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(fortsettes side 7)

Teknologi og design, en mulighet 
eller en felle for matematikkfaget?
Med Kunnskapsløftet har også emnet teknologi 
og design entret skolearenaen. Det ble ikke et 
eget skolefag som mange trodde men det ble et 
hovedemne i naturfag og i kunst og håndverk.

Matematikk er nevnt som verktøyfag og får 
dermed en særstilling i arbeid med teknologi 
og design.

Dette nye temaet bringer med seg praktisk 
arbeid og kan gi mye glede og økt motivasjon 
hos elevene. Dette må vi kunne dra veksler på. 
Samtidig melder det seg fl ere bekymringer. 
Matematikkfaget skal avgi tid til prosjekter der 
elevene arbeider med teknologi og design. Slike 
prosjekter har ofte en aktivitetsmessig overvekt. 
Noe skal fremstilles og produseres. Et produkt 
skal være sluttresultatet. Understrekningen av 
det praktiske er selvsagt en stor inspirasjons- og 
motivasjonskilde for elevene. Samtidig har akti-
viteten ofte en slik tiltrekningskraft at refl eksjo-
nen som er nødvendig for matematikklæringen 
ikke fi nner sted.

Noen vil, som Hugo Christensen i sin artik-
kel, påstå at en må gå den omvendte veien. I 
stedet for å fi nne matematikken i tillagingspro-
sessen forsøker han å fi nne matematikken når 
en tar teknologiske produkter fra hverandre og 
prøver å fi nne ut hvorfor de er laget slik de er.

Vi ser også at matematikk som gjemmer seg 

i et teknologisk produkt ofte er veldig sammen-
satt. Den korresponderer ikke entydig med et 
kapittel i læreboken eller læreplanen. En må 
improvisere og muligens hente inn forklaringer 
som kanskje hører til på et senere trinn. Slikt 
kan være utfordrende for både læreren og elev-
ene.

Noen frykter at matematikken skal bli sett på 
som et vedheng, slik som faget ofte har blitt sett 
på i tverrfaglige prosjekter i skolen. Der ender 
det ofte opp med et påklistret regnskap eller 
søylediagram. Faren er den samme i teknologi 
og design: matematikkinnholdet kan drukne i 
saging, klipping og lodding.

Utfordringen blir derfor å klart vise matema-
tikkfaget som et viktig verktøy i emnet tekno-
logi og design. Lager vi papirbroer kan vi tillate 
oss å prøve og feile. Lager vi ordentlige broer 
har vi ikke råd til prøving og feiling – det må 
utregninger til!

Å synliggjøre matematikken i emnet krever 
planlegging og bevissthet hos lærere. Matema-
tikken må hentes frem og belyses. En uvant 
oppgave for noen lærere, men en spennende og 
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Det å innlemme emnet teknologi og design 
(T&D) i matematikkundervisningen innebærer 
en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag 
med egne kompetansemål, men det skal inngå i 
blant annet matematikkopplæringen med sikte 
på å gi elevene økt kompetanse i matematikk. 
I den felles beskrivelsen av emnet i den nye 
læreplanen omtales teknologi og design som en 
prosess knyttet til det å planlegge og til å fram-
stille produkter. Det er ikke vanskelig å fi nne 
tilknytnytning til bestemte kompetansemål i 
naturfag og kunst og håndverk. Så er ikke til-
fellet i forhold til kompetansemål i matematikk. 
Matematikkfagets rolle beskrives i stedet som 
et redskapsfag, og det blir knyttet direkte til 
arbeidet med konkret produktutvikling. Dette 
gir matematikk et minimalt bidrag til tekno-
logi og design sammenlignet med naturfagene 
og kunst og håndverk. Det er synd, for jeg tror 
det er mulig å fi nne matematikken igjen i alle 
delene av arbeidsprosessen i et teknologi og 
design-prosjekt. 

Gjennom T&D-opplegg kan en forholdsvis 
enkelt sette fokus på matematisk utforsking, 
undersøkelser, problemløsning, representa-
sjon, modellering, fremfor kun på resultater. 
Lærerens oppgave vil variere fra prosjekt til pro-

sjekt, og han vil fortsatt være viktig for elevenes 
læringsutbytte. Det vil være han som legger til 
rette for at elevene får tid til tilstrekkelig refl ek-
sjon. Det er han som ser når det er noe stoff 
som må undervises spesielt i. Det er ikke sikkert 
elevene klarer å se de grunnleggende naturvi-
tenskaplig eller matematiske prinsippene i en 
teknologisk løsning på egenhånd. Svært ofte 
trenger de læreren som brobygger og overset-
ter. 

For å fi nne mer ut av hvordan en kan lære 
matematikk gjennom T&D gjennomførte jeg 
i samarbeid med klasselærer Mariann Tallis 
Sandvik et Tekologi og Design prosjekt på tredje 
trinn ved Gjerde skole i Samnanger. Elevene 
skulle i løpet av en hel skoleuke designe og lage 
et kjøkken/allrom av ulike materialer. 

Vi valgte å gi elevene en stor grad av selvbe-
stemmelse. Det vil si at elevene var forholdsvis 
frie i forhold til hva de ville lage, hvilke materia-
ler de valgte å bruke og hvordan produktene ble 
seende ut. Det var et viktig poeng for oss å skape 
rom for utforsking og at elevene skulle få prøve 
seg i forhold til de ulike elementene i T&D. Vi 
ville at de skulle være aktive, handlende og selv-
stendige, for på denne måten å skaffe seg viktig 
erfaringer og ny kunnskap. 

I denne prosessen frem mot ny kunnskap 
arbeidet elevene i grupper, slik at de kunne 
dra nytte av hverandres kompetanse. Men selv 
om de løste mange oppgaver sammen, var det 
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også rom for individuelt arbeid i sluttførelsen 
av de ulike produktene. Vi hadde også felles 
økter, spesielt i starten, etter hver arbeidsøkt 
og på slutten av prosjektet, der hele klassen var 
sammen om å komme med ideer og refl eksjon. 

Siden dette var et T&D prosjekt ville selvsagt 
de faglige målene være knyttet opp mot kjernen 
i T&D. Vi ønsket å gi elevene økte kunnskaper 
og erfaringer med design, teknologiske prinsip-
per, materialkunnskap, teknologiske ferdighe-
ter og til dels teknologi sett i sammenheng med 
samfunnet for øvrig. Vi ønsket også en klar 
fokusering på de matematiske kompetansemå-
lene for prosjektet. For å styrke det matematikk-
faglige perspektivet la vi opp til noen oppgaver 
underveis som til dels var styrende. Elevene 
fi kk blant annet i oppgave å fl iselegge gulvet i 
rommet deres. Hver gruppe fi kk 1000 kr til å 
”handle” fl iser for. 

Hver gruppe på 4 elever fi kk utdelt en tykk 
papplate på 50 × 70 cm. Dette var grunnfl aten på 
kjøkkenet / allrommet i målestokk 1 : 10. Elev-
ene måtte nå planlegge og diskutere hva som er 
på et kjøkken, hvordan deres rom skulle se ut 
og hvilke materialer de ville velge for å lage de 
ulike komponentene. Vi hadde et godt utvalg 
av materialer som for eksempel papp i ulike 
tykkelser, blomsterpinner, ulike typer plast og 
tekstiler. 

Papplaten på 50 × 70 cm var det eneste mate-
riellet som var felles for alle. Vi brukte god tid 

til å gå gjennom hva vi hadde av utstyr, og vi 
diskuterte med elevene de ulike bruksområdene 
for hvert av materialene. Som verktøy hadde vi 
blant annet limpistoler og tapetkniv, så vi måtte 
også gå igjennom en del forsiktighetsregler.

Da vi satte i gang prosjektet, var det ikke inn-
lysende for elevene hva et kjøkken inneholdt. I 
felles klasse diskuterte dette, og det tok overras-
kende lang tid før alle de vanligste produktene 
kom opp på tavlen. 

Etter hvert hadde hver gruppe laget en skisse 
som inneholdt de tingene som de ville ha med i 
sitt rom. I videre arbeid brukte elevene et data-
program som vi hadde lastet ned fra IKEA sine 
nettsider. Programmet heter IKEA kitchen plan-
ner, og her kunne de sette inn kjøkkenskap og 
hvitevarer og lage både 2- og 3 dimensjonale 
tegninger.

Romplanleggeren hadde også en annen 
funksjon som gjorde at elevene måtte forholde 
seg til rotasjon. Etter at de hadde valgt ut hvilke 
møbler de skulle ha på tegningen i program-
met, måtte de få dem til å ligge inntil hverandre. 
Det gjorde de ikke automatisk, og da var det to 
knapper med rotasjonspiler elevene kunne styre 
dem på plass med. Elevene fi kk en god erfaring 
med hvordan rotasjon fungerte. 

Neste utfordring var å sette riktige mål 
på tingene de hadde laget skisse av. De fl este 
hadde ganske enkelt ikke peiling på hvor høy en 
komfyr er, eller hvor lang en kjøkkenbenk kan 
være. Vi spurte dem hvordan de kunne fi nne ut 
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dette. Noen foreslo at de kunne tippe og bare 
sette et mål, andre mente de kunne se på meter-
stokken og anslå, noen mente de måtte hjem å 
sjekke, men så var det et lyst hode som foreslo at 
vi kunne gå på skolekjøkkenet og ta mål der. 

Gruppene fi kk beskjed om å ta med seg det 
utstyret de trengte, uten at vi sa noe mer enn 
det. Ganske mange fór av gårde med linjalen de 
hadde i pennalhuset, selv om vi hadde lagt frem 
både meterstokk og måleband på rull. Mange 
kom og hentet dette utstyret etter å ha gjort 
noen erfaringer med linjalen. 

De fl este elevene hadde kunnskaper om leng-
demåling. Det var en forutsetning for denne 
aktiviteten. Mange klarte også å regne om fra 
centimeter til meter. De på gruppen som kunne 
dette forklarte greit til de andre. På tegningen 
ser vi en skisse der eleven har vært på kjøkkenet 
og målt og skrevet på målene. Som vi ser, har 
han målt alle sidene på bordet. Det kan tyde 
på at han ennå ikke har automatisert egenska-
pene ved en rektangulær fi gur. Den lærdomen 
kom etter hvert da de skulle lage skapene, og de 
ikke var nøyaktige nok med målene på de ulike 
sidene slik at skapet ble skakt. 

De hadde stadig behov for hjelpetegninger 
og skisser, som da de skulle fi nne ut hvor stort 
bord de trengte. De ville at det skulle være plass 
til 12 personer, men visste ikke hvor stort bord 
det krevde. De diskuterte seg frem til at hver 
person måtte ha 50 cm plass, og så lagde de seg 
en hjelpetegning der de skrev på 50 cm + 50 cm 
+ 50 cm + 50 cm + 50 cm på den ene siden av 
bordet, det samme på andre siden og til slutt 
50 cm på hver av endene. Bordet måtte da være 
minst 250 cm langt og 50 cm bredt. 

Neste steg var nå å lage de ulike møblene og 
utstyret, og de skulle arbeide med målestokken 
1:10, og dette var vanskelig for 3.klassingene. Vi 
måtte gå grundig gjennom det med felles klasse, 
og vi følte at mange av elevene fi kk det med seg. 
De var med da vi forklarte at 50 cm på model-
len representerte 5 m i virkeligheten, og mange 
hadde opp hånda og svarte at langsiden på pap-
platen deres var 7 m i virkeligheten. Vi skrittet 

også opp 5 m × 7 m i klasserommet, slik at de 
skulle få en føling med hvor stor 35 m2 egent-
lig er. – Ja, ja, det er jo i grunn enkelt, tenkte 
jeg, de skal jo bare gange med 10 eller dele på 
10. Det var likevel bare 3–4 elever i klassen 
som forsto målestokk og brukte det bevisst i 
det videre arbeidet. De andre elevene måtte ha 
hjelp til utregningene, men de viste tydelig at de 
hadde forstått grunnprinsippene i målestokk. 
De hadde ingen problemer med å skjønne at tin-
gene de lagde var en forminsket modell av virke-
ligheten, men derifra til å forstå sammenhengen 
mellom de ulike målene var noe annet. De elev-
ene som ikke fi kk forståelse for målestokk fi kk 
smakebiter av hva det betydde, og laget seg noen 
mentale knagger til senere bearbeidelse. 

Et eksempel på dette var Christian som 
hadde laget en TV, og de andre på gruppen ville 
ikke ha det med i rommet fordi de mente det var 
for lite. Christian var en av dem som ikke hadde 
forstått dette med målestokk så godt, men til 
min store overraskelse sier han: – Kan du hjelpe 
meg å fi nne ut hvor stort TV blir i virkelighe-
ten, jeg vet ikke hvordan jeg kan fi nne det ut. 
Sammen kom vi frem til at han måtte fi nne 
målene på TV-en han hadde laget. Så forklarte 
jeg ham at i virkeligheten blir den ti ganger 
større. Med litt hjelp klarte han å beregne hvor 
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stort TV-en ville bli. Vi kunne slå fast at det var 
på størrelse med en liten reise-TV, som passet 
godt opp på et kjøkkenskap.

Det oppsto fl ere lignende episoder der vi så 
at fl ere og fl ere elever skjønte målestokk da de 
jobbet med modellene sine og gjerne ville vite 
hvor store de ble i virkeligheten. Jeg mener dette 
underbygger det Dewey [1] poengterer når han 
sier at det er viktig at elevene først får erfare 
et fenomen, for så å lære seg de underliggende 
teoriene. Ved at elevene får kjenne problemet 
”på kroppen” gjennom det praktiske, vil de 
være mer mottakelige og knytte sterkere bånd 
til teorien. Dess viktigere det praktiske er for 
dem, jo mer motiverte vil de være for en teore-
tisk forklaring. 

Elevene fi kk mye erfaring med å gjenkjenne, 
navngi, tegne, bygge, sammenligne og sortere 
2- og 3-dimensjonale fi gurer i løpet av denne 
uken. For at skapene og de andre produktene 
skulle bli minst mulig skakke og skjeve måtte de 
ta hensyn til fi gurenes egenskaper i forhold til 
hjørner, sider, kanter og fl ater, når de skulle sette 
dem sammen. Vi så god refl eksjon etter hvert 
som det ene skakkjørte kjøkkenskapet etter det 
andre så dagens lys. Refl eksjonen gav frukter og 
etter hvert ble skapene mer og mer strømlin-
jeformet, med korrekt størrelse på alle sidene. 
Kreativitet begynte også å spre seg, og skapene 
fi kk etter hvert hyller og dører. Kjøkkenbenkene 
fi kk nedsunkne vasker med kraner. 

Lærer er med å styre 
Som et ledd i å få mer matematikk inn i pro-
sjektet hadde vi som sagt laget til oppgaven med 
fl isene. Vi hadde priset fl isene med 7 kr for kva-
dratiske og 4 kr for trekantete, men først måtte 
elevene lage et geometriske mønster. Deretter 
måtte de beregne hvor mange fl iser de trengte 
for å dekke hele gulvet. Til sist måtte de regne 
ut hva de skulle betale for alle fl isene. 

Her fi kk vi mange spennende refl eksjoner og 
ulike måter å fi nne ut av problemet på.

Noen elever begynte å telle antall ruter, mens 
andre fant ut at det var ti i ene rekke og så talte 

de ti om gangen 14 ganger til de kom til 140. 
Andre gikk motsatt vei og fant ut at det ble 14 
i den lengste rekken, så talte de ti ruter opp og 
ganget 14 · 10. Det ble i grunnen vanskeligere å 
fi nne ut hva de skulle betale for fl isene. De visste 
nå at de hadde behov for 140 kvadratiske fl iser 
og at disse kostet 7 kr stykke, men hva gjorde 
en for å fi nne svaret. Vi hadde i oppstarten av 
prosjektet vist dem hvordan en kan bruke lom-
meregner til de fi re regneartene. Hver gruppe 
hadde fått utdelt hver sin lommeregner. Men 
den var ikke til hjelp i begynnelsen, for hva 
skulle de gjøre med den?

Som en liten ledetråd gjorde vi tallene 
enklere: – Hva om du bare skulle kjøpe fem fl iser, 
hvordan ville du regnet da ? Jo, da ville de ha 
plusset 7 fem ganger. – Kunne du ha regnet det 
på en annen måte også ? Tina vet det; – du kunne 
ganget, sier hun. Det var en utløsende faktor. 
Nå kaster elevene seg over lommeregnerne og 
etter litt leting på knappene fi nner alle grup-
pene ut prisen for sine fl iser. Da er det bare å 
levere bestillingslisten til læreren og be han gå 
og lage fl isene. En elev skriver senere i loggen 
sin at det viktigste han hadde lært den dagen 
var å gange med store tall.

Denne oppgaven var som tidligere nevnt kon-
struert fra vår side. Vi ønsket å legge til rette for 
enda mer matematisk aktivitet. Dette kunne slå 
begge veier. Ville elevene godta oppgaven som 
en del av leken eller ville de oppleve det som 
et brudd i deres aktivitet? Dewey understreker 
betydningen at formidlingen må leveres på elev-
enes premisser, at læringen skjer i tilknytning 
til det som har betydning for dem. Nå viste det 
seg heldigvis at dette ble en av de mest vellykka 
aktivitetene hele uken. 

Jeg tror elevene opplevde vår ”inngripen” 
som positiv, og at de følte at vi ble med på leken. 
Vi ble fl iseforhandlere og lagde fl iser på bestil-
ling. Pengene var veldig motiverende for elev-
ene, og i etterkant ser vi at hadde vi beregnet 
litt mer tid til prosjektet, kunne vi med fordel 
ha brukt samme konsept på alle materialene. 
Vi fi kk inn mye regning på disse aktivitetene, 
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og jeg er ikke i tvil om at beregningene elev-
ene gjorde i disse oppgavene blant annet førte 
til økt forståelse for multiplikasjon. Elevene 
hadde frem til nå arbeidet med multiplikasjon 
som gjentatt addisjon, og her fi kk de se multi-
plikasjon som rekke. De fi kk også erfaring med 
å regne med større tall enn de hadde gjort frem 
til nå i matematikkboken. 

Refl eksjon – det handler om å se 
matematikken
Et viktig poeng i læringssammenheng er den 
tiden vi brukte til felles refl eksjon underveis 
i prosjektet. På slutten av hver økt snakket vi 
om hva elevene hadde lært i dag, hvilke opp-
dagelser de hadde gjort og hvilken matematikk 
de hadde hatt brukt for i løpet av dagen. Da vi 
gjorde dette etter første dag fi kk vi nesten ingen 
hender i været når vi spurte om de hadde brukt 
noe matematikk. – Ingenting, svarte fl ere. – Hva 
gjorde dere nede på skolekjøkkenet da, spurte 
vi. – Nei, vi målte bare der, var svaret! 

Den første refl eksjonsøkten endte med at vi 
omtrent måtte nevne opp alle situasjonene vi 
hadde sett de bruke matematikk. I løpet av uken 
skjedde det en markant forandring i forhold til 

deres bevissthetsforhold til hva matematikk er 
og når de hadde bruk for det. Da vi hadde siste 
evalueringsøkt var det 21 hender i været når vi 
spurte etter matematikken de hadde brukt den 
dagen og ellers i prosjektet. Men selv om de nå 
så det klarere at det var matematikk de brukte, 
så betyr ikke det at de ikke brukte matematikk 
før den tid. Det var bare det at de ikke refl ek-
terte over hva de gjorde og hva de lærte. Selv om 
den forenklede Dewey tolkningen: «learning by 
doing» antyder noe annet, var Dewey opptatt av 
at barn må lære abstraksjon. Utgangspunktet 
hans var at elevene starter med en aktivitets-
situasjon som er basert på forholdet mellom 
deres erfaringer, interesser og samspillet med 
miljøet rundt. Så skulle elevene arbeide seg 
fremover mot et stadig høyere abstraksjons-
nivå gjennom en kunnskapsprosess som skjer 
mellom elev og lærestoff. Jeg mener at denne 
refl eksjonen som en må gjøre med barna, for 
at de skal kunne oversette fra praktiske aktivi-
teter til et høyere abstraksjonsnivå, er et av de 
elementene som gjør at T&D også kan føre til 
matematisk læring. 

Custer [2] sier at teknologisk kunnskap må 
forankres i praksis og at det er fundamentet for 
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en mer analytisk og abstrakt forståelse. En for-
utsetning da vil selvsagt være at læreren klarer å 
bygge bro mellom den praktiske erfaringen som 
elevene får gjennom T&D til den påfølgende 
matematikkundervisningen. Elevene har nå 
fått noen verdifulle erfaringer eller ”knagger” 
som kan danne grunnlag for videre forståelse i 
tallenes og geometriens verden frem mot en mer 
abstrakt forståelse. Det skjer imidlertid sjelden 
automatisk uten et oversettende ledd; nemlig 
læreren!

Avslutning
Gjennom T&D har vi en unik mulighet til å 
ta utgangspunkt i elevenes interesser og erfa-
ringer gjennom elevaktivitet. Hvis vi igjen går 
til Dewey så påpeker han verdien av å utvikle 
elevenes praktiske evne til å beherske ulike for-
hold og gi dem innsikt og forståelse for hvordan 
ting henger sammen. Det er et viktig poeng at 
vi klarer å gjøre elevene bedre rustet og stadig 
dyktigere i å mestre dagliglivets utfordringer. 
Her fi nner vi et av hovedargumentene for T&D, 
nemlig å anvende kunnskap på en systematisk 
måte i praktiske sammenhenger, og utvikle 
fremgangsmåter for å nå våre mål som enkelt-
individ og samfunn. 

Jeg vil våge å påstå at i T&D-prosjekt har 
læreren en svært viktig rolle. Ikke bare som vei-
leder, men også den som kan generere matema-
tiske utfordringer. Vi skal ikke være redde for å 
”gripe” inn i aktiviteten, men heller prøve å bli 
en del av den med våre innspill. På denne måten 
kan T&D bli et enda større supplement i forhold 
til den vanlige matematikkundervisningen. Vi 
kan nemlig ta inn oppgaver med temaer som 
vi ønsker de skal få trening eller erfaring med. 
Dermed kan vi styre det matematiske lærings-
utbytte i langt større grad enn ved at T&D pro-
sjekter får drive dit elevene fører dem. 

T&D kan aldri erstatte matematikken eller 
realfagene, men heller være et supplement som 
kan vise hvordan matematikk brukes i praksis. 
Elevene trenger å se forbindelsen mellom teori 
og praktisk anvendelse. Målet med all teori er 

at den kan anvendes praktisk. Elevene trenger 
derfor en arena der den teoretiske kunnskapen 
nettopp kan brukes i praksis. 

Til slutt vil jeg understreke betydningen av 
at en hele tiden må ha kompetansemålene blin-
kende i fremgrunnen under aktivitetene: – Hva 
vil jeg elevene skal lære gjennom dette prosjektet ? 
– Hva kan jeg gjøre for at jeg sikrer meg at de lærer 
disse målene ? I tillegg må en til stadighet ha på 
seg matematikkbrillene som klarer å fange opp 
de uforutsette matematiske momentene som 
dukker opp underveis. Det er utrolig spennende 
å følge elever på en slik reise mot stadig høyere 
kompetansenivå, men det krever at læreren ser 
mulighetene og ikke minst setter seg matema-
tiske mål for prosjektet.  Hvis ikke kan det fort 
bli mye aktivitet for aktiviteten sin skyld. Jeg 
vil derfor konkludere med at det går an å lære 
mye matematikk gjennom Teknologi og Design 
prosjekter, men at det er svært læreravhengig!

Litteraturliste
[1] Imsen, Gunn: Lærerens verden – Innføring i 

generell didaktikk, Tano-Aschehoug, 1997
[2] Hansen, Pål J. Kirkeby: Teknologi i skolen 

– og i NSM, HiO-notat nr. 13, 2000

(fortsatt fra side 1)

utfordrende en.
I dette nummeret har vi prøvd å samle en 

rekke eksempler der matematikken står sentralt 
i teknologi og designprosjekter. Vi prøver å sette 
søkelyset på de grepene lærerne har gjort for at 
matematikken skal bli synlig og viktig for elev-
ene. Vi håper at mange lykkes med denne nye 
utfordringen.
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Dette trenger du:
• trillepinner (bestilles på 

www.mikroverkstedet.no)
• A4-ark (gjerne i forskjellige farger) eller 

avispapir
• splittbinders 35 mm, evt. også noen lange 

skruer med mutter
• limstift
• hullemaskin
• saks
• papir og blyant til planlegging

Introduksjon
Det at bærende konstruksjoner er en viktig del 
av hverdagen vår, tenker vi nok ikke så ofte på. 
Spørsmål som omhandler: 
• Hvordan er ting bygd opp?
• Hvorfor faller ikke konstruksjoner 

sammen?
er det ofte vanskelig å svare på. Begynner vi 
først «å se», ja da er det mange spørsmål som 
dukker opp.

I Norge har vi mange broer, og derfor er 
brokonstruksjoner et godt utgangspunkt for et 
tverrfaglig tema i skolen.

I den nye læreplanen, kompetansemål etter 
4. trinn, møter vi bl.a. 

Matematikk:
– Tegne og bygge geometriske fi gurer og 

modeller i praktiske sammenhenger, her-
under teknologi og design.

– anslå og måle lengde, vekt og vinkler

Naturfag:
– planlegge, bygge og teste enkle modeller 

av byggkonstruksjoner og dokumentere 
prosessen fra idè til ferdig produkt.

– beskrive konstruksjoner og samtale om 
hvorfor noen er mer stabile og tåler større 
belastninger enn andre.

– gjenkjenne og sammenligne bærende 
strukturer i ulike byggverk i nærmiljøet.

– gjennkjenne bærende strukturer.

Kunst og håndverk:
– eksperimentere med enkle geometriske 

former i konstruksjon og som dekorative 
formelemter.

– bygge med enkle geometriske grunnfor-
mer.

– bruke hensiktsmessig håndverktøy

Samfunnsfag:
Selv om det ikke ligger noe konkret kompetan-
semål her, er det helt naturlig å trekke frem den 

Christina Jonassen

Bærende konstruksjoner
– et tverrfaglig emne for 3. og 4. trinn.

Christina Jonassen, Torød skole
katteugla@yahoo.com
Torød skole var i 2005 senter for teknologi og 
design i Vestfold, i regi av RENATESENTERET
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historiske utviklingen, eksempelvis med tanke 
på hvilken betydning broer har hatt for lokal-
samfunn. 

Hva? – Hvorfor? – Hvordan?
Hvilken nytte har elevene av å spesielt arbeide 
med brokonstruksjoner? Det er mange tanker 
som melder seg nå:
• Hva er en bro?
• Hvorfor har vi broer?
• Hvordan lages broer?
• Har vi forskjellige typer broer?
• Hvordan skal broa se ut?
• Hva slags materialer blir broer laget av? 
• Er noe bedre enn noe annet?
• Hva må vi ta hensyn til når det skal bygges 

broer?
• Hva skal til for at en bro skal tåle mest 

mulig?

Her ser vi at det dukker det opp både samfunns-
messige og konstruksjonsmessige spørsmål. 
Dette er spørsmål som vi snakker om innled-
ningsvis og som gir elevene en større forståelse 
og sammenheng i det vi skal gjøre videre.

Har man mulighet, kan det være fi nt å ta 
utgangspunkt i en bro i lokalmiljøet. Vrengen 
bro, mellom Nøtterøy og Tjøme, er et eksempel 
som vi benytter oss av. Dette kan vi knytte opp 
mot et historisk perspektiv – hvorfor og hvor-
dan ble broen bygd. 

I tillegg ser vi på ulike typer broer rundt 
omkring i verden. Eks: hengebro, kabelbro, 
bjelkebro, fl ytebro, buebro, fagverksbro.

Målet for dette temaet er at elevene, grup-
pevis, skal lage sin egen brokonstruksjon og få 
en større forståelse for hva som skal til for at en 
konstruksjon skal bli stabil.

Byggeinstruksjoner
Materialet vi skal bygge med er papir. Men 
hvordan kan vi benytte papir som materialet, 
det tåler da ikke så mye? Det er lett å rive og tar 
vi tak i hver enda av papiret og presser de mot 
hverandre, ja da ser at papiret ikke er noe sterkt 

-det har ikke noen motstand, selvom strekkstyr-
ken er god.

«Vi kan jo brette!» kommer det kjapt fra 
en elev. Vi prøver. Seks ganger bretter vi og nå 
er det ikke lett å rive og motstanden har blitt 
bedre. 

Vi ser på papiret vi har brettet. Kan vi bruke 
bretting som metode til å bygge broer? Elevene 
er enige om at det blir vanskelig. «Det blir jo 
bare noen «klumper»av papir, og det er vanske-
lig å bygge videre med», er noen av kommen-
tarene.

«Hva med å brette til trekkspill?» spør en 
annen. Vi prøver igjen. Det er viktig for at elev-
ene lettere skal se om ting kan fungere eller 
ikke.

«Motstanden er ikke god nok, den bøyer seg 
jo med en gang når vi presser endene mot hver-
andre!» kommer det fort fra en jente. De andre 
i klassen er enig.

«Hvordan kan vi bruke papir da?» spør jeg. 
Jeg tar frem trillepinnene uten å si så mye mer. 
«Kanskje vi kan rulle papiret?» kommer det for-
siktig fra en elev. 

«Vi prøver igjen,» sier jeg, «men nå skal dere 
få lære dere å bruke trillepinner.» 

Dette er noe alle får til, men noen bruker 
lenger tid enn andre. Hjertesukk og oppgitthet 
hører med i starten. Men motet og engasjemen-
tet holdes opp ved at det hele tiden er nye elever 
som får det til. 

Når papirrøret endelig ligger der, så både ser 
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og kjenner alle elevene at papirrør både tåler å 
bli strekt i, men også at vi kan presse papirrør 
mot hverandre uten at de bøyer seg/knekker. I 
tillegg er det veldig vanskelig å rive i stykker.

