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I år begynner mange elever i første klasse på 
videregående sin skolehverdag med en egen 
bærbar PC. Etter hvert vil denne praksisen bli 
vanlig over det ganske land.  Pc-en vil prege 
elevens arbeidsdag og arbeidssituasjon slik vi 
allerede har sett. Lærestoff og lekser hentes fra 
nettsider innenfor og utenfor skolen, oppgaver 
leveres elektronisk og tilbakemelding gis via 
e-post.

Vi kan også vente oss omfattende forandrin-
ger av både matematikkfaget og undervisningen 
gjennom denne utviklingen. Vil for eksempel 
tradisjonelle læreverk kunne fungere sammen 
med bruk av PC? Vil oppgaver av typen ”Løs 
likningen”, ”Finn nullpunktet”, ”Finn mak-
simalpunktet”, ”Integrer funksjonen” bli løst 
ved hjelp av korte tastetrykk der en får svarene 
grafi sk, algebraisk og numerisk, eller vil mulig-
hetene i programmene utfordre elevene til å 
undersøke sammenhenger? Den opprinnelige 
hensikten med de nevnte oppgavene var kanskje 
å gjøre elevene kjent med en algoritme, eller en 
beregningsmetode. Da kan en oppleve at mas-
kinen overtar den mer tekniske siden av opp-
draget – beregningene. Vi utfordres til å ta en 
diskusjon om betydningen av slike oppgaver. Og 
vi må spørre oss hvilke oppgaver som gir gode 
utfordringer, god læring og virker menings-
fulle for elever og lærere i samspill over data-
maskinen. Eksperimentering med matematiske 

fenomener og dyptgående arbeid med begreper 
er noe av det verdifulle et IKT- rikt miljø kan 
tilføre matematikken. Målet kan da ikke være 
å bare produsere et tallsvar, eller rase gjennom 
fl est mulig oppgaver fra pensum? 

Den innfødte generasjonen i PC-cyper-spa-
cen er ikke redd for å prøve ut nye knapper eller 
laste ned nye programmer som ingen av oss har 
prøvd før. Følelsen av den totale kontrollen som 
mange av oss matematikklærere gjerne har hatt 
å støtte seg til når vi går til en time, er fra nå av 
avleggs. Noen av oss vil være noviser i denne 
kulturen og dette forandrer læringssituasjonen 
til noe litt mer symmetrisk der begge parter kan 
komme videre hvis de fi nner tonen. 

En annen utfordring er eksamensavviklin-
gen. Her vil vi møte utfordringer både når det 
gjelder praktiske og faglige forhold. Hvordan 
kan vi skape meningsfulle utfordringer til den 
todelte eksamenens datafrie del? Oppgaver som 
elevene vet kan løses med et tastetrykk hvis de 
bare hadde fått lov, vil neppe fungere her. 

Vi håper at mange entusiastiske lærere tar 
tak i disse utfordringene og at TANGENTEN 
kan være til hjelp å formidle gode løsninger.
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Ytterøy skole har, i tråd med nasjonale føringer, 
satt et treårig fokus på matematikkfaget under 
tittelen Matte i fokus – matte er gøy! Skolen er nå 
inne i det andre året i denne satsningen. 

I den nye læreplanen pekes det på at opp-
læringa i matematikkfaget skal veksle mellom 
utforskende, lekende, kreative og problemlø-
sende aktiviteter og ferdighetstrening. Å kunne 
bruke digitale hjelpemidler i matematikk hand-
ler om visualisering og utforsking, problemlø-
sing, simulering og modellering.

Gjennom et FoU-arbeid i regi av HiNT (Høg-
skolen i Nord Trøndelag), har vi fått muligheten 
til å ta læreplanen på alvor gjennom prosjek-
tet Dynamisk programvare som læringsstøtte og 
undervisningsredskap i matematikk. 

I denne artikkelen vil vi skrive om ett av 
oppleggene vi har gjennomført på 8. og 9. trinn 
med utgangspunkt i den pytagoreiske læreset-

ningen. Målet for undervisningsopplegget var: 
Elevene skal oppnå operasjonell forståelse av den 
Pytagoreiske læresetningen. Dette innebærer blant 
annet at de skal kunne bruke den selv om de har 
glemt det algebraiske uttrykket for setningen. 

Vi vil også komme inn på de mulighetene vi 
ser når det gjelder bruk av dynamisk program-
vare som læringsstøtte og undervisningsred-
skap.

Vi ønsket å la elevene arbeide lokalt, ved 
å ta utgangspunkt i en rik oppgave, hentet ut 
fra hverdagen til en av lærerne på skolen – en 
garasje som faktisk skal bygges. Vi ville arbeide 
variert slik at elevene nærmet seg målsettingen 
fra ulike vinkler og med ulike arbeidsredskap. 
Bruken av den dynamiske programvaren Cabri 
II inngikk på denne måten i en lærerstyrt hand-
lingsrekke, som likevel var åpen for kreativitet 
og ulike løsninger i den elevaktive fasen. Hand-
lingsrekken ble planlagt slik at den skulle gi et 
bredt tilfang av operasjoner og at den skulle gi 
elevene mulighet til i størst mulig grad å ”kon-
struere kunnskapen selv.” Elevene skulle kunne 
gå alle steg som er nødvendig for å forstå setnin-
gen til slutt.

Håpet vårt var at elevene underveis ville 
dyrke ”språk av 1. orden” (Høines 2005, [1]) og 
at vi derfor ville vente med den formelle språk-
bruken til slutt. 

Det kan være lurt å tenke gjennom om vi kan 
utfordre elevene til å formulere sine egne ideer 
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undervegs?
Temaet ble gjennomført med alle 15 elevene 

på 8. og 9. trinn.

Arbeidet med Pytagoras
Vi startet med en pretest der elevenes forkunn-
skaper om areal, potenser og diskriminasjon i 
forhold til arealet av ulike planfi gurer ble testet. 
Elevene fi kk deretter presentert denne problem-
stillingen:

Live skal bygge garasje. Garasjen er bygd i tre, 
og den skal males i samme farge som huset. På 
taket ønsker hun å bruke svarte takplater av 
metall, samme type som er brukt på hoved-
huset. Det viser seg at disse platene kan spesi-
albestilles slik at de kan gå fra mønet (toppen 
av taket) og helt ned til nederste kant av taket 
(røstet). Dette gir et solid og vanntett tak uten 
skjøter på platene. Men hvor lange plater skal 
hun bestille?

Live har tegninger av garasjen, og her er det 
oppgitt høyden fra den vannrette takåsen og 
opp til mønet (se tegning) og hun har også 
oppgitt bredden fra nederste kant på taket fra 
side til side.

Hvor lange må takplatene være? Kan hun 
regne ut dette på en enkel måte ved hjelp av 
kalkulator?

1 Snekkervinkelen
Elevene fi kk først presentert ”Snekkervinkelen”, 
en rettvinklet trekant med sidekantlengder 3,4 
og 5 enheter. Dette er en historisk praktisk 
metode for å måle opp rette vinkler ved hjelp 

av et tau delt inn i 12 like store deler. Vi innledet 
oppgaven med å fortelle om en far som bygde 
ei hytte uten trekantvinkel, men som likevel 
klarte å få rette vinkler ved hjelp av et tau. De 
fi kk så se en applikasjon i Cabri II. Ved hjelp 
av den dynamiske egenskapen i programvaren, 
fi kk elevene være med på å undre seg og drøfte 
hvorfor hjørnevinkelen av og til var rett, og av 
og til ikke var rett. Elevene erfarte at avstanden 
mellom knutene var likegyldig, men at antallet 
knuter på hver side var av betydning.

Elevene fi kk så en praktisk oppgave som de 
skulle løse to og to. De fi kk utdelt hvert sitt tau 
og måtte anvende tauet og det de hadde sett og 
erfart ved hjelp av Cabri II til å lage et paradis 
som bestod av 3 gange 3 kvadrater. Paradiset 
ble valgt fordi det er noe elevene kjenner fra sin 
hverdag. Paradiset med kvadrat har den for-
delen at det viser bedre om elevene har klart 
å konstruere rette hjørnevinkler. Det eneste vi 
presiserte før de gikk i gang var at det var viktig 
at knutelengdene var like lange.
Det viste seg at fl ere elever måtte tilbake å se på 
fi guren i Cabri II før de fi kk til å lage kvadratet 
i skolegården. På nytt oppdaget de at antallet 
knuter på hver side er av betydning for å kunne 
lage kvadratet med rette hjørner. I etterkant av 
denne oppgaven begynte enkelte av elevene å 
undre seg over og å prøve ut hva som skjedde 
med vinkelen dersom man endret sidekantleng-
dene til å være 4, 5 og 6 knutelengder (og andre 
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kombinasjoner). ’Knutelengde’ er her brukt om 
avstanden mellom to knuter.

2 Tangram og geobrett
Her jobbet elevene i to grupper. Den ene grup-
pen skulle arbeide med tangram-oppgaver, og 
den andre med geobrett. Målet for begge grup-
pene var å erfare sammenhengen mellom area-
lene til kvadratene på sidekantene i en rettvin-
klet trekant. Elevene forklarte deretter til med-
elevene fra den andre gruppa hva de hadde gjort 
og funnet ut. Vi ønsket at elevene skulle øve 
matematisk kommunikasjonen og slik befeste 
begrepene knyttet til dette arbeidet.

Tangram-gruppen fi kk denne oppgaven:
1. Sett bitene sammen til et kvadrat.
2. Legg en av de to store trekantene midt på et 

blankt A3-ark. Tegn omrisset av trekanten 
og kall den ABC.

