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Velkommen til et nytt år!
I sommer er det 10 år siden LAMIS ble stiftet 

som en organisasjon for alle som er interessert 
i spørsmål som angår matematikkundervis-
ning. LAMIS har utrettet mye og TANGEN-
TEN som også er medlemsblad for foreningen 
har også hatt glede av at LAMIS blomstrer og 
vokser. Medlemsveksten  har ført til at TAN-
GENTEN har kunnet gjennomføre en rekke 
prosjekter som også kommer medlemmene til 
gode. For eksempel kunne vi gjennomføre en 
utførlig vurderingsrunde av alle nye læreverk i 
grunnskolen i nr. 3 (06). I dette heftet fi nner du 
en tilsvarende vurdering av verk som brukes i 
videregående skole.

Redaksjonen i TANGENTEN er glad for at 
LAMIS er en sterk og voksende organisasjon 
og ser at vi sammen kan skape bedre vilkår 
for matematikkfaget og matematikklærerne i 
Norge. Hjertelig til lykke med jubileet.

TANGENTEN ønsker å markere jubileumså-
ret med en gave til årvåkne lesere som ønsker 
å piffe opp matematikkundervisningen. TAN-
GENTEN har liggende klar 3 klassesett med 
skrittellere (20 stk. per klassesett). Vi vil prøve 
å fordele dem på ulike trinn (barnetrinn, ung-
domstrinn, videregående)og skrittellerne blir 
sendt ut til de første lærerne som svarer på føl-
gende invitasjon: 

Ja, jeg har lyst til å ta imot 20 skrittellere 

(gratis) til min klasse. Jeg vil gjerne bruke skrit-
tellerne i matematikkundervisningen. Jeg sier ja 
til å skrive en kort artikkel om hvordan vi har 
brukt skrittellerne i matematikken (om mulig 
med noen elevfortellinger), hvordan vi eksperi-
menterte med skrittellerne, hvilke oppgaver vi 
laget, om vi oppdaget noe morsomt? Jeg sender 
også med noen bilder av elever og aktiviteter. 

Svar på invitasjonen sendes til tangenten@
caspar.no. Vær kjapp og du kan motta et klas-
sesett!

Matematikkdagen  er en ide som LAMIS 
med stort hell har innført i norsk skole. Denne 
dagen med opplegg ferdig til bruk har ført til 
større interesse for matematikkfaget for mange 
lærere. På grunnskolenivå begynner matema-
tikkdagen å bli  veletablert og innarbeidet. På 
videregående nivå kunne vi ønske oss et lik-
nende engasjement. Heftet som LAMIS har 
laget i forbindelse med skolens matematikkdag 
inneholder selvsagt også en rekke aktiviteter for 
videregående skoler. For å inspirere til matema-
tikkdag i videregående skole har vi orientert oss 
litt i utlandet og sett hvordan andre land arran-

(fortsettes side 14)
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Etter Kunnskapsløftet ble satt i verk høsten 2006 
har forlagene også gitt ut nye læreverk i mate-
matikk. Et moderne læreverk er en egen kosmos 
med en uendelighet av tilleggsstoff, prøve- og 
kartleggingsmateriale, nettsider og andre hjel-
pemidler. 

Redaksjonen i TANGENTEN tror derfor at 
det kan være en stor hjelp hvis noen erfarne 
lærere kan ta jobben med å vurdere de nye 
bøkene med kritiske øyne. Selvsagt må hver 
skole ta diskusjonen om sine egne valg. Men 
ofte er en slik vurdering som den vi presenterer 
her et godt utgangspunkt for en videre debatt. 
Redaksjon ba derfor to lærere som jobber til 
daglig i den videregående skolen om å vurdere 
alt materiale som forlagene hadde utgitt frem til 
jul 2006. Gruppen har gjort en stor jobb og en 
stor del av dette nummeret av TANGENTEN er 
viet denne vurderingen. Gruppen har arbeidet 
selvstendig og hatt brukernes, lærernes perspek-
tiv, som rettesnor i prosessen. TANGENTENs 

redaksjon har ikke vært involvert i vurderings-
prosessen. 

Gruppen bestod av Anne Bjørnestad, Tanks 
videregående skole (annbjo5@hfk.no) og Arnt 
Frode Stava, Danielsen videregående skole 
(frode@stavamek.no).

Følgende kriterier ble lagt til grunn for vurde-
ringen: 
– Samsvar mellom lærestoff og mål
– Fremstilling av lærestoff og formgivning
– Bruk av elevenes erfaringsverden
– Systematikk og progresjon
– Arbeidsformer og oppgaver
– Valgmuligheter for elevene/differensiering
– Andre læremidler, lærerveiledning
– Annet spesielt ved verket/hvilken lærertype 

verket passer for

En oversikt over verk som er med i vurderingen 
fi nner du på omslagssiden.

Vurdering av nye læreverk i 
den videregående skolen

Stifi nneren
Caspar Forlag feiret i 2006 25-års jubileum, og laget i den 
anledning heftet ”Stifi nneren”. Heftet har artikler fra Tangenten 
og artikler skrevet for heftet.

Bidragsytere:
Marit Johnsen Høines, Kjartan Tvete, Inger Wisted, Gunnar 
Gjone, Helle Alrø, Ole Skovsmose, Paola Valero

ISSN 0802-8192 · 100,–
bestilling@caspar.no / fax 55 28 89 97

Stifi nneren

ytre omslag_281106.indd 1 30.11.2006 18:51:11

tangenten 1 2007.indd   2tangenten 1 2007.indd   2 01.02.2007   20:02:1801.02.2007   20:02:18



tangenten 1/2007 3

Matematikk  

Samsvar mellom lærestoff 
og kompetansemål
Det er i stor grad godt samsvar mellom lære-
stoff og kompetansemål i læreverket. Utdrag 
fra læreplanen er plassert etter siste kapittel 
i lærebøkene. Opplisting av de kompetanse-
målene hvert kapittel omhandler er plassert i 
oppgavesamlingen. Dette kan gjøre det vanske-
ligere å holde oversikt over om hvilke kompe-
tansemål det enkelte kapittel omhandler, fordi 
det er fl ere kapitler enn hovedområder, og fordi 
kapittelnavnet ikke alltid følger hovedområdet. 
Eksempelvis er hovedområdet Geometri omtalt 
i det som i 1T heter Trigonometri. Det er mange 
eksempler på bruk av digitale verktøy utover 
grafi sk lommeregner både i lærebok og oppga-
vesamling i begge verkene. Dette er en styrke 
for bøkene.

Fremstilling av lærestoff og formgiving
Læreverket består av lærebok, oppgavesamling 
og nettsted. Bøkene er i paperback format. 1P 
bøkene er inndelt i kapitler etter kompetanse-
målene i læreplanen, mens i 1T bøkene er kom-
petansemålene (Tall og algebra og Funksjoner) 
fordelt over fl ere kapitler.

Kapitlene i lærebøkene er delt inn i num-
mererte underkapitler og starter med en kort 
aktivitet som skal motivere elevene. Så følger 
underkapitlene med teori, eksempler og inn-

læringsoppgaver. Defi nisjoner og regler er 
plassert i fi rkanter med farget bakgrunn. Det 
er forklaringer og bilder av lommeregnervin-
duer for Casio og Texas, og det er vist eksem-
pler med bruk av regnearkene til Microsoft og 
Open Offi ce. På slutten av hvert kapittel er det 
en kapitteltest og et sammendrag som avslut-
tes med en norsk-engelsk ordliste over sentrale 
begreper. Bøkene avsluttes med utdrag av lære-
planen i matematikk, fasit til alle oppgavene og 
et godt stikkordsregister.

Alle kapitlene i oppgavesamlingene følger 
samme kapittelinndeling som lærebøkene og 
starter med det kompetansemålene omhand-
ler. Oppgavene til hvert underkapittel er delt 
inn i tre nivåer, og hvert kapittel avsluttes med 
15 oppgaver som er rette eller gale, samt en del 
blandede oppgaver som består av større oppga-
ver, bl.a. eksamensoppgaver. En del av oppga-
vene har fullstendig løsning, og det er fasit til 
alle oppgavene, unntatt de 15 rette eller gale.

Kapitlene og underkapitlene er nummererte 
og farget blå. De er bygget opp på samme måte. 

Forlag: Aschehoug
Forfattere: Heir, Erstad, Engeseth, Borgan, 
Pedersen 
Vurderingsgrunnlag: Matematikk 1T 
og Matematikk 1P i studieforberedende 
utdanningsprogram
Pris: 
1T: 443,– (lærebok), 280,– (oppgavesamling)
1P: 443,– (lærebok), 264,– (oppgavesamling)
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I lærebøkene er aktivitetene presentert på blå 
bakgrunn, eksemplene er i bokser med blå 
ramme og hvit bakgrunn og setningene i bokser 
med aprikosfarget bunnfarge. Innlæringsopp-
gavene er markert med blå strek i venstre marg. 
Viktig tekst er merket med NB og pil i oransje. 
Det er også en rekke illustrasjoner og bilder som 
alle er i farger.

Bruk av elevenes erfaringsverden
Mange eksempler og oppgaver er hentet fra elev-
enes erfaringsverden. Bilder og illustrasjoner er 
i liten grad hentet fra elevenes erfaringsverden, 
det virker som de i stor grad er valgt ut for å 
illustrere matematiske poenger.

Systematikk og progresjon
Bøkene er systematisk bygget opp og har en god 
progresjon. Begge bøkene starter med en kort 
repetisjon av tall og den matematiske gramma-
tikken, deretter følger innføring i nye emner. I 
1T-boken bør kapitlene i hovedområdene Tall 
og algebra og Funksjoner leses i den rekkeføl-
gen kapitlene kommer, fordi man da kan f. eks. 
bruke digitalt verktøy til å løse ulike likninger 
grafi sk. Kapitlene Trigonometri og Sannsynlig-
het kan leses uavhengig av de andre kapitlene. I 
1P-boken er et emne ferdigbehandlet før neste 
påbegynnes og emnene kan leses uavhengig av 
hverandre, med unntak at man må starte med 
kapittel 1, som er Tall og algebra. Bruk av lom-
meregner, regneark og andre digitale verktøy 
er godt integrert i fagstoffet, og er et argument 
for å lese bøkene i den rekkefølgen kapitlene er 
plassert i læreverket.

Arbeidsformer og oppgaver 
Læreverket har en deduktiv tilnærming til lære-
stoffet. Kapitlene innledes med en kort aktivitet 
som skal virke motiverende og som skal stimu-
lere til samtale om emnet. Så presenteres teori 
og eksempler etterfulgt av oppgaver. Det legges 
i liten grad opp til at elevene skal utforske eller 
studere sammenhenger for så selv å fi nne møn-
ster eller setninger. Læreverket passer derfor 

godt til tradisjonell klasseundervisning med 
gjennomgang og oppgaveregning. Det er også 
rom for andre arbeidsmåter, interaktive oppga-
ver på nettstedet og fl ervalgsoppgaver etter hvert 
kapittel kan gi gode muligheter for samarbeid 
og samtale om matematiske problemstillinger. 

Valgmuligheter for elever, differensiering
I lærebøkene blir teorien etterfulgt av enkle 
innlæringsoppgaver. I oppgavesamlingen er 
oppgavene ordnet etter vanskelighetsgrad, med 
tre nivåer. I tillegg er det laget en tabell med tre 
ulike forslag til stier, kalt Stifi nneren; dvs. en del 
oppgaver satt sammen i en bestemt rekkefølge. 
Sti 1 er lettest, sti 3 er vanskeligst. Eleven kan 
velge den stien som passer best, eventuelt lage 
en egen sti. Det er også svært mange oppgaver, 
og noen er fullstendig løst. Det er også listet opp 
forslag til oppgaver som trener de grunnleg-
gende ferdighetene. Dette gir gode muligheter 
for differensiering.

Andre læremidler, lærerveiledning, nettsted
Fagnettstedet (www.Lokus.no) er passordbeskyt-
tet og elevene får tilgang til elevsidene enten ved 
å kjøpe en elevlisens selv, eller at skolen kjøper 
elevlisens for alle elevene. Nettstedet innehol-
der mange ulike oppgaver, verktøy og ressur-
ser, og er fra forlagets side ment som et supple-
ment til lærebok og oppgavesamling. Det har 
samme kapittelinndeling som læreboken, og 
hvert kapittel begynner med startoppgaver. 
Under hvert kapittel fi nnes animasjonsoppga-
ver, lenkeoppgaver, graftegneroppgaver og regne-
arkoppgaver. I innledningen oppgis hva som er 
passende verktøy for det aktuelle tema. 

Lærernettstedet er passordbeskyttet og 
inneholder Matematikknytt på nett. Matema-
tikknytt inneholder forslag til terminprøver og 
løsningsforslag til avholdte eksamener. Nettste-
det inneholder også forslag til årsplaner, Inter-
nett-adresser, metodiske tips, fordypningsstoff, 
stoff om nye oppgavetyper og lærerveiledning 
til kapitlene. Man fi nner også en oppgavege-
nerator som er et verktøy for å lage interaktive 
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oppgaver. Nettstedet er gratis første året i Kunn-
skapsløftet. 

Hva skiller dette verket fra andre verk
Det er fl ere spesielle trekk med dette lærever-
ket. Det ene er Stifi nneren, som har tre ulike 
stier med oppgaver som gir gode muligheter for 
tilpasset opplæring, det er oppgaver som er spe-
sielt rettet mot oppøving av de grunnleggende 
ferdighetene. Det andre er presentasjonen av 
digitale verktøy utover grafi sk kalkulator i lære-

Bortsett fra de nevnte eksemplene er det godt 
samsvar mellom lærestoff og kompetansemål. I 
1T-boken er det god samsvar mellom lærestoff 
og mål.

Bruk av digitale verktøy er helt fraværende 
i lærebøkene. Vi mener det er en svakhet ved 
læreverket at dette er plassert i en egen bok.

Giga

Samsvar mellom lærestoff 
og kompetansemål
Hvert kapittel innledes med ”Mål for din kom-
petanse i emnet”, og her presenteres en tolkning 
av noen kompetansemål i det aktuelle emnet. I 
1P er det i noen emner dårlig samsvar mellom 
lærestoff og mål i den forstand at læreboken tar 
med mer enn det som faktisk står i læreplanen. 
Eksempelvis er trigonometri med som eget 
tema, med defi nisjon av sinus, cosinus og tan-
gens, og det er til og med tatt med eksakte ver-
dier. Dette er ikke nevnt i læreplanen. Kvadrat-
setningene, polynomfunksjoner og rasjonale 
funksjoner med asymptoter er andre eksempler. 

Forlag: Damm
Forfattere: Tor Andersen, Paul Jasper, 
Bent Natvig, Berit Aadne
Vurderingsgrunnlag: Giga Matematikk 
Vg1 T og Giga Matematikk Vg1 P i 
studieforberedende utdanningsprogram
Pris: Lærebok 438,–
Giga digitale verktøy og formelsamling: 
Pris ikke oppgitt

boken, og en norsk-engelsk ordliste med sentrale 
begreper i hvert kapittel. Sist, men ikke minst, 
et meget godt utviklet nettsted både for elever 
og lærere som er gratis inneværende skoleår. På 
nettsiden står det at felles lærerressurser for 1P 
og 1T er gratis det første året av Kunnskapsløf-
tet og at fra skoleåret 2007/2008 tilbyr forlaget 
konkurransedyktige gratisnettsider i tillegg til 
betalingsnettsteder.

tangenten 1 2007.indd   5tangenten 1 2007.indd   5 01.02.2007   20:02:2201.02.2007   20:02:22



1/2007 tangenten6

Fremstilling av lærestoff og formgiving
Læreverket består av en bok i paperback format 
som inneholder både lærestoff med tilhørende 
oppgaver og oppgavesamling. Bøkene er inndelt 
i kapitler helt i samsvar med hovedområdene i 
læreplanene, både når det gjelder navn og rek-
kefølge. 

Hvert kapittel starter med litt historikk, 
hvilke bruksområder og nytte hvert kapittel-
tema har i vår tid og noen mål for hvilken kom-
petanse eleven skal oppnå i emnet. Så følger for-
slag til et læringsoppdrag som tar opp et sentralt 
problembasert tema, og som eleven kan arbeide 
med når man starter med dette emnet. Dette 
kalles ”fra det kjente til det ukjente”. Kapitlene 
er ikke inndelt i nummererte underkapitler, men 
hvert tema innledes med en overskrift skrevet 
med store bokstaver. Videre følger teorien gjen-
nom presentasjon av eksempler og drilloppgaver 
direkte knyttet til teorien. Formler, symboler og 
stikkord er plassert i venstre marg. Defi nisjoner 
og setninger er plassert i teksten uten spesiell 
markering. På slutten av hvert kapittel er det et 
oppgavesett med fullstendig løsning. Dette er 
oppgaver med stigende vanskelighetsgrad. Så 
følger oppgavesamling til kapittelet som er dif-
ferensiert i tre nivåer; Utfordring 1, Utfordring 2 
og Utfordring 3. Helt til slutt i kapittelet kommer 
et sammendrag og en loop med spørsmål og svar 
formet som spillkort, som gir elevene mulighet 
til å refl ektere og bearbeide det lærestoffet som 
har vært gjennomgått. Helt sist fi nner vi fasit til 
alle oppgavene. Bøkene mangler stikkordsregis-
ter og utdrag av læreplanen.

Hvert kapittel har fått sin egen farge, denne 
fi ns som en tykk linje øverst på hver side. Side-
nummereringen er plassert helt til venstre i 
denne linjen og er ganske utydelig. Tittelen på 
kapittelet er også plassert på linjen på hver side. 
Oppgavene som følger umiddelbart etter teo-
rien er plassert i rammer uten høyrekant hvor 
kantlinjene er markert i kapittelfargen. Det er 
en rekke illustrasjoner, men nesten ingen bilder, 
verken i farger eller sort hvitt. I bøkene fi nner 
vi heller ingen henvisning til lommeregner, eller 

eksempler på bruk av lommeregner. Det er kun 
illustrasjoner av grafer, ferdig utfylte regneark, 
og det nevnes at simulering med myntkast kan 
gjøres med digitalt verktøy. All bruk av lomme-
regner og andre digitale verktøy er lagt til et eget 
instruksjonshefte som vi ikke har vurdert. Dette 
heftet inneholder også en formelsamling, og må 
kjøpes i tillegg til læreboken i følge forlaget. 

Bruk av elevenes erfaringsverden
Problemstillingene i ”Fra det kjente til det 
ukjente” er hentet fra elevenes erfaringsverden, 
og er en styrke for begge lærebøkene. Det er også 
en del oppgaver som handler om kjente ting for 
elevene, mens illustrasjonene er tegninger som i 
liten grad er hentet fra elevenes hverdag. 

Systematikk og progresjon
Læreverket er svært systematisk bygget opp og 
det er god progresjon. Hvert emne behandles 
ferdig før man begynner på det neste. Det er 
mye teori i begge bøkene, og etter vår mening er 
det i noen tilfeller tatt med for mye teori. Spe-
sielt i 1P går boken lengre enn det læreplanen 
krever. Eksempelvis er emnene sinus, cosinus og 
tanges, rasjonale funksjoner med asymptoter og 
kvadratsetningene tatt med i 1P boken. 

Arbeidsformer og oppgaver 
1T-boken har en deduktiv tilnærming til lære-
stoffet, med presentasjon av teori, eksempler 
etterfulgt av drilloppgaver. 1P-boken har en 
mer helhetlig tilnærming til lærestoffet. Man 
har mulighet til å bygge på elevenes kunnskap 
ved å starte et nytt emne med å arbeide med 
læringsoppdraget som hvert kapittel starter 
med. Dette gir også gode muligheter for sam-
arbeid i par eller i større grupper.

Læreverket passer også godt til tradisjonell 
undervisning med gjennomgang og oppgave-
regning. Interaktive oppgaver på nettstedet og 
oppgaver som skal løses i grupper gir også gode 
muligheter for samarbeid og samtale om mate-
matiske problemstillinger.
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Valgmuligheter for elever, differensiering
”Fra det kjente til det ukjente” er oppgaver med 
fl ere alternativer og gir elevene muligheter for 
ulike valg. Oppgavene etter hvert kapittel er delt 
inn i tre nivåer og gir gode muligheter for dif-
ferensiering. Bruk av loopen som avslutning på 
et kapittel gir elevene anledning til å refl ektere 
over og bearbeide stoffet som de har arbeidet 
med. 

Andre læremidler, lærerveiledning, nettsted 
Det fi nnes en egen ressursbok for lærere som i 
følge forlaget bl.a. inneholder artikler om læring 
av matematikk, tanker om læringstiler, strate-
gier og ulike vurderingsformer. Oppgavene 
presentert som Loop fi nnes som egne spillekort 
som kan kjøpes.

Det er et gratis nettsted (giga.damm.no/) som 
inneholder interaktive oppgaver, animasjoner 
og simuleringer. Nettstedet er felles for 1P og 
1T og har oppgaver fra alle kompetansemålene. 
I skrivende stund er det få oppgaver innenfor de 
fl este områdene. Det er også et passordbeskyt-

Paralleller

Samsvar mellom lærestoff 
og kompetansemål 
Hvert kapittel innledes med en punktvis over-
sikt over de deler av kompetansemålene som 
behandles i kapittelet. Noen kompetansemål går 
igjen i fl ere kapitler, og da er bare de delene som 
behandles i vedkommende kapittel tatt med. I 

Forlag: NKI
Forfattere: Ekern, Grip, Guldahl og Holst
Vurderingsgrunnlag: Paralleller 1T 
og Paralleller 1P i studieforberedende 
utdanningsprogram
Pris: 365,– per bok

tet område for lærere hvor det legges ut forslag 
til terminprøver. Dette er forbeholdt skoler som 
bruker læreverket.

Hva skiller dette verket fra andre verk
Bøkene har ikke stikkordsregister eller utdrag 
av læreplanen. Dette læreverket er det mest teo-
retiske av de vi har vurdert. Illustrasjonene er 
nesten bare tegninger, og det er ikke inndelt i 
nummererte underkapitler. Bøkene gjør mate-
matikken skikkelig, men der er få koblinger til 
elevenes verden spesielt i 1T. Vi er redde for at 
elevene vil oppleve boken som kjedelig og kan-
skje litt vanskelig.  Dette læreverket er det eneste 
som ikke har med bruk av lommeregner eller 
andre digitale verktøy som en integrert del. Inn-
ledningen med ”fra det kjente til det ukjente” og 
avslutningen med ”loopen” i hvert kapittel er 
spesielt, og en styrke for dette læreverket.
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begge bøkene er det meget godt samsvar mellom 
lærestoff og kompetansemålene.

Fremstilling av lærestoff og formgivning
Læreverket består for både 1T- og 1P-kursene 
av to bind i paperback format. Disse bindene 
inneholder gjennomgang av lærestoff og oppga-
ver. Bind I inneholder gjennomgang av de første 
kapitlene og tilhørende oppgaver, mens bind II 
inneholder gjennomgang av de siste kapitlene 
med tilhørende oppgaver. Denne organise-
ringen av læreverket gjør at elevene grovt sett 
bruker bind I før jul og bind II etter jul, og de 
trenger til en hver tid kun å ta med seg en bok 
til timene.   

1T-verket er delt inn i 9 kapitler, mens 1P 
er delt inn i 8 kapitler. Hvert kapittel innledes 
med et bilde/ motiv og en innledning om hva 
kapittelet tar opp. Denne innledningen er gjerne 
knyttet til noe praktisk. Kapitlene er delt inn i 
nummererte underkapitler, mens underkapit-
lene igjen er delt inn i fl ere emner som naturlig 
hører sammen. Et eksempel på dette kan være 
underkapittel 3.4 Trigonometri i vilkårlige tre-
kanter i 1T bind I. Dette kapittelet omhandler 
emnene arealsetningen, sinussetningen og cosi-
nussetningen i et og samme delkapittel. I slutten 
av hvert delkapittel er det øvingsoppgaver, mens 
det etter hvert kapittel er repetisjonsoppgaver. 
Repetisjonsoppgavene kan være litt mer kre-
vende enn øvingsoppgavene. Bakerst i bøkene 
er der komplett fasit til alle oppgavene. Alle 
kapitlene avsluttes også med et sammendrag 
over defi nisjoner og formler fra kapittelet. 

Gjennom hele boken legges det opp til et 
differensierningsopplegg der elevene for hvert 
emne kan velge blå eller rød løype. Et emne 
introduseres for alle før man et stykke ut i kapit-
telet kan velge en litt lett variant (blå) eller en 
litt vanskeligere variant (rød). Den røde vari-
anten tar ofte teorien litt lengre, gir fl ere bevis 
og har større vanskelighetsgrad i eksempler og 
oppgaver.  

Helt bakerst i hvert bind fi nnes et lite stikk-
ordregister og utdrag fra læreplanen.  

Alle regler og setninger er omgitt av en gul/
oransje ramme, og i tillegg brukes ellipsefor-
mede bobler med fersken bakgrunn til å minne 
om regler og defi nisjoner og annet. Eksempler 
innledes med en tykk horisontal strek. Mer-
kingen av både formler, eksempler og oppga-
ver kunne vært gjort tydeligere. Når det gjel-
der gjennomgang av kalkulatorbruk så gjøres 
det parallelt for Casio og Texas, og boken viser 
utskrift av de skjermbildene vi får på kalkula-
torene. 

Boken har en stor marg som tidvis brukes til 
fi ne fi gurer og illustrasjoner.

Bruk av elevens erfaringsverden
Bøkene har mange fl otte illustrasjoner og hvert 
kapittel har en liten innledning som i mange 
tilfeller er knyttet til elevenes erfaringsverden. 
Videre er både eksempler og oppgaver godt for-
ankret i elevenes erfaringsverden. Kombinasjo-
nen av god matematisk fremstilling av lærestof-
fet og virkelighetsnære oppgaver og eksempler 
er et trekk ved læreverket.

Systematikk og progresjon
Bøkene starter med en liten repetisjon av emner 
som det er nødvendig å beherske før man gir seg 
i kast med kompetansemålene. Dette gir en myk 
start for elevene. 

Paralleller er tematisk bygget opp. Et tema 
eller et emne ferdigbehandles før neste påbe-
gynnes. Kapitlene er skrevet meget sammen-
hengende med få delkapitler. Dette kan være 
en fordel fordi man naturlig samler emner som 
hører sammen, men på en annen side kan del-
kapitlene lett bli litt lange og uoversiktlige for 
elevene. I både 1T- og 1P-læreverkene er geome-
trien lagt til bind I mens sannsynlighetsregnin-
gen er lagt til bind II. Rekkefølgen på de andre 
kapitlene gir seg nesten selv på grunn av stof-
futvalget. Dette gjør at bøkene bør leses i den 
rekkefølge de er skrevet.

Det er verd å legge merke til at 1T-boken 
introduserer funksjonsbegrepet på et veldig 
tidlig tidspunkt. Dette gjøres i forkant av pre-
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sentasjonen av rette linjer, noe som gjør at elev-
ene får arbeide med funksjonsbegrepet i store 
deler av året. Dette mener vi er lurt fordi det er 
stoff som trenger å modnes hos elevene, sam-
tidig som det gir også elevene muligheten til å 
bruke digitale grafer til å løse ulike typer lig-
ninger grafi sk.

