det som er beskrevet 
i slike tilfeller, la to like sider bli nøyaktig 
utført, addert eller subtrahert, multipli-
sert eller dividert [som tilfellet krever]. 
…
Subtraher den ukjente størrelsen på en side fra 
den på den andre siden, og den kjente stør-
relsen på den ene siden fra den på den andre 
siden. Med den gjenstående ukjente divider 
den gjenstående kjente størrelsen; kvotienten 
er den eksakte verdien til den ukjente størrel-
sen.  [2, s. 185] 

Når Bhaskara skriver “…gjør nøyaktig slik som 
beskrevet…”[2, s. 185] referer han til §17 og §18 
i samme kapittel. Her har han gitt reglene for 
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aritmetiske opperasjoner på ukjente størrelser. 
I dette eksempelet tar Bhaskara for seg en 

ordinær ligning av 1. grad. Han gir følgende 
problem:

En person har tre hundre mynter og seks hester. 
En annen har ti hester til samme pris, men han 
har en gjeld på ett hundre mynter. De er begge 
like rike. Hva er prisen på en hest? [2, s. 188]

Oppgaven løser han på følgende måte:
Prisen på en hest er den ukjente. Verdien 

settes til ”så mye som” (yavat-tavat) ya1.
Seks hester har da verdien ya6. Tre hundre 

mynter blir lagt til, formuen til den første per-
sonen blir ya6ru300. På samme måte er prisen 
på ti hester ya10. Til disse blir det lagt til hun-
drede kjente mynter som er negative, formuen 
til den andre personen er ya ru10 100

∑
. Disse to 

personene er like rike.  De to sidene er derfor 
selv like. Utsagnene blir da:  

 

ya ru

ya ru

6 300

10 100
∑

Regelen Bhaskara har gitt sier da at den ukjente 
på den første siden blir subtrahert fra den 
ukjente på den andre, resten er ya 4. Og det 
kjente tallet på den andre siden blir subtrahert 
fra det kjente tallet på den første, resten er 400. 
Resten til det kjente tallet 400, blir dividert med 
resten til den ukjente  ya 4, kvotienten er ver-
dien i kjente mynter av en ”så mye som” (yavat-
tavat), nemlig 100. Hvis dette er verdien for en 
hest, hva er den da for seks? Med dette forhold 
er prisen på seks hester funnet, 600; til dette 
adderes tre hundre med kjente mynter, formuen 
til den første personen er funnet, 900. På samme 
måte fi nnes den til den andre, 900.

Med våre symboler og Bhaskaras metode blir 
løsningen:

Verdien til en hest er x. Verdien til seks 
hester blir da 6x. Legger vi til 300 mynter, har 
den første en formue på 6x + 300. 

Verdien til ti hester er 10x. Formuen til den 
andre personen blir da 10x – 100

Vi får da utrykket   6x + 300  =  10x – 100
Ved å følge reglene som Bhaskara har gitt får 

vi 400 = 4x.
Verdien til x blir 100. En hest er altså verdt 

100 mynter. Seks hester er da lik 600 mynter. Vi 
legger til 300 mynter og får at formuen til den 
først personen er 900 mynter. Ti hester har en 
verdi på 1000 mynter. Når vi trekker fra de 100 
mynter  som den andre mannen skylder får også 
han en formue på 900 mynter.

I Bijaganita løser Bhaskara fl ere av oppga-
vene både aritmetisk og ved hjelp av sin sym-
bolske algebra. Bhaskara stiller spørsmålet : 
”Hvilken grunn er der så for å sette et symbol for 
den ukjente, yavat-tavat?” [2, s. 206]. Begrun-
nelsen hans er at: ”Den intelligente vil, med en 
passende metode, i mange tilfeller kunne løse pro-
blemene ved å resonnere. Men den absolutt beste 
operasjonen er å sette et symbol for den ukjente.” 
[2, s. 226].  Ved å løse problemene først arit-
metisk og så symbolsk vil han trolig vise hvor 
mye enklere et problem kan løses ved å innføre 
symboler for den ukjente.  

Sammenligner vi indernes symbolbruk på denne 
tiden med det vi hadde i Europa er det klart 
at inderne var kommet et godt stykke lenger i 
denne utviklingen. Deres bruk av symboler og 
aritmetiske operasjoner på ukjente størrelser lå 
som nevnt langt foran andre kulturers behand-
ling av ukjente størrelser. Dessverre fi kk ikke 
dette utvikle seg videre utenfor India. 

I Europa må vi helt til 1500-tallet før man 
begynner å bytte ut ord med symboler. Fran-
cois Viete (1540–1603) regnes som den viktigste 
bidragsyteren til vår symbolske algebra. I Canon 
mathematicus fra 1579 innfører han bokstaver 
for tall vi ikke vet. Her sier han også at den 
ukjente størrelsen følger de samme regnereglene 
som tall selv om vi ikke vet størrelsen. Her sier 

(fortsettes side 41)
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Mange elever strever med å lære seg multiplika-
sjonstabellen. De fl este elever klarer som regel å 
lære seg den lille multiplikasjonstabellen, men 
veien over til den store forvolder ofte en god 
del mer bry. Den indiske matematikken har en 
del algoritmer som er ganske ulike våre egne, 
dette gjelder også multiplikasjonsalgoritmene. 
En av disse algoritmene er mest effektiv når tal-
lene som skal multipliseres er nær en tierpotens, 
altså for eksempel 10, 100 eller 1000. I multi-
plikasjonstabellen som vi vil elevene skal lære 
seg, er tallene som skal multipliseres alltid nær 
tierpotensen 10. 

Den første indiske sivilisasjonen der vi fi nner 
spor av matematikk var rundt 2000 f.Kr. Men 
fra 800 f.Kr skjøt utviklingen fart på grunn av 
opprettelsen av stater, økt byråkratisering, og 
utbygging av vanningsanlegg. Rundt 800 f.Kr 
var det fl ere monarkiske stater som vokste fram 
rundt elva Ganges. Bygging av fort, alter og 
enorme vanningsanlegg var arbeid som frem-

tvang behov for mer avansert matematikk i 
området. Mye av matematikken ble brakt videre 
fra generasjon til generasjon muntlig fram til 
ca. 600 f.Kr, da de ble skrevet ned i religiøse 
skriftruller kalt Vedas. I disse Vedaene var det 
en egen avdeling som behandlet matematikk 
som kalles Sulbasutra. Det er her vi har begre-
pet vedisk og videre vedisk multiplikasjon fra. 
Se også [2], [3] og internettadressen nederst på 
litteraturlisten.

La oss utføre den vediske algoritmen på noen 
eksempler.

8 × 7
Eksempel uten mente.
8 er 2 lavere enn 10 og 7 er 3 
lavere enn 10. 
Svaret blir 56.

Subtraher på kryss 8 − 3 
(eller 7 − 2) for å få 5, altså første siffer i svaret. 
Multipliser så verti kalt 2 × 3 for å få 6, som er 
det siste sifferet i svaret.

7 × 6 
Eksempel med mente.
7 er 3 lavere enn 10, 6 er 4 
lavere enn 10.
Svaret blir 42. 

Subtraher på kryss 7 – 4 
(eller 6 – 3) som gir 3. Så ganger vi 3 × 4 som 

Henning Bueie

Vedisk multiplikasjon – en ny 
innfallsvinkel

8 2

7 3

5 6

7 3

6 4

3 12
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gir 12. Vi fører 1 i mente over til tierplassen. 
Dette betyr at vi får 1 + 3 som gir 4. Dermed 
blir svaret 42.
Hva om vi ønsker å multiplisere tall som er nær 
100?

88 × 98
Her kan en bruke samme 
algoritme, men ta utgangs-
punkt i 100 som base. 
Som i sted så kommer 
86 fra 88 − 2 = 86 (eller 

98 − 12 = 86). Og 24 i svaret er ganske enkelt 
12 × 2. Så 88 × 98 = 8624.

103 × 104
Vi bruker igjen samme algo-
ritme, men nå er tallene 
større enn 100.
107 blir 103 + 4 (eller 104 + 3) 
og 12 er ganske enkelt 3 × 4. 

103 × 104 = 10712.

Vedisk multiplikasjon kan være passende for 
elever som strever med å lære seg multiplikasjon 
utover den lille multiplikasjonstabellen. Det 
eneste elevene må kunne for å fi nne for eksem-
pel 9 × 6 er den lille multiplikasjonstabellen og 
enkel subtraksjon. Den vediske multiplikasjon 
er også fi n når en vil fi nne produktet av relativt 
store tall, så sant tallene er nær en tierpotens.

Mange vil selvsagt spørre hvorfor ”trik-
set” fungerer. Det kan også være kjekt å se 
begrensningene av ”trikset”. Når fungerer det 
ikke lenger? Vi tenker igjen på eksempelet 8·7. 
Her var det viktig å fi nne ”tiervennene” 2 og 
3. Kaller vi tiervennene våre for a og b så blir 
utgangstallene 10 − a og 10 – b. Oppgaven å 
gange utgangstallene med hverandre blir da 
slik: 

(10 − a) · (10 − b) = 10 · (10 − a − b) + a · b 

Vi ser at svaret er satt sammen av to ledd. Først 
får vi 10 minus tiervennene, og så får vi produk-
tet av tiervennene. 

På samme måten kan en også skrive

(100 – a) · (100 – b) = 100 · (100 – a – b) – a · b

når utgangstallene er litt under 100. Det som 
mangler opp til 100 kaller vi for a og b. Her ville 
betegnelsen ”hundrevenn” ha passet. Det første 
leddet i svaret 100 · (100 − a − b) er 100 minus 
de to hundrevenner a og b ganget med hundre, 
eller den nevnte differansen med to nulltall 
bak. Så lenge produktet a · b er under 100 kan 
det bare legges i de to siste sifrene. Problemer 
dukker opp når produktet a · b overstiger 100 og 
begynner å ”blande seg inn” i den første delen 
av resultatet (tusen- og hundreposisjon). 

Når tallene ligger litt over en passende tierpo-
tens, f.eks. 100, kan vi skrive (100 + a) · (100 + b) = 
100 · (100 + a + b) + a · b. Igjen er denne regelen 
enklest å bruke når produktet a · b er under 100. 
Vi ser også at tall over en tierpotens medfører at 
vi må addere for å fi nne de første sifrere, mens 
tall under tierpotensen krever subtraksjon. De 
siste sifrene a · b legges alltid til.

Temaet multiplikasjon har vært behandlet i 
TANGENTEN ved fl ere anledninger. (Richard 
Harvey: Klar ferdig gå! Tretten måter å gange på! 
og Terje Myklebust, Hjelp til gangetabellen. [1], 
[4]. Begge artiklene har slik som denne artik-
kelen en slags spesialpedagogisk vinkling.

Litteratur
[1]  Harvey, Richard: Klar ferdig gå! Tretten måter å 

gange på!, TANGENTEN 1 (2002)
[2] Joseph, G. (1991). The Crest of the Peacock. 
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GENTEN 1 (2003)
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Både blant studenter og elever fi nnes det noen 
som er nysgjerrige og vitebegjærlige. Hvorfor er 
(–1)·(–1) = 1, hvorfor er 0! = 1 eller hva er 2–1? 
Denne artikkelen tar for seg hva slags svar vi kan 
gi på slike spørsmål. Nærmere bestemt skal vi 
se på hvordan regneoperasjoner eller funksjo-
ner som i utgangspunktet er defi nert for positive 
hele tall, kan utvides til nye tall områder. Både 
multiplikasjon, potenser og fakultetsfunksjo-
nen kan modelleres av virkelige situasjoner så 
lenge vi holder oss til de positive hele tallene. 
I de nevnte eksemplene kan regne operasjonene 
dessuten defi neres i form av operasjoner som 
oppfattes som mer grunn leggende. Multiplika-
sjon kan ses på som gjentatt addisjon og potenser 
som gjentatt multi plikasjon. En sentral grunn 
til elevenes spørsmål er at både disse defi nisjo-
nene og de virkelig hets nære modellene bryter 
sammen når vi utvider tallområdet. 

”Det er bare sånn …”
Noen allmennlærerstudenter har enten direkte 
eller indirekte fått dette svaret fra lærere de har 
hatt. Lærerne deres kan ha sagt at ”Dette er for 
vanskelig for deg å forstå nå.” eller ”For å forstå 

dette må du ta et kurs i matematikk på univer-
sitetet.”. Gjennom slike uttalelser kan eleven ha 
lært at matematikk ikke kan forstås, men bare 
må godtas. En indirekte variant av det samme 
er at læreren gir en forklaring som oppleves 
meningsløs av eleven. La oss bruke utvidelser 
av fakultetsfunksjonen til å illustrere dette. 
Denne funksjonen regnes ut ved å multiplisere 
alle de positive hele tallene opp til tallet vi skal 
ta fakultetet av. For eksempel er 

 3! = 1 · 2 · 3 = 6 og 6! = 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 = 720

Vi leser n! som ”n fakultet”. Så lengde vi holder 
oss til positive hele tall, er n! antallet mulige 
rekkefølger n personer kan stille seg opp i en kø 
på. De tre personene A, B og C kan for eksempel 
danne disse mulige køene:

 ABC, ACA, BCA, BAC, CAB og CBA.

Det er tre mulige personer som kan stå først. 
For hvert av disse valgene er det to som kan 
være nummer to. Når de to første er plassert, er 
det bare en måte å plassere den siste på.

Defi nisjonen basert på multiplikasjon er helt 
klart til ingen hjelp hvis en elev lurer på hva 0! 
er. Neste forsøk er å se om den praktiske model-
len kan brukes. Hvor mange rekke følger kan 0 
personer stille seg opp i en kø på? En, for vi kan 
ikke stokke om rekkefølgen når det er ingen 
personer! Dette vil imidlertid temmelig sikkert 
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bli oppfattet som søkt. Mange av elevene vil 
trolig si at svaret er null. Ingen personer; heller 
ingen kø! Den ”praktiske” for klaringen er en 
misforstått popularisering av en ide fra avansert 
mengdelære. Som vi skal se, er det imidlertid 
mulig å gi mer overbevisende argumenter for 
at 0! = 1. 

Tenk deg så en elev som vil vite hva   1 _ 2  ! er. 
Hva gjør du da som lærer? Du kan ringe en 
matematiker! Han vil svare at det fi nnes noe 
som heter gammafunksjonen. Den er defi nert 
ved

 

G( )x t e dtx t+ = -
•

Ú1
0

.

 

Gammafunksjonen er kontinuerlig, og vi har 
n! = Γ(n + 1) når n er et positivt helt tall. For 
eksempel er 3! = Γ(3 + 1) = Γ(4). Det kan regnes 
ut at

 
1
2

3
2

1
2 0 886! ( ) ,= = ªG p .

Dette er matematikk som virker uforståelig for 
elevene og for mange lærere. Det er nok riktig at 
noen spørsmål ikke kan forstås fullstendig før 
eleven har lært seg avansert mate matikk. Like-
vel har læreren i mange tilfeller mulige utveier 
som gir eleven en viss innsikt.

Grafi sk tilnæring
Dette er en mulighet innenfor grunnskoleele-
vers rekkevidde. Til høyre ser vi grafen til fakul-
tetsfunksjonen. En utvidelse av defi nisjonen 
til brøker eller desimaltall innebærer at vi må 
kunne gå fra enkeltpunkter til en sammenheng-
ende, glatt kurve. Elever som prøver å tegne en 
slik kurve, vil kunne innse at en utvidelse er 
mulig, selv om de ikke kan fi nne en formel for 
den. Dessuten vil de neppe oppleve det opplagt 
at det bare er en naturlig måte å foreta utvidelsen 
på. Mange forskjellige pene, glatte kurver kan 
tegnes gjennom de fem punktene. Skal vi iva-
reta den algebraiske egenskapen n! = n·(n – 1)! 

også når n er en brøk, reduserer vi imidlertid 
mulighetene betraktelig. En mulighet er å bruke 
fi guren til å gjette på hva   3 _ 2  ! og   5 _ 2  ! er for å se om 
den ønskede regelen gjelder.

0
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0 1 2 3 4 5

Typiske kjennetegn ved utvidelser
Gammafunksjonen illustrerer godt hva en utvi-
delse av en funksjon eller operasjon til et nytt 
tallområde innebærer. For det første videreføres 
noen egenskaper, men ikke alle. Her videre føres 
egenskapen 

 n! = n ·(n – 1)!

Når vi utvider til en ny type tall, behøver ikke 
svaret være av samme type. Som vi så ovenfor, 
gir utvidelse til brøker svar som er irrasjonale 
tall. Et siste poeng er at den utvidede funksjo-
nen er basert på et helt annet språk og en annen 
matematikk enn den opprinnelige. Her er det 
svært tydelig, men for elevene er problemet stort 
også når vi for eksempel går fra multiplikasjon 
av positive hele tall til multiplikasjon av desi-
maltall.
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Tallmønstre som begrunnelse
I mange tilfeller kan tallmønstre eller tallfølger 
være en lovende måte å gi mening til regneope-
rasjoner på utvidelser av tallområdet. Tallføl-
gen

 120, 24, 6, 2, 1, …

kan brukes til å rettferdiggjøre at 0! = 1. Elever 
kan oppdage at vi først har delt med 5, så med 4, 
deretter med 3 og så tilslutt 2. Da er det naturlig 
å følge opp med divisjon med 1, slik at det neste 
tallet blir 1. Dette kan også skrives som

5! = 120, 4! = 24, 3! = 6, 2! = 2, 1! = 1, 0! =… 

For å gi elevene mer hjelp underveis kan vi tenke 
oss en tallfølge hvor vi kan bevege oss både mot 
høyre og venstre. 

 …, 1, 2, 6, 24, 120

Vi kan først spørre etter regelen for å bevege seg 
ett skritt til høyre. Når den er etablert, kan elev-
ene utfordres videre til å fi nne regelen for å gå 
ett skritt til venstre. Regelen for å gå mot venstre 
viser dessuten at det ikke er mulig å defi nere 
fakultetsfunksjonen for -1. 

Når operasjoner har to variable, kan vi imid-
lertid komme opp i vanskeligheter. De to føl-
gene 

 …, 01, 02, 03, 04, 05, 06

 …, 10, 20, 30, 40, 50, 60

gir nemlig to ulike kandidater for 00. Dermed er 
denne utvidelsen umulig å defi nere. Et mønster 
kan altså motsies av et annet mønster!

Ikke alle multiplikasjoner av negative tall kan 
forklares ut fra noen virkelig situasjon, se Rin-
vold [4]. Tallfølger egner seg på den annen side 
godt til å illustrere situasjonen (se tabell 1).

Dette viser et system som gir svarene på 
multi plikasjonene om disse er mulige. Akkurat 
samme type tabell kan settes opp om 3 byttes ut 
med et annet positivt helt tall. Når det på pekes, 
formidles en generell sammenheng gjennom det 
spesielle. Slike mønstre og systemer forbereder 
elevene på algebra.

Algebraisk og formell begrunnelse
For noen elever, og ikke minst for læreren, er 
det mulig å komme litt lenger enn det intuitive. 
Et slikt poeng er ønsket om at de samme form-
lene skal gjelde for utvidelsen som for de posi-
tive hele tallene. Regelen for multiplikasjon av 
to negative tall kan begrunnes ut fra at

 (x – a)(y – b) = xy – ay – bx + ab

gjelder for alle positive tall a, b, x og y slik at 
x > a og y > b. Hvis formelen også skal gjelde 
for 0 og negative hele tall, må den spesielt gjelde 
for x = 0 og y = 0. Når x og y erstattes med 0, 
får vi (–a)·(–b) = ab. Denne regelen for reg-
ning med negative tall er altså en konsekvens av 
ønsket om å videreføre de formlene som gjelder 
for positive hele tall. I dette tilfellet ønsker vi å 
bevare gyldigheten av formler som inneholder 
+, – , · , =, parenteser og variable. En presisering 
av dette hører hjemme i den matematiske disi-
plinen som kalles matematisk logikk. Eksemplet 
med umuligheten av å defi nere 00 viser at det 
kan gå galt selv om vi har sjekket at en formel 

3 + 2 = 5 3 – 2 = 1 3 · 2 = 6 (–3) · 2 = –6

3 + 1 = 4 3 – 1 = 2 3 · 1 = 3 (–3) · 1 = –3

3 + 0 = 3 3 – 0 = 3 3 · 0 = 0 (–3) · 0 = 0 

3 + (–1) = … 3 – (–1) = … 3 · (–1) = … (–3) · (–1) = …

3 + (–2) = … 3 – (–2) = … 3 · (–2) = … (–3) · (–2) = …

Tabell 1: Freudenthal [2], s 281
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blir videreført. Ikke bare en, men alle mulige 
formler må videreføres. Abstrakt algebra og 
matematisk logikk kan brukes til å bevise dette 
når utvidelsen er mulig.

Utvidelse til brøker gjennom forfi ning av 
mønstre
Regler for potensregning med negative ekspo-
nenter kan intuitivt innføres ved å fortsette til 
venstre tallfølger som

 21 22 23 24 25 26

 2 4 8 16 32 64

Et skritt til høyre svarer til multiplikasjon med 
2. Divisjon med 2 fører oss ett skritt til venstre. 
Derav må 20 = 1 og 2 1 1

2
- = . Brøkeksponenter 

krever en annen type tenkning. For eksempel 
ligger 1

2  midt mellom 0 og 1, og 3
2  midt mellom 

1 og 2. Defi nisjonen av 23 2/

 
krever en regel for 

å gå et halvt skritt til høyre. Operasjonen som 
utført to ganger i rekkefølge gir samme resul-
tat som å multiplisere med 2 en gang, er multi-
plikasjon med 2 . Du ser den forfi nede tall-
følgen i tabell 2.
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0 2 4 6 8

Den grafi ske fremstillingen sannsynlig gjør at 
videre forfi ning vil gi en jevn og pen kurve som 
etter hvert vil se sammen hengende ut. 

I musikk fi nnes et eksempel på en slik forfi -
ning. En tone som er en oktav høyere enn en 
annen tone, har dobbelt så stor frekvens. I tem-
perert stemming er det 12 like store halvtone-
sprang i en oktav. Vi går en tolvtedels enhet til 
høyre ved å multiplisere med 212 . Mer om dette 
kan du fi nne i Skorpen [5], s 24–25 og Garland 
& Kahn [3], s 40–43.

En utfordring til leseren er å bruke forfi ning 
av tallmønstre til å studere og rettferdiggjøre 

reglene for multi plikasjon av brøk. Utgangs-

punktet er at 1 ·   1 _ 2  , 2 ·   1 _ 2  , 3 ·   1 _ 2   osv. svarer til gjentatt 

addisjon, men at det ikke er tilfelle for eksempel 

med   1 _ 2   · 3 og   1 _ 2   ·   1 _ 3  . God utforskning!

Noter
1 I matematikken er det ikke vanlig å bruke nota-

sjonen ! for annet enn positive hele tall og null. 
Dette kunne imidlertid vært gjort!

2 Dette kan begrunnes geometrisk eller gjennom 
induksjonsbevis. Formelen er en variant av en 
Peacock brukte i 1845, se Daland [1], s 19. 

3 Dette kalles et relativt konsistensbevis for utvi-
delsen av addisjon og multiplikasjon fra positive 
hele tall til alle hele tall.