3. Lag et kvadrat av de to store trekantene og 
et av de siste fem brikkene. Passer disse to 
kvadratene inn som kvadrater for noen av 
sidene i trekant ABC?

4. Legg kvadratene på A3-arket så de ligger 
kant i kant med de to sidene i trekant ABC 
som har lik lengde som sidene i kvadratene.

5. Tegn rundt tangram-brikkene på A3-arket 
ditt så du får en trekant og to kvadrater 
som ligger kant i kant med to av sidene i 
trekanten.

6. Legg tangrammet til et stort kvadrat som 
du legger inntil den siste siden i trekant 
ABC. Hva ser du? Hvor stort er det store 
kvadratet i forhold til de to små?

7. Bruk egne ord og forklar hva du har vist 
med tangrammet.

Tangramoppgaven

Geobrett-gruppen fi kk denne oppgaven: 
1. Lag en rettvinklet trekant på geobrettet 

(med strikk).
2. Lag deretter kvadrat til hver sidekant.
3. Finn så arealene til kvadratene ved å telle 

kvadrat.
4. Sammenlign kvadratene og se om det er 

noen sammenheng.
5. Lag andre rettvinklete trekanter med tilhø-

rende kvadrat og gjenta punkt 4.
6. Skriv ned resultatene

3 Oppgave i Cabri II
Neste ledd i handlingsrekka var å la elevene 
ta utgangspunkt i en ferdig lagd applikasjon i 
Cabri II. Lærerne hadde tegnet en trekant som 
så ut til å være rettvinklet, men som ikke hadde 
den rettvinklete trekantens egenskaper. Målet 
med oppgaven var å la elevene erfare motsetnin-
gen til begrepet. Dette handler om avgrensing 
av kunnskapen slik at elevene ikke bruker set-
ningen feil (diskriminasjon). 

Elevene skulle nå på den tegnede trekanten i 
Cabri II konstruere kvadratene på sidekantene 
og ved hjelp av knappefunksjoner sette areal-
mål på disse og sette må på vinklene i trekanten. 

Elevene i arbeid med snekkervinkelen med tau og kritt i 

det de konstruerer et paradis med rettevinkler.

tangenten 3 2007.indd   4tangenten 3 2007.indd   4 03.09.2007   21:28:3503.09.2007   21:28:35



tangenten 3/2007 5

Den dynamiske programvaren kom nå til sin 
rett ved at de kunne bruke dra-funksjonen og 
se sammenhengen mellom arealstørrelsene når 
trekanten ikke lenger var rettvinklet. Mange 
elever fi kk nå en aha-opplevelse.

4 Oppsummering
Med elevene
I oppsummeringen med elevene viste noen av 
dem det de hadde gjort i Cabri II ved hjelp av 
videoprosjektør. Konklusjonene ble trukket i 
felles klasse, hva var det de hadde funnet ut? Vi 

gikk så tilbake til konteksten med Lives garasje. 
Kunne vi nå hjelpe henne? 

Det kunne de. Flere elever kjente igjen egen-
skapene til snekkervinkelen fordi ”katetene” i 
takkonstruksjonen var 3 og 4 meter (se første 
fi gur). Utfordringen videre var å kunne bruke 
erfaringene fra arbeidet til å fi nne ukjent side-
kantlengde i en vilkårlig rettvinkla trekant. 
Siden elevene hadde vært så grundig gjennom 
denne læreprosessen, klarte mange av dem også 
denne oppgaven. Fordi elevene på 8. trinn enda 
ikke hadde lært å beregne kvadratrot, løste de 
oppgaven ved å prøve seg fram ved hjelp av prø-
ving og feiling av sidekantlengdene.

Hele temaarbeidet ble avsluttet med en post-
test der elevenes kunnskaper om areal, potenser 
og diskriminasjon på ny ble testet. Posttesten, 
sammenlignet med pretesten, viste at de fl este 
av elevene hadde bedre begrepsinnhold om areal 
og at mange har nærmet seg målsettinga om å 
ha en operasjonell forståelse av den Pyta goreiske 
læresetningen. Vi har lagt vekt på at innfalls-
vinkelen ikke skulle være via den algebraiske 
tilnærmingen, men heller gjennom praktiske 
oppgaver i elevnære kontekster som understøt-
ter begrepsforståelsen.

Om programvaren
For mange av elevene er det spennende å jobbe 
med Cabri II og programmet er brukervennlig. 
Elevene er motiverte og de dynamiske egenska-
pene gjør at de får testet ut sin egen forståelse. 
Den visuelle tilbakemeldingen gir grunnlag for 
refl eksjon om de har konstruert riktig slik at 
fi gurens egenskaper er ivaretatt. Programvaren 
gjør det mulig å se og beregne sammenhenger 
på en helt annen måte enn ved tradisjonell kon-
struksjon med passer og linjal der fi gurene blir 
statiske. Figurer og resonnement kan testes ut på 
mange måter ved å dra i hjørner, forlenge sider, 
endre vinkler osv. Med kun tradisjonelt utstyr 
som passer og linjal, ville det vært et nærmest 
uoverkommelig arbeid å konstruere de samme 
endringene i fi guren ved hjelp av en serie med 
konstruksjoner. Programvaren kan med andre 

 Elevarbeid: Pytagoras setning på Geobrettet 
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31.42 cm2

20.73 cm2

52.15 cm2

4.55 cm

5.61 cm

R = 90 °

7.22 cm

Arealsum:
     A  20.73 cm2 + B   31.42 cm2 
= 52.15 cm2

Areal minste kvadrat (A) = 20.73 
cm2

Areal nest minste kvadrat (A) = 31.42 
cm2

Areal av største kvadrat (C) = 52.15 
cm2

R S

Elev-konstruksjon og arealmåling av kvadratene på sidekantene i en rettvinklet trekant.

ord helt klart fungere læringsstøttende for elev-
ene og som et konstruktivt undervisningsred-
skap for læreren.

Neste utfordring er når elevene skal bygge sko-
lens gapahuk. Spenningen er knyttet til om de 
har tilegnet seg god og bestandig Pytagoras-
kunnskap slik at de kan beregne lengden på 
tømmerstokkene i taket.

Referanser
[1] Høines, M.J. (2006) Begynneropplæringen, 

Bergen: Caspar Forlag AS

tangenten 3 2007.indd   6tangenten 3 2007.indd   6 03.09.2007   21:28:3503.09.2007   21:28:35



tangenten 3/2007 7

Tom Cato Seeberg, Christoph Kirfel

Den utvidede 
Pytagoreiske setningen
Sett i historisk lys

”Konstruer trekanten ABC med a = 5 cm, b = 7 
cm og –C = 71°.”

Slik kunne en tradisjonell oppgave i geome-
tri fortone seg. Oppgaven er ikke vanskeligere 
enn at en sjette- eller sjuendeklassing ville hatt 
muligheter for å klare den.

Spør vi derimot om å beregne de manglende 
størrelsene i trekanten og ikke bare om en kon-
struksjon blir oppgaven straks vanskeligere. En 
måte å løse problemet på er å gå veien om den 
utvidede Pytagoreiske setningen eller cosinus-
setningen. Denne tillater beregningen av leng-
den av den tredje siden i trekanten dersom to 
sider har kjent lengde og den mellomliggende 
vinkelen er gitt. 

Ved hjelp av den utvidede Pytagoreiske 
setningen kan vi altså fi nne sammenhenger 
mellom vinkler og sider i en vilkårlig trekant. 
På fi gur 1 har vi delt opp siden a som vist.

Dersom vi nå bruker Pytagoras’ setning på 
trekantene DADB og DACD, fi nner vi:

 x 2 = b 2 – y 2 og x 2 = c 2 – (a – y) 2

Til sammen gir det

 c 2 = b 2 – y 2 + (a – y) 2 = a 2 + b 2 – 2ay

og siden y = b cos C får vi

 c 2 = a 2 + b 2 – 2ab cos C,

også kalt cosinussetningen.
Vi ser at dersom –C = 90°, blir cos C = 0, 

og vi får Pytagoras’ setning. Derfor kalles sam-
menhengen også for Pytagoras’ utvidede setning. 
Man regner ikke med at denne sammenheng 
var kjent for Pytagoras men at den ble oppda-
get mye senere.

Araberne overtok matematikken fra grekerne 
og utviklet den videre. Vi skal derfor vise en 
uhyre interessant setning av den arabiske geo-
meter Thabit ibn Qurra (836–901 e.Kr.). Hans 
setning går egentlig videre enn Pytagoras’ set-

A

a
b

c B

D

C

x

a – y

y

Figur 1

Christoph Kirfel, Universitetet i Bergen
christoph.kirfel@mi.uib.no

Tom Cato Seeberg, Høgskolen i Bergen
tcs@hib.no
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ning, forsåvidt som den gjelder for enhver tre-
kant. Den inneholder Pytagoras’ setning som 
et særtilfelle.

Thabit ibn Qurras setning

Trekanten ABC (fi gur 2) er en helt vilkårlig tre-
kant med –C < 90°.

Vi avsetter linjestykket CE slik at –ACB = 
–BEC. Dermed har vi to formlike trekanter 
ACB og CEB og vi kan skrive:

 e/a = a/c eller a 2 = ec

Kvadratet over siden a svarer altså til rektangelet 
med sider c og e (fi gur 3).

På samme måte kan vi sette av punktet F på 
AB slik at –ACB = –AFC:

Dermed har vi igjen to formlike trekanter, 

A

C

B
E

c

b

e

a

Figur 2

A

C

B
E

c c

b

e

e

a

a

a

a

Figur 3

DACB er formlik med DCFA og vi kan skrive:

 f/b = b/c eller b 2 = fc

Kvadratet over siden b svarer altså til rektangelet 
med sider c og f.