Arbeidsformer og oppgaver
Læreverket veksler mellom induktiv og deduktiv 
tilnærming til lærestoffet. Noen emner starter 
med en defi nisjon eller en abstrakt setning og 
anvender dette så på konkrete eksempler. Andre 
emner starter med et konkret eksempel der vi 
gjennom løsning av dette ser et mønster eller en 
metode som så brukes til å konstruere en mer 
abstrakt sammenheng eller setning. I 1P-boken 
er helt klart den induktive tilnærmingen domi-
nerende. Når det gjelder oppgavene i boken så 
domineres de av tradisjonelle matematikkopp-
gaver, men der er innslag av praktiske og åpne 
oppgaver som utfordrer elevenes praktiske og 
kreative evner. 

Læreverkene passer godt til tradisjonell 
undervisning, men differensieringen og den 
praktiske tilnærmingen til stoffet gjør at man 
enkelt kan la elevene arbeide selvstendig mens 
læreren gir individuell veiledning.

Valgmuligheter for elevene, differensiering
Læreverket differensierer ved å ha parallelle 
løyper (blå og rød) tilpasset elevenes nivå. 
Denne differensieringen er tydelig og fi nt gjen-
nomført i både 1T og 1P. Dette gjør det mulig 
for svake elever å komme utenom de vanskelig-
ste emnene og en god del bevisføring. 

Når det gjelder oppgavene i boken så er 
øvingsoppgavene lagt inn under løypevalget i 
de respektive delkapitlene, så her er vanskelig-
hetsgraden tilpasset løypevalget. Når det gjelder 
repetisjonsoppgavene i slutten av hvert kapit-
tel så er der ingen synliggjort differensiering i 
bøkene. 

Andre læremidler, nettsted
Det er et nettsted (www.paralleller.no) knyttet 
opp til læreverket. Dette er gratis tilgjengelig 
for alle. Nettstedet inneholder forslag til års- og 
periodeplaner for læreverkene. Der ligger også 
kontrolloppgavesett til hvert kapittel med auto-
matisk retting og kommentar. 

Kontrolloppgavene er av typen fl ervalg, og er 
gode. Vi savner kanskje noen andre interaktive 
oppgavetyper, ellers gir siden nyttig og oppda-
tert info om læreverkene 

De skolene som velger Paralleller får tilsendt 
kapittelprøver og terminprøver i de fagene de 
bruker bøkene. Disse sendes ut i wordformat og 
kan derfor tilpasses den enkelte lærers behov. 
Dette er en ikke ubetydelig ressurs i en hektisk 
lærerhverdag. 

Hva skiller læreverket fra de andre
Matematisk sett er læreverket grundig. Det har 
svært gode illustrasjoner og mange tråder til 
elevenes dagligliv. Dersom vi skal peke på noe 
negativt med dette læreverket så må det være at 
formler, defi nisjoner og eksempler kunne vært 
merket litt bedre. 

Paralleller er det læreverket som tar differen-
sieringstanken lengst, ihvertfall når det gjelder 
presentasjon av stoffet. Læreverket er relativt 
ordrikt og nesten alle temaene i bøkene innle-
des med konkrete praktiske eksempler. Det er 
også et pluss for Paralleller at stoffet presenteres 
på en slik måte at læreren kan variere presenta-
sjons- og arbeidsmetodene i klassen.
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sider, hvor tekst, setninger, eksempler, fi gurer, 
oppgaver og aktiviteter er presentert. En del 
oppslag har også et miniprosjekt. Det er forkla-
ringer og lommeregnervinduer for både Casio 
og Texas.

Hvert oppslag starter med hva eleven skal 
lære, etterfulgt av et eller fl ere eksempler. Defi -
nisjoner, setninger, regneregler etc. er markert 
som ”gule lapper” i høyre marg. Alle oppslag 
avsluttes med aktiviteter, og på slutten av kapit-
let kommer øvingsoppgaver til delemnet, disse 
er delt inn i tre nivåer.  Kapitlene avsluttes med 
en blanding av større oppgaver og eksamens-
oppgaver.

Kapitlene avsluttes med et større sammensatt 
eksempel med løsning, et sammendrag og test 
deg selv oppgaver. Det er fullstendig løsning av 
test deg selv oppgavene, samt fasit til alle oppga-
vene og et godt stikkordsregister Bøkene avslut-
tes med læreplanen i matematikk.

Oppslagene er bygget opp på samme måte, 
og det er brukt ulike farger og skrifttyper til 
overskrifter. Innenfor hvert kapittel har alle 

SIGMA

Samsvar mellom lærestoff 
og kompetansemål
I begge bøkene er det i stor grad godt samsvar 
mellom lærestoff og kompetansemål. Hvert 
kapittel innledes med en oversikt over hvilke 
kompetansemål kapitlet omhandler, og dermed 
hva elevene skal kunne etter det aktuelle kapit-
let. Oversikten innledes med hva eleven skal 
lære i dette kapittelet, og blir således en kon-
kretisering av kompetansemålene. En slik orga-
nisering gjør det lett å holde oversikt over om 
de enkelte delmålene er nådd. I 1T kan fremstil-
ling av teorien bli litt for konsentrert når teori, 
regler, eksempler og oppgaver skal fremstil-
les på to sider. I 1T skal elevene ”lage og tolke 
funksjoner som beskriver praktiske problem-
stillinger, analysere empiriske funksjoner…”. 
Det kan virke litt snevert bare å bruke lineære 
sammenhenger som grunnlag for empiriske 
funksjoner.  

Fremstilling av lærestoff og formgiving
Læreverket består av en bok per kurs i paper-
back-format som inneholder både lærestoff 
med tilhørende oppgaver og oppgavesamling. 
Bøkene er inndelt i kapitler som er inndelt etter 
kompetansemålene i læreplanen, med unntak 
av kompetansemålene tall og algebra og funk-
sjoner. Disse kompetansemålene er spredt på 
fl ere kapitler. 

Alle kapitlene er inndelt i en rekke delemner 
og innledes med en kort tekst om motivasjon og 
det kompetansemålet som kapitlet omhandler. 
Delemnene presenteres som et oppslag over to 

Forlag: Gyldendal
Forfattere: Sandvold, Øgrim, Flakstad, 
Bakken, Pettersen og Skrindo
Vurderingsgrunnlag: Sigma 1T og Sigma 1P 
i studieforberedende utdanningsprogram
Pris: 598,–
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delemnene overskrift, i samme farge, numme-
rert med 1,2,…. Læreplanmålet, eksemplene, 
defi nisjonene, regnereglene etc, lommeregner-
vinduene og aktivitetene er satt inn i rammer 
med ulik fargebakgrunn. Det er også en rekke 
illustrasjoner og fargebilder i bøkene.

Bruk av elevenes erfaringsverden
Vi fi nner at en del problemstillinger er hentet 
fra elevenes erfaringsverden, dette gjelder både 
i eksempler og i oppgaver. Bilder og tegninger 
har en ungdommelig stil, men illustrerer likevel 
i stor grad matematiske poenger.  

Systematikk og progresjon
Bøkene er systematisk bygget opp, og har god 
progresjon. De starter begge med matematik-
ken rundt oss, med litt repetisjon og innføring 
i nye emner. Emnene Tall og Algebra og Funk-
sjoner er spredt over fl ere kapitler. Det betyr 
at bøkene bør leses fra begynnelsen. Unntaket 
er emnene sannsynlighet og geometri, og i 1P 
også emnet økonomi. Disse kapitlene bygger 
ikke på resultater fra tidligere kapitler, og kan 
derfor leses uavhengig av de andre kapitlene. 
Funksjonsbegrepet innføres allerede i kapittel 
2, men da bare som et navn for en linje eller en 
kurve y, begrepet defi neres først i kapittel 7 (i T-
boken er dette nest siste kapittel, og i P-boken er 
det siste kapittel). Ved å gjøre dette mister man 
f. eks. muligheten til å bruke digitalt verktøy til 
å løse ulike likninger grafi sk. Dette er en side 
ved bøkene som kan virke uheldig.

Arbeidsformer og oppgaver 
Bøkene har mange eksempler og oppgaver. Det 
er oppgaver direkte knyttet til eksemplene og 
teorien, og som elevene skal arbeide med etter 
en gjennomgang av teoristoff. En del oppslag 
har i tillegg oppgaver hvor man skal arbeide i 
par, noe som fremmer samarbeid og gir grunn-
lag for å snakke matematikk. Det er også en del 
miniprosjekter som elevene kan arbeide med på 
ulike måter. Her får de mulighet til å utforske 
matematiske problemstillinger, søke informa-

sjon andre steder enn i læreboken og selv bear-
beide og sammenfatte denne informasjonen. 
Dette er en styrke ved læreverket. På nettstedet 
fi nnes også mange interaktive oppgaver, hvorav 
en god del er fl ervalgsoppgaver som egner seg 
godt til pararbeid.

Det legges opp til en tilnærming til lærestof-
fet ut fra en helhetstanke ved at hvert delemne 
presenteres som et oppslag over to sider. Det 
betyr at eksempler, regler og setninger ofte 
kommer på samme side, og kan gjøre presen-
tasjonen av lærestoffet uoversiktlig for elevene. 
Læreverket legger i liten grad opp til at elevene 
selv skal utforske sammenhenger for å fi nne 
eventuelle mønstre. Oppbyggingen av lærever-
ket passer godt til tradisjonell klasseundervis-
ning med gjennomgang og oppgaveregning, 
men det er likevel også muligheter til andre 
arbeidsmetoder som fremmer samarbeid og 
muntlig aktivitet.

Valgmuligheter for elever, differensiering
Oppgavene etter hvert kapittel er delt inn i tre 
nivåer; A-oppgavene er de letteste, B-oppgavene 
er vanskeligere, og C-oppgavene er vanskelige, 
noe som gir gode muligheter for differensier-
ing. Det er også mange oppgaver under kapit-
lene på nettstedet. Dette gir elevene mulighet 
til å arbeide grundig med stoffet, likevel kan 
det bli litt for få oppgaver på nivå A i P-boken. 
Dette kan være uheldig for de svakeste elevene 
fordi oppgavene på nivå B kan bli for vanske-
lige. Hvert kapittel avsluttes med ”test deg selv” 
oppgaver. Dette er oppgaver som dekker hele 
emnet, og det fi ns fullstendig løsning i fasiten. 
Slike oppgaver kan elever arbeide med selvsten-
dig. Hvert oppslag avsluttes med en aktivitet 
som kalles utfordring, eller et miniprosjekt eller 
begge deler. Utfordringene er mest rettet mot de 
fl inkeste elever.  

Andre læremidler, lærerveiledning, nettsted
Nettstedet (www.gyldendal.no/sigma/) er gratis 
og inneholder elevsider og lærersider. Tilgang til 
lærersidene krever brukernavn og passord som 
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skolene som bruker læreverket får tilsendt fra 
forlaget. 

Nettstedet er under utvikling, og det er i 
skrivende stund bare utarbeidet stoff til de første 
kapitlene i begge bøkene. Inndelingen følger 
bøkenes kapittelinndeling. I følge forlaget skal 
elevene og lærere her fi nne ekstra materiale som 
utfyller og utvider læreverket. For lærerne er det 
utarbeidet lærerveiledning til kapitlene, tempo-
planer, rettelser, løsninger på utvalgte oppgaver, 
fl ervalgsoppgaver, kapittelprøver og terminprø-
ver. Det er også utarbeidet kartleggingsprøver 
til bruk ved skolestart, med retteskjema, veiled-
ning og kommentarer og spørsmålsskjema..

middel” (Tall og Algebra, punkt 4) videre står 
det ”eleven skal bruke digitale hjelpemiddel til 
å drøfte eksponentialfunksjoner og potens-
funksjoner” (Funksjoner, punkt 5). I lærebo-

Sinus

Samsvar mellom lærestoff 
og kompetansemål 
Det er godt samsvar mellom lærestoff og kom-
petansemålene i begge bøkene. Det legges også 
vekt på å dokumentere dette ved å starte hvert 
kapittel med en opplisting av de kompetanse-
mål som behandles i kapittelet. Det kan alikevel 
nevnes et par mål som virker å ha fått litt lite 
plass i læreverket: I kompetansemålene for 1T 
står det ”....eleven skal kunne løse enkle lignin-
ger med eksponensial- og logaritmefunksjoner, 
både ved regning og ved hjelp av digitale hjelpe-

Hva skiller dette verket fra andre verk
Det mest spesielle med dette læreverket er orga-
nisering av lærestoffet i oppslag over to sider. 
Dette gjør at det er lett å få oversikt over det 
stoffet som oppslaget omhandler. Det medfø-
rer imidlertid også at behandlingen av et emne 
kan bli for konsentrert eller overfl adisk. Å samle 
lærestoff, bruk av lommeregner, og oppgave-
samling er i en bok er også spesielt. Minipro-
sjekt, utfordringer og paroppgaver rett etter 
oppslagene, og et oppsummerende eksempel 
med løsning og test deg selv oppgaver med løs-
ning etter hvert kapittel gir gode muligheter for 
ulikearbeidsformer. Dette en styrke ved lære-
verket.

Forlag: Cappelen
Forfattere: Oldervoll, Orskaug, Vaaje og 
Hanisch
Vurderingsgrunnlag: Sinus og Cosinus 1T 
og Sinus og Cosinus 1P i studieforberedende 
utdanningsprogram
Pris: 
385,– (grunnbok), 225,– (oppgavesamling)
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ken lærer man kun å løse enkle eksponential og 
logaritmeligninger ved regning, ikke ved hjelp 
av digitalt hjelpemiddel. Drøfting av eksponen-
tialfunksjoner og potensfunksjoner ved hjelp av 
digitalte hjelpemidler er også fraværende.

Videre kan det virke noe snevert når lærebo-
ken nesten utelukkende bruker lineære funk-
sjoner som modell når de skal lage og tolke 
funksjoner som beskriver praktiske problem-
stillinger 

Fremstilling av lærestoff og formgivning
Læreverket består av en grunnbok (Sinus, 
innbundet) og en oppgavesamling (CoSinus, 
heftet). Grunnboken i både 1T og 1P er delt inn 
i ni kapitler der hvert kapittel er delt inn i en 
rekke nummererte underkapitler. Det er plas-
sert innøvingsoppgaver inne i hvert delkapit-
tel. Hvert kapittel innledes med en oversikt over 
hvilke kompetansemål kapittelet jobber med, og 
hvert kapittel avsluttes med et sammendrag over 
hva man skal ha lært i løpet av kapittelet. Alle 
regler og setninger er skrevet med gul bakgrunn 
og et symbol i margen. Eksempler er gjort på 
grå bakgrunn, mens oppgaver og kalkulator-
gjennomgang er godt merket med egne symbo-
ler i margen. Når det gjelder gjennomgang av 
kalkulatorbruk så gjøres dette parallelt for Casio 
og Texas, og boken viser utskrift av de skjerm-
bildene vi får på kalkulatoren. Kalkulatorgjen-
nomgangen er svært tydelig og pedagogisk, og 
er en styrke ved boken.

I det hele tatt fremstår boken som ryddig og 
lett å orientere seg i. Bakerst i boken er det fasit 
til alle oppgavene i boken og en godt stikkords-
register.

I oppgavesamlingen ordnes oppgavene 
kapittelvis, og innen hvert kapittel er oppga-
vene ordnet i tre kategorier. Kategori 1 og 2 
er nivådifferensierte oppgaver, mens den siste 
kategorien er blandede oppgaver. I de 2 første 
kategoriene er oppgavene ordnet etter delkapit-
telnivå, mens blandede oppgaver kan kombinere 
stoff fra fl ere delkapitler. Oppgavenummrene er 
farget med ulike farger alt etter hvilken kategori 

du jobber i.
Bakerst i heftet er det fasit til oppgavene.

Bruk av elevens erfaringsverden
1T grunnboken har et forholdsvis abstrakt 
matematisk fokus, og det er ikke mange steder 
man fi nner eksempler eller oppgaver som er 
hentet fra elevens erfaringsverden. Unntakene er 
der man bruker lineære funksjoner som model-
ler for prisen på mobilabonnement og noen 
eksempler i kapittelet som omhandler mate-
matiske modeller og vekstfart samt eksempler 
fra sannsynlighetsregningen. Boken kunne med 
fordel hatt fl ere eksempler og oppgaver hentet 
fra elevenes erfaringsverden uten at dette hadde 
forringet dens matematiske fokus. Når det gjel-
der oppgavene i oppgavesamlingen så er der her 
fl ere oppgaver der praktiske og virklighetsnære 
situasjoner trekkes inn.

1P-boken er mye mer praktisk rettet. Her 
er det mange fl ere gode eksempler og oppga-
ver som elevene vil kunne kjenne seg igjen i. 
Dette er kanskje ikke så vanskelig å skjønne 
siden kompetansemålene i 1P er mer rettet mot 
praktisk regning enn de er i 1T.

Systematikk og progresjon
Læreverkene er tematisk oppbygde. Et tema eller 
et emne ferdigbehandles før neste påbegyn-
nes. Dette gjør det lett å orientere seg i boken. 
Læreboken i 1T er grundig, og alle nødvendige 
setninger eller resonement som trengs for å 
behandle et tema blir forklart på et tidligere 
stadium i boken. Dette gjør at boken bør leses 
fra begynnelse og utover. Unntakene kan være 
geometrien og sannsynlighetsregningen som 
ikke bygger på de andre kapitlene. Funksjonsbe-
grepet introduseres allerede i kapittel 2 i boken. 
Dette gjør at vi i resten av boken kan benytte oss 
av digitalt verktøy f. eks. til å løse ulike typer 
ligninger grafi sk. Dette er en styrke ved boken.

Arbeidsformer og oppgaver
Læreverkene har en helt tydlig deduktiv til-
nærming til lærestoffet. Man tilnærmer seg et 
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emne fra en abstrakt vinkling og fi nner fram til 
en setning eller sammenheng. I etterkant vises 
det regneeksempler der man bruker setningen. 
Læreverket legger i liten grad opp til at elevene 
skal utforske eller studere sammenhenger for så 
selv å fi nne mønster eller setninger. Læreverke-
nes oppbygning passer derfor best til tradisjo-
nell klasseundervisning med gjennomgang og 
oppgaveregning.

I 1T-læreverket er det noen få oppgaver i 
kapittelet om sannsynlighetsregning som utfor-
drer elevene til samarbeid eller praktisk aktivi-
tet. I 1P-læreverket fi nner vi en god del av dem 
både i geometri, økonomi og sannsynlighets-
regning.

Det må fremheves at læreverkenes presenta-
sjon er så grundig, stukturert og fi nt lagt fram 
at boken også egner seg godt både til selvstu-
dium og som oppslagsbok for elever som har 
vært igjennom et av fagene før.

Valgmuligheter for elevene, differensiering
Læreverkene legger opp til differensiering på 
to områder. I læreboken blir ofte setninger og 
sammenhenger presentert først i et kapittel 
mens bevis eller resonnement blir spart til slut-
ten av kapittelet. Dette gjør det lettere for elever 
som sliter med matematikken å komme igang 
med oppgaver uten å ha møtt veggen i et bevis. 
Vi tror dette grepet gjør det lettere for læreren 
å drive differensiert undervisning. Den andre 
formen for differensiering er nivådelingen i 
oppgavene. I oppgavesamlingen er det tydelig 
merket av hvilken vanskelighetsgrad en oppgave 
har. Dette gjør det enklere for elevene å fi nne 
oppgaver tilpasset nivået de er på. 

Andre læremidler, nettsted
Det er et nettsted (www.sinus.cappelen.no) 
knyttet opp til læreverket. Dette er gratis til-
gjengelig for alle. Nettsiden inneholder både 
interaktive oppgaver, kontrolloppgaver med 
løsningsforslag og løsningsforslag til samtlige 
oppgaver fra grunnboken. Det ligger også ute 
et forslag til tempoplan for de som bruker lære-

verket. I skrivende stund må det bemerkes at 
nettressursene i de siste kapitlene ikke er full-
stendig på plass enda.

To ganger i året sender forlaget ut en infor-
masjonsavis som heter ”Omkring SINUS”. Den 
tar opp faglig og pedagogisk stoff og inneholder 
i tillegg semesterprøver tilpasset læreverket.

Hva skiller læreverket fra andre verk
Læreverket gir et solid inntrykk. Dersom vi 
skal peke på en svakhet med læreverket må 
det være at vi fi nner eksemplene noe kjede-
lige og at oppgavene er litt stereotype. På den 
annen side er læreboken er svært oversiktlig og 
ryddig. Den har en god matematisk oppbygning 
i resonnementene og en fl ott måte å presentere 
kalkulatorbruken på. Emnesammensetning og 
rekkefølge virker gjennomtenkt. Læreverket er 
tilknyttet et bra nettsted med fi ne interaktive 
oppgaver og gode løsningsforslag til oppgavene 
i oppgavesamlingen. Dette er det eneste lærever-
ket hvor læreboken er i innbundet form.

gerer matematikdag for elever på videregående 
nivå. Artikkelen ”Matematikkdag i Nederland” 
kan gi noen ideer i den retningen. Selv om pro-
blemstillingen de nederlandske elevene arbei-
det med hadde sitt utspring i en analyse av et 
leketøy (tangle) var oppgavene på ingen måte 
trivielle. Utfordringene  passet bra til elever på 
videregående. Vi håper kollegaer i den videregå-
ende skolen ser mulighetene i matematikkdagen 
og vil prøve ut dette med like stort engasjement 
som lærere i grunnskolen. Vi hører gjerne om 
erfaringene dere gjør.

(fortsatt fra side 1)
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Innledning
Matematikkdagen i Nederland er et motstykke 
til matematikkolympiaden. Den er beregnet for 
elever mellom 16 og 17 år. Den er landsomfat-
tende og blir organisert av Freudenthal Insti-
tuttet. Omtrent 140 skoler deltar. Det dreier seg 
om omlag 5000 elever fordelt på 1400 lag av tre 
eller fi re elever. Elevene skal løse oppgavene i 
gruppe og formulere en besvarelse. Ved dagens 
slutt skal alt være ferdig.

Selv om matematikkdagen egentlig er en 
tevling, lar mange skoler konkurranseelementet 
bare ligge. Noen steder blir besvarelsene vur-
dert. De teller med i sluttvurderingen som en 
”Praktisk oppgave”. Under hele prosessen spiller 
samarbeidet mellom elevene en stor rolle.

Bukten og begge endene
Overskriften for oppgaven i 2003 var ”Matema-
tikken har bukten og begge endene”. Elevene 
skal undersøke de matematiske mulighetene 
som ligger i et leketøy som kalles for Tangle eller 
buelenker (på nederlandsk elleboog (albue)), 

se fi gur 1. En tangle (kommer fra USA) er 1,5 
tomme lang. Den har form av en kvartsirkel. 
Med et klikk kan en kople sammen elementene. 
En lukket fi gur av like buelenker (uten start og 
sluttpunkt) kalles en krets. Kretser kan en lage 
i fl aten men også i rommet.

For å holde matematikken på et enkelt nivå 
avtaler man at tykkelsen av buelenkene skal 
settes lik null og radien lik 1. En plan krets med 
åtte elementer kan en se i fi gur 2.

Figur 2

Wilbert Geijs 

Matematikkdag i Nederland
Lek med buelenker

Wilbert Geijs er utdannet verktøyingeniør. 
Han utdanner seg til matematikklærer ved TU-
Delft, Nederland
b.g.geijs@kabelfoon.net

Artikkelen oversatt og tilrettelagt av 
Christoph Kirfel

Figur 1
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I møtepunktene er endepunktene til kvartsir-
klene satt sammen og der har de også en felles 
tangent. 

Alle lagene får et sett med 18 buelenker. 
Dette settet er ment til å utføre faktiske kon-
struksjoner slik at det blir lettere å forestille seg 
og å resonnere omkring kretser i det generelle 
(altså også kretser med mer enn 18 elementer).

Hvilke plane n-kretser er mulige?
Den første oppgaven er muligens den enkleste, 
men også den mest omfangsrike. I denne opp-
gaven skal en kun se etter n-kretser i planet.  
Den enkleste er selvsagt en 4-krets, en sirkel. Så 
skal en undersøke hvilke plane kretser som er 
mulige for n = 8, n = 12 og n = 16. For å kunne 
håndtere det siste tilfelle må elevene utvikle 
en funksjonell måte å beskrive kretsene og en 
systematisk fremgangsmåte for å lete opp alle 
muligheter. Etterpå blir elevene bedt å forklare 
at en plan n-krets bare er mulig når n ligger i 
fi regangen.

Konstruksjonen av en 8-krets byr på ingen 
problemer (fi gur 2). Her er det bare en mulig-
het. Ved en krets med 12 elementer møter elev-
ene de første problemene. Ved å prøve seg frem 
fi nner de til slutt alle de tre mulighetene. Noen 
elever starter allerede nå å lage notater og teg-
ninger til innleveringen. Det tar lang tid å føre 
inn løsningene. Nå er de i gang og den vanske-
lige delen kan begynne. Hvordan beskriver man 
en krets på papir? Mange lag benytter seg av ord 
som ”topp” og ”dal” . For at en krets skal være 
lukket skal der ikke være et start- eller slutt-
punkt. Valget av start- eller sluttpunkt i beskri-
velsen blir ikke sett på som vesentlig. Andre lag 

bruker vinkler i beskrivelsen. Et positivt bidrag 
for å slutte en krets ble notert med +90° mens 
et negativt bidrag fi kk -90°. Begge beskrivelsene 
fungerer bra.

Prøving og feiling gir raskt en fem-seks mulige 
plane 16-kretser. Elevene tror fort de har funnet 
alle løsningene. De tror gjerne at antall mulige 
plane kretser danner en pen rekke: Ved 4 ele-
menter 1 krets, ved 8 elementer 1 krets, ved 
12 elementer 3 kretser (fi gur 4), altså ved 16 
elemen ter selvsagt 5 kretser (regel: pluss to), 
eller 6 (regel: ganger to. Dette blir egentlig ikke 
noe skikkelig regelen når en ser på følgen 1–1–
3–6).  

Men det fi nnes faktisk en syvende krets. 
Mange lag fi nner ikke denne kretsen fordi de 
ikke klarer å lage et godt nok system.

Figur 4: Krets 1, krets 2 og krets 3

Figur 3 ”Dal–topp”-beskrivelse:

Topp, dal, topp, topp, topp, dal, dal, topp, topp, dal, 

topp

Vinkelbeskrivelse: +90° – 90° + 90° + 90° + 90° – 90° 

– 90° + 90° + 90° + 90° – 90° + 90°
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Å fi nne et godt system er ikke så lett. Alle mulige 
former for 16-kretser skal fi nnes. Da kan det 
være lurt å gå tilbake til 12-kretsene. Hvordan 
oppstod disse?

Krets 2 oppstod fra krets 1 ved å speile de 
stiplete elementene om linjen som forbinder 
endepunktene av den stiplete linjen (se fi gur 
4). Krets 3 oppstår fra krets 2 ved å speile de 
stiplete elementene om linjen som forbinner de 
to nestøverste punktene i fi guren. Tilpasser vi 
speilingsprosessen til 16-kretsen så fi nner vi 7 
muligheter. Her må en bemerke at et speilbilde 
av en krets ikke teller som en ny krets. 