«Men hvordan bygger vi videre nå da?» 
«Vi starter med å halvere rørene. Halvere er 

å dele noe nøyaktig i to like store deler», legger 
jeg til.

«Hvordan halverer vi?» Vi kommer frem 
til at å bruke en linjal, for først å fi nne ut hvor 
langt papirørøret er, er nødvendig. De setter i 
gang med å måle og snart har de funnet ut at 
lengden er 29,8 cm. Halvparten er 14,9 cm.

Når halve papirrør er på plass, lager vi hull 
i hver ende av røret med en hullemaskin. For å 
sammenføye rørene bruker vi splittbinders. Når 
konstruksjonen er ferdig er det ofte så mange 
rør i en sammenføyning slik at det er smart å 
bruke 35 mm splittbinders med det samme.

Vi setter fi re rør sammen til et kvadrat. Vi 
repeterer litt geometri samtidig, for «kvadrat» 
er ikke alle sikre på hva er.

«Kan vi bygge med slike kvadrater?» spør 
jeg og viser elevene hvordan jeg kan strekke og 
klemme hjørnene sammen. «Nei», kommer det 
ganske så bestemt fra elevene.

«Hva kan vi gjøre for at vi kan bruke kva-

dratet da? «Kan vi ikke lage noe i midten da?» 
kommer det fra en. «Ja, et kryss eller noe?» 

«Flott, nå er dere virkelig inne på noe». Vi 
begynner å sette et rør på tvers inne i kvadratet, 
samtidig som jeg forteller at dette er å lage en 
diagonal. 

«Ja, men papirrøret er jo ikke langt nok …»
«Hvordan kan vi fi nne ut hvor langt rør vi 

trenger?» spør jeg. «Vi kan jo måle!» ropes det 
høyt. Dermed er vi i gang med å sørge for at 
kvadratet har rette hjørner, måle diagonalen før 
vi klipper til et papirrør og huller det på begge 
sider. 

Elevene har her erfart at diagonalen i et 
kvadrat er lenger enn sidene i et kvadrat. Dette 
er også en årsak til at det kan lønne seg å ta 
utgangspunkt i «halve» papirrør.

«Tåler kvadratet vårt mer nå?», spør jeg 
spent. Elevene strekker og presser på kvadratet. 
«JA» kommer det fra samtlige. «Kan dere se hva 
dere har laget?» Kvadratet har blitt til to trekan-
ter. Hva det betyr lar vi ligge litt til. 

Ut fra kvadratet bygger vi en pyramide. «Nå 
har vi bygget en pyramide. Kan dere se noe 
spesielt med denne?» «Den er sterk!» kommer 
det frem. «Det er jo bare trekanter jo!» er det 
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en annen som observerer. «Ja, trekanter gjør 
kostruksjoner sterke, de tåler mye- de blir sta-
bile», legger jeg til.

«Vet dere om andre bygg og konstruksjoner 
som har trekanter?»

Elevene kommer med fl ere eksempler:
• lysmaster på idrettssletta
• store skilt langs veien
• hustak
• heisekraner
• basketballstativ
• Jeg viser dem i tillegg et tetraeder

«I alt dette kan dere se trekanter, og det er tre-
kantene som gjør at dette står støtt og godt.»

Den konkrete oppgaven
Vi skal bygge vår egen bro mellom Nøtterøy 
og Tjøme, og den skal stå på samme sted som 
«Vrengen Bro». Den broa som er der i dag har 
en total lengde på 465meter. En lengde som er 
for langt for å kunne bygges i et klasserom. Vi 
innfører derfor begrepet målestokk, som fortel-
ler om forholdet mellom avstanden på eksem-
pelvis et kart og den tilsvarende avstanden i 
terrenget.

Vi tenker oss da forholdet 1:1000. 
Vi bruker to bord til å illustrere Nøtterøy og 

Tjøme, og har en avstand mellom bordene på 
0,465 m eller 46,5 cm.

Elevene arbeider i grupper (2–3 elever). Det 
er viktig at alle vet hva som skal gjøres. Hele 
gruppen ruller papirrør i starten. Senere kan det 
være hensiktsmessig at elevene innen gruppene 
spesialiserer seg på noen enkelte oppgaver. En 
elev ruller papirrør, en elev halverer papirrør og 
en elev lager huller i papirrørene. 

Når elevene har laget tilstrekkelig antall 
papirrør, deltar alle elevene i brobyggingen.

Med utgangspunkt i:
• samtalene våre
• kunnskaper om trekanter i konstruksjoner
• form, teknikk, funksjon
• kjennskap til landskap og plassering av 

broa som skal bygges

• bildene av ulike typer broer rundt omkring 
i verden

• kreativitet

skal nå elevene, gruppevis, sette i gang arbei-
det. 

En siste faktor som elevene får oppgitt er at 
broa skal tåle minst 2 kg. På den måten får vi 
også inn vektbegrepet.

Elevene diskuterer seg i mellom hvordan 
konstruksjonen skal se ut før de starter arbeidet 
med å rulle og senere bygge. Litt råd og vink vil 
det for enkelte elever være godt å få underveis 
i prosessen.

Gruppene kan hele tiden under prosessen 
prøve ut hvor mye broa tåler. Dette er et ledd 
i arbeidet om å lage den broa som tåler mest 
og å forstå hva som skal til for at den skal tåle 
mye. I denne sammenhengen kommer vi inn på 
spisse tak og fl ate tak på hus. Jeg bruker å trekke 
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en parallell til nedsnødde hus- eller hyttetak. 
Jo spissere toppvinkelen er, desto lettere sklir 
snøen av og vi trenger ikke måke. 

Som en avslutning på prosjektet samles alle 
gruppene. Alle gruppene får vise sin brokon-
struksjon og vi gjennomfører en uhøytidelig 
konkurranse om hvilken bro som tåler mest. 

Etterarbeid
Resultatene vi fi kk da vi testet hva broene tålte, 
bruker vi i arbeidet med tabeller og diagram-
mer. 

Vi samtaler om årsakene til hvorfor de ulike 
broene evt. tåler forskjellig vekt.

Bygg en 
heisekran
Kravspesifi kasjoner
Skal være minst 60 cm høyt.
Skal ha en løftearm som skal tåle minst et 
halvt kilo.
Angi målestokken dere lager heisen i. 
Virkelige mål skal stå på skissen.
Angi budsjett. Hver stålbjelke 
(blomsterpinne) koster 2500 kr.

Diskuter ulike kriterier på gruppa i 

skissefasen:
Hvilke kriterier vil en ingeniør velge?
Hvilke kriterier vil en økonomiansvarlig 
velge?
Hvilke kriterier vil en kunstner velge?

Vurderingskriterier
Løftekapasitet og rekkevidde
Kostnadsrammen
Design; utførselen, symmetri og lignende

Diskusjon
Hvilken matematikk er en forutsetning for å 
kunne gjennomføre prosjektet?
Lærer elevene matematikk gjennom 
prosjektet?
Hvordan kan erfaringer fra prosjekter 
innen teknologi og design utnyttes i 
påfølgende matematikkundervisning?

tangenten 4 2006.indd   12tangenten 4 2006.indd   12 05.11.2006   23:17:3805.11.2006   23:17:38



tangenten 4/2006 13

Jeg nærer en uro. Fagområdet teknologi og 
design skal inkluderes i matematikkfaget, samt 
i naturfag og kunst og håndverk. Men vil elev-
ene kunne lære matematikk eller få økt innsikt 
i hvordan anvende matematikk gjennom å lage 
teknologiske produkter?

Teknologi og design i Kunnskapsløftet har 
et fokus på praktiske elevaktiviteter: Elevene 
skal planlegge, bygge og teste enkle produkter 
som det står i læreplanen for naturfaget. I rap-
porten fra PISA studien [1] i 2003 blir det pekt 
på at det er mye praktisk elevaktivitet i norsk 
skole, men ikke tilsvarende vekt på læring og 
faglige krav. Vi har også erfart at mange rea-
lister i skolen slet med å tilrettelegge for læring 
av matematikk og naturfag gjennom prosjekt-
arbeidsmetoden. Samtidig ser vi at mange elever 
engasjeres av praktisk arbeid. I denne artikkelen 
vil jeg derfor diskutere hvordan vi kan tilrette-
legge for læring av matematikk når elevene skal 
arbeide med kompetansemål og aktiviteter knyttet 
til teknologi og design.

Dette spørsmålet ble for meg aktualisert 
gjennom min lesning av temanummeret om 
Teknologi og design i tidsskriftet Naturfag fra 
Naturfagsenteret. I temanummeret fant jeg noen 

artikler om teknologi og design som fagområde, 
mange artikler med forslag til praktiske aktivi-
teter, men ingen (!) forslag til hvordan en skulle 
lage en pedagogisk ramme rundt aktivitetene 
som skulle fremme elevenes læring innen tek-
nologi og design, i matematikk eller naturfag.

Med innføring av Teknologi og design som 
fagområde i skolen trenger vi å tenke igjennom 
formålet med faget. I en studie fant Bungum [2] 
at lærere som gjorde forsøk med teknologi og 
design så det nye faget delvis som et middel til å 
gjøre skoledagen mer praktisk og engasjerende 
for elevene, delvis som et tverrfaglig område 
som kunne gi elevene praktiske erfaringer og 
delvis som et fag som skulle støtte oppunder 
realfagene. Disse vurderingene tyder på at 
intervjuede lærere særlig var opptatt av fagets 
motiverende muligheter. I møte med skoletrøtte 
elever er dette en verdifull side ved teknologi 
og design. Men teknologi og design skal også 
knyttes til læreplanmål i matematikk. I denne 
artikkelen velger jeg derfor å fokusere på mulig-
hetene for å tilrettelegge for læring av matema-
tikk og hvordan matematikk kan anvendes

Læring av fag gjennom elevaktive arbeidsfor-
mer er en problemstilling som ikke bare angår 
matematikk. Selv er jeg naturfagdidaktiker, og i 
naturfaget erfarer vi at tilrettelegging for læring 
av teori gjennom praktisk felt- og laboratoriear-
beid er utfordrende. Samtidig har vi etter hvert 
skaffet oss noen innsikter om forutsetninger for 

Stein Dankert Kolstø

Læring av matematikk 
gjennom prosjekter 
i teknologi og design

Stein Dankert Kolstø, Institutt for fysikk og 
teknologi, Universitetet i Bergen
Stein.Dankert.Kolstoe@ift.uib.no
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læring gjennom praktisk elevaktivitet. 
Min hovedpåstand er at praktiske elevaktive 

arbeidsmåter forutsetter refl eksjon over fag-
innhold for at aktiviteten skal kunne resultere i 
læring i faget. Denne påstanden bygger på erfa-
ring med bruk av elevaktive metoder i naturfag 
samt forskning på bruk av elevøvelser i naturfag. 
Ideen i påstanden bygger også på tenkningen 
om læring i tradisjonen etter Dewey. Et hoved-
poeng hos Dewey [3] er at ”learning by doing” 
innebærer at praktiske hendelser kan bli til 
erfaringer vi kan ta med oss til nye situasjoner 
hvis vi velger å refl ektere over betingelsene for 
de observerte hendelsene. Ved å refl ekterer over 
hendelsene kan vi gjøre dem til beviste erfarin-
ger som inkluderer forestillinger om årsaker og 
konsekvenser (ikke bare hva og hvordan, men 
hvorfor). Utgangspunktet er det engasjementet 
som praktisk problemløsing kan skape. Dette 
engasjementet må så kanaliseres over i en refl ek-
sjon over hvordan en kan forklare det en obser-
verer av problemer og muligheter.

Når vi leser læringsmålene for teknologi og 
design slik de er formulerte i læreplanen for 
naturfag så inneholder de refl eksjon over pro-
sessen fra ide til produkt. Detter er også i tråd 
med fagforståelsen i utredninger bak dette nye 
fagområdet i skolen. I forhold til læring innen 
fagområdet teknologi og design ligger altså 
kravet til refl eksjon over de praktiske hendel-
sene inne. Men hvordan skal læreren tilrette-
legge for at elevene skal lære matematikk, og 
hvilke matematiske kompetanser kan utvikles 
gjennom det praktiske arbeidet?

Læring gjennom praktiske aktiviteter
Fra forskning på læring gjennom praktisk arbeid 
i naturfag kjenner vi til to hovedmåter å tenke 
læring på. Den ene kalles implisitt modell. Ideen 
der er at elevene lærer fra eksempler når de selv 
utfører slike. For læring av naturvitenskapelig 
metode innebærer dette en påstand om at elev-
ene (automatisk) konstruerer generell kunn-
skap om forskningsprosessen gjennom å gjøre 
elevøvelser. Forskning viser at denne modellen 

ikke fungerer for læring om naturvitenskape-
lig forskningsmetode. Den andre måten å tenke 
læring på kalles eksplisitt modell. Her er påstan-
den at læringsmål må gjøres eksplisitte, og at 
kunnskapsmålene må eksplisitt bearbeides, 
f.eks gjennom refl eksjonsoppgaver, slik at impli-
sitt, taus eller halvkvedede kunnskaper kan bli 
til eksplisitt innsikt. Dette er læringsmodellen 
fra tradisjonen etter Dewey som jeg forfekter i 
denne artikkelen.

Undervisning hvor vi ønsker å realisere 
”learning by doing” kan formuleres som en 
arbeidsmåte der tre elementer spiller sammen:
1. Utvikling av elevenes engasjement gjen-

nom å la dem arbeide med praktiske pro-
duktmål. Identifi sering av et problem eller 
en utfordring i forbindelse med en utvik-
ling, bygging eller testing av et produkt.

2. Utføring av praktisk og teoretisk arbeid 
med å gjøre noen antagelser, målinger, 
estimeringer, matematisk metodeutvikling, 
beregninger, utprøving eller annet.

3. Stimulere elevene til refl eksjon over hva 
de kan lære i matematikk eller om bruk av 
matematikk fra den matematiske delen av 
arbeidet de har gjort.

Læring av matematikk gjennom bygging av 
bro med papirrør
Matematikkplanen inneholder ikke teknologi 
og design som et eget område. Dette gir mening 
i forhold til matematikk som et verktøyfag i 
møte med problemstillinger innen teknologi 
og design, og matematikklæreren kan derfor 
koble inn de kompetansemål i matematikk som 
læreren fi nner aktuelle for det enkelte teknologi 
og design prosjekt. En av de mye brukte aktivi-
tetene i teknologi og design er brobygging med 
papirrør. (Se for eksempel artikkel av Christina 
Jonassen side 8 i dette bladet.)

I et slikt broprosjekt vil elevene kunne støte 
på et konstruksjonsteknisk problem med et geo-
metrisk aspekt: Fire rør i en fi rkant gir en fl eksi-
bel i stedet for en stiv konstruksjon: rektangler 
kan bøyes til parallellogram og videre kollapse 
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nesten til to parallelle linjer. Men gjennom 
arbeid eller undervisning kan elevene erfare at 
trekanter, hvor lengden på sidene er låst (splitt-
binders i hjørnene), er stive! Ved å legge inn tre-
kanter eller diagonaler vil broen kunne bli stiv 
nok til å kunne bære last. Gjennom refl eksjons-
samtaler med elevene underveis og i etterkant 
kan elevene bringes til å erkjenne generell mate-
matisk kunnskap om trekanter (med tre sider 
kjent så er trekanten entydig defi nert), samt se at 
trekanter og diagonalavstiving brukes i mange 
tekniske konstruksjoner nettopp på grunn av 
stivheten. Læringsmålet i matematikk er i dette 
eksempelet rett og slett grunnleggende matema-
tisk kunnskap om trekanter.

Gjennom å stille krav til produktet kan lære-
ren tilrettelegge for at visse faglige problemer 
med sannsynlighet vil dukke opp. I brobyg-
gingsprosjekter setter en noen ganger krav til 
brospenn (kombinert med krav til bæreevne, for 
eksempel ett kilo). Hvilke lengder må en ha på 
”broelementene” (trekanter eller fi rkanter med 
diagonaler) for at brospennet skal bli riktig? 
Noen vil kanskje gå rett på matematikken og tar 
brospennet og deler på et antall ”broelementer” 
en fi nner gir passelig store elementer. Men da 
vil broen ikke ha noe å hvile på i festepunktene. 
Gjennom tips eller prøving og feiling vil elevene 
kunne se at det kan lønne seg å lage en skisse. 
Gjennom skisser og praktisk problemløsning 
vil elevene kunne fi nne at løsningen innebærer 
at en må legge til for broens festepunkter samt 
estimere og legge til nødvendig overlapp for 
sammenføyning av ”broelementene”. Gjennom 
refl eksjonssamtaler med elevene kan en bevisst-
gjøre dem på hvordan en måtte ta hensyn til 
praktisk/tekniske forhold knyttet til sammen-
føyning og overlapp samt tilleggslengde som er 
nødvendig for at broen trenger å strekke seg inn 
på fundamentene på hver side. Det er ikke bare 
å dele brospennet på et heltall. Læringsmålet i 
matematikk i dette eksempelet er kunnskapen 
om at en må kombinere praktiske forhold med 
matematiske metoder og at skisser og estimat 
kan brukes til å fi nne ut hvordan det praktiske 

og det matematiske kan kombineres for å fi nne 
en egnet løsning.

I disse to eksemplene ser vi at det kan dukke 
opp utfordringer i forbindelse med den prak-
tiske aktiviteten. Gjennom utvikling av løsnin-
ger og refl eksjon over disse kan nye kunnskaper 
som er forankret både i egne erfaringer og faglig 
kunnskap kunne erverves. Men eksempelet med 
brospenn illustrerer samtidig at det ikke er gitt 
at det dukker opp et problem hvor matematikk 
er en del av løsningen. I eksempelet ble det satt 
et krav til brospenn. Ved å sette spesiell krav til 
kvalitet på produktet vil vi kunne forutsi med 
større sikkerhet at elevene vil møte problemer 
der matematikk kan komme inn som redskaps-
fag. En gjennomtenkning av potensialet for 
læring av matematikk i forbindelse med prak-
tiske aktiviteter og hvilke krav som bør stilles 
blir derfor viktig.

Konklusjon
Som nevnt innledningsvis er mitt poeng gene-
relt og angår all aktivitetsbasert læring. Kon-
struktivismen sier at læring krever aktivitet 
fra elevens side, men da snakker vi om mental 
aktivitet fokusert på faglige problemstillinger, 
ikke kroppslig aktivitet. Men tradisjonen etter 
Dewey har lært oss at mental aktivitet krever 
et engasjement, og dette engasjementet kan 
utvikles gjennom praktiske aktiviteter. Dette 
kan være brobygging eller andre aktiviteter. 
Poenget er at elevene gjennom aktivitetene 
må møte faglige utfordringer, og at dette kan 
oppnåes ved å stille kvalitetskrav. Engasjemen-
tet til elevene kan da kanaliseres inn i faglige 
problemstillinger. Gjennom å refl ektere over 
den faglige innsikten som er utviklet gjennom 
arbeidet med konkrete konteksttilknyttede 
utfordringer kan elevene bli bevisstgjorte på 
løsningene og deres generelle relevans. Dermed 
kan hendelser og observasjoner bli bearbeidet 
til å bli bevisste erfaringer og kunnskaper som 
siden kan anvendes i nye sammenhenger. Denne 

(fortsettes side 28)
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Ved Fjell Ungdomsskule blir det bygget instal-
lasjoner for praktisk undervisning, mellom 
annet et kraftverk, en fysikkrampe, fl ere solur 
og andre apparater. 

Hensikten med installasjonene er å fremme 
læring, gi elevene egne erfaringer og begreper 
som utgangspunkt for teoretisk kunnskap og 
knytte skolens matematikk- og fysikkundervis-
ning til anvendelse. Skolen har også gode erfa-
ringer med samarbeid med næringslivet knyt-
tet opp til blant annet realfag. Dette har Frede 
Thorsheim skrevet om i artikkelen ”Når x og y 
får mening gjennom et bedriftssamarbeid” i 
Tangenten 2005, nr. 3. I arbeidet med oppbyg-
gingen av ”uteskolefysikk” rundt skolen har en 
fått hjelp fra ulike instanser, både nære og fjerne 
undervisningsinstitusjoner og næringsliv.

For å fi nne mer ut om hva de arbeider med 
ute på Fjell, har vi hatt en samtale med Frede 
Thorsheim. Han arbeidet tidligere ved Fjell 
Ungdomskule, men er nå tilsatt både ved Gode 
Sirklar (interkommunalt utviklingsselskap, 
Gode Sirklar as) og Skolelaboratoriet. Gode 
sirklar har en egen satsing på undervisning der 
en ”har fokus på teknologi og realfag, gjennom 
hele utdanningsløpet. Frå barnehage, grunnskole, 
høgskole og universitet”. For interesserte kan vi 
vise til hjemmesiden www.godesirklar.no.

Kan du først fortelle litt om solurene?
To solur er alt på plass. Elevene har selv deltatt 
i produksjonen av disse. Klassen startet med 
undervisning om lengde- og breddegrader, sol-
høyde, forskjellen på normaltid, soltid og som-
mertid. Hver elev laget sitt eget solur, som vi 
regulerte mot sør og leste av klokken 12 sann 
soltid. Dermed kunne de regne mot tidsforskjel-
len til norsk normaltid, som ligger på 15 grader 
øst, 10 grader øst for oss. Sammen med som-
mertiden gir dette en tidsforskyvning på en og 
to tredels timer – passe utfordrende for 9. klasse. 
(For mer informasjon om solur, se Anne Bru-
volds artikkel ”Lag et solur som virker” i Tan-
genten 2004, nr. 4)

Klassen fi kk nå undervisning om tre hoved-
typer av solur; armillarisk, analemmatisk og 
fl att (likt det de hadde bygd i papp). Klassen 
avgjorde at skolen burde ha et armillarisk solur 

Rune Herheim, Toril Eskeland Rangnes 

Skole med egne solur 
og snart også eget kraftverk
En samtale med Frede Thorsheim

Rune Herheim, Høgskolen i Bergen, 
Avdeling for lærerutdanning
rune.herheim@hib.no

Toril Eskeland Rangnes, NLA lærerskolen
toril.rangnes@nla.no

Frede Torsheim
frede@taake.com

Foto: Sindre Skrede
Tegninger: Kongshavn industrier.
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– det er et slikt som ligner en globus – rettet mot 
sør, slik at det vil vise sann soltid. Ingeniørbe-
driften som samarbeider med skolen utarbeidet 
forslag og satte globen i produksjon, samtidig 
som klassen hadde to elever utplassert i verk-
stedet. De to elevene lærte seg å sveise i ulike 
metaller, og fi kk være med på sammenstillingen 
av den fi nslepne konstruksjonen.

Historien om soluret er et eksempel på hvor-
dan utviklingen og bruken av solurene støtter 

opp om ordinær fagundervisning ved skolen, 
og ikke blir underholdningsinnslag utenpå sko-
letimene.

Skolen har startet med å bygge et lite kraftverk. 
Vi spør hvordan de skal bygge dette og hvordan 
de tenker det skal fungere i praksis.
Kraftverket er to støpte tanker, der tankene er 
formet som terninger med volum på 1 kubikk-
meter. Det er to meter fall fra utløp i øverste 
tank til en plattform med plass til turbin og en 
generator. Generatorene er en vanlig 12 volts 
bildynamo, og til den kan vi koble til for eksem-
pel en lyspære, en elektrisk heisekran eller en 
elektrisk motor som kan drive det elever måtte 
ønske.

Du snakket om to støpte tanker ?
Ja, i fra generatoren er det så et fall videre til 
nederste magasin. Det blir installert to pumper 
mellom magasinene. Den ene er elektrisk og 
såpass kraftig at anlegget kan kjøres kontinu-
erlig, det vil si at vannet 
kan pumpes minst like 
raskt opp som det renner 
ned.

Den andre pumpen 
er konstruert av en elev i 
skolens teknologigruppe. 
Eleven har da hatt som 
utgangspunkt at fi re per-
soner skal kunne bruke 

For spesielt interesserte viser vi til denne lenken: 

nordnorsk.vitensenter.no/himmel/solursida/index.htm
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kraft samtidig på pumpen. Den fungerer som 
et stempel med ventiler. Elevene diskuterte og 
tegnet sine løsninger før ingeniøren kom på 
besøk i gruppen. Han lyttet til forslagene og 
korrigerte idèene slik at det ble teknisk mulig 
å konstruere en fungerende pumpe. Denne 
arbeidsgangen brukte vi på fl ere av installasjo-
nene. 

Teknologigruppen besøkte også Kongshavn 
Industrier fl ere ganger. Der fi kk de se hvordan 
arbeidstegningene ble utarbeidet, og hvordan 
verkstedet arbeidet med maskinering og svei-
sing av delelementene. Pumpen er manuell, 
og kan altså betjenes av fi re elever samtidig. 
Meningen er både å kjenne på kroppen hvor 
mye vann en kubikkmeter og fi re høydemeter 
er, og å ha et utgangspunkt for et termodyna-
misk regnestykke der også kroppens virknings-
grad inngår.

I klassen kan vi altså ende opp med en pro-
blemstilling som går mer på matenergi, kosthold 
og livsstil, enn elektrisitet. Dersom vi fi nner ut 
at 1 kubikkmeter vann løftet 4 meter krever 
1000 · 9,81 · 4 Nm= 39 240 Nm, kan vi regne 
med at dette har kostet de arbeidende elevene 
39 240· 10 J= 392 400 J, ettersom kroppen har en 
virkningsgrad på omtrent 1 : 10. Elevene utfor-
dres til å fi nne ut hvor mye ernæring dette til-
svarer: Har de fi re svidd av energi tilsvarende en 
pose chips hver, eller bare en gulrot?

Hvor langt har dere kommet med dette arbeidet 
i dag ?
Nå har vi støpt alle betongdeler. En turbin er 
ferdig. Vi vil videre nå produsere en metallrenne 
med plexiglasstopp som vannrenne mellom 
magasinene. Det gir mest effekt til turbinen 
dersom rennen har jevnt fall, har utslipp for luft 
som hoper seg opp rundt turbinen og fall videre 
slik at vannstrømmen ikke bremses.

Skal dere ha fl ere turbiner ?
Foreløpig er det en som er ferdig laget. Ved hjelp 
fra ingeniører vil det bli laget to ulike turbiner. 
En skålturbin, som ligner en Peltonturbin, og en 

med skråstilte skovler, mer i retning av Francis-
turbinen. Vi tenker at elevene kan eksperimen-
tere med virkningsgrad, fart, vannmengder og 
trykk. Et sentralt spørsmål vil da være hvilken 
type turbin som gir best virkningsgrad. Her 
kan elevene stille hypoteser og så undersøke om 
hypotesen deres holder under utprøving. 

Hvilke problemstillinger kan arbeid med dette 
kraftverket gi elevene i forhold til matematikk ?
Et utgangspunkt blir utregning av potensiell 
energi i 1 tonn vann med middelfall 2,5 meter. 
Ettersom det er 2 meter fall fra bunnen av øver-
ste magasin og magasinet er 1 meter høyt. Da 
må vi enten regne med alle ulike variabler av 
potensiell energi mellom 2 og 3 meter, eller 
enkelt regne med middelvannstanden på 2,5 
meter. Det siste gir like korrekt svar på energi-
mengde i magasinet. Vi vil få at potensiell energi 
i magasinet er 2,5 ·1000 ·9,81 Nm = 24525 Nm 
= 24525 J.

Vi kan så ta hensyn til tidsfaktoren, og regne 
effekt for å fi nne tiden på hvor lenge for eksem-
pel en lyspære vil lyse, og så måle levert energi. 
Dette kan etterprøves ved å måle strømmen i 
ampere med måleapparat i den tiden det tar 
for vannet å renne ned. Men mest virkningsfylt 
for elevene vil det nok være å selv se resultatet 
i form av hvor lenge en kubikkmeter vann får 
lyspæren til å lyse. Det vil nå vise seg at vi ikke 
får full effekt av vannet, vi har en virkningsgrad 
under 100 %.

Klasser som ønsker å nærme seg problemstil-
linger med mer matematisk modellering før de 
praktiske forsøkene kan for eksempel regne ut 
forventet effekt fra fall, vannets hastighet som 
funksjon av tyngdeakselerasjonen, turbinens 
diameter og dreiehastighet. 

Hvordan vil du vurdere den matematiske van-
skegraden dersom man tenker på ungdomskole-
elever ?
En god del av dette vi har snakket om kan elev-
ene klare med pensum fra ungdomsskolen i 
matematikk og naturfag. Men de vanskeligste 
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matematiske modellene passer best for elever 
med fordypning i matematikk på videregående 
skole. Jeg kan nevne at utregning av levert effekt 
fra et hydroelektrisk kraftverk var problemstil-
lingen til Hydroprisen for noen få år siden.

Vi synes det er fl ott med en slik satsing på realfag 
som dere gjør i Fjell. Andre steder i landet er det 
ikke sikkert at en har samme mulighet for sam-
arbeid med andre instanser slik at et så stort pro-
sjekt kan la seg gjennomføre. Har du noen råd i 
så henseende ? 
Mulighetene er mange. Emnet teknologi og 
design gir skolen både tid og fagressurser til å 
gjennomføre gode prosjekter med elevene som 
kan støtte opp under realfagsundervisningen. 
Jeg har sett elever som lager energihus med 
enkle hjelpemidler, som starter sin egen papir-
fabrikk, kalker et vassdrag og måler effekten, 
gjør enkle nedbørsmålinger inn mot nettverk 
for miljølære – alt enkle tiltak som kan gi 
utgangspunkt både for morsom fysikkundervis-
ning, gode regnestykker og fl otte presentasjoner 
i norskfaget. Tanken er at eleven skal få erfare, 
lære og utføre, få begreper og oppleve matema-
tikken og fysikken i bruk.