4 Ideen er gammel. I boka Arithmetica Integra 
fra 1544 gjorde M. Stifel denne fortsettelsen, 
se Thomaidis [6], s 75 og Daland [1], s 23. De 
negative tallene var imidlertid langt fra ferdig 
utviklet og etablert på den tiden.

(fortsettes side 20)

21 23/2 22 25/2 23 27/2 24 29/2 25 211/2 26

2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64

Tabell 2: Forfi net tallfølge
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I møte med mange matematikklærere på ung-
domstrinnet har jeg registrert to klare valg 
på hva det er vanskelig å få skikkelig sving på 
i matematikkundervisningen: Sammensatte 
konstruksjonsoppgaver og algebra. Det skal her 
dreie seg om algebra, og vi tar da utgangspunkt 
i den algebraen elevene møter til avgangsprø-
vene i matematikk. Det er også den type alge-
bra som dominerer de fl este læreverkene. Den 
er først og fremst kjennetegnet ved omforming 
av uttrykk (identiteter) og løsning av ferdig 
oppstilte likninger. Mange elever har glede av 
å arbeide med slike rene algebraiske uttrykk og 
klarer seg rimelig godt. Men enda fl ere forstår 
ikke vitsen med denne type aktivitet, og arbei-
dene deres bærer også tydelig preg av at de ikke 
begriper hva de holder på med. De fl este med 
sensorerfaring vil nok kunne bekrefte at situa-
sjonen er slik.

For snevert syn på algebra?
Spørsmålet vi kan stille oss som et utgangs-
punkt, er om den tradisjonelle undervisningen 
i algebra er for smal. Dreier algebra seg i første 

rekke om å omforme ferdig oppstilte algebraiske 
uttrykk eller løse ferdig oppstilte likninger? Er 
det slik at elevene først må lære seg å omforme 
uttrykk før de kan bruke algebraen til noe? Jeg 
svarer nei på begge disse spørsmålene og vil 
begrunne det nærmere i denne artikkelen. Jeg 
gjør det med et mer helhetlig syn på algebra, 
der algebra blir betraktet som et språk å utrykke 
seg i og et språk å resonnere i. Går vi til sakens 
kjerne er det jo snakk om å bruke symboler 
for variable eller ukjente størrelser. Bruken av 
bokstaver for tall har en opplagt hensikt for den 
som først har sett fordelen med det. Jeg ser det 
som viktig at elevene allerede fra første gang de 
møter bokstaver eller andre symboler for tall, 
opplever det i en sammenheng der symbolbru-
ken kan virke meningsfull.

Historisk utvikling
Første setning i Euklids Elementer, Bok II: 
”Hvis vi har to rette linjer (som står vinkelrett 
på hverandre) og en av dem deles i et antall lin-
jestykker, er rektanglet som bestemmes av de 
to linjene lik summen av de rektanglene som 
bestemmes av den udelte linjen og hvert av lin-
jestykkene”. Dette er et eksempel på retorisk 
algebra, en generell sammenheng uttrykt i ord. 
Det er også et eksempel på geometrisk algebra og 
sammenhengen er lett å illustrere.

Svein H. Torkildsen

Veier til algebra

Svein H. Torkildsen arbeider ved 
Samfundets skole, Kristiansand
h-torkil@online.no
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A B C

bredde

høyde

Sammenhengen kan selvsagt uttrykkes retorisk 
på andre måter. Våre elever ville kanskje lettere 
kunne forholde seg til dette uttrykket: ”Area-
let av rektanglene A, B og C er til sammen like 
stort som arealet av det store rektanglet.” Denne 
måten å uttrykke seg på forutsetter at en har en 
tegning av fi guren foran seg.

Setter vi navn på sidelengdene, kan også 
uttrykke denne sammenhengen ved beregnin-
ger som er uttrykk for arealet. Kaller vi høyden 
i de tre rektanglene for h og breddene hhv a, 
b og c, får vi h(a + b + c) = ha + hb + hc. En 
sammenheng vi kjenner som den distributive 
lov. Denne måten å uttrykke sammenhenger på 
startet på 1600-tallet. Vi har nådd fram til det 
mest avanserte nivået, symbolsk algebra. Om vi 
nå tar med at som et skritt i utviklingen snakker 
vi også om synkopert algebra – en blanding av 
ord og symboler – så har vi et godt grunnlag for 
å fi nne en pedagogisk vei fram til en grunnleg-
gende forståelse av algebra i vid forstand.

Tre innfallsvinkler til variable
Med utgangspunkt i den historiske utviklingen 
kan vi invitere elevene inn i algebraens verden 
via fi re inngangsporter: Generalisert aritmetikk, 
formler, funksjoner og likninger. Vi tar her for 
oss de tre første som handler om variable, og 
lar likningens ukjente ligge. Å ta utgangspunkt 
i den historiske utvikling som ender opp i den 
symbolske algebraen, vil i en pedagogisk sam-
menheng bety at en f. eks. ikke starter med en 
formel, men lar den være sluttproduktet i en 
prosess der matematisk resonnering har spilt 
en sentral rolle. Vi bør la den retoriske, synko-
perte og symbolske algebraen leve side om side 

inntil elevene blir fortrolige med det algebraiske 
symbolspråket.

Formler – komprimerte beregningsforskrifter
La oss bruke formler for areal og omkrets 
av enkle geometriske som eksempel. Tar vi 
utgangspunkt i begrepene areal og omkrets, kan 
vi la elevene få to fi gurer å undersøke:

Finn areal og omkrets. I etterkant kan vi snakke 
om strategi. Den minste fi guren får vi raskt 
oversikt på, men hva gjør vi med den største? 
Måten vi teller opp ruter (arealenheter) på, kan 
uttykkes på mange måter: 
– Ruter i hver rad gange radene.
– Lengde ganger bredde
– Lengde  ·  bredde
– l · b

Her ser vi en prosess som går fra retorisk algebra 
via synkopert til symbolsk algebra.

En annen måte å angripe problemet på, er at 
vi en stund holder oss på det retoriske planet. 
Alle sammenhenger blir uttrykt med ord. Så 
introduserer vi den symbolske algebraen gjen-
nom et utvalg uttrykk som presenteres for elev-
ene uten nærmere forklaring enn at uttrykkene 
har noe med kvadrater og rektangler å gjøre.

s · s · s · s s · s l + l + b + b

2 · l + 2 · b 4 · b 4 · s

2 · (l + b) 2 · s + 2 · s b + l + b + l

l · b 5 · s b · l

Erfaringen min er at de fl este elevene da straks 
ser hva uttrykkene forteller noe om. Siden fl ere 
av uttrykkene viser samme sammenheng, f. eks. 
omkrets av rektangel, har vi en god innfallsvin-
kel til identiteter. Vi kan f. eks. se på identiteten 
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2 · (l + b) = 2 · l + 2 · b og fi nne begrunnelser for 
at den må gjelde. Regneregler for parenteser får 
en logisk begrunnelse i en situasjon der elevene 
lett fi nner støtte for tanken.

Det fi ns en rekke muligheter for å lage iden-
titeter gjennom å skape uttrykk som viser sam-
menhenger. Vi bruker en bærebjelke i stål som 
eksempel. Bjelken består av likesidete trekanter 
der siden er ett stålrør.

11 stålrør 19 stålrør

lengde 3 lengde 5

Elevene skal fi nne en sammenheng mellom 
lengden på stålbjelken og antall stålrør. I en 
klasse kom det fram fi re forskjellige forslag. For-
slagene ble uttrykt både retorisk og symbolsk 
(tabellen i faget boks).

Det er kanskje unødvendig å si at klassen 
hadde arbeidet litt med at det noen ganger er 
nødvendig å bruke parenteser. I begynnelsen vil 
mange erfaringsmessig overdrive bruken. Men 
poenget her er at vi igjen har en mulighet for å 
bruke uttrykk elevene har laget til å se på iden-
titeter. Det skjer da i en kontekst elevene har satt 
seg inn i og som de kan argumentere ut fra. Det 
kan f. eks. være et mål å se på hvordan hvert av 
de tre andre uttrykkene kan omformes slik at de 
blir som det enkleste uttrykket, 4 · l – 1.

Generalisert aritmetikk
Støtten i geometri er nyttig i starten. I eksem-
plene over har vi allerede vist hvordan vi kan 
fi nne identiteter med støtte i geometri. Men jeg 

har erfart at skal en utvikle forståelse for kraf-
ten i ren symbolsk algebra, må en også arbeide 
mye med situasjoner der en ikke har støtte i 
geometri. En av mine favorittaktiviteter er da å 
lokke noen personlige opplysninger ut av folk. 
En overheadkalkulator er god å ha. Jeg snur 
ryggen til klassen og ber en elev slå inn tall etter 
mine instrukser:
– Slå inn skonummeret ditt – et helt tall
– Multipliser med 2
– Adder 5
– Multipliser med 50
– Adder 1756
– Subtraher året du er født i (fi re siffer)
– Avslutt med å trykke =
 (på noen kalkulatorer må en slå inn = for 

hver operasjon)

Elever i 9. klasse kan godt prøve å komme opp 
med en forklaring på hvorfor tallet i kalkulator-
vinduet viser både skonummer og alderen du 
når dette året. 

Etter å ha gått gjennom sekvensen noen 
ganger, kan vi prøve å uttrykke oss algebraisk:

 (s · 2 + 5) · 50 + 1756 – f

der s står for skonummeret og f står for fød-
selsåret. Før vi ser på dette utrykket har elevene 
gjerne argumentert for at ”dette har noe med 
årstallet i år å gjøre, for 50 · 5 + 1756 er 2006” 
eller at ”skonummeret blir først ganget med 
to og så med femti, og det er hundre ganger 
skonummeret”. Disse refl eksjonene er etter 
mitt skjønn nyttige når vi skal snakke om reg-
nereglene som fører uttrykket over fram til 
100s + 2006 – f.

lengden ganger tre pluss lengden minus en l · 3 + (l – 1)

fi re ganger en mindre enn lengden, og så pluss tre 4 · (l – 1) + 3

fi re ganger lengden, og så minus en 4 · l – 1

lengden pluss to ganger lengden pluss lengden minus en l + 2 · l + (l – 1)
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Det artige er at det ofte er elever som kan 
tilsvarende regneforskrifter som fører fram til 
overraskende resultater. De har gjerne undret 
seg over hvorfor det fungerer, og da er det bare 
å ta matematikken i bruk og fi nne en begrun-
nelse eller et bevis for at sammenhengen alltid 
må gjelde. Samtidig som elevene får erfaring 
med omforming av uttrykk, får de også oppleve 
en av algebraens klare fordeler. Vi beviser at noe 
alltid må gjelde.

Skal vi bruke algebra effektivt, trengs det 
trening. På samme måte som vi trenger trening 
for å bli stødige i de fi re regningsartene. Den 
tradisjonelle omformingen av uttrykk vi driver 
med i skolen, tjener en slik hensikt. Men det er 
nok ikke alltid elevene har oppfattet det! Og 
da vil jeg hevde at de mangler en viktig kom-
petanse. Så her er det bare å jakte på de gode 
situasjonene som gir dobbel effekt: Trening i 
å omforme uttrykk, og erfaring med å skape 
og tolke uttrykkene i en sammenheng. Det er 
spesielt dette siste som lider i det vi kan kalle 
tradisjonelt arbeid med algebra. 

Funksjoner
Igjen jakter vi på situasjoner som er enkle for 
elevene å forholde seg til. Og så kan vi jo slå to 
fl uer i en smekk og se på volumet og overfl aten 
av esker med like stor bunn men forskjellige 
høyder. Melkekartonger er velegnet til formå-
let. 

Vi kan kutte melkekartonger i ulike høyder 
og beregne volumet av eskene vi får. Om nå elev-
ene ikke for lengst er bundet opp i at det meste 
av beregninger tar utgangspunkt i en formel 
noen har gitt dem, kan vi gjennom samtale selv 
skape uttrykkene. Vi får her en enkel sammen-
heng som kan uttrykkes med y = 49x. Elever 
ser sammenhengen med et retorisk uttrykk 
som f. eks. kan være ”volumet er like 49 ganger 
høyden”.

Hvordan varierer overfl aten med høyden på 
esken? Har en tatt seg bryet med å lage noen 
esker, kan de enkelt kuttes opp og brettes ut slik 

at en ser fl aten for seg. Det er da en grei sak å 
beregne overfl atene.

Bunnen er like stor i alle eskene, 7×7 cm i en 
liters melkekartong. Det rektanglet som utgjør 
de utbrettede sidene på fi gurene har alle en 
side som er 4 ganger 7 cm, mens den siden som 
utgjør høyden i esken vil variere. Vi kan sette 
resultatene inn som tre tallpar i en tabell og tre 
punkter i et koordinatsystem. Høyden blir x-
verdi og arealet y-verdi. Har vi fl ere esker blir 
det fl ere tallpar og punkter. Igjen kan elevene 
utrykke sammenhengen på fl ere nivå:
– Retorisk: Overfl aten er lik 49 pluss 28 

gange høyden
– Synkopert: Overfl ate = 49 + 28 · høyden
– Symbolsk: O = 49 + 28h

Om nå elevene blir introdusert for den vanlige 
måten å uttrykke funksjoner på, y = 28x + 49 vil 
de neppe ha problemer med å tolke uttrykket.

Først når det er etablert en forståelse for at 
funksjoner har mange representasjoner, kan 
tiden være inne for å studere rene funksjons-
sammenhenger. Jeg har da erfaring for at elev-
ene vurderer det mer generelle uttrykket for 
lineære funksjoner – y = ax + b – med basis i 
de konkrete erfaringene de har fått anledning 
til å dvele ved. Har vi arbeidet med konteksten 
veksle valuta, vil vi kunne høre elever snakke 
om at ”b er jo akkurat som da vi hadde veks-
legebyr, da hoppet grafen oppover når gebyret 

(fortsettes side 20)
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Reinert A. Rinvold

Ulikheter og metaforer

Lineære ulikheter er et tema som har fått økende 
oppmerksomhet i læreplanene for grunnskolen. 
Emnet fantes ikke i M87, men i L97 er ulikhe-
ter med en ukjent tatt med i 9. klasse. I den nye 
læreplanen kunnskapsløftet, [7] er ulikheter av 
første grad et læringsmål for ungdomstrinnet og 
Vg1T. Begrensingen til en ukjent er ikke lenger 
fremhevet, men systemer av lineære ulikheter 
er heller ikke nevnt. Det siste tas likevel med i 
artikkelen for å gi en helhetlig behandling av 
temaet. Løsings metodene for lineære ulikheter 
er de samme som for lineære ligninger bortsett 
fra ett viktig unntak. Ulikhets tegnet må snus 
når vi multipliserer med et negativt tall på begge 
sider av ulikhets tegnet. Vi skal bruke denne for-
skjellen som et vindu inn til en dypere innsikt 
i lineære ulikheter og ulikhets tegnene.  Dessu-
ten skal vi se på de begrepsmessige forskjellene 
når tallbegrepet utvides eller det er mer enn en 
ukjent. Som analyseredskap benyttes metafor-
teori, en retning innen matematikk didaktikken 
som inter nasjonalt har fått mye oppmerksom-
het. 

Ulikhetstegnets symmetriegenskap
Noen elever og studenter har problemer med å 
godta at hvis 2 = x, så er x = 2. Jeg har sett stu-
denter som har gått fra likheten 2 = x til 

 2 – 2 – x = x – 2 – x

som så omformes til

 –x = –2.

Deretter multipliserer de med –1 på begge 
sider av likhetstegnet og får x = 2. En forkla-
ring er at likhetstegnet blir tolket asymmetrisk. 
Utregninger har gjerne en retning fra venstre 
mot høyre hvor likhetstegnet markerer at tallet 
eller uttrykket på høyre side er en forenkling av 
det venstre eller forrige. Derfor aksepteres ikke 
2 = x som et svar. Andre forbinder ligninger 
med omformingsregler, se [5, s 19]. Ligninger 
er noe som gjøres, et spill hvor det gjelder å følge 
spillereglene. Studentene har imidlertid ikke 
hørt om noen regel som tillater direkte omfor-
ming av 2 = x til x = 2. 

Også ulikhetstegnet har en form for sym-
metri, selv om den er litt mer raffi nert enn den 
for likhetstegnet. Symmetrien går på at vi like 
gjerne kan si at det første tallet er mindre enn 
det andre, som at det andre er større enn det 
første. Et eksempel er: 

 2 < 5 er likeverdig med  5 > 2

Reinert Rinvold arbeider ved 
Norsk lærerakademi Lærerhøgskolen.
rar@lh.nla.no
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Hvis vi bruker denne symmetrien, kan vi unngå 
multiplikasjon på begge sider av likhetstegnet 
med et negativt tall når vi løser ulikheter. Et 
eksempel hvor vi naturlig ville brukt dette er

 –x < –3.

La oss i stedet addere x + 3 på begge sider:

 –x + x + 3 < –3 + x + 3

Forenklet gir det 3 < x, som ved symmetri gir 
x > 3. 

Dermed har vi også en begrunnelse for rege-
len om at ulikhetstegnet må snus når vi multi-
pliserer med et negativt tall på begge sider. For-
tegnet til x byttes i fl yttingen fordi –x på venstre 
side erstattes med x på høyre side. På samme 
måte blir –3 på høyre side erstattet med 3 på 
venstre side. Å bytte om konstanten 3 og den 
variable x tilsvarer å snu ulikhetstegnet.

En parentes om parentesregning
Regelen om at ulikhetstegnet må snus når begge 
sider av en ulikhet multipliseres med et negativt 
tall, minner om regelen om at fortegnene til led-
dene i en parentes må snus når parentesen mul-
tipliseres med et negativt tall. Sistnevnte regel er 
en konsekvens av at svaret på en multiplikasjon 
med et negativt tall har motsatt fortegn av tallet 
vi multipliserer det med. Dette kan vi bruke på 
ulikheten

 8 – x < 5

som omformes til 

 8 – x – 5 < 5 – 5 

og deretter

 3 – x < 0.

Siste ulikhet spør etter hvilke tall vi kan sette 
inn for x slik at 3 – x blir et negativt tall. Siden 
(–1)·(3 – x) = x – 3, og multiplikasjon av et tall 
med –1 snur fortegnet, gir det

 x – 3 > 0.

Erfaringene med parenteser og multiplikasjon 
av negative tall er en hjelp til å huske å snu ulik-
hetstegnet når begge sider multipliseres med 
–1. Slike assosiasjoner er imidlertid tve eggede 
sverd. Mange elever snur fortegn når de ser et 
negativt tall selv om det ikke er snakk om mul-
tiplikasjon. [1, s 9] refererer en større undersø-
kelse fra England hvor elever mellom 13 og 15 
år lyktes godt i situasjonene der fortegnet skal 
snus, men gjør mange feil på oppgaver av typen 
((–a) – (–b)) og (–a – b). 

Metaforer i matematikken
Det er ganske vanlig å snakke om konkretise-
ring av matematikk. Et bilhjul kan ses som en 
konkretisering av en sirkel. Denne ordbruken 
henspiller på en platonsk fi losofi  hvor fysiske 
ting er etterligninger eller realiseringer av noe 
perfekt eller ideelt. Matematikken kommer først 
og deretter den fysiske verden. Metafor teorien 
er en tilnærming som setter dette på hodet. Her 
er tanken at abstrakte ideer har sitt opphav i 
fysiske erfaringer. Eksempler er ”Høyre hånd 
vet ikke hva den venstre gjør.”, ”fri som fuglen” 
og ”tid er penger”. Et sentralt poeng med meta-
forer er at de overfører kjente situasjoner til nye 
områder som vi ønsker å forstå eller beskrive. I 
noen metaforer ses dette tydelig gjennom bruk 
av ordene ”er” og ”som”. Tidligere ble metaforer 
assosiert mest med poesi, men nyere forskning 
har vist at bruksområdet er langt videre. En av 
de sentrale innen feltet er George Lakoff. Han 
uttrykker det slik:

Mathematics […] is the study of the structu-
res that we understand and reason about our 
experience – structures that are inherent in our 
pre-conceptual bodily experience and that we 
make abstract via metaphor. [3, s 355].

En metafor knyttet til ligninger og ulikheter er 
“likhetstegnet som balanse”. Dette overfører 
erfaringer og forestillinger om skålvekter til 
matematikken. Modellen kan motvirke opp-
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fatningen av likhetstegnet som en asymmetrisk 
kommando eller et omformings tegn. Her svarer 
tall til vekter, større enn til tyngre og mindre 
enn til lettere. Ulikheten

 8 < x + 5 

spør i dette språket etter hvor tungt et ukjent 
lodd på høyre side kan være dersom det og et 
lodd på 5 kg til sammen er tyngre enn et lodd 
på 8 kg. 

Ulikhetstegnets symmetriske egenskap kan 
knyttes til det som skjer ved en 180 graders rota-
sjon av skålvekta om en akse gjennom balan-
sepunktet. Modellen forklarer også at det kan 
legges til eller trekkes fra like mye på begge sider 
av ulikhetstegnet. Når det tas vekk like mange 
kilolodd fra hver skål, påviker det ikke balansen.  
Det er også lett å se at det fi nnes fl ere løsninger. 
En skål som har vippet ned, forblir nede ved å 
legge på fl ere lodd i den skåla. En begrensing 
ved metaforen er imidler tid at lodd ikke kan 
ha negativ vekt. Det eksem pli fi serer et generelt 
fenomen. Metaforer forklarer og tydeliggjør 
noen egenskaper, men ikke alle. En av fallgru-
vene ved meta forer er at de kan overskygge det 
matematiske begrepet i stedet for å belyse det. 
Arbeid med konkreter garan terer heller ikke at 
elevene ser noen sammenheng mellom akti-
viteten og symboler på et ark. Metaforteori er 
ikke et nytt navn på konkretisering og aktivitets-
pedagogikk, men sikter til bevisst og aktiv bruk 
av språket for å bygge bru mellom erfaringer og 
abstrakte ideer.

Aritmetikk som geometri 
Denne metaforen er hentet fra Lakoff og Nunez 
som bruker uttrykket ”The Arithmetic Is Geo-
metry Methapor.”, [2, s 49]. Begreper fra plan-
geometrien overføres her til tallenes verden. Tall 
er punkter på en linje, null er origo og størrel-
ser er avstander fra origo til punkter. Større enn 
er ”til høyre for” når linja er horisontal, eller 
”over” dersom linja er vertikal. Denne måten å 
tenke på er svært fruktbar for å forstå ulikheter. 

Nå spør ulikheten 

 8 < x + 5 

etter startpunktet x, hvis vi beveger oss 5 enhe-
ter til høyre og havner til høyre for punktet 8.  
Vi kan trekke fra like mye fra hver side av ulik-
heten, for eksempel 7, uten å endre de mulige 
startpunktene. Hvert valg av x svarer da til at 
de to sluttpunktene 8 og x + 5 parallellforsky-
ves 7 enheter mot venstre. Det påvirker selvsagt 
ikke punktenes ordnings forhold. Negative tall 
er også godt ivaretatt. Multiplikasjon av a med 
–1 gir -a ; punktet a speilet om origo. En ulik-
het som

 8 < 13 

tolkes som at punktet 13 ligger til høyre for 8. 
Multiplikasjon med –1 på begge sider gir ved 
speiling om origo at –13 ligger til venstre for 
–8. 

 –8 > –13.