Figur 5

Det er rett frem å forklare at en ikke kan lage en 
plan krets med et odde antall elementer. Elevene 
kan for eksempel si: ”Det er da logisk, at noe 
som er odde ikke kan slutte i planet.”

Naturligvis er dette ikke en fullgod forkla-
ring. For å kunne svare ordentlig på dette spørs-
målet må en ha valgt en god måte å beskrive 
kretsene. Siden ”topp” og ”dal” nøytraliserer 
hverandre blir en lukket krets beskrevet av 
”topp + topp + (n – 4)/2 (topp + dal) + topp 
+ topp”. Her er n en verdi der det er mulig å lage 
en plan n-krets. For odde n blir tallet (n – 4)/2 
aldri et heltall og dette tilfellet er dermed 
umulig. 

En noe enklere forklaring benytter seg av et 
vinkelargument. En krets er lukket når bidra-
get fra alle buelenkene samlet sett er 360°. 
I eksemplet som vi ser i fi gur 3 gjelder altså 
+90° – 90° + 90° + 90° + 90° – 90° – 90° + 90° 

+ 90° + 90° – 90° + 90° = 360° (forutsatt at start- 
og slutt elementet kan koples sammen). Et 
oddetall elementer kan derfor aldri forme en 
lukket plan krets siden ”vinkelsummen” aldri 
blir 360°. 

Er en 6-krets mulig? 
Figur 5 viser en mulig tilgang. En sammenkob-
ling av tre buelenker blir plassert på et koordi-
natsystem. Radiusen for buelenkene er 1. Med 
utgangspunkt i origo tenker vi oss nå tre nye 
sammenkoblete elementer plassert slik at de 
passer sammen med den første buelenken som 
lå der fra før. Vi fi nner at de mulige sluttko-
ordinatene for den tredje buelenken er  (–3,1), 
(–3,–3), (1,1), (1,3), (–3,–1), (–3,–3), (1,–1) og 
(1,–3). En ny tilsvarende 3-lenke vil altså ikke 
kunne lukke kretsen. En 6-krets er umulig. En 
liknende situasjon inntreffer for 10-kretser, 14-
kretser osv.

Figur 6. Sluttkoordinatene for den tredje buelenken er: 

(–1,1), (–1,3), (3,1) og (3,3)

For hvilke verdier av n er en lukket n-krets 
mulig? Slik lyder det første generelle spørsmå-
let. De fl este lagene er på sporet av at n må ligge 
i fi regangen, men få klarer å formulere det.
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”Hvilke arealer kan forekomme 
for 12-, 16-, … n-kretser?” 
Det første en må gjøre her er å vise at arealet 
som omsluttes av en 8-krets er π + 4 . Mange 
elever kan ikke løsrive seg fra sin horisontale 
tegning, se fi gur 7. Har elevene først innsett 
hvordan en kan angripe denne 8-kretsen er den 
videre bestemmelsen av arealene ingen problem 
lenger. 

Figur 7

Ofte teller elevene opp antall hele ruter som 
blir dekket av fi guren og etterpå teller de opp 
buktene langs kanten. For en 12-krets ser det ut 
til at arealet er π + 8. I to av tre tilfeller er det 
faktisk korrekt, men i det siste tilfellet går det 
skeis. Arealet av denne fi guren er π + 16. Noen 
lag hopper galant over dette problemet i farten. 
Deres konklusjon er at arealet av en n-krets er lik 
π + n – 4. Heldigvis ser de fl este lagene at fl ere 
verdier kan være mulige for kretser med samme 
n. I motsetning til det minimale fl ateinnholdet 
ser det ut til å være vanskelig å utlede en gene-
rell formel for det maksimale arealet. Elevene 
leter også her i de konkrete eksemplene. 

For en n-krets fi nnes det altså ikke noe enty-
dig svar for fl ateinnholdet bortsett fra n = 4 og 
n = 8. Noen undersøkelser viser det følgende:

n Minimal fl ate Maksimal fl ate

4 π π

8 π + 4 π + 4

12 π + 8 π + 16

16 π + 12 π + 28

n Minimal fl ate Maksimal fl ate

20 π + 16 π + 48

24 π + 20 π + 68

Arealet blir minimalt ved en krets som er så 
lang og smal som mulig. Minimal fl ate for en 
n-krets = π + n – 4. Flaten er maksimal når 
kretsen likner mest mulig på et rektangel der 
sidene atskiller seg minst mulig (likner mest 
mulig på et kvadrat). I tillegg må hver side bestå 
av et odde antall buelenker. Når n/4 er odde kan 
alle de fi re sidene bestå av n/4 elementer. Flaten 

er lik arealet av kvadrat der sidene er 
n

4
2  

pluss arealet av de fi re ”månene” som sammen 
utgjør en sirkel med radius 1 minus det lille 
innskrevne kvadratet. Til sammen gir det for 
arealet:

 

n n

4
2 2

8
2

2
2 2Ê

ËÁ
ˆ
¯̃

+ - ( ) = + -p p

når n/4 er odde.
Når n/4 er jamn fi nner en det maksimale 

arealet når sidene i rektangelet har ulik lengde. 
Sidene i det ene paret består av n/4 + 1 bue-
lenker mens sidene i det andre paret består av 
n/4 – 1 buelenker. Arealet er nå:

n n n

4
1 2

4
1 2 2

8
4

2 2

-Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

◊ ◊ +Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

◊ + - ( ) = + -p p

når n/4 er jamn.
Hvilke mellomliggende verdier som er mulig 

for fl ateinnholdet er ikke blitt studert. 
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Figur 8. Forskjellige arealer med 12 og 16 lenker

En krets i et begrenset rom
Med buelenkene kan en også forme romlige 
konstruksjoner. I rommet har en uendelig 
mange konstruksjonsmuligheter. I denne delen 
av oppgaven blir imidlertid bevegelsesmulighe-
tene begrenset. Buelenkene skal ligge i fl atene av 
et kubisk gitter. Endepunktene av buelenkene 
ligger stadig midt på sidene i ”klossene” i git-
teret.

Her ser det ut til at to forskjellige 6-kretser 
oppfyller kravene. Den ene av disse 6-kretsene 
er fritt bevegelig den andre lar seg ikke rikke. 
Også en 8- og en 10-krets er mulig under de 
gitte betingelsene. Elevene skal fi nne mange 8- 
og 10-kretser. De fi nner mange og gleden er stor 
for hver ny. Oppgaven er friere og i deres øyne 
også lettere. Med et oddetall buelenker ser det 
likevel ut til å være umulig å lage en krets som 
passer i et kubisk gitter. Derfra slutter de fl este 
lagene at det er mulig å lage en krets i rommet 
i et kubisk gitter så snart n er et partall. Vi må 
selvsagt ha at n ≥ 6. 

Figur 9. En 6-krets i rommet

Det frie rom
Et artig tilfelle i det frie rommet er n = 5, se 
fi gur 9. Ved å holde fast buelenken CD kan len-
kene AB og BC dreie fritt. Punkt P (skjærings-
punkt mellom tangentene i B og C) ligger hele 
tiden fast på samme stedet. Det betyr at B 
beskriver en sirkel i forhold til P. Men det inne-
bærer da at også R (skæringspunktet mellom 
tangentene i A og B) beskriver en sirkelbane 
rundt P. Punkt A på sin side går i sirkelbane om 
R. Punkt A sin bevegelse i forhold til P er altså 
en sirkelbevegelse med radius AR = 1 koplet 
sammen med en sirkelbevegelse med radius PR  
= 2. I forhold til P beveger punkt A seg på en 
kuleoverfl ate med radius AP. Imidlertid må det 
bemerkes her at A ikke kan komme i alle posi-
sjoner som har avstand AP fra P. Punkt A beve-
ger seg kun på en del av kuleoverfl aten. Avstan-
den AP er lik 5 , siden trekanten ΔAPR er 
rettvinklet med AR = 1 og PR = 2. På samme 
måte kan en vise at avstanden mellom punktene 
F og Q alltid må være lik 5 . 

De fl este elevene kommer dit uten hjelp. 
Noen grupper trenger et lite dytt i ryggen: Finn 
ut hva som skjer med punkt P når en dreier på 
lenkene AB eller BC. Mer trengs det vanligvis 
ikke.

Figur 10

Egne undersøkelser
Som siste underpunkt blir elevene utfordret til 
selv å formulere og løse noen oppgaver. Noen

(fortsettes side 28)
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Elisabet Lindland

Kunnskap om 
posisjonssystemet 
– sammenheng med leseferdighet?

Kunnskap om posisjonssystemet ser ut til å være 
essensielt i elevenes kunnskap om matematikk, 
[5]. I addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og 
divisjon er det avgjørende at vi kan holde orden 
på hva som er tiere, enere osv. 

Denne artikkelen bygger på arbeid gjort i 
forbindelse med min hovedoppgave i spesialpe-
dagogikk1, [7]. Da undersøkte jeg 44 11-åringers 
kunnskap om fl ersifrede heltall. Jeg ønsket å 
fi nne ut om elevenes kunnskap om posisjons-
systemet hadde noen sammenheng med elev-
enes leseferdighet. 

I denne artikkelen vil jeg først og fremst 
beskrive hvordan elevenes kunnskap om posi-
sjonssystemet ble undersøkt. Jeg vil også si litt 
om hovedfunnene i studien. 

Hva innebærer det å ha tilstrekkelig 
kunnskap om posisjonssystemet? 
Det tar tid å få tilstrekkelige kunnskaper om 
posisjonssystemet (se også [6]). Kun halvparten 
av en gruppe 10-åringer har kunnskaper om at 2 
i 23 betyr 20 og at tallet også kan beskrives ved 
hjelp av 1 tier og 13 enere, [12]. Ofte har elevene 
lært rutineoppgaver som sier at ”sifrene til høyre 
er enere og sifrene til venstre er tiere”.

I tillegg til at elevene må ha en grunnleg-

gende mengdeforståelse og kjenne til hvordan 
vi har bestemt at de enkelte sifrene skal skri-
ves, viser Jones m.fl  [3] til fi re nøkkelaspekt ved 
posisjonssystemet. Det er telling, oppdeling, 
gruppering og tallrelasjoner. 

For å kunne tilegne seg kunnskap om posi-
sjonssystemet må elevene kunne telle. Elevene 
må ikke bare kunne telle med en om gangen, 
men også med ti om gangen. Disse to måtene 
å telle på skal også kunne kombineres. Elevene 
kan da telle 4, 14, 24, 34 osv. Å ha dette fl eksible 
forholdet til tellingen, er en forutsetning for å 
kunne tenke på 32 som 3 tiere og 2 enere og ikke 
bare som 32 enere. 

Når elevene kan se på 32 som 3 tiere og 2 
enere, har de begynt å konstruere kunnskap om 
oppdeling av fl ersifrede heltall. Men de skal også 
konstruere kunnskap om at fl ersifrede heltall 
kan deles opp i både kanoniserte deler (som at 
32 deles opp i 3 tiere og 2 enere) og ikke-kano-
niserte deler, for eksempel at 32 kan deles opp i 
2 tier og 12 enere. 

Elevene må også kunne gruppere eller endre 
grupperinger for å løse et fl ersifret problem. Det 
kan for eksempel være å fylle på tieren for let-
tere å regne ut 8 + 5. Å regne ut 8 + 5, blir da det 
samme som å regne ut 10 + 3. 

Det fjerde aspektet er tallrelasjoner. Når 
elevene lærer tallrekken, lærer de en lineær tall-
struktur og registrerer at tallrekken er ordnet 
slik at den stadig øker i verdi. Å ha kunnskap 

Elisabet Lindland arbeider ved Bryne 
ungdomsskule, Time kommune
elisabet@lindland.com
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om hvilket tall som er større enn og mindre enn 
er essensielt i tallforståelsen. Det er nært knyt-
tet til kunnskap om posisjonssystemet fordi ver-
dien av et fl ersifret tall ikke bare bestemmes av 
sifrene i seg selv, men også av sifrenes plassering 
i forhold til hverandre. 

Elever kan ha ulik kunnskap om posisjons-
systemet. Modellen i tabell 1 er utviklet for å si 
noe om ulike nivå for kunnskap om tosifrede 
heltall [12]. 

På det første nivået kan elevene både skrive 
og avkode tosifrede heltall. Elevene kan også 
assosiere hele tallet med mengden det represen-
terer, men de tolker det tosifrede heltallet som 
en helhet. Elevene forholder seg altså ikke til de 
enkelte sifrene. 

På det andre nivået har elevene kunnskap 
om posisjonene. De vet at sifferet til høyre er 
på enerens plass og at sifferet til venstre er på 
tierens plass. Men elevene har enda ikke klart 
for seg hvor mye det enkelte sifferet står for. 
De vet altså ikke at 2 i 24 står for tjue. Elever 
som er på dette nivået, vil likevel klare mange 
av oppgavene de møter: ”Hvor mange tiere er 
det i 84?” kan løses kun ved å vite at tierne står 
til venstre. 

På det tredje nivået blir sifrene tolket etter 
sin verdi uavhengig av posisjonen de har. Men 
sifrene representerer ulike typer objekt for 
elevene. Tierne kan representere for eksempel 
staver, mens enerne kan representere for eksem-
pel klosser. Elevene har ikke kunnskap om at en 

stav er akkurat like mye som 10 klosser. Siden 
sifrene bare blir tolket etter den verdien de har 
i seg selv, har ikke elevene kunnskap om at hel-
heten er lik summen av delene: 2 staver og 4 
klosser blir ikke 24. 

Først på det fjerde nivået har elevene kon-
struert kunnskap om at sifferet som står på 
tierplassen, representerer grupper av ti. Kunn-
skapen er begrenset og elevene usikre, men 
kunnskapen om at hele tallet er lik summen av 
delene, er nå konstruert.

Når elevene når det femte nivået, kan vi si 
at de har god kunnskap om tosifrede heltall. 
Kunnskapen er sikker – selv om elevene møter 
materiell som ikke er delt opp på den kanoni-
serte måten eller med den type representasjoner 
de er vant til.

Kartlegging av elevers kunnskap om 
posisjonssystemet
Elevene ble kartlagt individuelt i ca. 15 minut-
ter. Måten vi skriver fl ersifrede heltall på, var i 
fokus. De fl este oppgavene som ble brukt, var 
hentet fra amerikansk forsking [2] og vil bli 
presentert fortløpende sammen med resultatet 
på de enkelte oppgavene. 

I resultatene vil det bli vist til elever med 
matematikkvansker, elever med lesevansker, 
elever med både lesevansker og matematikkvan-
sker og elever med verken matematikkvansker 
eller lesevansker.2 Elever med matematikkvan-
sker blir brukt som en fellesbetegnelse på elever 

Nivå Kjennetegn

1. nivå Det tosifrede tallet blir sett på som en helhet

2. nivå En gryende kjennskap til posisjonene, vet hva som er ener- og tierplass

3. nivå
De to sifrene blir sett på som representanter for ulike objekt, for eksempel staver 
og klosser

4. nivå Sifferet på tierplassen representerer grupper av ti

5. nivå
Tallet viser hele antallet ved hjelp av tiere og enere. Ikke av betydning om materiell 
er delt opp på en kanonisert- eller ikke-kanonisert måte

Figur 1
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som ”bare” har matematikkvansker og elever 
som har både lesevansker og matematikkvan-
sker.

Oppgave 1 – skriving av tall
Eleven skulle først skrive ned tall som ble gitt 
muntlig. Det var følgende tall: 15, 129, 7013 
og 4006. Disse tallene ble valgt ut på grunn av 
deres egenart. På den måten fi kk jeg innblikk 
i elevenes kunnskap om 0 som en plassholder. 
Nesten alle de 44 11-åringene skrev ned de fi re 
tallene uten vansker. De få elevene som viste 
vansker,  skrev for eksempel 1029 for hundreog-
tjueni og 4060 for fi retusenogseks. Figur 2 viser 
besvarelsen fra en elev med matematikkvansker 
og besvarelsen fra en elev med både lesevansker 
og matematikkvansker. 

Figur 2

Alle elevene som viste vansker her, var enten fra 
gruppen med ”bare” matematikkvansker eller 
fra gruppen med både lesevansker og matema-
tikkvansker. 

Oppgave 2 - Tallrelasjoner
Jeg ba eleven si hvilket av de to tallene 42601 og 
423520 som har høyest verdi og hvorfor. Tal-
lene ble gitt skriftlig. Eleven skulle deretter si 
hvilket tall som kommer rett etter 273999 når vi 
teller og hvilket tall som kommer rett før 2450 
når vi teller. På denne måten fi kk jeg kjennskap 
til elevens kunnskap om tallrelasjoner. Elever 
med matematikkvansker hadde stort sett ikke 
nok kunnskap om hvordan de skulle gjøre tallet 
273999 en større. De gav svar som 274101010, 
2731000, 274999 eller 3000000. De visste at noe 
måtte endres, men de hadde ikke tilstrekkelig 
kunnskap om posisjonssystemet til å vite akku-
rat hvordan det gjøres. Noe lignende viste seg 
når elevene skulle fi nne tallet som kommer rett 
før 2450. Elevene som oppgav andre svar enn det 
korrekte, svarte for eksempel 2340, 2350 eller 
1450. At et siffer måtte bli en mindre i verdi, 
visste elevene, men de hadde ikke kunnskap om 
hvilken plass dette sifferet stod på. 

Oppgave 3, 4 og 5-oppdeling
I den tredje oppgaven jeg gav elevene, fi kk den 
enkelte elev se tallet 16. 

Figur 3

Eleven skulle telle opp tilsvarende antall brik-
ker (fi gur 3). Deretter skulle eleven ved hjelp av 
brikker vise hva sifferet 6 står for og hva siffe-
ret 1 står for. Dersom eleven ved sifferet 1, kun 
viste en brikke, spurte jeg: Hva med disse andre 
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brikkene (9 stk.), har de noe med dette tallet 
(peker på 16-tallet) å gjøre? Elever med mate-
matikkvansker viste stort sett 6 og 1 brikke, 
mens elever uten matematikkvansker viste 6 og 
10 brikker.

I den fjerde oppgaven fi kk elevene se tallet 
43 og 43 ruter på et kort. 40 av rutene var satt 
sammen til fi re staver og 3 ruter var enkle. 
Eleven skulle sette ring rundt rutene som viste 
til 3 i 43 og ring rundt rutene som viste til 4 i 43. 
Elever uten matematikkvansker satte stort sett 
ring rundt 3 og 40 ruter (fi gur 4). 

Figur 4

Eleven fi kk samme oppgave da neste kort med 
tallet 43 og 43 ruter ble vist. Men rutene var 
denne gangen satt sammen av 30 ruter som var 
satt sammen til 3 staver og 13 ruter som var 
enkle. For elevene i denne studien hadde det 
ikke betydning om rutene var delt opp på en 
kanonisert eller en ikke-kanonisert måte. Elever 
uten matematikkvansker satte ring rundt 3 og 
40 ruter, mens elever med matematikkvansker 
stort sett satte ring rundt 3 og 4 ruter (fi gur 5).

Den femte oppgaven lignet på oppgave 3 og 
4. I denne oppgaven var 26 stjerner fordelt i seks 
grupper av fi re og en gruppe av to. Elever som 
ifølge Ross er på det tredje nivået leter etter 6 av 
noe og 2 av noe annet. Disse elevene vil i denne 
oppgaven svare feil. I denne studien var det 
kun en elev som ”ble lurt”. Det var en elev med 
verken lesevansker eller matematikkvansker. 
Eleven gav uttrykk for at dette var litt annerle-

des: ”Nei, denne var jeg ikke sikker på, nei” – sa 
eleven med et smil. 

Oppgave 6 – De ulike plassene
Til slutt fi kk eleven se tallene 37 og 415. Eleven 
skulle si hvor mye det var og deretter svare 
hvilket siffer som var på enerplass, tierplass og 
eventuelt hundrerplass. De aller fl este elevene 
uten matematikkvansker klarte dette, mens 
fl ertallet av elevene med matematikkvansker 
hadde vansker. De begynte for eksempel med 
enerplass fra venstre istedenfor høyre. I tillegg 
kunne elever med matematikkvansker plassere 
fl ere siffer på hver plass. Ved tallet 415 mente 
en elev at 4 stod på hundrerplassen og at 15 
sto både på tier- og enerplassen. En annen elev 
svarte at 4 står på enerplassen, 15 står på tier-
plassen og at ”ingenting” står på hundrerplas-
sen. Flere av elevene med matematikkvansker 
hadde altså ikke kunnskap om at kun et siffer 
kan stå på hver plass. 

Sammendrag av resultatet
Flertallet av elever som ble kartlagt, hadde til-
strekkelige kunnskaper om fl ersifrede heltall. De 
hadde kunnskap om at sifferet på tierplass har 
en spesiell verdi, og de var sikre på denne kunn-
skapen. Det vil si at elevene var på det 5. nivå 
ifølge modellen til Ross [12]. Det fantes også 
elever som ikke hadde tilstrekkelige kunnska-

Figur 5
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per. De var på det 1. eller 2. nivå ifølge modellen 
til Ross [12]. At en elev er på det 1.nivået, vil 
si at eleven ikke vet hvilket siffer som står på 
henholdsvis ener- og tierplass og at eleven ikke 
deler tallene opp i enere og tiere. Elever på dette 
nivået, svarte ikke korrekt på oppgave 3, 4, 5 og 
6. På det andre nivået vet eleven hvilket siffer 
som hører til hvilken plass, men eleven viser 
ikke kunnskap om hva det vil si at et tall består 
av tiere og enere. Disse elevene svarte altså riktig 
på oppgave 6, men ikke på oppgave 3, 4 og 5. 
Praktisk talt ingen elever var på det 3. eller 4. 
nivå. Det så altså ut til at 11-åringene som ble 
kartlagt, enten hadde tilstrekkelig kunnskap 
om oppbyggingen av fl ersifrede heltall eller at 
de hadde en svært mangelfull kunnskap. Dette 
gir assosiasjoner til Ostads forsking som viser at 
elever uten matematikkvansker kjennetegnes av 
en fl eksibel tilnærming til løsing av addisjons-, 
subtraksjons-, multiplikasjons- og divisjons-
oppgaver, [9]. Elever med matematikkvansker 
kjennetegnes derimot av lite fl eksibilitet. De har 
få og tungvinte strategier å velge mellom. (Når 
de skal addere 2 + 3, vil de for eksempel telle 1, 
2 … 3, 4, 5.)

Har elevenes leseferdighet 
sammenheng med deres kunnskap om 
posisjonssystemet?
Hovedtyngden i denne artikkelen ligger på 
kartlegging av elevers kunnskap om posisjons-
systemet, men hensikten med studien var først 
og fremst å fi nne ut om elevens evne til å lese 
hadde sammenheng med elevens kunnskaper 
om posisjonssystemet. Jeg vil derfor kort fortelle 
litt om hovedfunn. 

På noen måter kan man si at der er likhets-
tegn mellom det å lære å lese og det å lære mate-
matikk. I begge tilfeller må vi forholde oss til 
nedtegnede symboler. Samtidig fi nnes der for-
skjeller. Ofte har man i forsking sett på elever 
med matematikkvansker som en gruppe. Men 
som Jordan og Montani [4] viser, har elever 
som både har lesevansker og matematikkvan-
sker en annen sammensetning av vanskene enn 

elever som ”bare” har matematikkvansker. Ved 
løsing av kalkulasjons- og tekstoppgaver arbei-
det elever med matematikkvansker sent, men 
nøyaktig, mens elever med både lesevansker og 
matematikkvansker hadde feilaktig representa-
sjon av problemet og tellefeil. 

Det ble derfor spennende å se hvordan dette 
ville forholde seg med tanke på elevers kunn-
skap om posisjonssystemet. Ville elever som 
”bare” har matematikkvansker, ha et bedre 
resultat enn elever med både lesevansker og 
matematikkvansker? 

Denne studien av 11-åringers kunnskap om 
posisjonssystemet viste at elevenes evne til lesing 
i 2. klasse ikke så ut til å ha noen betydning 
for elevens kunnskap om posisjonssystemet i 
5. klasse. Det var elevens matematikkpresenta-
sjoner i 2. og 4. klasse som så ut til å ha betyd-
ning for elevens kunnskap om posisjonssyste-
met i 5. klasse. Det tyder på at elevens lesefer-
dighet ikke har betydning for elevens tilegnelse 
av kunnskap om posisjonssystemet. 

Hva betyr denne studien for meg som er 
lærer?
At leseferdighet ikke ser ut til å ha sammenheng 
med kunnskap om posisjonssystemet, betyr at 
elever som har vansker under leseinnlæringen, 
ikke nødvendigvis vil ha vansker med å tilegne 
seg kunnskap om posisjonssystemet. Det kan 
like gjerne være en elev som ikke har vansker 
med innlæringen av lesing, som viser vansker 
ved tilegnelsen av kunnskap om posisjonssys-
temet. 

Kunnskap om posisjonssystemet består av 
fl ere nivå. Dersom vi som lærere kjenner fl ere 
nøkkelaspekt og nivå, kan vi hjelpe fl ere elever 
tidligere og gi dem mer varierte erfaringer knyt-
tet til kunnskap om posisjonssystemet. Skillet 
mellom 11-åringene i studien som var enten på 
nivå 1 eller 2 eller på nivå 5, er det sannsynlig 
at vi fi nner i fl ere klasserom. Slik jeg ser det, vil 
den enkelte lærers kjennskap til de ulike nivå-
ene som er beskrevet her, kunne hjelpe elever 
som sliter med å tilegne seg kunnskap om posi-
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sjonssystemet. Når man kjenner de ulike nivå-
ene, kan man lettere legge til rette for at elevene 
kan få erfaringer og oppfølging som hjelper hver 
enkelt elev videre i sin konstruksjon av kunn-
skap.  
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Noter
1 Hovedoppgaven er en del av en større 

studie. For nærmere beskrivelse se for 
eksempel Reikerås, 2004, 2006.

2 Elevene ble kartlagt ved hjelp av Hammervoll 
og Ostads matematikkartlegging [1] da de 
gikk i 2. og 4. klasse. Elever som skåret blant 
de 15 % svakeste resultatene ved begge 
kartleggingene blir her sett på som elever 
med matematikkvansker. Elever med lese-
vansker hadde i lesekartleggingen i 2. klasse 
et resultat som var blant de 15% svakeste, 
[8. Elever med både lesevansker og mate-
matikkvansker hadde et resultat som var 
blant de 15 % svakeste på alle de tre kart-
leggingene. Elever med verken lesevansker 
eller matematikkvansker hadde et resultat 
som var blant de 70 % høyeste på alle de tre 
kartleggingene.
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Anne-Gunn Svorkmo

Små kunstverk 
av terninger
– eller en forøvelse til perspektivtegning

I denne artikkelen vil vi se på terningen i et 
”kunstnerisk lys”. 

Ved å bruke klosser/terninger som er like 
store, for eksempel multilink, treklosser eller 
terninger som elevene har brettet, kan man gå 
fra tre til to dimensjoner. Prikkark (isometrisk 
papir) er et godt hjelpemiddel. Jeg mener det er 
en fordel å la elevene begynne med ark hvor det 
er litt stor avstand mellom prikkene. 

Et eksempel på en oppgave er denne:

1. Dennne fi guren beskriver 
grunnfl ata i et lite byggverk. 
Tallet inni hver rute fortel-
ler hvor mange klosser det er 
stablet oppå hverandre. Sett 
sammen terninger slik at det 
stemmer med fi guren over. (Her er det brukt 
multilink.)