Å få elevene til å anslå hvor langt hundre 
meter er, hvor mange liter det går i en kubikk-
meter, eller hvor mange tonn sement de vil 
trenge til en grunnmur kan være en grei start. 
En kan så enten ha det moro med svarene, eller 
en kan tenke over hvordan en som lærer kan gi 
elevene ekte erfaringer som setter dem i stand til 
å forstå og regne med slike størrelser. Samfun-
net rundt skolen er fylt opp av fag i bruk – det 
enkleste er å gå ut og hente inn kompetanse og 
læring. Vi kan ikke sette opp en diger forskaling 
og fylle den med betong som en del av skolens 
hverdagsundervisning, det er rett. Men kan-
skje de like ved siden av skolen din bygger en 
ny boligblokk? Gå og spør. Etter synfaring og 
regnestykket med betongen kan eksempelvis 
en økonomiansvarlig komme og vise elevene 
hvordan han låner 140 millioner, forrenter det 
hele, selger leiligheter, investerer på ny og likevel 

tjener nok til en BMW. Det kan bli til et fl ott 
matematikkseminar for 10. klasse.

Dersom skolen har rom for egne installa-
sjoner, men lite penger – kan vi få mye fag ut 
av enkle hjelpemidler. Mål opp en rett linje 
på 100 meter (det er et av utbyggingsmålene 
i utefysikkskolen). Se hvor mye undervisning 
om fart, tid, vei, energi og effekt du kan få av 
denne linjen og ti stoppeklokker. Det er det 
samme enkle prinsippet: Før eleven bøyer seg 
over bøkene, må han/hun ha erfart noe. Ellers 
blir kunnskapen en papirtiger.

Dette bildet hører til oppgaven side 56
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Bakgrunnen for arbeidet
Teknologi og design er eit fl eirfagleg emne. I 
Kultur for læring vart det bestemt at kompetan-
semåla for teknologi og design skulle innarbei-
dast i dei ordinære faga, i første rekkje realfaga 
og kunst og handverk. Teknologi og design 
er eige hovudområde i naturfag (teknologi og 
design) og i kunst og handverk (design). Mate-
matikk er berre framheva som verktøyfag for 
teknologi og design. Slik har naturfag og kunst 
og handverk ein heilt annan status enn mate-
matikk. Dette kan by på problem som er kjende 
frå tema- og prosjektarbeid: matematikkfaget 
frigjer ressursar til arbeid som ikkje fremjar 
matematikklæringa til eleven. Difor såg eg det 
som tenleg å arbeida med matematikk med tek-
nologi og design som kontekst. Matematikken 
var målet med teknologi og design som middel. 
Det skulle vera tydelege band mellom aktivitet 
og læringsmål. I denne artikkelen vil eg først gje 
nokre døme frå arbeidet, visa til nokre erfarin-
gar og til slutt oppsummera arbeidet. 

Eit døme
Eg tok utgangspunkt i eit kvardagsprodukt, 
laga eit aktivitetsark for elevane, og føretok ei 
oppsummering med elevane. Eg valde å bruka 

fyrstikkøskja som døme og brukte den i to 
samanhengar:

       

Figur 1

Figur 1 viser ei fyrstikkøskje. Dimensjonane 
på øskja er 35,5 mm × 58 mm. Elevane kon-
trollerte måla på øskja og rekna ut forholdet 
mellom lengda og breidda som tilnærma var 
lik det gylne snitt.

Elevane skreiv om mønsteret på øskja (heilt 
til høgre) og kvifor mønsteret vart laga slik.

I samtalen leita me opp matematikken i 
fyrstikkøskja (gylne snitt, tesselasjonar, seks-
kantar). Etterpå fekk elevane arbeide med ein 
Tobleronesjokolade (fi gur 2) som var innpakka 
i eit rett prisme med ein likesida trekant som 

Jon Henjum

Matematikk 
i teknologi og design

Jon Henjum, Høgskolen i Sogn og Fjordane
jon.henjum@hisf.no
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grunnfl ate. Seks sjokoladar var vidare innpakka 
i eit rett prisme med sekskanta grunnfl ate. Figu-
ren inviterer til arbeid med vinklar, likesida tre-
kantar og regulære sekskantar. 

 

Figur 2

Hjulkapslar
Dei fem dugleikane i kunnskapsløftet: å kunne 
uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skrift-
lig, å kunne lese, å kunne regne, å kunne bruke 
digitale verktøy er lett synlege i eit arbeid i design 
av hjulkapslar på bil. Elevane løyste denne opp-
gåva:

I fi gur 3 ser du bilete av to hjulkapslar (Mit-
subishi og Alfa Romeo). Bruk faguttrykk frå 
matematikk til å omtala hjulkapslane. 

 

Figur 3

Etterpå fekk dei fi nna fram ”eigne hjulkapslar” 
i eit Google-søk med bruk av det engelske ordet 
”wheel cap”. Eleven nedanfor orienterer medle-
vane om matematikk i ein hjulkapsel og han får 
bruk for desse kompetansane:
1. Brukar søkemotor (Google) til å fi nna 

studieobjekt (hjulkapslar)

2. Skriv om hjulkapselen i ein fagleg saman-
heng : sirkel med 6 hol. 60 °, 120 °, 180 °, 
240 °, 300 °, 360 ° plassert symmetrisk. (Elev-
sitat)

3. Lagrar fi la/hentar fi la i nettverket på 
skulen

4. Utrykkjer seg munnleg for dei andre 
elevane med utgangspunkt i ein samansett 
tekst 

Vassdriven slipestein i nærmiljøet
I fi gur 4 ser du eit kulturminne frå nærområdet 
ved Leikanger barneskule. Det er restar frå dei 
gamle slipesteinane ved Henjaelvi. Skulen har 
ambisjonar om å bruka området og eg oppmoda 
lærarane å sjå etter matematikken i vasshjulet.

Talet på skovlar kan variera etter fallhøgda, 
i dette tilfellet var det 12 skovlar. Vasshjulet har 
likskap med ei klokke og me såg på vinklane 
mellom skovlane. Ei jente kom med denne 
utsegna: ”Viss det er 360 grader rundt sirkelen, 
og så er det delt med 12 eikertar, vert det 30 
grader mellom kvar.” Ho ga klart uttrykk for at 
vetlevisaren på klokka hadde rotert 30° når det 
hadde gått ein time, 60° når det hadde gått to 
timar osv. Eg ga denne oppgåva til elevane som 
mellomliggjande arbeid:

Bruk vasshjulet til å forklara vinklar på 30°, 
60°, 90°, 120°, 150°, 180°. 

I fi gur 5 ser du korleis ein av elevane opp-
summerer om ein vinkel på 60° (kan vera spri-
ket mellom to barnefi ngrar).
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Dodekaeder eller det å gripa elevutsegna
Dodekaederet er sett saman av 12 regulære 
femkantar. Vi bygde eit dodekaeder av JOVO-
brikker og elevane fekk analysera det. Dessutan 
fekk dei ein fl at byggeplan for eit dodekaeder 
(sjå fi gur 6). 

Figur 6

Elevane skulle bruka programmet Paint for 
å dekorera femkantane slik at alle kunne byggja 
sitt eige dodekaeder. Eg vart nokså overraska då 
ein av elevane kom med denne utsegna:

Det er ein femkant på toppen og fem femkantar 
rundt denne. På botnen er det akkurat det same 
og så legg du dei mot kvarandre.

I fi gur 7 kan du sjå teikninga som tok 
utgangspunkt i elevutsegna.

Figur 7

Kvar er matematikken?
Ved fl eire høve hadde eleven møtt femkanten 
og den er godt egna til å læra tradisjonell geo-
metri:
 Vinkelutrekningar
 Likebeina trekantar
 Formlike trekantar
 Samsvarande vinklar

Figur 4

Figur 5
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 Parallelle linjer

Figur 8 viser eit elevarbeid som omhandlar 
punkta ovanfor.

Figur 8

Utfordringa
Elevane fekk arbeide med ”Buckyballen” som 
er sydd av 20 sekskantar og 12 femkantar (fi gur 
9). 

Figur 9

Dei fekk vidare vite at det syntetiske mol-

kelyet C
60

 var bygt etter same modell som fot-
ballen. Atoma er då plasserte i dei 60 ”hjørna” 
på fotballen. I naturfag arbeidde klassen med 
grafi tt og diamant som er allotrope former for 
grunnstoffet karbon. Elevane var opptekne av 
teknologien som kunne omforma grafi tt til dia-
mant. Kunne eg vera med på å gje elevane eit 
svar? Utfordringa vart då å forklara skilnaden 
på diamant og grafi tt med matematikk som 
verktøy.

Figur 10

I fi gur 10 ser du eit regulært tetraeder. Figuren 
vart laga av fi re like likesida trekantar. Elevane 
fekk sjå heile prosessen. Tetraederet er ein pla-
tonsk lekam. I diamanten er tetraederet grunn-
strukturen i organiseringa av karbonatoma: eit 
karbonatom i midten av tetraederet og fi re på 
hjørna. Vidare er desse atoma knytt saman til 
andre karbonatom i eit kompakt nettverk av 
tetraeder. Dette er forklaringa på at diamant er 
hard (sjå fi gur 10).

Dei to modellane vart hovudinnhaldet i for-
midlinga til elevane om korleis endra grafi tt til 
diamant. Det er ikkje matematikk som er for-
klaringa på diamant og grafi tt, men matema-
tikken er eit verktøy til å forklara strukturane 
i dei to allotrope formene av karbon. Matema-
tikken er ein del av grunnlaget for verdiska-
pinga i omforminga av grafi tt til diamant med 
bruk av høg temperatur og trykk. Slik kan me 
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seia at matematikk er eit verktøy til å forstå og 
omforma naturen. 

Oppsummering
Bruken av fyrstikkøskja innheld matematikk 
både frå tallære/algebra, måling og geometri. 
Dette er ofte i sterk kontrast til vanlege lære-
bøker med ei kraftig inndeling etter emne slik 
planverket seier. Skal ein henta døme frå dagleg-
livet, må ein vera førebudd på å sjå matematikk 
som ein heilskap i større grad enn i lærebøkene. 
Problemet med å relatera matematikk til dagleg-
livet er at ”den er overalt”, men det er vel slik at 
nokre studieobjekt er betre eigna enn andre. Eg 
ser det som strategisk å redusera talet på kon-
tekstar for eleven og samstundes sjå fl eire sider 
ved matematikken i denne konteksten. I denne 
samanhengen er eg tilhengjar av lærarstyring, 
men med utveg for elevstyring. I dømet med 
hjulkapsel vart det bestemt at alle skulle arbeide 
med dette temaet, men eleven fekk høve til å 
velja eige studieobjekt. Søkeverktøy kan vera ei 
god hjelp til å fi nna studieobjekt: eg fekk eit godt 
inntrykk av at hjulkapseloppgåva var meinings-
fylt for elevane. Noko av faren med slike oppgå-
ver er at elevane skal beskriva tredimensjonale 
gjenstander som vert presenterte todimensjo-
nalt. Difor kan ein ekte gjenstand som vasshju-
let vera betre å bruka. Bruken av vasshjulet er 
interessant ved at det hadde tolv skovlar og kan 
samanliknast med ei klokke. Viss det er slik at 

vasshjulet er ein del av nærmiljøet som skulen 
vil bruka, er det rimeleg at det vert ein del av 
konteksten for matematikkundervisninga. Talet 
på skovlar auka med minkande fallhøgde og det 
vanlege var åtte, ti og tolv skovlar. Slik måtte 
bøndene ”konstruera” vasshjulet. 

Problemet med å laga diamant av grafi tt 
vart teke opp i ein naturfagtime. I teknologi-
samanheng ser eg klare føremoner ved at fag-
lærar i matematikk og naturfag er same person. 
Eleven kan læra om tetraederet (diamant) og 
tesselering (grafi tt) i ein naturfagleg kontekst. 
Dette må ikkje koma som tillegg til matematikk-
undervisninga, men innarbeidast som del av 
undervisninga. Vidare såg eg kvardagsproduk-
tet fotball som ein god parallell til det syntetiske 
C

60
-molekylet. Buckyballen har fått namnet 

etter vidgjetne Buckminster Fuller (1895–1983). 
Han var mellom anna kjend for formgjeving av 
geodesiske kuplar som er eit ypparleg utgangs-
punkt for designfaget med vesentlege innslag av 
matematikk. Dette kjem klart fram i frimerket 
utgitt i 2004. Du kan lesa meir om Fuller på 
www.bfi .org.

Figur 10: Til høgre ser du ein modell av grafi tt. Det er 

lagvis oppbygt med sterke bindingar i laget og relativt 

svake bindingar mellom laga. Det er forklaringa på 

kvifor karbonet i grafi tt er blautt og kan brukast som 

”bly” i blyantar. Heilt til høgre ser du laget som er 

samansett av regulære sekskantar – akkurat som på 

strekfl ata på fyrstikkøskja.
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Holmboeprisen går nå inn i sitt tredje år, og det 
er på tide å starte prosessen med nominasjoner 
igjen. Gjennom arbeidet de to første årene har 
vi fått innsyn i mye av det som skjer i klasse-
rommene rundt omkring i landet, men vi tror 
at det fi ns enda mer å være stolt av. Hensikten 
med prisen er nettopp å synliggjøre fremra-
gende lærere og god undervisning, og da må vi 
ha mange gode kandidater å vurdere. Så hvis du 
kjenner en lærer som fortjener oppmerksomhet, 
og kanskje en pris, så er det bare å sende inn en 
nominasjon!

De to første vinnerne, Svein Hallvard Tor-
kildsen og Grete Normann Tofteberg, burde 
være svært godt kjent for Tangentens lesere. De 
har begge vært aktive på utallige områder, og de 
har gjennom fl ere år satt preg på arbeidet blant 
matematikklærere. Men det er viktig å under-
streke at det ikke er dette de har fått Holmboe-
prisen for. Komiteen legger overveiende vekt 
på arbeidet med elevene i klasserommene, og 
annen faglig virksomhet er mer et tegn på et 
sterkt engasjement for faget som får utløp gjen-
nom ulike kanaler. Det er derfor viktig at doku-
mentasjonen ved nominasjonene er allsidig, slik 
at man får et godt inntrykk av hvordan læreren 
arbeider i klassen og hva som er spesielt med 
hans eller hennes undervisning. Bruk gjerne 
elevuttalelser som vitnesbyrd. 

I vår fi kk fem lærere, i tillegg til prisvinneren, 
hederlig omtale. Det var Birgitt Bakke-Eidså fra 
Kristelig Gymnasium i Oslo, Hans Isdahl fra 
Nordreisa videregående skole i Troms, Karl Erik 
Sandvold fra Oslo Katedralskole, Annie Selle 
fra Hovinhøgda skole i Akershus, og Rolf-Arve 
Wold fra Brønnøysund barne- og ungdoms-
skole. Begrunnelsen som ble gitt er å fi nne på 
våre nettsider holmboeprisen.no. Vi peker spe-
sielt på at disse lærerne har markert seg på svært 
ulike arenaer, og de viser at det ikke fi ns noen 
fast mal som en prisvinner må passe i.

Kandidater som har vært nominert tidligere 
kan gjerne nomineres på nytt, og vi har fremde-
les den tidligere dokumentasjonen tilgjengelig. 
Vurdér i så fall om denne kan suppleres, slik at 
komiteen får enda bedre innsyn i arbeidet til 
kandidatene.

Tidligere har nominasjonsfristen vært i 
begynnelsen av januar. Denne gangen går vi ut 
tidligere, og ønsker å motta forslag innen tors-
dag 7. desember. Skjema og mer opplysninger 
fi nner du på nettsidene holmboeprisen.no.

Per Manne

Holmboeprisen
Bernt Michael Holmboes minnepris er en 
pris for matematikklærere i grunnskole og 
videregående skole. Den er oppkalt etter 
matematikklæreren til Niels Henrik Abel, som 
tidlig så hans store talent og bidro til at det 
fi kk blomstre. Prisbeløpet er på 50 000 kr, og 
det deles mellom prisvinneren og skolen han 
eller hun arbeider ved. Norsk matematikkråd 
er ansvarlig for å dele ut prisen, som blir 
fi nansiert av Abelfondet.

Per Manne, Norges Handelshøyskole. 
Leder av Norsk Matematikkråd.
per.manne@nhh.no
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Når teknologi og design (td) nå skal inn i skolen 
som det er tenkt, må også matematikkfaget ta 
dette på alvor. Og hva gjør vi da? Hvordan sikrer 
vi økt matematisk læringsutbytte ved å arbeide 
med td? I naturfag ser det ut til at det er lettere 
å hente inn elementer fra td. Derfor har også 
naturfaget fått et hovedansvar for å fl ette inn 
td-elementer i læringsarbeidet. Men hva gjør vi 
i matematikk? Nede i alderstrinnene er det et 
must at elevene skal ”bygge noe” som helst skal 
virke og som de kan ta med seg i etterkant. Som 
lærer står du som siste ledd mot elevene og det 
er du som må sørge for presisjon i læringsmå-
lene og bygge læringsaktiviteter deretter. Det 
er også du som må sørge for en evaluering og 
måling av læringseffekt eller måloppnåelse. Da 
er det viktig å velge arbeidsoppgaver som gir 
enkel tilgang til matematisk tenkearbeid, mate-
matisk problemløsing, samtale og struktur. 

Undersøk ferdige produkter
En uærbødig påstand: På ungdomstrinnet og i 
videregående skole vil elevene lære mer mate-
matikk ved å undersøke ferdige produkter enn 
å skulle produsere og designe selv. Her er noen 
eksempler:

Postfl agget
Hvorfor ser postfl agget i orientering ut som det 
gjør? Hvilke oppgaver skal fl agget tjene og har 
formen noe med dette å gjøre? Hvorfor er det 
trekantet i rommet? Kunne det vært fi rkantet 
eller sirkulært? Ved å måle opp fl agget fi nner vi 
at siden er kvadratisk. Kunne siden vært rektan-
gulær, og hvorfor er den kvadratisk? Hvordan er 
opphenget og hvordan ville dette vært dersom 
formen var sirkulær eller fi rkantet? Hvor mange 
regneproblemer er det mulig å fi nne i et slikt 
fl agg? Og hvor mange uttrykk kan vi få ved å 
kalle siden i fl agget for ”a”? 

Utfordring: Kan du tegne et fl agg med en 
annen form som du mener ville fylt fl aggets 
oppgaver like godt eller bedre? Begrunn hvor-
for. Kunne fl agget hatt andre farger? 

Bruk et konstruksjonsprogram på datamas-
kinen (for eksempel Geogebra, som er gratis, 
eller Cabri) og konstruer fl agget sett ovenfra og 
i perspektiv fra siden.

Hugo Christensen

Blir matematikken borte 
i lime- og loddeprosessen?

Hugo Christensen, 
Heddal ungdomsskole, Notodden
hugochr@start.no
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CD-brenner
På CD-skiver og på brennere kan man fi nne 
betegnelser som 48 X, 52 X og 56 X. Tidligere 
fantes også betegnelser som for eksempel 12 X 
og 24 X. Hva betyr dette og hva har det å si for 
hvor lang tid det tar å få brent en cd med de 
ulike kvaliteter? 

Utfordring: Kan du tegne dette inn i et dia-
gram med CD-ens kvalitet på x-aksen og tida 
på y-aksen? Den første brennerhastigheten som 
kom på markedet var 1 X. Dersom du skulle 
brenne en slik CD som inneholdt data på for 
eks. 60 minutter tok det 60 minutter å brenne 
denne.

Correct-it
Hvordan virker denne korrekturrolleren? Vi må 
forutsette at man åpner en slik for å få under-
søkt den nærmere. Hvorfor er det to tannhjul 
i de fl este, hva er utvekslingsforholdet mellom 
hjulene, hvordan fi nner vi utvekslingsforholdet 
og er det fl ere måter å fi nne forholdet på? Det 
ser ut til at basishjulet (altså der slettemateria-
let ligger) er det største hjulet og at den brukte 
delen av båndet går til det minste hjulet. Hvor-

for er det slik og har det noe å gjøre med girut-
veksling slik vi kjenner det fra for eksempel en 
sykkel? Her er mer å lure på: Hvordan er det 
mulig å få et sammenhengende bånd til å gå fra 
en trommel med stor radius til en trommel med 
liten radius? 

Min gode venn, den nysgjerrige arkitekten 
Truls, som stakk innom for en tidlig kaffe en 
søndagsmorgen og gjorde et lite utforskings-
arbeid (se bildet over) sammen med underteg-
nede, har følgende hypotese: Det er umulig å få 
dette til med et bånd som ikke er fl eksibelt og 
ikke lar seg strekke. Rolleren vil dermed ikke 
virke mot slutten og den går i søppelbøtta lenge 
før den er brukt opp.

Som tilleggsopplysning kan legges til at ved 
hjelp av skyvelær ble tykkelsen på korrektur-
materialet, altså det som ligger igjen på arket, 
målt til 0,05 millimeter. Hvordan ble målingen 
utført?

Utfordring: Kan du konstruere en korrektur-
roller der det gyldne snitt er hovedelementet i 
konstruksjonen?

Sykkelen
Sykkelen er et nært og fi nt medium å ta tak i 
for lærer og elever. Her er mye å arbeide med 
og forslag til innhold kan du fi nne i artikkelen 
”Sykkelens matematikk” på side 29.

Utfordring: Kan du konstruere en fantasi-
sykkel?
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Toalettrullkjernen
Denne tar jeg med for på et vis å gå til noe av det 
mest unnselige vi er i kontakt med; plutselig er 
den der, ofte ubeleilig og til irritasjon for deret-
ter å bli kastet. Hvilket materiale er den laget 
i, hvordan er den konstruert og hvorfor er det 
slik? River man den fra hverandre vil man fi nne 
at den er satt sammen av to parallellogrammer. 
Hvorfor to parallellogrammer og ville den vært 
konstruert slik hvis den hadde vært laget i plast? 
Hvorfor er den da ikke laget i plast? 

Utfordring: Kan du konstruere en toa-
lettrullkjerne, som når den dukker fram, gir et 
lettelsens sukk hos den trengende?

refl eksjonen må ikke bare bli sporadisk og ved 
avslutningen av en aktivitet som går over fl ere 
timer. Erfaringen fra læring gjennom praktisk 
arbeid i naturfag er at bearbeiding av observa-
sjoner gjennom refl eksjon må gjøres jevnlig og 
systematisk i veiledningssamtaler med elever og 
i oppsummeringer underveis i et læringsforløp. 
Hvis en først mestrer å utnytte elevenes engasje-
ment i praktiske aktiviteter til å refl ektere over 
faglige innsikter så har praktiske aktiviteter et 
stort potensiale som arbeidsmåte i matematikk 
så vel som i naturfag og i teknologi og design.

Referanser
[1] Kjærnsli, M., Lie, S., Olsen, R. V., Roe, A., & 

Turmo, A. (2004). Rett spor eller ville veier. 
Norske elevers prestasjoner i matematikk, 
naturfag og lesing i PISA 2003. Oslo: Univer-
sitetsforlaget.

[2] Bungum, B. (2004). Teknologi og design i 
norsk skole: Faget som ”ikke ble”. Norsk 
Pedagogisk Tidsskrift, 88(5), s. 382–394.

[3] Dewey, J. (1996). Erfaring og tenkning (Over-
satt av B. Christensen). I E. L. Dale (Red.), 
Skolens undervisning og barnets utvikling. 
Klassiske tekster (s. 53–66). Oslo: Ad Notam 
Gyldendal.

(fortsatt fra side 15)
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Sykkelens matematikk
Se også Hugo Christensens artikkel side 26.

– Tegn ei skisse av sykkelen din slik at du kan sette på alle mål.
– Mål opp sykkelen og sett målene på tegningen.
– Bruk konstruksjonsprogrammet Geogebra eller annet og konstruér sykkelen din i 

målestokk 1:5. Bruk sirkelens radier som lengdemål. Da fi nner du sikrest rammens skjøter 
og punkter. 

– Tell tenner på drevene foran og bak og legg dataene inn på regneark.
– Bruk regnearket til å regne utvekslingsforholdet for 1. gir, 2. gir, 3. gir osv. 

(Utvekslingsforholdet er tenner foran dividert på tenner bak).
– Finn ut, og forklar hvorfor det er divisjonen som er viktig her, og ikke en subraksjon.
– Hva vil det si å sykle med utvekslingsforholdet 5 : 2? Hvor mange tenner er det sannsynlig 

at du har foran og bak ved dette forholdet?
– Finn ut hva som egentlig skjer når vi ”girer opp”. Gi en utførlig forklaring – gjerne med en 

tegning.
– Finn ut hvor langt du sykler på to tråkk i 1. gir og to tråkk i høyeste gir. Se bort fra at 

sykkelen ruller ut over det du tråkker.
– Bruk ei fi skevekt og mål hvor mange kilo trykk det er på bremsen.

Lykke til med arbeidet!
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Finnes det barn av vår tid, i dette land, som aldri 
har bygget Lego? Selv tror jeg ikke det er svært 
sannsynlig. Og når vi snakker oss varme om 
viktigheten av å ta utgangspunkt i det kjente for 
å utforske det ukjent, kan en neppe bestride at 
Lego er et egnet utgangspunkt. Selv har jeg vært 
fascinert fra første gang jeg så dette verktøyet, og 
har heldigvis fått muligheten til å arbeide med 
materialet i fl ere ungdomsskoleklasser. Som 
student på 80-tallet skulle jeg, som så mange 
andre, lære programmering. Mange ganger har 
jeg lurt på hva som var så viktig med det, når jeg 
slett ikke skulle bli programmerer, men kun en 
ordinær IKT-bruker. På Lego-arenaen har jeg 
også kunnet dra nytte av denne noe nedstøvete 
kunnskap, om enn i en mye vakrere innpak-
ning. Jeg opplever likevel at inngangsterskelen 
er lav, og at elevene lærer seg grensesnittet raskt. 
De er oppvokst med skiftende programvare og 
orienterer seg raskt i et nytt vindu. Det er derfor 
heldigvis ikke slik at en lærer må kunne alt best 
for å ta i bruk dette verktøyet. En lærer rask 
sammen med elevene også.

Fra fascinasjon til læringsmål
Fascinasjon alene er ikke nok for å begrunne 
hvorfor vi skal gjøre det vi gjør i skolen. Men 

konseptet rundt Legodacta bygger opp under 
mange av målene i læreplanen, både innenfor 
læringplakaten, formål med fag, grunnleggende 
ferdigheter og kompetansemål i de enkelte fag. 
Selv har jeg valgt å knytte arbeidet sterkest mot 
naturfag, men det er også helt naturlig å trekke 
inn elementer av både matematikk og kunst- og 
håndverk. Med andre ord, vi snakker om tek-
nologi og design. Teknologien kommer sterkt til 
syne gjennom at elevene må bygge modeller som 
faktisk skal utføre et konkret arbeid. De må bl.a. 
utnytte tilgjengelige ressurser på en best mulig 
måte. For eksempel – hvis de har to motorer, 
kan de ikke bruke begge på en drivaksel hvis 
modellen deres også skal kunne gjøre noe annet. 
Elevene må fi nne ut hvordan tannhjul fungerer 
sammen, hvordan rotasjonsbevegelse kan over-
føres til lineær bevegelse og hva som er prinsi-
piell forskjell på reimdrift og tannhjulsdrift. Et 
annet aspekt kommer fram i det designmessige. 
Her tenker jeg ikke design først og fremst som et 
estetisk bildeuttrykk, men som funksjonalitet. 
Er konstruksjonen solid nok til å tåle de belast-
ninger den skal utsettes for? Kompetansemål 
for både naturfag og kunst- og håndverk krever 
at elever skal kunne arbeide ut fra en krav-
spesifi kasjon. Det er da også slik jeg har valgt 
å arbeide med legodacta. Elevene har fått en 
prosjektoppgave i form av en kravspesifi kasjon 
til en kjørende robot, men jeg har valgt å gjøre 
denne punktvis og relativt åpen og selvdifferen-

Grete N. Tofteberg

LEGODACTA
Vi boltrer oss i teknologi og design

Grete N. Tofteberg, Kirkebygden skole
grete.tofteberg@kirkebygden.gs.of.no
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sierende. Slik ivaretar jeg at alle elever får delta 
ut fra sitt ståsted. Vi arbeider alltid i grupper, 
og legger vekt på dokumentasjon av prosessen. 
I årets klasse 10A ble vårt lokale læringsmål: ”Å 
bli kjent med ulike former for teknologi og lage en 
modell som er designet for de påkjenninger den 
utsettes for. Å lære å tenke i logiske strukturer 
gjennom programmering. Å lære å innhente data 
gjennom logging og å bruke disse dataene i bereg-
ninger av fysiske størrelser.”

Digitale ferdigheter
Gjennom arbeid med Legodacta kan vi også 
løfte fram og bidra til å forsterke elevenes digi-
tale ferdigheter. Selve programmeringsarbeidet 
foregår gjennom et grafi sk grensesnitt og over-
føringen til roboten skjer ved hjelp av infrarød 
stråling. Dataprogrammet Robolab inneholder 
to ulike hovedmoduler – hver med fl ere ulike 
nivåer. Slik jeg ser det er det utforskerdelen som 
åpner for de mest interessante problemstillin-
ger matematisk sett. Dette fordi vi her både kan 
innhente og bearbeide data. 

Elevene må være detaljorientert i program-
meringsarbeidet. Jeg har også valgt å legge inn 
andre elementer for å forsterke det digitale 
arbeidet. Elevene må dokumentere prosess 
gjennom loggskriving. Loggen skrives i et fel-
lesdokument for gruppa på en læringsplattform. 
Elevene må ta bilder med digitalt kamera for 
dokumentasjon, disse må vi videre passe på at 
har rett oppløsning og passelig fi lstørrelse. Etter 
endt arbeidsperiode skriver elevene en fyldig 
rapport, også denne skal leveres digitalt.