Dermed gir metaforen en begrunnelse for at 
likhetstegnet må snus i denne omformingen. 
En annen fordel er at metaforen muliggjør en 
helhetlig tolkning av løsningene til en ulikhet. 
Løsningene utgjør en stråle eller et intervall. Et 
eksempel på beskrivelse av en løsning er ”alle 
punktene til høyre for punktet 3”. 

Metaforer og det fysiske
Geometri som metafor fører oss ikke direkte 
til hverdagserfaringer. Lakoff og Nunez kaller 
det en ”linking metaphor” i motsetning til 
en ”grounding metaphor”, [2, s 38]. På norsk 
kan vi si at ”Aritmetikk som geometri” er en 
forbindelses metafor. Den skaper mening ved 
hjelp av en annen del av matematikken. For å 
komme til fysiske erfaringer må vi se på grunn-
metaforene til den andre matematiske disipli-
nen. Tallinja bygger på erfaringer med tegning 
av linjer og telling. Meta foren inneholder imid-
lertid også symboler for hele tall. English hevder 
at blandingen av visuell og symbolsk informa-
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sjon gjør metaforen så kompleks at eleven van-
skelig ser forbindelser mellom kroppslige erfa-
ringer og det abstrakte. Hvis eleven må bruke 
energi på tolkning av selve metaforen før den 
kan brukes til å forstå et abstrakt matematisk 
begrep, vil eleven ofte se på metaforen og det 
matematiske begrepet som to atskilte ting, 
[2, s 8]. 

Elever tror ofte det er endelig mange punk-
ter mellom to heltall som 1 og 2. En grunn kan 
være at tallinja ofte er tegnet med bare heltallige 
punkter. Det kan føre til at elever ser tallinja 
som steiner med hull mellom hver stein, [2, s 8]. 
Tom rommet kan også tolkes som plass til en 
eller noen få steiner til. Andre vanlige metaforer 
for et punkt er en prikk, et kryss, et merke eller 
et sted. Alle disse metaforene gir oss assosiasjo-
ner til noe som har utstrekning. De gir dermed 
et dårlig grunnlag for den matematiske ideen 
om at punkter bare har posisjon. En løsning kan 
være å påpeke at vi i prinsippet kan tegne så 
små prikker vi bare vil. Mate matisk svarer det 
til å defi nere et punkt som en grense for sirkler 
hvor dia meteren går mot null. Metaforteorien 
kan altså gi kritiske innspill som kan påvirke 
selve matematikken! En annen lærdom er at 
metaforer må velges med omhu for å oppnå god 
læringseffekt. 

Relasjoner på utvidelser av tallområdet
”Er lik”, ”større enn” og ”mindre” enn er 
eksempler på relasjoner mellom tall. Relasjoner 
på utvidelser av tallområdet gir elevene utfor-
dringer, slik også utvidelser av funksjoner og 
operasjoner gjør, se [4].  I noen tilfeller krever 
utvidelsen nye algoritmer, men enda viktigere 
er skiftene av de meningsbærende metaforene. 
Utvidelsen fra hele tall til brøk krever en ny 
regnemetode for å sammenligne størrelse. For-
ståelse av posisjonssystemet er ikke nok for å 
avgjøre hvilken av brøkene 3/7 og 5/11 som er 
størst. Overgangen til desimaltall er regnetek-
nisk ikke så stor, men mange elever gjør feil 
når de sammenligner 3,12 og 3,8. De oppfatter 

desimaltallene som par av tall og tror 3,12 > 3,8 
fordi 12 > 8.

Bruken av samme matematiske sammenlig-
ningstegn tilslører den store begrepsmessige for-
skjellen mellom antall og størrelser. Et eksempel 
kan klargjøre dette:

Hvilket tall er størst, 3 eller 8?

Vi sier til elevene at 8 er større enn 3, men større 
og mindre henspeiler egentlig på ut strekning 
eller omfang. I sistnevnte forstand er tallet 8 
minst. I forbindelse med positive hele tall er 
samlinger av samme slags fysiske objekter den 
relevante metaforen. Sammenligningsordene er 
”fl ere” og ”færre”. Om Kari har 8 epler og Ola 
har 3 epler, så har Kari fl ere epler enn Ola, men 
det er godt mulig at Ola har de største eplene! 

Størrelser som lengde, høyde, beløp og vekt 
er forholdsvis greie å forholde seg til. Dermed 
er de egnet til å skape forståelse for ”større enn” 
og ”mindre enn”. Matematiske størrelser som 
areal, volum, vinkelmål og sannsynlighet er 
mer krevende. I disse tilfellene krever størrelses-
sammen ligningen både abstrakt begrepsinnsikt 
og kjennskap til regne- eller målemetoder. 

Hvilken av disse vinklene vil en elev tro er 
størst? Sammenligningen krever uten tvil noe 
mer enn hverdagsforestillingene om hva som 
er stort. Det kan derfor også være på sin plass 
å si at den venstre vinkelen har størst vinkel-
mål, snarere enn å si at den venstre vinkelen er 
størst. 

Lineære ulikheter med to variable
Systemer av lineære ulikheter med to variable 
har en rekke anvendelser som kan øke meningen 
til temaet ulikheter for elevene. Det er lite nytt 
regneteknisk sett i forhold til en variabel, men 
grafi sk fremstilling innebærer en begrepsmes-
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sig utvidelse. Hver ulikhet svarer nå til en rett 
linje i planet. Disse linjene avgrenser områder 
avhengig av retningen på ulikhetene. Eksempe-
let i rammen på neste side er basert på [6]1.
I et koordinat system i planet trenger vi både 
ordparet høyre/venstre og opp/ned. Vi kan 
utforske ulikheten ved å forestille oss at en 
tenkt aktør2 forfl ytter seg i planet. Vann rett 
forfl ytning svarer til at verdien av y holdes fast 
og loddrett til at verdien av x fastholdes. Den 
øverste ulikheten over er knyttet til den rette 
linja m med ligning

 3x + 5y = 150

Starter vi med et punkt på linja, for eksem-
pel x = 30, y = 12, holder verdien av x fast og 
senker verdien på y, blir 3x + 5y < 150. Altså er 
sistnevnte ulikhet oppfylt av punktene under 
linja m. Ved å holde y fast og senke x får vi at 
m er oppfylt av punktene til venstre for linja. 
Under og til venstre for linja innebærer altså det 
samme. Forfl ytningen til aktøren kan visualise-
res gjennom et dynamisk geometriprogram som 

Cabri geometri. Der kan et punkt plasseres på 
en linje i et koordinatsystem. Det er mulig å la 
koordinater og verdien av 3x + 5y oppdateres i 
sann tid mens punktet fl yttes langs for eksempel 
en loddrett linje. 

Holder vi oss borte fra systemer og nøyer oss 
med en ulikhet med to ukjente, vil forståelsen av 
den grafi ske fremstillingen kunne styrke elev-
enes arbeid med funksjonssammenhenger. For å 
forstå når 3x + 5y er lik 150, er det klargjørende 
å se når uttrykket er større eller mindre enn 150. 
En god begrepsmessig behandling av ulikheter 
med en ukjent vil også bidra positivt til at elev-
ene utvikler en symmetrisk forståelse av likhets-
tegnet. Metaforteorien er et hjelpemiddel for å 
klargjøre begrepsmessige forskjeller som ikke 
ses i den formelle matematikken. Settes foku-
set bare på regneteknikk, kan imidlertid de små 
forskjellene mellom ligninger og ulikheter være 
forvirrende. Den gunstige samvirkning avhen-
ger av at du som lærer ser ulikhetene mellom 
likhet og ulikhet og ulikheter i mellom!

En baker har 150 kg mel, 22 kg sukker og 25 kg smør. Han har to oppskrifter, en på kaker og 
en på lefser. For å bake et dusin kaker trengs det 3,0 kg mel, 1,0 kg sukker og 1,2 kg smør. Til et 

dusin lefser trengs det 5,0 kg mel, 0,5 kg sukker og 
0,5 kg smør. Hvor mange dusin kaker og lefser kan 
lages med disse råvarene?

Settes x til antall dusin kaker og y til antall dusin 
lefser, får vi disse tre ulikhetene for henholdsvis mel, 
sukker og smør:

3x +5y  ≤ 150
x + 0,5y  ≤ 2

1,2x +0,5y  ≤ 25

Dessuten er x ≥ 0 og y ≥ 0. Hvert punkt i det skra-
verte området i fi guren til venstre er en mulig løs-
ning. Et punkt representerer et par av tall, et tall for 
hver variabel.
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Noter
1 Datamaskiner blir brukt til å maksimere en 

lineær funksjon av de to variablene når de 
variable også skal løse et system av lineære 
ulikheter. Dette blir kalt for lineær programme-
ring.

2 I metaforteorien benyttes betegnelsen ”Mathe-
matical agents”, se [2, s 33].
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Vi sitter på ei hytte på fjellet og imponerer folk 
med korttrikset vårt. Men det tar ikke så lang 
tid før ni stykker er lei av det samme korttrikset. 
Og til slutt begynner vi å lure på hvorfor dette 
trikset egentlig virker. Vi sitter og grubler på 
dette, på ei hytte langt inne på fjellet, og til slutt 

kommer vi også fram til et slags svar. Men når 
vi reiser, blir svaret liggende igjen etter oss.

Da vi så fi kk en fri oppgave på skolen, 
begynte vi igjen å gruble: Hvordan var det nå 
egentlig det korttrikset virket? Vi kunne jo ikke 
gå opp på fjellet og hente svaret som kanskje var 

Korttrikset
Vi bruker en vanlig kortstokk med 52 kort.
1. Legg et kort åpent på bordet og se på verdien. Eks: 8. 
2. Legg nye kort oppå det første kortet med billedsiden opp. Tell kort opp til tretten (som er det 

høyeste kortet i bunken). Eks: (8)–9–10–11–12–13. Fem kort oppå åtteren. 
3. Legg et nytt kort åpent på bordet. Eks: 10. Gjenta det samme som du gjorde under punkt 2, 

men nå må du begynne å telle på 11 i stedet for 9. Eks: (10)–11–12–13. Tre nye kort oppå tieren. 
4. Fortsett slik til kortstokken er oppbrukt. Blir det noen ekstra kort på slutten, slik at bunken ikke 

går opp til tretten, legger du disse kortene vekk.
5. Lukk øynene og be en annen snu tre av bunkene med baksiden opp og samle sammen resten 

av kortene i ei bunke. (Også den bunken som eventuelt ikke gikk opp til tretten.) 
6. Be ham nå snu det øverste kortet i to av bunkene som ligger med baksiden opp. Eks. på åpne 

kort: 5 og 3. 
7. Ta alle kortene som han samlet i en bunke og begynn å telle: Verdien av de to åpne kortene 

pluss ti. (5 + 3) + 10. Legg fem kort på bordet, tre kort og ti kort på bordet. 
8. Antall kort du nå har igjen på hånda, er det samme som verdien på det øverste kortet i den siste 

bunken. Bare snu og se!

Denne artikkelen er hentet fra boka Matematikk & undervisning - Norden 2000. Janne Hellenes og 
Gunn Hege Karlsen var dengang elever i 9. klasse ved Samfundets skole Kristiansand.
Gunn Hege studerer nå ved Høgskolen i Agder, gunnhe04@stud.hia.no
Janne studerer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, fastball_6@hotmail.com

Janne Hellenes, Gunn Hege Karlsen

Mysteriet med det skjulte kort
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borte, så vi måtte begynne på nytt. «Hvordan?» 
og «Hvorfor?» var de store spørsmålene.

Og så var vi i gang igjen.

Finn fram kortstokken og bli med oss i jakten 
på svarene!
Vi satt og studerte korttrikset. Spesielt lurte vi 
på hvorfor vi måtte telle til ti når vi skulle fi nne 
verdien av det skjulte kortet. Man må jo telle 
opp så mange kort som verdien av de to åpne 
kortene, og så telle opp ti kort ekstra. Hvorfor 
ti?

Janne får en idé
Vi drev og forsket litt på dette, og plutselig fant 
Janne ut en annen måte å gjøre korttrikset på.
I stedet for å telle til tretten på begynnelsen når 
man legger ut bunker, så kan man telle til tolv. 
Blir det første kortet i bunken 13, må man bare 
putte kortet inn i kortstokken igjen og ta et nytt 
kort. Deretter må man snu fi re bunker i stedet 
for tre. Og når man skal fi nne verdien av det 
skjulte kortet, slipper man å telle opp ti kort 
ekstra. Man kan bare telle opp så mange kort 
som verdien av de tre åpne kortene.

For å gjøre korttrikset enda lettere å arbeide 
med, fant vi ut at vi kunne ta ut alle billedkor-
tene (konge, dronning og knekt). Da ble det 
færre kort, og mindre tall å forholde seg til. Nå 
er det høyeste kortet i bunken altså 10, og når 
man legger ut kortene i bunker på begynnelsen 
må man telle til ni. Blir det første kortet i en 
bunke 10, må man bare putte kortet inn i kort-
stokken igjen og ta et nytt kort.

Når du har tatt ut og snudd fi re bunker og 
åpnet tre kort, sitter du og ser på tre åpne kort 
og et lukket. Hva skjuler seg under det lukkede 
kortet?

Dette kan vi fi nne ut med å telle på måten vi 
skrev over. Men hvorfor stemmer dette?

Vi forteller med tall
Vi begynte å forklare læreren korttrikset for å få 
noe hjelp, men på grunn av hans lettere rustne 

hjerne tok dette litt lang tid. Etterhvert som 
han skjønte mer av det vi gjorde, ga han oss den 
gode ideen å skrive opp hva vi gjorde – hvilke 
regnestykker som egentlig blir gjort i korttrikset 
med 40 kort.
· Vi skrev opp tallene på de åpne kortene. 

Første kolonne i tabellen under.
· Vi telte oss frem til hvor mange kort det 

var i hver av bunkene, og skrev opp tallene. 
Andre kolonne.

· Vi fant også ut at for å fi nne ut antall kort, 
kan vi ta 10 – som er det høyeste kortet 
i kortstokken – minus tallet på det åpne 
kortet (7, 5 eller 2). Siste kolonne.

Tall på 
åpne 
kort

Antall 
kort i 

bunken

Formel 
for antall 

kort i 
bunken

7 3 = 10 – 7

5 5 = 10 – 5

2 8 = 10 – 2

Så skal vi begynne å telle for å fi nne ut hva som 
skjuler seg bak det fjerde kortet.
· Hele kortstokken inneholder nå 40 kort, 

siden vi har tatt vekk bildene.
Hvor mange av disse 40 kortene sitter vi igjen 
med på hånda og i den skjulte bunken?

Vi ser på hva vi har tatt bort:
· I bunken med kort 7 øverst, er det 

til sammen 10 –7 kort
· I bunken med kort 5 øverst er det 

til sammen 10 – 5 kort
· I bunken med kort 2 øverst er det 

til sammen 10 – 2 kort
· Når vi teller og legger ned kort, trekker 

vi vekk syv, fem og to kort. Vi teller vekk 
samme antall kort som verdien av de åpne 
kortene.
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Vi forteller det samme med tall og regnetegn:

 40 – (10 – 7) – (10 – 5) – (10 – 2) – 7 – 5 – 2

Vi tar vekk parentesene:

 40 – 10 + 7 – 10 + 5 – 10 + 2 – 7 – 5 – 2

Siden vi tar + 7 + 5 + 2 og – 7 – 5 – 2 er dette 
lik null.

 40 – 10 – 10 – 10 = 10

Det vi egentlig har gjort nå er å trekke bort 
kort slik at det vi sitter igjen med på hånda 
pluss kortene i den skjulte bunken er ti kort til 
sammen.

På hånda har vi nå til slutt tre kort. Det 
vil si at det er syv kort i den skjulte bunken. I 
en bunke med syv kort er en treer det øverste 
kortet i bunken. Helt i starten må vi ha lagt ut 
og telt slik på den bunken:

 (3) – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 i alt syv kort. 

Eller: 10 – skjult kort = 7
Mysteriet om det skjulte kortet er løst.

Slik blir det alltid
Formelen for antall kort i en bunke: 10 minus 
tallet på det åpne kortet. Eks: 10 – 7 = 3

Formelen for å fi nne verdien av det øver-
ste kortet er da: 10 minus antall kort. Eks: 
10 – 3 = 7

Tall på 
åpne kort

Formel 
for antall 
kort i 
bunken

a = 10 – a 

b = 10 – b 

c = 10 – c 

Altså tar vi bare nå: 

 10 – kortene på hånda

 = antall kort i den skjulte bunken.

 10 – antall kort i den skjulte bunken 
 = verdien av det øverste skjulte kortet.

Dette stemmer uansett hvilke tall de åpne kor-
tene viser. De åpne kortene er altså variable. 

 40 – (10 – a) – (10 – b) – (10 – c) – a – b – c
 40 – 10 + a – 10 + b – 10 + c – a – b – c

Siden vi tar + a + b + c og – a – b – c er dette 
lik null

 40 – 10 – 10 – 10 = 10

Nå har vi altså trukket bort kort slik at det vi 
sitter igjen med på hånda pluss kortene i den 
skjulte bunken er ti kort.
Det øverste kortet i skjult bunke har verdien d. 
Antall kort i skjult bunke: 10 – d.
Antall kort på hånda er e.
Antall kort på hånda: 

 10 – (10 – d) = e

Vi løser opp parentesene:

 10 – 10 + d = e
 d = e

Tall på 
åpne kort

Formel for 
antall
kort i bunken

a = 14 – a

b = 14 – b

Det øverste kortet i bunken har samme verdi 
som antall kort på hånda. 

Det egentlige korttrikset
Vi skal nå med variable forklare korttrikset slik 
det egentlig er.

(fortsettes side 27)
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Else Aarø underviser ved 
Storetveit ungdomsskole i Bergen
else.aaro@bergen.kommune.no

Else Aarø

Kort som hjelpemiddel 
i begynneropplæring 
i algebra og likninger

I en utstyrsfattig skole fant jeg ut at kort var et 
godt hjelpemiddel i undervisningen. I tillegg 
til vanlige spillkort har jeg kjøpt blanke kort 
som jeg enten bruker blanke eller skriver på 
etter behov. Hvis en deler elever inn i grupper 
etter matematikkinteresse/evner, er det lettere 
å bruke ”konkretiseringsmateriell”, og de for-
skjellige elevgruppene får jobbe med kort så 
lenge de har behov for det. Et år hadde jeg et 
3-timers repetisjonskurs i algebra og likninger 
for de som ”ikke skjønte noe”. Det var 32 glade 
elever som gikk ut fra det kurset!

Jeg bruker kort i begynnerinnlæringen i 
algebra og likninger. Jeg har selvsagt ark med 
passende regnestykker parat  innimellom all 
”leken”, og vi har mange diskusjoner om hvilke 
strategier vi bruker. Det er veldig motiverende 
med en drops eller kjærlighet som premie der vi 
klarer å lage konkurranse av det. Mange ”svake” 
elever synes det er godt å se at de faktisk har 
brukt algebra i årevis. Det er viktig at de også 
mestrer enkel algebra. Det gjør noe med selv-
tilliten. Det er utrolig fi nt å se hvor mye disse 
elever får til når de blir motivert og når de ser 
at de kan.

Algebra
Aritmetikk (regnestykker, erstatte variabler)

Jeg deler ut noen kort til hver elev/elevpar, 
og sørger for at alle får noen billedkort, noe 
røde, noen svarte og at de har minst 2 like kort. 
Jokerne er også med. Først har vi konkurranse 
om hvem som har fl est poeng. Vi blir enige om 
hvor mye bildekortene og jokeren skal være 
verdt, og deretter må elevene legge sammen 
verdien av alle kortene sine. Når vi har funnet 
en vinner, spør jeg: Hvordan talte dere? Elevene 
bruker gjerne fl ere strategier som kan diskute-
res. Hva er mest hensiktsmessig i forskjellige til-
feller? Jeg påpeker for elevene at de faktisk har 
regnet algebra i mange år, for det er det de gjør 
når de f. eks. erstatter A med 14 eller 1 poeng.

Nå skal vi gjøre det samme, men denne 
gangen skal de svarte kortene ha positiv verdi 
og de røde negative. Vi kårer en vinner, og dis-
kuterer strategier igjen. De fl este har sortert 
kortene i en bunke svarte kort og en med røde 
kort. Noen elever vil for eksempel pare en rød 
3-er med en svart 3-er da summen blir 0. Vi 
skriver ned regnestykkene våre. Heretter vil de 
fl este elevene fi nne det hensiktsmessig å sor-
tere tallene før de regner og fi nner differansen. 
Har de fl est negative tall, er svaret negativt og 
omvendt. 

Tidligere var denne måten å føre på en form 
for kladd, men nå lar jeg dem føre stykkene 
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slik. Når vi senere tegner slike +/– skjema for 
fl ere bokstaver, kaller vi det gjerne for en kir-
kegård, da det ser slik ut med alle korsene. De 
sorterer tallene og fører dem opp på +/– siden 
av ”korset”. De summerer +  og – siden hver for 
seg. De fi nner så differansen mellom det som er 
på +siden og det som står på – siden. 

Lottokupong 
Hver elev skriver opp sin personlige kortrekke i 
permen på kladdeboken. Vi blir enige om hvor 
mange kort vi kan ha, og vi setter begrensninger 
på hvor mange billedkort vi har. De kan f.eks. 
ha: 2 konger, 1 ess og 10, 9 og 8. Hver mate-
matikktime starter med at elevene tar fram sin 
faste ”kupong”, og jeg skriver opp hvilke kort 
som skal være positive og negative, og hvilken 
verdi ess og joker skal ha denne dagen. Så ser 
vi hvem som har høyest sum. Dette er en grei 
anledning til å bruke uttrykkene: oddetall, 
partall og primtall og eventuelt tall i samme 
gangetabell. Vi kaller kortkombinasjonen vår 
en formel.

De første formlene
Nå får elevene oppgaver der jeg bruker boksta-
vene a,  j, d og k av typen: 3k + 2d + 8 =. Her 
betyr a: ess, j: knekt, d: dame og k: konge.

Verdien av a bestemmer vi sammen. Elevene 
regner nå ut hva svaret blir når k = 13, d =12 
og  j = 11. Elevene kan godt skrive 13 + 13 + 13 
istedenfor 3 · 13 når de regner ut svaret. De som 
trenger det kan bruke kort for å ”illustrere” 
stykket.

Så viser jeg noen kort med andre bokstaver 
på, for eksempel a og b, og jeg skriver en ny 
oppgave på tavlen: 4a + 3b =  Jeg opplyser om 
hvor mye a og b er verdt, og klassen fi nner ut 
svaret. Hvis a = 2 og b = 3, har jeg gjemt vanlige 
tallkort med disse verdiene bak bokstavkortene. 
Når elevene tror de vet svaret, snur jeg kortene 
og de får se tallkortene og kan sjekke om de 
har regnet riktig. Så deler jeg ut kort der jeg har 
skrevet a, b eller c sammen med tallkortene. Vi 

bruker gjerne terning til å bestemme verdien av 
a, b og c. Elevene ser fort at dette er det samme 
som de har gjort før (og synes dette er lettere, 
fordi vi alltid velger små, positive verdier først.) 
Når dette går greit, kan vi bruke negative tall 
også. Etterpå fi nner vi lignende oppgaver i 
bøkene og regner dem.