Oppgaven kan lett 
utvides til en litt mer 
utfordrende konstruk-
sjon.

2. Tegn fi guren du har bygget i oppgave 1 på et 
prikkark.

Slik kan resultatet se ut:

Løsning oppgave 1

3

21

3

3

2

1

3

2

2

Anne-Gunn Svorkmo, 
Nasjonalt senter for matematikk i utdanningen
Anne-Gunn.Svorkmo@matematikksenteret.no
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Hvordan ser tegninga ut når byggverket fra 
oppgave 1 tegnes fra en annen vinkel? 

Elever kan også arbeide motsatt vei ved å 
tegne sammensatte terninger på isometrisk 
papir og få en annen elev til å bygge det de har 
tegnet. 

De yngste elevene må kanskje trene på å 
tegne bare en terning før de går i gang med å 
tegne en mer sammensatt fi gur. Det å gjøre elev-
ene oppmerksomme på at hver terning formes 
av sju prikker kan også være oppklarende. Disse 
sju prikkene er egentlig de seks hjørnene i en 
regulær sekskant pluss midtpunktet i denne 
geometriske fi guren. Tegningene blir fi nest 
dersom elevene bruker linjal.

Ved å bruke et prikkark som underlag for et 
tegneark, kan elevene tegne fi ne, små kunstverk 
av terninger uten at prikkene vises på selve teg-
ninga. Et eksempel på hvordan dette kan se ut er 
illustrasjonen under ”Flyvende terning”.

Læreren kan for eksempel ha fokus på at 
byggverket må inneholde et visst antall ter-
ninger. Oppgaven kan også formuleres slik at 
tegningen må bestå av et bestemt antall ter-
ninger, men at noen av terningene må ha ulik 
størrelse. Elevene kan få velge mellom ternin-

ger lik 1 × 1 × 1, 2 × 2 × 2 og 3 × 3 × 3. Man kan 
f. eks. bygge en rød 2 × 2 × 2-terning og en blå 
3 × 3 × 3-terning av multilink eller kutte opp 
terninger i tre. 

Da kan en slik oppgave være: Bygg eller 
tegn et byggverk hvor volumet av terningene til 
sammen er 15. Alle terningene i byggverket kan 
ikke ha samme størrelse.

Dersom betingelsene er at det ikke skal være 
”hull” i byggverket, kan en løsning på denne 
oppgaven se ut slik:

”Flyvende terning”   ”Balansekunst”
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Det er gunstig å arbeide med skyggelegging 
i denne sammenhengen spesielt dersom elev-
ene bare bruker blyant. Med fargeblyanter er 
det en fordel at en av sidefl atene på terningene 
har samme farge. Det gjør at dybden i tegninga 
kommer tydeligere fram.  I eksemplene under 
har terningene i det ene bildet samme farge på 
”lokket”. På det andre bildet har terningens 
venstre sidefl ate samme farge.

Siden sommerkurset 2005 har vi fått ny lære-
plan. Der er perspektivtegning med som et av 
kompetansemålene både etter 7. og 10. trinn. 
Innholdet i denne artikkelen mener jeg kan 
brukes som en introduksjon til og oppstart på 
perspektivtegning. 

Referanser
Tvete, K. (1990): Geometri – Jordmåling, tverrfag-

lige temaer. Landås: Caspar forlag
Torkildsen, S. (red.): LAMIS sommerkursrapport 

2006

forslag blir gitt. Dessverre er motivasjonen 
brukt opp og elevene ser seg ikke råd til å ta 
fatt på denne utfordringen. Kanskje oppgaven 
skulle ha stått først?

Til slutt
De fl este elevene var entusiastiske over oppga-
ven. Det å arbeide med konkret materiell falt i 
smak. Oppgavene var utfordrende og svarene 
på ingen måte opplagte. En måtte virkelig gjen-
nomføre undersøkelsene og tenke seg godt om. 
Lærerne var også tilfredse. Elevene har arbeidet 
bra. Innsatsen og samarbeidet var upåklagelig, 
noe som ikke alltid er tilfellet under andre prak-
tiske oppgaver.

Oppgavenivået var tilstrekkelig høyt samti-
dig som alle kunne fullføre oppdraget. Kunn-
skaper og begreper fra et vidt spekter ble bragt 
sammen og gjennom dette ble integrert mate-
matikkunnskap stimulert. Risikoen for at elev-
ene skulle benytter seg av eksisterende ferdige 
interettløsninger var ikke stort.

Det er viktig at elevene er forberedt på mate-
matikkdagen. Hva er det for noe? Må man være 
fl ink i matte? Les først gjennom oppgavene, 
fordel så arbeidsoppdragene (hvordan samar-
beide) osv. La elevene bevisst ta pauser, ellers 
faller de helt sammen, når de kommer til etter-
middagen. 

Det er viktig med god tilgang til PC-er gjen-
nom hele dagen. Prøv å overholde tiden for inn-
føringen. Foreta gruppeinndelingen (4 elever) 
på forhånd. 

Internettkilder
www.tangletoys.com er websiden til utvikleren 

og leverandøren til buelenkene.
www.fi .uu.nl/wisbdag er websiden til Freudenthal 

Instituttet med oppgaver og forslag til mate-
matikkdagen.

(fortsatt fra side 19)
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”På nett” Toril Eskeland Rangnes
Under denne vignetten vil det framover komme tips til ulike nettsted eller program til diverse 
matematiske temaer. Denne gangen handler det om program med fokus på perspektiv.

Klossebygging og perspektiv
Etter at elevene har fått trening i å arbeide fysisk 
med bygging av klosser og tegning på isometrisk 
papir, også kalt prikkepapir (viser her til Svork-
mos artikkel i dette nummeret av Tangenten), 
kan neste steg være å bygge med klosser på data. 
På nettstedet www.fi .uu.nl/rekenweb/en/ kan en 
velge ulike typer småprogram med klossebyg-
ging og fokus på perspektiv (det fi nnes fl ere enn 
dem som er nevnt her). 

Eksempel: Building houses
Her bygger og river en ned ved hjelp av muse-

klikk. Til venstre får en se hvordan bygget ser 
ut ovenfra, rett forfra og fra høyre side. Ved å 
bruke klikk og dra på pila i front, kan en dreie 
brettet slik en vil for å se hvordan bygget ser ut 
fra ulike perspektiv.

Rotating houses
I denne programsnutten får elevene et skyg-

gebilde av en fi gur til høyre med klossebygg til 
venstre. Oppgaven går ut på å dreie klossebygget 
slik at den ligner skyggebildet. God trening i å 
se hvilken vinkel en ser en fi gur fra.

Houses with height numbers 1
På det ene brettet står det hvor mange klosser 

det er oppå hverandre, og på det andre brettet 
står byggverket. Når en bygger her, må en klikke 
på tallbrettet for å vise hvor mange klosser som 
skal stå oppå hverandre. Også her kan en vri på 
brettet med byggverket slik at en kan se det fra 
ulike vinkler. 

I www.matemania.no for ungdomstrinnet fi nner 
vi også et perspektivverksted. Her kan en bygge 
med klosser, strekke dem, bytte ståsted å se fi gu-
ren fra, få fram siktelinjer og se hvordan fi guren 
blir tegnet/projisert på skjerm foran bygget. I 
tillegg kan en trykke på ”øyet” og få fram per-
spektivtegningen av fi guren.
Dersom en ikke er redd for å trekke næringslivet 

inn i klasserommet, kan en også laste ned pro-
grammer fra blant annet IKEA der en kan plan-
legge bad eller kjøkken. I kjøkkenprogrammet 
får en arbeide med blant annet perspektiv i rom, 
rotasjon av rom og målestokk. Jeg vil her vise til 
Røsseland sin artikkel i 2006 nr 4 om hvordan 
dette kan integreres i teknologi og design og 
praktisk arbeid med matematikken.
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Matematikkfagets plass i norsk skole blir av 
mange begrunnet med dets nytteverdi for sam-
funnet. Men sammen med dette har faget også 
vært båret oppe og påvirket av folk med andre 
innfallsvinkler. Mennesker har sett at selv de 
som trenger matematikken som et redskap ikke 
kan komme langt med bare snusfornuftige og 
økonomiske motiver for å arbeide med faget. 
Å lykkes i matematikk er vanskelig uten at det 
tennes en glød og en nysgjerrighet knyttet til 
det vi gjerne kaller matematikkens skjønnhet. 

Ingen som skjønner hva som menes med 
dette har vært uberørt av sitt møte med ”det 
gylne snitt”. Det vi litt provoserende kan kalle 
”ekte matematikklærere” ønsker å formidle 
noen av sine estetiske opplevelser rundt mate-
matikk til sine elever. Det er derfor naturlig at 
de som i bladet CASIO-nytt nr. 3 - 2005 fi kk se 
hvordan ClassPad kunne brukes til å undersøke 
en spesiell egenskap for en gitt 4. gradsfunksjon 
ble nysgjerrige. Her viste man nemlig nume-
risk at skjæringspunktene mellom grafen og 
linja gjennom grafens vendepunkter, defi nerer 
intervaller som forholder seg til hverandre lik 
det gylne snitt. På illustrasjonen nedenfor ser 

Svein Haugerudbråten, Christoph Kirfel 

Fjerdegradsfunksjoner 
og det gylne snitt

Svein Haugerudbråten, 
Vennesla videregående skole
SvHa1@Isyd.no
Christoph Kirfel, Universitetet i Bergen
christoph.kirfel@mi.uib.no

vi et eksempel. Forholdet ST/QS er ganske nær 
det gylne snitt 5 1 2 0 61803-( ) ª/ , .

En naturlig reaksjon var da å se på hvordan 
dette kunne vises generelt. Matematikkens este-
tiske appell ligger nemlig ikke først og fremst 
i enkelteksempler, men i de generelle og ikke 
minst uventede sammenhengene. For en lærer 
ville det også være av interesse å se om det her 
fantes utforminger som kunne presenteres for 
fl inke elever i 2MX/3MX. 

Nedenfor følger et forslag til bevis. 
Vi antar at vi har en 4. gradsfunksjon 

f x ax bx cx dx e( ) = + + + +4 3 2  som oppfyller 
følgende krav:
1. Grafen har to vendepunkter Q og S, hen-

holdsvis med x-koordinater x
1
 og x

2 

2. Den rette linja l, som går gjennom vende-
punktene, skjærer grafen i ytterligere to 
punkter, P og T, henholdsvis med x-koor-
dinater x

3
 og x

4
.

3. Vi har at x x x x3 1 2 4< < < .

Påstand: PQ ST=  og 
ST

QS
= -5 1

2
, altså det 

gylne snitt. 
Ved å se på formlike trekanter ser vi at dette 

svarer til: 

 
x x x x1 3 4 2- = -  og 

x x

x x
4 2

2 1

5 1

2

-
-

= -
.

Først undersøker vi et eksempel. Vi stude-
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rer grafen på tegningen. Den tilhører funksjonen 

f x
x x x

( ) = - -4 3 22 12

12
. Den andrederiverte blir 

dermed f x x x’’( ) = - -2 2 , som har røttene x1 1= -  

og x2 2= . Dermed får vendepunktene koordinatene 
Q = (–1, –3/4) og S = (2, –4). Linjen gjennom disse 

punktene beregner vi slik: 
y

x

+
+

=
- +

+
3 4

1

4 3 4

2 1
 som 

gir y
x= - -13 22

12
. Vi beregner nå skjæringspunk-

tene mellom kurven og linjen. Det gir oss likningen 

x x x x4 3 22 12 13 22 0- - + + = .

Her kjenner vi to av røttene: x1 1= - og x2 2= .
Vi kan derfor dividere fjerdegradspolyno-

met på venstre siden av likningen med polynomet ( )( )x x x x+ - = - -1 2 22 . Resultatet blir 

( ) : ( )x x x x x x x x4 3 2 2 22 12 13 22 2 11- - + + - - = - -

Det siste kvadratiske polynomet gir oss x- koordinatene til de to nye skjæringspunktene: 

x3

1 3 5

2
2 85= - ª - ,  og x4

1 3 5

2
3 85= + ª - ,  og vi ser at x x x x1 3 4 2- = -  og 

x x

x x
4 2

2 1

5 1

2

-
-

= -
.

Nå kan vi prøve å fi nne en forklaring som også gjelder i det generelle tilfellet. 
Vi fi nner først x-koordinatene til vendepunktene:

f x ax bx cx dx e( ) = + + + +4 3 2

f x ax bx cx d’( ) = + + +4 3 23 2

f x ax bx c’’( ) = + + =12 6 2 02

Hvis vi kaller røttene i denne siste likningen for x1  og x2  så gjelder:

 

12 12 6 21 2
2a x x x x ax bx c( )( )- - = + + ,  og dermed x x

b

a1 2 2
+ = -  og x x

c

a1 2 6
= .

Linja gjennom vendepunktene har likningen: y g x kx kx y= = - +( ) 1 1  der k
y y

x x
=

-
-

2 1

2 1

 og 

y f x1 1= ( )  og y f x2 2= ( ) .

Skjæringspunktene mellom kurven og linjen l er gitt ved f x g x f x g x( ) ( ) ( ) ( )= ¤ - = 0  som 
gir:

I:    ax bx cx dx e kx kx y ax bx cx d k x kx y e4 3 2
1 1

4 3 2
1 10+ + + + - + - = ¤ + + + - + - +( ) ( ) == 0

Siden x1  og x2  er røtter i likning I kan denne også skrives slik:
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II:

 a x mx n x x x x a x mx n x
bx

a

c

a

ax am

( )( )( ) ( )( )

(

2
1 2

2 2

4

0
2 6

0+ + - - = ¤ + + + + =

+

�

++ + + + + + + =b
x an

mb c
x

cm nb
x

cn

2 2 6 6 2 6
03 2) ( ) ( )

For å bestemme m og n, er det tilstrekkelig å sette koeffi sientene i 3.- og 2. gradsleddene fra I og II 
lik hverandre. Dette gir to nye likninger. Vi løser den ene med hensyn på m. Uttrykket for m settes 
inn i den andre likningen som løses med hensyn på n.

III: am
b

b m
b

a
+ = ¤ =

2 2
 og IV:

 
an

mb c
c n

c

a

b

a

ac b

a
+ + = ¤ = - = -

2 6

5

6 4

10 3

12

2

2

2

2

Røttene i likningen
 
x mx n2 0+ + =  kaller vi for x3  og x4 . Da gjelder x mx n x x x x2

3 4+ + = - -( )( )  

og vi har x x m
b

a3 4 2
+ = - = -  og x x n

ac b

a3 4

2

2

10 3

12
= = -

.

Nå har vi at 

( ) ( )x x x x x x
b

a

c

a

b ac

a

b ac

a2 1
2

2 1
2

1 2

2

2

2

2

2

4
4

4
6

3 8

12

9 24

36
- = + - = - = - = -

22 , altså x x
b ac

a2 1

29 24

6
- = -

.

Tilsvarende får vi at

( ) ( )x x x x x x
b

a

ac b

a

b ac

a4 3
2

4 3
2

4 3

2

2

2

2

2

2
4

4
4

10 3

12
5

3 8

12
- = + - = - - = -

 altså x x x x4 3 2 15- = -( ) . Nå er

x x
x x x x x x x x

1 3
1 2 1 2 3 4 3 4

2
- =

- + + - + - -( ) ( ) ( ) ( )

=
- - - + + -

= - -( ) ( )
( )

x x
b

a

b

a
x x

x x
2 1 2 1

2 1
2 2

5

2

5 1

2
og 

x x
x x x x x x x x

x x
b

a

b

a
x

4 2
4 3 4 3 2 1 2 1

2 1

2

5
2 2

- =
- + + - + - -

=
- - + -

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( 22 1

2 12

5 1

2

-
= - -x

x x
)

( )

Dette gir: x x x x1 3 4 2- = -  og 
x x

x x
4 2

2 1

5 1

2

-
-

= -
Altså har vi: PQ ST=  og 

ST

QS
= -5 1

2
 som er det 

gylne snitt og påstanden vår er bevist.
Alternativt kan man beregne verdiene
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x
b b ac

a1

23 9 24

12
= - - -

x
b b ac

a2

23 9 24

12
= - + -

x
b b ac

a3

23 5 9 24

12
= - - -

 
x

b b ac

a4

23 5 9 24

12
= - + -

direkte, og bekrefte sammenhengen mellom 
avstandene derfra.

Bemerkning. Det er overraskende å se at x-
koordinatene til alle skjæringspunktene med 
linjen – ikke bare x-koordinatene til vende-
punktene – er uavhengige av parametrene d og 
e i fjerdegradskurven.

Løsning på kalkulator med CAS 
På matematikksenterets novemberkonferanse i 
Trondheim 2005 hadde Bengt Åhlander et inn-
legg ”Bättre förståelse i matematik-undervisnin-
gen med symbol-hanterande verktyg,” (se www.
matematikksenteret.no/content.ap?thisId=302). 
På dette foredraget foreslår han å bruke en sym-
bolbehandlende kalkulator for å arbeide med 
det nevnte problemet på fjerdegradskurver. På 
den måten kan en få hjelp til en del av det hode-
arbeidet de algebraiske omformingene krever, 
samtidig som kalkulatoren kommer frem til det 
samme pene resultatet. 

Fremgangsmåten er illustrert ved en TI-89, 
men kan trolig gjennomgås med alle kalkula-
torer som har en innebygd CAS-del. Her vil det 
være nødvendig å gå trinnvis til verks.
1. Først defi nerer vi funksjonen 

f x ax bx cx dx e( ) = + + + +4 3 2 .

2. Så deriverer vi f x( )  to ganger ved å bruke 
kommandoen ”Differentiate”. Uttrykket vi 
får, den andrederiverte, kaller vi for h x( ) . 

 

3. Sett h x( ) = 0  og bestem røttene ved å 
bruke kommandoen ”Solve”.

4. Kall løsningene for s1  og s2 .
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5. Finn de tilhørende y-verdiene på kurven 
f x( )  og kall dem for m1  og m2 , altså 
f s m( )1 1=  og f s m( )2 2= .

6. Defi ner linjen gjennom vendepunktene 

g x
m m

s s
x s m( ) ( )=

-
-

- +2 1

2 1

1 1 . 

7. Divider f x g x( ) ( )-  med h x( ) . Her er det 
nok å bruke en vanlig delingsstrek. Kalku-
latoren forstår at det dreier seg om poly-
nomdivisjon. 

8. Finn røttene til resultatfunksjonen ved 
hjelp av kommandoen ”Solve”. Dette er da 
x-verdiene til de to nye skjæringspunktene 
mellom linjen g gjennom vendepunktene 
og utgangskurven f. 

9. Kall dem s3  og s4 .

10. Beregn forholdene 
s s

s s
4 2

1 3

-
-

 og 
s s

s s
4 2

2 1

-
-

.

 

Resultatet bekrefter at det første forholdet er 1, 
mens det andre er det gylne snitt !
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Kai Otto Jørgensen, Simon Goodchild

Å utvikle barns 
forståelse av matematikk
Vi skal i denne artikkelen være med i en første 
klasse ved Wilds Minne Skole i Kristiansand. 
Målet vårt er å gi en beskrivelse av det som 
skjedde gjennom to ulike par øyne: Kai Ottos 
og Simons. Kai Otto Jørgensen er en erfaren 
lærer som har arbeidet lenge i småskolen. Simon 
Goodchild er førsteamanuensis i matematikk-
didaktikk ved HiA. Simon er matematikklærer 
fra England og har undervist mest i aldersgrup-
pen 11–18 år (secondary school) og han har liten 
erfaring med yngre elever. Kai Otto og Simon 
deltar begge i KUL prosjektet “Læringsfellesskap 
i matematikk” (KUL-LCM).1 Dette er et pro-
sjekt som har som mål å utvikle undersøkende 
fellesskap (”inquiry communities”) mellom 
lærere i skolen og didaktikere som arbeider ved 
Høgskolen i Agder (HiA). Selv om vi ønsker å 
arbeide mot en felles forståelse, så vet vi at vi 
har med oss ulik erfaring, kunnskap og kompe-
tanse. Derfor vil vi i fortsettelsen gjøre det klart 
hvem av oss som ”taler”.

Før vi fortsetter vil vi gjerne si litt om pro-
sjektet. Hensikten med ”inquiry communities” 
er å undersøke og utvikle tilnærminger til det å 

undervise og det å lære matematikk og samtidig 
undersøke hva det er som driver denne proses-
sen framover. Anne Berit Fuglestad og Barbara 
Jaworski forklarer:

1. Med fellesskap (”community”) mener 
vi en sosial gruppe som tilbyr en støttende 
struktur, der gjensidig tillit og respekt gjør 
hver enkelt i stand til å lære og utvikle seg.

2. ”Inquiry”2 er en tenkemåte som gjør oss 
i stand til å refl ektere og stille spørsmål ved 
praksis vi er engasjert i og å utvikle ny og 
utdypet forståelse av praksis ut fra disse 
prosessene. [1]

Prosjektet baserer seg på at både lærere og 
didaktikere har en likeverdig utforskende rolle 
i prosjektet og at de arbeider sammen som 
”medlærende”. Didaktikerne kommer ikke med 
ferdige svar på de utfordringene lærerne står 
overfor, men tror at de kan stimulere lærere til 
å utvikle fellesskap seg imellom, slik at de kan 
lære av hverandre. Slike fellesskap kan være på 
en skole eller mellom skoler. Inquiry er kjernen i 
prosjektet. ”Inquiry” er et kraftig utviklingsred-
skap som vi kan bruke i vår egen praksis, det er 
også en kraftfull tilnærming til det å undervise 
og lære som gir elevene mulighet til en dypere 
forståelse av matematikk.

Kai Otto Jørgensen, Wilds Minne 
Skole, Kristiansand. KaiOtto.Jorgensen@
kristiansand.kommune.no

Simon Goodchild, Høgskolen i Agder,
simon.goodchild@hia.no
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Simon kommenterer: Jeg vil gjerne beskrive 
en episode fra et besøk i en førsteklasse fordi 
mye av det jeg observerte på mange måter 
uttrykker intensjonen i prosjektet og jeg vil peke 
på den rike opplevelsen av tall som ble tilbudt 
elevene.

Vi sitter i en klassisk lyttekrok hvor elev-
ene utgjør tre sider av et rektangel og Kai Otto 
sammen med dagens elev utgjør den fjerde 
siden. Kai Otto stiller en rekke spørsmål som 
knytter seg til dagen i dag som er den 14. mars. 
Spørsmålene retter seg mot dagens elev, men 
eleven har også mulighet til å sende spørsmå-
lene videre til de andre elevene. Den første opp-
gaven til dagens elev er at han skal identifi sere 
navnet på dagen og tallet dagen har.

Hvilken dag er det i dag? (tirsdag)
Kan du peke på tirsdagen på kalenderen?
Hvilket tall har dagen i dag? (fjorten)
Hvordan vet du det? ( Jeg bare vet det)
Hvilke talltegn har tallet fjorten?(en og fi re)
Kan du ordne kulekalenderen slik at den passer 
til dagens tall? Kulekalenderen er to parallelle 
blomsterpinner som står på en liten sokkel. 
Eleven kan tre små kuler på hver av disse pin-
nene. Eleven plasserer kulekalenderen rett 
under tallet fjorten og plasserer en kule på ven-
stre pinne og fi re på den høyre.

Hvordan kan vi si at kulekalenderen viser 14?
Hva om du snur kulekalenderen, hvilket tall får 
du da? (41)
Har vi dette tallet på kalenderen? (nei)
Vil du hente 14 legoklosser? Tre elever går bak i 
klassen og henter en stabel med store legoklos-
ser.

Dagens elev har glemt å lime kalenderlappen 
på kalenderen. Mens han gjør det teller elevene 
legoklossene for å se om han har tatt med riktig 
antall.
Hvor mange legoklosser har vi? (14) 
Hvordan kan du vite det? (Jeg telte)

Vi teller sammen opp til 14 mens dagens elev 
peker på én og én kloss. Deretter teller vi ned-
over fra 14.

Simons kommentar: I løpet av fem og et halvt 
minutt har elevene møtt tallet 14 på fl ere ulike 
måter. Som et tall som tilhører dagen i dag, 
rekketallet 14 slik det fremstår på kalenderen. 
Tallet har videre vært presentert ved sifre og ved 
bruk av kuler og klosser. Både siffer- og kulesys-
temet baserer seg på ti-tallsystemet. Det å snu 
kulekalenderen forsterker denne forståelsen og 
viser også sammenhengen mellom det talte ord 
og en korrekt presentasjon. Bruken av klosser 
viser mengden 14, og det å telle klossene tyde-

tangenten 1 2007.indd   36tangenten 1 2007.indd   36 01.02.2007   20:02:5001.02.2007   20:02:50



tangenten 1/2007 37

liggjør sammenhengen mellom mengdetall og 
rekketall.

Det som fanger min oppmerksomhet her, er 
den mangfoldige opplevelsen av tallet 14 og den 
rike mulighet det gir elevene til å danne seg en 
bred forståelse av tallet. Jeg sammenligner dette 
med alternativ tilnærming hvor en konsentrerer 
seg om å bruke én type presentasjon, men fl ere 
ulike tall.

Jeg gjør meg en del tanker om det elevene 
opplever i Kai Ottos klasse og elevenes senere 
opplevelse av f. eks. algebra, der hvor lærepla-
ner har en tendens til å fokusere på isolerte 
teknikker og representasjoner. Elever lærer å 
forenkle uttrykk, faktorisere, løse ligninger og 
senere grafi ske representasjoner som isolerte 
ferdigheter. På denne måten får elevene tek-
niske ferdigheter. Får de likevel en rik og dypere 
forståelse av algebra slik jeg tror elevene i Kai 
Ottos klasse gjør ved at de utvikler en helhetlig 
fornemmelse av tallene? Undersøkelser viser at 
mange elever ikke klarer å se sammenhengen 
mellom de representasjonene i algebra som gjør 
faget meningsfylt for dem og den tilnærmin-
gen de har når de anvender innøvde teknikker 
som ofte også er mangelfulle. Jeg lurer på hvor 
mange lærere oppover i klassene som har sagt, 
slik som meg:– ”Hvis de bare kunne tenke på hva 
de gjorde!” Hvis faget ikke presenteres på en slik 
måte at det inviterer til forståelse, hva skal da 
motivere elevene til å tenke? Erfaringen min er 
fra ulike steder i verden og jeg tror ikke at Norge 
er så særlig annerledes. Noe jeg mener er bekref-
tet i ’Synteserapport’ for L97:

Observasjonene i klasserommene viser at 
undervisningen i stor grad følger et tradi-
sjonelt mønster der læreren starter timen 
med en introduksjon hvor lekser gjennom-
gås og nytt lærestoff presenteres. Denne 
presentasjonen munner som regel ut i en 
forklaring for hvordan en bestemt type 
oppgaver skal løses. Deretter arbeider elev-
ene individuelt med å løse slike oppgaver i 
bøker. [2]

Kai Ottos kommentar: Jeg har en utdannelse 
innenfor gestaltpsykologi/terapi som jeg vet 
påvirker min rolle som lærer. Det faller natur-
lig for meg å bruke noen bilder eller begreper 
derfra når jeg blir spurt om å kommentere hva 
jeg gjør i klassen. Jeg kaller det her en ”gestalt- 
tilnærming” og mener at den er sammenfal-
lende med KUL-LCM prosjektets ide. I gestalt-
psykologien snakker vi mye om grunn og fi gur. 
Grunnen er det som er felles mellom terapeut 
og klient. Figur er det som oppstår, som trer 
fram fra denne grunnen og som det blir naturlig 
å fokusere på.