Setter vi fi gurene sammen ser det ut som på 
fi gur 5 og vi kan skrive:

 a 2 + b 2 = c(e + f) = c 2 + 2dc

A

C

B
F

c

b a

f

Figur 4

A

C

B
F

c

b

a

a

a
f

2d e

c

E

Figur 5
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A F E B

C

Figur 6

Her er 2d bredden av det overlappende rektan-
gelet. Vi ser lett at d = l · cosC siden –BEC = 
–ACB. Her er l lengden av linjestykket CE. Ved 
å utnytte formlikheten mellom DABC og DEBC 
en gang til får vi nemlig at

 l/a = b/c eller l · c = a · b

Til sammen gir dette

 a 2 + b 2 = c 2 + 2dc

  = c 2 + 2lc cosC

  = c 2 + 2ab cosC

eller

 a 2 + b 2 – 2ab cosC = c 2

som er identisk med Pytagoras’ utvidede set-
ning. Fordelen med Thabit ibn Qurras frem-
stilling er at ”fradraget” 2ab cosC her får en 
geometrisk tolkning som et overlappende rek-
tangelareal.

Dersom –C > 90°, blir argumentasjonen noe 
annerledes. Fradraget blir her et tillegg. Forme-
len blir den samme siden cosinus til en vinkel 
mellom 90° og 180° er negativ. Resten av frem-
stillingen er nokså lik.

(fortsatt fra side 33)

Note
1 Med didaktikere mener vi stipendiater og 

forskere/lærere ved høgskolen som arbei-
der med matematikkdidaktikk 

Referanser
[1] Fuglestad, A. B. og Jaworski, B. (2005). 

Læringsfellesskap i matematikk – utvikling 
og forsk ning i samarbeid. Tangenten, 16, 
54–59

[2] Cabri 3D: Se www.cabri.com og klikk på 
Download.

KUL-prosjektene har egne websider:
fag.hia.no/lcm og fag.hia.no/iktml.
TBM prosjektet:  fag.hia.no/tbm 

Illustrasjon av Pytagoras’ setning hentet fra 
perso.wanadoo.fr/therese.eveilleau/pages/
truc_mat/pythagor/textes/vasques.html (se 
”På nett” side 23)
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Øistein Gjøvik

Pytagoras, Pizza og PC
”Skal vi bestille en stor eller to små? Eller kan-
skje en medium og en liten?”

Magnus har helt klart tenkt seg å få mest for 
pengene.

”Kan du regne ut hvor stor forskjellen er?”, 
sier Andrea.

”Nei, det står ikke hvor store de er. Før var 
det vel diametre på 30 og 40 cm som var alter-
nativene, men nå vet jeg ikke lenger. Dessuten er 
det jo tre størrelser nå. Hva skal vi velge?”

Andrea og Magnus er skrubbsultne og 
bestemmer seg for å bestille en av hver størrelse. 
Dette skal de til bunns i.

Ja, hvordan skal man egentlig fi nne ut hva som 
har størst areal? En medium og en liten pizza, 
eller en stor? Eller hva er det lurest å velge, to 
små eller en stor? For å kunne si noe om hva 
som gir mest for pengene, må vi iallfall kunne 
sammenlikne arealene. I denne artikkelen skal 
vi starte med Pytagorassetningen og se hvordan 
den gir oss nye kilder til en matematisk opp-
dagelsesferd. Pytagorassetningen blir også kalt 
Pytagoras’ teorem, den Pytagoreiske læresetnin-
gen eller Pytagoras’ grunnsetning, og den er et 
sentralt begrep i grunnskolens geometri. Den 
har sin plass i Kunnskapsløftet både for tiende 
trinn og Vg1P [1]. 

Det fi ns såpass mange beviser for setningen 
at det er vanskelig å gi en komplett oversikt. På 
nettreferanse [2] fi nner du faktisk (i skrivende 
stund) hele 69 (mer eller mindre tilgjengelige) 
bevis for setningen, og den oppdateres stadig 
med nye. Gila Hanna har funnet nærmere 370 
bevis for setningen. Sikkert er det at setningen 
gir grobunn til en mengde av sammenhenger 
som kan være interessante å undersøke. Det blir 
noen korte avstikkere underveis, blant annet et 
lite opphold hos Napoleon.

Demonstrasjoner
Lenge gikk følgende bilde rundt på e-poster i 
hele verden: 

Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
oistein.gjovik@alt.hist.no
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Selv om bildet er ment som en spøk, forteller 
det oss noe om meningsløsheten enkelte fi nner 
i ren algoritmisk bruk av Pytagorassetningen. 
Hadde denne eleven forstått at Pytagorassetnin-
gen dreier seg om kvadrater på sidene i rettvin-
klede trekanter, hadde vedkommende kanskje 
kunnet svare på oppgaven. En måte å innføre 
Pytagorassetningen på, er å bruke puslespill. 
Du kan  selv klippe ut et slikt fra nettreferanse 
[3]. På denne måten drøyer man den algebra-
iske tankegangen litt. Du kan konstruere ditt 
eget puslespill med geometrisk programvare, 
som Cabri [4] eller Geometer’s Sketchpad [5]. I 
denne artikkelen har jeg brukt gratisprogram-
met GeoGebra [6]. Eventuelt er GEONEXT [7] 
et annet gratis program som er greit å bruke.

Du kan faktisk også bruke de velkjente 
Tangrambrikkene [8] til å demonstrere Pyta-
gorassetningen. Se [9] for forslag til undervis-
ningsopplegg.

På Vitensenteret i Trondheim henger en 
roterende rettvinklet trekant med kvadrater 

fulle av farget vann på sidene. Ved å rotere tre-
kanten kan man se hvordan vannet renner ut 
av de to små kvadratene og nøyaktig fyller det 
store [10].

Den kanskje enkleste demonstrasjonen av 
setningen er rett og slett å regne ut arealene av 
disse kvadratene, som på fi guren under. Dette 
kan både gi en overbevisning om at setningen 
forteller oss noe om arealet av kvadratene og 
ikke bare er meningsløse bokstaver, samt at en 
slik betraktning kan gi grobunn for en verdifull 
diskusjon på forskjellen mellom å bevise og å 
demonstrere. Med dynamisk programvare kan 
man raskt endre på den opprinnelige trekanten 
og sjekke om arealregnestykket fortsatt stem-
mer. Eller man kan endre den rette vinkelen til 
å bli større og mindre og se hva som skjer med 
arealene.

Utvidelser
La oss fortsatt se på en rettvinklet trekant, men 
hva nå om vi bytter ut kvadratene på sidene med 
likesidete trekanter? (Dette var blant annet en 
oppgave i Illustrert Vitenskap nr. 6/2000, s. 66). 
Igjen kan vi bruke dynamisk programvare til 
både å vise vei og til å gi oss et hett tips om 
hvorvidt vi fortsatt kan bruke Pytagorasset-
ningen. Men vi må likevel gi et argument for å 
være helt sikre!

La oss først regne ut arealet av trekanten på 
siden c, altså DACD. Siden trekantene på sidene 
av ABC er likesidede, må høyden i en slik dele 
den i to trekanter med vinkler på 30, 60 og 90 
grader. Høyden i DACD fi nner vi ved likninga 
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, og da blir . Arealet blir 

da . Tilsvarende blir are-

alene på sidene b og a henholdsvis  og 

. Vi vet nå fra før at a 2 + b 2 = c 2 og da 

må også . Vi ser at Pyta-

gorassetningen også gjelder med likesidete tre-
kanter på sidene.  Den opprinnelige Pytagoras-
setningen gjelder også den andre veien, slik at 
hvis a 2 + b 2 = c 2, så er DABC rettvinklet. Slik 
må det også være når vi har likesidete trekanter 
på sidene.

Hva om det er andre typer trekanter på 
sidene? Prøv! Pytagoras har altså allerede gitt 
oss en ting vi kan utforske videre. Mens vi nå 
har de likesidete trekantene der kan vi begi oss 
ut på et interessant sidespor. Tyngdepunktet i 
en trekant er der de tre høydene møtes. Tyng-
depunktene i de tre likesidete trekantene kan 
forbindes for å skape en ny trekant. Pussig nok 
vil denne nye trekanten også bli likesidet uan-
sett om den opprinnelige ABC er rettvinklet eller 
ikke. På fi guren nedenfor ser du skjæringspunk-
tet I mellom høydene i DACD gi oss ett av de 
tre tyngdepunktene. Sammen med de to andre 
tyngdepunktene, H og G, får vi hjørnene i en 

ny likesidet trekant GHI. Dette er det såkalte 
Napoleons teorem [11], og du kan fi nne en del 
informasjon om og bevis for dette teoremet på 
[12]. I likhet med Pytagorassetningen er det lite 
som tyder på at det virkelig var personen som 
ga navn til setningen som faktisk oppdaget den. 
Vi vet riktignok at Napoleon var rimelig fl ink i 
matematikk.

Slik kan vi fortsette å fi nne sammenhenger. 
Forbinder vi de hjørnene som er lengst borte 
fra den opprinnelige trekanten DABC (altså 
hjørnene D, E og F), med det motsatte hjørne 
i den opprinnelige trekanten (henholdsvis B, A 
og C) vil alle disse linjene skjære hverandre i ett 
og samme punkt K. Dette er et av fl ere punkter 
som ”kjemper” om tittelen sentrum i trekanten. 
(For andre kandidater, se for eksempel [13].