Nå lar jeg elevene sitte i par eller små grupper, 
og hver gruppe får en bunke kort som  inne-
holder omtrent like mange svarte (positive) 
som røde (negative) kort,  Gruppene deler ut 
like mange kort til hver elev, alle regner ut hvor 
mange poeng de har og skriver dette ned. Så skal 
de trekke kort hos hverandre. Hvilke regneo-
perasjon blir dette for den som mottar kortet? 
Hvilke regneoperasjon blir for den som mister 
kortet? Spiller det noen rolle om det er et svart 
kort (positivt) eller rødt kort (negativt)? Eksem-
pel: En elev trekker en rød 3-er fra en annen. 
Hvis  eleven har summen –8 fra før, og trekker  
–3, ser regnestykket hans slik ut:   

 –8 + (–3) = –8 – 3 = –11, 

og hvis den som har summen 4 mister –3, ser 
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hans regnestykke slik ut:

 4 – (–3) = 4 + 3 = 7. 

Jeg pleier å gå igjennom dette grundig før vi 
begynner, og da bruker jeg store kort (A4 ark) 
på tavlen. Elevene blir veldig lei seg når de får 
et negativt tall og veldig glad når de mister et 
negativt tall, og de husker ganske fort at minus 
(å kvitte seg med) et negativt tall er et pluss. Jeg 
lar gjerne elevene ta mange runder med dette. 
De passer på hverandre slik at alle får riktig 
poengsummen. Hvis det går i ball, kan de jo 
telle kortene sine og komme a jour igjen. De 
avtaler på forhånd hvor mange runder de skal 
ha i hvert spill. Det er viktig å fokusere på hva 
som er regnetegn og hva som er fortegn. Elevene 
får så utlevert regnestykker, men de kan bruke 
kort hvis de trenger.

Plastlomme-parenteser
Jeg har også små plastposer med lås. Jeg legger 
noen kort i hver og passer på å legge nøyaktig 
de samme kortene i hver pose. Man kan også 
bruke like esker eller konvolutter, men posene 
tar mindre plass og er greiere å håndtere. Hver 
pose skal nå illustrere en parentes. Om du gir 
elevene et par poser, vil de fort fi nne ut hvor 
mange poeng de har uten at de trenger å åpne 
alle posene. Nå kan vi også skrive symboler 
for billedkortene. Da er det lurt å bruke k for 
konge og d for dame. Får eleven 3 poser som 
hver inneholder en svart konge og en rød 4, ser 
regnestykket slik ut: 3(k – 4) og de lærer raskt 
at de da har 3k – 12. De kan også åpne posene, 
sortere kortene og sjekke svaret.  

Mange elever synes det er best å føre slik: 

 3(2k + 5) =
 2k + 5
 2k + 5
 2k + 5
 = 6k + 15

Denne måten å løse slike regnestykker på, 
bruker mange elever når de regner algebra. Litt 

tungvint, men de skjønner godt hva de gjør. Jeg 
bruker til slutt også kort med andre bokstaver. 
Vi diskuterer også hvordan en må skrive det 
hvis en gir fra seg poser.

Flere formler
Jeg lar elevene ha mange kort foran seg (gjerne 
sortert etter farge og størrelse). Elevene lager nå 
egne regnestykker: for eksempel  4(k + 5) =  .  
Nå skal de fi nne kort som illustrerer regnestyk-
ket. De kan godt bare legge kortene i bunker 
eller bunte dem sammen med gummistrikk, 
stor binders eller lignende. Nå kan de også 
bruke andre bokstaver enn a, j, d og k. De legger 
bunkene foran seg, og skriver det de ser i klad-
deboken. 

Elevene får nå lage oppgaver som –3(Q – 7) =   
og jobber en stund med dette. Det er viktig å 
fokusere på regneoperasjonen å ta bort noe 
negativt. Verdien av Q avtaler vi i felleskap. Nå 
går vi også over til å bare bruke andre bokstaver, 
f.eks. a, b og c. Elevene lager oppgaver av typen 
4(a + 5),  bruker kort og fi nner svaret. Vi sam-
taler hele tiden om det vi gjør og kommer fram 
til at fortegnet foran parentesen viser regneo-
perasjonen, tallet foran parentesen viser antall 
poser og det som står inne i parentesen er det 
som er i posene. Siden er det lett å klare å regne 
sammensatte oppgaver av typen:

         2(3a + b) + 3 – 3(b – 4) + 2(3b – 2a) =

Elevene regner hvert ledd for seg, og bruker 
”kirkegården” til slutt. De svakeste elevene 
jobber bare med dette mens de fl inkeste kan gå 
videre og regne med potenser. Det tar tid å gjøre 
alt dette, men fordelen er at de skjønner hva de 
gjør, det er ikke noe ”hokuspokus” her.

Likninger
Kort er et greit supplement til pinner, esker og 
vekter. Det kan være greit å lage store kort når 
en gjennomgår opplegget i full klasse. Vanske-
lighetsgraden kan lett varieres, og elevene kan 
lage oppgaver til hverandre.

 

tangenten 1 2006.indd   26tangenten 1 2006.indd   26 23.01.2006   13:09:3623.01.2006   13:09:36



tangenten 1/2006 27

Hva mangler?
Vi starter meget lett, og her er et eksempel på 
hva vi gjør: Ha to bunker med like kort i hver, 
en bunke i hver hånd. Vis kortene, men snu et 
kort i ene bunken så elevene ikke kan se verdien 
av det. De ser fort hvilket kort som mangler.

Gjett et kort

Ha to bunker som har like stor sum, men ikke 
nødvendigvis samme kort. Snu et kort i den ene 
bunken. Hold kortene opp og la elevene fi nne 
verdien til det snudde kortet. Diskuter hvordan 
de kom fram til rett svar. Så er det bare å fort-
sette. En kan ha fl ere snudde kort  på samme 
hånd, og kanskje noen på begge hender. En må 
selvsagt understreke tydelig at når det er fl ere 
snudde kort har alle samme verdi. Det er utro-
lig hva elevene klarer hvis de har noe litt mer 
konkret enn regnestykker. Til slutt har jeg kort 
med x på i stedet for snudde/ blanke kort.

Antall kort igjen i skjult bunke og på handa 
etter at vi har lagt ned kort:

 52 – (14 – a) – (14 – b) – a – b – 10
 52 – 14 + a – 14 + b – a – b – 10
 52 – 14 – 14 – 10 = 14

Antall kort i skjult bunke pluss antall kort på 
hånda er til sammen 14 kort. Hvorfor er trikset 
laget slik at man har akkurat 14 kort igjen til 
slutt? Hvorfor ikke 13?

Svaret er ganske enkelt: 14 dekker alle behov. 
Eks: Hvis ess (1) er det øverste kortet i bunken, 
inneholder bunken tretten kort til sammen, og 
man har ett kort på hånda. 

 13 + 1 = 14.

Hvis konge (13) er det øverste kortet, inneholder 
bunken til sammen ett kort, og man har da tret-
ten kort på hånda. 1 + 13 = 14.

Men hvorfor trekker man i tillegg vekk akku-
rat ti kort? 

Dette svaret er også enkelt. Man trekker vekk 
ti kort fordi man vil sitte igjen med fjorten kort 
til slutt i den skjulte bunken pluss kortene på 
hånda.

Når man gjør korttrikset på vår forenklede 
måte trenger man ikke å telle opp ti kort ekstra 
på slutten. Grunnen til at korttrikset ikke ble 
laget på denne måten, er at man da slipper den 
ekstra regelen med å putte kongen (13) inn i 
kortstokken igjen hvis dette blir det første kortet 
i bunken.

Interessant og utfordrende
Nå er vi endelig ferdige med å forklare deg 
dette korttrikset slik vi har arbeidet med det fra 
begynnelse til slutt. Håper du har fått noen nye 
interessante kunnskaper. Hvis ikke har jo hele 
dette vanskelige, utfordrende arbeidet vært for-
gjeves. Eller ikke helt, for uansett har det vært et 
interessant og utfordrende arbeid for oss – litt 
utenom de vanlig matematikktimene.

(fortsettelse fra side 23)
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Per-Eskil Persson

Magikerns kvadrat

Kejsaren Yu stannade plötsligt till på sin raska promenad i den tidiga morgontimmen. Vad var 
det egentligen han skymtat i fl oden Luos grumliga vatten? En krusning på ytan som om någonting 
stort rörde sig in mot stranden, rakt emot honom där han stod som fastfrusen. 
En blank sköld höjde sig ur vattnet, och kejsaren kunde känna en märklig utstrålning från djuret, 
som mödosamt kravlade upp på sanden. Det glänste som guld i morgonsolen, och i sitt hjärta 
visste han att sköldpaddan inte var av denna världen. Himmelens härskare Taiyi måste ha sänt 
den i ett speciellt ärende till honom, Yu. 
Nu såg han vad han inte lagt märke till förut. På sköldpaddans skal avtecknade sig svarta och vita 
punkter, som satt tillsammans i nio grupper. Mitt på sköldpaddans skal var 5 vita prickar och kring 
kanten satt 1, 8, 3, 4, 9, 2, 7 och 6 prickar, varannan grupp vit och varannan svart. Det här måste 
betyda något förfärligt viktigt, men vad? Yu var väl bevandrad i kinesisk talmagi, och visste att de 
udda, vita talen var yang och de jämna, svarta talen var yin. Yang var den positiva energin och yin 
den negativa. För att en stabil värld skulle kunna existera, måste yinyang-balansen upprätthållas. 
Yu såg, att yin fanns vid var och en av sköldpaddans fötter och yang fram och bak, på sidorna 
och, naturligtvis, mitt på skölden. Men talen var också ordnade i ett annat, ännu mer perfekt 
mönster ... 
Kejsaren Yu förstod med ens vad Taiyi ville visa honom. Det var ju en plan över Kina och hur 
fl odernas översvämningar skulle lindras och istället utnyttjas för bevattning! Mänskligheten hade 
plågats av en sekellång översvämning, som tvingade många upp i bergen eller i trädtopparna och 
som förorsakade en fruktansvärd svält. Vattnet var fyllt av drakar och ormar som slukade allt de 
kom åt. Nu såg kejsaren klart hur allt skulle kunna göras. Sköldpaddan gled med ens ljudlöst ner 
och försvann ur synhåll i det gula vattnet. Yu skyndade mot palatset för att kalla samman sina 
ministrar. Nu måste handling till, och Taiyi hade stakat ut 
vägen. 
Yu skulle snart komma att bli känd som den store 
magikern och schamanen, vattnens mästare, som 
räddade mänskligheten från att bli dränkt. Han ordnade 
utlopp för vattnet genom att föra de nio fl oderna ut till de 
fyra haven, och lät sedan rensa och fördjupa kanaler och 
diken och leda dem till fl oderna. Drakarna och ormarna 
försvann till havs med vattnet och nu kunde låglandet 
odlas och bebyggas och de svältande människorna 
kunde få mat. Det magiska mönstret blev känt som 
Luoshu, den första magiska kvadraten:
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Magiska kvadrater har kinesiskt ursprung och 
även om de också förekommer i många kulturer 
så har dessa talmönster haft allra störst bety-
delse i kinesisk kultur. Med hjälp av ett stycke 
kinesisk historia inbjuds ni här att ta del av de 
magiska kvadraternas mysterium. 

Kejsaren Yu levde c:a 2200 f. Kr., och var grun-
daren av Xia-dynastin i Kina. Om hans stor-
verk berättas ännu i våra dagar många historier 
och legender. Det fi nns också ett ordspråk, som 
säger: ”Om inte Yu hade varit skulle vi alla varit 
fi skar”. Om den magiska kvadraten vet man att 
dess ursprung är kinesiskt, men att den sedan 
spritts till i första hand de hinduiska och isla-
miska kulturerna, och senare till de judiska och 
europeiska. Men ingenstans har detta talmön-
ster haft och har ännu så genomgripande bety-
delse som i kinesisk kultur. 

Förutom yinyang-aspekten innehåller 
Luoshu fl era andra, för kineser viktiga, talma-
giska egenskaper. Talet 5 representerar kejsaren, 
Kina, mitten och de traditionella fem elementen 
i kinesisk kosmologi: eld, jord, metall, vatten 
och trä. Talet 9 stod för fullbordande, och var 
det kraftfullaste yang-talet. Summan av alla 
talen i Luoshu är 45, vilket är 5 multiplicerat 
med 9. Summan i varje rad, kolumn eller dia-
gonal är 15, alltså 5 multiplicerat med kvadra-
tens ordning, 3. I kvadratens hörn fi nns yin, och 
yang bildar ett kors i mitten. Yang balanseras 
av det kraftfullaste yin-talet 10, som inte åter-
fi nns direkt i Luoshu. Men 45+10 = 55, och sif-
fersumman av 55 är 10, så talet anses indirekt 
fi nnas med i mönstret. Olika metafysiska teo-

rier, gudomlighet och spådomskonst har kopp-
lats till talmönstret och lever fortfarande kvar i 
den kinesiska kulturen, bl.a. inom Tai Chi och 
Feng Shui. 

Under Zhou-dynastin (1122–256 f. Kr.) bygg-
des Mingtang, ett kosmiskt tempel där kejsarna 
bad till himlen för imperiets räkning. Templet 
var utformat som en kvadrat, som represente-
rade Jorden. Det var indelat i nio ceremonirum, 
som bildade de nio jordiska territorierna alter-
nativt Kinas nio provinser. Kina var ”Mittens 
rike” och placerades självklart i kvadratens 
mitt. Talen 1 till 9 förknippades med rummen 
enligt Luoshu, som alltså blev en karta över det 
kinesiska universat, som också var underlag för 
kejserliga beslut och som bestämde framtiden. 
Även himlen och dess gudar följde mönstret, 
och himlens härskare, Taiyi, besökte årligen 
himlens palats i ”Yus steg” eller Yubu. Om 
stegen ritas ut blir det en lyckosymbol inom 
taoismen och samtidigt en minnesregel för hur 
talen ska skrivas in: 

4 9 2 

3 5 7 

8 1 6 

Vilka är då villkoren för en äkta magisk kva-
drat? Jo, summan av talen i varje rad, kolumn 
och diagonal ska vara lika. Det fi nns inga krav 
på vilka talen ska vara, men oftast har de något 
speciellt förhållande till varandra. I det vanli-
gaste fallet består talen av på varandra följande 
heltal från 1 och uppåt. Kvadraterna kan vara av 

Dene artikkelen har vi hentet fra vårt svenske 
søstertidsskrift Nämnaren, nr. 3/2004.

Per-Eskil Persson är lärarutbildare
på Malmö högskola och har tidigare
arbetat som gymnasielärare.
per-eskil.persson@lut.mah.se
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tredje ordningen med 3×3 tal, fjärde ordningen 
med 4×4 tal, osv. Luoshu består alltså av talen 
entalen 1 till 9, vars summa är 45. Varje rad, 
kolumn och diagonal får då summan 45/3 = 15. 
Men vilka villkor gäller egentligen för hur talen 
får placeras? Vi symboliserar dem med bokstä-
verna a–i och summan med S: 

a b c 

d e f 

g h i 

Då gäller för diagonaler och mittkolumn: 

 (a+e+i)+(b+e+h)+(c+e+g)=3·S

Vänsterledets termer omfördelas till:

 (a+b+c)+3e+(g+h+i)=3·S 
 S+3e+S=3·S 
 S=3e

Summan måste alltså alltid vara tre gånger mit-
talet, vilket för talen 1–9 betyder att i  mitten 
måste det vara 15/3 = 5. Ingen annan lösning 
är möjlig! Men hur blir det med de övriga åtta 
talen? Eftersom vi vet att S = 3e, kan vi ansätta 
två nya tal, p och q, så att:

e – p e + p + q e – q

e + p – q e e – p + q

e + q e – p – q e + p

För Luoshu är e = 5, p = 1 och q = 3 (Kontrol-
lera!), men det går att sätta in vilka tal som 
helst. Exempelvis ger e = 3, p = 1 och q = 2 den 
magiska kvadraten: 

2 6 1 

2 3 4 

5 0 4 

Denna anses nog inte som särskilt ”snygg”, 
eftersom 2 och 4 förekommer två gånger, men 
fungerar likafullt som en magisk kvadrat. Man 
kan lätt konstruera olika matematiska problem, 
där mittalet, ett av hörntalen och en sidas mittal 
ges, t ex: 

10 

9 15 

Känner man till regeln med att summan är tre 
gånger mittalet, är det bara att räkna på för 
att få fram de övriga talen i kvadraten, annars 
kan man använda sig av algebra. Antag att talet 
ovanför 10 är x. Då måste talet till vänster om 
det vara (x – 6) och talet till höger (25 – x) 
(Varför?) och man får en ekvation i den nedre 
vänstra rutan: 

 (25 –x)+10=9+15 

som har lösningen x=11. Detta ger den efter-
frågade summan 30, och resten går utan pro-
blem. 

En fråga är om det fi nns fl era möjligheter 
att placera in talen 1–9 förutom enligt mön-
stret Luoshu? Vi har sett att talet 5 måste vara i 
mitten och att de övriga bildar symmetriska par 
runt 5:an: 1–9, 2–8, 3–7 och 4–6. Kanske kan 
man sätta in dessa på olika sätt? Vi provar att 
sätta in 1–9 längs  en diagonal:

¤ 1 

5 ¤ 

9 
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Man inser att talen 6, 7 och 8 inte kan placeras i 
samma rad eller kolumn som 9 (Varför?), utan 
bara i de ¤-märkta rutorna. Men det går ju inte 
att få in tre tal i två rutor. Alltså kan inte 1 och 
9 få lov att vara i en diagonal, utan måste sättas 
i mittrutor på sidorna. Vidare medför nu den 
udda summan 15 att två hörntal antingen båda 
måste vara jämna eller udda, både i raden med 
1 och raden med 9. Men det fi nna bara två udda 
kvar, så hörntalen måste vara jämna. 3 och 7 
placeras in på de båda återstående mittsidesru-
torna, och sedan ger sig resten lätt. Totalt kan 
man få 8 stycken magiska 3×3-kvadrater, som 
är Luoshu roterad eller speglad kring mittru-
tan (Försök skriva ner dem!). Oftast brukar alla 
dessa räknas som i grunden en enda lösning, 
varför Luoshu egentligen är unik! 

Men det fi nns regler för hur nya magiska 
kvadrater av tredje ordningen kan bildas. Här 
är några: 
– Om alla talen i Luoshu multipliceras med 

en konstant eller om en konstant adderas 
eller subtraheras från alla talen, bildas en 
ny magisk kvadrat. 

– Om två magiska kvadrater adderas, tal för 
tal, blir resultatet en ny magisk kvadrat. 

– Om Luoshu betraktas som en matris 
och denna multipliceras med sig själv tre 
gånger, får man också en magisk kvadrat. 

Vidare har Luoshu ett antal intressanta egen-
skaper, exempelvis: 

– Summan av kvadraterna i den första raden 
eller kolumnen är lika med summan av 
kvadraterna i den tredje raden resp. kolum-
nen. 

 42+92+22=82+12+62, 
 42+32+82=22+72+62 

– Summan av radernas produkter är lika 
med summan av kolumnernas produkter: 

 4·9·2+3·5·7+8·1·6=4·3·8+9·5·1+2·7·6 

Med andra tal än heltalen 1–9 kan man kon-
struera magiska kvadrater med speciella egen-
skaper. Här kommer några exempel: 

15 1 11 

5 9 13 

7 17 3 

Udda tal 

101 5 71 

29 59 89 

47 113 17 

Primtal 

18 4 14 

8 12 16 

10 20 6 

Sammansatta tal 

2/3 3/2 1/3 

1/2 5/6 7/6 

4/3 1/6 1/1 

Bråk 

Till alla talmagikers fasa fi nns även följande 
palindromiska magiska kvadrat med ”Vilddju-
rets tal” i fl erfaldig uppsättning: 

232 313 121 

111 222 333 

323 131 212 

(fortsettes side 43)
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Går det an å ha det gøy, utforske algebraens 
mysterier og samtidig lære noe? Vi befi nner 
oss i 8. klasse på Kyrkjekrinsen skole i Bergen. 
Jeg har nettopp blitt slått ned i støvlene av en 

elev i dataspillet ”hesteveddeløp”. På data -
ma skinen ved siden av meg foregår det en disku-
sjon mellom to elever. ”Du kommer lengst hvis 
du fl ytter den svarte hesten!” ”Nei, jeg mener at 
det er best å fl ytte den hvite”.

En intens uke er over. Hver av de tre klas-
sene på 8. trinn har gjennomført et sekstimers 
prosjekt der vi har arbeidet med variabelbegre-

Andreas Lorange

Hesteveddeløp i 8. klasse

Andreas Lorange arbeider ved 
Norsk Lærerakademi Lærerhøgskolen
andreas.lorange@lh.nla.no

Spillbrettet.
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pet. Spillet hesteveddeløp har stått i sentrum for 
aktivitetene. Spillet foregår på følgende måte: 
Den ene spilleren har svart og hvit hest og den 
andre gul og blå. Når terningen er kastet, må 
man velge hvilken av hestene man skal fl ytte. 
Ved hjelp av en formel ved hvert felt regner man 
ut hvor langt man skal fl ytte. Et eksempel på en 
slik former er 2g – r. Den røde terningen angir 
verdien til variabelen r, og den grønne angir 
verdien til variabelen g. Hvis man fl ytter feil, 
rykker man tre felt tilbake. Førstemann med 
begge hestene i mål har vunnet. 

Eksempler på formler som brukes i spillet.

Spillet er en del av de interaktive læremidlene 
som er tilgjengelig på www.matemania.no. Dette 
er et samarbeidsprosjekt mellom Caspar forlag 
og Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen. Elev-
ene kan velge mellom tre forskjellige vanskelig-
hetsgrader. De kan arbeide med oppgaver knyt-
tet til spillet og få tilbakemeldinger og hjelp. 
Spillet er også tilgjengelig i en tilpasset versjon 
for mellomtrinnet.

Hvordan arbeidet vi med spillet?
Vi spilte et par runder av spillet på storskjerm, 
og deretter gikk elevene i gang med å spille. Vi 
ga dem et ark der vi forklarte hvordan de skulle 
bruke noen av formlene. Elevene valgte selv van-
skelighetsgrad og om de ville spille alene eller to 
og to. Innimellom var vi på klasserommet for å 
arbeide mer med matematikken i spillet. 

Nok av utfordringer på nivå tre.

Det var viktig for oss at spillet skulle bli mer 
enn en løsrevet ”happening”. Vi ønsket å bruke 
spillet som et utgangspunkt for undervisning, 
og vi ønsket at elevene skulle være i stand til å 
bruke det de hadde lært i andre sammenhenger. 
Elevene ga uttrykk for at de satte pris på denne 
vekslingen mellom klasserom og datarom. Spil-
let ga dem en bakgrunn for undervisningen, og 
dermed ble det lettere å henge med på det som 
skjedde i klasserommet. Når elevene deretter 
gikk tilbake til spillet fortalte de at de forsto 
mer, og det ble enda gøyere å spille.