Ut fra dette bildet blir grunnen det som er 
felles mellom elevene og meg. Det er kalenderen, 
kulekalenderen, legoklossene (som brukes veldig 
ofte), forventninger til det å være dagens elev, 
felles erfaringer, begreper vi bruker og kjenner 
til, måten vi bruker språket på, måten spørsmål 
stilles på, forventningene til at mange får svare, 
ulike rutiner med mer. Til og med tallet 14 er en 
del av grunnen fordi det er rimelig forutsigbart 
at det vil være dagens tall. Ut fra det vi gjør med 
tallet 14, oppstår det gjerne noen fi gurer. Figu-
rene oppstår i samhandlingen mellom meg og 
elevene. Jeg kan kjenne at min egen og elevenes 
oppmerksomhet skjerpes, blikk fokuseres, elev-
ene bøyer seg gjerne litt forover. Jeg bruker ofte 
begrepet energi i denne sammenhengen. I den 
morgensamlingen som beskrives her opplevde 
jeg at det var mye energi omkring det å vise at 
14 er et partall. Når det gjaldt det å fi nne ut hvor 
mange ulike stabler du kunne lage av 14 lego-
brikker var det mer en nysgjerrighet omkring 
hva elevene kunne få til. (Begge disse arbei-
dene er beskrevet senere i artikkelen). Jeg blir 
i fi guren så lenge den har energi. Faller ener-
gien, avslutter jeg eller vi endrer tema. Når vi 
har sett lenge nok på hvor mange ulike hauger 
vi kan dele 14 i gikk jeg videre til hvilken farge 
det er fl est av. Energien er ikke alltid entydig. I 
slutten av arbeidet med de ulike haugene var det 
blitt så komplisert at fl ere falt av slik at det blir 
en avveiing mellom det å utfordre noen få og å 
få med hele klassen.
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I gestaltpsykoterapi sier vi at ”du ikke kan 
bringe klienten lenger enn det han er i stand 
til å oppdage selv”. Jeg forklarer sjelden eller 
aldri for elevene. Jeg prøver gjennom samtale 
og spørsmål å lede elevene fram til deres egen 
oppdagelse. En slik oppdagelse er en subjektiv 
opplevelse. Ved en slik tilnærming er det viktig 
å se hvor langt vi kan nå. Når vi ikke kommer 
lenger stopper vi. De får ingen forklaringer fra 
meg.

Dialogen er svært viktig. Den er en sam-
handling mellom meg og elevene. Det er spørs-
mål, svar på spørsmål, utdypende spørsmål og 
mange, lange tenkepauser. Jeg ber ofte elevene 
forklare hva de gjør og hvordan de tenker. Noen 
ganger hjelper jeg elevene med å fi nne de rette 
ordene.

Jeg hørte en dansk foreleser (dessverre har 
jeg glemt navnet hennes) sette opp rammen for 
en slik dialog. Jeg tror også den passer min: 

Den skal være undersøkende og problemo-
rientert.

Du kan ikke på forhånd vite hvilken retning 
dialogen vil ta eller hvor den vil ende.

Den må være risikofylt. Kanskje vi ikke 
kommer noen vei eller fi nner løsning på pro-
blemet.

Her har vi endt mange ganger, og da får de 
ingen forklaring fra meg. Mange lærere kan nok 
være ukomfortable i en slik situasjon, men det 
kan føre til noen gyllne øyeblikk. 

Vi eksemplifi serer ved en dag i en første-
klasse. Det er 6.september og dagens tall er seks. 
Vi arbeider med legoklossene i lyttekroken. Vi 
deler klossene i to like stabler, i tre like stabler, 
vi ser hvor mange stabler det er med to i osv. 
Av de seks klossene bygger vi en stabel som blir 
dobbel så stor, (eller halvparten så liten). Vi 
oppdager at du kan dele seks klosser i tre ulike 
hauger. Ved hjelp av fargene ser vi på fl ere enn 
og mindre enn og hvor mange vi får når vi setter 
klossene med to like farger opp på hverandre. 
Hvilke farger er det like mange av? Vi fi nner 
også ut hvor mange fl ere røde klosser du må ha 
for at det skal bli like mange som de blå. Vi har i 

løpet av kort tid vært innom de fi re regneartene, 
vi har løst en ligning med en ukjent, sett på er 
lik og møtt fl ere viktige begreper. Elevene har få 
problemer med dette.

Jeg er blitt utfordret til å si noe om hvordan 
jeg ser på mitt arbeid og det å oppfylle lærepla-
nens mål.

Selv om grunnen er felles mellom meg og 
klassen, er rammene på mange måte gitt av meg, 
og det som skjer i lyttekroken er ikke den eneste 
måten vi arbeider med matematikk på. Jeg ser 
ikke læreplanens mål som et problem. Jeg har 
hatt anledning til å bli kjent med Mogens Niss 
sine ”åtte kompetanser i matematikk”[3]. Det 
er lett å se sammenhengen mellom en slikt kom-
petansetilnærming og Kunnskapsløftet. Det er 
det samme kompetansebegrepet vi møtte i de 
nasjonale prøvene, hvor de var for øvrig slått 
sammen i tre grupper. Poenget mitt er at skal 
vi oppnå kompetansemålene i Kunnskapsløf-
tet trenger vi en mer undersøkende og språklig 
matematikk.

Jeg husker den første samlingen i KUL-LCM 
prosjektet. Vi arbeidet i grupper med lærere fra 
alle skoleslag. Vi ble forelagt et problem hvor vi 
skulle fi nne fram til en løsningsstrategi og til å 
fi nne de tallmønstrene som dukket opp. Etter å 
ha funnet tonen oppførte vi oss rett og slett som 
barn: aktive, nysgjerrige og med masse engasje-
ment. Det å oppdage er en emosjonell opplevelse 
som jeg tror er med å skape en dypere læring og 
en positiv holdning til faget.

Vi skal nå tilbake til morgensamlingen.
Spørsmålene er i hovedsak rettet til dagens 

elev, men jeg passer på å trekke inn de andre 
elevene.    

Er 14 et partall eller et oddetall? (Partall).
Hvordan kan du vise det? (Eleven ordner leg-

oklossene i stabler med 2 i høyden).
Vet du hva par betyr? (Eleven prøver på en 

forklaring ut fra klossene og jeg tilføyer at par 
betyr to).

Er det noen annen måte dere kan vise at 14 
er et partall? (En annen elev bygger to like sta-
bler).
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Hva betyr det når vi kan bygge to like stabler 
av klossene? (At det er et partall).

Vi har hatt to i hver stabel, hvor mange er det 
i hver stabel nå? (Sju)

Er det noen annen måte vi kan dele 14 klosser 
opp i like stabler? 

En elev kommer fram og med glimt i øyet legger 
han én og én kloss utover gulvet. Mens han 
arbeider, spør jeg elevene om de er sikre på at 
klossene kan deles opp én og én. Det er for å 
underbygge forståelsen av at alle tall kan deles 
opp på denne måten. Vi kunne gjerne sett på 
om tallet kunne deles opp på andre måter, men 
jeg velger ikke å gå videre den veien.

På spørsmålet: ”Hvor mange brikker har vi 
nå?” er det noen som rekker opp handa med 
engang mens andre begynner å telle. Det er 
tydelig at noen av dem som teller får en aha-
opplevelse når de kommer fram til 14.

Nå kommer et vanskelig spørsmål: Hvor 
mange ulike stabler kan vi lage av de 14 klos-
sene?

En elev sier 4 og bygger stabler med 1, 2, 3 
og 4 klosser i, mens han lar 4 klosser ligge løse 
på gulvet.

Hvis vi skal bruke alle klossene, hvor mange 
stabler kan vi lage da?

En elev kommer fram og legger en av de løse 
klossene på hver av de 4 stablene slik at de består 
av 2, 3, 4 og 5 klosser.

Hvor mange stabler er det nå? (fi re)
Hvor mange klosser må vi hente for at vi skal 

kunne lage fem forskjellige stabler? (En elev sier 

seks).
Betyr det seks mer?

En annen elev sier en mer og gir en heller kom-
plisert forklaring på hvordan han ville gjøre 
det. Han vil ta en kloss fra stabelen med to og 
plassere den alene (fi gur 1(a)), så vil han ta en 
fra stabelen med tre for å bygge opp igjen to-
stabelen (fi gur 1(b)), så ta en fra fi re stabelen for 
å bygge opp igjen tre-stabelen (fi gur 1(c)) osv. 
Den klossen han mener å trenge mer, vil han 
bruke til å fylle opp igjen fem-stabelen (fi gur 
1(e)). Dette gjør eleven mens han sitter på kne 
på gulvet og peker på klossene han vil fl ytte, 
men uten å fl ytte dem. (Figur 1.)

Et eller annet sted, mens han nærmer seg 
slutten av forklaringen sin, skjer det en forand-
ring hos eleven. Jeg tror han har sett en annen, 
enklere løsning. Jeg ber ham gå og hente en 
legokloss og vise oss. Når han kommer tilbake 
plasserer han klossen direkte foran stabelen 
med to slik at vi får ei fi n trapp av 1, 2, 3, 4 og 5 

Figur 1

tangenten 1 2007.indd   39tangenten 1 2007.indd   39 01.02.2007   20:02:5101.02.2007   20:02:51



1/2007 tangenten40

klosser. Samtidig smiler han litt.

Hvilken farge er det mest av? (det er 5 røde, 5 
grønne, 3 gule og 2 blå)
Elevene blir svært aktive, teller og de jeg spør 
svarer ’røde’.

Jeg ber en elev sette de røde i en stabel for 
seg selv.

Hvilken farge er det nest mest av? Elevene 
svarer grønn og en elev blir bedt om å lage en 
stabel av de grønne. Eleven slår seg i panna når 
han oppdager at det like mange grønne som 
røde.

Hvor mange røde er det?
Hvor mange grønne er det?
Hvilken farge er det minst av?
Hvilken farge er det nest minst av?
Hvor mange får vi om vi setter de røde og de 

grønne sammen?
Hvor mange fl ere røde er det enn gule?
Kan du vise det? En elev går fram og setter 

den gule stabelen ved siden av den røde og fjer-
ner to røde slik at stablene blir like høye.

Dersom vi skulle ha like mange blå som det er 
gule, hvor mange blå måtte vi hente?

Dersom vi skulle ha like mange gule som 
grønne, hvor mange gule måtte vi hente?

En del begreper er nok brukt ut fra hvor-

dan jeg oppfatter aldersgruppen. For eksempel 
mindre istedenfor færre, som er mer korrekt.

Kai Otto og Simon: Vi har analysert sam-
lingsstunden i lyttekroken ut fra slik vi forstår 
Kunnskapsløftet. Vi mener dette viser en måte 
å arbeide på som vil gi elevene grunnleggende 
ferdigheter i matematikk.

Fra kunnskapsløftet vil vi vise til:

Å kunne utrykke seg muntlig i matematikk 
innebærer å gjøre antagelser, stille spørs-
mål, argumentere og forklare en tankegang 
ved hjelp av matematikk. Det innebærer 
videre å delta i samtaler, kommunisere 
ideer, drøfte problemer og løsningsstrate-
gier med andre. (Kunnskapsløftet s. 26)

Elevene har fått lukkede spørsmål som det 
bare er et riktig svar på og åpne spørsmål som 
”Hvordan kan du vise det” (at det er partall)? 
Her er det mer enn et riktig svar. Kai Otto 
bruker spørsmålene til få fram ”fi gurer” som er 
relevante og som har elevenes energi. Lukkede 
spørsmål, spesielt de som elevene kan svare på 
ved å telle, øker fort oppmerksomheten i klassen 
og kan følges opp med mer krevende spørsmål. 
I tillegg til de spørsmålene som krever telling, 
er det spørsmål som krever at elevene arbeider 
med indre bilder og at de utvikler sin egen løs-
ningsstrategi, som for eksempel: Dersom vi skal 
ha like mange blå som gule klosser, hvor mange 
fl ere blå må vi hente da?

Elevene blir spurt om å ”vise” svarene sine, 
og de gis muligheter til å uttrykke hvordan de 
tenker som for eksempel når en elev skal forklare 
hvorfor vi bare trenger én ekstra kloss for å få 
fem ulike stabler. Spørsmålene inviterer elevene 
til å se etter tallmønstre, slik som ved partall og 
der hvor alle stablene skulle være ulike.

Gjennom denne nokså intense perioden med 
spørsmål, de fl este med fokus på tallet 14, tror 
vi elevene vil utvikle en rik forståelse av tall og 

(fortsettes side 49)
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Kjersti Lundetræ

Numeralitet
– matematikken hverdagen krever

Barn og unges ferdigheter i matematikk har 
vært mye omtalt i media de siste årene i for-
bindelse med Kunnskapsløftet og de to store, 
komparative undersøkelsene ”Programme 
for International Student Assessment” (PISA) 
og ”Trends in International Mathematics and 
Science Study” (TIMSS). Resultatene fra disse 
undersøkelsene viste oss blant annet at norske 
barn og unge ikke hadde så gode ferdigheter i 
dette faget som ønskelig [6]. 

I 2005 ble det for første gang presentert resul-
tater fra en internasjonal undersøkelse av den 
norske voksenbefolkningens ferdigheter i hver-
dagsmatematikk. Adult Literacy and Life Skills 
Survey (ALL) ble i første runde gjennomført i 
seks land, og gjennomføres i ytterligere syv land 
i løpet av 2007. ALL-prosjektet undersøker blant 
annet voksnes leseferdighet og deres ferdigheter 
i ”numeracy”, på norsk også omtalt som nume-
ralitet [8], tallforståelse [2] og funksjonelle fer-
digheter i matematikk [11]. I Norge ledes pro-
sjektet av Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, 
på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Hva er numeralitet?
Numeralitet kommer av det engelske ”nume-

racy”, og er et forholdsvis nytt begrep. I følge 
Tout og Schmitt [10] ble det brukt for første 
gang i Storbritannia i 1959, som en parallell 
til ”literacy” i ”the Crowther Report”. Et av 
de første forsøkene på å defi nere begrepet var 
i ”Cockcroft-rapporten” i 1982. Der var det 
adjektivet ”numerate” som ble defi nert: 

The fi rst is an “at homeness” with numbers 
and an ability to make use of the mathe-
matical skills which enable an individual 
to cope with the practical demands of his 
everyday life. The second is an ability to 
have some appreciation and understan-
ding of information which is presented in 
mathematical terms, for instance graphs, 
charts or tables or by reference to percen-
tage increase or decrease [1, s.11].

Det første kjennetegnet på å være ”numerate” er 
altså at man er fortrolig med tall og kan bruke 
matematiske ferdigheter for å mestre utfordrin-
ger i hverdagslivet. Det andre kjennetegnet er 
at man forstår informasjon som blir presentert 
i matematiske termer, for eksempel som grafer, 
kart eller tabeller.

I litteraturen defi neres numeralitet på ulike 
måter, men det ser ut som om det er enighet om 
at det dreier seg om en funksjonell matematikk 
i voksnes hverdagsliv, og at det er forskjell på 
numeralitet og skolematematikk. For å gi større 
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klarhet i hva numeralitet innebærer, vil jeg vise 
til nederlenderen van Groenestijn [4] sitt arbeid. 
Hun har arbeidet mye med ulike defi nisjoner av 
numeralitet, og skriver at numeralitet: 
• inkluderer funksjonell matematikk 
• er mer enn den tradisjonelle matematikken 

som ble lært på skolen 
• alltid er innkapslet i en ”real life” situasjon 
• inkluderer at man mestrer en matematisk 

situasjon 
• inkluderer tolking av og kritisk refl eksjon 

av matematisk informasjon 
• inkluderer kommunisering og resonnering 

rundt matematisk informasjon 
• kan være forskjellig fra person til person, 

avhengig av den enkeltes situasjon 
• er et fundament for videre læring           

[4, s. 36, min oversettelse].

De to danske forskerne Lindenskov og Wedege, 
som var de første skandinavene som tok i bruk 
numeralitetsbegrepet, bruker det om voksnes 
matematikkholdige hverdagskompetanser [7]. 
De har laget en todelt, generell defi nisjon av 
numeralitet: 

”– Numeralitet er funktionelle matema-
tikfærdigheder og -forståelser som alle 
mennesker principielt har brug for at have. 
– Numeralitet ændrer sig med tid og sted: 
samfundsudvikling og teknologisk udvik-
ling” (s. 5). 

Bruken av ordet ”principielt” forklares med at 
selv om det er individuelt hvilke ferdigheter 
mennesker trenger, er det noen kompetanser det 
er generell enighet om at alle trenger, og som 
kan testes i internasjonale kartlegginger som 
ALL. Videre presiserer Lindenskov og Wedege 
at numeralitet endrer seg med tiden. Det trengs 
annen kunnskap i dag enn for 10 år siden fordi 
samfunnet og teknologien endrer seg.

Numeralitet i ALL
I ALL er numeralitet defi nert som ”The know-

ledge and skills required to effectively manage 
the mathematical demands of diverse situations” 
[3, s. 1]. For å kartlegge disse kunnskapene og 
ferdighetene som trengs for å takle matematiske 
utfordringer i ulike situasjoner, ble det utviklet 
oppgaver i numeralitet. De er hentet fra kon-
tekstene hverdagsliv, arbeidsliv, samfunnsliv og 
videre læring, og skal i like stor grad være hentet 
fra både kvinners og menns virkelighet [3]. Det 
ble fastslått at 2/3 av oppgavene skulle inneholde 
lite eller ingen tekst, og at oppgavene skulle 
kreve bruk av ulike strategier. Det er nyttet 
forskjellige typer matematisk informasjon, 
representert gjennom f.eks. tall, fi gurer, grafer, 
kart, tabeller og tekst. Oppgavene inneholder i 
tillegg til de fi re regneartene, enkel statistikk, 
geometri, målinger og sannsynlighetsregning . 
Oppgavene har ulik kompleksitet, og er fordelt 
på fem nivå, etter vanskegrad.  

Gjennomføringen av ALL 
I ALL har et representativt utvalg på ca. 5400 
av den norske befolkningen i aldersgruppen 
16–65 år deltatt. Undersøkelsen har foregått ved 
at Statistisk Sentralbyrå har vært hjemme hos 
hver enkelt og foretatt et bakgrunnsintervju, 
der de har samlet inn store mengder relevant 
informasjon som alder, kjønn, utdanningsbak-
grunn, yrkeserfaring, lesevaner, datamaskin-
bruk og andre aktuelle opplysninger. I tillegg 
fi kk hver deltaker utdelt ett av totalt 28 oppga-
vehefter. Under løsingen av oppgaveheftet, fi kk 
deltakerne bruke papir, blyant og kalkulator. De 
fi kk også bruke så mye tid som de selv ønsket. 
Gjennom arbeidet med disse oppgaveheftene ble 
deltakernes ferdigheter i lesing av dokument-
tekst, prosatekst, problemløsning og numera-
litet kartlagt.

ALL opererer med den såkalte 0-500-ska-
laen, og de statistiske analysene bygger på 
item-response-teorien1, som i korthet går ut på 
at utviklerne av studien på bakgrunn av pilot-
studiene kan fi nne ut hvor vanskelige de ulike 
oppgavene er, og bestemme hvor på 0-500-ska-
laen de skal plasseres. 0-500-skalaen brukes 
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også til å plassere individene i populasjonen. 
Deltakerne i studien blir fordelt på fem nivå, 
alt etter hvor mange poeng de får på oppga-
vene. De som er på et gitt nivå, har 80% sjanse 
for å klare oppgavene på dette nivået . OECD 
mener at man må være på nivå 3 eller bedre for 
å mestre kvantitative utfordringer i hverdagen 
på en god måte [9].

Oppgave 6 er et eksempel på en oppgave i 
numeralitet på nivå 1.

Her kan deltakeren i prinsippet telle seg 
fram til hvor mange Colafl asker det er i to fulle 
kasser.  

Oppgave 5 ligger i øvre sjiktet av nivå 2. 
Den er noe vanskeligere, og ulike strategier kan 
nyttes for å løse den. Oppgaven kan løses i en 
eller fl ere operasjoner.

På neste side ser vi oppgave 18, som er et 
eksempel fra nivå 3. 40% av den norske voksen-
befolkningen er på nivå 1 og 2, og vil dermed 
mest sannsynlig ikke mestre oppgaver på dette 
nivået (Lundetræ, 2005; Gabrielsen mfl ., 2005). 
Vi kan lett tenke oss at dette kan ha konsekven-
ser for den enkelte. Det kan for eksempel være 
vanskelig å ivareta egne interesser i forhold 
til privatøkonomi og fristende tilbud, eller å 
skjønne enkel statistikk i avisen. Det kan også 
være vanskelig å hjelpe egne barn med mate-
matikklekser. 

Oppgave 19 er på nivå 4. Resultatene fra ALL 
viser at om lag 20% av den norske voksenbe-
folkningen (16–65 år) mestrer oppgaver på dette 
vanskenivået. 

Veien videre
I etterkant av ALL-undersøkelsen har satsingen 
på heving av voksnes basisferdigheter, deriblant 
matematikk, økt betraktelig i Norge. Vi vet at 
basisferdigheter henger sammen med både 
utdanningsnivå, arbeisledighet og uføretrygd 
[2]. Kunnskapsdepartementet har gitt VOX i 
oppdrag å utvikle rammeverk i lesing, skriving, 
digital kompetanse og hverdagsmatematikk. 
Innholdet i rammeverket i hverdagsmatematikk 
er sammenfallende med numeralitetsbegrepet i 
ALL, og målgruppen er voksne som har behov 
for å øke sine grunnleggende ferdigheter i hver-
dagsmatematikk. Rammeverket er delt inn i tre 
trinn, som faller godt sammen med nivå 1 til 3 
i ALL. Gjennom VOX bevilger også regjeringen 
penger til opplæring i bedrifter som vil satse 
på å øke arbeidsstokkens kompetanse i basis-

Spørsmål 6.
Her er et fotografi  med  Coca Cola fl asker. 
Hvor mange fl asker med Coka Cola er det til 
sammen i to fulle kasser? 

_____________________________________

Bruk bensinmåleren ved siden av til å svare på spørsmål 5. 

5. Bensintanken i denne bilen inneholder 48 liter. Omtrent 
hvor mange liter bensin er det igjen i tanken? (Dersom en 
går ut fra at bensinmåleren er nøyaktig.)

____________________________________________________
____________________________________________________
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ferdigheter. Målet er at ingen skal støtes ut av 
arbeislivet på grunn av manglende basiskom-
petanse [12].

Dersom vi sammenligner de norske resulta-
tene i numeralitet i ALL med de andre landene 
som var med i denne første runden (Canada, 
USA, Sveits, Italia og Bermuda), ser vi at de 
norske resultatene er forholdsvis gode. Den 
norske voksenbefolkningen gjør det signifi kant 
bedre enn både Canada, Italia og USA [2]. Bare 
Sveits gjør det noe bedre enn Norge i numerali-
tet. Resultatene er positive sett i lys av at elever 
i både Italia og USA gjorde det noe bedre enn 
norske elever i TIMSS [5], og at Canada pre-
sterte tydelig bedre enn Norge i PISA [6]. 

Det vil bli spennende å se hvordan ferdig-
hetsnivået i den yngre delen av befolkningen 

utvikler seg etter innføringen av Kunnskaps-
løftet. Det er i skolen det viktige grunnlaget for 
voksenbefolkningens ferdigheter i numeralitet 
legges, og hverdagsmatematikk sammen med 
grunnleggende matematikkferdigheter er vik-
tige satsingsområder. 

Note
1 For mer informasjon om Item-Respons-teo-

rien og IALS/ALL, se Gabrielsen, 2002. 
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18. Beskriv hvordan mengden dioksin endret seg fra 1975 til 1995.

________________________________________________________________________________________

19. Sammenlign i prosent endringen i dioksinnivået fra 1975 til 1985 med prosentendringen fra 
1985 til 1995. 
Hvilken prosentendring er høyest? Forklar svaret ditt. 
________________________________________________________________________________________

tangenten 1 2007.indd   44tangenten 1 2007.indd   44 01.02.2007   20:02:5301.02.2007   20:02:53



tangenten 1/2007 45

den norske voksenbefolkningen: resultater fra 
”Adult literacy and life skills” (ALL). Stavan-
ger: Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

[3] Gal, I., Tout, D., van Groenestijn, M., Schmitt, 
M. J., & Manly, M. (1999). Adult Literacy and 
Lifeskills Survey (ALL). Numeracy working 
draft. Ottawa: Statistics Canada 

[4] van Groenestijn, M. (2002). A Gateway to 
Numeracy: a study of numeracy in adult 
basic education. Utrecht: CD-ß Press, Center 
for Science and Mathematics Education.

[5] Grønmo, L. S., Bergem, O. K., Kjærnsli, M., 
Lie, S. og Turmo, A. (2004). Hva i all verden 
har skjedd i realfagene?: norske elevers pre-
stasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS 
2003. Oslo: Institutt for lærerutdanning og 
skoleutvikling Universitetet i Oslo. 

[6] Kjærnsli, M., Lie, S., Olsen, R., Roe, A., 
Turmo, A. (2004). Rett spor eller ville veier?: 
norske elevers prestasjoner i matematikk, 
naturfag og lesing i PISA 2003. Oslo: Univer-
sitetsforl.

[7] Lindenskov, L., & Wedege, T. (2000). Nume-
ralitet til hverdag og test: om numera-
litet som hverdagskompetence og om 
internationale undersøgelser af voksnes 
numeralitet. Roskilde: Center for Forskning i 
Matematiklæring.

[8] Lundetræ, K. (2005). Matematikk og kjønn 
- myte eller realitet?: en studie av voksenbe-
folkningens grunnleggende ferdigheter og 
selvoppfatning i matematikk med et spesielt 
henblikk på kjønn. Masteroppgave i Spesial-
pedagogikk, Universitetet i Stavanger.

[9] Statistics Canada, & OECD (2005). Learning 
a Living: First results of the Adult Literacy 
and Life Skills Survey. Ottawa/Paris 

[10] Tout, D., & Schmitt, M. J. (2002). The Inclu-
sion of Numeracy in Adult Basic Education. 
Annual review of adult learning and literacy. 
(Vol 3.)  s. 152-202. San Francisco, Califor-
nia: Jossey-Bass

[11] Wedege, T. (2005). Jo verre, jo bedre? 
(Leserbrev). Tangenten nr 4. s. 39-40.