En av grunnene til at dette punktet i noen sam-
menhenger blir brukt som ”sentrum” i DABC er 
at også de tre likesidete trekantenes omskrevne 
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sirkler skjærer hverandre i det samme punktet.

Det er nesten ikke grenser for hvor mye man kan 
begi seg ut på med Pytagoras i hodet og en PC 
på pulten. Vi kan kanskje undres på om vi kan 
bruke dette i praksis? (Og et annet spørsmål – er 
det nøye? Et spørsmål som kan gi interessante 
diskusjoner om matematikkfagets egenart!) Vi 
har allerede vist hvordan Pytagoras setningen 
også gjelder når vi har med likesidete trekanter 
å gjøre. Hva om vi har andre former, som for 
eksempel sirkler eller halvsirkler? I så fall kan 
det jo hende våre pizzaspisende venner kunne 
anvende dette.

Arealet av en halvsirkel med radius r er p r 2/2. 
Skal arealene da være like må følgende gjelde:

 

der a, b og c er sidene i DABC. Ganger vi med 
8/p på begge sider, vil vi igjen stå igjen med a 2 
+ b 2 = c 2, noe vi vet stemmer for rettvinklede 
trekanter. Pytagorassetningen må altså også 
gjelde om vi regner med halvsirkler. Det vil si, 
arealet av de to minste halvsirklene er likt area-
let til den største halvsirkelen hvis og bare hvis 
trekanten er rettvinklet.

Tilbake til pizzaproblemet
”Hadde vi enda hatt pizzaeskene, kunne vi 
brukt Pytagorassetningen. De er jo kvadra-
tiske!”, utbryter Andrea.

”Men nå vet vi jo at den samme setningen 
også gjelder for halvsirkler.”

Magnus tar pizzakniven og skjærer de tre piz-
zaene tvers over gjennom sentrum. Han legger 
dem inntil hverandre, hjørne mot hjørne.

Vi kan altså si om det er mest på en stor eller 
en liten + medium ved å kutte de i to og legge 
de inntil hverandre som på tegningen. Blir det 
en rett vinkel mellom de to minste vet vi at den 
store er like stor som de to andre til sammen. 
Hva hvis vi ikke får en rett vinkel? Her kan vi 
igjen bruke dynamisk programvare til å ekspe-
rimentere litt. Vi skjønner kanskje at hvis vin-
kelen mellom de to minste er større enn 90°, så 
er den store pizzaen størst, og hvis vinkelen er 
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mindre enn 90°, er de to små størst (hvorfor?).

Kan vi være sikker?
Det går an å vise at Pytagorassetningen stem-
mer uansett hvilke fi gurer man setter på sidene, 
bare de er formlike. Det trenger ikke en gang å 
være polygoner eller enkle fi gurer. La oss si at 
den rette vinkelen er mellom katetene a og b, 
og hypotenusen er c. Arealet av fi guren på side 
a kaller vi A, og tilsvarende er arealene på de 
andre sidene B og C. Siden vi har en rettvinklet 
trekant gjelder Pytagorassetningen, a 2 + b 2 = 
c 2.

Forholdet mellom b og a er b/a. Det vil si at 
side b er endret med en faktor b/a i forhold til 

a. (Dette er en annen måte å si at  på.) 

Vi vet at en lineær forstørrelsesfaktor på f gir 
en forstørrelse på f 2 på arealene. Da er arealet 
B forstørret med en faktor (b/a)2 i forhold til 
arealet A. Altså er B = (b/a)2A. Dette gjelder 
også for siden c, der C = (c/a)2A. Vi skal vise at 
A + B = C. Nå er

Siden dette er en rettvinklet trekant, gjelder 
Pytagorassetningen og vi får da videre at A + B 
= A(c 2/a 2) = C. 

Altså gjelder Pytagorassetningen også for 
andre former enn rettvinklete trekanter når vi 
har formlike fi gurer på sidene.

Du kan lese mer om Pytagoras og hans sekt 
på [14] og fi nne et klassisk bevis hos Euklid 
(Proposisjon 47, bok 1) på [15]. Du kan også se 
på [16] for et visuelt bevis for Pytagorassetnin-
gen med GeoGebra.
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I artikkelen om ”Pytagoras, Pizza og PC” viser 
Øistein Gjøvik at Pytagoras’ læresetning ikke 
bare gjelder for kvadrater som man kan tegne på 
sidene av en rettvinklet trekant, men at setnin-
gen gjelder for en hvilken som helst fi gurtype, 
bare de tre fi gurene som kobles til sidene i den 
rettvinklete trekanten er formlike og at ”måle-
stokken” svarer til sidelengdene. 

Vi skal her gi et enkelt ja nærmest banalt 
eksempel for slike fi gurer, der det er lett å se 
at arealet av de to minste er lik arealet av den 
største.

I trekanten ABC har vi felt en høyde fra C og 
ned på AB. Dermed har vi fått to nye trekanter, 
ACF, og BCF. Alle tre trekantene er rettvinklete. 
Vi skal nå se at de to nye trekantene er formlike 
med den store. Siden trekantene ABC og AFC 
begge er rettvinklete og har samme vinkel ved 
hjørne A, må de være formlike. Det samme gjel-
der trekanene ABC og BCF, som deler vinkel B. 
Dermed er altså alle de tre trekantene vi her ser 
formlike.

På den andre siden er det lett å se at arealet 
av de to minste til sammen svarer til arealet av 
den store. Hypotenusen i den store trekanten 
er den lengste siden i utgangstrekanten. Hypo-
tenusen i den nest største trekanten er den nest 

største siden i utgangstrekanten og hypotenu-
sen i den minste trekanten er den minste siden 
i utgangstrekanten. Dermed har vi funnet tre 
formlike fi gurer der målestokken svarer til side-
lengdene i den rettvinklete utgangstrekanten og 
der summen av arealene av de to minste svarer 
til arealet av den store. Det som kan virke uvant 
her er at fi gurene er brettet innover og dermed 
overlapper med utgangstrekanten.

Nå vet vi at denne egenskapen (arealsummen 
av de to minste fi gurene er lik arealet av den 
store fi guren) også må gjelde for andre formlike 
fi gurer ved denne trekanten, altså for eksempel 
kvadrater og vi har vist Pytagoras’ læresetning 
på en ny måte.

Beviset er selvsagt gammelt. Om det egner 
seg i klasserommet må du avgjøre selv. Argu-
mentet med de formlike fi gurene er meget 
abstrakt for unge elever. Du fi nner mer om 
beviset på: www.sunsite.ubc.ca/DigitalMathAr-
chive/Euclid/java/html/pythagorassimilarity.html

Christoph Kirfel

Snarveier til Pytagoras

A

a
e

c
F

C

B

b

Christoph Kirfel, Universitetet i Bergen
christoph.kirfel@mi.uib.no
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Tverrfagligheten mellom matematikk og kunst 
og håndverk gir mange spennende innfallsvin-
kler til praktiske aktiviteter i matematikkunder-
visningen. Her er et eksempel på hvordan det er 
mulig å brette en terning hvor enten lengden 
på sidekanten eller volumet er bestemt på for-
hånd. Utgangspunktet er seks A4-ark. Ved hjelp 
av Pytagorassetningen er det mulig å justere 
A4-arkene slik at den ferdigbrettede terningen 
blir nøyaktig så stor som den skal være.

Ideen til denne artikkelen har jeg fått fra 
Lena Trygg. Hun arbeider ved Nationelt Cen-
trum för Matematikutbildning i Göteborg. 

Å brette i papir er både morsomt og litt van-
skelig, for det er viktig å være nøyaktig. Det 
fi nnes mange forskjellige oppskrifter på hvor-
dan man kan brette terninger. Jeg har valgt en 
terning som jeg mener er forholdsvis enkel å 
brette. Oppskriften er hentet fra Nils Kristian 
Rossings bok ”Den matematiske krydderhylle” 
[1]. 

For å brette denne terningen trenger vi seks 
A4-ark. Bruk gjerne kopieringsark i forskjellige 
farger. Alle arkene brettes likt.

 

1. Brett inn og tilbake; 2. Brett inn mot midten

3. Slik ser fi guren ut så langt.

4. Vend hele papiret slik at åpningen ligger 
ned mot bordfl ata. Brett inn mot midtlinja.

Anne Gunn Svorkmo

Terningens Pytagoras

Anne-Gunn Svorkmo jobber 50% på Eberg 
skole og 50% på Matematikksenteret.
Anne-Gunn.Svorkmo@matematikksenteret.no
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5. Brett inn igjen.

6. Slik ser fi guren ut nå.

7. Brett ut fl ippene og vend fi guren rundt. 
Første del av terningen er nå brettet ferdig. 
Brett 5 fi gurer til. Pass på at alle delene blir 
like og at ingen deler blir speilvendte.

Det er forholdsvis lett å sette sammen delene 
ved å tenke ”fl ipp” mot kant, dvs. ”fl ippen” skal 
ned i den diagonale ”lomma” ved kanten av 
kvadratet.

Kant

Flipp

Sett sammen hele terningen på denne måten. 
I begynnelsen kan det være greit å ha en hjelper 
som holder deler av terningen mens den andre 
setter den sammen.                        

Det kan være gunstig å la elevene bli kjent 
med bretteprosessen og at de har brettet en ter-
ning eller to, før de begynner å brette terninger 
etter bestemte mål.

Jeg vil vise et eksempel hvordan det er mulig 
å brette en terning med volum 1 dm3, dvs. at 
sidekantene i terningen er lik 10 cm. (Ved å 
måle sidekanten på en terning brettet av seks 
A4-ark, så ser vi at denne er litt for lang.) 