Noe vi stadig hørte elvene si var at ”vi glem-
mer at vi lærer matte”. Som en elev sa det: ”Jeg 

Eksempel på oppgaver knyttet til spillet
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synes at spillet var veldig gøy fordi da lærer du 
noe samtidig som du har det gøy. Du glemmer 
litt at du lærer, og da blir det lettere å lære”. 
Mange elever føler på prestasjonsangst når 
de arbeider med matematikk. De vil så veldig 
gjerne få det til samtidig som de er redde for 
å mislykkes. Kanskje drar de med seg mange 
nederlagsopplevelser i faget fra før. Når elevene 
spiller, aktiviseres disse sperrene i mindre grad. 
Det som står i sentrum for dem er at de spiller 
og har det gøy.

Hvem vinner?

Variabelbegrepet
Innsikt i variabelbegrepet er avgjørende i arbeid 
med algebra. Elever kan ha ulik forståelse for 
bokstavene som brukes i matematikken (Küche-
mann [1]). Noen tenker at 3a kan bety tre appel-
siner. De oppfatter bokstaven som et objekt, en 
slags ting. Andre tenker at bokstaven står for 
ett tall, men de skjønner ikke at en bokstav kan 
ha mange forskjellige verdier. Når elevene spil-

ler, må de være i stand til å bytte ut en bokstav 
med et tall. En problemstilling de raskt møter 
i spillet er: ”Hvis r = 2 og g = 3, hva blir da r + 
g? I spillet erfarer elevene at bokstavene r og g 
står for forskjellige tall alt etter hva terningene 
viser.

En oppgave vi jobbet med da vi var i klasse-
rommet var som følger:

4a – 3b = ___ Kan svaret bli et negativt tall? 
Hvis ja, gi et eksempel. Hvis nei, hvorfor 
ikke?

For å få til denne oppgaven må man skjønne 
at a og b kan ha mange forskjellige verdier. For 
en del elever stoppet det opp her. Vi overførte 
spørsmålet til ”hesteveddeløpet”: ”Tenk deg at 
feltet du står på har formelen 4r – 3g. Du skal 
straks kaste terningene. Kan du risikere å måtte 
fl ytte hesten din bakover?” Da løsnet det straks. 
En elev svarte: ”Jammen, hvis den røde ternin-
gen viser 1 og den grønne 6, da må du fl ytte 
hesten bakover.” 

Det var fascinerende å se hvor avanserte 
problemer elevene var i stand til å løse hvis de 
kunne dra nytte av tankemåten i spillet. En 
oppgave nesten ingen fi kk til i oppstart av pro-
sjektet var: 

Hva er størst av 2a og a + 2? Velg mellom 
følgende svaralternativ:

1. 2a er alltid størst

2. a + 2 er alltid størst

3. Det kan variere

4. 2a og a + 2 gir alltid samme svar

”Tenk deg at den hvite hesten står på et felt med formel 2r og den svarte på et felt med formel 
r + 2. Du må velge hvilken hest du skal fl ytte før du kaster terningene. Du ønsker å fl ytte hesten så 
langt frem som mulig. Hvilken hest vil du fl ytte? Begrunn svaret.”

2r r+2
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Det gikk opp et lys for mange når vi stilte spørs-
målet på en annen måte (se rammen). Nå var 
det mange fl ere som fi kk det til. 

Elev: ”Hvis den røde terningen viser 1, kommer 
den svarte lengst. Hvis den viser 2, kommer de 
like langt.”
Lærer: ”Men hva hvis terningen viser noe annet 
enn 1 og 2?”
Elev: ”Da kommer den hvite lengst.”

I denne oppgaven må eleven forstå bokstaven 
r som en variabel. Elevene må være i stand til 
å fi nne ut hvordan 2r og r + 2 forholder seg til 
hverandre når r varierer.

Andre bokstaver og fl ere tall - mot en 
generalisering
Det var viktig for oss at elevene skulle være i 
stand til å bruke det de hadde lært utenfor heste-
veddeløpsspillet. Derfor brukte vi to ”terninger” 
med 12 sider med tallene fra en til tolv. Disse 
terningene hadde mange forskjellige farger. 
Derfor kunne vi ikke kalle terningene r og g. Vi 
kalte dem for a og b. Oppgavene vi arbeidet med 
lignet på oppgavene de møtte i spillet. Elevene 
hadde få problemer med å forholde seg til den 
nye situasjonen. Igjen erfarte vi hvor mye hjelp 
elevene hadde av å tenke på bokstaver som ter-
ninger. Vi spurte elevene: ”Hvis a + b = 10 og 
a er mindre enn b, hva vet du da om a?” Her 
var det noen elever som ble litt usikre. Vi stilte 
spørsmålet på en annen måte: ”Jeg har kastet 
terningene som vi kalte a og b. Hvis jeg legger 
sammen tallene, får jeg 10 som svar. Samtidig 
viser a-terningen mindre enn b-terningen. Hva 
tror du terningene kan vise?” Da løsnet det for 
mange elever.

Etter hvert tenkte vi oss at vi hadde hundre 
baller i en stor kasse. På disse ballene sto alle 
tallene fra en til hundre. Vi trakk opp en ball 
tilfeldig, og kalte tallet på ballen for x. Vi la 
ballen ned igjen og trakk opp en ball til og kalte 
tallet på ballen for y. Deretter arbeidet vi med 

regnestykker av typen ”Hvis  x = 15 og  y = 21, 
hva blir da 2x + 3y?” Når elevene hadde lært å 
regne med r og g som antall øyne på en terning, 
hadde de få problemer med å bruke andre bok-
staver som kunne stå for mange fl ere tall.

Full konsentrasjon

Tallinja og negative tall
Tallinja og negative tall er abstrakte begreper 
som vi ikke kan ta og føle på. Hvordan kan elev-
ene gjøre direkte erfaringer med disse begre-
pene? Hesteveddeløpsbanen fungerer som en 
metafor på tallinja. En metafor overfører innsikt 
fra den fysiske verden til den abstrakte verden. 
”Metaforens essens er det å forstå og erfare en 
ting fra en annen.” skriver Lakoff og Johnson, 
[2]. På hesteveddeløpsbanen får elevene gjort 
erfaringer med negative tall og tallinja. 

Mange elever sliter med negativ tall. ”Hva 
betyr egentlig –5?” Dette spørsmålet dukket 
opp siden det sto –5 på ett av feltene i spillet. 
Elevene fant raskt ut at dette betydde at de 
måtte fl ytte hesten fem felter bakover. ”Hva 
blir 2 – 6?” Noen elever visste ikke hvordan de 
skulle utføre subtraksjonen når det siste tallet er 
større enn det første. Hesteveddeløpsbanen var 
til hjelp i forbindelse med slike oppgaver. Hvis 
hesten sto på et felt med formel r – g, og den 
røde terningen viste 2 og den grønne 6, fl yttet 
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de først hesten 2 felter fremover og deretter 6 
felter bakover. På denne måten gav subtraksjon 
mening også når svaret ble negativt. 

Et annet problem oppsto når elevene skulle 
utføre multiplikasjonen 2 · (–3). Hvor mange 
felter skulle de fl ytte hesten nå, og i hvilken 
retning skulle de fl ytte den? Slike spørsmål 
arbeidet vi med i klasserommet. Vi tegnet opp 
et utsnitt av banen på tavla. ”Hva blir 2 · (–3)?” 
En elev rakk opp hånda og svarte: ”Det må bety 
at vi skal fl ytte hesten 3 felter bakover to ganger. 
Til sammen blir dette 6 felter bakover.” Elevene 
erfarte at fortegnsminus betydde at de måtte snu 
hesten og bytte retning. Dermed ble det også 
enklere å regne ut stykker av typen (– 2)· (–2). 
Først multipliserte vi tallene og fi kk 4 som svar. 
Deretter snudde vi hesten to ganger siden det 
var to fortegnsminuser i regnestykket. Resulta-
tet av å snu hesten to ganger er at hesten peker 
fremover. Altså blir svaret 4. Hva blir da (–2)5? 
Jo, da måtte vi snu hesten 5 ganger. Resultatet av 
det blir at hesten peker bakover. Jeg spurte klas-
sen? ”Er det noen som ser mønsteret her?” En 
elev svarte: ”Når det (eksponenten) er partall 
skal hesten peke fremover, og når det er odde-
tall skal hesten peke bakover.” Å snu hesten en 
gang for hver fortegnsminus fungerte som en 
meningsfull huskeregel for elevene.

Spillets styrke – 
veddeløpsbanen som innsiktsbærer
Vi erfarte at dataspillet hesteveddeløp hjalp 
mange elever over kneika når de skulle arbeide 
med variabelbegrepet. Elevene opplevde både 
mestring og glede i faget. I tillegg til det faglige 
utbyttet fi kk algebrainnlæringen også en annen 
hensikt for elevene. De ønsket å bli fl inkere til 
å spille.

Veddeløpsbanen er noe konkret som elevene 
kan forholde seg til. Den overfører innsikt fra 
veddeløpsbanen til tallinja. Regneoperasjoner 
som kan oppleves som abstrakte for elvene, får 
et konkret innhold på veddeløpsbanen. Ved-
deløpsbanen blir en innsiktsbærer som hjelper 

elevene når de skal løse oppgaver. Den blir et 
verdifullt tankeredskap i arbeid med negative 
tall. Mange elever vil trenge hjelp for å lære seg 
å bruke dette tankeredskapet. Derfor kan det 
være en fordel å kombinere spillet med klasse-
romsundervisning. Da kan man gå dypere inn 
i de matematiske problemstillingene, og elevene 
kan lære å bruke dette tankeredskapet i andre 
og mer generelle sammenhenger. 

Jeg vant!

Om prosjektet
Jeg fi kk ideen til prosjektet gjennom en pro-
sjektoppgave i MA3 jeg var veileder for, [3]. 
Prosjektet ble gjennomført sammen med mate-
matikklærerne på 8. trinn, Sølvi Vågset og Torill 
Birkeland.

Litteratur
[1] Küchman, D. (1978) Childrens understanding 

of numerical variables. Mathematics in school, 
7(4), 23-26

[2] Lakoff, G. & Johnson, M.(2003) Hverdagslivets 
metaforer. Pax Forlag A/S 

[3] Eintveit, Å. (2004) I hvilken grad kan dataspillet 
”hesteveddeløp” fremme forståelsen av varia-
belbegrepet hos elever i 8. klasse? Prosjekt-
oppgave MA3, NLA LH
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Paal Bergh skrev en vurdering av bueabakus i 
matematikkundervisning i artikkelen Bueaba-
kus i Tangenten 1/2005. Her er noen tanker 
og erfaringer om bueabakus i arbeid med 
posisjonssystem på åttende trinn. Vi arbeidet 
med bueabakus hver for oss i samme klasse i 
forskjellige timer for å gjøre ulike erfaringer i 
dette arbeidet. I denne artikkelen gjør vi ikke 
noe forsøk på å skille disse erfaringene fra hver-
andre.

Hvis du ønsker å gi elevene bakgrunnsin-
formasjon om arbeid med abakus, kan du for 
eksempel fortelle noe om ett eller noen utvalgte, 
historiske tallsystemer, og gjerne forklare hvor-
dan behovet for å regne effektivt og med større 
tall motiverte utviklingen av posisjonssystemer. 
Så er det en smakssak om du vil vise prinsippet 
for fl ere tallsystemer på en gang, eller om du 
foretrekker å la elvene jobbe med ett system om 
gangen.

Alternativt kan du kaste elevene rett ut i reg-
ningen. Start for eksempel med totallsystemet 
og bueabakuser med ett av hvert av tallene 1, 

2, 4, 8, 16 og så videre skrevet under hver bue. 
Elevene vil sannsynligvis være raske til å rede-
gjøre for hvordan ulike tall kan representeres 
ved hjelp av abakusen, her vist ved tallet 29 og 
to abakuser satt inntil hverandre:

Her kan gjerne elevene undersøke nærmere 
hvordan totallsystemet virker ved å trekke frem 
en og en kule til synlig plassering på 1-er-plas-
sen, og deretter alltid – uansett hvilken bue de 
jobber ved – veksle inn to synlige kuler mot en 
kule på buen med et større tall under. Vi for-
søkte her å innføre notasjon som 11101 for tallet 
29 i eksemplet, foreløpig uten indeksen «to».

Hans Jørgen Riddervold, Else Aarø

Bruk av bueabakus på 
ungdomstrinnet

Hans Jørgen Riddervold underviser ved 
Høgskolen i Bergen, 
hans.jorgen.riddervold@hib.no
Else Aarø underviser ved 
Storetveit ungdomsskole i Bergen,
else.aaro@bergen.kommune.no
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På spørsmål om dette hadde noe med titall-
systemet å gjøre, lød de første svarene av typen 
«sikkert…» og «skulle ikke tro det…». Vi bad 
da elevene om å bytte ut ordningen med at 2 
synlige kuler på samme bue medfører veksling 
til en kule på neste bue, med at 3 synlige kuler 
medfører en tilsvarende veksling. Nå begynte 
de å se sammenhengen med at sifrene i tallet 
forteller antall ganger hvert av tallene som var 
skrevet på abakusen skulle være med.

Vi opplevde at elevene var fl inke til å se sam-
menhenger underveis i arbeidet med bueabaku-
sene. De så at vi bruker sifrene 0 og 1 i totall-
systemet, sifrene 0, 1 og 2 i tretallsystemet. Etter 
hvert så de hvorfor vi bruker sifre fra 0 til 9 når 
vi bruker titallsystemet.

Vi samtalte om hvilke siffer som skulle 
brukes i de forskjellige tallsystemene og det 
som var til stor hjelp var suksessiv forhøyning 
med en (start med et tall, legg til en, legg til en, 
osv.). Her var det bare å legge til en kule om 
gangen helt til vi kom til basisen i tallsystemet, 
og så ble en hel stabel skiftet ut med en enkel 
kule i neste posisjon. Da falt menteovergangen 
på plass og dette gav også en bedre forståelse av 
titallssystemet.

Det var en ting som var litt overraskende ved 
å gå fra totallsystemet til tretallsystemet: Da 
elevene fi kk spørsmål om hvilke tall de mente 
måtte skrives på bueabakusen etter 1, det vil si 
i stedet for 2, 4, 8 og 16, så svarte selv fl inke 
elever at det måtte jo være 3, 6 og 12. Her valgte 
vi å kikke et øyeblikk over til det hjemmekoslige 
titallsystemet, og se at tallene som ville ha blitt 
brukt der, ville vært 10, 100 og 1000.

Senere, etter å ha hatt litt algebra med klas-
sen, skrev vi faktisk n0, n1, n2, n3, … på de 
enkelte posisjonene i de sammensatte abaku-
sene. 

Etter hvert begynte elevene å sette fl ere bue-
abakuser etter hverandre; de så at de da kunne 
jobbe med mye større tall. Dette synes de var 
spennende! Så får det heller være at det særlig 
var guttene i klassen som gjenkjente en del av 

tallene høyere opp (særlig 512 og 1024) som noe 
med forbindelser til dataverdenen.

Andre elever begynte å prøve ut bueabaku-
sen på andre tallsystemer. Hvordan blir dette i 
7-tallsystemet? Hvor gammel er kattepusen vår 
regnet i 4-tallsystemet?

Og et kanskje overraskende spørsmål – hva 
slags tallsystem bruker de i Andeby? For selv om 
ingen kan si dette sikkert, så kan vi i hvert fall 
gjette oss til at de bruker et åttetallsystem, inspi-
rert av at Donald og de andre innbyggerne har 
fi re fi ngre på hver hånd. Poenget er at vi nå kan 
øve på posisjonssystemet ved å leke med hvor-
dan tall og tallregning tar seg ut i Andeby eller 
andre tegneserieverdener. La oss for eksempel 
se på tilfellet med Donalds bilnummer; 313. 

Ved hjelp av bueabakusen bør 
elevene klare å regne seg frem 

til hvilket tall dette tilsva-
rer i titallsystemet. På 
den annen side kunne det 
tenkes at 313 allerede var 
oversatt til titallsystemet 

– hvilket bilnummer er det i 
så fall Donald egentlig har? (Det 

vil si, hva får du når du oversetter 313 fra titall-
systemet til åttetallsystemet?)

Etter hvert kan vi spørre «hvorfor bruker vi 
egentlig titallsystemet?» – gjerne med et uskyl-
dig ansiktsuttrykk. Typiske elevsvar vil kretse 
omkring tanker som at titallsystemet er det som 
er lettest. Men etter hvert kommer ofte noen på 
at vi kanskje bruker titallsystemet «fordi vi er 
vant til det». Godt svart!

Nærmere slutten begynte enkelte elver å 
bruke bueabakusene til å faktisk regne i totall-
systemet. Se for eksempel på divisjonsstykket 
110

to
 : 10

to
 = 11

to
 i totallsystemet. Det kan vi 

illustrere ved å bruke tre bueabakuser oppstilt 
som vist på bildet på neste side.

Poenget er at elevene her kan bruke bueaba-
kusene til å rent fysisk fordele kulene fra abaku-
sen til venstre, på kulene i abakusen i midten. 
De starter med å veksle inn kulen over 4 til to 
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kuler som kommer over 2-er-plassen på abaku-
sen til venstre. Det kan også være greit å veksle 
inn kulen over 2-er-plassen på den midterste 
abakusen, til to kuler på 1-er-plassen. Da er 
det tre kuler (over 2-er-plassen på abakusen 
til venstre) som skal fordeles på to kuler (over 
1-er-plassen på den midterste abakusen). Det 
blir en «venstrekule» til hver av kulene på den 
midterste abakusen, og de kan derfor trekke 
frem en kule på 2-er-plassen på abakusen til 
høyre (siden det var 2-er-kuler vi fordelte). Da 
er turen kommet til å veksle inn den gjenstå-
ende 2-er-kulen til to 1-er-kuler på abakusen til 
venstre. Når disse skal fordeles på de to enerku-
lene på abakusen i midten, blir det en til hver, 
og vi kan trekke frem en kule på 1-er-plassen på 
abakusen til høyre. 

Og det kan godt hende at noen elever vil 
prøve samme tankegangen med andre posi-
sjonssystem!

han altså det samme som inderne hadde funnet 
ut omtrent 1000 år før.

Det som tydeligvis hadde vært en lang og 
vanskelig prosess i Europa hadde ikke skapt de 
samme problemene blant inderne. 
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[1] Bekken,  O. (2000) Algebraens utvikling i 

kultur- og skoleperspektiv: Selvik, m.fl . Mate-
matikk i samfunnsmessig, historisk og kulturelt 
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and mensuration, London: John   Murray   

[3] Joseph, G. G. (1990) The crest of the peacock. 
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[4] Katz, V. J. (1998) A history of mathematics. 
Addison-Wesley Educational Publishers, Inc

[5] Lahn-Johannessen, M. (2001) Indisk algebra. 
Aritmetikk og algebra hos Brahmagupta og 
Bhaskara, Høgskolen i Agder

[6] McLeish, J. (1994) Matematikkens kulturhisto-
ria, Falun: Bokførlaget Forum

(fortsettelse fra side 4)
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Christoph Kirfel

Et triks for deg som er 
for lat til å subtrahere

Lær deg følgende triks og du slipper å lære deg 
subtraksjon med veksling eller låning, kan-
skje til og med låning over fl ere posisjoner. Du 
kan nøye deg med addisjon og en liten ting til: 
”utfylling til ni”. Hva nå det er for noe, kommer 
vi straks tilbake til.

Vi starter med et eksempel som forklarer det 
meste. Oppgaven er følgende: 

7 5 6 4
– 2 6 7 7

Nå starter trikset: I stedet for å subtrahere 
tallet 2 677 adderer vi tallet 7 322 som er frem-
kommet ved å fylle opp hver posisjon til 9. På 
barneskolen er det en del snakk om tiervenner. 
Her kunne vi ha snakket om niervenner. Hvert 
siffer blir erstattet med sin niervenn. Altså 2 blir 
erstattet med 7 siden 2 + 7 = 9, 6 blir erstattet 
med 3 siden 6 + 3 = 9 og endelig blir 7-tallene 
erstattet med toere.

Legger vi nå sammen 7 564 og 7 322 får vi:

7 5 6 4
+ 7 3 2 2

1 4 8 8 6

Nå er vi kommet ganske nær den korrekte løs-
ningen. Vi må bare rette opp noen ”skjønn-
hetsfeil”. Vi stryker den første eneren, for det 
midlertidige resultatet vi fi kk (14 886) var jo 
opplagt altfor stort og så plusser vi på en ener 
helt til slutt. Vi sitter igjen med 4 887 som er det 
korrekte svaret på den opprinnelige oppgaven 
(7 564 – 2 677  =  4 887). Vil du fi nne ut hvordan 
trikset henger sammen selv? Ikke les videre.

Forklaring
Tallet 2 677 (som vi skal subtrahere) og 7 322 
(som vi legger til i stedet for) blir til sammen 
9 999 hvis vi adderer dem. Det betyr at ”feilen” 
vi gjør når vi legger til i stedet for å subtrahere 
blir nøyaktig 9 999  = 10 000 – 1. Vi retter opp 
feilen ved å ta vekk 10 000 og legger til en enslig 
ener. Dermed blir resultatet korrekt. I noen 
situasjoner kan vi velge fl ere veier å gå. Oppga-
ven er følgende:

5 3 2 7 1     6
– 3 4 2 7

  

Christoph Kirfel arbeider ved 
Universitetet i Bergen, Matematisk institutt
christoph.kirfel@mi.uib.no
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Her kan vi velge. Et alternativ er at vi fyller tallet 
3 427 opp til 9 999 ved å legge til 6 572 og får:

5 3 2 7 1     6
+ 6 5 7 2

  5 3 9 2 8 8

Etterpå fjerner vi 10 000 og legger til en ener og 
kommer frem til rett svar 529 289. 

Vi kan også tenke som så at tallet 3 427 kan 
også skrives som 003 427 i regnestykket. Da 
blir tallet ”like langt” (like mange siffer) som 
utgangstallet 532 716. Fyller vi ut nå ser regne-
stykket litt annerledes ut:

5 3 2 7 1     6
+ 9 9 6 5 7 2

1 5 2 9 2 8 8

I denne omgangen må vi selvsagt fjerne 
1 000 000 i stedet for 10 000. Legger vi til den 
siste eneren til slutt får vi det samme korrekte 
svaret 529 289 som ved den andre fremgangs-
måten.

Prøv å lær deg den nye subtraksjonsmåten 
uten å skrive tallet som består av niervennene 
ned først. Foreta utfyllingen i hodet:

6 4 7 8 2     3
– 1 5 2 8 4

  

Her kommer en liten utfordring. Hva er spesielt 
med følgende regnestykke i den nye regnemå-
ten? Fyll ut til 9 999.

2 0 4 4 2     3
– 5 8 3 5

  

(Trekker du fra 10 000 i svaret på addisjonsstyk-
ket er du nødt til å gjennomføre en vanlig sub-
traksjon med låning eller veksling likevel.)

Sluttbemerkning: Selvsagt kan metoden som er 
presentert her ikke erstatte arbeid med subtrak-
sjon i klassen. Noen elever kan lære seg meto-
den som et triks og noen vil ha godt av å fi nne 
en begrunnelse eller forklaring. På den måten 
kan arbeid med denne metoden kanskje danne 
grunnlag for en samtale og refl eksjon rundt 
subtraksjonsalgoritmen.