[12] Vox (2007). Basiskompetanse. Tilskudds-
ordninger. Hentet 17.01.2007 fra www.vox.
no/templates/CommonPage.aspx?id=2276

Differensieringsmateriell     
i matematikk 1.−7. trinn

Mattesteg 1.−4. trinn
Dalvang, Fiskaa, Solem, Solem
• Velegnet for begrepslæring, problem- 

løsning og tallforståelse
• Én storbok med samtalebilder
• 190 differensierte mattekort 
• 150 suppleringskort
• Lærerveiledning med oppfølgende
 aktiviteter og fyldig metodedel

Abel mattekort 5.−7. trinn
Saltvik
•  206 mattekort 
•  Inndelt etter læringsmål og emner
• Stigende vanskegrad på hvert kort

ABEL-rom 5.−7. trinn
• 9 spennende spill på én CD-rom 
• Dekker de fi re regneartene, geometri og 

koordinatsystemet
• Elevene kan selv velge vanskegrad
• Prøv spillene på 

www.gan.aschehoug.no

Tel: 24 14 76 00 
E-post: forlag@gan.aschehoug.no

M
UL

TI
PL

IK
AS

JO
N

A
B

EL
 5

 

3.1 Du skal forstå hva multiplikasjon er

 OPPGAVE 1 

Et veggteppe er delt i 18 ruter. Tegn et veggteppe som er delt i 

a) 12 ruter c) 24 ruter e) 36 ruter 

b) 6 ruter d) 18 ruter f) 40 ruter

 OPPGAVE 2 

Sett inn faktorene som mangler.

a) 10 • __ = 40 c) 6 • __ = 60 e) 2 • __ = 30 g) 4 • __ = 100

b) __ • 7 = 70 d) __ • 5 = 50 f) __ • 10 = 110 h) __ • 15 = 90

 OPPGAVE 3 

Hver fi gur består av to gangestykker. Hvilke to gangestykker fi nner du i 

a)
b)

c)
d)

63A
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Historien om Alice i eventyrland1 er tilsynela-
tende en fantasifull fortelling om Alices merke-
lige opplevelser. Imidlertid skjuler det seg mer i 
denne fortellingen enn det som kommer umid-
delbart til syne i teksten.

Forfatteren som står oppført – Lewis Carroll 
– het egentlig Charles Lutwidge Dodgson. Han 
var født i Daresbury i England den 27. januar 
1832. Hans tidlige utdanning ble gitt av forel-
drene. Faren – Charles Dodgson – var ”lectu-
rer” i matematikk ved Oxford, og han har nok 
inspirert sønnen til å følge i hans fotspor. Som 
14-åring startet Charles L. på skolen i Rugby. 
Dette oppholdet var ikke helt uten problemer for 
Charles L., men han arbeidet hardt og utmerket 
seg blant annet i matematikk. Han forlot Rugby 
i desember 1849 og planla å studere ved Oxford. 
Det var imidlertid vanskelig å fi nne et sted å bo 
så det tok noe tid før han kunne begynne studi-
ene. I januar 1851 var de praktiske problemene 
løst slik at han kunne ta fatt på studiene. Like 
etter at han hadde startet døde moren hans. 
Dette gjorde at han kom enda litt på etterskudd 
med studiene, men da han startet opp igjen var 

han fast bestemt på å arbeide hardt med dem.
Han gjorde det svært godt i sine matematiske 

studier og fi kk fl ere stipend og priser. Imidler-
tid ble han etter hvert engasjert i andre forhold 
og fi kk ikke tatt de nødvendige eksamener for 
videre avansement. Han begynte å undervise 
elever privat og tok fl ere mindre jobber. Som-
meren 1855 underviste han ved farens skole i 
Croft. Høsten 1855 kom han imidlertid tilbake 
til Oxford, og fi kk arbeid som ”lecturer” i mate-
matikk ved Christ Church College. Dette arbei-
det hadde han fram til 1881. 

Som matematiker arbeidet Charles L. Dodg-
son innenfor fl ere områder. Han publiserte for 
eksempel innenfor matematisk logikk, geometri, 
trigonometri og aritmetikk. Hans matematiske 
framstillinger har nok først fått anerkjennelse 
i ettertid. Mest kjent er han imidlertid for å ha 
skrevet fl ere bøker om matematiske gåter. Noen 
av disse fi nnes i nyere utgivelser, for eksempel 
Carroll [2, 3]. Innenfor dette området er det 
de logiske gåtene som er mest kjent. Han pro-
duserte imidlertid ”nøtter” innenfor en rekke 
matematiske områder. Han hadde også en sterk 
interesse for matematikkundervisning og fl ere 
av bøkene hans tar opp dette temaet.

Charles L. Dodgson hadde en rekke interes-
ser ved siden av matematikken. Han var inter-
essert i fotografering, og tok en rekke bilder av 
nære venner og deres familier. Han var også 

Gunnar Gjone

Lewis Carroll – 
Alice i eventyrland
Matematikk på frimerker

Gunnar Gjone arbeider ved Institutt for 
lærerutdanning og skoleutvikling, 
Universitetet i Oslo
gunnar.gjone@ils.uio.no

tangenten 1 2007.indd   46tangenten 1 2007.indd   46 01.02.2007   20:02:5501.02.2007   20:02:55



tangenten 1/2007 47

teaterinteressert. Videre var han også utdannet 
prest, men praktiserte ikke.

Charles Dodgson var glad i barn og han 
skrev fl ere barnebøker og dessuten det vi kan 
kalle fantasifortellinger. Historien om Alice var 
fortalt til Alice Liddell, datteren til dekanen ved 
Christ Church College i Oxford.

Han holdt seg i miljøet ved Oxford, og hadde 
en rekke engasjementer. Han kjøpte seg et hus i 
Guildford. Der døde han plutselig av lungebe-
tennelse 14. januar 1898. 

Matematikken i Alice i eventyrland
For å få utbytte av Alice i eventyrland, bør en 
ha kommentarutgaven – The Annotated Alice 
–  med kommentarer av Martin Gardner [4]. 
I denne utgaven forklarer Gardner mye av bak-
grunnen for det vi leser i boka. 

Ved oversettelse til norsk går imidlertid 
mange av poengene i teksten tapt. Alice’s Adven-
tures in Wonderland er opplagt en vanskelig 
bok å oversette. Se på følgende eksempel. I den 
engelske utgaven fi nner vi:

Twinkle, twinkle, little bat!
How I wonder what you’re at!
[4, s. 98]

Dette er en parodi på sangen Twinkle, twinkle 
little star. I den norske oversettelsen [5] fi nner 
vi dette:

Aftensolen smiler
Med sin skakke munn –

Oversettelsen er for så vidt grei nok, men ”bat” 
i den engelske utgaven refererer til matemati-
keren Bartholomew Price (1818–1898) som var 
professor i matematikk ved Oxford. Studen-
tene omtalte han som ”The Bat” og på denne 
bakgrunnen får jo verset en ny betydning 
– for en tilhører på en matematikkforelesning. 
Bartholomew Price er for øvrig omtalt i boka 
Oxford Figures 800 Years of the Mathematical 
Sciences [6]. I denne boka er forøvrig Lewis 
Carroll også omtalt som “Oxford’s most famous 
mathe matician” [ibid, s. 195].

Det fi nnes også direkte matematikk i Alice i 
eventyrland. Følgende eksempel er en noe mer-
kelig multiplikasjon som Alice formulerer:

Jeg vil prøve om jeg kan alt jeg kunne før. 
La meg se: Fire ganger fem er tolv, og fi re 
ganger seks er tretten, og fi re ganger sju er 
– nei, gid! Jeg kommer visst aldri til tjue på 
denne måten! Men det er ikke gangetabel-
len som er viktigst, … [5, side 17]

Martin Gardner forklarer at multiplikasjons-
tabellen på den tida vanligvis gikk til tolv. 
Dersom vi fortsetter mønsteret kommer en til 
fi re ganger tolv som blir nitten, altså ikke fullt 
tjue. Det fi nnes imidlertid en annen og mer 
komplisert forklaring framsatt av Alexander L. 
Taylor i biografi en til Lewis Carroll [7]: 

4 multiplisert med 5 er 12 i et tallsystem 
som har grunntall 18.
4 multiplisert med 6 er 13 i et tallsystem 
som har grunntall 21.
4 multiplisert med 7 er 14 i et tallsystem 
som har grunntall 24.
… (osv.)

Dette mønsteret bryter sammen når vi kommer 
til 
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4 multiplisert med 20 i et tallsystem som 
har grunntall 42. (Prøv selv.)

I fortellingen møter Alice en rekke merkelig 
skapninger. Noen av disse kan på fl ere måter 
knyttes til matematikk. På frimerket under ser 
vi den såkalte Cheshire Cat.

Det spesielle med denne katten er at den kan 
forsvinne slik at bare smilet blir synlig:

Denne gangen forsvant den ganske lang-
somt. Det begynte med halen, ytterst ute 
i spissen, og endte med smilet som ble 
stående igjen en stund etter at resten var 
borte. Tja, jeg har ofte sett katter uten noe 
smil, tenkte Alice, – men et smil uten katt! 
Jeg tror det er det rareste jeg har sett i hele 
mitt liv. [5, s. 66]

Om dette skriver Martin Gardner:

The phrase ”grin without a cat” is not a bad 
description of pure mathematics. Although 
mathematical theorems often can be use-
fully applied to the structure of the external 
world, the theorems themselves are abstrac-
tions that belong in another realm “remote 
from human passions,” as Bertrand Russell 
once put it in a memorable passage; [4, s. 91]

En oppgave av Lewis Carroll
Flytt på eksakt fi re av “kakene” i fi guren slik at 
det blir 5 rekker med fi re kaker i hver rekke.

Løsningen fi nnes på math.smsu.edu/~les/carroll.
html

Lewis Carroll på internett
Et søk på Lewis Carroll på Google gir i overkant 
av 20 millioner treff. Her skal vi bare nevne 
noen få, og overlater til leseren å gå på oppda-
gelsesferd i referansene. 

Et bra sted å starte er den såkalte ”Lewis 
Carroll homepage”: www.lewiscarroll.org/car-
roll.html 

Ellers fi nnes en rekke av bøkene i fulltekst 
på nettet. Gå for eksempel til falcon.jmu.edu/
~ramseyil/carroll.htm#A

Alice’s Adventures in Wonderland fi nnes for 
eksempel i fulltekst på etext.lib.virginia.edu/toc/
modeng/public/CarAlic.html

Biografi en i denne artikkelen bygger på 
The MacTutor History of Mathematics archive 
www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/

Noter
1 Alice i eventyrland (Alice’s Adventures in 

Wonderland) kom ut i England første gang i 
1865. Den har blitt oversatt til en rekke språk 
og regnes som en klassiker, mest beregnet 
for barn. Utdragene som presenteres er 
hentet fra den norske oversettelsen til Zinken 
Hopp (2006 utgaven).
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en dyp oppmerksomhet og fortrolighet med tal-
lenes natur. Denne utviklingen tror vi er nød-
vendig dersom elevene skal bli trygge og i stand 
til å uttrykke seg i matematiske termer og til 
å utvikle løsningsstrategier når de står overfor 
matematiske oppgaver. Det gjelder ikke bare å 
utvikle ferdigheter til å løse oppstilte regnestyk-
ker, men mer det å utvikle elevenes evne til å 
utforske tallene. Viktig er det at tallene blir pre-
sentert i en meningsfull sammenheng og kan bli 
utforsket på fl ere ulike måter.

Simons kommentar: Som lærer med erfaring 
med elever i aldersgruppen 11–18, gjør jeg meg 
mange refl eksjoner etter det jeg har sett i Kai 
Ottos klasse. Gjennom år med undervisning, 
undersøkelser av klasseromsundervisning, elev-
analyser, analyser av prøveresultater, slik som 
vi ser i eksemplene fra internasjonal prøver 
(f. eks. PISA, [4]) og de longitudinelle studiene 
som vi arbeider med i KUL-LCM prosjektet, er 

jeg overbevist om at mange elever nærmer seg 
matematikken som et fag som ikke gir mening. 
På den andre siden er det min overbevisning at 
matematikk er den mest meningsfulle og rasjo-
nelle menneskelige aktivitet. Så jeg spør: Hvor-
for er det så mange elever som ikke opplever 
det fascinerende ved faget? Kanskje oppstår det 
fordi vi vektlegger å utvikle tekniske ferdighe-
ter på rutinepregede oppgaver alene, i stedet for 
også å utvikle en dypere forståelse av matema-
tikk slik jeg tror det skjer i Kai Ottos klasse.
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Noter
1  LCM er støttet av Norges Forskningsråd, 

prosjektnummer 161955/S20 under pro-
grammet (Kunnskap, utdanning og læring 
– KUL).

2  The KUL-LCM project team has decided 
to use the English word ’inquiry’ because 
there is no perfect translation into Norwegian 
that captures all the nuances of the word, 
it includes aspects of asking questions, 
researching, investigating, exploring and 
searching.

(fortsatt fra side 40)
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Det digitale matematikleksikon inneholder hele 
den danske folkeskolens matematikkpensum 
samt noen defi nisjoner, setninger og regneregler 
fra videregående skoles pensum. Leksikonet er 
tenkt som et verktøy til både elever og lærere. 
Elever fra grunnskolens 3. årstrinn og oppover 
kan lett fi nne fram i leksikonet, og elever med 
overskudd kan fordype seg ytterligere i faglige 
emner fra pensum eller gå på oppdagelsesferd i 
andre områder av matematikken.

Størstedelen av de faglige begrepene er for-
delt på ni kapitler.

Leksikonet er på dansk, men fagterminolo-
gien er så lik den norske at det ikke skulle by på 
vesentlige problemer for norske elever å bruke 
den danske versjonen.

Når en åpner leksikonet, er Figur 1 det første 
en ser.

Her kan en gå direkte til hvert av de ni kapit-
lene ved å klikke på bildet, eller en kan bruke 
ordlista til høyre, som inneholder over 2600 
oppslagsord.

Jeg vil vise noen eksempler på hvordan dette 
leksikonet er bygd opp.

Vi klikker på ”Ligninger, ulikheder og 
funktioner”, og videre på ”Ligninger”. Da ser 
vi Figur 2.

Teksten under det hvite feltet til høyre 
kommer opp når markøren er på setningen som 
gir løsningen på likningen. Likningen er illus-
trert med skålvekter til høyre, og når en klikker 
på knappene, kommer det oppgaver eller teori. 
En får også svar på oppgavene når en klikker 
på en knapp. Klikker en på høyttalerknap-
pen, kan en slå på lyd slik at viktige setninger 
også blir lest opp når en plasserer markøren på 
dem. Klikker en på ett av punktene over bildet 
av skålvektene, kommer det opp sider om for-

Det digitale matematikleksikon
Jørgen Ole Knudsen
Forlaget Alinea, København 
Cd-rom
ISBN: 978-87-23-02280-6
Pris: DKK 246,00 ekskl. moms
www.alinea.dk

Figur 1
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skjellige likningstyper. Slik er de fl este sidene i 
leksikonet bygd opp.

Felles for alle sidene er menylinjen øverst. 
”Menu” gir umiddelbar adgang til emnene 
som vises på startsiden. ”Søg” gir alfabetisk 
liste over alle emner, store som små. ”Tabeller” 
gir 19 matematiske tabeller, fra kvadratrøtter til 
annuiteter og trigonometriske funksjoner, og 
”Symboler” gir betydningen av 156 matematiske 
symboler. En kan også med ett tastetrykk hente 
fram kalkulatoren fra Windows.

Vi kan se på et annet eksempel, nemlig plan-
geometri. Klikker vi på dette og videre på tre-
kanter og deretter på teoriknappen, får vi bildet 
i fi gur 3.

Her kan man enten bla igjennom innholds-
lista ved hjelp av den runde piltasten rett over 
det hvite vinduet, eller en kan gå direkte til et 
avsnitt ved å klikke på ett av punktene over til 
høyre. Det som da kommer fram, er defi nisjo-
ner, viktige setninger og illustrasjoner. Figur 4 
er et eksempel på dette.

Her ser vi defi nisjonen, anvisningen til kon-
struksjon og formelen som forbinder trekantens 
areal, omkrets og radius i den innskrevne sir-
kelen.

Jeg nøyer meg med disse eksemplene. De skulle 
være nok til å begrunne hvorfor jeg varmt anbe-
faler dette leksikonet til alle som det er ment 
for. Det er viktig å understreke at dette ikke 
er ment som lærebok; det er ikke lagt vekt på 
dyptloddende forklaringer. Likevel er det nok 
informasjon til at en interessert bruker blir satt 
på sporet til å fi nne slike forklaringer selv.

Einar Jahr

Figur 2

Figur 3

Figur 4
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Rapport fra 
Novemberkonferansen 
2006
”Kompetanser i matematikk - 
Kunnskapsløftet og nye læreplaner.” 
Den femte novemberkonferansen ved Mate-
matikksenteret ble arrangert i Trondheim den 
26. – 28. november 2006. Temaet var valgt ut 
fra ønsket om å løfte fram hva som kan ligge 
i begrepet kompetanse, hva det innebærer at 
målene i læreplanene er kompetansemål, og 
hvordan dette medfører en annerledes måte 
å tolke læreplanene på enn det vi er vant med 
fra L97 og R94. 

I denne utgaven av Tangenten vil vi presen-
tere tilbudet vi hadde for deltakere som kom 
til Trondheim søndagen før selve konferan-
seprogrammet startet. Programmet for kon-
feransen og beskrivelser av de ulike presen-
tasjonene fi nnes på www.matematikksenteret.
no. Gå videre under menyen på ”november-
konferansen”.

Søndagsarrangement 
Deltakerne kunne velge to av tilbudene ned-
enfor: 
• "Brobygging" - Matematikk og teknologi 
• ”Matematikkorientering” - langs Nid-

elvens bredder må deltakerne løse mate-
matikkoppgaver for å fi nne veien til mål 

• ”Tallenes magi” - en tallmessig thriller ... 
• ”Vandreteater og matematikk” på Kristi-

ansten festning  
• ”Matematikk á la carte” - en matematisk 

meny på Matematikksenteret 

Nedenfor presenterer vi smakebiter fra de 
ulike verkstedene.

Brobygging 
Tor Andersen, Matematikksenteret
Dagen før Novemberkonferansen 2006 offi si-
elt startet, fi kk jeg sammen med et tjuetalls 
andre deltakere, servert en delikatesse - tilbe-
redt for konferansedeltakere som tjuvstartet 
på søndag. Gourmetmenyen på Matema-
tikksenteret kunne nemlig by på et verksted 
om brobygging i regi av Dr.techn. Jens Jacob 
Jensen – alias JJJ. 

JJJ tok oss med på en spennende reise i en 
verden av ”bærende konstruksjoner”, broer 
gjennom historien og broer på frimerker fra 
fjern og nær. Vi fi kk bekreftet at det ligger mye 
anvendt matematikk bak konstruksjonen av 
Skarnsundsbrua som i 1991 satte verdensre-
kord for skråkabelbroer - med et midtspenn 

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
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på 530 meter. JJJ ś entusiasme og interesse for 
teknologi og design i byggfaget, ga deltakerne 
tro på at emnet kan gjøres til en viktig del av 
barn og unges allmenndanning.

Deltakerne tok oppfordringen ”prøv deg 
som brobygger” på strak arm. Ved hjelp av 
ConTre modellbyggesett tryllet begeistrede 
matematikklærere fram fagverksbroer, bue-
broer, fl ytebroer, henge- og skråstagsbroer. 
Hele tiden med fokus på matematikken i bro-
bygger-kunsten. 

ConTre modellbyggesett består av enkle 
deler – diverse hullede staver, bjelker, plater 
og rør. Byggesettet gir mulighet til å studere, 
forme og bygge modeller av ulike bygnings-
konstruksjoner. Vi er ikke i tvil om at klas-
sesettene med brokasser fra JJJ kan bidra til 
å stimulere unge menneskers skaperglede og 
interesse for realfag - og samtidig gi konstruk-
sjonsforståelse. En takk til JJJ for at han fram-
elsket ”den lekende, tenkende og skapende 
ingeniørspiren” i oss. Tenk om all søndags-
skole hadde vært like spennende … 

 

Ikke så verst på en søndag!

Den magiske 
matematikken
Nils Kr. Rossing, Vitensenteret/
Skolelaboratoriet ved NTNU
Noen ganger, når man arbeider med matema-
tiske problemstillinger, aner man tidvis brok-

ker av et skjult mønster, som 
viser seg nesten som ”overna-
turlige” fenomener. Glimtvis 
kan en forstå Pythagoras sitt 
nesten religiøse forhold til tall 
idet han sier: Alt er tall. 

David Acheson forteller, i en perle av en bok, 
om den gang han som 10-åring i 1956, kom 
over tallet 1089 i I-SPY Annual. Han skriver: 
It was the element of mystery and surprise, I 
think, that put this into a different league from 
some of the work we were doing in school (1089 
and all that – A journey into mathematics). 
Plutselig så han som 10-åring inn i en ny og 
magisk verden, en verden hvor de mest over-
raskende ting kunne skje. 

Også magiske kvadrater har noe av denne 
mystikken. Selv etter å ha studert disse kva-

dratene i mange år så dukker det nylig opp 
en ny og uventet sammenheng. Ett av de mest 
vanlige og enkleste kvadrater viser seg å skjule 
en uventet sammenheng. Andre magiske kva-
drater viser seg å ha tilknytningspunkter til 
sykliske tall, en annen forunderlig grein av 
matematikken.

Eller hva er det med knytting av knuter og 
klipping av Möbius-bånd (topologi), som gjør 
at sindige lærere omtrent står på pultene for å 
få tak i et tau for å overbevise seg om at det er 
umulig å slå en knute på en lukket sirkel: Jo, 
de aner magien. 

Noen ganger gjør det godt å få et glimt av 
magi, og opplevelsen blir spesielt sterk når den 
viser seg i en så strengt oppbygget ”vitenskap” 

Ett av de enkleste magiske kvadrater:
 8 1 6
 3 5 7
 4 9 2
gir

8162 + 3572 + 4922 = 6182 + 7532 + 2942

8342 + 1592 + 6722 = 4382 + 9512 + 2762
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som matematikk. Så viser 
det seg at det alltid fi nnes en 
”naturlig” forklaring. Hem-
meligheten bak tallet 1089 
kan avsløres, det kan føres 

et matematisk bevise for at de ”magiske” 
sammenhengene føyer seg elegant inn i den 
matematiske strukturen. En kan til og med 
intuitivt forstå hvorfor det må være slik. Og 
igjen blir man slått av undring og begeistring 
over den eleganse som avsløres i den magiske 
matematikken.

Det var dette presentasjonen handlet om.
Se hele foredraget på: www.matematikk-

senteret.no/content.ap?thisId=696 ”Hentet 
fra Den Matematiske Krydderhylle, utg. 7, 
kommer jan/feb 2007”

Matematikkorientering
May R. Settemsdal og 
Ingvill M. Stedøy-Johansen
May R. Settemsdal og Ingvill M. Stedøy-
Johansen laget oppgaver som skulle løses på 
vandring langs Nidelvens bredder. Ansatte 
ved Matematikksenteret viste vei, delte ut 
hjelpemidler, og presenterte oppgavene for 
deltakerne. 

Oppgave 1 Farten på vannet
Sted: Marinen (mot elva fra Nidarosdomen)
Utstyr: Målband, stoppeklokke, kalkulator
La en gjenstand segle på elva, og gjør nødven-
dige beregninger for å måle vannets fart.

Oppgave 2 Broer mellom øyer
Sted: Utenfor Adolf Øiens skole
Utstyr: Kjegler, tau
Det skal bygges broer mellom seks øyer slik at 
det går an å kjøre bil fra hver øy over til alle de 
andre øyene. Tre av øyene skal ha tre broer, to 
øyer skal ha to broer og en øy skal ha ei bro. 
Nedenfor ser du eksempler på to ulike løsnin-

ger, (1) og (2). To løsninger er like hvis de kan 
speiles eller dreies over i hverandre.

 Figur (2), (3) og (4) er like. Det fi nnes 13 
løsninger. 

Bruk kjegler som øyer og tau som broer til 
å fi nne ulike løsninger.

Tegn alle løsningene dere fi nner.

(1) (2)

(4)(3)

Oppgave 3
Lengdehopp og ideallengde
Sted: Idrettsbanen på Øya
Utstyr: Målbånd, kritt
Ideallengden er 1,03 meter. Alle på gruppa skal 
hoppe ett lengdehopp hver. Når alle har hoppa, 
måles lengden på hvert enkelt hopp. Deretter 
beregnes gjennomsnittlig avvik fra ideallengden 
for hele gruppa samla.
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Oppgave 4
Avstand til Gråkallen og høyde på 
Hovedbygningen NTNU
Sted: På plenen/plassen foran Hovedbygnin-
gen NTNU
Utstyr: Clinometer (et instrument som måler 
helningsvinkel), målbånd, lommeregner
1) Gråkallen er 552 moh. Bruk Clinometeret 

(eller andre hjelpemidler dere har fått 
utdelt) til å foreta nødvendige målinger.  
Finn beste estimerte avstand herfra og til 
Gråkallen, slik gruppa vurderer det ut fra 
målinger og utregninger.

2) Bruk utstyret dere har fått utlevert til å 
beregne høyden på spirene på Hovedbyg-
ningen. 

Oppgave 5
Gardiner i Tempe-blokka
Sted: Utenfor Realfagbygget mot Byåsen.
Utstyr: Lommeregner
Rett nedenfor NTNU ser dere Tempe-blokka. 
Bruk nødvendige estimat til å gi et overslag 
over hvor mange meter stoff det vil gå med 
til å sy gardiner til alle vinduene i Tempe-
blokka?

Oppgave 6
Hvor langt?
Sted: Gløshaugen
Utstyr: Eget hode ☺
Hvor lang er løypa vi har gått fra start til mål 
i Matematikkorienteringa?

Alle gruppene kom sammen etter avslut-
tet rundtur for å diskutere løsningsforslag 
og erfaringer med oppgavene. Vi diskuterte 
hvordan oppgavene kan danne utgangspunkt 
for spennende matematiske diskusjoner med 
elever på ulike klassetrinn og skoleslag, og 
hvordan de kan utvides og bearbeides, syste-
matiseres og tolkes. Vi var innom utfordringer 
knyttet til målinger, kombinatorikk, gjennom-
snitt, trekantberegning, hoderegning, overslag, 
matematiske modeller. Ved å sette dette inn i 

nærmiljøet, får elevene sam-
tidig øynene opp for at mange 
spørsmål vi kan stille oss til 
daglig, gir matematiske utfor-
dringer. Etter å ha diskutert 
oppgave 5 for eksempel, ser elevene at en liten 
økning i meterpris, eller litt lengre gardiner i 
hvert vindu, gir utslag på mange titalls tusen 
kroner. 

Vandreteater og 
matematikk på 
Kristiansten Festning
Gerd Bones og Pål Erik Lauritzen Ekholm, 
Matematikksenteret

Festningstrubaduren Siv Trine Haldaas ønsket 
deltakerne velkommen med vakker sang i det 
økumeniske kapellet. Hun tok deretter med 
seg deltakerne på en omvisning der hun pre-
senterte festningens historie fra steinalder 
fram til i dag. Med stor innlevelse og mange 
kostymer formidlet hun historien på en 
levende måte til gruppas store begeistring.

Etter den historiske vandringen rundt om 
på festningsområdet, fi kk deltakerne ta del 
i mange spennende utendørs matematikk-
utfordringer. De fi kk blant annet skutt med 
katapult, prøvd seg på brøkbowling, kjent på 
geometriske former, testet ut sin fysiske form 
gjennom å tolke en graf over pulsen sin og 
prøvd å anslå hvor mange mennesker som kan 
få plass på festningsområdet. 