Men hvor er matematikken?
Der det er fysikk, er det også matematikk. Og 
her handler det om krefter, moment, arbeid, 
effekt, veistrekning og gjennomsnittsfart. Vi må 
gjennomføre målinger. Vi får Legoens digitale 
enhet til å innhente data, og vi bruker dataene i 
beregninger. For når vi programmerer Legoen, 
handler det ikke bare om kommandoer for at 
roboten skal utføre sine oppgaver, men vi kan 
også logge data, og overføre disse tilbake til PC. 

Et eksempel er å la roboten bli en distansemå-
ler. Ved bruk av en rotasjonssensor kan vi logge 
antall rotasjoner på en aksling. Når vi bruker et 
skyvelære og måler diameter på hjulet som sitter 
på akslingen vil vi kunne fi nne den veistrek-
ning som er kjørt. Hvis vi da tar tiden, fi nner vi 
også gjennomsnittsfart for kjøredoningen. Ved 
å legge elementer av dette inn i kravspesifi ka-
sjonen, kan jeg styre elevene i en slik retning 
uten å gi lukkete oppgaver. Jeg ber elevene om at 
roboten skal kunne utføre et arbeid enten i hori-
sontal eller vertikal retning. Hvor stort arbeidet 
blir er jo som kjent avhengig av både veistrek-
ning og kraften som brukes. Trolig må vi ha 
hjelp av en kraftmåler for å fi nne ut hvor stor 
kraft som benyttes på den gjenstanden vi skal 
fl ytte på. Når data hentes tilbake til PC-en kan 
de ha ulike representasjoner. Vi kan se på data-
ene som grafer eller i tabeller. Alle tallverdier 
lar seg kopiere over i et regneark, og behandles 
videre derfra, eller en kan bruke den innebygde 
regnefunksjonaliteten i programmet Robolab. 

Å programmere robotene handler om logikk 
og om modellering. Elevene må bygge opp et 
logisk handlingsmønster. Elevene danner seg et 
bilde av hvordan roboten skal oppføre seg, og i 
størst mulig grad nærme seg dette bildet. Mot-
orstyrke kombinert med tidsenheter kan lett gi 
svært ulike resultater bare ved å endre på noen 
variabler. 

Eksempel på prosjektoppgave med 
kravspesifi kasjon
Lag en kjøredoning med hjul. Den skal kunne 
gjøre fl est mulig av følgende oppgaver:
– Kjøre og stoppe på kommando.
– Skyve en gjenstand foran seg og dermed 

gjennomføre et arbeid
– Løfte en gjenstand og dermed gjennomføre 

et arbeid
– Logge antall rotasjoner på en aksel slik at 

beregning av veistrekning og gjennom-
snittsfart kan gjennomføres på bakgrunn 
av dataene.

– Ha en gjennomsnittsfart på ca. 2 m/s
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Gruppa står fritt til å legge til annen ønsket 
funksjonalitet.

Elever i arbeid
Erfaringsmessig er det lurt å sette av litt tid til en 
grunnleggende innføring i det mest elementære 
hva gjelder programmering, men elever av vår 
tid lærer seg ny programvare relativt raskt og 
greit. Så etter 2-3 ordinære skoletimer der kun 
de mest sentrale enhetene har vært tilgjengelig 
er elevene klare for den store utfordringen. Når 
vi først er i gang, er det viktig å sette av arbeids-
økter med god tid. Mindre enn 90 minutter per 
økt anbefaler jeg ikke. Selv setter jeg av 4 økter 
à 90 minutter til selve arbeidet med model-
len, men vi trenger også noe tid til analyser og 
beregninger i etterkant. Erfaringsmessig blir 
elever lett motivert, og som lærer opplever jeg 
å se nye og spennende sider ved en del elever. 
Jeg har opplevd at fl ere elever blomstrer opp og 
får tatt i bruk erfaring og kompetanse skolen 
normalt ikke spør etter. Elever vil jobbe i fri-
minutt, de kommer før skoletid og blir sittende 
etter skoletid for å få mer tid til oppgaven enn 
det som er avsatt. God disiplin og selvjustis på 
gruppene er en selvfølge slik at alle dyre deler 
telles opp for hver gang og ikke noe forsvinner 
under marsjen. For å belyse elevenes entusiasme 
tar jeg her med deler av loggen fra en elevgruppe 
etter den første arbeidsøkten i en slik prosjekt-
periode: 

”Denne dagen fi kk vi i oppdrag å begynne 
å bygge LegoRoboten vår. Vi startet med å 
diskutere hvordan vi skulle bygge den med 
de forskjellige funksjonalitetene, hvordan 

den skulle se ut osv. Etter hvert begynte vi 
å bygge ideer til forskjellige ting, som f.eks: 
Skuff, utseende, bærearm og ”kjøreegenska-
per”. 

(fortsettes side 51)
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Hva er teknologi og design? Hva handler det 
om? Er dette enda noe nytt vi må gå på kurs 
for å lære og så prøve etter beste evne å presse 
det inn i en ellers så tettpakket timeplan? Eller 
kanskje ikke… 

På RENATEsenterets sider [1] kan man lese 
at  
– Teknologi handler blant annet om gjen-

stander som hjelper oss til å leve et bedre 
liv.

– Design betyr å ”gi form”. Design oppstår i 
møtet mellom vitenskap og kunst.

– Teknologi og design handler om å designe 
og formgi teknologiske gjenstander som 
skal gjøre livene våre lettere å leve.

Teknologi og design er altså sammensatt. På 
den ene siden skal vi lære å fi nne teknologiske 
løsninger på for eksempel et praktisk problem, 
mens vi på den andre siden bruker design for 
å formgi den teknologiske løsningen fra idé til 
ferdig produkt.

Hvorfor teknologi og design?
Før hadde vi olabilbygging i gata og hyttebyg-
ging i skogen med alle mulige slags fi nurlige 

heiseordninger og feller. De yngre lærte av de 
eldre eller hverandre. Nå har Internett, dataspill, 
playstation og mobiltelefoner overtatt. Elevene 
får utfolde seg i den digitale verdenen, men de 
trenger også å få utfolde seg i det virkelige liv. I 
Norge mangler vi ingeniører og teknologer, noe 
som skyldes at det i mange år har vært satset 
for lite på realfagene i skolen. Ved å vektlegge 
teknologi og design i den nye læreplanen ønsker 
man å styrke norske elevers interesse for real-
fag.

Samfunnet trenger både gammel og ny tek-
nologi. Vi trenger elever som har interesse for 
emnet og som kan bli morgendagens forskere, 
og det er vi lærere som skal pirre forskertrangen 
og lysten til å skape noe hos elevene. Teknologi  
og design er et fagområde som stimulerer til 
kreativitet og skaperglede. Teoretisk kunnskap 
kombineres med praktisk arbeid. Elevene fi nner 
sitt eget nivå å arbeide på og de ender opp med 
et produkt som de enten har laget alene eller i 
samarbeid med andre.

Et undervisningsopplegg i teknologi og 
design – ”Drømmerommet mitt”
Undervisningsopplegget ”Drømmerom-
met mitt” har vært gjennomført på slutten 
av 8. klasse i fl ere år. Undervisningsopplegget 
passer godt inn i beskrivelsen av et teknologi- 
og designprosjekt. 

Undervisningsopplegget har hatt stor suksess 

Annette 
Sandanger Christensen 

Teknologi og design

Annette Sandanger Christensen, 
Fløysbom skole
annette.s.christensen@online.no
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både hos elever, lærere og ikke minst foreldre 
som er glade for at ungene endelig forstår hva alt 
koster. Etter at den nye læreplanen er innført i 
2006 vil undervisningsopplegget bli lagt til slut-
ten av 9. klassetrinn. Vi regner med at prosjektet 
vil bli like populært som før, om ikke mer. 

Fagene matematikk og kunst- og håndverk 
er hovedfagene i dette teknologi- og designpro-
sjektet. Det har ikke vært lagt vekt på natur- og 
miljø i dette prosjektet, men med den nye lære-
planen, ser jeg det som naturlig at også dette 
faget får sin plass i prosjektet, men faget er ikke 
tatt med i prosjektbeskrivelsen nedenfor.

Prosjektbeskrivelse
Prosjektet består av to deler. I første del av pro-
sjektet skal elevene designe rommet sitt, beregne 
materialer og regne ut kostnadene. I andre del av 
prosjektet skal elevene lage rommet og møblene 
og designe en bevegelig eller elektrisk del. Jeg 
anbefaler at prosjektet gjennomføres i løpet av et 
relativt kort tidsrom, som et ukesprosjekt eller i 
løpet av en måned. Elevene blir veldig engasjerte 
og vil gjerne bli fort ferdige med rommet sitt. 
Går det for lang tid, har møbler og utstyr som 
elevene har laget, en tendens til å forsvinne.

Den første delen av prosjektet skal leveres 
i mappe. I den andre delen skal det ferdige 
rommet leveres til vurdering. Vurderingskrite-
rier for begge delene står nedenfor. 

”DRØMMEROMMET MITT” – Første del
I kunst- og håndverk
– Du skal lage minst tre utkast pluss en ende-

lig skisse av drømmerommet ditt ovenfra. 
Bruk ruteark. Rommet skal være rektan-
gulært og på 12 m². Målestokk: 8 ruter = 1 
meter = 1:25. Ikke glem vinduer og dører. 
Rommet skal inneholde minimum tre store 
ting som for eksempel en seng, et skap, en 
skrivepult med stol, et bord etc.

– Rommet skal inneholde en bevegelig del 
som markise, hånddrevet vifte, dør, løft 
opp seng eller lignende, eller en elektrisk 
krets som lys, ringeklokke, elektrisk vifte 
eller lignende.

– Tegn drømmerommet ditt, møblert, i et 
punkts perspektiv eller i to punkts per-
spektiv.

– Tenk igjennom hvilke farger du ønsker å 
bruke på rommet ditt. Bruk fargesirkelen, 
hvordan få til et rom med harmoni, et 
sjokk rom, et trist rom, et glad rom osv.

– Få tak i vareprøver (tapetprøve, teppe /
gulvbelegg prøve, gardinprøve osv.). Legg 
vekt på fargesammensetning. Prøv deg 
gjerne frem med forskjellige farger, tenk ut 
detaljer som gjør at rommet ditt blir helt 
spesielt. Pass på å få så store vareprøver 
at du kan bruke dem når du skal bygge 
rommet ditt. Fest vareprøver til A4-ark.

– Prøv å fargelegge tegningene dine slik at 
fargene blir så like som mulig vareprøvene 
dine.

– Er det andre ”nye” ting du trenger til ditt 
”nye” rom? Finn bilde av tingene på inter-
nett, tegn tingene eller klipp ut av blader. 
Bilder / tegninger av de nye tingene skal 
monteres på A4-ark.

I matematikk
– Regn ut hva det koster å kjøpe ditt nye 

gulv.
– Regn ut hvor mange ruller tapet du trenger 

og hva det vil koste? Gå ut fra at høyden fra 
gulv til tak er 240 cm. 
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– Du trenger vel også lim til tapetet, hva 
koster det?

– Skal du ha gardiner? Hvor stort er vinduet / 
vinduene dine? Du må beregne minst 30 
cm mer stoff til gardiner enn lengden på 
vinduet, og du må huske på at du skal ha 
minimum to lengder pr. vindu. Hvor mye 
stoff trenger du for å få sydd gardiner og 
hva koster det?

– Dersom du velger å male rommet isteden 
for å tapetsere det, hvor mye maling går 
med og hva koster det?

– Trenger taket et strøk maling? Hvor mye 
maling går med til det? Hva koster det? 

– Alle de nye tingene dine koster også. Finn 
ut priser.

– Sett opp kostnadene i regneark. Det skal 
leveres inn et regneark med formelutskrift 
og et med vanlig utskrift. Eksempel på 
oppsett i tabellen.

Mappen skal inneholde:
– Forside med navn og klasse.
– Innholdsfortegnelse.
– Tre skisser av rommet.
– To tegninger av rommet; en sett ovenfra 

med målene, og en sett i perspektiv.
– Vareprøver av tapet, maling, gulv, gardiner 

osv. limt opp eller stiftet fast på A4-ark.
– Utklipp av de ”nye” tingene til rommet 

limt opp på et A4-ark.
– Matematikkdelen med forklarende tekst og 

alle utregningene.
– To fullstendig kostnadsoverslag skrevet 

i regneark, et med formelutskrift og et 
vanlig.

– Kilder

Mappen blir vurdert etter følgende kriterier i 
kunst- og håndverk:
– Layout / Design på mappen
– Tegneferdigheter, ovenfra og i perspektiv.
– Er møblene tegnet i riktig målestokk oven-

fra?
– Fargekombinasjoner og detaljer
– Design på rommet
– Innsats

Mappen blir vurdert etter følgende kriterier i 
matematikk:
– Utregningene / regneferdigheter
– Riktig bruk av målestokk
– Kostnadsoverslag skrevet i regneark med 

formelutskrift
– Kostnadsoverslag skrevet i regneark uten 

formelutskrift
– Innsats

”DRØMMEROMMET MITT” – Andre del
Aktivitet: Du skal bygge drømmerommet ditt 
etter tegningene som du har levert i egen mappe. 
Rommet skal, så godt som det er mulig, være 
identisk med tegningen i mappa.

Målene som kassen til rommet skal lages i 
er: 
1. Grunnfl ate = 15 cm · 20 cm og høyde = 

12 cm, eller 
2. Grunnfl ate 22,5 cm · 30 cm og høyde = 

18 cm.
– Regn ut hvilken målestokk du må lage 

møblene i.
– Hvor skal du ha vinduet og evt. døra? Dette 

må planlegges før rommet settes sammen. 
En vegg skal være åpen.

– Hvordan skal du løse den elektriske / beve-
gelige delen?

Vare
Antall

 kvadratmeter
Pris per

kvadratmeter
Antall

Pris per 
stykk

Total pris

Tapet 35 59.90 2096.50

Seng 1 2456 2456

Lampe 3 67 603
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– Du kan lage møbler av tre, papp, leire, 
plast, stoff, garn, perler osv. Bruk fantasien!

– Dersom du ønsker å ramme inn åpningen 
med pleksiglass og lister, må dette bekostes 
selv.

Vurderingskriterier
– Riktig målestokk
– Nøyaktighet
– Arbeidsprosess
– Kreativitet
– Ferdig produkt
– Innsats 

Utstyrliste til ”rommet mitt”
• 3 fi nerplater til tak, gulv og bakvegg
• 2 ”plank” til sidevegger
• Trelim
• Limpistol
• Små stifter
• Vareprøver av gulvet
• Vareprøve av tapetet
• Maling
• Hengsler
• Opphengskroker 
• Pleksiglass til vinduer 
• Eventuelle elektriske komponenter

Forslag til møbelmateriell:
• leire
• plast
• tre
• stoffer
• garn
• perler
• tråd
• papp

Kompetansemål i matematikken
I hvert enkelt teknologi- og designprosjekt må 
det alltid vurderes hvilke kompetansemål fra 
matematikk som det skal arbeides mot. Det er 
derfor nødvendig å gå igjennom og vurdere alle 
delene av matematikkplanen for det aktuelle 
trinnet i planleggingen. 

Før man gir seg i kast med et teknologi- og 
designprosjekt må læreren derfor ta stilling til
– Hvilke mål i matematikken som skal vekt-

legges i prosjektet
– Hvilke kompetanser prosjektet skal 

fremme
– Egne ferdigheter og erfaringer
– Tilgang på og valg av materialer
– Tidsbruk
– Budsjett
– Skal noe av arbeidet innleveres? Kanskje til 

mappevurdering?

Anvendelse, forståelse og ferdigheter skal vekt-
legges likt i matematikken. Det blir de i et tek-
nologi- og designprosjekt gjennom de åtte kom-
petansene. 

Tall og algebra
– Sette opp enkle budsjetter og gjøre bereg-

ninger tilknyttet privatøkonomi

Geometri
– Tolke og lage arbeidstegninger og perspek-

tivtegninger med fl ere forsvinningspunkter 

Måling
– Kunne anslå og beregne lengde, …, areal, 

overfl ate, …, og kunne bruke og endre 
målestokk 

– Velge passende måleenheter, forklare sam-
menhenger og regne om ulike måleenheter, 
vurdere måleinstrumenter og målemetoder 
i praktisk måling, og drøfte presisjon og 
måleusikkerhet

Ideer til andre teknologi og designprosjekter
Det er bare fantasien som setter grenser for hva 
et teknologi- og designprosjekt kan være. Det 
viktigste er å aldri miste målet ut av sikte og 
ha den matematiske samtalen både før og etter 
produktutvikling og eventuelt testing. Vet elev-
ene hvilke mål det jobbes mot, vet de hva som 

(fortsettes side 43)
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Har du noen gang tenkt over hvordan en gitar 
blir til? Og da snakker vi om ordentlige (hånd-
bygde) gitarer! For det første trenger gitarbyg-
geren materialer å bygge av. Før trærne felles, 
har de gjerne vokst i 200 år. Deretter må tre-
verket ligge og tørke. Helst 40 år eller mer – det 
kan være vanskelig å få tak i tørt nok treverk. 
Når gitarbyggeren har kjøpt treverket, det kan 
for eksempel være gran fra Kanada (til lokket), 
palisander fra India eller Brasil (til bunn og 
sarg) eller kanskje ibenholt fra Indonesia (til 
gripebrettet), bør det helst også ligge en tid i 
verkstedet for å «venne seg til» klimaet og luft-
fuktigheten der, gjerne rundt fem år. 

Etter dette er tiden moden for å bygge. Da 
kan det for eksempel ta en hel arbeidsdag å bøye 
til de to sidene i lydkassen. Det å lage rosetten 
tar såpass mye tid at mange gitarbyggere velger 
å kjøpe ferdiglagde rosetter. Andre velger andre 
løsninger – det kan for eksempel være å bruke et 
treverk hvor mye av pynten ligger i selve struk-
turen i treet. Polering med skjellakk («french 
polish») helt til slutt er også et tålmodighetsar-

beide, det kan godt kreve både tre og fi re uker. 
Denne artikkelen ble påbegynt som en kon-

sekvens av en konsert under Egil Hauglands 
prosjekt Fra skog til scene [3]. Der eksperimen-
terer Haugland med blant annet bruk av norske 
materialer i gitarene sine.

Det er lett å bli fascinert av gitarbygging!

Rosetten
Tradisjonelle rosetter rundt lydhullet på gita-
ren, er sammensatt av en masse små trebiter. 
Disse håndteres ved å lime sammen mange, 
svært tynne lister slik at de danner en tykkere 
list. Hvis de tynne listene er valgt med passende 
farger og plassert rett i forhold til hverandre, 
vil tverrsnittet på den tykkere listen danne fi ne 
mønstre, se fi gur 1 (a). Egil Haugland lager 
rosettene ved å lime sammen trebiter slik at 
treverket selv danner mønsteret, se fi gur 1 (b).

Mange barn er fascinert av store tall (les om 
et morsomt eksempel i [4]) – hvor mange av 
de minste trebitene er det egentlig i en rosett? 
Oppgaven blir å identifi sere en «enhet» (fra de 
tykkere listene), telle antallet små biter i en slik 
og deretter fi nne ut hvor mange enheter som 
rosetten er sammensatt av. 

Betraktninger omkring rosettene kan være 
mer innholdsrike enn rene antallsbetraktninger. 
Romanillos’ berømte rosetter, som vist i fi gur 2, 
forestiller søylene i Cordoba-katedralen, se [1]. 
Dermed virker det som om han forestiller seg 
rosettmønsteret som en horisontal bord, som så 

Hans Jørgen Riddervold, Egil Haugland

Gitarbyggerens matematikk

Hans Jørgen Riddervold (hans.jorgen.
riddervold@hib.no) er matematiker men spiller 
også klassisk gitar. 

Egil Haugland (egil.haugland@hib.no) er 
klassisk gitarist og gitarbygger. Begge 
underviser ved Høgskolen i Bergen, Avdeling 
for lærerutdanning
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«bøyes» sammen til en rosett ved monteringen. 
Denne tankegangen passer overens med rosett-
bilder hos gitarbyggeren David Schramm [5]. 
Vi kan med andre ord naturlig beskrive rosett-
mønstrene som om de var langstrakte border.

 Noe som er spesielt med slike border er 
at det ikke fi nnes så mange av dem. Ser vi på 

bordenes symmetriegenskaper isolert sett, 
er det faktisk ikke mulig å lage mer enn syv 
ulike border, som vist i fi gur 3 [8]. Den første 
linjen (… L L L L L …) i tabellen viser en 
bord som kun tillater parallellforskyvning 
(translasjonssymmetri). Den andre linjen 
(… D D D D D …) viser en bord som tilla-

Figur 1 a) Rosetten er bygget opp av tverrsnitt av sammenlimte lister Figur 1 b) Eksempel på Hauglands 

rosett

Figur 1 c) Forklaring av typiske gitar-uttrykk

Stol

Lokk 1. streng Rosett Gripebrett 2. bånd 1. bånd Hode

StemmeskrueSadelHalsLydhullSarg6. streng
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ter både parallellforskyvning og speiling om en 
vannrett linje (speilingssymmetri). Og hvis vi 
for eksempel ser på den nederste borden (… V 

 V  V …), så er det en bord med speilings-
symmetri om vertikale speilingslinjer og med 
rotasjonssymmetri om punkter som ikke ligger 
på de vertikale speilingslinjene.

Vi ser at den berømte rosettvarianten etter 
Romanillos rent symmetrimessig kan klassifi -
seres som denne typen: … V V V V V …

Gitarbyggere fl est lager neppe rosettene sine 
ut fra å «treffe» en gitt symmetri. Tabellen kan 
imidlertid fungere som et «kart» som oppfor-
drer til «bruk fantasien, det fi nnes fl ere roset-
ter», eller «nå har du faktisk forsøkt alle mulige 
symmetriegenskaper i rosettene dine».

… L L L L L …

… D D D D D …

… V V V V V …

… L

L

L

L

L …

… N N N N N …

… H H H H H …

… V

V

V

V

V …

Figur 3: Oversikt over båndsymmetrier

Hvor skal båndene stå?
Båndene på en gitar er alle de metall-stripene 

som ligger på tvers under strengene. Du kan 
sikkert tenke deg at de må plasseres nøyaktig for 
at ikke gitaren skal bli rar å høre på, og kanskje 
har du lurt på hvorfor avstanden mellom dem 
blir mindre og mindre, som vist i fi gur 4? Her 
skal vi se på hvordan gitarbyggeren tenker for å 
plassere båndene, og vi skal forklare bakgrun-
nen for plasseringen. Vi starter med en forenklet 
forklaring og legger gradvis mer matematisk 
innhold til forklaringene.

Det kan være til hjelp å kjenne til Leif Bjørn 
Skorpens artikler om musikk og matematikk 
[6, 7] fra Tangenten 4/2004. Der forklarer 
han hvorfor han velger å regne på forholdstall 
mellom frekvensene for ulike toner, og hvorfor 
han kunne ha kommet til de samme resultatene 
ved å regne på lengder av svingende strenger i 
stedet. Tankegangen bak utregningene er den 
samme i begge tilfellene, men brøkene ser ut 
som de blir snudd på hodet hvis du vil gå fra 
den ene tankegangen til den andre. Siden en git-
arbygger først og fremst må vite hvor han skal 
sage i gripebrettet for å feste båndene, har vi 
her regnet på forholdet mellom strengelengder 
i stedet for frekvenser. 

En forenklet forklaring
En forenklet forklaring kan være som dette: 
Hvis strengen må forkortes med 1/20-del for 
å gi neste tone (et halvt tonetrinn høyere), så 
avgjør det plasseringen av det første båndet. For 
at det skal bli samme forhold mellom tonene, 
må neste bånd plasseres på 1/20-del av stren-
gelengden som gjenstår når strengen er trykket 
ned på det første båndet. Dermed blir det kor-
tere og kortere avstand mellom båndene.

Vi regner nøyaktig
Nå er ikke 20 det rette tallet for en gitar; gitar-
byggere bruker heller 17,817. Hvis vi tar utgangs-
punkt i standard-mensur på klassiske gitarer 
(dvs. strengelengden for strengene når de ikke 
presses mot gripebrettet), som er 650 millime-
ter, så kan vi beregne båndplasseringen på denne 
måten: 650 : 17,817 ≈ 36,4820. Så avstanden fra 

Figur 2: Eksempel på Romanillos’ rosett-stil
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sadelen (den hvite kanten ganske nær stemme-
skruene) til første bånd, blir 36,4820 mm ved 
mensur på 650 mm. Strengelengden som gjen-
står blir 650 mm – 36,4820 mm = 613,5180 mm, 
og denne bruker vi til å fi nne plasseringen av 
neste bånd: 613,5180 mm : 17,817 ≈ 34,434
4 mm. Dette betyr at neste bånd skal ligge 
34,4344 mm + 36,4820 mm = 70,9164 mm 
fra sadelen. Gjenstående strengelengde er nå 
613,5180 mm – 34,4344 mm = 579,0836 mm, 
og slik kan vi fortsette helt til alle båndene er 
plassert.

Vi ser at denne metoden beregner avstanden 
fra sadelen, eller fra forrige bånd hvis vi ikke 
tar bryderiet med å summere underveis slik vi 
gjorde ovenfor med 34,4344 mm + 36,4820 mm 
= 70,9164 mm. Ved å fortsette med utregnin-
gene, kommer vi frem til plasseringer som i 
tabell 1.

Legg merke til at vi for 12. bånd i tabellen, 
som skal være på midten av strengelengden, 
skulle ha fått nøyaktig halvparten av mensuren 
på 650 mm. Dette skyldes avrundingsfeil, og vi 
forstår at det blir viktig for gitarmakeren med 
tilstrekkelig mange sifre i mellomregningene og 
en kontroll av utregningene. I praksis bruker 
mange ofte ferdige tabeller eller et datapro-
gram for disse beregningene, men problematikk 
omkring avrundingsfeil er selvfølgelig til stede 
der også. Når det er sagt, så er det også grenser 
for hvor nøyaktig det er mulig å sage hakk for 
festing av båndene. Bedre enn en halv millime-
ter nøyaktighet er ikke realistisk.

Figur 4: Avstanden mellom båndene blir mindre og mindre

Bånd
Avstand fra 

sadel
Avstand fra 
forrige bånd

1 36,482

2 70,916 34,434

3 103,418 32,502

4 134,096 30,678

5 163,051 28,956

6 190,382 27,331

7 216,179 25,797

8 240,527 24,349

9 263,509 22,982

10 285,202 21,692

11 305,676 20,475

12 325,002 19,326

13 343,243 18,241

14 360,460 17,217

15 376,711 16,251

16 392,049 15,339

17 406,527 14,478

18 420,192 13,665

19 433,091 12,898

20 445,265 12,174

Tabell 1: Båndplassering for 650 mm mensur
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Hvorfor virker dette? 
Begrunnelse via en alternativ tankegang
Piano, orgel, gitar og alle strengeinstrumenter 
med fast plasserte bånd, stemmes i dag som 
regel etter det som kalles den tempererte ska-
laen. Der er en del stemmetekniske problemer 
fordelt jevnt utover alle tonene slik at det er 
forholdsmessig like store forskjeller mellom alle 
halvtonene, se Skorpens artikler [6, 7] for detal-
jer. Gitarbåndene må plasseres slik at vi oppnår 
nettopp dette, og det er her hemmeligheten 
ligger. Siden vi i den tempererte skalaen mul-
tipliserer en tonefrekvens med 212  for å fi nne 
frekvensen for den tonen som ligger en halvtone 
over, så må vi dividere strengelengden med 212  
for å fi nne den strengelengden som gir oss en 
halvtone høyere.

Vi starter omformingen med å trekke fra og 
legge til mensuren M, og regner videre slik:

 

M
M M M M

M M

M M

M

2

1

2

1

2

1
1

2

2 1

2
1

2

12 12 12

12

12

12

1

= ◊ = - + ◊

= - -Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

◊

= - - ◊

= -
22

12 2 1
1

17 817

-

◊

ª - ◊

M

M M
,

Utregningen er uavhengig av om vi bruker 
mensuren M = 650 mm eller en annen stren-
gelengde. Båndplasseringen er med andre ord 
en direkte konsekvens av ønsket om å stemme 
etter den tempererte skalaen. Vi ser dessuten av 
utregningene at vi også kan beregne båndene 
ved å dele mensuren på 2 1 0594630912 ª , . Da 
får vi avstanden fra båndet til stolen direkte, 
som i regneeksemplet tidligere ville ha gitt oss 
650 mm : 1,05946309 = 613,5183 mm.

Sjekk gjerne med kalkulatoren at 
2

2 1

12

12 -
er 

samme tallet som 17,817.

Hvor store er feilmarginene?
Hvor stor feil gjør egentlig gitarmakeren om 
han sager upresist? La oss anta at en gitarmaker 
sager det første båndet om lag en halv millime-
ter feil i den ene eller andre retningen. Det vil si 
at han med 650 mm mensur sager i en avstand 
på 613 mm eller 614 mm unna stolen, i stedet 
for det korrekte 613,5183 mm.

På første streng vil det å gå fra løs streng til 
å trykke ned strengen i første bånd, tilsvare å 
gå fra såkalt enstrøken e (e1 på 329,63 Hz) til 
enstrøken f (f1 på 349,23 Hz). Det betyr at vi 
kan kontrollere at 349 23 2 329 6312, , Hz = ◊ Hz. 
Hvis vi i stedet for å fi nne 613 5183 650 212, =  
tenker oss at vi har fått det upresise kuttet ved 
å bruke et tall t som er forskjellig fra 212 , så 
kan vi fi nne t ved å løse ligningen 613 = 650/t. 
Da blir t = 650/613 ≈ 1,06035. For feilkuttet på 
614 mm blir t ≈ 1,05863.