(fortsettelse fra side 31)

Magiska kvadrater har fascinerat människor och 
speciellt matematiker i alla tider sedan kejsa-
ren Yus dagar. Man har förundrats över deras 
fantastiska och ofta överraskande egenskaper. 
Mycket möda har lagt ner på att fi nna konstruk-
tioner av magiska kvadrater av alla ordningar, 
mystiker har utnyttjat dem i sina ritualer, de 
har avbildats i konsten (som i Albrecht Dürers 
kopparstick ”Melancholie”), men framför allt 
har de varit en källa till upptäckarglädje inom 
matematiken. De magiska kvadraterna kan vara 
utgångspunkt för spännande problem i mate-
matikundervisningen på alla stadier, både inom 
aritmetik och algebra. Man kan arbeta med 
olika former för magiska kvadrater: additions-, 
subtraktions, multiplikations- eller divisions-
kvadrater. Vissa kvadrater av fjärde eller åttonde 
ordningen innehåller de mest fantastiska sym-
metrier och bjuder på ”magi” i dess högsta form. 
Men magikerns egen kvadrat, Luoshu, kommer 
alltid att vara den första och mest betydelsefulla 
av dem alla. 

Litteratur 
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Henriksson, A. & Tsu-Yü, H. (1982). Kinesisk histo-
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Johansen, C-O. (1966). Magiska tal. Forum. 
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tember 2001): 458-463. 
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Herover det lille taltrick, som det er skrevet
i Rhind-papyrusen. Skriveren Ahmed har
benyttet en kursiv form for hieroglyffer, den
såkaldte demotiske skrift.

Rhind-manuskriptet med de mange mate-
matiske opgaver er en 6 m lang rulle, cirka
35 cm bred. Rullen er fremstillet af papy-
rus-græs, som har givet navn til vores
papir.

101

Taltricket i den
egyptiske papyrus

I 1850’erne var den skotske sagfører Alexander Henry Rhind på
besøg i Egypten. Han var taget derned for at styrke sit hel-
bred, og som så mange velhavende europæere på den tid gik
han i gang med arkæologiske udgravninger. Blandt andet gra-
vede han i Kongernes Dal i Theben og høstede hæder for sit
omhyggelige arbejde med at stedfæste sine mange fund helt
præcist i forhold til omgivelserne.

Rhind indkøbte også antikviteter, og i 1858 blev han tilbudt
et manuskript, der var omhyggeligt prentet på en rulle papy-
rus. Manuskriptet var fra cirka 1650 f.Kr., og i det havde skri-
veren Ahmed afskrevet et 200 år ældre dokument med tabeller
og 84 matematiske problemer samt deres løsninger. Det var et
af verdens tidligste stykker nedskreven matematik. Rhind køb-
te rullen, og i dag findes den på British Museum i London.

Et af de gamle egyptiske regnestykker er et taltrick, som jeg
lærte at kende allerede som dreng. Man siger følgende til sit
tålmodige offer: – Tænk dybt og længe på et tal. Læg 5 til.
Gang resultatet med 2. Træk 4 fra. Dividér med 2 – og træk
tallet fra, som du tænkte på. Så skal jeg læse dine tanker og
fortælle dig resultatet … jeg er sikker på, at det er 3! 

Fidusen er, at resultatet altid bliver 3, som det fremgår af de
fire eksempler i skemaet herunder. Men – kan vi nu være sikre
på, at dette gælder for alle tal? At det altid bliver 3?

Der må et dybere studium til, og det er gjort med symboler-
ne til højre i skemaet. Det tænkte tal er vist som en stjerne, og
tallene, der lægges til og trækkes fra, er vist med prikker.

Og, jo, det ser ud til at passe: Der bliver tre prikker til
overs. De gamle egyptere havde ret.

Dette er en faksimile fra boka “Forstyr ikke mine cirkler”. Med tillatelse fra forlaget. 
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Denne boken er tredje boken i en serie på tre 
skrevet av Anker Tiedemann. De to første bøkene 
er Matemagi (2001) og Den gylne femkant (2002). 
Forfatteren er arkitekt og skriver ut fra sin fasci-
nasjon over de fi nurlige tingene i den matema-
tiske verden. Disse fi nurlige matematiske tingene 
setter han i sammenheng med kjente deler i vår 
spennende verden fra dagliglivets trivialiteter til 
malernes og arkitektenes matematiske utgangs-
punkt i arbeidet sitt.

Boken har undertittelen, matematikk for tall-
freakere. Med tallfreakere tenker A. Tiedemann 
ikke nødvendigvis bare på den matematikksko-
lerte tallfreakeren.

Han prøver å forklare tingene slik at de blir 
forståelige for enhver, − også for dem som for 
lengst har glemt hva som stod på skolens sorte 
tavle, som han sier.

– Forstyrr ikke mine sirkler, sa den store mate-
matiker Arkimedes, noe som kostet ham livet. Så 
galt vil det ikke gå med leseren av denne boken, 
men historien om Arkimedes endelikt er en av 
fl ere historier som er tatt med i denne boken. 

Anker Tiedemann uttrykker følgende: − Det 
er noget dybt tilfredsstillende ved at gå på oppda-
gelse i geometriske konstruksjoner, i talmæssige 
forhold og i arkitekturens og kunstens brug af 
matematikken, og denne bog er netop en sånn 
oppdagelsesrejse. Denne boken kan leses helt 
uavhengig av de to forrige bøkene og de enkelte 
kapitlene kan leses uavhengig av hverandre. Den 
kan leses fra start til slutt eller som en oppslags-
bok. Til det siste fi nnes en stikkordsliste bak, når 
det er sagt så savner jeg en innholdsfortegnelse i 
starten på boken. 

Boken er spekket med små historiske spor, 
som forteller noe om opprinnelsen til fenome-
nene som diskuteres. Boken inneholder også en 
del sitater fra kjente historiske personer.

A. Tiedemann gir oss innsikt i både hvorfor 
og hvordan ting opptrer. Det kan være de mate-
matiske tegnenes historie eller decibel-skalaen. 
Det kan være innenfor kunst og matematikk, 
blant annet anamorfi sk kunst, en kunstart hvor 
for eksempel maleriet må speiles i en sylinder for 
å få øye på motivet. Vi får eksempler på etnoma-
tematikk som matematikk i kurvfl etting, i veving 
eller i utsmykking av romerske gulv. Vi fi nner 
magiske kvadrat, magiske stjerner, magiske sir-
kler og magiske kuler. Vi får innsikt i matema-
tiske paradokser og logikkens plass i matema-
tikken. Han undersøker i hvilken retning ligger 
egentlig Mekka, og om menneskenes elliptiske 

Anker Tiedemann
Forstyr ikke mine cirkler – 
Matematikk for talfreaks.
Pris: DKR 200,– pluss porto
Danmarks matematiklærerforenings forlag
MATEMATIK, ISBN 87-88228-81-9

tangenten 1 2006.indd   45tangenten 1 2006.indd   45 23.01.2006   13:09:4323.01.2006   13:09:43



1/2006 tangenten46

liv. 
Boken er innbundet i A4-format. Den innhol-

der fl otte fargerike bilder, fi gurer og tegninger. 
Et kjennetegn ved boken er størrelsen på 

”kapitlene”. De fl este ”kapitlene” er på bare 1 til 
2 sider.

Den er skrevet i et lett forståelig språk, til tider 
i en humoristisk tone. Blant annet uttrykker 
forfatteren forståelse for at en bok på 400 sider, 
som viser de første 1 million desimaler i π ikke 
oppnår salgsrekord! 

Boken er full av hva vi ikke nødvendigvis 
trenger å vite, men kan være kjekt å vite! Her kan 
blant annet nevnes, hvordan fi nne fram i kine-
siske ordbøker, hvordan er de forskjellige kalen-
derne bygget opp, om pyramidespillenes lureri, 
og om Geometrien og psykologien – den visuelle 
intelligensen. Hva med problemet: – Knytting av 
den handelsreisendes skolisser?

Boken gir oss innsikt i spill og tryllekunster, 
og viser oss at der er alltid noe å feire.

Denne boken gir lærere i grunnskolen og i den 
videregående skole ideer til tema og gode historier 
til bruk i undervisningsøyemed, og her tenker jeg 
ikke bare på matematikklæreren. Boken gir også 
tips til leker, spill og gode historier til å ta med 
i selskapslivet eller til en hyggestund med gode 
venner.
Inger Elin Lilland

Denne boken presenterer matematikk fra ung-
domskole og første året på videregående skole, 
både 1MX og 1MY. Forfatterens hovedhensikt 
er at boken skal være til hjelp for de som synes 
noen emner innenfor matematikkfaget er van-
skelig. 

Boken har stor spennvidde, og innholder 
fl ere emner enn læreplanen for 1MX og 1MY, 
f. eks. derivasjon, polynomdivisjon, asympto-
teformler og løsning av ulikheter. Det går ikke 
fram av teksten at dette er emner som faller 
utenfor læreplanens rammer og som i tillegg 
er vanskelige. Det kan virke demotiverende for 
leserne. 

Det er mange glimt fra matematikkens his-
torie både i et eget kapittel, og som ”krydder” i 
enkelte kapitler. Dette synes jeg fungerer godt.  

Ole Petter Jensen
MATTE MED TESKJE
Matematikkforlaget, 2003
IBSN 82-91009-08-2
674 sider
Øvingsoppgaver til boka
MATTE MED TESKJE
Med løsningsforslag
Matematikkforlaget, 2003
IBSN 82-91009-11-2
248 sider
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Boken er inndelt i 42 kapitler. Hvert kapittel 
inneholder en del kontrolloppgaver, og noen 
større oppgaver som kalles miljøoppgaver. Fasit 
til oppgavene står etter hver oppgave Kapitlene 
er nummerert med romertall, og hvert kapittel 
starter med ny sidenummerering. Det er ikke 
stikkordsregister, og det kan derfor bli vanskelig 
å fi nne fram til delemner. Noen av kapitlene er 
lange, f. eks. er kapitlet om geometri på 69 sider 
og kapitlet om derivasjon på 67 sider. For lesere 
som i utgangspunktet synes dette er vanskelig, 
kan dette medføre at de ikke klarer å starte på 
dette emnet.

Boken inneholder mange eksempler og 
mange illustrasjoner, alt i svart/hvitt. Det blir 
vanskelig å skille eksempler og viktige setnin-
ger fra hverandre uten å bruke virkemidler 
som farger eller ulike gråtoner. En del av sidene 
inneholder mye tekst. Dette gjør at det kan være 
vanskelig å lese teksten, spesielt for lesere med 
lesevansker. 

Heftet med øvingsoppgaver inneholder opp-
gaver med fasit til de fl este kapitlene i boken og 
løsningsforslag til en del av oppgavene. Å få løs-
ningsforslag til en del av oppgavene er positivt 
og kan være til god hjelp for leserne.

Alle emnene blir grundig gjennomgått. Stoff-
mengden kunne vært redusert en del etter min 
mening. Det blir vanskelig å trekke ut det som er 
sentralt for den enkelte leser. Det blir brukt en 

del symboler og formler som kan være vanskelig 
for mange. I kapitlet om sannsynlighetsregning 
brukes f eks symbolene fra mengdelæren for å 
beskrive union og snitt. Ved å bruke symboler 
i stedet for ord vil en del av leserne ikke klare å 
se forskjellen mellom disse mengdene. 

Hovedhensikten med denne boken er at den 
skal kunne leses av personer som synes at i hvert 
fall noen emner i matematikken er vanskelige. 
Da kan det virke uoverkommelig å begynne å 
lese i en bok som er på nesten 700 sider som 
også inneholder vanskelig stoff som ikke er med 
i læreplanen for 1MX og 1MY. Jeg tror at denne 
boken vil fungere bedre som en bok for lesere 
som er interesserte i matematikk, og som vil 
lære mer enn det som læreplanene forutsetter. 
Den kan også fungere som ressursbok for lærere. 
Hvis den skal fungere etter hensikten burde de 
ulike emnene vært utgitt i egne hefter, og stoff-
mengden burde vært redusert betraktelig.

Anne Bjørnestad
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”Inspirasjonsbok for matematikklærere” er ein 
artikkelsamling som nylig er gjeve ut av Tan-
genten. Dei fl este artiklane er publiserte i Tan-
genten før og innhaldet er mynta på vidaregå-
ande skule. Det er mange spennande artiklar i 
boka som tek for seg ulike emne: Sannsynsrek-
ning, IKT, Geometri, matematiske aktivitetar og 
modellering samt nokre didaktiske artiklar. Dei 
fl este artiklane er lettleste og lettfordøyelige.

Personlig så lot eg meg spesielt inspirere av 
artikkelen til Anne Marie Jensen Meløy om 
”Mia – en taper i matematikk”. På Sotra vgs skal 
vi no i vår kjøre eit prosjekt som skal hindre dei 
svakaste elevane frå å ramle av lasset. Dette gjer 
vi ved å skille ut dei elevane som ved normal 
progresjon ikkje vil ha muligheit til å klare seg 
i faget. Dette blir ei lita gruppe der vi kjem til 
å skjære pensum inn til beinet med håp om at 
desse elevane skal stå. Her er det opplagt at vi 
må til med ”nye” arbeidsmåtar for å motivere 
desse elevane til å jobbe med faget. Artikkelen 

bygger på ei Cand. Scient. oppgåve som Jensen 
Meløy har skrive og tek nettopp for seg eit opp-
legg med alternative arbeidsmåtar der aktive 
elevar står i sentrum. Midt i blinken for meg så 
eg har no tinga ein kopi av oppgåva!

Det er fl eire didaktiske artiklar i boka som 
heilt sikkert vil vere eit godt utgangspunkt 
for refl eksjon og diskusjon om eiga undervis-
ningspraksis ved matematikkseksjonane rundt 
omkring på skulane.

Eg underviser utanom matematikk i IKT og 
fann fl eire interessante artiklar om dette. Har 
aldri brukt ein symbolreknar før og fann artik-
kelen om dette spanande. Har no lasta ned ein 
versjon på nettet som eg kan teste ut og som 
heilt sikkert vil gje meg eit innblikk i ein ny 
verden!

Vi går ei spanande tid i møte med Kunn-
skapsløftet rett om hjørnet. Vekt på modellering 
og modellbygging er minst like framtredande 
som i Reform 94 og sett i lys av dette så er boka 
eit must for den enkelte matematikklærar. Eg 
anbefalar boka på det varmaste.

Rikard Stokke

Tangenten: Inspirasjonsbok for 
matematikklærere

Gratis til lærere i videregående skole, 
pris for andre 150,–
Caspar Forlag
ISBN 82-90898-36-3
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NYTT LÆREVERK I 
MATEMATIKK FOR BARNETRINNET
WWW.GYLDENDAL.NO/UNDERVISNING/KURS

MULTI 1 – 7
– ENGASJERENDE, MENINGSFULL OG MORSOM START PÅ MATEMATIKK!

Multi åpner for fleksibilitet i matematikkundervisningen ved å gi lærerne støtte og mulighet til å bruke 
ulike undervisningsmetoder.

Multi vektlegger:
• Varierte aktiviteter gjennom praktisk, utforskende og kreativt arbeid
• Tilpasset opplæring innenfor læringsfellesskap
• Trygghet ved å ha tydelig faglig fokus og progresjon i tråd med læreplanen

Multi i hovedtrekk:
• Knytter sammen teori og aktiviteter
• Holder fokus; hvert tema behandles grundig og over en lengre periode
• Har korte og lettleste tekster
• Tilpasser opplæringen til elever på ulikt faglig nivå
• Har en konkret og brukervennlig Lærerens bok
• Gir en presisering av målene i læreplanen til hvert kapittel

I 2006 lanseres bøkene for 1. – 5. trinn.

For mer informasjon om Multi; gå til www.gyldendal.no/multi

WW SSURUR

Gyldendal Undervisning • Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: C.J. Hambros plass 2C, Ibsenkvartalet,  0164 Oslo. 
Tlf: (+47) 22 03 41 80 • Faks: (+47) 22 03 41 82 • E- post: undervisning@gyldendal.no • Internett: www.gyldendal.no/undervisning

Bjørnar 
Alseth

Mona 
Røsseland

Gunnar 
Nordberg

Henrik 
Kirkegaard
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Ønsker du å bli en ressursperson i matematikk på din skole? Studiet sikter mot å utdanne
lærere i grunnskolen med solid kompetanse i matematikk og matematikkdidaktikk.
Gjennom studiet vil kandidatene utvikle gode kunnskaper i matematikk både som
vitenskapsfag og som skolefag. De vil også utvikle gode kunnskaper om hvordan barn
lærer matematikk, og om hvordan de som lærere skal kunne arbeide med elever på ulike
måter slik at læring kan skje.

Et overordnet siktemål er at kandidatene skal kunne bli sentrale ressurspersoner i matematikk-
faget i grunnskolen. Studiet er preget av en nær kobling til praksisfeltet, og det omfatter
et selvstendig, praksisnært forskningsarbeid innenfor matematikkdidaktikk. Dette arbeidet
presenteres i en masteroppgave.

MASTERGRADSSTUDIUM 2 ÅR

Faglig kontaktperson:
Frode Rønning | frode.ronning@hist.no | telefon 73 55 98 78

M I N .  6 0
STUDIEPOENG

MED KARAKTER
C ELLER BEDRE

OPPTAKSKRAV
Fullført første tre år av lærerutdanning/bachelor 
og praktisk pedagogisk utdanning eller tilsvarende
og minimum 60 studiepoeng matematikk.
Karakteren C eller bedre i vektet snitt. 
Matematikk fagene må ha C eller bedre. 

SØKNADSFRIST 15. MAI | LOKALT OPPTAK
Studieplaner og organisering av masterstudiet er tilgjengelig på
www.alt.hist.no -> studier/kurs -> masterutdanning

Master i grunnskolens matematikkfag

HiST - så høyt du vil!

trondheim

Telefon: 73 55 98 50 | Telefaks: 73 55 98 51 | AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

HiST | www.hist.no

Målrettet praktisk utdanning | LÆRE FOR LIVET

Response Reklamebyrå. Tlf. 73 53 81 00 - Foto: Geir Mogen / Getty Images

HiST | AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING
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Knut Ole Lysø

Sannsynlighetsregning – en 
fagdidaktisk innføring
I denne boka, som kom høsten 2005, utdyper forfatteren aspekter ved 
sannsynlighetsregningen gjennom fagdidaktiske betraktninger. Slik utdyper han fagdidaktiske 
perspektiver.
Boka inneholder
  læringsteoretiske begrunnelser,
  historiske betraktninger om sannsynlighetsregningens 

opprinnelse,
  gjennomgang og drøftinger av metodiske tilnærminger,
  eksempler på aktiviteter i skole og samfunn (herunder også 

en bred gjennomgang av ulike spill),
  en drøfting av grunnskolens innhold i sannsynlighetsregning 

i lys av eksamensoppgaver, lærebøker og læreplaner til og 
med Kunnskapsløftet.

Boka egner seg for lærere i grunn- og videregående skole, og som 
pensum i allmennlærerutdanningen.

Les mer om boka på www.caspar.no/sannsynlighet

Ny bok fra Caspar Forlag

Kjøp enkelt lisens 
til matemania! 
For 150,– får du tilgang til matema-
nia for ungdomstrinnet i ett år.

Du har alltid tilgang til matemania for mellomtrinnet.

www.matemania.no – et digitalt læremiddel i matematikk
Utviklet ved Høgskolen i Bergen for Caspar Forlag AS
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Ingvill Merete Stedøy, faglig leder

Matematikksenteret har lenge hatt ønske om 
å prøve ut et prosjekt der foresatte, lærere og 
elever skal arbeide sammen for å støtte barnas 
læringsarbeid i matematikk. Vi vet at mange 
barn sliter med å forstå matematikken. Mange 
synes det er kjedelig, og enda fl ere synes det er 
vanskelig. Andre barn har lett for å lære mate-
matikk, kan mer enn det som er vanlig for 
alderen, og trenger å bli stimulert for å ikke 
miste interessen. I samarbeid med Ila skole i 
Trondheim vil vi utvikle et opplegg vi kaller 
”familiematematikk”.

Med bakgrunn i forskning og utviklingsar-
beid vet vi at barn som får passe utfordringer, 
får oppleve mestring og forståelse. De vil føle 
glede og stolthet, og får lyst til å lære. Moti-
vasjonen vokser, og de er villige til å bruke tid 
og krefter på læringsarbeidet. 

Prosjektet settes i gang for at alle som er 
involvert i barnas læring skal legge til rette 
for at de skal kunne nå så langt som evner og 
forutsetninger tilsier. Alle skal bli stimulert, få 
utfordringer, og komme videre. Ingen tror at 
alle kan komme like langt, men vi skal legge 
til rette for at alle skal kunne komme så langt 
som de makter. Da må vi ha høye forventnin-

ger til ALLE barn, forventninger til at de skal 
arbeide hardt og gjøre så godt de kan. 

Mange foresatte opplever det å skulle sti-
mulere egne barns læringsarbeid som kon-
fl iktfylt. Noen føler at de ikke kan nok mate-
matikk selv, og har kanskje opplevd faget som 
kjedelig og vanskelig. Andre kan være faglig 
fl inke, men synes det er vanskelig å hjelpe 
barna uten at det oppstår konfl ikter. Barna 
kan oppleve foreldrenes engasjement som mas 
og kontroll, og sier gjerne at foreldrene gjør 
ting på en annen måte enn læreren. 

Prosjektet ”Familiematematikk” tar sikte 
på å gi de foresatte innsikt i hva skolemate-
matikk handler om, hvordan barn lærer, hva 
som er faglige barrierer, og hvordan de skal 
overstiges. Vi legger vekt på at matematikk er 
et kreativt og spennende fag, med aktiviteter 
og oppgaver som gir innsikt, forståelse, fer-
digheter og evne til å anvende matematikken 
i egne liv og framtidige studier og yrker. 

I løpet av seks kurskvelder skal foresatte og 
lærere få den nødvendige innsikten til å kunne 
være gode støttespillere og stimulere barnas 
lyst til å lære matematikk. Kurskveldene er 
delt inn i følgende temaer:

Nasjonalt senter for 
matematikk i opplæringen
Realfagbygget A4, NTNU
7491 Trondheim
Telefon: +47 73 55 11 42
Faks: +47 73 55 11 40
merete.lysberg@matematikksenteret.no

Pilotprosjektet ”Familiematematikk” ved Ila 
skole i Trondheim
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1. Matematisk aften. Motivasjonskveld for 
foresatte og lærere med smakebiter fra de 
fem   kommende kurskveldene.

2. Grunnleggende tallforståelse og geometri
3. De fi re regningsartene. Utvidelse av tallbe-

grepet
4. Brøkregning og geometriske beregninger
5. Måling, prosentregning, tredimensjonal 

geometri
6. Statistikk og sannsynlighetsregning

Etter hvert kurs blir fagstoffet og tilhørende 
oppgaver lagt ut på www.matematikksenteret.
no Oppgavene er laget for at elever og foresatte 
kan jobbe med dem sammen. 

I tillegg til kursene introdu-
serer vi en ”Mattepakke” for 
hvert trinn fra 1. til 7. trinn. 
Det er en liten koffert med utstyr og aktivi-
tetshefte. Kofferten skal sendes med elevene 
hjem i tur og orden, en uke av gangen. Når 
den tas med tilbake for bytting, skal den som 
har hatt den, fortelle hva de har prøvd i hans 
eller hennes familie og hvordan det gikk. 
Pilotprosjektet skal evalueres til sommeren, 
og klargjøres for spredning via ressursperso-

nene fra høsten 2006. 