En av oppgavene var direkte relatert til den 
historiske vandringen, nemlig en oppgave som 
tok for seg tidslinja. På posten lå det et tau 
som det var knyttet strikk rundt i forskjellige 
farger og med faste mellomrom. Tauet symbo-
liserte tallinja og hva strikkene symboliserte 
var det overlatt til deltakerne å fi nne ut. Det 
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eneste de fi kk vite var at år 
null var representert som en 
av strikkene. I tillegg var det 
fem oppgavekort som skulle 
festes på rett plass på tauet 

ved hjelp av klesklyper. De som hadde fulgt 
godt med under vandreteateret, hadde en 
fordel når disse oppgavene skulle løses. Løs-
ningene er årstall hentet fra historiene i van-
dreteateret. 

Oppgavene: 
1. Siffersummen er et tosifret kvadrattall. 

Vi tenker oss årstal-
let som sammen-
satt av to tosifrede 
tall. Da er årstallet 
satt sammen av to 
kvadrattall. Årstal-
let er selv et fi resifret 
kvadrattall. 

2. Dere skal frem til et fi resifret årstall. Vi 
tenker oss årstallet 
som sammensatt 
av to tosifrede tall. 
Da er årstallet satt 
sammen av to nabo-
tall. Årstallet har 
tverrsum 8. 

3. Dere møtte meg for 
7000 år siden.

4. Jeg er født i yngre 
steinalder. Nå er 
jeg 1 826 216 dager 
gammel. Hvilket år 
ble jeg født?

Matematikk A la Carte
May R. Settemsdal og 
Ingvill M. Stedøy-Johansen, 
Matematikksenteret

Menyen står i rammen på neste side. Ideen 
med dette tilbudet var å la deltakerne få inn-
sikt i hva som fi nnes av muligheter når lærere 
og skoleklasser skal besøke Matematikksen-
teret.

5.  Jeg grunnla byen. 

Årstallet er det største tresifrede primtallet. 
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MENY
Spill … mens du venter på neste rett
Rom: Matterommet
Kokker: Astrid og Svein

Quiz for kvasse … for den digitale 
gourmet
Rom: Datalaben
Kokk: Tor

Matematiske engler … med julenøtter 
og pepperkaker
Rom: Lunsjrommet
Kokk: Anne- Gunn

Den matematiske Bokormen … tørt, 
men godt (lærebøker, idébøker og 
fagdidaktisk litteratur)
Rom: Biblioteket 
Kokker: Oliv (faglitteratur), Lise og 
Hanna (Lærebøker og idebøker)

Barnehage- og Familiematematikk … 
dagens barne- og familiemeny
Rom: Grupperom på hjørnet
Kokk: May

Problemfylte retter … 
med særdeles velsmakende fyll
Rom: Matterommet
Kokk: Olav

Begrepstrening, måling og titallsyste-
met … spiselig for de med tung for-
døyelse
Rom: I gangen utenfor Matterommet
Kokk: Ingvill

Geomag/Tangram og Geobrett … en 
rett for de som tenker på formene
Rom: Matterommet
Kokk: Gina

Forandring af 
indstillinger og 
praksisser? 
Et studie af matematikkonkurrencen 
KappAbel

Tine Wedege og Jeppe Skott med Kjersti 
Wæge og Inge Henningsen

Forskningsprojektet om potentialer for for-
andring af læreres og elevers indstillinger til 
matematik og af deres klasserumspraksisser 
blev gennemført i perioden 2004-2006. Fokus 
i studiet var matematikkonkurrencen KappA-
bel på 9. klassetrin i Norge i skoleåret 2004-
2005. Studiet er delvis fi nansieret af Nordisk 
Kontaktkomité (ICME 10) og delvis af Nasjo-
nalt senter for matematikk i opplæringen, som 
også har huset det. Forskningsgruppen bestod 
af Jeppe Skott, Danmarks Pædagogiske Uni-
versitet, Inge Henningsen, Københavns Uni-
versitet, samt Tine Wedege (forskningsleder) 
og Kjersti Wæge (forskningsassistent) begge 
fra Nasjonalt senter for matematikk i opplæ-
ringen, Trondheim.

Forskningsrapporten ”Changing views and 
practices?” kan downloades fra www.matema-
tikksenteret.no (Idéhefter og rapporter) eller 
bestilles samme sted (100 kr).

I næste nummer af Tangenten vil vi for-
tælle om resultater fra projektet. Her vil jeg 
benytte lejligheden til at sige tak til de mange 
lærere som har givet os deres værdifulde tid og 
besvaret spørgeskemaet i den første lærersur-
vey, samt de lærere og elever som har fortalt os 
i interviews om deres instillinger til matema-
tik og klasserumspraksisser og samtidig har 
åbnet døren til matematikundervisningen.

tine.wedege@lut.mah.se
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Har du husket å melde 
på elevene dine til 
Kengurukonkurransen?
Anne-Gunn Svorkmo

Det nærmer seg Kengurukonkurransen 2007. 
Startskuddet for konkurransen er alltid 3. 
torsdag i mars, og i år er datoen 15. mars. 
Konkurransen er, som nå mange kjenner til, 
en internasjonal matematikkonkurranse, og i 
Norge kan elever på 4.- 7. trinn delta. 

Det lages to oppgavesett, ett for 4. og 5. 
trinn (Ecolier) og ett for 6. og 7. trinn (Ben-
jamin). Disse blir laget ved at alle deltaker-
landene sender inn forslag på oppgaver, og på 
det årlige kengurumøtet, velges neste oppga-
vesett ut fra et mangfold av oppgaver fra hele 
verden! 

Hva med alle de fi ne oppgavene som ikke 
blir med i konkurransen? Hva med gamle 
oppgavesett fra tidligere år? Jo, de er fi ne til å 
bruke som ukas nøtt eller som en samarbeids-
oppgave i matematikkundervisningen. Gamle 
og utrangerte kenguruoppgaver er også fi ne å 
arbeide med rett og slett for å trene seg til årets 
konkurranse. Det er spesielt viktig at elever 
kjenner til hvordan de kan utnytte svaralter-
nativene i prosessen for å komme fram til en 
løsning. De oppgitte svaralternativene er tenkt 
som et mulig hjelpemiddel for elevene. Noen 
elever trenger sikkert litt hjelp og trening for 
å se hvordan de kan regne ”baklengs”, dvs. 
prøve ut et av svaralternativene for å se om 
det passer inn i oppgaven. Dette er kanskje en 

måte de ikke er vant til å løse oppgaver på. 
Her er et par oppgaver som noen elever på 

6. trinn har løst som ukas nøtt. Disse opp-
gavene er blitt lagt ut på læringsplattformen 
Fronter, og elevene har, i tillegg til å legge inn 
sin løsning, blitt oppfordret til kort å skrive 
hvordan de tenkte for å komme fram til 
svaret. 

1. Tre epler og to appelsiner veier til 
sammen 700 g. To epler og tre appelsiner 
veier til sammen 800 g. Hvor mye veier 
ett eple og en appelsiner til sammen?

 a) 400 g b) 300 g c) 150 g d) 140 g e) 100 g

Her er noen svar med forkaringer fra elev-
ene:

Elev 1, svar: B

Som regel er en appelsin litt større enn 
et eple, så jeg prøvde å se hva summen 
ble hvis appelsinen veide 200 g og eplet 
veide 100g. Det passet!

Elev 2, svar: B

Hvis et eple veier 100 g og en appelsin 
veier 200 g blir det til sammen 300 g. For 
å få 700 g tar du 3 · 100 (eple) + 2 · 200 
(appelsin). For å få 800 g tar du 2 · eple + 
3 · appelsin.

Elev 3, svar: B 

3 epler + 2 appelsiner er til sammen 
700 g. 2 epler + 3 appelsiner er til 
sammen 800 g. Da vet jeg at appelsinen 
veier 100 g mer enn eplet. Eleven skriver 
videre: 1 eple + 4 appelsiner = 900 g, 1 
appelsin = 200 g, 1 eple + 1 appelsin = 
300 g

Dette er en typisk to-stegs oppgave. Elevene 
må først fi nne vekta på eplet og appelsinen for 
så å fi nne ut hvor mye en appelsin og et eple 
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veier til sammen. 

2. Vannliljene på en innsjø formerte seg på 
en slik måte at de neste dag dekket dob-
belt så stort areal som de dekket dagen 
før. Hvor mange dager brukte vannliljene 
på å dekke en hel innsjø hvis de brukte 10 
dager på å dekke halvparten?

 a) 20 b) 15 c) 14 d) 12 f) 11

Tre elever på 6. trinn forklarte hvordan de 
kom fram til sin løsning på følgende måte:

Elev 4, svar: E

På ti dager dekte de halve innsjøen. På en 
dag dekker de dobbelt så mye. Dobbelt 
så mye av en halv er en hel. Dvs. at de 
brukte 11 dager på å dekke hele innsjøen.

Elev 5, svar: E

Hvis du leser nøye nok ser du at det står 
”de formerte seg dobbelt så stort areal 
som dagen før”. Og hvis de bruker 10 
dager på halvparten, bruker de en ekstra 
dag på resten.

Elev 6, svar: E

Jeg tegnet en fi rkant på et ark. Så delte 
jeg fi rkanten i to biter og skrev 10. Og 
ettersom det ble dobbelt så stort som 
dagen før, ble det resten av den halve 
delen dagen etter. Så hadde det gått 
10 dager fra før av og en dag til ble det 
selvfølgelig 11. Og da hadde jeg svaret 
der.

Hvis man endrer spørsmålet i oppgaven til 
”Hvor mange dager brukte vannliljene på å 
dekke en hel innsjø hvis de brukte 10 dager på 
å dekke en kvart del?”, så er svaret 12 dager. 

Her er enda to kenguru-
oppgaver som ikke ble med i 
årets konkurranse: 

1. I dette multiplikasjons-
stykket er AA et tosifret tall. Hvilket?

 AA · 7 = 616

 a) 11 b) 55 c) 66 d) 77 e) 88

Trenger man å regne ut hele svaret for å se 
hvilket svaralternativ som er riktig? La elevene 
erfare at det ikke er nødvendig. Det er lett å 
endre forutsetningene i denne oppgaven. Hva 
hvis det ensifrede tallet som skal multipliseres 
med AA er lik 8? Hvilket produkt skal da stå 
i ruta? La elevene lage oppgaver til hverandre 
både ved å endre forutsetningene og/eller 
svaralternativene.

2. Kari skriver ned alle bokstavene i alfabe-
tet. På øverste linje skriver hun bokstaven 
A. På den andre linja skriver 
hun B og C. På tredje linja 
skriver hun D, E og F. For 
hver ny linje skriver hun en 
bokstav mer enn det hun har 
skrevet på linja ovenfor. Slik 
fortsetter hun til hun har skrevet ned alle 
bokstavene. Hvor mange bokstaver har 
hun skrevet på den nederste linja?

 a) 1 b) 2 c) 3 e) 4 f) 5

Hva hvis Mary hadde løst denne oppgaven? 
Hun er fra London og snakker engelsk. Ville 
hun ha fått samme resultat som Kari?

Mer opplysninger om Kengurkonkurransen 
blant annet påmeldingsskjema, fi nnes på 
Matematikksenteret sine nettsider: 

www.matematikksenteret.no

A
BC
DEF
…
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LAMIS

Landslaget for matematikk i skolen
v/Randi Håpnes

Høgskoleringen 5
7491 Trondheim

post@lamis.no · www.lamis.no
Bankgiro: 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 (leder)
Kari Haukås Lunde, Bryne
Fra ungdomstrinnet
Grete Tofteberg, Våler
Hugo Christensen, Notodden
Fra videregående skole
Jan Finnby, Lillehammer
Anne-Mari Jensen, Ørnes
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.

Publikasjoner utgitt av LAMIS 
kan bestilles ved å sende en 
mail til post@lamis.no. Oppgi 
presist hvilke hefter eller rap-
porter du ønsker å bestille, og 
husk å oppgi navn og postad-
resse. Fraktutgifter kommer i 
tillegg til prisen. Medlemmer 
får rabatt.

LAMIS SKRIFTSERIE 
80 kr / 50 kr
Nr. 1 2006: Å bruke tallinje. 

Undervisningsopplegg med 
perlesnor og tom tallinje for 
småskoletrinnet.

SOMMERKURSRAPPORTER 
230 kr / 200 kr 
2005: Matematikk under åpen 
himmel
2004: Matematikk er vakkert
2001/2002: samlerapport
Mangfold i matematikken og 
Motivert for matematikk

MATEMATIKKDAGHEFTER
350 kr / 300 kr
2007 Stikkord: spill, problem-
løsing/samarbeidsoppgaver, 
geometri
2006 Stikkord: origami, tessel-
lering, tetraederfraktal, spill, 
tallpyramider, dataspill på nett
2005 Stikkord: uteskolemate-
matikk, spill og problemløsing
2002 Stikkord: spill, problemlø-
sing og plakatdesign
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Lederen har ordet

Godt jubileumsår!
I år er det 10 år siden LAMIS 

så dagens lys, nærmere 
bestemt i Nordfjordeid i august 
1997. Under denne nordiske 
matematikkonferansen ble det 
diskutert om ikke Norge også 
burde ha en matematikklærer-
forening, og slik jeg har forstått 
det var det nesten på ren impuls 
at noen idealister grep øyeblik-
ket og satte i gang prosessen 
med å starte foreningen. I neste 
nummer av Tangenten kommer 
vi tilbake til dette, der vi skal 
utfordre noen av disse ildsje-
lene til å skrive om starten og 
de første årene til LAMIS.

På årets sommerkurs skal vi 
feire oss selv blant annet ved å 
gå tilbake til startstedet, nemlig 
Nordfjordeid. Men jeg lover dere 
fl ere markeringer av jubileet enn 
bare å være på samme sted. 
Årets sommerkurs kommer til å 
bli storslagent på mange måter, 
så det er bare å melde seg på 
så snart nettsidene åpner for 
påmelding 1.mars. Jeg vet 
arrangementkomiteen, med 
representanter fra de tre lokal-
lagene i Sogn & Fjordane, har 
arbeidet hardt helt siden forrige 
sommerkurs.

For vel en måned siden fi kk 
dere årets matematikkdag-hefte 
i posten, og igjen klarer vi å lage 
et fantastisk hefte full av ideer til 
å gjøre undervisningen vår mer 
spennende. Jeg vil gjerne takke 
Lokallaget i Oslo/Akershus, 
med Bjørnar Alseth, Gro Fjer-
medal, Eva Jæger, Tone Skori, 
Bjørn Smestad og ikke minst 
vår dyktige organisasjonssekre-
tær, Svein H. Torkildsen for en 
svært god jobb! I år har vi også 
fått til noe som lenge har vært 
etterspurt: vi har nemlig over-
satt alle elevkopiene til nynorsk. 
Tusen takk til Kari Buset for den 
jobben! Dere fi nner den nynor-
ske utgaven på hjemmesiden 
vår.

Som dere sikkert har regis-
trert har vi begynt med medlem-
skort. Det er fl ere grunner til at vi 
har besluttet dette, blant annet 
at mange lokallag ønsker en 
lettere måte å kontrollere hvem 
som er medlemmer når de 
arrangerer temakvelder. På slut-
ten av fjoråret fi kk styret i Lamis 
også til en rabattordning med 
Norliten og Okani. Det innebæ-
rer at alle medlemmer får 15 % 
rabatt på deres produkter mot 
at de viser medlemskort og 

oppgir medlemsnummer.  Nor-
liten satte også et lite krav om 
at de skulle få sende dere noe 
informasjon på mail. Jeg håper 
dere synes det er i orden, hvis 
ikke må dere ta kontakt med 
oss. 

Da vil jeg ønske dere lykke 
til med all matematikkarbei-
det dette semesteret, og med 
dette oppfordre dere til å ta en 
titt på TV2 sin nye kriminalse-
rie ”Numbers”. Helt kort handler 
denne serien om to brødre, der 
den ene er FBI-agent og den 
andre professor i matematikk, 
og der FBI-agenten tar i bruk 
professorens matematikkunn-
skaper for å løse ulike krimsa-
ker. Matematikklærerforeningen 
i USA, NCTM, har laget elev-
oppgaver til serien, der elevene 
får arbeide mer med matema-
tikken som ligger til grunn for 
hver episode. Dere fi nner linker 
til alt sammen på Matematikk.
org. Elevoppgavene passer nok 
best for videregående, men 
hvorfor ikke la fl inke elever på 
ungdomstrinnet også få prøve 
seg. 
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Sommaren 2007 feirar LAMIS 
10-års jubileum. Unnfang-
inga og fødselen skjedde på 
Nordfjordeid og kva er vel meir 
naturleg enn å legge feiringa til 
staden der det heile starta? I 
samband med jubiléet vil vi i år 
ha eit ekstra godt tilbod – både 
fagleg og sosialt. Merk derfor av 
9.–12. august 2007 på kalenda-
ren med det same. Då bør alle 
matematikkinteresserte fi nne 
vegen til idylliske Nordfjordeid! 
Dei som har vore med på som-
markurs der tidlegare, vil svært 
gjerne tilbake til den heilt spe-
sielle og intime stemninga på 
og rundt Sophus Lie konferan-
sesenter. 

Av det kulturelle og sosiale 
programmet nemner vi:

– Vakre vokal- og 
musikkinnslag med fl inke 
lokale aktørar.

– Grillkveld med musikk av 
bluesgruppa Good Time 
Charlie.

– Tur med innleigd båt til 
festmiddag og dans i vakre 
Kalvåg i Bremanger.

Vi har sikra oss mange gode 
norske og utanlandske fore-
drags- og verkstadhaldarar. 
Mellom anna kjem eit team frå 
Forum for matematikkvansker 
ved Sørlandet kompetanse-
senter. 

Programmet vil vere slik at 
det gjev kunnskap og inspira-
sjon for folk frå både barneha-
gar, grunnskule, vidaregåande 
skule og høgskulesystemet. 
Dette blir sikra gjennom breie 
og varierte fellesforedrag og 
mange parallelle, alderstrinns-
tilpassa verkstadar.

Vi samarbeider med eit lokalt 
reisebyrå, som har stor lokal-
kunnskap, og som kan fi nne 
fram til rask og rimeleg trans-
port til og frå kursstaden.

Overnattingstilboda er 

man ge og varierte, frå enkle 
og greie rom i paviljongar på 
sjølve kurssenteret, via motell 
og gode hytter for familier og 
vennegrupper til hotellrom for 
dei som ønsjer ekstra komfort 
og service. 

Går du inn på www.lamis.no 
og klikkar på Sommerkurs, vil 
du fi nne fl eire opplysningar om 
prisar, påmelding, transport, 
overnatting og om det faglege 
og sosiale programmet.

Dette blir eit kurs som du 
ikkje bør gå glipp av. Vel møtt 
på Nordjordeid!

Sommarkurset 2007
Sigbjørn Hals, LAMIS avd. Nordfjord
Tid:     9.–12. august
Stad:    Nordfjordeid
Tema:    Matematikkmeistring til glede og nytte
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Chens teorem
Svein H. Torkildsen

I forrige nummer av Tangenten 
var det en oppgave knyttet til 
et arbeid av matematikeren 
Jingrun Chen. Den har vært 
månedens oppgave på hjem-
mesiden til LAMIS, og den 
har også vært benyttet som 
en semifi naleoppgave i Kap-
pAbel. Som oppgave betraktet 
fungerer den, men formulerin-
gene omkring utgangspunktet 
– Chens teorem – trenger en 
presisering.

Primtall og semiprimtall 
spiller en sentral rolle i Chens 
teorem. Primtallene forutsettes 
kjent. Semiprimtall er tall med to 
og kun to primtallsfaktorer. 15 = 
3 · 5 og 4 = 2 · 2 er semiprimtall. 
8 = 2 · 2 · 2 er ikke et semiprim-
tall, for det har tre primtallsfak-
torer. De første semiprimtallene 
blir da 4, 6, 9, 10, 14, 15, 21, 22, 
25, 26. [2]

Chen formulerte først sitt 
teorem i 1966, og beviset ble 
publisert i 1973 [2]. Beviset ble 
siden forenklet av P. M. Rosell 
[1]. Selve teoremet blir formu-
lert noe ulikt fra kilde til kilde i 
de internettressursene jeg har 
benyttet:
 Every ”large” even number 

may be written as 2n = 
p + m where p is a prime 
and  m ∈ P2 is the set of 
semiprimes [3]. Fritt over-
satt: Ethvert tilstrekkelig 
stort partall kan bli skrevet 

som summen av et primtall 
og et semiprimtall. Denne 
utgaven av teoremet har 
dannet utganspunkt for 
oppgaven. I oppgaven var 
”tilstrekkelig stort” blitt til 
”alle partall større enn fi re” 
– en formulering som nok 
må stå for undertegnedes 
regning. Og den som prøver, 
vil nok få problemer gang-
ske fort, kanskje allerede på 
10?

 Every suffi ciently large inte-
ger n can be expressed as 
the sum of two primes p + 
q, or the sum of a prime and 
a semiprime p + qr, where 
p, q and r are all distinct 
primes [2]. Her er det føyd til 
en ny mulighet: summen av 
to primtall. Til gjengjeld er 
det formulert et krav om at 
de tre primtallene skal være 
”distinct” – altså forskjellige. 
Dette samsvarer dårlig med 
defi nisjonen på semiprimtall 
som ifølge samme kilde til-
later de to faktorene å være 
like. Til gjengjeld får vi løst 
problemet med 10 som jo er 
3 + 7.

Uttrykket tilstrekkelig stort tren-
ger kanskje en nærmere forkla-
ring for noen. Uttrykket betyr 
ikke nødvendigvis at tallet er 
kjent, men det kan føres bevis 

for at slikt tall eksisterer. 
Dette lille innspillet viser at 

internett i mange tilfeller er en 
tvilsom følgesvenn, og at det 
setter spesielle krav til kilde-
kritikk. Hvilke av de tre kildene 
som er mest troverdige, vil jeg 
ikke påta meg å avgjøre. Verd 
å merkes seg er det at ingen av 
sidene driftes av universitet eller 
andre offentlige institusjoner.

Når vi først er i gang med 
primtall, kan vi kanskje i tillegg 
til semiprimtall også ta med to 
andre grupper av primtall: tvil-
lingprimtall og Chen-primtall. 
Tvillingprimtall er påfølgende 
oddetall som også er primtall. 
Eksempler: 3 og 5, 5 og 7, 17 
og 19. Et primtall p er et Chen-
primtall hvis p + 2 enten er et 
primtall eller et semiprimtall.

Og da har vi enda en utfordring 
som kan passe for grunnskole-
elever:

Hvor mange tvillingprimtall 
og Chen-primtall fi ns det under 
100? 

Referanser

1 http://en.wikipedia.org/wiki/
Chen_Jingrun

2 http://planetmath.org/ency-
clopedia/ChenJingrun.html

3 http://mathworld.wolfram.
com/ChensTheorem.html
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Om matematikkfagene i vg2
Tore Oldervoll

Det er i alt fem matematikkurs 
på vg2. Det er fellesfagene 2P 
og 2T. Videre er det programfa-
gene R1 (realistmatematikken) 
og S1 (samfunnsmatematik-
ken). I tillegg er det kurset X 
på 3 uketimer som bare elever 
med R1 kan ta. Alle disse nye 
matematikkfagene skaper en 
del problemer for elevene og 
skolene. De fl este problemene 
er ikke knyttet til selve fagene, 
men til en del ordninger som er 
vedtatt av direktoratet eller av 
departementet. Jeg vil kom-
mentere tre av problemene.

Valg av programfag i mate-
matikk for ikke-realister

Ifølge rundskriv F12-06 slipper 
alle som velger et programfag 
i matematikk i vg2, å ta fel-
lesfagene 2T eller 2P. Men de 
må oppfylle dette kravet (sitat): 
”Disse elevene skal ha minst 
84 timer i et annet fag fra pro-
gramområdet for realfag. Dette 
faget kan enten være et spesielt 
programfag utarbeidet for dette 
formålet i matematikk, geofag, 
teknologi og forskningslære 
eller et ordinært programfag 
innen realfag på 140 timer.”

Alle elever som vil ha mate-
matikk som programfag, må 
altså ha to realfag. En elev 

som vil ta samfunnsfagmate-
matikken S1, må i tillegg enten 
lese geofag eller faget teknologi 
og forskningslære med 3 timer 
per uke. Eleven kan også lese 
fysikk, kjemi eller biologi med 
5 timer per uke. Elever som 
velger R1, kan i tillegg velge 
matematikk X. Dette kravet 
vil skape store problemer for 
mange elever. Det gjelder for 
eksempel den matematikkin-
teresserte økonomieleven som 
må ta et ekstra realfag. Idretts-
eleven som gjerne vil ha spesiell 
studiekompetanse på sikt, må 
velge 8 eller 10 timer realfag i 
vg2. Det blir vanskelig å få til. 
Bakgrunnen for kravet er nok 
at det skulle styrke oppslutnin-
gen om realfag, men jeg tror 
at det heller vil redusere opp-
slutningen om programfagene 
i matematikk. 

Forslag til løsning:

Kravet om at det ekstra pro-
gramfaget skal være fra pro-
gramområdet for realfag, må 
falle bort. Ordlyden i sitatet 
ovenfor bør endres til: ”Disse 
elevene skal ha minst 84 timer 
ekstra i et annet programfag. 
Dette faget kan enten være et 
spesielt programfag utarbei-
det for dette formålet i mate-

matikk, geofag, teknologi og 
forskningslære eller et ordinært 
programfag på 140 timer.”

Fellesfagene i matematikk i 
vg2

Det er i dag to fellesfag i mate-
matikk på vg2, 2T og 2P. Faget 
2T er for dem som har 1T fra 
vg1 og ikke velger programfag 
i matematikk. Det vil i stor grad 
bestå av elever som i løpet av 
vg1 fi nner ut at de ikke vil klare 
programfagene i matematikk. 
På mange skoler blir dette et 
lite fag med få elever. Det er 
rett nok åpnet for at de kan ta 
faget 2P, men da må de i praksis 
lese faget 1P på egenhånd, for 
eksamen vil være fra hele faget 
1P + 2P. Dette er ingen god løs-
ning, spesielt fordi de aktuelle 
elevene nok ikke vil være blant 
de fl inke.

Vi kan nok heller ikke tvinge 
de elevene som skal ha 2T, til å 
ta 2P. Da får nok skolene ganske 
fort besøk av advokatfedre og 
advokatmødre. Mange skoler 
vil ikke ha ressurser til å tilby 
mange av de 5 matematikkfa-
gene i vg2. Hvis skoler blir tvun-
get til å sette i gang 2T, vil det gå 
ut over tilbudet av programfag i 
matematikk ved skolen.
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Forslag 1 til løsning

Matematikkfagene 1T og 1P 
avsluttes etter vg1 og stand-
punktkarakteren i fagene blir 
stående på vitnemålet for alle 
elever. Det arrangeres sentral-
gitt eksamen i fagene. De elev-
ene som ikke velger programfag 
matematikk i vg2, leser fellesfa-
get 2P. Det kurset avsluttes med 
en eventuell eksamen. Denne 
eksamen kan gjerne være 
muntlig eller lokalgitt på grunn 
av det noe spesielle innholdet 
i faget.