Da skulle antall svingninger for tonene 
som følger av de upresise kuttene bli hen-
holdsvis 1,06035 · 329,63 Hz = 349,523 Hz og 
1,05863·329,63 Hz = 348,956 Hz. Det er en for-
skjell på 0,567 Hz. Denne forskjellen kan se liten 
ut, men er faktisk stor nok til at den kan høres.

Nå må vi påpeke at også endring i streng-
lengde og -spenning («tension») når strengen 
presses mot gripebrettet kan bety mye for tone-
høyden. Dessuten kan et bånd over tid bli slitt 
fl att, slik at kontaktpunktet mellom bånd og 
streng forfl yttes fra å være rett over der gitar-
makeren har saget, til å være noe lenger vekk fra 
stemmeskruene. Det er altså mange forhold som 
påvirker hvor presist instrumentet blir, men vi 
innser uansett viktigheten av at gitarbyggeren 
sager sprekkene til båndene mest mulig nøyak-
tig! Tenk også på konsekvensene av «følgefeil» 
i målingene …

Hva skjer når en matematiker 
får bestemme byggingen?
Michael Kasha, professor i fysikalsk kjemi, 
mente at lyden i sønnens gitar ikke var god 
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nok. Derfor startet han på 1960-tallet et omfat-
tende og langvarig samarbeid med en gitarbyg-
ger, Richard Schneider, for å forbedre gitar-
konstruksjonen på grunnlag av kunnskap fra 
anvendt matematikk (fysikk og akustikk). Alle 
gitarbyggere forsterker lokket ved å lime fast 
noen spiler på undersiden. Både antall, utfor-
ming og plassering vil påvirke lyden, og vari-
erer fra bygger til bygger. På Kasha-gitarene er 
spilene under lokket utformet og plassert svært 
forskjellig fra tradisjonelle gitarer, og lydhullet 
er dessuten saget ut på siden av gripebrettet der 
lokket vibrerer minst – vibrasjonene i lokket 
har mye å si for lyden på en gitar. Hele gitaren 
ser med andre ord asymmetrisk ut [2]. Til tross 
for denne nytenkningsinnsatsen har (foreløpig) 
ikke Kasha-gitarene slått stort an blant klassiske 
gitarister. Kanskje kan det ha å gjøre med at et 
instrument kan miste sitt særpreg, både visuelt 
og klanglig sett? Anvendelser av matematikk 
kan med andre ord ha sine begrensninger. Det 
blir til slutt et spørsmål om tradisjon, smak og 
behag.
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forventes av dem. I matematiske diskusjoner 
må elevene ta stilling til og mene noe i forhold 
til matematikk og de må begrunne hvorfor de 
mener det.

Undervisningsopplegg i teknologi og design 
ved vekt på matematikk blir etter hvert som 
de er gjennomarbeidet lagt ut på nettsidene til 
matematikkbøkene KodeX for ungdomsskolen. 
Nettadressen er www.kodex.no. Selv om under-
visningsoppleggene er laget for ungdomsskolen, 
er det ikke noe i veien for å bruke ideene til å 
lage undervisningsopplegg for barneskolen.

Kilder
[1] www.renatesenteret.no/index_main.html

(fortsatt fra side 36)
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På Vitensenteret i Bergen fi nner en et artig 
forsøk som jeg har undret meg over mange 
ganger. To parabolantenner er satt opp i hvert 
sitt hjørne i et stort lokale. Avstanden er kan-
skje 20 m. Antennene er posisjonert slik at deres 
symmetriakser faller sammen og at de åpner seg 
mot hverandre. Tre stag som er festet i randen av 
antennen løper sammen i et punkt som marke-
rer parabelens brennpunkt. En person stiller seg 
opp ved brennpunktet av den ene parabolanten-
nen, en annen person ved den andre. Begynner 
den første å snakke lavt mot brennpunktet vil 
den andre (som holder øret sitt nær det andre 
brennpunktet) kunne høre førstemanns stemme 
tydelig, og forstå alt han sier enda avstanden er 
usannsynlig stor, det er mye bråk rundt dem og 
det kan også være folk i ”veien” mellom anten-
nene. Flytter man øret bare 20–30 cm fra brenn-
punktet blir makkerens stemme ganske svak og 
vi kan ikke skjelne hans røst fra resten av bråket. 
Et liknende fenomen kan du observere når du 
stiller deg i “lyddusjen” på Oslo lufthavn, Gar-
dermoen. Står du i det rette feltet under dusjen 
kan du høre musikken som alle andre steder er 
uhørbar

Hvordan kan to bøyde metallplater hjelpe oss 
å samle lyd? 

Forklaringen ligger nok i den spesielle 
formen parabolantennene har. En parabel eller 
en paraboloide har en spesiell matematisk egen-
skap når den refl ekterer stråler. Vi kan forestille 
oss en lydbølge som en skare av stråler. I dette 
tilfelle er strålene parallelle når de ankommer 

antennen. Hver stråle blir så refl ektert i anten-
nens skål. Rundt refl eksjonspunktet kan vi 
tenke oss at parabelen kan sees på som et lite 
stykke av en rett linje, og vi kan forestille oss 
at refl eksjonen skjer på parabelens tangent. Da 
gjelder den kjente loven om at innfallsvinkel er 
lik utfallsvinkel når vi måler innfalls- og utfalls-
strålens vinkel mot tangenten. Det overraskende 
er nå at alle slike refl eksjonsstråler går gjennom 
samme punkt, nemlig parabelens brennpunkt. 
Der samles altså strålene og svak lyd blir for-
sterket og hørbar. 

Vi skal nå dukke inn i matematikken rundt 
dette fenomenet. 

Den vanlige beskrivelsen av en parabel 
er y x= 2

. Men i denne sammenhengen her 
lønner det seg å betrakte parabelen med formel 
y x= ± . Vi ser på den nedre grenen y x= - .

En stråle som er parallell med parabe-
lens akse er her parallell med x-aksen. Denne 
blir refl ektert i punktet ( , )a a- . Siden 

y x
x

’( ) = - 1

2
 er tangentstigningen i refl ek-

sjonspunktet y a
a

’( ) = - 1

2
 og normalen i 

punktet har stigning n a= 2 . Oppgaven vår er 
nå å fi nne stigningstallet til refl eksjonsstrålen. 
Vi vet at refl eksjonsstrålen og x-aksen danner en 
vinkel som er dobbelt så stor som den normalen 
på tangenten danner med x-aksen.

Vi forstørrer bildet vårt og ser på det som 

Christoph Kirfel

Parabelens 
refl eksjonsegenskaper
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skjer rundt refl eksjonsstedet. Siden normalen 
har stigningstallet n går den gjennom punktet 
T, der RS = 1 og ST = n.
I tegningen ser vi at stigningstallet for refl ek-
sjonsstrålen er m = SQ. Vi ønsker å fi nne et 
uttrykk for m  kun ved hjelp av n som er stig-
ningstallet til normalen. Vi speiler S om RT og 
får punktet F. Da er ST = TF = n  på grunn av 
symmetrien. Av samme grunn må trekanten 
TFQ  være rettvinklet. Siden –FQT  er felles 
i de to rettvinklete trekantene FTQ og RSQ er 
disse formlike, og vi kan sette opp følgende 
sammenheng mellom størrelsene i trekantene:

 

p

FT

m=
1

 eller p m n= ◊ . 

Nå kan vi bruke Pytagoras’ setning på trekanten 
RQS og får
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Se note 1. Siden normalens stigningstall er 
n a= 2  får vi for refl eksjonsstrålens stig-

ningstall m
a
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a

a
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-
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-
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1 42
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( )
 og vi kan nå 

sette opp likningen for selve refl eksjonsstrålen 

gjennom punktet R a a( , )-  ved hjelp av ett-

punktsformelen: 
y a

x a

a

a

- -
-

=
-

( ) 4

1 4
.

Vi er interessert i å fi nne refl eksjonsstrålens 
skjæringspunkt med x-aksen. Det gjør vi ved å 
sette y =0 i likningen. Da får vi:

a

x a

a

a-
=

-
4

1 4
 som gir  1 4 4- = -a x a( )  og 

dermed x = 1

4  
og vi ser at skjæringspunktet 

er helt uavhengig av hvor på parabelen inn-
fallsstrålen traff (altså uavhengig av a). Alle 
slike refl eksjonsstråler samles derfor i punktet  

1

4
0,

Ê
ËÁ

ˆ
¯̃ , parabelens brennpunkt. En annen og 

mer geometrisk inspirert måte å arbeide med 
parablers (kjeglesnittenes) refl eksjonsegenska-
per på fi nner man i [1]. 

Note
1 Sammenhengen vi viste beskrives vanligvis 

som sammenhengen mellom tangens av det 
dobbelte av en vinkel og tangens av selve 

vinkelen:  tan( )
tan( )
tan ( )

2
2

1 2a a
a

=
-

.
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I samband med innføringa av Teknologi og 
design i skuleverket tar vi med to utdrag frå 
eldre bøker. Dette for å vise litt av korleis ein 
presenterte handverk tidlegare.

”Sløidlære for skole og hjem”
Det første utdraget er frå ” Sløidlære for skole 
og hjem, bind 1” [1].

Dei tre hefta er, som tittelen seier, meint for 
bruk både i skulen og heime. Instruksjonane er 
bygd opp med ein streng progresjson. Dei star-
ter med blomsterpinner og slutter med stolar 
og skap. Innimellom kjem gode råd og prak-
tiske tips. Alle instruksjonar er også utstyrt med 
arbeidsteikningar. 

Alle instruksjonar og praktiske tips er num-
merert slik at ein kan vise til dei gjennom heile 
heftet. Som døme tar vi med nr. 50; ei enkel 
brødfjøl  forma som ei ellipse.

Nr. 50 Brødfjel
Høvl emnet vel 16 cm bredt og 1,6 cm tykt, dra 
midtlinjen langsefter og tversover en av sidene 
og merk av den halve lengden og bredden av 
brødfjelen fra skjæringspunktet ut mot begge 
kantene. Tegn ellipsen efter R42. Ta fatt midt på 

langveden og sag med veden efter en kvartbue 
om gangen. Spenn stykket i benken så du får 
hendene fri, begynn på midten av langveden og 
spikk til risset og også nu efter en kvartbue om 
gangen. Da det kan falle for tungt å jevne hele 
bredden av den buede kanten med ett skar, bør 
du først fase av efter risset på den ene siden, så 
på den andre og til slutt spikke bort den mel-
lemliggende veden. Det faller da også lettere å 
følge risset. Hold ikke den venstre hånden frem-
menfor knivseggen. Fil kanten og puss den. Gi 
hullet en slik plass at langveden faller loddrett 
når brikken er hengt op. Pusshøvl sidene.

R42 Ellipsen
En ellipse kalles den ovale (avlangrunde) linjen 
som kommer frem i ytterkanten av en kjegle 
og en cylinder når vi gjør et skrått snitt gjen-
nom dem. En midtlinje langsetter ellipsen heter 
den store aksen og en midtlinje loddrett på den 
heter den lille aksen. Brennpunktene heter to 
punkter i den store aksen som ligger like langt 
fra skjæringspunktet mellom aksene.

a) Optegning av en ellipse. 1) Når du skal 
tegne en ellipse, drar du først to linjer som skjæ-
rer hinannen i rett vinkel paa midten. 2) Sett 
av fra skjæringspunktet lengden og bredden 
av ellipsen med en halvpart til hver side. 3) Ta 
halvparten av den store aksen i passeren, sett 
passerspissen i et av endepunktene til den lille 
aksen, gjør to stikk i den store aksen, og da har 

Aasmund Kvamme

Om arbeidsbeskrivelser

Aasmund Kvamme, Høgskolen i Bergen, 
Avdeling for ingeniørutdanning
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du begge brennpunktene. 4) Slå en tynn rund 
stift godt fast i brennpunktene og også en i det 
ene av endepunktene i den store aksen. 5) Bind 
en tynn, sterk tråd som ikke lar sig tøie, om den 
mellemste stiften, før tråden om den nærmeste 
stiften og videre til stiften i det andre brenn-
punktet, stram godt til og bind den fast der (se 
tegn. nr. 50). 6) Ta bort stiften i endepunktet av 
aksen, sett en fi nspisset blyant der og før blyan-
ten med jevn stramming av tråden bort til det 
andre endepunktet. Du har da dradd op halv-
parten av ellipsen, og den andre halvparten gjør 
du på samme vis. Da det er vanskeligere her enn 
ellers å få rissene loddrett over hinannen, bør 
du ikke tegne ellipsen på begge sidene. 7) Skal 
en ellipse tegnes til en blomsterseng, sier det sig 
selv at vi istedenfor stiftene bruker kjepper.

Ellipsen har fl ere merkelige egenskaper. Flyt-
ter vi således brennpunktene etter hvert ut mot 
endene av aksen, blir den smalere og smalere til 
den til slutt ender som en rett linje, og fl ytter vi 
dem på samme vis innover mot skjeringspunk-
tet av aksene, blir bredden større og større til 
den ender som en cirkel. Jordens og de andre 
planetenes baner er ellipser. Ovalen ligner ellip-
sen, men den har ikke en så fi n form. Alle ellip-
ser er ovaler, men en oval er ikke en ellipse.

b) En annen måte. 1) Dra op to linjer som 
skjærer hinannen loddrett på midten. 2) Sett av 
fra skjæringspunktet endepunktene av aksene 
i ellipsen. 3) Ta en papirstrimmel og sett av to 
punkter ytterst i kanten så langt fra hinannen 
som halvparten av den store aksen og merk dem 
med a og b. Sett så av mellem a og b et nytt 
punkt i en avstand fra a lik halvparten av den 
lille aksen. Dette punkt merker du med c. Alt 
må gjøres nøiaktig. Disse punktene skal vi nu 
bruke. 4) Legg strimmelen slik på aksene for 
ellipsen at b faller nøiaktig ensteds i den lille 
aksen eller dens forlengelse og c nøiaktig i den 
store aksen og sett et punkt ved a. Dette punktet 
ligger da i ellipsen. Av slike punkter kan vi sette 
op så mange vi vil; de ligger alle i ellipsen når 
alle målene vi har på strimmelen er nøiaktig. 
Tegn ellipsen med de punktene som trengs til 
støtte. Det er lettere og sikrere enn på den andre 
måten når den er svært smal.

”Arbeidsbok for gutter”
”Alle gutter har en ubendig trang til å skape 
– å lage noe selv. […] Det kribler i fi ngrene, 
og fantasien kan mang en gang nesten løpe 
løpsk når opvakte gutter planlegger model-
ler og studerer arbeidstegninger. […] Skaper-
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Folungen løper lett
Lillegutt setter stor pris på en pen hest, og 
ekstra gildt er det nok når den kan galoppere. 
Fig. 1 og 2 viser hvordan du monterer hjulene. 
Lag dem nøyaktig sirkelrunde, men bøy ikke til 
akselen før du har hesten ferdig.
Hesten lager du av ca. 1 cm tykk treplate. 
Forstørr mønsteret ved hjelp av et rutenett med 
18 mm ruter! Sag delene ut med lauvsag.
Mal hesten pent – gjerne med friske farger.

trang og livsglede kan vel ikke få noe bedre 
avløp enn i guttenes lek med verktøy og 
redskap. Hånd og øye øves, og tenkeevnen 
skjerpes. Natur og teknikk blir interessant 
og levende.”

Sittatet er frå forordet til ”Arbeidsbok for 
gutter”, 1942 [2]. Dette er ei rein”hobbybok” 
med gode idear og inspirasjon som motivasjon. 
Det er lagt vekt på å bruke verktøy og materialer 
som ”bør fi nnes i hvert hjem”, og dersom ein 
må kjøpe skal det ikkje koste for mykje.

Denne boka er også prega av arbeidsteiknin-
gar og gode råd, men forfattaren vil også opp-
fordre gutane til å tenkje sjølv:

”Vær ikke altfor bundet av tegningene og 
tekstene. Det lønner seg nok å lese teksten 

grundig først, for det står mange gode råd 
der som det er bra å være oppmerksom på 
under byggingen, men det er ikke sikkert at 
alle har det verktøyet eller de materialene 
forfatteren brukte. Det er alltid en annen 
måte å lage tingen på. Vær praktisk og arbeid 
selvstendig!”

Dette som eit motstykke til ”Sløidlære …”. Kvar 
står vi i dag?

Kjelder
[1] Kjennerud og Løvdahl: Sløidlære for skole og 

hjem. 3 hefter. Forlag og årstal ikkje oppgitt.
[2] Rønningen, Odd (1942): Arbeidsbok for 

gutter, Ernst G. Mortensens Forlag, Oslo
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Valgfrie prøver − en tanke
Hvis jeg hadde 500 000 kr til å investere for, ville 
jeg selvfølgelig satse der jeg mener jeg får mest 
avkastning. Det å satse for å få mest mulig igjen 
for innsats og investering er en helt grunnleg-
gende tanke som gjelder i alle sammenhenger. 
Også ungdommer tenker slik.

Hva har så en ungdom å investere med i 
skolen?
– tid
– innsats

Hva får en ungdom igjen for sin innsats?
– kunnskap (kompetanse i Kunnskapsløf-

tet!)
– karakterer

Sannhet: En elev vil ha mest mulig avkastning 
for sin tidsbruk og sin innsats på skolen. 

Sak
Jeg har i fi re år praktisert å la elevene mine selv 
velge sine prøver. De velger fag, tema, tidspunkt 
og antall prøver. Mange elever har hørt om sys-
temet før de begynner på vår skole.

Gjennomføring
Jeg har 60 elever som jeg praktiserer denne 
ordningen med. De skriver seg på en liste som 
vist i tabellen under. De må selv skrive seg opp, 
og de velger tema helt uavhengig av medelever. 
Dermed har de bestilt en prøve, og bestillingen 
oppfattes av meg som lærer som en kontrakt 
som ikke skal brytes. Ved min skole er det prø-
vetid hver onsdag i et fast rom, kl. 14, i to skole-
timer. Rundt 20 elever stiller hver gang.

Navn Fag Tema

Even naturfag Miljø 

Snorre naturfag Organisk kjemi

Erlend matematikk Vektorer

Ida matematikk Algebra

Eirik matematkk Trigonometri

Elevene må bestille innen fredag uken før 
prøven skal gjennomføres. Å hvilken deilig 
følelse: Elevene kommer og spør meg fi nt om 
de kan ta en prøve! De får alltid ja, og de blir så 
glade, hver gang. Det er noe med at de bestem-
mer dette selv. Å ta en prøve blir en positiv opp-
levelse. Prøvetiden er fast og nærmest hellig. 
Hvis jeg er borte, så stiller en vikar. Ukene på 
skolen kan være skiftende, med omlegging av 
timeplan, turer, prosjekter m.m. Fordi dette 
opplegget avhenger av at elevene selv tar initia-
tiv og at de er i forskjellige grupper/klasser, så 

Glimt fra klasserommet:
Anne Grethe Aven

”Kan jeg få ta en prøve, lærer?”

Anne Grethe Aven, 
Bergeland videregående skole
avan6200@bergeland.vgs.no
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er det viktig at tid og sted er stabilt. De bestil-
ler prøve i ordinære timer, ved å stille på mitt 
kontor eller ved å sende en e-post. I år har vi 
prøvene etter skoletid, kl. 14. Tidligere har vi 
brukt noen av studietimene, det var også en god 
løsning.

Hvorfor begynte jeg så med dette?
Jeg burde nok hatt et pedagogisk-metodisk pas-
sende svar, men det har jeg ikke. Jeg velger å 
være ærlig: Jeg ble lurt en gang, og det likte jeg 
lite. Jeg skulle ha prøve med mine elever, avtalt 
på tradisjonelt vis. Så var det noen som hadde 
glemt at vi skulle ha prøve. De fi kk de andre 
elevene med seg, og så stakk alle hjem. Jeg ble 
sur. Jeg har ofte sagt at det er bedre at ting går 
riktig ille enn bare litt ille, for da gjør man noe 
med det. Så skjedde.

Jeg hadde noen år tidligere hørt et foredrag 
av Are Kjellså, lærer ved Bodø vgs. Han var (og 
er) veldig opptatt av at elevene skal oppleve å 
lykkes, f. eks ved å bli vurdert for det som de 
mestrer. De tanker han delte i sitt foredrag tok 
jeg tak i, utviklet, tilpasset, satte i system og fi kk 
aksept for hos mine kollegaer og hos ledelsen 
ved skolen.

Bruk av vurderingsresultatene
Innen en bestemt dato, f. eks tre måneder fram 
i tid så må alle ha avlagt prøver. Jeg krever to-
tre prøver i hvert av mine fag per termin. I for 
eksempel matematikk må de velge to forskjel-
lige temaer, og i tillegg må alle stille på heldags-
prøven som kommer på slutten i hver termin. 
I naturfag må de ha tre prøver om høsten, og 
to prøver om våren. I vårterminen må de også 
ha et foredrag. Noen elever velger å ta mange 
prøver, mens andre tar noen få. Enkelte elever 
tar ikke ansvar og gjennomfører ikke de prø-
vene de skulle – da setter jeg opp dato og tema 
for dem. I slike tilfeller er det ingen bønn hvis 
de skal ha vurdering i faget. Dette blir forstått 
av elevene. Ikke alle elever klarer nemlig å ta 
utfordringen å styre seg selv. 

Hvis en elev har tatt f. eks fem matematikk-

prøver, så lar jeg de to beste telle, forutsatt at de 
er fra to forskjellige temaer. På den måten blir det 
lov å feile. Dersom en elev mestrer mange tema, 
så vil det gi positivt utslag på heldagsprøven. 

Pedagogisk begrunnelse
Det heter seg at vi lærere skal måle eleven for det 
han eller hun kan, og ikke lete etter det eleven 
ikke måtte kunne. Dette er et positivt elevsyn 
etter min mening. Det er også meningsfullt for 
meg som lærer å sette fokus på det eleven kan. 
Min erfaring er at elevene liker at vi tenker slik. 
Det gir trygghet og er med på å styrke relasjo-
nen lærer – elev. 

Mange skoler lager prøveplaner for en hel 
termin eller til og med for hele skoleåret - gode 
gjennomtenkte planer der prøvene er fordelte 
over tid. Men slike planer kan etter min mening 
fungere godt for noen, men ikke for alle. I prak-
sis forrykkes planene med sykdom, turdager 
eller andre hendelser som en ikke kan forutse 
ved skolestart. Plutselig blir det fortetting av 
prøver. Det er også naturlig at elevene ikke alltid 
jobber etter samme lest. Tilpasset undervisning 
er et viktigere og viktigere tema i dagens skole. 
Soria-Moria ærklæringen har også økt trykket 
på dette. Tilpasset undervisning gir økt lære-
lyst sies det. Dersom elevene skal jobbe etter sitt 
tempo, ja så må de også vurderes etter sitt eget 
tempo.

Jeg har to barn som de siste årene har gjen-
nomført videregående skole, og jeg har observert 
et sterkt prøvepress. Mine barn var på jakt etter 
gode resultater, hver prøve var viktig og frem-
kalte ofte stress. Systemet tillot i svært liten grad 
å feile. Det savnet jeg. Mer enn én gang passet det 
dårlig med prøve, eller så kolliderte prøvene. Da 
er det så uendelig mye bedre at elevene får med-
bestemmelse og selv kan ta initiativ. Da motiverer 
de seg på en helt annen måte og de får kontroll 
og ansvar over sine egne vurderingssituasjoner. 
Dette kan støtte vårt ønske om at elevene skal 
ta ansvar for egen læring, i samsvar med den 
generelle læreplanen.

Opplegget er også mer rettferdig. Mange 
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føler at det tradisjonelle opplegget slår ut nokså 
vilkårlig. Elevene er veldig opptatt av at evalue-
ringen skal gi et riktig bilde av kompetansen, og 
den nye ordningen oppleves bedre i så måte.

Hvor mye har vurdering med læring å gjøre? 
Jeg mener de har klare og sterke forbindelser. 
Vi legger opp undervisningen til den måten 
eksamen praktiseres på slik at elevene våre er 
best mulig forberedt. Slik bør det også være 
underveis i skoleåret. Det kan bidra til å moti-
vere elevene i det daglige. Altfor mange elever 
fi nner skoledagen sin lite meningsfull. 

Ideer litt på siden…
Det fi nnes åpenbart gode måter å praktisere 
vurdering på som ennå ikke er tatt i bruk 
eller tenkt på. Jeg fristes til å sette fram noen 
tanker. 

Hva med å la elevene sende inn oppgaver 
til prøvene? Jeg har gode erfaringer med dette. 
Kravet er at elevene må levere oppgave med 
fasit i god tid, gjerne via e-post. Allerede her, 
ved utvelgelse av stoff og tillaging av spørsmål 
og svar, er læring skjedd - kun én deloppgave 
per elev. Og hva opplevde jeg før prøven? Jo, 
elevene utvekslet oppgaver, de diskuterte fag i 
friminuttet og de kommuniserte. Det kaller jeg 
gode lærings- og utviklingsvilkår.

Hva med å la elever én gang i løpet av året 
ta en liten prøve sammen med en medelev? Da 
utvikler de strategi. Det taktiske kommer fram: 
Alt fra å velge kompanjong, hva og hvordan de 
forbereder seg, til hvordan de gjennomfører 
prøven. Å gjennomføre vurderingssituasjoner 
sammen med medelever blir praktisert i mange 
fag, til og med på masternivå på universitetene. 
Men i matematikk på videregående skole så ser 
det ut for at vurderingene forblir stort sett som 
før. 

Drøm
At vurderingsituasjonene kan bli dreid fra ”teste 
deg” til ”vis hva du kan”. Det vil være et viktig 
bidrag til å gi elevene mer avkastning for sin 
tidsbruk og sin innsats på skolen.

Arbeidsfordelingene på gruppa var veldig 
bra, vi er jo så heldige at vi har noen som vir-
kelig kan bygge Lego, og noen som er gode til 
data. Vi bygde og programmerte for å teste de 
forskjellige tingene, og til slutt endte vi med 
en halvferdig doning som slår alle andre sin. 
Det var bare en gang en ble sittende arbeids-
ledig, men det fi kset vi fort!”

Under arbeidsperioden vokser vi ut av klasse-
rommet vi jobber i. Korridorer tas i bruk for 
utprøving av roboter, og små uformelle konkur-
ranser utkjempes med både smil og latter.

Det viktige etterarbeidet
En sak er å bygge, programmere og innhente 
data. En annen sak er å bruk disse dataene i 
beregninger. Også i denne fasen er det vesent-
lig å sette av tid til at elevene får arbeidet med 
dette på skolen i samarbeid med hverandre, og 
under veiledning fra lærer. Begrepene fra fysik-
ken og de matematiske modellene blir tydeligere 
for elevene når de nå kan ta utgangspunkt i noe 
de har laget selv og erfart hvordan oppfører seg. 
Fremdeles bør det også være mulig å gå tilbake 
og etterprøve resultater og innhente nye data 
dersom det blir behov for det. 

(fortsatt fra side 32)

tangenten 4 2006.indd   51tangenten 4 2006.indd   51 05.11.2006   23:18:4605.11.2006   23:18:46



4/2006 tangenten52

Gunnar Nordberg

Matematikklæreren – 
motivator og forbilde eller…?
I diskusjonen omkring matematikkfaget må vi 
våge å se litt på oss selv som representanter for 
faget. Det er mange som knytter sine meninger, 
holdninger og opplevelser av matematikk til en 
eller fl ere matematikklærere de har hatt.

Jeg har en ide om at det er en sammenheng 
mellom hvordan jeg selv betrakter meg som 
matematikklærer og hvordan mine elever og 
studenter ser på meg som matematikklærer, ja 
at det er en sammenheng mellom mitt syn på 
det å være matematikklærer og hvordan jeg selv 
underviser i faget.

I denne artikkelen vil jeg utfordre leseren til 
noe egenrefl eksjon, trekke fram lærerstudenters 
erfaringer fra egen skolegang, se på faktorer som 
er med på å forme oss selv som matematikklæ-
rere og til slutt se på hva lærere selv svarer på 
spørsmålet ”hvordan jeg kan bli en bedre mate-
matikklærer?”

Først noen spørsmål som vi kan refl ektere 
over.
• Hvorfor er jeg egentlig matematikklærer 

– er det ikke mye annet å bruke livet til?
• Hvorfor liker jeg matematikk – eller har 

utviklet meg til å like det i dag?
• Hva er det i eller ved matematikken som 

fascinerer, og er det faget i seg selv eller er 
det dens store anvendelse?

• Er det matematikk som vitenskap som 
fenger meg eller er det skolematematikken?

• Hvorfor syns jeg det er viktig at barn og 
ungdom skal bli glad i matematikk, eller 
syns jeg ikke det er så viktig?

• Er matematikk et realfag eller kan vi også 
kalle det et kulturfag?

• Hvordan klarer jeg å motivere elever til å 
lære den ”unyttige” matematikken, den 
matematikken der elevene oftest spør ”hva 
skal jeg med dette da lærer?”

• Ja hvorfor trenger alle yrkesgrupper 
matematikk – ikke bare vi som lever av å 
undervise i faget, og hvordan begrunner 
jeg i tilfelle det?

• Hva kjennetegner meg selv som matema-
tikklærer i egne og andres øyne?

• Hvilke forbilder har jeg som matematikk-
lærer?

• Hvilke tilbakemeldinger får jeg i forhold til 
min undervisning, og hvem er det som gir 
meg tilbakemeldinger jeg kan bruke i min 
egenutvikling?

• Hva slags matematikklærer er jeg i dag i 
forhold til for noen år siden?

Jeg regner med at de som leser denne artikkelen 
har et mer bevisst forhold til jobben som mate-
matikklærer enn mange andre. Jeg tror at dere 

Gunnar Nordberg, Høgskolen i Oslo, 
Avdeling for lærerutdanning
gunnar.nordberg@hio.no
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representerer lærere som både kan inspirere de 
elevene som liker faget, og også de elevene som 
har et negativt forhold til det.