Brett en av de seks delene for så å brette den 
ut igjen. La elevene prøve å fi nne hvilken av de 
brettede linjene som tilsvarer sidekanten i den 
ferdigbrettede terningen. (Markert med stiplet 
linje på fi gur 1).

Hvor lang må den lengste sida av arket være for 
at sidekanten skal bli akkurat 10 cm? Hvor mye 
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må vi klippe av A4-arket? Her er en måte å fi nne 
lengden av arket på ved bruk av Pytagorasset-
ningen: 

Vi vet at den stiplede linja skal være 10 cm. Den 
markerte horisontale linja deles inn i fi re like 
store deler ved brettinga (se fi gur 1). Dvs. at 
kateten i trekanten, som har den stiplede linja 
som hypotenus, tilsvarer 1/4 av lengden av hele 
arket. 

Jeg velger å kalle kateten for 1/4x og bruker 
Pytagorassetningen for å fi nne lengden på 
arket:

 (1/4x )2 + (1/4x )2 = 102

som gir at x = 28,28 cm ≈ 28,3 cm.

Det fører til at vi må klippe vekk 29,6 cm – 
28,3  cm = 1,3 cm  av A4-arket.

Forholdet mellom lengden og bredden på det 
justerte arket skal være lik forholdet mellom 
lengde og bredde i et A4-ark. Her er et eksempel 
på hvordan vi kan fi nne bredden på det justerte 
arket: 

 29,6/21 = 28,3/x

som gir at bredde må være 20,1 cm og som gjør 
at vi må klippe av 0,9 cm av arket.

Det er egentlig ikke nødvendig å justere 
bredden ettersom den ikke er utslagsgivende i 
brettinga av hver enkelt del. La elevene oppdage 
dette selv!

Læreren kan for eksempel under brettingen av 
terninger i ulike størrelser fokusere på:
– dersom man øker lengden av sidekanten i 

en terning til det dobbelte, hva skjer med 
volumet?

– dersom man tredobler lengden av sidekan-
ten i en terning, hva skjer med volumet da?

– overfl ate
– målestokk
– andre volumundersøkelser

Etter dette arbeidet kan elevene brette terninger 

i den størrelsen de selv ønsker. Origami-papir er 
et tynt, fi nt papir som egner seg godt til å brette 
små terninger med. Ved hjelp av avispapir er det 
mulig å brette kjempestore terninger. 

I mitt eksempel har papirarkene A-format, 
men det er også mulig å brette de samme ter-
ningene med utgangspunkt i kvadratiske ark.

Elever på mellomtrinnet som ikke ennå kan 
bruke Pytagoras læresetning kan kanskje klare, 
ved å få et lite hint av læreren, å fi nne hvor mye 
de må klippe av lengden på arket. Hvor lang er 
diagonalen i et kvadrat med sidekant 10 cm? 
Kvadratet kan eventuelt tegnes og diagonalen 
måles. Vet elevene forholdet mellom siden og 
lengden på diagonalen i et kvadrat, kan de klare 
å bygge en terning med en hvilken som helst 
lengde på sidekanten.

Litteratur
[1] Rossing, N. K. (2004): Den matematiske 

krydderhylle. Smakstilsetninger for matema-
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Se også
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Kjenner elevene 
dine matemania?

www.matemania.no – et digitalt 
læremiddel i matematikk
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Den store astronomen og matematikaren Johan-
nes Kepler levde i renessansen, tida for gjenopp-
daging av dei klassiske skriftene. Kepler lærte 
i studietida både latin, gresk og hebraisk. Det 
må ha vore ein veldig inspirasjon å kunne opp-
dage på nytt dette stoffet som for ein stor del 
var gløymt og ukjent. Men Kepler hadde fan-
tastisk gode astronomiske data, samla av Tycho 
Brahe. Han visste at dei gamle meistrane ikkje 
kunne ha rett i alle detaljar. I innleiinga til Har-
monice Mundi (1619) skriv han at ved å studere 
dei gamle skriftene kjem ein i fare for å ”fortelje 
ein behageleg Pytagoreisk draum heller enn å 
hjelpe fi losofi en”. 

Den Pytagoreiske draumen som Kepler snak-
kar om er ein gammal tanke som han kom over 
då han las Harmoniar av Ptolemaios. Pytagorea-
rane lærte at planetane krinsa om eit sentrum 
med ulik fart, og at dei produserte kvar sin tone. 
Djupe tonar for dei som går seint over himme-
len, som Saturn for eksempel, og lyse tonar for 
dei som går raskt, som Merkur. Dei ulike tonane 
står i eit harmonisk forhold til kvarandre, slik at 
vi kan snakke om ein kosmisk harmoni.

Desse harmoniane er  knytt til enkle heiltal. 
Pytagorearane hadde oppdaga følgjande enkle 
samanheng mellom musikk og matematikk: 

ved å dele ein fastspent streng inn i 4 like delar, 
for eksempel, og klimpre på den lengda som 
tilsvarer 3 av delane, oppstår det musikalske 
intervallet kvart. Ved å dele i 3 og klimpre på 
2 av delane, får vi fram ein kvint. Slik kan eit 
heilt skala-system byggjast opp, på grunnlag av 
heile tal (sjå Leif Bjørn Skorpen sin artikkel i 
eit tidlegare nummer: [4]). Det er blitt sagt at 
samanhengen mellom harmoniske intervall 
og enkle heiltal er den einaste store vitskaplege 
oppdaginga som er gjort ved hjelp av hørsels-
sansen. Den er i alle fall ei av dei første store 
oppdagingane i naturvitskapens historie, og 
den er bakgrunnen for det Pytagoreiske mot-
toet ”Alt er tal”.

I utgangspunktet var hypotesen om kosmisk 
harmoni lite meir enn matematiske spekula-
sjonar. Men Kepler gjekk eit steg vidare: han 
ville etterprøve påstandane mot observasjonar. 
Han ville gjere spekulasjonen til naturvitskap. 
Mange ulike variantar av hypotesen vart prøvd. 
Til slutt fann han nokre forhold som ligg svært 
nær forhold mellom heiltal. Det er snakk om 
vinkelfarten til planeten når den er nærmast/
fjernast frå sola. For Saturn, for eksempel, er dei 
to tala 0,0375 grader per døgn (nærmast sola) og  
0,0294 grader per døgn (fjernast frå sola). For-
holdet mellom tala ligg nær 4/5 , som tilsvarer 
det musikalske intervallet stor ters. Dei tonane 
som ligg i mellom ytterpunkta blir fylt inn, slik 
at resultatet blir ein del av ein skala. Kepler kjem 

Dag Torvanger

Pytagoreiske draumar

Dag Torvanger, Universitetet i Stavanger
dag.torvanger@uis.no
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på denne måten fram til Saturns melodi. Han 
skriv eksplisitt  at planeten beveger seg gjennom 
eit kontinuum av tilstandar mellom dei to ytter-
punkta, og at det er dette han vil uttrykke ved 
hjelp av skalaen. I 5. bok av Harmonice Mundi 
kan vi fi nne melodiar for alle planetane og 
Månen, skrivne med noteteikn. 

I dag verkar dette kuriøst og fantasifullt. Det 
liknar ikkje på den naturvitskapen vi kjenner. 
Men i det same verket, Harmonice Mundi, legg 
Kepler fram ein annan talmessig samanheng: 
for ein vilkårleg planet er det slik at kvadratet til 
omløpstida er proporsjonal med tredjepotensen 
av baneradien, der proporsjonalitetskonstanten 
er den same for alle planetane. Dette er Keplers 
3. lov. Den knyter dei ulike planetane saman og 
viser at heile systemet følgjer same matematiske 
lov. 

Korleis kan vi slå fast at Keplers 3. lov er ei 
naturlov, medan hypotesen om kosmiske har-
moniar er eit kuriøst samantreff? Begge hypo-
tesane er forsøk på å fi nne den matematiske 
lova som ligg under og styrer verda (tittelen 
på Kepler si bok kan oversettast med Verdas 
harmoni). Kvifor er eine påstanden rett og den 
andre feil? Det spørsmålet er det først mogleg å 
svare på når hypotesane blir sett inn i ein større 
teoretisk samanheng. Den rette samanhengen i 
dette tilfellet er Newtons teori for tyngdekrafta, 
som vart oppdaga 50 år seinare. Kepler hadde 
derfor liten sjanse til avgjere spørsmålet. Begge 
hypotesane såg ut til å stemme med observa-
sjonane. Dei kosmiske harmoniane hadde til 
og med eit sterkare teoretisk grunnlag, med si 
solide forankring i antikken.

Den matematikken vi bruker i naturvitska-
pen i dag handlar sjeldan om enkle heiltal. Men 
det fi nst unntak, og eit av dei mest fascinerande 
er atomteorien. Kvart grunnstoff er kjenne-
teikna ved eit heiltal, atomnummeret, som fortel 
om stoffet sin plass i det periodiske systemet og 
om kva kjemiske eigenskapar stoffet har. 

Det enklaste atomet er hydrogenatomet, 
med atomnummer 1. Atomnummer 1 tyder 
blant andre ting at det har 1 elektron. Men 

dette eine elektronet kan vere i ulike tilstandar. 
Dersom hydrogenatomet får tilført energi på ein 
eller annan måte, vil det gå til ein tilstand med 
større energi enn grunntilstanden. Mønsteret av 
moglege tilstandar lar seg uttrykke ved hjelp av 
heile tal, i klassisk Pytagoreisk tradisjon.