Forslag 2 til løsning

De elevene som ikke tar pro-
gramfag i vg2, må ta faget 2P. 
Det blir utarbeidet to eksamens-
sett i faget, ett for dem som har 
1P + 2P, og ett sett for dem med 
1T + 2P. Standpunktskarakteren 
blir satt på grunnlag av kunn-
skaper i den tilsvarende kom-
binasjonen. Begge disse forsla-
gene fører til at fellesfaget 2T 
opphører å eksistere.

Overgang fra fellesfaget 1T til 
programfaget S1

Det står ingen steder i planene 
at det ikke er lov å gå fra fel-
lesfaget 1T til programfaget 
S1. Mange har tolket det slik at 
det derfor skal være lov. Andre 
– blant annet undertegnede 
– har ventet på at den overgan-
gen blir stanset ettersom det er 
svært stor overlapping mellom 
de to fagene.

Hvor stor er så denne over-
lappingen? I algebra er lærepla-
nene for S1 og 1T svært like. 
Jeg fi nner disse forskjellene: I 

S1 skal elevene bruke implika-
sjon og ekvivalens i matematisk 
argumentasjon. Det skal de ikke 
i 1T. Men S1-elevene skal deri-
mot ikke bruke kvadratsetnin-
gene til å faktorisere algebra-
iske uttrykk. Det skal 1T-elev-
ene. I tillegg er formuleringene 
innen logaritmeregning litt for-
skjellig. S1-eleven skal kanskje 
gjøre litt mer her. I funksjons-
lære inneholder planen for 1T 
etter det jeg kan se, alt stoffet i 
S1. Derimot inneholder planen 
for 1T noen punkter som ikke 
er med i planen for S1, blant 
annet kravet om at elevene skal 
kunne bruke defi nisjonen av 
den deriverte til å utlede en deri-
vasjonsregel for polynomfunk-
sjoner. I sannsynlighetsregning 
skal elevene i S1 lære litt mer 
enn 1T-eleven. I praksis er det 
begrenset til Pascals trekant og 
hypergeometrisk fordeling. S1-
elevene skal i tillegg lære litt om 
lineær optimering. Det vil bli et 
lite kapittel på ca. 20 sider.

Hvis en elev med 1T skal ta 
S1, vil jeg anslå at ca. 20 % av 
stoffet regnet i sidetall vil være 
nytt stoff for eleven. Resten vil 
være repetisjon av 1T. Stoffet 
vil dessuten ofte være en foren-
klet utgave av 1T ettersom det 
er skrevet for en annen elev-
gruppe. Forskjellen mellom S1 
og 1T er så liten at en rimelig 
fl ink elev som har tatt 1T, vil 
kunne gå opp til eksamen i S1 
etter et kurs på 14 dager.

I et brev fra Kunnskapsde-
partementet datert 19.09.06 
blir det fastslått at en overgang 
fra 1T til S1 ikke bare er tillatt, 

men ønskelig. Der står det (noe 
forkortet): ’Selv om S1 ikke for-
melt sett bygger på en spesiell 
variant av fellesfaget i matema-
tikk i vg1, vil det være en fordel 
å ha matematikk vg1T.’ Som 
pedagog og matematiker fi nner 
jeg dette ganske meningsløst. 
Vi anbefaler altså elevene her å 
gå en utdanningsvei der de i de 
sentrale delene av faget lærer 
mindre i vg2 enn i vg1! Dette er 
det motsatte av progresjon.

Forslag 1 til løsning

Elever som tar 1T i vg1, får 
ikke ta faget S1. Hvis eleven 
ønsker å ta S-matematikk, så 
bør eleven fullføre fellesfaget 
i matematikk i vg2 og deretter 
få lov til å ta faget S2. En elev 
med 1T har gode forutsetninger 
for det.

Forslag 2 til løsning

Elever som tar 1T i vg1, får 
en timetallsreduksjon hvis de 
tar S1. Innholdsmessig burde 
reduksjonen ha vært på minst 
3 timer, men det er nok ikke 
praktisk gjennomførbart med 
mer enn 2 timer reduksjon. Da 
får eleven godskrevet 3 timer 
for S1. Faget kan da fylle hullet 
etter fellesfaget i matematikk i 
vg2. (Egentlig burde det også 
være mer enn nok med 3 timer 
undervisning for disse elev-
ene!)

Se også sinus.cappelen.no
På Utdanningsdirektoratets 

side blir det lagt ut svar på ofte 
stilte spørsmål:

udir.no/templates/udir/TM_
Artikkel.aspx?id=2271
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GeoGebra – eit glimrande, 
gratis geometriprogram
Sigbjørn Hals

I Tangenten 1/2006 skreiv eg 
om programmet Geonext, og 
gav eksempel på korleis vi kan 
utnytte dette til konstruksjonar 
og utforskande geometri. Geo-
next er eit gratis og godt pro-
gram, men etter å ha blitt kjend 
med GeoGebra, har eg lagt bort 
både Geonext og Cabri. I Cabri 
kan ein gjere ein del operasjo-
nar som ein ikkje kan gjere i 
GeoGebra, men GeoGebra har 
til gjengjeld viktige eigenskapar 
som Cabri manglar. Dei to vikti-
gaste fordelane er:
• GeoGebra er gratis. 
• I GeoGebra er det svært 

lett å teikne og analysere 
funksjonsgrafar. Dette er 
sjølvsagt spesielt viktig på 
ungdomstrinnet og vidare-
gåande skule.

Personleg synest eg GeoGe-
bra er det geometriprogram-
met som er lettast å komme i 
gong med. Menyvala er enkle 
og det er lett å skjønne kva du 
skal gjere for å få fram det du 
ønskjer. 

Kvar kan du få tak i 
GeoGebra?

Den enklaste og sikraste måten 
å få installert GeoGebra på, er 

å gå til nettstaden www.geoge-
bra.at. Klikk på Start GeoGebra 
og deretter på GeoGebra Web-
Start. Då startar programmet, 
og blir samtidig installert på 
maskina di, uavhengig av om 
du brukar Windows, Linux eller 
Mac. Neste gong du vil bruke 
programmet, treng du ikkje gå 
til nettstaden, men kan køyre 
programmet lokalt frå di eiga 
maskin.

Korleis kan du lettast komme 
i gong med å bruke program-
met?

I løpet av våren 2007 vil det 
kome eit hefte om GeoGebra 
i skriftserien til LAMIS. Dette 
heftet vil vere ein fullstendig 
brukarmanual for GeoGebra, 
med mange konkrete eksempel 
for ulike alderstrinn.

Medan du ventar på denne 
manualen, kan du laste ned 
eksempel frå mellomtrinnet, 
ugdomstrinnet og  vidaregå-
ande skule frå lamis.no,  Res-
surser. Dei som jobbar på vida-
regåande skule, kan dessutan 
gå til www.sinus.cappelen.no 
og laste ned hefta GeoGebra på 
vgs.doc og Spørsmål og svar 
om GeoGebra.doc 

Desse dokumenta vil gje 
smakebitar på kva vi kan få til 
med dette glimrande gratispro-
grammet. Ved å lære å bruke 
GeoGebra, er vi godt i gong 
med å ta kravet om digital  kom-
petanse på alvor.

Eit eksempel på bruk av 
GeoGebra på vidaregåande 
skule.

Oppgåve. Integral og sum av 
rektangel. 

Bruk GeoGebra til å lære om 
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samanhengen mellom integral 
og sum av rektangel.

Gjennomføring av oppgåve.  
Opne GeoGebra. Klikk 

på Fil, vel Ny og svar 
Nei på om du vil lagre. 
Skriv inn funksjonen f(x) = x3 
– 8x2 + x + 42 og trykk Enter.  

Høgreklikk ein plass på 
grafvindauget og vel Eigenska-
par. La verdiane på x-aksen 
gå frå – 3 til 9 og verdiane på 
y-aksen frå – 40 til 50. Klikk 
Bruk.

Finn nullpunkta ved å skrive 
Nullpunkt[f]. Du ser at null-
punkta er (–2,0) og (3,0).

For å fi nne det ubestemte 
integralet, skriv du Integral[f] 
og trykkjer Enter. Vi får 
no både plotta grafen til fjerde-
gradsfunksjonen og får uttrykket 
for denne i  al ge bra  vindauget. 
Alle uttryk ka i algebra vindauget 
blir oppgjevne med desimalar 
(dersom det ikkje er heile 
tal.) Vil du ha eksakte uttrykk 
for eit integral eller den 
deri  verte av ein funksjon, 
slik at det inneheld brøk, rot-

teikn, e eller π, kan du heller 
bruke t.d. Derive 6.0.)

For å fi nne det bestemte 
integralet over intervallet [–2,3], 
skriv du Integral[f,-2,3] Då får du 
fi guren øverst på sida.

Verdien av integralet står 
både på fi guren og i algebra-
vindauget.

Vi kan utnytte glidarane til 
å sjå at integralet er  det same 
som summen av uendeleg 
mange rektangel. Skriv n=100, 
høgreklikk på n i algebravin-
dauget og merk av Vis objekt. 

Høgreklikk på glidaren for n, vel 
Eigenskapar og la n gå frå 1 til 
100 med Animasjonssteg lik 1.

SumOver[f,-2,3,n] og   fl ytt 
på glidaren for å sjå kor-
leis summen av rektangla 
nærmar seg verdien for inte-
gralet når n aukar. Vi kan 
sjølvsagt gjere det same for 
SumUnder[f,-2,3,n].
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Gode nyheter
Svein H. Torkildsen

Nye lokallag

Lokallagene er ment å være 
selve ryggraden i virksomhe-
ten til LAMIS. Lokallagene gir 
mange lærere muligheter til å 
treffes for utveksling av erfa-
ringer og til faglig og metodisk 
påfyll noen ganger hvert halvår. 
Aktiviteten variere fra lokallag til 
lokallag, og det er bare naturlig. 
2-4 samlinger hvert halvår virker 
som et naturlig valg for de fl este. 
Oppslutningen vil også variere, 
og det er også naturlig. Læreres 
hverdag er fylt med så mangt, 
og det skal timing til både på 
tidspunkt og tema for å få full 
klaff. Den gode nyheten er at vi 
har engasjerte og entusiastiske 
medlemmer som ikke gir opp 
i første eller andre motbakke, 
og vi har fl ere eksempler på at 
utholdenhet lønner seg. Plutse-
lig er tiden der, og da blir det 
liv i lokallaget. Og nå var tiden 
kommet for opprettelse av nye 
lokallag.

Setesdal ligger noen timers 
kjøring fra nærmeste større by. 
Det er ikke naturlig å dra f. eks. 
til Kristiansand for et kveldskurs 
på to-tre timer. På sommerkur-
set ble undertegnede kontaktet 
av to lærere som ønsket å starte 
lokallag i dalen. 26. oktober ble 
stiftelsesmøtet gjennomført. 
Undertegnede var på besøk og 
vi koste oss et par timer med en 
rik oppgave som ga alle noe å 
tenke på.

Øvre Romerike er i mot-
setning til Setesdal et folkerikt 
område. Det skulle dermed 
ligge godt til rette for drift av et 
lokallag. Lokale entusiaster har 
sammen med undertegnede 
planlagt innkalling til det første 
møtet. Tema for første møte blir 
Skolenes Matematikkdag, et av 
temaene som går igjen og som 
mange lærere har nytte av.

Valdres har nok mange fel-
lestrekk med Setesdal. Det 
blir for langt å dra over fjellet 
til Mjøsområdet der lokallaget 
Hedmark/Oppland har sine 
samlinger. Også her blir Sko-
lenes Matematikkdag tema på 
stifelsesmøtet. Undertegnede 
har avtale om besøk også på 
dette stiftelsesmøtet.

Ålesund og Søre Sunnmøre 
har også etablert seg med et 
interimstyre. Styret har hatt et 
møte og fordelt arbeidsoppga-
ver. Det blir innkalt til stiftelses-
møte onsdag 8. januar.

Vi ser fram til å høre mer fra 
disse nyetablerte lokallagene 
og andre som er under oppsei-
ling fl ere steder i landet.

Medlemskort og medlems-
fordeler

Du har forhåpentlig registrert at 
bankgiroen til medlemskontin-
genten for 2007 var utstyrt med 
et medlemskort som kan rives 
løs. For at medlemskortet skal 
være gyldig, må det enten være 

påført stempel fra banken eller 
kvittering (oblat) fra betaling 
via nettbank. Medlemskortet 
skal brukes som dokumenta-
sjon i enkelte forbindelser, for 
eksempel på lokallagsmøter 
der medlemmer går gratis. 
Medlemskortet er påført et 
medlemsnummer som du må 
oppgi hvis du skal benytte deg 
av andre medlemsfordeler. 

Simplicatus

gir 5 % rabatt til LAMIS-
medlemmer på kjøp av 
komplette matematikk-
kofferter.
nettbutikk.simplicatus.no/

Okani

gir 15 % rabatt til LAMIS-
medlemmer på undervis-
ningsmateriell. Okani  har 
ikke egen nettbutikk, men 
kan kontaktes på telefon 
55 34 28 04 eller fax 55 34 
69 03.

BSNorli skole
gir 15 % rabatt til LAMIS-
medlemmer på konkretise-
ringsmateriell. 

www.bsnorli.no/ 

Merk: Rabatten gjelder 
ikke i Norlis butikker, kun 
på netthandelen.
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Vurdering i Kunnskapsløftet
Bjørnar Alseth

I forrige nummer tok lederen av 
LAMIS opp utfordringer knyttet 
til vurdering. Hun oppfordret til 
varsomhet. Vurdering er ikke et 
mål for skolen, det er først og 
fremst et hjelpemiddel. Og som 
alle hjelpemidler må det brukes 
med fornuft. En hammer er 
nyttig når du skal slå i en spiker, 
ikke nødvendigvis så nyttig når 
du skal åpne et vindu. Når det 
gjelder vurdering nevnte lede-
ren store utfordringer i forhold 
til hva det er som skal testes, 
hvordan det skal testes og 
hvilke konsekvenser testingen 
skal ha: Hvordan skal vi som 
lærere gjøre bruk av testresul-
tatene? Hennes oppfordring var 
klar: Ikke sett i gang omfattende 
testing før disse spørsmålene er 
tenkt gjennom.

Utdanningsdi rektoratet 
legger opp til et omfattende vur-
deringssystem tilknyttet Kunn-
skapsløftet. De begrunner dette 
i et brev til departementet i april 
i fjor med referanse til ulike fors-
knings- og utredningsarbeider. 
Det mest sentrale argumentet 
er at norske elever synes å få 
for lite utfordringer, fra lærere og 
lærebøker. Lista legges for lavt, 
og læringsprosessen hemmes. 
PISA-undersøkelsen viser at 
norske elever tror de er svært 

fl inke i matematikk, selv om 
resultatene sier noe annet. Men 
det er ikke noe rart at selvfølel-
sen blir god, hvis de stort sett 
får for enkle oppgaver.

På dette grunnlaget ønsker 
Utdanningsdirektoratet å utvikle 
et nasjonalt vurderingssystem 
for å bistå elevene, lærerne, sko-
lene og skole eierne i vurderings-
arbeidet. Gjennom det ønsker 
de økt fokus på og en bedre 
kartlegging av elevenes læring. 
Det vil forhåpentligvis ha som 
konsekvens at undervis ningen 
i større grad møter elevene der 
de er, et møte som har som 
grunnlag det elevene bringer 
inn i undervisnings situasjonen 
og som samtidig ser framover 
til den kompetansen de skal 
utvikle. Vurderingen har i til-
legg som mål å gi informasjon 
til andre interessenter, som 
foreldre, skoleeiere og nasjo-
nalt nivå. Dette er nødvendig 
for å sikre et likeverdig under-
visningstilbud og for å legge til 
rette for den sorter ingen som 
skjer på grunnlag av karakte-
rer.

For å tjene disse ulike hensy-
nene og for å kunne møte den 
brede kompetanseforståelsen 
som ligger til grunn for lære-
planen i matematikk, kreves en 

bred tilnærming til vurderingen 
av elevene. Det er nødvendig 
med ulike vurderingsformer som 
vil ha ulike formål, og Utdan-
ningsdirektoratet legger opp til 
tiltakene som vist i tabellen.

Som matematikklærere vil 
vi møte alle disse vurderin-
gene, og det er dermed klart 
at vurderingsarbeidet vil ta en 
god del av vår tid. Alle disse 
vurderingene vil gi viktige og 
gode bidrag til hvordan vi kan 
forstå de elevene vi arbeider 
med. Samtidig er det viktig å 
være klar over hvilke svakheter 
de ulike vurderingsformene har. 
Alle matematikkprøver makter 
kun å teste en del av elevenes 
kompetanse. De gir aldri det 
hele bildet. På den måten vil en 
skriftlig prøve gi et annet bilde 
enn en muntlig, en individuell 
prøve gir et annet bilde enn en 
gruppebasert prøve osv.

Den viktigste grunnen til å 
være varsom med vurdering er 
knyttet til at vi vurderer elever 
og elevers kompetanse. Dette 
er svært omskiftelige fenome-
ner. Det er noe annet å måle 
elevenes vekt og høyde. Selv 
om vekten kan svinge opp og 
ned, vil de fl este være enige om 
hvordan man veier en person og 
om at måleresultatet er et riktig 
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mål for vekten. Sånn er det ikke 
når man måler kompetanse. 
Her vil mange utenforliggende 
faktorer påvirke resultatet. Si for 
eksempel at du vil teste om en 
elev klarer å legge sammen to 
tosifrete tall. Du spør om han 
vet hva 25 + 37 er. Han svarer 
nei etter en liten stund, og du 
kan tenke at ”Nei, det kan han 
ikke”. Så skjer ett av følgende:
1. Du snur deg litt på stolen 

slik at nøkkelknippet ditt 
rasler. Det minner gutten om 
penger som svarer: ”Jo, for-
resten, det blir 5 tiere og 12 
kroner, 62!” 

2. Du spør han om han vet hva 
25 kroner pluss 37 kroner er, 
og han klarer da å svare.

3. Du ber han tegne noe på et 

papir. Han tegner staver for 
tierne og ruter for enerne og 
teller seg fram til svaret.

Er det riktig å si at denne eleven 
kan legge sammen to tosifrete 
tall? Kanskje han bare var litt 
umotivert i starten? Eller mot-
satt: At han klarte det fordi det 
var nokså lave tall, hvis tallene 
hadde vært større, ville han 
kanskje ikke fått det til uan-
sett hvor mye hjelp han fi kk. 
Og hva hvis han får det til på 
denne prøven, men har glemt 
så å si alt en uke seinere? Det 
er forsket mye på hvordan man 
lager skriftlige prøver. Det viser 
at det å endre litt på teksten vil 
kunne gjøre oppgaven enklere 
eller vanskeligere. Det å inklu-

dere en illustrasjon kan få noen 
elever til å få til en oppgave de 
ellers ikke ville fått til. Det å 
fl ytte en oppgave til slutten av 
en prøve gjør at færre klarer å 
løse den.

På den måten er det en lang 
rekke faktorer som gjør at vi 
må forholde oss kritisk og tol-
kende til alle vurderingsformer 
og resultatene de gir. Det er 
ofte svært vanskelig å si med 
sikkerhet at en elev kan eller 
har forstått et eller annet fag-
stoff. På den andre siden er det 
altså svært viktig å gjennomføre 
omfattende og godt vurderings-
arbeid, både for å møte elevene 
der de er og for å øke vår egen 
bevissthet om hvilke forventnin-

Tiltak Formål

Kartleggingsmateriell
• Avdekke behov for individuell oppfølging og tilrettelegging 

på individ- og skolenivå

Karakter- og lærings-
støttende prøver

• Undersøke hva eleven kan innenfor sentrale områder av faget, 
og ut fra denne dokumentasjonen bestemme hvor kreftene 
må settes inn for at eleven skal mestre faget bedre.

Veiledningsmateriell
• Synliggjøre hvordan skoleeiere, skoler og lærere kan anvende 

prøve- og vurderingssystemet pedagogisk

Nasjonale prøver

• Kartlegge i hvilken grad elevenes grunnleggende ferdigheter 
er i samsvar med læreplanens kompetansemål

• Gi informasjon til elever, lærere, foresatte, skoleledere, sko-
leeiere, de regionale myndigheter og det nasjonale nivået 
som grunnlag for forbedrings- og utviklingsarbeid 

Avgangsprøve og eksamen/
fag- og svenneprøve

• Avsluttende vurdering som har til formål å informere samfun-
net, arbeidslivet og aktuelle utdanningsinstitusjoner (avta-
kere) om den kompetansen den enkelte elev/lærling har 
oppnådd.

Internasjonale studier
• Vurdere norske elevers kompetanse relatert til andre land
• Grunnlag for indikatorutvikling og politikkutforming

(fortsettes side 72)
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Målingsdivisjon – 
begrepet som forsvant?
Svein H. Torkildsen

I en årrekke har en diskutert 
hva som er viktigst: å beher-
ske algoritmer for de fi re reg-
neartene, eller å vite når de ulike 
regneoperasjonene skal benyt-
tes. Dette innlegget skal ikke 
primært dreie seg om denne 
problemstillingen. Jeg bare 
konstaterer at det i det daglige 
ikke er det samme behov for å 
beherske algoritmer som det 
var for noen årtier siden. Men 
behovet for å vite når de ulike 
regneartene løser problemet, er 
uendret. Skal elevene bli sikre 
i valg av regneoperasjon, må 
de blir stilt overfor varierte pro-
blemstillinger.

Mange lærere på ungdoms-
trinnet har registrert at et stadig 
økende antall elever ikke opp-
fatter en problemstilling som 
involverer målingsdivisjon som 
et ”divisjonsproblem”. I løpet 
av høsten har jeg også gjen-
nom kursvirksomhet registrert 
at mange lærere som under-
viser på mellomtrinnet, heller 
ikke er bevisst forskjellen på ”å 
dele likt” likt og ”målingsdivi-
sjon”. Når lærerne så i tillegg 
påstår at lærebøkene de bruker 
ikke har mange eksempler på 
målingsdivisjon, er det kanskje 

ikke rart at elevene ikke umid-
delbart identifi serer en rekke 
problemstillinger som en divi-
sjon. 

Målingsdivisjon er viktig å 
arbeide med på mellomtrinnet, 
også fordi det spiller en sentral 
rolle i utviklingen av forholds-
begrepet. 

To typer deling

En god del elever oppfatter 
deling kun som ”å dele likt”. 
Det er da også denne type 
divisjon lærerne jeg har snak-
ket med, fokuserer på i sin 
undervisning, og som de sier 
er ensidig representert i lære-
bøkene for mellomtrinnet. Jeg 
har ikke gått gjennom bøkene 
for å kontrollere, så utsagnet for 
stå for hva det er. Hver og en 
kan jo undersøke læreboka de 
benytter for å se om påstanden 
holder vann. 

Jeg bruker et eksempel for 
å illustrere forskjellen mellom 
de to typene divisjon, og tar 
utgangspunkt i 24 drops. Om 
problemstillingen blir ”hvor 
mange drops blir det til hver 
om seks skal dele dropsene”, 
har vi en divisjon av typen ”å 
dele likt”. Velger vi problemstil-

lingen ”hvor mange poser blir 
det om det skal være åtte drops 
i hver pose”, har vi en målings-
divisjon. I den første problem-
stillingen, hvor mange til hver, 
kjenner elevene fort igjen en 
divisjon. Den andre problem-
stillingen vil langt færre kjenne 
igjen som en divisjon. Velger vi 
en praktisk løsning på proble-
mene, får vi illustrert forskjellen 
på ”å dele likt” og ”målingsdivi-
sjon”. Plastbrikker er velegnede 
for formålet.

La oss først se hva som skjer 
når vi deler likt. En elev som ikke 
kjenner svaret, vil kunne løse 
oppgaven praktisk på denne 
måten:

Jeg gir først ett drops til 
hver:

Så enda to til hver av de seks:
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Og da er det ett drops igjen til 
hver:

Det er fi re drops i hver haug. 
Svaret er 4. 24 : 6 = 4.

Om vi nå gjennomfører 
målingsdivisjonen i praksis, ser 
vi forskjellen.

Vi fyller først drops i én 
pose:

Deretter én pose til:

Og da var det drops nok til enda 
én pose:

Det er 3 hauger. Svaret er 3. 
24 : 8 = 3.

Divisjon og måleenheter

Elevene kan møte begge disse 
typer divisjon i oppgaver knyttet 
til målenheter.

Vi har 18 dl saft.
Hvor mye blir det på hver hvis 

6 skal dele likt?
Hvor mange glass kan vi fylle 

om hvert glass tar 2 dl?

Vi skal lage hoppetau av 36 m 
tau.

Hvor lange blir hvert tau om 
vi deler tauet i ni like deler.

Hvor mange tau blir det om vi 
lager 3 meter lange tau.

Vi har 450 g smågodt.
Hvor mange gram blir det på 

hver hvis 9 deler likt.
Hvor mange poser blir det 

om vi tar 90 gram i hver pose?

Så får det være en utfordring 
for lærere og elever å illus-
trere disse divisjonene ved å 
tenke: Hvordan kan vi gjøre 
det i praksis. Det er for øvrig et 
godt pedagogisk triks å starte 
innføringen av nye begrep ved 
å gjøre praktiske øvinger som 
en siden knytter det formelle 
matematiske språket til. Lærere 
på mellomtrinnet oppfordres 
med dette til å gå lærebøkene 
de bruker og sin egen praksis 
nærmere etter i sømmene på 
dette feltet.

Gjett og sjekk

Erfaringer fra egen praksis på 
ungdomstrinnet viser at elever 
som ikke ser at problem med 
målingsdivisjon kan løses ved 
en divisjon, tenker gjerne slik: 
Hvor mange ganger må jeg ta 
90 g for å få 450 g? Disse elev-
ene bør kjenne sammenhengen 
mellom multiplikasjon og divi-
sjon. Hvis vi vet at 5 · 4 = 20, vet 
vi også svaret på to divisjoner: 
20 : 5 = 4 og 20 : 4 = 5. Elever 
som er på jakt etter hvilket tall 
de skal multiplisere med for å 
få 450, kan bli konfrontert med 
dette oppsettet: ? · 90 = 450. 
Leter du etter hvilket tall ? står 

for, kan du fi nne det enkelt ved å 
utnytte sammenhengen mellom 
multiplikasjon og divisjon: Da er 
? = 450 : 90. Dette gjelder spe-
sielt når tallene ikke er så greie 
som i disse eksemplene. For 
mange av mine elever har dette 
resonnementet vært et mellom-
stadie på veien til en direkte 
identifi sering av målingdivisjon i 
et problem. Men det forutsetter 
altså at elevene kjenner denne 
sammenhengen mellom multi-
plikasjon og divisjon.

ger vi bør ha til elevene og den 
kompetansen de skal forsøke å 
utvikle. Konklusjonen er at vi må 
bli i stand til å se vurderingen i 
forhold til den viktigste delen av 
jobben vår: Å undervise elev-
ene. Det blir et stort press på 
oss om å gjennomføre vurde-
ring. Derfor må vi passe på slik 
at dette ikke blir en bjørnetje-
neste: At vi legger så stor vekt 
på vurderingen at vi ikke rekker 
å undervise, eller at vi trekker 
feilaktige slutninger på grunnlag 
av vurderingen.

(fortsatt fra side 70)
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