Hva med å bruke disse spørsmålene som 
utgangspunkt for en samtale mellom matema-
tikklærere på samme skole? 

Min egen ”matematikkhistorie”
Det er etter min mening ganske interessant 
å høre om folks ulike opplevelser i forhold til 
matematikk. Ved oppstarten av studieåret for 
lærerstudenter har jeg de siste årene latt dem 
skrive sin egen matematikkhistorie. Histori-
ene har jeg summert opp og gitt tilbake til dem 
uken etterpå. Det har deretter blitt brukt som 
diskusjonsgrunnlag omkring deres framtidige 
rolle som matematikklærere. Spørsmålene har 
vært åpne og formulert slik:
• Hva tenker jeg på når jeg hører ordet mate-

matikk?
• Hvilket forhold har jeg hatt og har til mate-

matikken?

Studentene gir ulike typer svar. Noen svar går 
på innholdet i faget, ”Jeg tenker veldig på å 
regne ut ting, gange, dele, brøker, logikk”, ”Jeg 
tenker på tall, uttrykk, likninger, formler, geo-
metri og regneartene”. ”Det er bare ett svar i 
matematikken, jeg liker bedre å tolke, vurdere 
og diskutere ting”.

Andre svar går på følelser i forhold til faget, 
gjerne opplevelser fra egen skolegang., ”Den 
beste følelsen er når det "løsner" og du begyn-
ner å forstå ting”. ”Jeg har et anstrengt forhold 
til matematikk takket være min lærer på bar-
neskolen. Fikk høre at jeg sinket klassen”. ”Noe 
jeg likte spesielt godt var da jeg fant ut av ulike 
problemstillinger og fi kk en såkalt "aha-opple-
velse".

Jeg har lagt merke til i slike studentsvar er 
det mange som knytter både positive og nega-
tive utsagn til selve matematikklæreren, ”Jeg 
har stort sett et godt forhold til matematikk 
– har hatt dyktige lærere”. ”Jeg var ikke glad i 
matematikk fordi lærerne jeg hadde kalte elev-

ene ”dumme” hvis de ikke klarte noe. ”Både 
mine og lærernes forventninger til meg i faget, 
var negative. På ungdomsskolen gikk det opp 
et lys for meg”.

Læreren er en sentral person når vi spør 
om elevers og studenters holdning til faget. 
Jeg har erfart at både den positive og negative 
matematikklæreren underviser på barnetrinn, 
ungdomstrinn og videregående skole. Ved-
kommende er både gammel og ung, mann og 
kvinne. 

Hva former oss som matematikklærere?
Det er ikke lett å si. De fl este av oss vil antage-
lig og forhåpentligvis være en annen matema-
tikklærer i dag enn for en del år tilbake. Vi blir 
alle påvirket av ulike miljøer. Mange lærere jeg 
møter har sagt at de har blitt inspirert av arbei-
det til LAMIS, og da spesielt i forbindelse med 
matematikkens dag. Noen har også blitt inspi-
rert av at sine elever lykkes med matematikken, 
og føler at de selv kan ha noe av æren for det.

Andre ganger kan en enkelt oppgave, en 
enkelt situasjon eller et opplevd didaktisk 
dilemma, gjøre et slikt inntrykk at det vil prege 
oss som lærere for resten av livet. Jeg vil trekke 
fram to eksempler fra hver av kategoriene som 
jeg mener har hatt innvirkning på min egen 
rolle som matematikklærer. Jeg velger disse 
eksemplene fordi de antagelig vil si noe utover 
akkurat det konkrete som jeg beskriver.

To oppgaver

A Regn ut 
a

a a+
- +

+2

1

2

2

2
. (Hentet fra 

eksamen på ungdomstrinnet på 90-tallet)

På et kurs for sensorer kom det til en disku-
sjon fordi en lærer hadde fått inn et elevsvar der 
eleven helt enkelt skrev:

 

a

a a+
+

+
- = - =

2

2

2

1

2
1

1

2

1

2

Deretter fulgte en diskusjon om denne eleven 
burde få poeng på oppgaven siden han ikke 
hadde vist den standardiserte algoritmen eller 
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utregningsmåten. For meg var dette et eksem-
pel på en elev som kunne løsrive seg fra en 
bestemt fremgangsmåte i en situasjon der vi 
kunne bruke en langt enklere strategi. Å se at 
summen av to av brøkene er lik 1 viser en meget 
god matematisk teft. Jeg foreslo at eleven burde 
få tre av to mulige poeng.

Denne oppgaven var antagelig ikke laget 
bevisst for at dette skulle være mulig – men 
kanskje bør vi i langt større grad arbeide med 
å bruke oppgaver der elevene kan få bruke sine 
kreative evner på en bedre måte.

B Hva blir 37 · 43?
For noen av dere er dette en hoderegningsopp-
gave, men for de fl este vil dette være en oppgave 
der vi velger å bruke lommeregner eller papir 
og blyant. Dette er etter min mening et godt 
eksempel på en oppgave der vi kan bruke kon-
jugatsetningen til noe som jeg selv syns både 
er meningsfylt og inspirerende. Vi ser at dette 
er det samme som (40 − 3) · (40 + 3), slik at vi 
får 1591.

Hvilken glede har ikke mange elever av å 
kunne regne ganske kompliserte regnestykker 
i hodet? Hvordan drive systematisk opplæring i 
hoderegning på alle trinn i skolen? Og hva med 
kravet om føring av oppgaver – står dette kravet 
noen gang i veien for at vi kan dyktiggjøre elev-
ene i hoderegning?

To situasjoner
A Den fl inke matematikklæreren.
En av mine elever ved voksenopplæringen for 
mange år tilbake kom med følgende utsagn når 
vi snakket om det å undervise i matematikk: 
”Jeg hadde en kjempefl ink matematikklærer 
på ungdomsskolen en gang” og etter litt nøling 
fortsatte hun setningen ”Men, jeg forstod ingen-
ting av hva han snakket om” [2]. Hun pekte der 
på et avgjørende skille, skille mellom det å være 
en god matematikkpedagog eller en som selv er 
fl ink i faget. Vi er vel alle enige om at det er 
viktig å være dyktig i et fag som vi skal under-
vise i, men vi vet også at dette langt fra er en 

tilstrekkelig forutsetning. 
Hvordan kan vi som lærere sette oss inn i 

elevenes situasjon når disse virkelig sliter med 
å forstå noe som vi selv syns er enkelt? 

Dette er kanskje en av vår største pedago-
giske utfordringer.

B Matematikk i skolen – matematikk i livet.
Tom hadde gjennom hele ungdomsskolen fått 1 
på alle matematikkprøvene sine. På påskeprøven 
i avgangsklassen slo han til med en solid 2. Når 
vi gikk inn på besvarelsen så vi at her hadde han 
scoret fl ere poeng på en og samme oppgave. Og 
det var ikke de på de enkle og ferdig oppstilte 
regnestykkene, de vi som lærere anser å være de 
letteste. Nakne tall ga ikke Tom noen mening. 
Derimot hadde han riktig alle regnestykkene 
som handlet om mopedkjøring. Her var det en 
kontekst som interesserte, og da var verken tol-
king av grafer, beregning av bensinforbruk og 
utregning av bensinpris noe stort problem. 

Hva sier en slik situasjon om betydningen 
av kontekst i matematikkundervisningen? Jeg 
pleier å si det slik at et eksempel i matematikk-
boka ofte er et eksempel på et eksempel – det er 
vår oppgave å fi nne eksempler som er mer til-
passet våre egne elevers sitasjon, og ikke minst 
vil det være viktig at elevene lager sine egne 
eksempler for eksempel til bruk i sin regelbok.

To didaktiske utfordringer

A Hvordan forklare at 
1

4

1

4

1

2
+ = ?

Vi holder på i en 5. klasse og oppdager at 
mange elever legger sammen tellerne for seg 
og nevnerne for seg når de skal trekke sammen 
brøker

Vi har fl ere metodiske valg som å 
• bruke noe konkret for eksempel to kvarte 

epler som vi setter sammen til et halvt eple. 
(en konkret modell)

• tegne en rund pizza eller en fi rkantet kake 
som vi deler inn i fi redeler (halvkonkret 
modell)

• tegne abstrakte fi gurer der vi skraverer en 
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fi redel på en måte og en fi redel på en annen 
måte (halvabstrakt modell)

• bruke tallinja og dele den inn med fi re 
deler mellom hver hel (halvabstrakt 
modell)

• presentere regelen som sier at vi skal addere 
tellerne og beholde nevnerne (abstrakt 
modell)

Legg merke til forskjellen på et kvart eple og et 
kvart lakrissnøre. Et kvart eple vil ”se ut” som 
en kvart selv om vi ikke ser helheten, Deler vi et 
lakrissnøre i fi re like deler og viser fram den ene 
delen vil denne se ut som ett lakrissnøre.

Legg også merke til den visuelle forskjellen 
på om du deler en fi gur i fi re like deler og skra-
verer en fi redel to ganger på denne og om du 
skraverer en fi redel på to like fi gurer som også 
er delt i fi re like deler. I begge tilfeller benytter 
vi oss av bilder. Det første bildet gir en tydelig 
hjelp, mens det andre gir grobunn for misopp-
fatninger. Dette vil du oppdage hvis du tegner.

Poenget er ikke at vi skal gå like grundig og 
konkret til verks bestandig, men at vi må bevisst 
arbeide med overgangen fra det konkrete til det 
abstrakte langt oppover i klassene, og at bruk av 
tegning vil for mange representere en mulighet 
for å forstå matematikken. 

For mer lesing om ”fra konkret til abstrakt 
matematikkunnskap” anbefaler jeg Marit 
Holms bok Opplæring i matematikk [1].

B Hvordan kan vi starte opp arbeidet med lik-
ninger med to ukjente i en 10. klasse ?
Vi kan starte med å refl ektere over
• hva vi selv mener om de tre ulike meto-

dene, addisjon, innsetting og grafi sk, 
foretrekker vi selv en metode framfor en 
annen?

• hvordan har vi arbeidet med å løse liknin-
ger med en ukjent i denne klassen

• behersker klassen å tegne grafer til enkle 
funksjonsuttrykk?

• bør vi presentere ulike metoder parallelt 
eller skal vi ta en om gangen for ikke å 

”forvirre” elevene
• hvilken metode passer best til ulike opp-

gavetyper, eller ulike presentasjoner av 
likningssettene?

Jeg kunne gjerne argumentert for hvordan jeg 
selv liker å angripe dette punktet, men skal la 
det være i denne omgang. Poenget er at vi stadig 
står overfor slike valg som faktisk kan ha betyd-
ning for våre elevers forståelse av matematikk.

Det er både lett og vanskelig 
å undervise i matematikk
På fl ere kurs for matematikklærere har jeg stilt 
to enkle spørsmål. Jeg har spurt den ene halv-
parten om hvorfor det er lett å undervise i mate-
matikk, og den andre halvparten om hvorfor det 
er vanskelig. Dette har jeg blant annet oppsum-
mert i en artikkel i Tangenten ([3]). Det som er 
mest interessant med svarene er at de sier mye 
om hvordan vi selv ser på undervisning. Noen 
av svarene om at det er lett fokuserer mest på at 
faget er lett for oss selv, at det er rette eller gale 
svar, at det er strukturert osv. Andre sier det er 
lett fordi vi selv har oversikt over faget, elevene 
er motiverte og at faget har status. Noen av de 
som mener det er vanskelig, fokuserer på fak-
torer som ligger utenfor dem selv. Manglende 
forkunnskaper, negative innstillinger, for stort 
pensum, lite motiverte elever osv. Andre trek-
ker fram momenter som at det er vanskelig å 
få elevene til å tenke matematikk, differensier-
ingen er krevende og det er en stor utfordring i 
å få elevene til å yte optimalt. 

Det viktige for oss som matematikklærere er 
å skille mellom faktorer som vi selv kan gjøre 
noe med og faktorer som ligger utenfor vår egen 
innfl ytelse. Elevenes forkunnskaper kan vi ikke 
gjøre noe med i den klassen som vi har ansvar 
for. Men når det gjelder elevenes motivasjon kan 
vi som lærere absolutt påvirke denne.

Hvordan kan jeg bli 
en bedre matematikklærer?
På et matematikkverksted på LAMIS’ som-
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merkurs i 2005 stilte jeg dette spørsmålet og 
ba deltakerne tenke i to minutter samt notere 
ned noen setninger. Deretter satt de i grupper 
og diskuterte. Hver gruppe presenterte deretter 
noen punkter for resten av deltakerne.

Svarene var konsentrert omkring punkter 
som det var realistisk at den enkelte lærer eller 
skole selv kunne gjøre noe med. Nettopp derfor 
kan de ha verdi for andre. 

Lærerne peker på metodiske aspekter som 
”Mer aktivitet i undervisningen – gjerne fl ere 
innfallsvinkler til samme tema”. ”Å knytte akti-
viteter og utforsking til teorien gjennom sam-
taler og refl eksjon”. ”Differensiere gjennom lek, 
konkretiseringer og samtaler”. ”Ha mer indivi-
duell tilrettelegging” ”Mer samtale og diskusjon 
– hva er de gode spørsmålene?”

Noen pekte på holdningsmessige aspekter 
som i stor grad handler om å øke sitt bevisst-
hetsnivå og sitt mot i forhold til undervisnin-
gen. ”Å vise entusiasme i større grad”. ”Våge å ta 
litt sjanser i undervisningen”. ”Bli mer frigjort 
fra læreboka” ”Fokusere på elevene som ressurs 
for seg selv og andre”. ”Få elevene mindre resul-
tatorientert og mer opptatt av prosess og bruk 

av matematikk”. Et viktig punkt for mange var 
et sterkt ønske om at fl ere barn skal lykkes med 
matematikken i skolen.

Vi ser også at mange ønsker en dreining 
fra at matematikk skal være et passivt og stort 
sett skriftlig fag der elevene regner ferdig gitte 
oppgaver, til et fag hvor kommunikasjon og det 
muntlige aspektet er styrket. 

Når vi nå har sett på punkter som beskriver 
hvordan vi kan bli bedre matematikklærere, er 
det viktig å få fram at vi må gjøre ulike ting, 
blant annet avhengig av hva vi kjenner som 
styrke og svakhet med oss selv. Og jeg vil gjerne 
uttrykke et ønske om at vi tar sjansen på å prøve 
ideer og metoder som vi er litt redde for. Gjen-
nom å overvinne en viss redsel kommer vi oss 
videre. 

Litteratur
[1] Holm, Marit (2002). Opplæring i matematikk. 

Oslo: Cappelen akademisk.
[2] Nordberg; Gunnar (2003). Matematikklæreren. 

Oslo: Gaidaros.
[3] Nordberg, Gunnar ( 2001). ”Er det lett eller 

vanskelig å undervise i matematikk?” Tan-
genten 2/2001. Bergen.

Ekstremværoppgave (se fotografi  side 19)

I høst var mange skoleklasser og enkeltelever med på den såkalte ekstremværuken. Målsetnin-
gen var å måle nedbør mange, mange steder i Norge for å fi nne ut mer om lokale forskjeller i  
nedbørsmønsteret og for å engasjere barn og unge i målinger som har med vær og klima å gjøre. 
Mange steder ble nedbørsmålere delt ut som så ut som på fotografi et side 19.

Oppmerksomme elever kom og spurte om skalaen på utstyret kunne være korrekt. Vi har 
lagt en vanlig linjal ved siden av nedbørsmåleren og det ser absolutt ut som om skalaen og 
linjalen ikke viser det samme. 

Kan du forklare hvordan dette henger sammen? Her får du noen mål som kan være viktige 
i dine beregninger.

Utstyrets diameter (nede): 40 mm
Utstyrets diameter (oppe): 73 mm
Utstyrets høyde: 186 mm
Tykkelsen på veggen: 1 mm
Lykke til!
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ToMat står for ”Tilpasset opplæring i mate-
matikk” og er et samarbeidsprosjekt mellom 
Bodø Kommune og Høgskolen i Bodø knyttet 
til kunnskapsløftet. Prosjektet skal gå over tre 
år, 2005–2008, og skal være kompetansegivende 
for deltakerne.

Artikkelen forteller litt om hvordan vi orga-
niserte arbeidet og om våre erfaringer som 
lærer og som deltaker. Bildet viser resultatet fra 
småskolelærernes arbeid med geometri og tre-
dimensjonale fi gurer i et samarbeid med Kunst 
og Håndverk-lærer Mia Jensen på Høgskolen i 
Bodø. 

Når dette bladet kommer ut, er vi inne i 
andre året. Det har vært noen organisatoriske 
endringer siden artikkelen ble skrevet, så i dag 
er det bare dem som ønsker å formalisere (ta 
eksamen) som deltar. Det vil si at gruppene er 
omtrent halvert, men antall forelesninger er 
beholdt slik vi beskriver. 

Artikkelen har kanskje mest lokal inter-
esse, så i samarbeid med Tangenten har vi blitt 
enige om å gi en kort presentasjon her, og så 
kan de som er interessert lese hele artikkelen på 
www.caspar.no/tangenten/2006/tomat.doc

En matematisk portal laget av deltakerne på LilleToMat

Kort oppsummert har vi erfart:
På StoreToMat har arbeidet med mappetek-

stene ført til et økt samarbeid mellom matema-
tikklærerne på hver enkelt skole. Denne endrin-
gen ble til i løpet av året.

På LilleToMat ble det i vårsemesteret innført 
en arbeidsperiode med loggskriving og disku-
sjon på slutten av hver samling, først i gruppe 
og så i plenum. Dette har gitt gode resultater i 
forhold til nettverket og erfaringsdeling mellom 
lærerne fra de ulike skolene. 

Forfatterne av denne artikkelen er enige om 
at samarbeidsprosjektet har tilført begge parter 
ny og viktig kunnskap, både faglig og i forhold 
til hverandres arbeidsområder.

Tone Bulien, Trond Lekang

ToMat – et samarbeidsprosjekt 
i kunnskapsløftet

Tone Bulien, Høgskolen i Bodø
tone.bulien@hibo.no

Trond Lekang, Tverlandet skole
trond.lekang@bodo.kommune.no
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Boken inneholder 191 forsøk. Det er beskrivelse 
av utførelse med fargebilder samt forklaring 
på det man observerer. Den utstrakte bruk av 
fargebilder gir en tiltalende layout. Av emner 
som behandles er tyngdepunkt, en masses treg-
het, krefter, overfl atehinne, optiske illusjoner, 
strømning av luft, elektrisitet og magnetisme. 
Forsøkene vil ofte gi resultater som er overras-
kende, men logiske når man leser forklaringene. 
Nå vil neppe elever på de yngste trinn i grunn-
skolen kunne forstå disse forklaringene. Jeg vil 
imidlertid anslå at man fra fjerde trinn og opp-
over med fordel kan bruke disse forsøkene for å 
skape undring og interesse for fysikk. Interessen 
skapes ved de gode og konsise forklaringen som 
forklarer fenomenene ut fra fysiske lovmessig-
heter. Det eneste sted jeg kanskje kunnet ønsket 
en grundigere forklaring er ved forsøkene med 
luft og fart. Forklaringene her bygger på at tryk-
ket fra luften avtar når hastigheten til luften 
øker, men det kunne vært greit å gå litt dypere 
og forklare denne reglen ut fra partikkelbildet 
av gasser. 

Forsøkene krever sort sett lite utstyr. I de 
fl este tilfelle kan en lage utstyret selv. Med tanke 
på utstyrssituasjonen i grunnskolen er dette 
positivt. Har læreren vilje til å sette seg inn i 
og gjøre forsøkene, vil skolens eventuelt dår-
lige økonomi ikke være noe hinder da utgiftene 
til forsøkene i de fl este tilfeller vil være små. 
Bøygen vil heller være lærerens faglige trygg-
het og interesse. Dersom læreren ikke forstår 
forklaringene og føler at han kan forklare feno-
menene for elevene, vil han neppe utføre for-
søkene. Etter min vurdering kreves det en god 
kompetanse hos læreren for å få med seg alle 
forklaringene.

Forsøkene egner seg godt til demonstasjons-
forsøk og elevøvinger. I de senere år har også 
teknologi og design kommet inn som et element 
i skolen. I denne sammenheng tror jeg ikke for-
søkene egner seg så godt da man må følge en 
bestemt oppskift for å få forsøkene til å virke. I 
teknologi og design er det meningen at man står 
friere til å variere elementer for å nå et visst mål 
for eksempel når man lager en brokonstruksjon, 
kastemaskin eller bil. I den utstrekning elevene 
blir bevisst fysiske prinsipper ved forsøkene i 
Eksperimentboka, er det imidlertid mulig at 
man kan utnytte denne viten til kreative pro-
sjekter innen teknologi og design.

Svein Hoff

Otto Øgrim, Svenn Lilledal Andersen
Eksperimentboka
KOLOFON FORLAG
ISBN 82-300-0150-2
150 sider
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Otto Øgrim og Svenn Lilledal Andersen åpner 
Eksperimentboka (se anmeldelsen forrige side) 
med et eksperiment som går ut på å bestemme 
tyngdepunktet av en bokstabel. Tenk deg at du 
legger en bok på kanten av en bordplate. Stikker 
boka litt under halvveis ut vil den bli liggende 
der. Skal vi plassere to bøker oppå hverandre 
ved bordkanten holder det at den nederste stik-
ker en kvart boklengde ut forbi bordkanten 
mens den øverste stikker halvveis ut forbi den 
nederste. 

Bord

Bok 1

1/2

Bord

Bok 1
Bok 2

1/2

1/4

Forklaring: Den øverste boken ikke vippe ned 
fra den nederste og tyngdepunktet av begge til 
sammen som befi nner seg tre kvart boklengder 
fra enden blir også støttet opp av bordkanten.

Bord

Bok 1
Bok 2

1/4
1/2

1/6

Bok 3

Lager vi en stabel med tre bøker vil den neder-
ste kunne stikke en sjettedels boklengde ut forbi 
bordkanten mens de øvrige stikker en kvart 
og en halv boklengde ut forbi sine respektive 
underlag slik som i forrige eksperimentet.

Bord

Bok 1

Bok n

Bok 2

tyngdepunkt 
for n – 1 bøker

Vi kan spørre hvor langt den øverste boka stik-
ker ut når vi har en stabel med n bøker. Er det 
noen grenser for hvor langt ut vi kan bygge bok-
broen? Til dette tenker vi oss at stabelen med 
n – 1 bøker legges på den nederste boka som 

Christoph Kirfel

Eksperiment med tyngdepunkt 
fra ”Eksperimentboka”
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stikker litt ut forbi bordkanten. Tyngdepunktet 
for denne stabelen legges da rett over kanten av 
den nederste boka slik at stabelen ikke vipper 
ned fra denne. Den nederste boka sammen med 
stabelen oppå legges nå på bordkanten slik at 
det samlede tyngdepunktet så vidt holder seg 
innenfor bordet.

Vi kan nå se på de to tyngdepunktene der den 
ene representerer en vekt på n – 1 bøker mens 
den andre en vekt på en bok. Den horisontale 
avstanden mellom dem er en halv boklengde 
slik at vi kan fi nne deres felles massesenter når 
vi deler den halve boklengden på n.  

Dermed kan lengden den øverste boka stik-
ker ut forbi bordkanten beskrives slik:

 

1

2

1

4

1

6

1

8

1

10

1

2

1

2
1

1

2

1

3

1

4

1

+ + + + + +

= + + + + +Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

...

...

n

n

Rekken i parentesen spiller en viktig rolle i 
matematikken. Fortsetter vi den i det uende-
lige får vi Den harmoniske rekken. Denne er et 
mønstereksempel på rekker som divergerer, dvs. 
vokser over alle grenser, det betyr at den blir 
uendelig stor når n vokser. Dette kan vi innse 
på følgende måte:

n – 1 1

Vekt 1 Vekt n – 1

Felles massesenter
(tyngdepunkt)

 

1
1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

1

2

4
4

8

+ + + + + + + +

+ + + + +

> >

� � ��� ���

44

1

15

1

16
8

16

+ + +

>

� ������� �������
...

Her ser vi at vi ved å plukke en rekke påfølgende 
ledd fra følgen alltid kan få et bidrag på minst 
1/2 så mange ganger vi ønsker. Det betyr at 
rekken vokser over alle grenser og bokstabelen 
kan strekke seg så langt vi ønsker utover bord-
kanten. I alle fall i teorien.

For å fi nne ut hvor langt ut den øverste 
boken i bunken stikker må vi anslå hvor stor 
summen

 

1

2

1

4

1

6

1

8

1

10

1

2
+ + + + + +...

n

omtrent er. Her kan vi benytte oss av integra-
sjonsmetoden og får

1

2

1

4

1

6

1

8

1

10

1

2 2

1

2
1

1

1

+ + + + + + ª = +
+

Ú... ln( )
n

dx

x
n

n

Flaten under kurven y x= 1 2/( )  svarer omtrent 
til summen vi er interessert i.
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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

Spredningsmodeller
May Renate Settemsdal og Ingvill Merete 
Stedøy-Johansen

Matematikksenterets viktigste oppgave er å 
utvikle og spre gode arbeidsmåter og under-
visningsopplegg til alle nivåer i barnehage og 
skole. Utviklingsdelen foregår ved senteret, 
i nært samarbeid med elever og lærere ved 
skoler i Trondheim og omegn. Dette har vi 
etter hvert lang erfaring med, og senterets 
ansatte arbeider med kontinuerlig kvalitets-
sikring av slike opplegg. Det drives forskning 
og utviklingsarbeid ved senteret, der dette er 
sentralt. 

Når det gjelder spredning av våre opplegg, 
er vi fortsatt på leting etter gode modeller. 
Senterets ressurspersoner skal være aktører 
for spredning, men de må ha retningslinjer i 
forhold til hvordan spredning av gode under-
visningsopplegg skal føre til varig endring 
av praksis i skolen. Vi bruker resultater fra 
internasjonal forskning for å legge rammene 
for dette arbeidet. Det har ført til at enkelt-
stående kurs ikke lenger er noe vi vil bruke 
ressurser på. Vi prøver ut spredningsmodeller 
i kommuner og fylker som er villig til å satse 
på kvalitetsheving av matematikkundervis-
ningen over lengre tid. En slik kommune er 

Meldal kommune i Sør-Trøndelag.

Meldalsprosjektet
Meldal Kommune har i forkant vært gjennom 
en nesten toårig motivasjonsfase i samarbeid 
med Matematikksenteret. Lærere har deltatt 
på ulike kurs og de har vært med på demon-
strasjonsundervisning på egen skole, med 
May Renate Settemsdal fra NSMO som kurs-
holder og veileder. Denne fasen har vist seg å 
være viktig av mange grunner. For det første 
må lærerne oppleve at det fi nnes alternativer 
til det vi kan kalle tradisjonell matematikk-
undervisning, som i stor grad er basert på 
innøving av ferdigheter og selvstendig arbeid 
med lærebøkene med veiledning av en lærer. 
For det andre må de se at det fi nnes alterna-
tiver som de opparbeider tillit til. De må se 
og oppleve hvordan matematikk kan gjøres 
spennende og utfordrende, samtidig som de 
får tro på at dette vil gi bedre læring enn den 
tradisjonelle tilnærmingen til faget. 

Matematikksenteret er tungt inne i et 2-
årig prosjekt om matematikksatsing i Meldal, 
”Regn med Meldal”. Hensikten er å skape 
en felles forståelse for at målet med skolens 
matematikkundervisning er å utvikle elev-
enes helhetlige matematiske kompetanse, at 
det må skje med varierte arbeidsmåter og til-
passet opplæring, og at lærerne skal utvikle 
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kompetanse til å endre sin egen praksis i tråd 
med dette. 

For at lærerne skal bli trygge i en slik 
undervisningssituasjon og klare å gjøre lære-
stoffet til sitt eget kreves en langsiktig satsing. 
Å endre sin egen undervisningspraksis krever 
vilje, forståelse og grundig arbeid over tid. 
Denne prosessen er lærere i Meldal inne i nå, 
og de ønsker å innarbeide en undervisnings-
form der elevene er aktive og utforskende, og 
står i sentrum for egen læring. For å få til dette 
må det settes av tid til didaktisk refl eksjon, og 
ikke minst så må et slikt arbeid være forankret 
i kommunens og skolens ledelse. I tillegg er 
informasjon til, og engasjement fra foreldre-
nes side, en viktig og nødvendig forutsetning 
for å lykkes. 

Familiematematikk i Meldalsprosjektet
Lærerne i Meldal ønsker å endre matematikk-
undervisningen. Elevene vil oppleve nye, 
annerledes og varierte arbeidsmåter. Læreboka 
blir en av mange kilder, og læreboka kan bli 
lagt til side i perioder. I denne prosessen er det 
viktig å informere og engasjere foreldrene slik 
at de er orienterte om hva som foregår i skolen 
og kan støtte barna på beste måte. Derfor vil 
lærerne i Meldal også kjøre Familiematema-
tikk etter modell fra pilotprosjektet ved Mate-
matikksenteret. May og Ingvill gjennomførte 
kurs for foreldre og lærere våren -06 ved en 
barneskole i Trondheim. Evaluering og erfa-
ringer fra prosjektet skal videreføres i Meldal. 
Dette vil være et ledd i vår utprøving av spred-
ningsmodeller. 

Det er satt ned to prosjektgrupper bestå-
ende av lærere i kommunen. Lærerne fra pro-
sjektgruppene har deltatt på kurs i familiema-
tematikk ved senteret, og fl ere av dem var til 
stede på noen av kursene i pilotprosjektet. I 
løpet av våren 2007 skal det gjennomføres for-
eldrekurs i matematikk og matematikkdidak-
tikk ved alle skolene i kommunen. Målet er at 
foreldrene skal bli i stand til å oppmuntre og 
stimulere sine egne barns lyst til å lære mate-

matikk. Foreldrene skal ikke 
overta lærerens rolle, men få 
innsikt, kunnskaper og inter-
esse for å engasjere seg i barnas 
læringsarbeid. Denne delen av 
Meldalsprosjektet vil gi oss erfaringer som kan 
brukes til spredning av andre prosjekter som 
blir gjennomført ved senteret. (Vi arbeider 
blant annet med Matematikk i barnehagen, 
Matematikk og teknologi, Uteskolematema-
tikk og Matematikklubber).