Ein tilstand for hydrogenatomet er defi nert 
ved fi re ulike kvantetal: n, l, m og m

z
. Desse tala 

er knytt til ulike fysiske storleikar (n til ener-
gien, for eksempel), men i vår samanheng er det 
talmønsteret som er interessant. Verdiane til dei 
ulike kvantetala blir gitt etter visse bestemte 
reglar:
– n  kan ta heiltalsverdiar frå 1 til uendeleg
– l   tar verdiar frå 0 og stegvis opp til  n – 1 
– m   tar verdiar frå –l og stegvis opp til l
– m

z
  har 2 moglege verdiar, nemleg ±1/2.

Dersom n = 3, for eksempel, kan l  ta verdiane 0,  
1 eller 2. For kvart av desse vala for l, kan ein ha 
ulike val for m. For  l = 1 (som eksempel) kan m 
ta verdiane –1, 0 eller 1.

Figuren viser ei oversikt av tilstandane med 
n = 3. Her står n i øvste rekke, l i midtre og m i 
nedre rekke.

3

0 1 2

0 –1 0 1 –2 –1 0 1 2

Figur 1

Foreløpig har vi  1 + 3 + 5 = 9 tilstandar som 
høyrer inn under n = 3. Ved å ta med dei 2 
moglege verdiane av m

z 
, blir det 9 · 2 = 18 til-

standar som høyrer inn under n = 3.
For n = 4 er diagrammet som i fi gur 2.
I diagrammet kan vi telle opp  1 + 3 + 5 + 
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7 = 16 ulike tilstandar. Når vi også tar omsyn 
til det siste kvantetalet m

z
, blir det ei dobling, 

og vi får  16 ·2 = 32 tilstandar som høyrer inn 
under n = 4.

Alle dei tilgjengelege tilstandane kan teiknast 
opp i diagrammet i fi gur 3. Dei 2 tilstandane i 
inste sirkel høyrer til n = 1.

I neste sirkel er dei 8 tilstandane som høyrer 
til n = 2.

I tredje sirkel er dei 18 tilstandane som 
høyrer til n = 3.

Fjerde sirkel er ikkje teikna på, men den ville 
få 32 moglege tilstandar. Formelen for talet på 
moglege tilstandar i kvar sirkel er 2n2.

Atom med fl eire elektron følgjer grovt sett det 
same mønsteret. Dei ulike tilstandane i fi gur 3 
blir fylte opp med eit elektron kvar. Det er like-
vel mange komplikasjonar. I samanheng med 
det periodiske systemet snakkar vi ofte om fulle 
elektronskal, som tilsvarar edelgassane. Dette er 
grunnstoff som i svært liten grad reagerer med 
andre stoff. Helium (med 2 elektron) og Neon 
(med 10 elektron) er dei første edelgassane. Det 
ser altså ut til å stemme fi nt med fi guren forelø-
pig: dei to første sirklane blir fylt opp. Men den 
neste edelgassen, Argon, har 18 elektron. Etter 
vår fi gur burde det rette talet vere 2 + 8 + 18 
= 28. Forklaringa er at eit fullt elektronskal er 
defi nert ut frå energiforholda: mellom eit atom 
med 18 elektron og eit med 19, for eksempel, er 
det eit stort sprang i energi. Figuren fortel altså  
ikkje heile sanninga om korleis atomet oppfører 
seg.

Figur 3 bør heller ikkje tolkast som eit direkte 

bilde av korleis atomet ser ut. Slike fi gurar er 
ikkje meir enn diagram som viser dei tillatne 
kombinasjonane av kvantetal.

Atomtilstandane som vi har sett på, bestemt 
av kombinasjonar av heiltal, er heilt avgjerande 
for stoffa sine kjemiske eigenskapar. Natrium 
er for eksempel eit stoff som reagerer svært lett 
med andre stoff. Grunnen er at det har atom-
nummer 11. Då er dei to første elektronskala 
fulle, med 2 og 8 elektron, medan det siste elek-
tronet står meir fritt til utveksling med andre 
atom. 

Eit enkelt talmønster – doble kvadrattal som 
2, 8 og 18 – ser på denne måten ut til å vere 
med å bestemme grunnstoffa sine eigenskapar. 
Er ikkje dette ei realisering av Pytagorearane 
sin gamle draum om å uttrykke naturen ved 
hjelp av heile tal? Det er til og med slik at vi kan 
fi nne igjen detaljar i dei talmønstra som ligg bak 
atomteorien i Pytagoreisk matematikk. Pytago-
rearane framstilte tal som fi gurar, for eksempel 
ved å legge småstein i mønster på bakken. Fig. 
4 viser kvadrattalet 16 som ein sum av odde-
tal:  16 = 1 + 3 + 5 + 7. Oddetala kjem fram 
ved å følgje linjene i fi guren til høgre. Den same 
summen av oddetal brukte vi i atomteorien, for 
å fi nne kor mange tilstandar som høyrer inn 
under kvantetalet n = 4.

4

0 1 2 3

0 –1 0 1 –2 –1 0 1 2 –3 –2 –1 0 1 2 3

Figur 2

Figur 3
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Figur 4

Figurtal er eit tema som passar godt for elevar i 
grunnskolen. Dei kan fi nne mønster i fi gurar av 
ulik storleik, eller dei kan fi nne formlar som gir 
ut dei rette tala for kvar fi gur. For fi gurtalet i fi g. 
4 har vi i tillegg det poenget at oddetalsrekka 
kan summerast til eit kvadrattal. Det fi nst også 
fi gurtal som gir liknande summar: rektangeltala 
kan knytast til summar av partal. I fi g. 5 får 
vi summen  2 + 4 + 6 = 12. Eit rektangeltal er 
alltid ein større i lengda enn i breidda, så vi kan 
også skrive 12 = 3·4 i fi gur 5, og tilsvarande for 
større fi gurar. Elevane kan utforske slike møn-
ster, og eventuelt fi nne formlar for summar av 
oddetal og summar av partal.

Figur 5

Samanhengen mellom musikalske intervall og 
heiltal kan også brukast til ein aktivitet i skolen. 
Ein kan ta utgangspunkt i ein gitar eller eit 
anna strengeinstrument, og måle dei aktuelle 
strenglengdene. Heile strengen må målast, og 
lengda av den delen som svingar når den blir 
klimpra på. Forholdet mellom dei to lengdene 
skal då vere ein relativt enkel brøk. Elevane kan 
for eksempel skrive forholdet som kjem ut av 
eksperimentet som desimaltal, og samanlikne 
med desimalutviklinga av ulike brøkar.
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Den mest elegante metaforen er faktisk bokas 
tittel. På samme måte som roten av minus en 
inneholder en reell del og en imaginær del, inne-
holder fi ksjonslitteraturen en virkelighet å speile 
og en fi ksjonstekst som speil. Romanen til Næss 
er i det hele tatt en stor vev der x + iy blir møn-
steret for de språklige bildene, for fortellingen 
om matematikeren Huuse i sitt trivielle  liv med 
sin kone Karin og sitt tragiske liv med elskerin-
nen Ingvild, for historien  og historiefortelle-
ren. Altså er både form- og innholdselementer 
på sitt eget uransaklige vis perspektivert med 
Riemann som forsvinningspunkt. Og hvordan 
går det så med førsteamanuensis Huuse? Ja, det 
var det da.

Gunnar Simonsen

(fortsatt fra side 50)
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Hva er fordelen med å vise Pytagoras’ setning på data framfor å bruke brikker på overhead? Det 
fi nnes fi ne overheadbrikker for å vise at a 2 + b 2 = c 2. Begrensningen til disse puslespillene er at de 
viser Pytagoras’ setning kun for noen bestemte trekanter. Ved å bruke animasjon der den rettvin-
klede trekanten kan endres ved å trekke i et hjørne og samtidig beholde den rette vinkelen, kan 
elevene se at ”puslespillet” gjelder for ”alle” rettvinklede trekanter. Dette har www.matemania.no 
for ungdomstrinnet utnyttet. Her blir det presentert tre ulike visuelle bevis. Noen er ganske utfor-
drende å følge med på. Her kan det være behov for kommunikasjon mellom elever og lærer for at 
”forklaringen” skal bli elevens egen.

  

Figur 1 matemania animasjon   Figur 2 matemania animasjon 

Søker en på «pytagoras» på en søkemotor, fi nner en fl ere eksempler på visualiseringer laget i ulike 
program. For eksempel visualiseringen i fi gur 3 konstruert i Geogebra, der ”hengsling” brukes. 
Det vil si at trekantene med bokstaver dreies bakover slik at de dekker farga felt. (Visualiseringen 
er her knyttet til en bestemt rettvinklet trekant.) Kanskje kan denne inspirere fl inke elever på 
ungdomstrinnet og elever på videregående til å selv konstruere ulike visualiseringer av Pytagoras’ 
setning i et dynamisk geometriprogram?

Ellers har Høgskolen i Agder utviklet småprogram og samlet eksterne lenker i matematikk (fi g 4 
er fra denne samlingen). Blant disse fi nnes mange fi ne eksempler på ulike bevis og visualiseringer 
av pytagoras, bl.a. animasjon av et euklidsk bevis. Anbefaler nærmere kikk!

For klikkbare lenker – kikk på nettutgaven: 
www.caspar.no/tangenten/nr307/paanett.html

Toril Eskeland Rangnes

På nett!

Toril Eskeland Rangnes, NLA lærerhøgskolen
toril.rangnes@lh.nla.no
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Figur 3 GeoGebra (Markus Hohenwarter)  Figur 4 Animasjon  (Cornelia Brodal)

Men kan noen lage en animasjon der en ved manipulering kan se at Pytagoras’ setning bare fun-
gerer for rettvinklede trekanter og ikke for andre trekanter? Eller fi nnes det allerede?