Et glimt fra årets novemberkonferanse ved Matematikksenteret:

Matematikkløype gjennom Trondheim sentrum
May Renate Settemsdal, Pål Erik Lauritzen Ekholm

Et matematisk rebusløp
Det er søndag som er dagen for utfl ukter 
under novemberkonferansen. Denne gangen 
hadde 25 av deltakerene valgt å komme seg 
ut på søndagstur der det er matteopppgavene 
som bestemmer hvor turen går. Veien blir 
bokstavlig talt til mens man løser matema-
tikkoppgaver. En fi n avkobling før det faglige 
programmet starter for alvor dagen etter. Og 
en mulighet til å ta matematikken ”ut i gata”. 

Ideen bak et matematisk rebusløp
Ideen bak et matematisk rebusløp er at det 
skal løses en oppgave på hver post. Oppgaven 
skal gi et tallsvar, som forteller hvor neste post 
ligger. Alle som deltar i løpet får utdelt et kart 
der en rekke tall er tegnet inn på mange for-
skjellige steder. Det er bare enkelte av disse 
tallene som er svar på matteoppgavene. Har 
man funnet rett svar på oppgaven, skal neste 

post være å fi nne der dette tallet er merket av 
på kartet. 

Oppstart og gjennomføring
Deltakerne deles inn i grupper på 3–5 perso-
ner. Hver gruppe får utdelt et kart, en blyant 
og ark til å notere på. På hver post står det 
en vakt som har ansvar for at deltakerne for-
står oppgaven og for at passelige hint blir gitt 
dersom de står fast. Vi valgte å spre deltage-
rene utover på forskjellige startposter, slik at 
de ikke skulle få følelsen av å gå i tog. Ved å 
avtale nøyaktig tidspunkt for starten fi kk vi 
gjennomført en fellesstart. (Alternativt kunne 
vi ha latt gruppene starte med tidsintervall). 
Når løpet er i gang gjelder det å være rask til 
å løse oppgavene. Etter hvert som man blir 
ferdig med oppgaven, går man til den posten 
på kartet som har samme tall som svaret i 
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oppgaven. Gruppene markerer 
på kartet hvilke poster de har 
vært innom.

Gruppene går videre fra post til post helt til 
de ender opp der de startet.

Vi valgte å bruke problemløsningsoppga-
ver ved gjennomføringen av løpet. Det vil si 
at hver oppgave hadde tilhørende materiell 
slik som brikker, mynter, kuler, geobrett eller 
klosser. Dette for å gjøre oppgaven enklere å 
se for seg og mer fengende å løse. Dersom en 
har muligheten kan en bruke stort konkreti-
seringsmateriell slik som kjegler, fakler, bøtter 
og lignende. Det er også gøy og kunne tegne 

oppgaver med kritt på asfalten. En står selv-
sagt fritt til å velge både materiell og oppgave-
typer alt etter årstid og vanskelighetsgrad. 

Oppgaveeksempel
”På hvor mange forskjellige måter kan fi re t-lys 
plasseres i planet slik at det bare forekommer 
to ulike avstander mellom lysenes sentrum?

Tallsvaret for antall løsninger fi nnes på 
kartet, og der fi nnes neste post”.

Opplegget for rebusløpet kan lastes ned fra 
www.matematikksenteret.no

Kartleggingstester i talloppfatning
May Renate Settemsdal

I september og oktober 2005 hadde vi profes-
sor Alistair McIntosh som gjest ved Matema-
tikksenteret. Alistair kommer fra Australia, 
og etter et opphold som gjesteprofessor på 
Nationellt Centrum för Matematikutbildning 
i Göteborg kom han til Trondheim og Mate-
matikksenteret.

Alistair har utviklet materiell for kartleg-
ging av barns talloppfatning og tallforståelse. 
Arbeidet bygger på et langt forskerliv innefor 
nettopp dette området av matematikkdidak-
tikken. Materialet omfatter skriftlige tester og 
intervjuer med elevene, i tillegg til konkrete og 
konstruktive opplegg om hvordan lærerne kan 
jobbe videre ut ifra resultatene på testene. Det 
følger også med forklaringer og tolkinger av 
elevenes feilsvar og hva slags misoppfatninger 
som kan ligge til grunn. Videre gir den ideer 
til hvordan læreren  kan veilede elevene fra 
hoderegningsstrategier til skriftlige framtil-
linger og algoritmer. Dette er et unikt verktøy 
som vi ser har stor verdi for å kunne oppdage 
hva elevene sliter med, og hvordan lærere og 

foresatte kan hjelpe dem til å mestre matema-
tikken

Materialet var på engelsk og var tilpasset 
det australske skolesystemet med ”entry level” 
og trinnene 1–9. En gruppe av ansatte på 
Matematikksenteret deltok på seminarer med 
Alistair der han satte oss inn i testene og arbei-
det han har utført med å lage testene og prøve 
dem ut. Vi som deltok fra Matematikksente-
ret, gikk gjennom testene på de ulike trinnene 
og så på hvordan de passet i forhold til nivået 
på norske elever og hvordan de passet inn i 
en norsk hverdag. Denne prosessen var veldig 
interessant og lærerik, og tilbakemeldingene 
vi gav ble brukt til å justere testene.

Vi så raskt potensialet i og nytten av mate-
rialet og ønsker å tilpasse dem til norske for-
hold. Alle testene fra 1.–10. trinn er nå tilpas-
set en norske forhold og oversatt til bokmål 
og nynorsk av ansatte her på Matematikk-
senteret. Veiledningsdelen blir oversatt av en 
språkekspert.
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Vi gjengir et eksempel fra testen for 
4. trinn:

Skriv de neste tre tallene:  
 
54, 53, 52, __, __, __,

og et eksempel fra testen for 9. trinn:

Sett ring rundt desimaltallet som best 
beskriver den mengden av området 
som er skravert.

A. 0,15 B. 0,4 C. 0,80 
D. 0,52 E.  2,5

I løpet av våren 2006 vil en 
gruppe lærere og elever prøve 
testene og gi tilbakemeldinger 
til oss slik at vi kan kvalitetssikre dem. Det ser 
ut til å være en enkel jobb å rekruttere skoler 
og lærere som vil være med på dette. Alle 
lærere vi har spurt har vært veldig positive til 
å bli med på utprøvingen. De ser nytten av 
testene, og ikke minst det at testene har med 
veiledning til hvordan lærerne i etterkant kan 
gi elevene best mulig hjelp til å komme seg 
videre. Vi ser dette som et tegn på at behovet 
for slikt materiell er stort i norske skoler. 

Når testene er prøvd ut på fl ere skoler for 
de ulike trinnene vil materialet ferdigstilles og 
gjøres klart til bruk fra høsten 2006. Det vil 
bli lagt ut for nedlasting på senterets nettsider 
www.matematikksenteret.no, og materialet kan 
kjøpes i form av en bok fra Matematikksen-
teret.

Arne Gravanes og Anne-Gunn Svorkmo 

Årets Kenguru-konkurranse arrangeres i peri-
oden 16. mars til 7. april. I fjor deltok 5000 
elever fra hele landet, i år er målet en fordob-
ling av antall deltakere.

Kenguru-konkurransen er et tilbud til 
elever på 4.–7. trinn, en konkurranse for 4. 
og 5. klassinger og en for 6. og 7. klassinger. 
Oppgavesettene består av 24–30 oppgaver, alle 
med 5 svaralternativer. Skoler som melder seg 

på får oppgavesettet tilsendt pr. e-post rett i 
forkant av første konkurransedato (16. mars). 
Påmelding skjer via nettsidene til Nasjonalt 
senter for Matematikk i Opplæringen; www.
matematikksenteret.no. Der fi nner du også mer 
informasjon om konkurransen.
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Overraskende resultater
I fjorårets konkurranse ble følgende oppgave 
gitt både til 4. og 5. klassingene og til 6. og 7. 
klassingene:

I et rom står det 5 kister, i hver kiste er det 
3 esker og i hver eske er det 10 gullmynter. 
Både rommet, kistene og eskene er låst. Du 
skal hente 50 gullmynter. Hvor mange låser 
må du åpne?

(A): 5 (B): 6 (C): 7 (D): 8 (E): 9

Vi har sammenlignet resultatene fra de ulike 
alderstrinnene. Dårligst ut kom 6. klassingene 
med 36 % riktig, av 4. og 7. klassingene hadde 
38 % rett svar, mens 5. klassingene var klar 
best med 48 % riktig svar.

Det er ganske overraskende at 7. klassinger 
ikke er bedre i stand til å løse denne typen 
oppgaver enn elever som er 3 år yngre. Den 
samme tendensen ser vi også i de 3 andre 
oppgavene som er felles for de to konkurran-
seklassene. Oppgaven under skåret faktisk 7. 
klassingene dårligst av alle alderstrinnene:

Helga bor sammen med mor, far og lillebror. 
De har en hund, to katter, to papegøyer og 
fi re gullfi sk. Hvor mange føtter har familien til 
sammen?

(A): 24 (B): 28 (C): 22 (D): 32 (E): 13

Begge disse oppgavene er forholdsvis enkle 
problemer som lar seg løse ved telling. Er det 
noe med matematikkopplæringen som fører 
til at evnen til å løse denne typen oppgaver 
ikke forbedres, eller er årsaken en annen? Det 
blir interessant å gjøre lignende sammenlig-
ninger også til neste år for å se om vi her har 
en tendens eller ikke.

Alle som rapporterer inn resultatene fra 
sine elever på nettsidene til Kengurukonkur-
ransen innen gitt frist, får tilsendt forslag til 
videre arbeid knyttet til alle oppgavene. 

Til begge de to oppgavene over foreslo vi 
i fjor at elevene kunne forsøke å løse oppga-
vene praktisk. De kunne jobbe med esker og 
mynter og fi nne ut hvor mange mynter du 
kunne få ved å åpne 3 låser, 4 låser osv. Eller 
de kunne tegne familien og telle opp føtter til 
mennesker og dyr. 

Kan det være at noe av forklaringen på 
resultatene fra disse oppgavene ligger nettopp 
her? Kanskje slike arbeidsmetoder ikke benyt-
tes nok når elevene kommer opp på mellom-
trinnet? Kanskje elevene i for liten grad tilbys 
konkreter fordi vi voksne forventer at de løser 
problemene ved abstrakt tilnærming? Vi lar 
spørsmålene henge i lufta og venter spent på 
resultatene fra årets konkurranse.
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Kristiansten Festning 
i Trondheim – et 
undersøkelseslandskap 
av dimensjoner
Gerd Åsta Bones

Kristiansten Festning
Sentralt i bybildet, på historisk 
grunn ligger Kristiansten fest-
ning. På beste tomta i byen, i et særegent og 
utrolig spennende miljø, har jeg/vi fått drøm-
meoppdraget. Innenfor stjerneformede, tykke 
steinmurer bygd av slaver, soldater og bønder 
gjennom et blodslit noen knapt kan forestille 
seg, skal vi utvikle aktivitet for liten og stor 
som skal stimulere til økt interesse for mate-
matikk, teknologi og vitenskap! 

Jeg er tilbake på barndoms trakter. Innen-
for murene på festningen, i den gamle kom-
mandantboligen fra 1770, har jeg bodd i mer 
enn 10 år. Da er det en spesiell glede å få være 
med på og utvikle stedet til en levende, tilgjen-
gelig og attraktiv arena for alle besøkende.

Nasjonale Festningsverk (NFV) skaper nytt 
liv på historisk grunn
Bak denne visjonen ligger en målsetting om å 
bringe festningene over i en ny tid fra militær 
til sivil bruk. Kristiansten Festning i Trond-
heim er et av 3 satsingsområder for NFV i 
2005/2006. Festningen skal utvikles til å bli en 
etterspurt arena for kultur, næring og opple-
velser. Dette gjelder alle typer aktivitet som er 
forenlig med NFV’s verdisyn og passer stedets 
egenart og historie. I år har vi kommet godt 
i gang med dette arbeidet. Vi har utviklet et 
festningspass, som er en selvguidet kultur- og 
naturvandring, kommandantboligen fra 1770 
er satt tilbake til original stand og er nå blitt 
til ”Vertshuset Festningen”, og det er laget et 
eget vandreteater ”Donjon reiser i tiden”. For 
den som ønsker å vite mer om dette, se gjerne: 
www.nasjonalefestningsverk.no/kristiansten/

Matematikk, teknologi og vitenskap er 
valgt som profi l for Kristiansten Festning
Festningens fremtidige og spesielle profi l med 
matematikk, teknologi og vitenskap er valgt 
for å støtte opp om trønderhovedstadens ry 
som teknologi-hovedstaden. Målet er et bredt 
tilbud av aktiviteter til alle besøkende. Akti-

Gerd Åsta Bones er ansatt ved 
Matematikksenteret, NTNU. Delvis engasjert 
av NFV som Vertskapsleder for Kristiansten 
Festning med et overordnet ansvar for 
å planlegge og utvikle aktivitet som er 
tilpasset festningens profi l sammen med 
ansvar for det totale tilbudet på festningen.
gerd.bones@matematikksenteret.no
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viteter med tilknytning til festningens egen-
art og historie som samtidig stimulerer til 
undring og utforskning. Her skal være mye 
å gjøre og mye å røre. Matematikk skal være 
et sentralt område, satt i en sammenheng og 
formidlet gjennom meningsfylt aktivitet. 

Aktivitetsløype – første steg
I år er første steg til ei aktivitetsløype for både 
små og store(!) barn tatt. Løypa består alle-
rede av 8 ulike poster.  Matematikksenteret 
og Vitensenteret i Trondheim har bidratt med 
ideer og vil være en naturlig samarbeidspart-
ner sammen med samarbeidspartnere fra 
kultur og næringsliv også i årene fremover. 
Planen er at løypa skal bygges ut med nye 
poster for hvert år som går. 

Eksempel på noen av postene:
Mønster og former med tau

Trening i bruk av gangetabellen. Festnin-
gen har form som ei stjerne (asymmetrisk). 
Med tau lagt rundt en åttekantet luftvernka-
nonsstilling, vil ulike mønstre som du kan 
gjenkjenne på festningen fremkomme.

Bygg ei buebru
Bygg elementene oppå forskalingen, trekk for-
skalingen vekk og vips har du ei bru som du 
kan gå over og krype under! Konstruksjoner 
laget etter dette prin-
sippet fi ns overalt på 
festningen. Hvilke kan 
du fi nne når du tar en 
runde på festningen og 
leter?

Vektstang-prinsippet
Klarer du å løfte stei-
nen? Den store steinen 
veier 60 kg. Til og med 
et lite barn kan løfte 
den tunge steinen ved 
hjelp av en vektstang. 
Vektstangprinsippet er 

brukt som et eksempel på en teknikk som kan 
brukes når store, tunge steiner skal på plass.

Løypa består av store og solide konstruk-
sjoner og installasjoner, spill og problem-
løsningsaktiviteter spredt over hele festnings-
området. Vi er opptatt av at det meste vi lager 
skal være store, solid saker som tåler vær og 
vind og at de blir brukt. 
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Ute-matematikk og inne-matematikk
Stedet innbyr til aktivitet både ute og inne 
med sin særegne og spennende historie og 
geometri. Her er ingeniørkunst av høy kva-
litet til tross for at det er planlagt og bygd for 
mer enn 300 hundre år siden. Kanontårnet 
med form som en terning/kube, kasemattene 
(oppholdsrom for soldatene) er bygd etter 
hvelvbruprinsipp inn i murene, kommandant-
boligen med sin særegne form og sitt pyrami-
deformede tak. Her er nok av muligheter for 
ulike områder innenfor matematikklæring. 

På fremtidsplanen står matematisk-historisk 
skattejakt, tidsreise på tallinjen m.m. Vi er i 
startfasen og har mange spennende planer for 
videre utvikling. 

Ny læreplan gir mulighet for fordypning og 
innbyr til lokal tilpassing. Selv om det her er 
tatt utgangspunkt i et lokalt historisk område, 
er det viktig for oss at ideene og oppleggene 
er overførbare til andre situasjoner og steder 
og at det vi bruker i sammenheng med mate-
matikk-undervisning er målrettet og ivaretar 
kompetansemålene for de ulike trinnene.

Jeg ønsker å dis-
kutere ideer og planer 
for videre utvikling og 
setter pris på innspill 
av alle slag.
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LAMIS

Landslaget for matematikk i skolen
v/Randi Håpnes

Høgskoleringen 5
7491 Trondheim

post@lamis.no · www.lamis.no
Postgiro: 7878 0500882 Organisasjonsnr: 980 401 103

Fra formålsparagrafen
Det overordnede målet for 
Lands laget for matematikk i 
skolen er å heve kvaliteten på 
matematikk undervisningen i 
grunnskolen, den videregå-
ende skole og på universitet/
høyskole. 

Landslaget skal stimulere til 
kontakt og samarbeid mellom 
lærere på ulike utdanningsni-
våer og mellom lærere og andre 
som er opptatt av matematikk.

Styret for LAMIS
Fra barnetrinnet
Mona Røsseland, 
Samnanger, Hordaland (leder)
Kari Haukås Lunde, Bryne, 
Rogaland

Fra ungdomstrinnet
Grete Tofteberg, Våler, Østfold
Hugo Christensen, Notodden, 
Telemark

Fra videregående skole
Jan Finnby, Lillehammer, 
Oppland
Anne-Mari Jensen, Ørnes, 
Nordland

Fra høyskole/universitet
Bjørnar Alseth, Oslo
Kristian Ranestad, Oslo

Medlemskontingent

Skole/institusjon 580,–*
Enkeltmedlem 330,–*
Husstandsmedlem 150,–
Studenter 200,–
Tangenten inngår i kontingen-
ten. (Gjelder ikke husstands-
medlemmer.) De to merket 
med * steg 1. januar 2006.

Får du e-post fra Lamis?

Lamis prøver å bruke e-post som kanal til å nå ut til sine medlemmer. Dette vil i stor utstrekning 
gjelde informasjon fra lokallagene. Det er derfor svært viktig at vi har oppdaterte e-post-adresser 
til våre medlemmer, og her er vi helt avhengig av hjelp fra dere. 

Så: hvis du aldri har fått e-post fra Lamis kan det bety at vi ikke har registrert adressen din. 
Det du kan gjøre da, er å gå inn på vårt nettsted www.lamis.no og registrere mailadressen din, 
eller sende en e-post til post@lamis.no.

Er du usikker på om vi har adressen din, så gå inn og gjør det i dag!!!
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Lederen har ordet

Godt nytt matematikkår!

Velkommen til et nytt og svært 
spennende Lamis-år. Medlems-
tallet går stadig oppover, og vi 
passerer snart 3800 Lamis-
entusiaster.  Jeg snakket tidli-
gere i høst med nestlederen i 
SMAL, matematikklærerfore-
ningen i Sverige, og han lurte 
på hvordan vi klarte å få til en 
slik eventyrlig utvikling og enga-
sjement i Norge. Og bedre skal 
vi bli, for om ikke altfor lenge 
får vi en fantastisk organisa-
sjonssekretær på plass. Svein 
H. Torkildsen har nemlig takket 
ja til å bli vår aller første organi-
sasjonssekretær. Dere fi nner en 
nærmere presentasjon av Svein 
og hans arbeid lengre bak på 
våre sider. 

2006 vil by på mange utfor-
dringer, der en av de største vil 
være innføring av ny læreplan. 
Det skal utarbeides lokale lære-
planer rundt om i kommunene, 
og forlagene presenterer nye 
lærebøker. Og dette skjer med 
utfordringene fra de nedslående 
resultatene på de internasjonale 
testene i bakhodet. Nå tar det 
naturligvis mange år å innføre 

en ny læreplan, men oppstar-
ten er særlig krevende og vi har 
mye utfordrende faglig arbeid 
i vente. 

Jeg vil også sende en spe-
siell hilsen til våre medlemmer 
som arbeider i barnehage. Vi 
har nå fått et felles departe-
ment for barnehager og skoler, 
og vi ønsker denne helhets-
tenkningen velkommen. Lamis 
vil arbeide for å bli enda bedre 
i forhold til å være støttespiller 
også for førskolelærerne og det 
viktige arbeidet de gjør med å 
utvikle kunnskap og interesse 
for matematikk hos de små. Vi 
følger spent med på Fjell kom-
mune i Hordaland som akkurat 
har startet et prosjekt med real-
fag i barnehagene. 

Et annet interessant felt er 
at det nå satses stort på forsk-
nings- og utviklingsprosjekter 
tilknyttet skole. Forsknings rådet 
har et omfattende program klart 
for universitetene og høgsko-
lene om praksisrettet skole-
forskning og lærerutdanning. 
Utdanningsdirektoratet setter 
i gang med både utviklings-

program for skolene og med 
en evaluering av Kunnskaps-
løftet. Det nye denne gangen 
er at det legges sterke føringer 
på at prosjektene innen disse 
programmene skal innbefatte 
samarbeid mellom skoler og 
universitet/høgskoler. Gjen-
nom slikt samarbeid håper 
myndighetene at forsknings-
prosjektene blir bedre og mer 
relevante for praksis, og de 
håper at skolenes utviklings-
prosjekter blir bedre gjennom 
en solid faglig og didaktisk for-
ankring. Et slikt samarbeid på 
tvers av skoleslag har alltid vært 
et sterkt ønske fra Lamis, så 
dette ser vi frem til med glede 
og spenning. Det er snakk om 
fl ere hundre millioner kroner i de 
kommende årene, og dette er 
noe som vil engasjere mange 
Lamis-medlemmer.

Når det gjelder de nasjonale 
prøvene så har det lenge vært 
klart at de ikke skal avholdes 
i 2006, men nå kan det se ut 
som om denne pausen blir enda 
lengre.  Utdanningsdirektoratet 
har sendt klar beskjed til Djupe-
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dal om at hvis målet er å utvikle 
virkelig gode prøver - som har 
støtte hos både lærere, fore-
satte og elever - må pausen 
være lenger. Dette er sikkert 
en klok tilbakemelding, selv 
om vurderingsgruppen av de 
nasjonale prøvene stort sett ga 
god omtale av selve matema-
tikkprøvene, altså oppgavene. 
Prøvene i de andre fagene fi kk 
hardere medfart. Også i mate-
matikk var det enkelte kritikk-
verdige momenter, og mange 
lærere opplevde nok at arbeidet 
med å rette og rapportere fra 
prøvene var svært omfattende. 
Det blir viktig om prøvene star-
tes opp igjen at arbeidet med å 
gjennomføre prøvene står i stil 
med det utbyttet de gir. Og da 
blir det viktig å tenke grundig 
på hva prøvene skal brukes til. 
For Lamis’ medlemmer er vel 
det viktigste at de gir tilbake-
meldinger til lærerne som kan 
brukes i undervisningen. Den 
nasjonale rangeringen er av 
mindre betydning, og direkto-
ratet sier rett ut at de er i mot 
offentliggjøring av resultatene 
fra enkeltskoler.

Trass i fotballkamp mellom 
Tsjekkia og Noreg og eit ufy-
seleg ver med sludd og vind, 
møtte rundt 60 interesserte 
matematikklærarar frå heile 
Nordfjord fram til stiftingsmøte 
på Eid ungdomsskule om kvel-
den den 16. nov. 