Kommunikasjonskompetanse og 
grunnleggende ferdigheter
Vi tolker kompetansemålene i læreplanen som 
bestående av essensielt tre komponenter: Fer-
digheter, forståelse og anvendelse. Alle målene 
i læreplanen skal leses med henblikk på disse 
komponentene. For å kunne oppnå mate-
matikkompetanse i denne betydningen, må 
elevene få et mangfold av erfaringer gjennom 
matematikkopplæringen. Læreplanen skal i 
utgangspunktet ikke si noe om arbeidsmåter, 
og dermed ikke gi noen føringer i forhold til 
hvordan elevene skal skaffes slike erfaringer. 
Men hvis vi leser beskrivelsene av de grunn-
leggende ferdighetene slik de er presentert for 
matematikkfaget, vil vi allikevel få god hjelp. 
Gjennom de tre grunnleggende ferdighetene 
betegnet som ferdigheter i lesing, skriving og 
muntlig, vil elevene få utviklet sin kommuni-
kasjonskompetanse. 

Sammen med lærere og elever i ulike pro-
sjekter har vi testet ut en oppgavemodell som 
gir trening og erfaring med nettopp dette. Det 
er en type samarbeidsoppgave som samtidig 
kan brukes på alle fagtemaer i læreplanene, 
og på alle nivå i skolen. Vi gir et eksempel 
nedenfor, og henviser til fl ere eksempler på 
Matematikksenterets nettsted.

Eksempel
Samarbeidsoppgave om geometriske former 
og begreper, kommunikasjon og logisk reson-
nement. Fra: Get it together - Math problems 
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for groups. Grades 4 – 12 Tim 
Erickson, Equals, Lawrence 
Hall of Science. Berkeley, Cali-
fornia ISBN 0-912511-53-2
Gruppestørrelse: 3–5 personer 

(4 er ideelt)
Utstyr: Hobbypinner

Gruppa skal fram til en geometrisk fi gur 
laget av små pinner. Når de har laget fi guren 
skal den skisseres på et svarark.

De får utdelt pinner og seks lapper med 
opplysninger om fi guren. Lappene ligger i rek-
kefølge fra A til F med baksiden opp. Gruppe-
medlemmene leser en lapp hver. Førstemann 
trekker og leser sin lapp mens de andre hører 
på. Lappen kan leses om igjen, men de andre 
på gruppa skal ikke se, bare høre. Det er mulig 
å fi nne fram til fi guren med de første fi re lap-
pene. Når førstemann har lest sin lapp, gruppa 
har diskutert hva det betyr og gjort det de kan 
gjøre, leser andremann lapp nummer to. Hvis 
det er behov, leser førstemann sin lapp på nytt 
igjen. Slik fortsetter det til fi re lapper er lest, 
og gruppa har prøvd å løse oppgaven ut fra 
opplysningene på alle fi re lappene. 

Hvis gruppa ikke er sikker, og trenger fl ere 
opplysninger, kan de lese en eller to ekstra 
lapper. Hvis de mener de har funnet fi guren 
etter fi re lapper, sjekker de på nytt at opplys-
ningene på de fi re lappene stemmer. Deretter 
leses de to siste lappene som kontroll.

Når gruppa har løst oppgaven, skal de lage 
en liknende oppgave selv. Den skal de bytte 
med en annen gruppe. Når gruppene har løst 

hverandres oppgaver, må ”lagene” godkjenne 
hverandres løsninger. 

Vi oppfordrer leserne til å prøve ut denne 
og liknende oppgaver med klassene sine. Det 
vil garantert føre til matematiske diskusjoner, 
øving på grunnleggende ferdigheter og utvik-
ling av kompetanse.

A
Figuren består 
av 11 pinner. 

Pinnene skal ikke 
brekkes og ingen 

av dem ligger oppå 
hverandre. 

B
Ingen pinner er 

utenfor femkanten.

C
Alle trekantene er 
likesidete, men 
femkanten er 

ikke likesidet. Alle 
pinnene er like 

lange.

D
Det er fi re trekanter 

i fi guren.

E
Hver trekant deler 

pinner med to 
andre trekanter

F
En av trekantene 

er større enn de tre 
andre.

Ekstrem forvandling!
Gerd Åsta Bones 
På vegne av Kjersti Wæge, Anne Gunn 
Svorkmo og Gerd Åsta Bones ved Matema-
tikksenteret 

Utvikling av matematikkrom ved Lade skole 
i Trondheim – Et samarbeidsprosjekt mellom 
skole, hjem og Matematikksenteret. 

Lade skole er en 1–10-skole med ca. 500 
elever.
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Et foreldre-initiativ har bidratt til at Lade 
skole i Trondheim i dag har sitt eget innby-
dende, fl eksibelt og velutstyrte matematikk-
rom. 

Elever og lærere gleder seg til å ta det nye 
rommet i bruk og venter med iver på at alt skal 
bli klart til åpningsdagen!

Både foreldre, lærere og elever ved skolen 
har bidratt til at rommet nå står ferdig – knapt 
et år etter at det hele startet. En høytidelig 
markering av begivenheten, med snorklip-
ping og alt som hører til, er planlagt allerede 
i neste måned. 

Starten på prosjektet
Foreldre ved skolen ønsket å bidra til at elevene 
skulle få en mer elevaktiv matematikk-under-
visning. På deres initiativ ble det bestemt at et 
av tiltakene skulle være å innrede et matema-
tikkrom. 

Skolen har tidligere deltatt i et satsingspro-
sjekt i matematikk for Trondheimsskolene. De 
ville gjerne fortsette denne satsingen og øke 
kompetansen både blant lærere og elever. 

Tiltaket med et eget matematikkrom ble 
godt mottatt og raskt integrert i deres planer. 

Et egnet rom, nokså nedslitt, ble valgt ut 
og satt av.

Matematikksenteret har overordnet ansvar 
for den faglige delen.
Matematikksenteret ble forespurt om å ta det 
overordnede ansvaret for den faglige delen av 
prosjektet. Vi så på dette som et viktig utvi-
klingsprosjekt for senteret og 3 ansatte fra sen-
teret ble satt på prosjektet. Ved å delta i hele 
prosessen med å utvikle et matematikkrom, 
kunne vi skaffe oss erfaringer som vi kunne 
systematisere og spre i etterkant. 

Vi bestemte oss for at vi sammen med Lade 
skole ville utvikle det ”ideelle matematikk-
rommet” med en visjon om at 

”Matematikkrommet ved 
skolen skal 
være kjernen i all 
undervisning i faget”
Matematikkrommet skal prege 
all matematikkundervisning som foregår på 
skolen, også utenfor selve rommet. Matema-
tikkrommet skal være et levende, aktivt og 
dynamisk rom, samtidig som det er et fl ek-
sibelt, funksjonelt og brukervennlig rom. 
Rommet skal ha plass for utstilling som er 
lett å skifte ut. Digitalt verktøy som pc’er og 
programvare i matematikk er nødvendig i til-
knytning til rommet. 

Ei kjernegruppe bestående av foreldre, 
lærere og representanter fra matematikk-
senteret ble etablert. Forankring hos alle på 
skolen er en viktig forutsetning for å nå visjo-
nen. Gjennom å fokusere på at lærere og elever 
skulle utvikle et eierforhold til matematikk-
rommet, opplever vi nå at alle er delaktige, 
også de lærerne som ikke underviser i mate-
matikk.

Matematikksenteret har bidratt med:
– Prosjektledelse, planlegging og frem-

driftsplaner 
– Utarbeidelse av utstyrslister – inklusive 

trinnpakker som er plassert på arealene 
til hvert trinn

– Forslag til inndeling av rommet i seksjo-
ner 

– Valg av innredning
– Kurs-rekke for lærerne 
– Temakveld for foreldre
– Undervisningsopplegg og maler til å 

utvikle nye opplegg

Utstyr som har et stort bruksområde ble høyt 
prioritert. Det ble kjøpt inn dobbelt opp av 
mesteparten av utstyret, slik at det alltid fi ns 
tilgjengelig på matematikkrommet og i tillegg 
kan hentes ut ved behov. Utvikling av egne 
trinnpakker har foregått i samarbeid med 
lærerne på det enkelte trinn.
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Foreldreopplegg
Foreldrene har blitt invitert 
til en temakveld om elevaktiv 
matematikk og konkretise-
ringsutstyr i matematikkun-
dervisningen. Dette inspirerte 

til (foreldre-initiativ):

Innkalling til dugnad 
i forbindelse med matematikkrom

Matematikkrommet som utvikles på Lade 
skole er et samarbeidsprosjekt mellom 
foreldrene og skolen. I den forbindelse vil det 
bli arrangert dugnad for foreldre og foresatte 
onsdag 26. april og torsdag 27. april. Vi skal 
blant annet male matematikkrommet, lage 
diverse konkreter på sløyden og sy gardiner. 

Etter ”matematisk aften” på Lade skole ble vi 
kontaktet av mange foreldre som gjerne ville 
bidra i arbeidet med å utvikle matematikk-
rom på Lade skole. Vi er interessert i å vite om 
noen foreldre kan skaffe plank til konkreter, 
gardinstoff, maling eller lignende?” 

Skolen investerte kr 30.000 i prosjektet, 
resten av budsjettet er dekket av sponsorer, 
både private og offentlige. Foreldregruppa 
har hatt ansvaret for å skaffe midlene. Mate-
matikksenteret har hjulpet til med utforming 
av søknader.

Selv om matematikkrommet nå står klart, 
kommer vi fra senteret ikke til å trekke oss 
tilbake. Det er nå det er viktig å holde fast og 
sørge for at rommet og utstyret blir brukt!

Vi vil ikke slippe prosjektet før det har gått 
minst et år til. I løpet av dette året vil vi være 
med på å sørge for at utstyret blir tatt i bruk. 
Elever og lærere skal bli trygg på bruk av kon-
kretiseringsutstyret og kjent med muligheter 
for bruken. Vi har etablert UMAR-grup-
per (Undervisning på matematikkrom) ved 
skolen. Med utgangspunkt i erfaringer fra kurs 
forrige skoleår skal UMAR-gruppene utvikle 
sine egne undervisningsopplegg. Vi fra sen-

teret gir tilbakemelding på disse oppleggene 
før de prøves ut i klassene. En forutsetning er 
at oppleggene som utvikles, er direkte knyttet 
opp mot mål fra Kunnskapsløftet. 

Rapport
Vi er i ferd med å skrive en rapport fra pro-
sessen med å utvikle et matematikkrom fra 
begynnelse til slutt. Heftet skal være til støtte 
for andre skoler i Norge som også vil etablere 
et eget matematikkrom og/eller trinnpak-
ker. Kursopplegg og undervisningsopplegg 
vi har utviklet i sammenheng med prosjek-
tet vil inngå i rapporten. Rapporten er plan-
lagt ferdig i løpet høsten 2006 og vil i første 
omgang bli lagt ut på nettsidene våre og senere 
utgitt i et hefte. 

Besøksskole
Lade skole ønsker i tida fremover å dele sine 
erfaringer og tar gjerne i mot besøk. Henven-
delse skjer direkte til skolen:
http://skole.trondheim.kommune.no/lade/

Nye nasjonale prøver i 
Norge fra høsten 2007
Hvilke endringer legges det opp til, og hva er 
formålet?

Hva er forskjellen på en matematikkprøve 
og en prøve i grunnleggende ferdigheter i å 
kunne regne?

Ny gjennomføring av nasjonale prøver.
27. mars 2006 [1] kunngjorde kunnskapsmi-
nister Øystein Djupedal at det høsten 2007 
skal gjennomføres nasjonale prøver i grunn-
leggende ferdigheter i å kunne regne og i lesing 
på norsk og engelsk. I 2007 er det bare elever på 
5. og 8. trinn [1, 2] som skal prøves. Prøvene 
skal avholdes tidlig på høsten, og siden Kunn-
skapsløftet (LK06) har kompetansemål etter 
4. og 7. trinn, er 5. og 8. trinn et naturlig valg. 
På bakgrunn av erfaringer fra prøvegjennom-
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føringen i 2007, vil det bli tatt stilling til om 
prøvene skal utvides til i fremtiden å omfatte 
fl ere trinn. 

Forslag til nytt rammeverk for de nasjonale 
prøvene forelå fra Utdanningsdirektoratet 
30.06.06, og 12.09.06 ble rammeverket [2] ved-
tatt i Kunnskapsdepartementet. Leseprøvene 
utvikles ved Nasjonalt lesesenter (Universitetet 
i Stavanger) og ved ILS (Universitetet i Oslo), 
lesing på engelsk ved Universitetet i Bergen og 
regneprøvene ved Nasjonalt senter for mate-
matikk i opplæringen (NTNU). Faggruppene 
har de siste månedene jobbet hektisk for å 
utvikle prøver som er tilpasset kravene i det 
nye rammeverket.

Hvilke endringer legges det opp til, 
og hva er formålet ?
De nasjonale prøvene skal kartlegge i hvilken 
grad elevenes ferdigheter er i samsvar med 
læreplanens mål for de grunnleggende ferdig-
hetene lesing på norsk og engelsk og regning, 
slik de er integrert i kompetansemål for fag i 
LK06 etter 4. og 7. årstrinn [2, 3].

Prøvene skal ikke være diagnostiske. De 
skal være en del av et sammenhengende prøve 
– og vurderingssystem, som for øvrig består av 
blant annet kartleggingsprøver, karakter – og 
læringsstøttende prøver, veiledningsmateriell 
og internasjonale studier. De nasjonale prø-
vene skal primært gi informasjon om gruppe 
og trinn til lærer, skoleleder og de ulike byrå-
kratiske nivåene, men de skal også ha en peda-
gogisk verdi. Gjennom resultatet på prøvene 
kan lærere, elever og foresatte få indikasjon 
på om videre kartlegging av enkeltelever er 
nødvendig. Slik kan prøvene være en hjelp i 
tilpassing av undervisningen for den enkelte 
elev. 

Hva er forskjellen på en matematikkprøve og 
en prøve i grunnleggende ferdigheter i å kunne 
regne ?
Regneprøven skal kartlegge i hvilken grad 
elevenes regneferdigheter er i samsvar med 

kompetansemål der regnefer-
digheter er integrert. Det er 
altså ikke en prøve i matema-
tikk etter læreplanens kompe-
tansemål i dette ene faget, men 
en prøve i regning som en del av fagkompetan-
sen i alle fag, slik grunnleggende ferdigheter i 
regning er et mål i alle fag (også matematikk) 
etter LK06. Det må lages prøver som måler 
det elevene må beherske innenfor området 
regning for å kunne lære og utvikle seg i alle 
fag. Hva innebærer så dette?

Rammeverket [3] knytter de grunnleg-
gende ferdighetene i regning til områdene 
tall, måling og statistikk, og presiserer at dette 
innebærer tallforståelse, måleferdighet og 
tallbehandling knyttet til et bredt spekter av 
oppgaver og utfordringer i faglige og daglig-
dagse sammenhenger. Videre poengteres at 
regneferdigheter også handler om å kunne 
tolke og lage grafi ske og andre kvantitative 
fremstillinger, og at anvendelse av regning i 
ulike sammenhenger skal vektlegges. I denne 
forbindelse er ord som forstå, refl ektere over og 
vurdere resultater fremhevet.

Sitat fra rammeverket for de nasjonale prø-
vene:

Området tall omfatter hvordan tall inngår 
i systemer og mønstre, relasjoner mellom tall 
og kvantifi sering av mengder og størrelser. Det 
omfatter videre det å bruke tall og foreta bereg-
ninger i praktiske sammenhenger og vurdere 
svarenes rimelighet. Personlig økonomi, priser 
og valuta er temaer som inngår i dette områ-
det.

Måling handler om å sammenlikne og knytte 
tallstørrelser til objekter og mengder. Måling 
dreier seg også om vurdering av resultater og 
framstilling av data fra observasjoner og målin-
ger. Temaer som vekt, lengder, fl ater, tid og rom 
hører med i dette området.

Området statistikk omfatter å organisere, 
analysere, presentere og vurdere data og grafi ske 
framstillinger. I analysen av data hører med å 
beskrive generelle trekk ved datamaterialet.

tangenten 4 2006.indd   66tangenten 4 2006.indd   66 05.11.2006   23:18:5605.11.2006   23:18:56



Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen 67

Regneprøvene høsten 2007 
vil bestå av to typer oppga-
ver: fl ervalgsoppgaver og åpne 
oppgaver. I rammeverket er 

et av kravene at minst 70 % av oppgavene i 
et oppgavesett skal være fl ervalgsoppgaver, 
dvs. oppgaver hvor elevene bare skal krysse 
av for riktig svar. Resten vil være åpne opp-
gaver, og her må elevene vise hvordan de er 
kommet fram til svaret. Gjennomføringstiden 
for prøvene på 5. trinn skal ikke overstige 90 
minutter og 120 minutter på 8. trinn. Prøvene 
skal kunne rettes på 10 minutter, men for å 
ha nytte av dem til pedagogisk bruk, må den 
enkelte lærer regne med å bruke tid i etterkant 
til å følge opp resultatene.

Det er en stor utfordring å lage gode fl er-
valgsoppgaver i regning, et fag hvor vi har tra-
disjon på å vektlegge at elevene skal vise pro-
sess når de løser en oppgave. Etter å ha prøvd 
ut oppgavene åpne, vurdert og analysert fl ere 
hundre elevsvar og laget fl ervalgalternativene 
ut fra dette, mener vi allikevel at vi vil komme 
godt ”i mål”. Undersøkelser vi har gjort viser 
at elever opplever fl ervalgsoppgaver motive-
rende, og studier av fl ervalgsoppgaver [4] viser 
at denne typen oppgaver gir like pålitelige 
resultater som åpne oppgaver.

For tiden piloteres prøvesett av oppgaver 
som skal bli til regneprøvene høsten 2007. 
Videre arbeid vil bestå i vurdering og grun-
dige analyser av pilotene. I tillegg skal det lages 
veiledningsmateriell som skal tilrettelegge for 
pedagogisk etterbruk på den enkelte skole. 

Vi har som mål at prøvene skal bli et verk-
tøy som kan brukes i den enkelte lærers tilret-
telegging av undervisning, samtidig som sko-
leledere, skoleeiere, de regionale myndigheter 
og det nasjonale nivå får data som kan brukes 
til kvalitetsutvikling på de respektive nivåer i 
skoleverket. Nasjonale prøver i grunnleggende 
ferdigheter i å kunne regne har dato for gjen-
nomføring 25. september 2007.

Eksempel på oppgave
Nedenfor er et eksempel som viser samme 
oppgave som fl ervalg og som åpen oppgave.

Oppgaven var en av de åpne oppgavene i 
settet på 7. trinn våren 2005.

Referanser
[1] odin.dep (pressemelding 27. mars 2006)
[2] o din.dep.no/kd/norsk/aktuelt/nyhe-

ter/070021-210082/dok-bn.html
[3] www.udir.no/templates/udir/TM_Artikkel.

aspx?id=2135
[4] folk.uio.no/rolfvo

Eksempel på åpen oppgave

Anita har sett en genser som er på salg.
Den har kostet 150 kr og er nå satt ned med 
20 %.
Hvor mye må Anita betale for genseren?

Oppgaven som fl ervalgsoppgave

Anita har sett en genser som er på salg.
Den har kostet 150 kr og er nå satt ned med 
20 %.
Hvor mye må Anita betale for genseren?
Kryss av for rett svar.

 30 kr  70 kr  120 kr  130 kr
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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-adres-
ser 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!!!

tangenten 4 2006.indd   68tangenten 4 2006.indd   68 05.11.2006   23:18:5705.11.2006   23:18:57



Landslaget for matematikk i skolen 69

Lederen har ordet

Då er vi kome godt i gong med 
det nye skuleåret og den nye 
Læreplanen er sett ut i praksis. 
Dette har ikkje berre gått knir-
kefritt for seg, og vi har all grunn 
til å stoppe opp litt, tenkje gjen-
nom og verte medviten på kva 
vegval vi tek. Eg tenkjer spesi-
elt på problemstillingar omkring 
elevvurdering. 

Planen gjev oss mellom anna 
to sentrale utfordringar. For det 
første må vi defi nere kva ele-
vane skal lære og ende opp 
med å kunne. I dette ligg arbei-
det med dei lokale læreplanane 
og konkretiseringa av dei nokså 
runde formuleringane i planen. 
Her er det ei stor utfordring ikkje 
berre i å konkretisere dei ”enkle” 
måla, knytt til faktakunnskap og 
ferdigheitar, men også dei måla 
som går på meir avansert mate-
matikk, som problemløysing, 
utforsking og kreativt arbeid. 
Her ligg også utfordringa med 
å formulere kompetansemåla 
slik at også elevane skjøner 
kva dei skal lære. Men i dette 
arbeidet med å bryte ned måla 

til detaljnivå, ligg også det krev-
jande arbeidet med å lage ulike 
mål for ulike elevar. Alle elevane 
og alle gruppene kan ikkje nå 
dei same måla og i alle fall ikkje 
til same tid. Vi er nøydt til å til-
passe.

Den andre utfordringa vert 
å fi nne ut om elevane verkeleg 
har lært seg det vi har sett opp 
som mål. Når eg ser på mykje 
av arbeidet som skjer rundt 
om i mange kommunar, så kan 
det sjå ut til at dette er noko 
heilt nytt. – No skal vi teste alle 
elevane. Det er no eg følar stor 
trong for å stoppe opp litt. 

Vi har då testa elevane våre 
så lenge det har eksistert skule 
i Norge! 

Vi har testa dei gjennom 
jamlege prøvar og ikkje minst 
gjennom den daglege kontak-
ten. Det kan godt vere vi kan 
verte endå meir systematiske 
i vurderingsarbeidet, men det 
betyr ikkje at testing av elevar 
ikkje har eksistert. Det er klart 
vi må vite kva elevane skal lære, 
og det skulle berre mangle at vi 

ikkje følgde opp og kontrollerte 
kva dei fekk med seg. Men vi 
skal likevel vere på vakt mot det 
som er i ferd med å skje no:

Det kan sjå ut til at det enkelte 
stader går mot eit kartleggings-
hysteri. Grete Tofteberg pleier å 
seie at ”Grisen vert ikkje tjukkare 
av å vege den mange gonger”, 
og det er jammen sant. Skal ein 
bruke mykje tid på felles kom-
munale testar, må ein vere klar 
over at dette får konsekvensar 
for undervisninga. Det vil stele 
tid frå sjølve undervisninga. Det 
kan skape ein pressituasjon for 
lærar og elev som kan resultere 
i at ein legg opp undervisninga 
mot eit einaste mål, nemleg å 
score høgt på den kommunale 
testen. 

Skal ein gå i gang med 
utstrakt bruk av formelle testar 
og kartlegging må ein vite kva 
desse testane kan seie noko 
om, og kva dei ikkje måler. 
Vidare må ein ha ein plan for kva 
ein skal gjere om nokon ikkje 
oppnår dei resultat ein ønskjer 
eller at nokon av elevane scorar 
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langt høgare enn forventa. Er 
skuleeigarane like ivrige etter 
å setje inn nok ressursar slik 
at vi har moglegheit til å drive 
tilpassa undervisning eller er 
målet testinga i seg sjølv? Ein 
lærar fortalte at på hennar skule 
skal testinga i matematikk skje 
med jamlege intervju med kvar 
elev av kontaktlæraren, sjølv 
om han faktisk ikkje har eleven i 
matematikk. Ein kan spørje seg 
kor godt matematikkundervis-
ninga vil ha av dette. 

Mitt ønske i dag er å mane 
til oppvaking. Sjå rundt dykk, 
kva skjer på din skule, i din 
kommune? Ver delaktig og få 
elevvurdering inn i eit fornuftig 
spor. La målsettinga vere at vi 
testar saman med elevane, fordi 
vi ønsker å skape forbetring. 
Med dette som utgangspunkt, 
og ved å være selektiv og kre-
ativ på kva ein målar, kan ein 
altså nytta måling til å få eleven 
til å bli betre på dei områda der 
han treng det mest. – Er Lars 
god på vinklar, treng han verken 
måling i det eller meir terping. 
Saman med lærer set han seg 
nye mål ut i frå kva han må bli 
betre på. For vi set mål for å vite 
kva eleven skal setje fokus på 
(og dermed forbetre), ikke berre 
for å skildra ein status kvar han 
står.

Sommerkursrap-
porten 2005 – en 
beklagelse
Svein H. Torkildsen
Alle dere som var på sommerkurset 2005 i Asker, skal nå 
ha fått rapporten i posten. Det er en lang og møysommelig 
prosess som til nå har vært utført av medlemmer på friti-
den, og regelen har nok vært at rapporten kommer seinere 
enn de fl este setter pris på. Det gjelder så vel kursdeltakere 
som redaktører. Rapportene for 2005 ble samlet inn av Guri 
Anne Nordtvedt og en god del ble bearbeidet av henne. Da 
undertegnede ble ansatt som sekretær ble en av oppgavene 
å bidra med redigering av rapporten. I denne overgangen har 
det dessverre foregått en beklagelig glipp idet fi re rapporter 
er utelatt fra den boka dere nå har fått. Det gjelder følgende 
artikler:

Gunnar Nordberg: Matematikklæreren, motivator og forbilde, 
eller … ?

Bones/Svorkmo: Terningens røtter og vinger
Oddveig Øgaard: Fra opplevelse til grafi ske framstillinger 

– hvor skal vi starte?
Knut Åge Teigen: Matematikk i praksis – fi lmpakke til alle 

barneskoler.

Vi som har ansvaret for produksjonen, beklager på det ster-
keste at bidragene ikke kom med i det første opplaget av 
den trykte rapporten. Det føles sårt overfor de bidragsyterne 
som har vært ute i tide med sine artikler. Styret vi ta stilling 
til hvordan disse artiklene kan få sin fortjente plass i vårt 
trykte materiale. I første omgang vil de bli redigert som de 
øvrige artiklene og lagt tilgjengelige på nettsiden til LAMIS. 
Kursdeltakere og andre kan laste dem ned fra nettet. Så 
håper vi at disse gode artiklene vil vise mange fl ere enn dem 
som har vært på kursene våre at det virkelig er noe å hente 
ved å delta. Disse fi re artiklene viser den bredden det er i 
aktivitetene på sommerkursene.
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Vil du ta elevene med inn i en 
tallverden der de attpåtil kan 
vinne premier? En verden med 
tallregning der førsteklassin-
gene og alle andre både på 
grunnskole og videregående 
kan delta? 

Lamis inviterer skolene til å 
la elevene studere tallpyramider 
og sende inn en prosjektrap-
port. Det vil bli premiert med 
Happy Cubes.

Undersøkelses- og 
kontorlandskaper

Lamis inviterer klasser og elever 
til å studere og utforske tallpy-
ramider. Ole Skovsmose hevder 
at elevene bør få arbeide både 
i ”undersøkelses  landskap og 

kontorlandskap”. Han sa at 
barna kan gå trøtt av for mye 
utforsking og opplevelsesglede. 
De kan trenge perioder med 
roligere rutinearbeid og trening 
før de igjen får overskudd og 
lyst til mer moro og utforskning 
i matema tikkens verden. Men 
siden har jeg tenkt: Er det alltid 
så stor forskjell mellom de to 
landskaper? Er det ikke vanlig-
vis rutinearbeid i forskning? Og 
vil ikke mange barn lete etter 
system i rutineoppgaver, for å 
få det unnagjort? 

Hva er tallpyramider?

Tallpyramider er et addisjons-
system der hvert tall er en sum 
av de to tallene nedenfor, altså 

opp ned i forhold til Pascal sin 
tallpyramide. Det er en måte å 
summere to eller fl ere tall på, 
ved at summen av to og to tall 
skrives over de to tallene. Det er 
eneste regel. Dette er en kjekk 
måte å regne på som også 
første klassinger får til. 

Jeg aner ikke hvem som 
oppfant tallpyramidene. Jeg går 
ut fra at jeg har dem fra andre, 
men jeg var i alle fall med på å 
presentere dem i heftet Mate-
matikkens dag 2006. 

Hva er utfordringen? 

Utfordringen er å fi nne syste-
met: Hvor mange mulige bunn-
linjer kan det være i en tallpyra-
mide med et gitt antall etasjer 

Kurt M. Klungland

Tallpyramider – 
eller ”10 på topp”
– et forskningsprosjekt for elever

2 4 5 1 ? 5 ? ?

6 9 ? 9 6

15 ? 10

?

?

2 0 1 1 0 2

2 2 2
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etter gitte regler?
To-etasjes pyramider er 

enkle (men ikke de enkleste). 
Da fi nner vi bare ut hvor mange 
ulike måter en kan lage et tall 
som sum av to mindre tall. 

Tre-etasjes pyramider er 
også nokså enkle. Det klarer 
mange barn i småskolen, i alle 
fall 9-åringer, med litt veiled-
ning. Når det gjelder pyramider 
med 4 etasjer og fl ere, må en 
arbeide meget systematisk for 
å fi nne tallrekkene.

Hvordan kan skolen arbeide 
med tallpyramider – og få 
Happy Cubes?

Gå inn på Lamis si hjemmeside: 
www.lamis.no og fi nn fram til 
Matematikkens dag 2006. Der 
fi nner du oppgavebeskrivelse 
og kopieringsark med tallpy-
ramider. Dessuten fi nner du et 
ark som du sender inn til kurt.
mikal.klungland@samfundet.

org med navn, resultater og 
kort beskrivelse av prosjektet. 
For et prosjekt må det bli, skal 
det bli resultat. 