Disse lenkene fi nner du i nettutgaven
home.hia.no/%7Ecornelib/animasjon/matematikk/digivitalis/geometri.htm
www.ies.co.jp/math/java/geo/pythagoras.html
www.geogebra.org/en/examples/pythagoras/pythagoras.html
www.matemania.no/fl ash/pytagoras.asp

Noen gratis (nedlastbare) dynamiske program:
www.geogebra.org
www.geonext.de

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

Du har også alltid tilgang til matema-
nia for mellomtrinnet.

www.matemania.no – et digitalt læremiddel i matematikk
Utviklet ved Høgskolen i Bergen for Caspar Forlag AS
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I Tangenten 2/2006 hadde både Bjørn Sme-
stad [1], og Christoph Kirfel [2] artikler som 
omhandlet sirkelen. I Smedstads artikkel 
nevnes et ”bevis” for sammenhengen mellom 
omkrets og areal av sirkelen. Utgangspunktet 
er at O = 2p

1
·r og A = p

2
·r 2 for tall p

1
 og p

2
 som 

ikke i utgangspunktet behøver å være like. Sir-
kelen kan deles opp i en rekke like store biter 
eller ”kakestykker” som kan legges ved siden av 
hverandre og danne fi guren overnfor.

Bitene danner til sammen noe som ligner 
på et parallellogram. Hadde det virkelig vært 
et parallellogram, ville arealet vært A = r·(p

1
·r) 

= p
1
·r2. Dermed ser vi at p

1
 = p

2
.
 
Smestad nevner 

at argumentet kan formaliseres med grensebe-
traktninger, men går ikke videre på det. Mitt 
anliggende er hvordan ”kakestykkebeviset” 

kan brukes i undervisnin-
gen. Det virker tiltalede å 
få en enkel begrunnelse 
for formelen som gir sirke-
lens areal. Argumentet kan 
gjøres enda mer tilgjengelig 
ved å ta O = 2π·r som gitt 
og skrive O/2 for lengden av 
”parallellogrammet”. Pro-
blemet er imidlertid at en 

direkte og enkel bruk av kakestykke argumentet 
kan gi uheldige effekter på sikt. Elevene kan få 
et feil inntrykk av hva matematisk begrunnelse 
er og kanskje også av hvordan parallellogram-
mers areal regnes ut. Tall, McGowen og DeMa-
rois bruker begrepet kognitiv rot om hensikts-
messig kjernekunnskap i startfasen av læringen, 
se [3]. Egenskaper ved en kognitiv rot er:
1 Eleven kan komme videre i læringen gjen-

nom å utvide begrepet snarere enn ved 
drastisk rekonstruksjon av det.

2 Gir mulighet for langsiktig mening i frem-
tidig læring

3 Er robust nok til å være nyttig når sofi sti-
kert forståelse skal utvikles

En tilnærming som kan forbedre ”kakestykke-
beviset” er å tenke på sirkelen som en uendelig-
kant. Når antallet kanter øker, ligner en regulær 
mangekant mer og mer på en sirkel. Mangekant-
versjonen av kakestykkebeviset kan gjøres pre-

Reinert A. Rinvold 

Innsiktsfulle bevis i geometri

Reinert A. Rinvold, NLA Lærerhøgskolen
reinert.rinvold@lh.nla.no
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sist. Elevene kan få 
et intuitivt grep om 
hva regulære man-
gekanter er, gjen-
nom for eksempel 
fokus på symmetri. 
En annen mulighet 
er å lage regulære 
mangekanter med 
dataprogrammet Cabri. 

Den enkleste regulære mangekanten med par-
tall antall sider er kvadratet. De fi re trekantbi-
tene kan settes sammen til et parallellogram 
som vist til venstre. Radius R i kvadratet er 
radius til den omskrevne sirkelen. Grunn-
linjen i parallello grammet står 45° på siden 
som svarer til radius. Feilen ved å regne ut 
arealet som A = O/2·R, i stedet for A = O/2·h, 
er derfor ganske stor.

Vi kan imidlertid lage oss en ny mangekant 
med samme radius, men 
dobbelt så mange sider. 
Det er samme teknikk 
som Arkimedes anvendte 
da han brukte en 96-kant 
til å fi nne en tilnærming 
til det vi kaller π, se [1]. 
Konstruksjonen skjer ved 
å halvere sentralvinklene 
og fi nne halverings linjenes skjæringspunkter 
med den omskrevne sirkelen. Inn tegning av lin-
jestykker mellom nabopunktene på sirkelen gir 
en regulær åttekant.

Arkimedes startet med en regulær trekant og 
konstruerte så en sekskant, tolvkant osv. Vår 
prosess gir mangekanter med 4, 8, 16, 32, … 
sider. Til venstre er de åtte trekantene som 
utgjør åttekanten, satt sammen til et parallello-
gram. Nå avviker vinkelen mellom grunnlinjen 
og ”radius” bare 22,5° fra en rett vinkel. Det er 
halvparten så mye som for kvadratet.

Det lar seg sjekke at avviket fra en rett vinkel 
halveres for hver gang antall sider fordobles. For 
eksempel er forskjellen fra en vinkel på 90° bare 
5,625° for en 32-kant. Dermed vil feilen ved å 
regne parallellogrammet som et rektangel bli 
mer og mer neglisjerbar etter som antallet 
kanter øker. Merk at radius er konstant i denne 
prosessen. 

Opplegget kan oppfylle de kravene [3] setter 
til en kognitiv rot for læringen. Det er slitesterkt, 
og elevene kan bygge videre på disse ideene om 
de senere studerer avansert matematikk. Dessu-
ten gir ideen mulighet til en rekke spennende 
aktiviteter knyttet til sentrale områder i skole-
geometrien. En mulighet er å la elevene konkur-
rere om å lage en regulær mangekant med fl est 
mulig sider. Mangekanter og parallello grammer 
kan konstrueres for hånd eller med Cabri. Tre-
kantene kan klippes opp og pusles til parallello-
grammer. Andre elever kan nøye seg med å 
tegne skisser. Noen kan fi nne vinkler gjennom 
oppdagende aktiviteter. Andre kan regne seg 
frem. Differensierings- og tilpasningsmulighe-
tene er mange.

Gjennom tidene har både matematikere og 
lærere vært klar over at ikke alle bevis gir en 
forklaring av det de beviser. Enkelte bevis kan 
overbevise, men uten å forklare. Som et eksem-
pel ser vi på et bevis for at det fi nnes irrasjo-
nale tall a og b slik at ab er et rasjonalt tall, dvs. 
kan skrives som en brøk med heltallig teller og 
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nevner. Anta at påstanden er usann, dvs. at ab 

alltid er et irrasjonalt tall når a og b er irrasjo-

nale. Da er spesielt  irrasjonalt siden det er 
kjent at er et irrasjonalt tall. Men 

 

Dermed har vi fått et eksempel på at et irrasjo-
nalt tall opphøyd i et annet irrasjonalt tall er 
rasjonalt. Dette strider mot antagelsen vi gjorde, 
så den må være feil. Derfor fi nnes det irrasjonale 
tall a og b slik at ab er et rasjonalt, men bevi-
set forteller ikke noe om hvordan slike tall kan 

fi nnes.  Det er rimelig å tro at  faktisk er 
irrasjonalt slik at vi har et eksempel, men en 
begrunnelse mangler. Beviset virker vanskelig 
fordi det ikke forklarer, men logikken er mulig 
å følge. En variant av det samme beviset fi nnes 
i Rinvold [4, s 26].

Bevis kan deles inn i fi re typer:
i) bevis som overbeviser, men ikke forklarer.
ii) bevis som forklarer
iii) bevis med innsikt
iv) intuitive bevis

De to første og den siste typen er hentet fra Man-
cosu [5]. Mangekantversjonen av kakestykke-
argumentet er et bevis som kan gi innsikt. Det 
vil si at beviset er i nærkontakt med begreps-
innholdet for areal og de aktuelle geometriske 
fi gurene, samtidig som Talls krav til en kognitiv 
rot for læring er oppfylt. Beviset kan formalise-
res innen avansert matematikk uten drastiske 
rekonstruksjoner av begreper og ideer. De fl este 
elever vil sitte igjen med en intuitiv versjon av 
beviset, men intuisjon er ikke noe uvesentlig og 
mindreverdig. Særlig gjelder det når intuisjo-
nen er av den slitesterke typen som [3] legger 
opp til. Det opprinnelige ”kakestykke beviset” 
er et intuitivt bevis eller en skisse til et bevis. I 
det tilfellet kan intuitiv tolkes som unøyaktig. 
Bevis med innsikt vektlegger intuisjon, men i 
betydningen bærekraftige ideer.

Kirfel [2] beviser en formel for arealet av en 

mangekant som har en innskrevet sirkel, uttrykt 
ved radius i den innskrevne sirkelen og mange-
kantens omkrets. 

Når A og O er henholdsvis mangekantens areal 
og omkrets og r er radius i den innskrevne sir-
kelen, gjelder:

 A = r · O/2

Resultatet blir bevist ved å dele mangekanten 
opp i trekanter som alle har r som høyde og 
hvor grunnlinjene er mangekantens sider. Vi 
kan fi nne mangekanter som ligner vilkårlig 
godt på sin inn skrevne sirkel. Dermed må for-
melen også gjelde for areal av sirkler når r og O 
er sirkelens radius og omkrets. 