Dette styret vart vald for 
kommande år: 

Asbjørn Berge, 
Stryn ungdomsskule
Wenche Bosnes, 
Selje skule  (kasserar)
Sigbjørn Hals, 
Måløy vid. skule (leiar)
Mariann Mortensen, 
Haugen skule
Norunn Kjøsnes Nilsen, 
Eid ungdomsskule.

Etter stiftingsmøtet hadde Sig-
bjørn Hals ein presentasjon med 
temaet læringsstilar og konse-
kvensar for matematikkopplæ-
ringa. Deretter var det matema-
tikkløype med mange praktiske 
og differensierte oppgåver og 
utprøving av ulike matematikk-
program på data. 

Første aktivitet på nyåret 
var kurs som Mona Røsseland 

heldt på Eid ungdomsskule 10. 
januar. Temaet var nye lærepla-
nar og konsekvensar for opp-
læringa.

Målsetting for 2006:

– Auke medlemstalet for 
enkeltmedlemmar i Nord-
fjord til 50 og for skular til 
25.

– Få med barnehagane ved å 
danne 5-årsklubbar i mate-
matikk i Nordfjord.

– Få til eit aktivt lærande nett-
verk mellom skular på same 
trinn, med utveksling av tips 
og gode undervisningsopp-
legg

– Få til eit aktivt samarbeid 
på tvers av skuleslaga, med 
auka kjennskap til kva dei 
andre trinna driv med og 
legg vekt på.

– Få til eit felles kurs for ung-
domsskulelærarane i Nord-
fjord etter innsende ønskje 
om tema.

– Få til eit felles kurs for læra-
rar på vid. trinn, og etablere 
eit konstruktivt samarbeid 
mellom matematikkseksjo-
nane på dei 4 vid. skulane i 
Nordfjord.

Nordfjord lokallag 
er stifta
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Velkommen, Svein!
Ny organisasjonssekretær i LAMIS, Svein Hallvard Torkildsen

Det er med stor glede vi ende-
lig kan presentere vår første 
organisasjonssekretær, og det 
er ikke uten en viss stolthet vi 
kan fortelle at vi har fått selveste 
Svein Hallvard Torkildsen til å 
påta seg jobben. 

Det er få som kjenner Lamis 
så godt som Svein. Han har 
vært med siden oppstarten, 
og han satt i interimstyret som 
fungerte det første året fra 
1997–98. Siden ble han orga-
nisasjonens første leder og var 
det i perioden 1998–2000. Han 
har i tiden etter hele tiden vært 
en pådriver både innad i Lamis, 
men også i matematikkmiljøet 

ellers, et enga-
sjement som 
våren 2005 ble 
belønnet ved 
at Svein kunne 
motta Holm-
boe-prisen. 

Svein arbei-
der som lærer 
ved Samfundets 
skole i Kristian-
sand, der han 
har vært siden 

1970. Han har undervist på alle 
trinn fra 1. klasse i grunnsko-
len til høyskole, hovedsakelig 
på ungdomstrinnet og alltid i 
matematikk. I begrunnelsen for 
Holmboe-prisen står det bl.a.: 

”Svein Hallvard Torkildsen 
har gjennom sin lærergjerning 
utvist et brennende engasje-
ment i klasserommet. Han gir 
elevene utfordringer, samtidig 
som han evner å differensiere 
undervisningen og nå frem til 
den enkelte elev. Tilliten til egne 
elever som tenkende mennes-
ker og utøvere av matematikk 
har vært grunnleggende i hans 
undervisning, og han har alltid 

lagt stor vekt på elevenes for-
ståelse av matematikken. Han 
inspirerer elevene og lar sitt 
engasjement smitte over på 
dem. En av hans tidligere elever 
sier:

”Svein utfordrer oss på en 
slik måte at vi bare må fi nne ut 
av det!”

Sveins oppgaver blir i første 
rekke å ha tett kontakt med og 
gi god oppfølging til våre med-
lemmer. Han kommer til å sam-
arbeide nært med lokallagene, 
og vi regner med at de fl este 
lagene vil bli besøkt i løpet av 
året.

Organisasjonssekretæren 
overtar ansvaret for våre sider 
i Tangenten, og ikke minst skal 
han følge opp arbeidet med den 
nye skriftserien vår.  Dessuten 
håper vi at han sammen med 
styret skal være med på å gene-
rere nye tiltak, gjerne i samar-
beid med andre organisasjoner. 
Organisasjonssekretærstillin-
gen er en 50 % stilling. 

Styret v/Mona Røsseland
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Bergen og omegn lokallag
Nytt styre for 2006 ble valgt på årsmøte 22. november:
 Leder: Hans Jørgen Riddervold (HiB)
 Kasserer: Jostein Holck (Slåtthaug)
 Sekretær: Knut Stølås (Sælen)
 Styremedlem: Stella Munch (Haukeland)
 Varamedlem: Anne Bjørnestad (Tanks)
 Varamedlem: Rita Hetland Olsen (Damsgård)

Programskisse for våren 2006:

Onsdag 25.01: 
Matematikkens dag – gjennomgang av årets hefte/øvelser med deltagelse fra Dordi Askild-
sen og Kari Haukås Lunde  i forfattergruppen bak matematikkdagheftet

Mandag 13.03: 
Dynamisk geometri med eksempler fra boka Tangenten: inspirasjonsbok for matematikklæ-
rere (videregående skole). 

Onsdag 29.03: 
Eksamensordningen i Ungdomsskolen, ved mellom andre Håkon Eiken.

Onsdag 10.05: 
Tilpasset opplæring – mellomtrinn, ved Arne Gravanes.

For oppdatert informasjon, se lokallagets hjemmeside www.lamis.no/bergen. Send epostadressen 
din til lamishjr@online.no hvis du ikke har fått tilsendt invitasjoner til temakveldene våre!

LAMIS Sommerkurs 2006
Invitasjon til å holde verksted

LAMIS-Tromsø inviterer potensielle verkstedsholdere til å sende inn søknad om å få holde verksted 
under sommerkurset i Tromsø, 6.–9. august 2006. Temaet for sommerkurset er Matematikk under 
åpen himmel, eller sagt på en annen måte: matematikk i naturen og natur i matematikken. 

Vi ønsker å skille mellom to typer verksteder: verksted og seminar. Verksted skal inneholde en 
god del egenaktivitet for deltakerne, mens seminar vil være foredrag med diskusjon i etterkant. 

Vi ber potensielle verkstedsholdere om å sende

Tittel, verkstedstype, kort beskrivelse, klassetrinn og evt. antallsbegrensning

til lamistos@start.no innen 1. mars 2006. Skriv ”Verksted, sommerkurs 2006” i e-brevets emne-
felt.
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Ny læreplan og 
digitale utfordringer
Grete N. Tofteberg

En ny læreplan foreligger, med 
et tydeligere fokus på ferdig-
heter og kompetanse. Kom-
petanse i digitale verktøy er 
sterkt fokusert gjennom hele 
læreplanverket som en av de 
5 grunnleggende ferdigheter. 
Gjennom arbeid i fagene skal 
vi arbeide mot et mål om at 
elevene skal mestre ulike digi-
tale verktøy og samtidig være 
omstillingsdyktige i forhold til å 
klare å ta i bruk nye verktøy som 
måtte komme i årene framover. 
For læreplangruppa var det 
viktig at planen ble både tyde-
lig og romslig. Med tydelighet 
menes at det ikke fremstår noen 
tvil om at kompetansemålene 
bygger opp under de behovene 
elevene har for å mestre digi-
tale verktøy i dagens samfunn, 
videre skolegang og yrkesliv. 
Med romslighet menes at vi ikke 
ønsket å være så spesifi kke at 
planen samtidig utelukker gode 

Bildene viser hvordan et dynamisk geometriverktøy kan brukes til 
å studere perspektivtegninger, og viser hva som skjer når forsvin-
ningspunkter eller horisontlinjen fl ytter seg

verktøy som vil bli utviklet under 
den tiden læreplanen gjelder. 

I arbeidet i klasserommet må 
de matematikkfaglige lærings-
målene stå i fokus. De digitale 
verktøy blir nettopp akkurat 
det – verktøy som skal berike 

matematikkfaget og gi elevene 
muligheter til å oppnå en bre-
dere eller dypere matematisk 
forståelse. Vi må altså vokte oss 
for at det å mestre verktøyene 
blir et så sterkt fokusert mål i 
seg selv at det går på bekost-

Grete N. Tofteberg arbeider 
ved Kirkebygda skole i 
Østfold. Hun har sittet 
i læreplangruppa og er 
styremedlem i Lamis.
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ning av matematisk begreps-
dannelse og forståelse. 

Regnearket er det eneste 
verktøyet som er spesifi sert i 
læreplanen. Kompetansemå-
lene ved endt 7. årstrinn inne-
bærer at elevene må kunne 
beherske dette verktøyet på et 
grunnleggende nivå. For øvrig 
nevnes det gjentatte ganger 
at elevene skal beherske både 
digitale og analoge/manuelle 
tilnærmingsmåter. Slik vil de 
digitale verktøyene kunne bidra 
til å utvide elevenes mangfold 
av løsningsstrategier, noe som 
er et uttalt mål etter TIMSS og 
PISA resultatene. Regnearket er 
et godt redskap i mange sam-
menhenger. Vi kjenner alle hvil-
ken gevinst det kan gi oss ved 
arbeid med store tallmengder 
og statistisk materiale. Her har 
jeg likevel lyst til å fremheve 
hvordan arbeid i regneark kan 
styrke forståelsen for algebra, 
og spesielt variabelbegrepet. 
Ganske tidlig kan elever klare 
å lage enkle formler, og studere 
hvordan resultatene endrer seg 
når variabelverdiene endrer 
seg. 

For å gjennomføre en digital 
analyse av 2- og 3-dimensjonale 
fi gurer trenger vi også egnede 
verktøy. Det blir fort aktuelt å 
bruke et dynamisk geometri-
verktøy. Et alternativ er Cabri 
– som fi nnes både for 2D og 
3D, men det koster dessverre 
penger. Programmet Geonext 
er et fullt brukbart alternativ så 
lenge vi holder oss til to dimen-
sjoner. Alle som følger med på 
hva RENATE-senteret arbeider 
med vil også trolig ha hørt om 
proDESKTOP eller andre CAD-
programmer som gjør det mulig 
å bygge ulike 3D-modeller og 
analysere dem. Andre vil kan-
skje velge skole-Linux isteden-
for Windows-baserte verktøy for 
å redusere kostnadene. Vi står 
med andre ord overfor en utfor-
dring både når det gjelder valg 
av egnet verktøy og brukerkom-
petanse i forhold til dem. Disse 
utfordringene møter vi både 
på elev- og lærersiden. Faren 
for å drukne i det rent datatek-
niske fremfor å holde fokus på 
læringsmålene i matematikk er 
altså til stede.

Da ledes vi inn i en annen 

side ved det å ha kompetanse 
på digitale verktøy. Nemlig å se 
de ulike hjelpemidlenes styrker 
og begrensninger og å klare å 
velge rett verktøy til rett formål. 
Kompetansebegrepet ligger 
utenpå ferdighetsbegrepet. 
Ferdigheter kan vi knytte til det 
å mestre de ulike verktøyene. 
Å ha kompetanse innebærer 
også å kunne vurdere hvilket 
verktøy som egner seg i ulike 
situasjoner, velge strategisk 
og unngå å skyte spurv med 
kanoner. Det er vel og bra med 
alle fl otte verktøy for PC, men 
det blir tungvindt å måtte trekke 
fram en PC for å multiplisere to 
desimaltall eller opphøye et tall 
i et annet. Kompetanse i digi-
tale verktøy handler således 
også for eksempel om å mestre 
en lommeregner og å kunne 
betjene en digital vekt.

Sist men ikke minst vil jeg 
påpeke at kompetanse i digitale 
verktøy ikke kan sees isolert fra 
noen av de andre ferdighets-
områdene. Læreplanen fortel-
ler oss for eksempel at elever 
skal kunne presentere data med 
og uten digitale verktøy. En slik 
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Dagskurs i lokal-
lagsregi
Jan Finnby, Hedmark/Opp-
land lokallag

Det er vanlig at lokallagene 
i Lamis holder temakurs for 
medlemmer og andre mate-
matikkinteresserte. Det vanlige 
er å holde dette på ettermiddag 
og kveldstid, men noen lokallag 
har prøvd å arrangere temakurs 
på dagtid og har gode erfaringer 
med det. Kurs på ettermiddag 
og kveldstid er gratis for med-
lemmene, og med en symbolsk 
betaling fra ikke-medlemmer. 
Dette er selvsagt veldig bra, 
for i Lamis er vi avhengige av 
at medlemmene viser interesse 
for å oppdatere seg faglig og få 
nye ideer til matematikkunder-
visningen også utenfor vanlig 
betalt arbeidstid.

Men, av og til er det hen-
siktsmessig for lokallagene å 
legge kurs på dagtid. Det kan 
være fordi kurset må ha en 
tidsramme som går ut over en 
kveldsstund, eller det kan være 
fordi en bruker en kursholder 

Jan Finnby arbeider ved 
Lillehammer VGS.  Han er 
leder i Hedmark/Oppland 
lokallag og er styremedlem 
i Lamis

som det er enklest å utnytte 
i arbeidstida. Da er det ingen 
selvfølge lenger at kurset skal 
være gratis. Kan et lokallag 
tilby et kurs med et så attrak-
tivt innhold at skolen ser nytten 
av sende en eller fl ere lærere, 
så er dette noe som kommer 
skolesamfunnet til gode, og 
dermed noe skolen bør være 
med å dekke utgiftene til. Kurs 
koster; noen personer bruker 
tid og krefter på å organisere 
kurset, og forelesere er sjelden 
gratis. I tillegg er det gjerne 
kostnader til lokaler og enkel 
servering.  Det er ikke logisk 
at en idealistisk forening som 
Lamis skal koste slike fagkurs i 
lærernes egen arbeidstid. 

I Hedmark/Oppland lokallag 
inviterte vi til dagskurs den 13. 
september fra kl.1200 til 1800 
på Hamar. Kursets tema var 
Forebygging av matematikk-
vansker, og kursholder var Tone 
Dalvang fra Sørlandet kompe-
tansesenter. Kursavgiften var 
satt til kr. 200,- for medlemmer 
og kr. 300,- for ikke-medlem-
mer, men fordi noen skoler 
ønsket å sende mange lærere, 

presentasjon blir ikke god ved 
hjelp av digitale verktøy alene. 
En presentasjon må være hel-
hetlig og forståelig, med presist 
språk og ryddig oppsett. Slik ser 
vi at også de muntlige og/eller 
skriftlige ferdighetene sammen 
med regneferdighetene eleven 
legger til grunn, blir avgjørende 
for kvaliteten på den kommuni-
kasjonen eleven har med mål-
gruppen.
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laget vi en rabattordning. Hver 
tredje lærer fra en og samme 
skole gikk gratis. Vi var ganske 
spente på om dette var farbar 
vei og om noen ville komme.

Kursinnholdet var tydeligvis 
attraktivt og påmeldingen for-
midabel. Så stor at vi faktisk må 
gjenta kurset på Lillehammer i 
januar, for det ble ikke plass til 
alle på Hamar. Det var få lærere 
som ikke fi kk dekket dette 
kurset av egen skole. Vi kunne 
nok, i ettertidens klokskap, ha 
lagt på kursavgiften med noen 
kroner og gjort mat og drikke 
noe mer spennende uten at det 
hadde endret antallet påmeldte 
i vesentlig grad. 

At lærere sjelden kommer 
på kurs skyldes nok ikke bare 
at skolene har dårlig råd, men 
også at det tilbys for få matnyt-
tige kurs i lokalområdet. Derfor 
oppfordres herved alle lokallag 
i Lamis til å stå på og lage kurs 
også på dagtid. Det å kreve inn 
betaling i døra når de fl este skal 
ha dette dekket av egen skole, 
er ingen farbar vei. Vi gjorde en 
avtale med Lamissekretaria-
tet, ved Randi Håpnes, og lot 

deltagerne registrere seg på 
en liste hvor det sto adresse til 
den personen eller den skolen 
som skulle dekke kursavgiften. 
Lista ble så sendt til Randi, som 
sendte giroer til rett adresse med 
rett beløp. Enkelt og greit. 

Lamis sitt hovedstyre hadde 
denne saken oppe på styre-
møte i oktober. Der var det 
enighet om at kurs i Lamisregi 
som gikk over mer enn 3 timer 
av vanlig arbeidstid, bør dekkes 
gjennom deltageravgift. Det var 
også styrets mening at kursav-
giften bør betales til Lamis sen-
tralt, og ikke inn på konto til det 
lokallaget som arrangerer. Det 
er fl ere grunner til dette, blant 
annet er det regnskapsmessig 
og revisjonsmessig enklere at 
dette blir en post i hovedstyrets 
regnskap. Det er ikke alltid at et 
lokallagsregnskap revideres av 
godkjent revisor, og om noe blir 
feil, er dette kjedelig for styret 
og den enkelte ansvarlige i 
lokallaget. Det kan innvendes 
at lokallaget bør tilgodeses 
med midler når det viser stor 
aktivitet, men slik det fungerer i 
dag er det vanlig at lokallagene 

ber om penger når det er noe 
de trenger penger til, og da får 
de penger. Slik bør det fortsatt 
være. Det er allerede gjort kjent 
overfor alle lokallag at reisereg-
ning fra foreleser skal sendes 
direkte til Lamis sentralt. Det 
må også nevnes at når deltaker-
avgiften blir innbetalt sentralt, 
dekkes alle andre utgifter i for-
bindelse med kurset, ikke bare 
reiseregningen. Derfor er det 
ingen grunn til at lokallagene 
skal sitte på store summer, med 
det ansvaret dette medfører. 
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Hans Jørgen Riddervold skreiv 
ein god artikkel i Tangenten nr. 
2, 2005. Denne gav saman med 
foredraga om dynamisk geo-
metri på Novemberkonferan-
sen 2005 inspirasjon til å prøve 
ut programma GEONExT og 
Derive. GEONExT fi nst no både 
på nynorsk og bokmål, og kan 
lastast ned gratis frå geonext.
uni-bayreuth.de

Ein 30 dagars fullt fungerande 
demoversjon av dataprogram-
met Derive 6.0 kan lastast ned 
frå nettsida: www.ydsa.se/
derive.html

Her vil eg bruke programma til 
å løyse den konkrete oppgåva 
nedanfor.

Oppgåve om postkassestativ

Anne, Eva og Ole bur i kvart sitt 
hus i ein stor skog. Eva bur 120 

meter rett aust for Anne. Ole bur 
20 meter vest for og 20 meter 
nord for Eva. Det skal plasse-
rast eit felles postkassestativ i 
skogen. 
a) Kvar må dette stativet plas-

serast dersom alle tre skal 
få nøyaktig like lang veg frå 
huset sitt til postkassesta-
tivet?

b) Er dette den mest fornuf-
tige plasseringa av stativet? 
Kvar er den beste plasse-
ringa for at alle tre skulle bli 
fornøgde? Grunngje svara 
dine.

Forslag til ei løysing på opp-
gåva ved hjelp av datapro-
grammet GEONExT

Du kan laste ned ein utvida 
versjon av den gode artikkelen 
til Riddervold på www.caspar.
no/tangenten/2005/geonext.
pdf. Her gjev han ei god inn-
føring i bruken av programmet 
GEONExT. På heimesida til tan-
genten kan du òg laste ned ein 
utvida versjon av denne artikke-
len, der eg forklarar korleis ein 
kan bruke GEONExT til å løyse 
punkt a) i oppgåva ovanfor. Den 

løysinga kan ein òg lett fi nne 
ved vanleg konstruksjon med 
passar og linjal. Som vi ser av 
fi guren under, blir det ein lang 
ekstra veg å gå for alle, berre 
for å oppnå at dei skulle ha like 
lang veg!

Her har eg eksperimentert 
litt med dei gode dynamiske 
eigenskapane til GEONExT, for 
å fi nne eit punkt som gjer at 
summen av vegane til postkas-
sestativet blir minst mogleg:
1. Klikk på Objekt, Punkt og 

Punkt og klikk ein tilfeldig 
plass inne i trekanten.

 Lag linjestykke mellom kvart 
av husa og dette nye punk-
tet. (Vel Objekt, Linje og  Lin-
jestykke.)

 Det nye punktet er eit dyna-
misk punkt (som kan fl yttast 
rundt på skjermen) slik at 
linjestykka følgjer etter! Klikk 
på pila til venstre, klikk på 
punktet A, og dra det rundt 
på skjermen.

2. Vi vil no defi nere summen av 
lengdene. Klikk på Objekt, 
Tekst og utrekning og Tekst. 
Skriv inn Samla avstand:  
Klikk deretter på Uttrykk. 

Sigbjørn Hals arbeider 
ved Måløy vidaregåande 
skule. Han er leiar i 
Nordfjord Lokallag og 
er vararepresentant til 
sentralstyret i Lamis.

GEONExT og 
postkasser i skogen
Sigbjørn Hals
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Skriv: Dist(Anne,A)+Dist(E
va,A)+Dist(Ole,A) mellom 
<value> og </value>. Skriv 
meter etter </value> Klikk 
Utfør og Lukk. Då blir uttryk-
ket slik:

 Samla avstand: <value>Dist
(Anne,A)+Dist(Eva,A)+Dist(O
le,A)</value> meter

3. Klikk på pila til venstre på 
skjermen og fl ytt teksten 
med sjølvoppdaterande ver-
diar til ein passande plass 
på skjermen. Dra i punktet 
A og sjå korleis den samla  
avstanden varierer.

Ein ser at om postkassene 
blir plasserte i skjæringspunk-
tet for midtnormalane, blir 
den samla avstanden 216,3 
meter. Den kortaste samla 
avstanden (130,3 meter) er 
når stativet blir plassert heime 
hos Ole, men er det ”rettfer-
dig”? Det kan bli mange fi ne 
diskusjonar omkring dette. 

Ser vi på avstandane til det 
frie punktet A med koordina-
tane (x, y) fi nn vi at den samla 
avstanden frå kvar av husa til 
postkassestativet er gitt ved 
formelen:

Samla avstand z =

 

x y

x y

x y

2 2

2 2

2 2

120

100 20

+

+ - +

+ - + -

( )

( ) ( )

Dette uttrykket kan vi skrive 
inn i det glimrande program-
met Derive 6, og plotte avstan-
den som eit tredimensjonalt 
yttrykk ved variablane x, y og 
z, der z altså er samla avstand. 
Plottar vi samtidig inn planet 
z = 130,3 (som er den minste 
samla avstand vi fann ved å 
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fl ytte rundt på punktet med 
GEONExT), kan vi vende på 
fi guren i Derive med piltastane 
og ser at det ikkje fi nst noko 
samla avstand som er mindre 
enn 130,3 eller for å være nøy-
aktig: 20 26 2( )+ .

På sida home.hib.no/ansatte/
hjr/GEONExT/ har Hans Jørgen 
Riddervold gjeve mange fi ne 
eksempel på dei dynamiske 
eigenskapane til GEONExT.

Du kan få tilsendt nokre fer-
dige GEONExT fi ler og forkla-
ringar til framgangsmåten for 
å lage desse samt ei ”koke-
bokoppskrift” for mange fl otte 
bruksmåtar av Derive 6.0, ved å 
sende ein epost til  forfattaren.

Grafen til avstanden z

Grafen til avstanden z, rotert
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