Skriv ut noen arbeidsark og 
sett i gang:
1. Skriv inn noen tall i bunnen. 

Hva blir tallet på toppen? 
Prøv fl ere tallpyramider.

2. Bytt rundt på plassene på 
tallene du hadde nederst. 
Skjer det noen forandring 
på toppen av tallpyrami-
den?

3. Hvis du vil ha 10 øverst, hva 
kan da stå nederst?

4. Hvor mange forskjellige 
mulige ”bunnlinjer” fi nnes 
for å ha ”10 på topp”?

5. Praktisk valg: Etter hvert 
har du kanskje ikke bruk 
for pyramider for å regne 
dette ut. Du regner gjerne 
topp-tallet ut i hodet. Tabel-
ler med bare bunnlinjer er 
vedlagt.

6. Hvordan er forresten sam-
menhengen mellom bunn-
tallene (og deres plassering) 
og topptallet? Kan dere 
beskrive sammenhengen 
med ord, eller kanskje med 
en formel?

7. Hva er tillatt? Vil du/dere 
godkjenne speilin ger? Altså: 
er 7,1,1 det samme som, 
eller forskjellig fra 1,1,7? 
Undersøk gjerne både ved 
å tillatte og ikke tillatte spei-
linger. 

8. Hva med andre tall på 
toppen? Her lønner det seg 
å søke systematisk. Finner 
dere noen lettvint metode 
for å undersøke med andre 
tall på toppen?

9. Hva med andre pyrami-
der, med 2, 4, 5 eller fl ere 
etasjer? Finner dere noe 
system i antall muligheter?

10. Er det mulig å forutsi hvor 
mange muligheter det fi nnes 

På bildet ser vi femteklassinger ved Verdalsøra barneskole arbeide 
med tre-etasjes pyramider. 
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for å få f.eks. 20 på topp? 
Enn 100? Enn ”hvasom-
helst”, altså X på toppen?

11. Vi kan bruke tallene fra 0 
og oppover. Men hva om vi 
hadde med negative tall? 
Eller hva om vi bare kunne 
bruke de naturlige tall, altså 
at 1 var minste tallet?

12. Til slutt sender dere inn en 
samlerapport fra skolen, 
helst på mail. Se over.

Hva er belønningen?

Alle barn vil oppleve å lykkes. 
Noen barn opplever å tennes. 
Det kunne ha vært nok. I tillegg, 
dersom skolen (en eller fl ere 
klasser) sender inn sitt bidrag 
samlet til undertegnede, så vil 
dere, så lenge vi har Happy 
Cubes på lager i Trondheim, 
få tilsendt en konvolutt med 
minst 6 forskjellige små (men 

nokså tøffe) puslespill: 6 brik-
ker i ei ramme. Tar du brikkene 
ut av ramma, kan det være en 
utfordring å få dem tilbake igjen. 
Det går vanligvis greit. En større 
utfordring er det å sette dem 
sammen til en kube. Det er også 
fullt mulig, etter noen minutters 
– eller timers arbeid! Se http://
www.happycube.com/ 

Sponset av BP

Hvorfor dette tilbud? Fordi BP 
Norge sponset oss med innkjøp 
av noen tusen Happy Cubes, og 
disse ble brukt til premier for 
skoler som sendte inn løsninger 
etter Matematikkens dag. Om 
lag 10 skoler har sendt inn svar 
og mottatt premie, men det ble 
mange premier til overs.

Alle som sendte inn svar 
var begeistret over arbeidet 
med Matematikkens dag, der 

tallpyramider altså bare var en 
av aktivitetene. Løsningene på 
pyramideproblemene var for-
skjellige. De fl este hadde funnet 
et system i 3-etasjes pyramider, 
men på forskjellige måter. Jeg 
håper å komme tilbake med 
innsendte klipp fra elevene 
som deltar. Jeg vil så gjerne gi 
de nordiske elever sjanse til å 
oppleve og oppdage glede i tal-
lenes verden. 

I skrivende stund har Sven 
Tore Slettebø i Egersund nett-
opp funnet alle muligheter for 
6-etasjes pyramider med fra 1 
til og med 20 på topp. Han har 
undersøkt tallrekka med hen-
blikk på veksten, og veksten i 
veksten. Jeg håper å komme til-
bake med våre – og deres funn 
– i løpet av neste år!

Lamis håper at mange vil ta 
utfordringen slik disse elevene 
har gjort. Sett i gang med fors-
kning på tallpyramider, send det 
inn – og gled dere til å motta 
Happy Cubes!

John Andre Dversnes og Sven Tore Slettebø er de to som har ledet 
arbeidet med tallpyramider ved Samfundets skole i Egersund. Her 
står de sammen med artikkelforfatteren og gleder seg over en stor 
konvolutt med Happy Cubes som skolen mottok etter elevenes 
solide forskning, som altså enda bare er i begynnelsen.
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Litt historikk

Da lokallaget i Østfold ble 
dannet i 1998, var vi blant de 
første lokallagene til LAMIS. 
Grete Tofteberg og underteg-
nede hadde vært på det første 
sommerkurset (nordisk mate-
matikklærerkonferanse) i Nord-
fjordeid i 1997 og var blitt inspi-
rert til å prøve å danne lokallag 
i Østfold. Med i styret fi kk vi en 
kollega hver. Vi kan trygt si at 
vi fi kk en trang fødsel. Foruten 
styret møtte det sjelden mer enn 
5-10 personer på medlemsmø-
tene de første årene. Temaene 
var relevante, som for eksempel 
IKT i matematikkundervisnin-
gen og utforskende aktiviteter 
i matematikkundervisningen. 
Vi sendte invitasjon til med-
lemmene vi hadde i Østfold og 
til den matematikkansvarlige 
på hver skole. Der vet vi at det 
var vanskelig å nå fram. Men vi 
ga ikke opp. Vi fortsatte, godt 
inspirert fra sommerkurs og 
med tro på det vi drev med.

Hvorfor har vi lykkes i lokal-
lagsarbeidet?

Første gang vi opplevde å få 
mellom 30 og 40 deltagere, var 

da vi skulle presentere heftet 
med aktivteter for matematikk-
dagen 2004. Østfold lokallag 
hadde laget heftet sammen 
med Vestfold lokallag. Siden 
har vi hatt 90 deltagere på pre-
sentasjon av aktiviteter til mate-
matikkdagen. Siste møte, der 
organisasjonssekretær Svein 
Torkildsen holdt kurs, møtte det 
50 personer.

LAMIS kommer etter hvert til 
syne fl ere steder. Organisasjo-
nen har presentert seg i Utdan-
ning og har fått egne sider i Tan-
genten. Det har ført til at fl ere 
lærere har hørt om organisasjo-
nen. Grete Tofteberg og under-
tegnede, som begge har sittet 
i lokallagsstyret siden oppstar-
ten, har stor kontaktfl ate utad i 
Østfold. Grete har stor erfaring 
som kursholder og er ressurs-
person for Matematikksenteret. 

Hun har også vært ekspertvur-
derer under de nasjonale prø-
vene. Undertegnede har lang 
erfaring som kursholder for 
Senter for kompetanseutvik-
ling ved Høgskolen i Østfold, 
har undervisningserfaring fra 
tre østfoldskoler og har bred 
kontaktfl ate til øvingsskolen 
for avdeling for lærerutdanning 
ved HiØ. Vi tror om oss selv at 
vi er oppdatert på hva lærerne 
ønsker og har holdt mange av 
kurskveldene selv.

Dessuten har vi hele tiden 
hatt ”kort vei” til sentralstyret 
fordi Grete har ansvar for hjem-
mesiden til LAMIS’ og sitter i 
sentralstyret . Marianne satt i 
det første interimstyret.

Vi tror selv vi har ”truffet” 
med temaer. De siste møtene 
har temaene vært:
– Ny fagplan for den obligato-

Lokallaget Østfold
Marianne Maugesteen
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riske delen av matematikk-
faget

– IKT i matematikkplanen, 
barnetrinn (Excel) og ung-
domstrinn (Excel og Cabri) 
hver for seg.

– Presentasjon av matema-
tikkofferten og aktiviteter i 
den forbindelse

– Matematikkdag – vi prøver 
og diskuterer aktiviteter, se 
bildene

– Teknologi i den nye lære-
planen – besøk og praktisk 
arbeid på Sciencesenteret 
ved Høgskolen i Østfold

– Perspektiv med ulike hjelpe-
midler

– Tilpasset opplæring sett i lys 
av læringsstiler

Matematikkfaget har i de siste 
årene fått mye omtale i medi-
ene. Denne omtalen har vært 
både positiv og negativ, men 
få bør være i tvil om at det 
forgår mye innenfor matema-
tikkfaget både når det gjelder 
rekruttering og utprøving av nye 
arbeidsmåter.

Vi har brukt foredragsholdere 
utenfra fi re ganger på disse 
årene: Helge Flagstad (spill i 
matematikkundervisningen), 
Svein Torkildsen (Utforskende 

aktiviteter i matematikkunder-
visningen og tilpasset opplæ-
ring sett i lys av læringsstiler), 
Bjørnar Alseth (ny læreplan i 
matematikk). Resten av møtene 
har styret hatt eneansvar for 
foredrag og aktiviteter.

Hva er vanskelig?

Lokallaget har noen medlem-
mer i videregående skole, men 
få har møtt opp på møtene. 
Kanskje har ikke temaene 
fenget medlemmene der, men 
vi har ikke bevisst satset på 
temaer i disfavør av videregå-
ende skole.

Det har heller ikke vært lett å 

få tak i folk til styret. Mange tror 
et slikt verv krever mye faglig 
kunnskap. Vi har ikke greid å 
få medlemmer fra videregående 
skole i styret.

Organisering

Styret består av personer som 
er engasjert på mange områ-
der. Derfor har vi få møter og 
satser på kontakt via e-post. 
Etter årsmøtet har vi ett møte 
der aktiviteter for et år framover 
planlegges. Resten av kontak-
ten foregår på mail. Møtene har 
vi i Sarpsborg, som er omtrent 
midt i fylket.
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Skolene er godt i gang med 
arbeidet etter LK06. Planen 
innebærer en kursendring i for-
hold til L97. Jeg vil innlednings-
vis trekke fram to forhold som 
er sentrale når en skal beskrive 
den nye planen. 

Arbeide med … eller kunne?

Planen er klarere på hva elev-
ene skal kunne etter gjennom-
ført opplæring, sammenlignet 
med L97. I L97 forekom for-
muleringer som: I opplæringen 
skal elevene
– arbeide med – arbeide noe/

mer/videre med
– bruke og behandle 
– erfare – gjøre erfaringer 

med
– møte eksempler på 
– fi nne og trekke ut informa-

sjon – tolke resultater 
– utføre og beskrive 

I LK06 er slike formuleringer 
erstattet med: Mål for opplæ-
ringen er at eleven skal kunne:
– regne med brøk …
– behandle og faktorisere 

enkle algebraiske uttrykk…
– løse likninger …
– utføre og begrunne geome-

triske konstruksjoner …
– bestemme sannsynligheter

Tanken er at opplæringen skal 
bli mye mer målrettet. Fors-
kning viser at det i årene fra 
1997 er blitt en del lek og akti-
vitet for lekens og aktivitetens 
egen skyld i matematikktimene, 
kanskje spesielt på de lavere 
klassetrinnene. Lek og akti-
vitet skal fortsatt ha en plass 
i undervisningen langt opp i 
årstrinnene, men den må være 
målrettet. Det vil si at læreren 
må vite hvilke faglige mål han 
eller hun ønsker å oppnå gjen-
nom leken eller aktiviteten. En 
må i langt sterkere grad sørge 
for å synliggjøre matematikken 
som ligger i leken eller aktivi-
teten, slik at den bidrar til økt 
forståelse og ferdighet.

Mange ser ikke helt forskjel-
len på disse to typer målformu-
leringer. Skal en ”arbeide videre 
med brøk”, så er vel tanken at 
elevene skal lære seg ”å regne 
med brøk”? Lærere med et slikt 
utgangspunkt har nok også i sin 
praksis før LK06 nettopp hatt 
som mål at elevene skal kunne 
noe, ikke bare arbeide med.

Lokal forankring

Meningen er at LK06 ikke skal 
være så omfattende og detal-
jert som mange har oppfattet 
L97. Det kommer blant annet 
til uttrykk ved at LK06 ikke 
har planer for hvert årstrinn. 
I planen er det angitt kompe-
tansemål for hovedtrinnene 
på sentrale matematikkfaglige 
områder. Disse målene skal 
så brytes ned, spesifi seres og 
konkretiseres i lokale planer for 
hvert årstrinn. I det ligger det 
en frihet til å konkretisere lære-
stoffet ut fra lokale forhold, og 
det gis også større valgfrihet i 
undervisningsmetoder for den 
enkelte skole. Dette arbeidet er 
i mange kommuner sentralisert 
slik at det er blitt utarbeidet en 
felles plan for hele kommunen.

Mange lærere har lagt mye 
arbeid i å utvikle slike planer, 
og Matematikksenteret har 
laget forslag til progresjonsplan 
med 8–14 nivå innenfor hvert 
kompetanseområde. I tillegg 
har senteret laget tre alterna-
tive forslag til årsplaner med 
utgangspunkt i disse progre-
sjonsplanene. Vi som var aktive 
lærere på 80-tallet kjenner igjen 

Kunnskapsløftet LK06, 
mål og måloppnåelse
Svein H. Torkildsen
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prosessen. Den gang som nå 
møtes denne utfordringen på 
minst to måter. 

Enkelte lærere setter pris 
på denne type utfordringer. 
De opplever dette som en 
gyllen anledning til å få utvikle 
seg som lærer. Den som skal 
lage en god plan må gå dypt 
inn i stoffet og refl ektere over 
metoder som passer på de 
ulike fagområdene. Samtidig 
må en passe på å få balanse i 
opplæringen. Planen krever at 
elevene får både praktiske og 
teoretiske utfordringer i alle fag. 
På en del områder innen mate-
matikkfaget er det en utfordring 
for lærere som er mest vant til å 
følge læreboka. Det er enkelte 
praktiske aktiviteter som er 
avhengige av lærerens innsats 
om de skal bli gjennomført, selv 
om læreboka legger opp til og 
kanskje forutsetter at slike akti-
viteter blir gjennomført.

Andre lærere ser ikke helt 
poenget med at alle lærere skal 
sitte og fi nne opp kruttet – en 
sammenlikning som hyppig for-
kommer i denne sammenheng. 
Hos disse lærerne er det ofte 
liten entusiasme å spore når de 
lokale planene blir utarbeidet. I 
verste fall kan det nok føre til at 
det blir en demotivert lærer som 
tar fatt på det faglige arbeidet 
sammen med elevene. En kan 
i så fall undre seg over hvilken 
glød som er igjen til læreren skal 
gå løs på neste skritt i planhi-
erarkiet, arbeidsplanen for en 
kortere eller lengre periode.

Arbeidsplaner

I løpet av de siste årene har 
organiseringen av elevenes sko-
ledag endret seg så betydelig 
at det har vokst fram et behov 
for en skriftlig dokumentasjon 
av hvilket arbeid elevene skal 
utføre i løpet av en nærmere 
defi nert periode. For mange 
lærere betyr det mindre tid til 
faglig arbeid i samlet gruppe, 
fordi en del timer blir lagt ut 
til studietid for elevene. Disse 
timene blir naturligvis tatt fra 
hvert av fagene det forventes 
elevene skal arbeide med i stu-
dietiden. Matematikk er ett av 
dem.

Etter mitt skjønn står vi her 
ved et kritisk punkt i planleg-
gingen og gjennomføringen av 
matematikkundervisning etter 
Kunnskapsløftet. Hva skal en 
legge vekt på i arbeidsplanene? 
Hvilke signaler gir de ulike utfor-
mingene?

Fokus på oppgaver?

Jeg tar utgangspunkt i et par 
eksempler på arbeidsplaner 
og knytter noen kommentarer 
til dem.

Uke 37: 
Sannsynlighet avslutning

Gul: 5.73–5.77, 5.81–5.83, 
5.86–5.88, 5.91, 5.92, 5.97

Rød: 5.115–5.124, 5.127, 
5.128, 5.134 (14 oppgaver)

Blå: Du skal gjøre minst 15 
oppgaver denne uka. Se på 
læringsmålene, plukk 15 opp-
gaver fra sidene 35–46 (even-
tuelt side 15–34 om det er noe 
du ikke helt forstår)

Dette er etter det jeg har 
erfart en ofte benyttet form for 
arbeidsplan. Fargekodene angir 
en forventet vanskegrad på 
stoffet. Det er varierende grad 
av valgfrihet for elevene til å 
velge ”farge”. Noen elever står 
fritt, mens andre får et ferdig 
valg fra læreren. Her er en kom-
binasjon. Elevene som velger 
det vanskeligste, det blå alter-
nativet, får velge oppgaver selv. 
Arbeidskravet ligger i kvantitet, 
altså antall oppgaver. Resten av 
elevene har et bestemt utvalg 
oppgaver som skal utføres.

Hovedproblemet med denne 
typen arbeidsplaner er etter mitt 
skjønn det synet på matema-
tikklæring som kan ligge skjult i 
selve formen: Matematikk lærer 
en ved å gjøre et visst antall 
oppgaver. Tanken er ofte at jo 
fl ere en får gjort, jo bedre blir 
en. Nå mener neppe alle lærere 
som bruker denne formen for 
arbeidsplaner, at så er tilfelle. 
Kanskje ingen gjør det. Men 
fl ertallet av de lærerne jeg har 
snakket med, vedgår at elevene 
blir opptatt av å få gjort opp-
gavene. 

Målet blir da ikke nødvendig-
vis å lære seg matematikk, men 
å få gjort oppgavene på planen. 
Oppgavene blir strøket omhyg-
gelig ut etter hvert som de er 
utført. Eleven nærmer seg målet 
skritt for skritt: Fullt brett, som 
det heter i spillverdenen. Alle 
oppgaver på planen strøket ut, 
og en fi nner dem igjen i arbeids-
bøkene med varierende kvalitet 
i presentasjon. Fokus blir ikke 
satt på hva oppgavene dreier 
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seg om, hva matematikken i 
dem handler om. Arbeidskra-
vet er at oppgavene skal være 
gjort innen en gitt tidsfrist, og 
arbeidskravet er utført når opp-
gavene står der – i boka. Mange 
elever faller for fristelsen til å 
praktisere den ”refl eksjonsløse 
regningen”. Ved hjelp av ulike 
strategier kan en fi nne en rekke 
svar, og ingen kan arrestere en 
for ikke å ha gjort arbeidet. Men 
blir det robuste og slitesterke 
matematikkunnskaper av det? 
Mye vil selvsagt avhenge av 
oppgavene elevene får arbeide 
med. Men oftest er de nok valgt 
ut slik at elevene skal klare seg 
mest mulig på egen hånd under 
arbeidet, og da er det ikke alltid 
den store framdriften i lærin-
gen.

Læringsmål

Enkelte skoler har kun en over-
sikt på oppgaver som skal være 
gjort på arbeidsplanen. Skolen 
eksemplet er hentet fra hadde 
i tillegg en oversikt på målene 
på arbeidsplanen..

Læringsmål
– Uttrykke sannsynlighet som 

prosent, brøk eller desimal-
tall

– Vurdere sjanse i for eksem-
pel spill

– Vite forskjellen på uniform 
og ikke uniform sannsyn-
lighet

– Kjenne til hva begrepet 
kombinatorikk betyr

– Kunne fi nne fram til ulike 
kombinasjoner i gitte pro-
blemstillinger

Dette er en kvalitativt sett annen 
måte å uttrykke seg på. Målfor-
muleringene her er forholdsvis 
vide, for eksempel målet om 
å vurdere sjanse i spill. Men 
dette er mål for den avsluttende 
perioden med arbeid på dette 
temaet, så valget av formulering 
kan være relevant i den sam-
menhengen. Formuleringene 
kan ha sin styrke i at de kan 
passe til alle elevene i gruppa, 
nettopp fordi de er vide og ulike 
elever kan nå ulikt langt innen 
hver målformulering. Noen kan 
for eksempel vurdere sjanse 
i spill med én vanlig terning, 
men andre kan vurdere mer 
komplekse og sammensatte 
vurderinger. Mange elever vil 
naturlig nok ha problemer med 
å forholde seg til denne type 
målformuleringer. Det krever 
en viss oversikt om en skal 
være konkret når en beskriver 
sin egen innsikt på det aktuelle 
feltet.

Mange av oss som har laget 
målformuleringer i ulike sam-
menhenger vet hvor vanskelig 
og tidkrevende det er å være 
konsistent. Noen formulerin-
ger kan bli runde og generelle, 
andre blir mer presise og smale. 
Første og siste formulering i 
oversikten kan stå som eksem-
pler. Den som ser godt etter vil 
nok også fi nne eksempler på 
forskjeller i målformulering i 
Kunnskapsløftet.

Læringsmål med tips

Skolen eksemplet over er hentet 
fra, drøfter jevnlig sin praksis 
både på dette og andre felt. 

Erfaringen viste at kombinasjo-
nen av læringsmål og oppgaver 
som arbeidskrav satt opp atskilt 
fra hverandre, ga dårlige odds 
for læringsmålene. Det har ført 
til en videreutvikling av arbeids-
planen som har fått utformingen 
du kan se i tabellen.

Den måten å formidle mål på 
har et interessant aspekt ved 
seg. Læreverket skolen benyt-
ter, inneholder målformuleringer 
til hvert kapittel. Disse er for det 
meste runde i formen, men noe 
mer presisert enn læreplanens 
formuleringer. Her har læreren 
gått inn og spesifi sert målene 
enda nøyere slik at det er et 
mål nær sagt time for hver time 
i første del av perioden arbeids-
planen gjelder for. Dermed er 
læreren selv delaktig i planpro-
sessen gjennom valg av de siste 
mer spesifi kke formuleringene 
og utvalg av henvisninger og 
oppgaver eleven kan støtte seg 
til i sitt arbeid med læringsmå-
lene. Her er det ikke oppgavene 
som er kravet. De står der som 
tips til hva en kan arbeide med 
for å nå målet. Etter mitt skjønn 
er det en kvalitativ forskjell på 
denne måten og uttrykke seg 
på, og å ha det som arbeidskrav 
at et visst antall oppgaver skal 
være gjort. 

Som en ser av oversikten, 
er oppgavene for alle. Det er 
ikke benyttet fargekoder på 
vanskegrad. Det kommer av at 
planen er fra en innlednings-
fase. Etter innledningen skal 
elevene gjennom en test, og de 
skal på grunnlag av den velge 
stoff de skal arbeide med i fort-
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settelsen. Der kommer nivådif-
ferensieringen inn, og der skal 
elevene ideelt sett selv ha sterk 
innvirkning på valgene – med 
de utfordringene det krever for 
læreren.

Hvor er lærerens fokus?

Det nye regimet i matematikk-
undervisningen, preget av 
planens kompetansekrav, har 
nært slektskap til den såkalte 
målstyringen. Ideene bygger på 
en forstilling om at en kan sette 
seg mål og delmål for framdrif-
ten i undervisningen, og en kan 
legge inn tester eller kontroller 
av hvor elevene ligger an i for-
holdt til målene. Dette minner 
sterkt om undervisningstekno-
logien som hadde sin storhets-
tid for 30 år siden – vi er ennå 
noen som opplevde den perio-

den som praktiserende lærere. 
Et spesielt eksperiment – indi-
viduell matematikkopplæring, 
IMU – dro dette til ytterlighet. 
Det ble satt opp en nøyaktig og 
detaljert progresjonsplan elev-
ene skulle følge, og fi kk ikke 
gå videre til neste trinn før de 
hadde dokumentert kunnskap 
på det trinnet de nå stod på. 
Opplegget feilet.

I dag ser jeg trekk av samme 
ideer i ”mattetrappa” og andre 
systemer som skal beskrive 
utviklingen en forutsetter 
eleven skal følge. Og jeg spør 
meg selv hva som har skjedd 
på disse 30 årene som gjør at 
det nå skal kunne føre til bedre 
resultater. Enkelte læreverk går 
endog så langt at de gir lære-
ren alt i hende: Arbeidsplaner 
for et helt år, periode for peri-

ode, sammen med utvalg av 
oppgaver til hjemmelekser. Et 
gryteferdig opplegg som gjør 
hverdagen lett for matematikk-
læreren. Satt litt på spissen blir 
undervisningsarbeidet redusert 
til en administrasjon av kopier 
til elevene som så kan ta fatt på 
arbeidsplanen og støtte seg til 
eksempler som viser hvordan 
oppgavene skal løses.

Det trenger ikke skje. Men 
faren for at en følger et slikt opp-
legg slavisk er avgjort til stede. 
Da blir ikke eleven satt i fokus, 
og elevens tanker blir ikke en 
del av lærerens tilrettelegging 
av undervisningen. Etter det 
jeg har erfart gjennom samtaler 
med mange lærere, blir det også 
lite variasjon i undervisningen. 
Den blir stort sett todelt: Lære-
ren forklarer. Elevene arbeider 

Arbeidsoppgaver GRB Dato

Tema: GEOMETRI 

Vi arbeider med side 9–13 i uke 39. I uke 40 skal vi fordype oss litt i 
emnet.

Mandag 2.10 tar vi en liten test (avgjør valg av startpunkt for videre 
arbeid)

Læringsmål: Tips til oppgaver:

Kunne tegne eller konstruere en midtnormal Oppg 1.21–1,23 Alle 27/9

Kunne konstruere normaler Oppg 1.24–1.26 Alle 27/9

Kjenne til begrepene omkrets og areal Defi nisjon side 11 Alle 29/9

Kunne regne ut omkretsen av kvadrat og 
rektangel

Oppgave 1.27 og 1.29 Alle 29/9

Kunne regne ut areal av kvadrat og 
rektangel

Oppgave 1.28 og 1.30 Alle 29/9

Vite hva ei symmetrilinje (akse) er Defi nisjon side 12 Alle 2/10

Kunne fi nne/ tegne symmetrilinjer i ulike 
fi gurer

Oppgave 1.31–1.33 Alle 2/10
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med oppgaver, og det skjer 
for en stor del i den tiden de 
får avsatt til selvstendig arbeid 
med arbeidsplanene.

Deler eller helhet?

En annen fare knyttet til det 
å brekke ned målene til små 
enkeltstående delmål, består i 
at elever kan få en fragmentert 
kunnskap der en ikke ser sam-
menhenger mellom begrepene 
og regneartene. Hvis en er mest 
opptatt av at arbeidet skal gli 
greit for elevene, vil en kanskje 
vike unna for å gi dem utfordrin-
ger som de ikke umiddelbart 
fi nner et svar på. Det betyr at 
en må veksle mellom arbeidet 
med sentrale begrep og anven-
delse av problemene i en større 
sammenheng. Problemløsing er 
en krevende aktivitet. Etter den 
erfaringen jeg har på feltet, er 
det ikke godt å forutsi hvor lang 
tid det tar å løse problemet. Er 
problemet i tillegg av den karak-
ter at det kan utvides og lede 
til nye utfordringer eleven kan 
gi seg i kast med, blir det pro-
blematisk å sette opp et visst 
antall oppgaver eleven skal ha 
gjort. Selve arbeidskravet gjør 
at en ikke vil bruke for mye tid 
på én oppgave av frykt for et en 
ikke skal rekke alle oppgavene. 
Hvordan kan en lage arbeids-
planer som også tar høyde for 
slike problemstillinger? Leseren 
utfordres til å komme med syns-
punkter på det spørsmålet.

Gruppe eller individ?

Arbeidsplaner med et visst 
antall oppgaver gir lite rom for 

felles aktiviteter i hele grup-
pen. Aktiviteter som kan føre til 
samtale om matematiske sam-
menhenger og algoritmer. Slike 
innslag i arbeidet med matema-
tikk er virkningsfulle når en vil at 
elevene skal utvikle forståelse 
for det de holder på med, og 
det styrker den grunnleggende 
ferdigheten å uttrykke seg 
muntlig – om matematikk. Det 
er også et viktig ledd i å bygge 
opp en god forståelse for den 
grunnleggende ferdigheten ”å 
uttrykke seg skriftlig”. Bruken 
av matematiske symboler blir 
en annen måte å uttrykke det 
vi har snakket om, gjerne i 
hverdagsspråk. Og disse sym-
bolene er enklere å forholde seg 
til når de uttrykker noe vi er blitt 
fortrolige med gjennom aktivitet 
og samtale.

Etter mitt skjønn er det en 
god grunntanke for undervis-
ning i matematikk at læreren 
sammen med elevene går inn 
i en prosess der en først skaf-
fer seg erfaring fra en aktivitet 
eller problemløsing som gir oss 
anledning til å snakke om vik-
tige matematiske begrep eller 
algoritmer. Deretter lar begre-
pene eller algoritmene få et 
skriftlig uttrykk. At en i etterkant 
bør sørge for å skaffe seg fer-
dighet i å anvende begrepene 
eller bli sikre i algoritmene, blir 
et annet spørsmål.

Hvordan ser så den gode 
arbeidsplanen ut?

Det er et spørsmål jeg utfor-
drer leserne på å skrive noe 
om. Mange har sikkert gjort 

seg erfaringer det kan være 
interessant for fl ere å få del i. 
Grunntanken med LAMIS er jo 
å dele erfaringer. Det kan være 
interessant å få dele noe som 
ikke har fungert, men de fl este 
vil kanskje ønske seg eksem-
pler på noe som har fungert. 
Kanskje synes dere jeg tar feil 
i noe av det jeg har skrevet i 
dette innlegget. Det er alltid 
interessant med motforestillin-
ger. Det er slik vi utvikler oss 
videre, både i matematikkens 
egen verden, og i didaktikkens 
verden.

tangenten 4 2006.indd   80tangenten 4 2006.indd   80 05.11.2006   23:19:2305.11.2006   23:19:23



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