Beviset i [2] for formelen ovenfor er et bevis 
som forklarer. Tankeføringen er klar og ryddig 
og har mange av de samme kvalitetene som et 
bevis med innsikt. De to bevisene hører likevel 
med til to ulike sjangere. Det Kirfel gjengir i 
[2], er et godt eksempel på tradisjonell mate-
matisk diskurs som samsvarer godt med Man-
cosus beskriv else av bevis som forklarer, se [5]. 
Et typisk trekk er at fenomenet vi er opptatt av 
vises å være en konsekvens av noe mer generelt, 
her sammenhengen mellom areal og omkrets i 
mange kanter som har en innskrevet sirkel.  Et 
annet eksempel på bevis som forklarer er når 
Pyta goras setning bevises ved hjelp av formlike 
trekanter. Bevis med innsikt går mer direkte rett 
på sak og fokuserer på ideer og begreper. I en 
forstand kan også beviset gitt i [2] tilbakeføres 

(fortsettes side 39)
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KUL matematikk? Kan matematikk være kult 
for elever i skolen? Hva kan det i tilfelle bety? 
Vi tenker på elever som er engasjert og stiller 
spørsmål, undersøker selv og ikke gir seg. De er 
opptatt av å fi nne ut av noe og slike prosesser 
gir glede og trivsel. Dette passer med målset-
tinger i KUL prosjektene, selv om KUL forkor-
telsen i tittelen egentlig ikke har akkurat denne 
betydningen. Men en dobbel betydning passer 
egentlig godt.

KUL-prosjektene – 
læringsfellesskap med inquiry
Konferansens tittel KUL matematikk – lærings-
fellesskap og IKT i undervisning uttrykker at kon-
feransen i september 2006 hadde utgangspunkt i 
to KUL-prosjekter ved Høgskolen i Agder (HiA). 
KUL står for Kunnskap, Utdanning og Læring, 
et program i Norges Forskningsråd som fi nan-
sierer de to forskningsprosjektene: LCM - Lear-

ning Communities in mathematics (Lærings-
fellesskap i matematikk) og IKTML- IKT og 
læring i matematikk. De 3-årige prosjektene 
startet i 2004. Formålet med konferansen var å 
formidle ideer og erfaringer fra prosjektene, få 
inspirasjon til videre arbeid og inspirere andre 
til lignende forsknings- og utvikingsarbeid. 

I begge prosjektene er læringsfellesskap sen-
tralt og vi legger opp til innhold og arbeidsmå-
ter der vi stiller spørsmål, undersøker, utfor-
sker, eksperimenterer og søker etter kunnskap. 
Vi tenker på å utvikle en holdning til læring og 
undervisning preget av dette og bygger lærings-
fellesskap der ”inquiry” utvikles som sentralt 
begrep [1]. Ordet inquiry betyr nettopp å stille 
spørsmål, undersøke, utforske, søke etter kunn-
skap og lignende. Vi lærer sammen, didakti-
kere1, lærere og elever i forskjellige skoleslag i et 
fellesskap preget av inquiry, for å utvikle bedre 
læring og undervisning i matematikk. 

I LCM-prosjektet tar vi opp utvikling 
av eksisterende praksiser og arbeider med å 
utforme nye tilnærmingsmåter til undervis-
ning og læring i matematikk. Vi har arrangert 
6 verksteder årlig på HiA. Didaktikere og lærere 
i skolene har arbeidet individuelt og sammen 
for å utvikle aktiviteter i klassene. Ved å oppleve 
inquiry gjennom å samarbeide om matematikk-
oppgaver og problemløsning i prosjektet, har vi 
blitt i stand til å utvikle oppgaver og aktiviteter 
for elevene i klassene. Mange undervisningsti-

Anne Berit Fuglestad, Hans Erik Borgersen, Espen 
Daland, Simon Goodchild og Barbara Jaworski 

KUL matematikk – glimt fra en 
konferanse

tangenten 3 2007.indd   28tangenten 3 2007.indd   28 03.09.2007   21:28:4203.09.2007   21:28:42



tangenten 3/2007 29

mer er blitt tatt opp på video, og videoopptak 
brukes både i analyse for forskning og i arbeidet 
med profesjonell utvikling.

I IKTML-prosjektet fokuseres det spesielt på 
IKT i matematikkundervisningen. Vi utvikler 
kompetanse, spesielt på hvordan bruk av IKT 
kan støtte inquiry i arbeidsmåter og holdnin-
ger. Hva skjer med matematikken når IKT tas 
i bruk, og hvilke konsekvenser får dette for til-
rettelegging av undervisningen? På verksteder i 
prosjektet arbeider vi med utforskingsoppgaver 
og problemer i matematikk, undersøker sam-
menhenger og løser problemer og oppgaver 
ved å bruke dataprogrammene Excel, Cabri 
og Grafboks. I plenumssamlinger i IKTML-
verksteder diskuterer vi løsninger vi har funnet 
i arbeidet på datarommet, ideer fra lærernes 
utviklingsarbeid og erfaringer fra klassene. På 
denne måten bygger vi læringsfellesskap med 
inquiry-tilnærming til matematikken og utvi-
kler samtidig IKT-kompetanse. 

I prosjektene har vi også longitudinelle 
undersøkelser som blant annet fokuserer på det 
å få innsikt i elevenes forståelse og oppfatnin-
ger av matematiske begreper, og deres tanker og 
holdninger til matematikk, om undervisningen 
og om bruk av IKT i matematikk. 

Varierte aktiviteter
KUL-konferansen ble arrangert for å formidle 
ideer, erfaringer og arbeidsmåter fra prosjektene. 
Det var inviterte gjester, både internasjonale og 
fra andre høgskoler i Norge. På konferansen var 
det plenumsforedrag og forskjellige aktiviteter i 
parallellsesjoner. Videre var det en rekke verk-
steder, forskningsverksteder, problemløsnings-
sesjoner og verksteder på datarommet. Stipen-
diater og didaktikere i KUL-prosjektene presen-
terte aktuelle problemstillinger fra forskningen 
i form av egne forelesninger og en panel- og ple-
numsdiskusjon og lærere presenterte undervis-
ningsopplegg og erfaringer fra skolen.

Konferansen ble innledet med foredrag 
som presenterte LCM og IKTML prosjektene i 
plenum og ga introduksjon til sentrale begre-

per som inquiry og læringsfellesskap. Inviterte 
gjester ga gode supplerende innspill til sentral 
tenkning i prosjektene. Her er valgt utdrag fra 
to av de inviterte plenumsforedragene.

Oppgaver for begrepsutvikling
Hva er det samme, og hva er forskjellig i tallene? 
Vi ble invitert til å se på uttrykkene i fi gur 1. Her 
er for eksempel 7-ere og 9-ere i samme posisjon 
på hver linje. Vi kan slå fast at når vi trekker 9 
fra et tall som ender på 7, så får vi et tall som ... 
Hva vi ”får” kan være noe som ”ender på 8”. Slik 
kan vi generalisere fra mønsteret i uttrykkene. 
Dette var et av mange eksempler i forelesningen 

til Anne Watson og John Mason viste med tittel: 
Designing and Using Tasks Effectively for Concep-
tual Development. De fokuserte på oppgaver der 
vi ser på mønstre og strukturer. Vi kan kjenne 
igjen klasser av oppgaver. Spesielt gjorde de oss 
oppmerksomme på aktuelle aspekter ved å lære 
av erfaring: Mønsteret var lett å oppdage. Vi er 
familiære med slike mønstre, og familiarite-
ten leder til det generelle. Vi blir i stand til å gå 
utover det spesifi kke eksemplet og kan komme 
fram til et generelt utsagn. De enkelte svarene 
kan ses på som del av et mønster, heller enn 
endelige svar. 

Gjennom å oppdage mønstre og generalisere 
disse kan de som lærer matematikk samtidig 
lære å verdsette generelle matematiske ideer. Ved 
å arbeide med fl ere eksempler genereres person-
lige forestillinger som knytter sammen natur-
lige og vitenskapelige begreper, og det intuitive 
med formell forståelse. Figur 2 oppsummerer 

Øvelser som objekt

17 – 9 =
27 – 9 =
37 – 9 =
47 – 9 =

Figur 1
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hovedpunkter i utvikling av begreper. 
Figur 1 viser et mønster som kan få oss til 

å stille spørsmål, undersøke og utforske sam-
menhengen videre; vi stimuleres til inquiry. Vi 
inviteres til å forstå matematikk gjennom intui-
sjon og personlige forestillinger. For å designe 
og utforme matematikkoppgaver er det nødven-
dig å undersøke og utforske det aktuelle tema i 
matematikken og hvordan det kan presenteres. 
Dermed blir design i seg selv en inquiry-pro-
sess. Denne prosessen vil stimulere designeren 
til å utvikle inquiry som en måte å være på, en 
generell holdning til læring og undervisning 
av matematikk. Innspillene fra Anne Watson 
og John Mason har forbindelser til og støtter 
inquiry slik det er uttrykt som basis i LCM-
prosjektet. 

IKT og matematisk forståelse
I forelesningen sin ga Colette Laborde en god 
argumentasjon for og demonstrasjon av hvor 
kraftig IKT kan være i utviklingen av matema-
tisk forståelse og mentale representasjoner for 
matematiske objekter. Tittelen på hennes bidrag 
var: Does ICT help students learn mathematics? 
Under what conditions? Vi velger å gi noen sma-
kebiter.

Colette Laborde argumenterte slik: Because 
ICT embodies mathematical knowledge it offers 
representations of objects behaving mathemati-
cally. So it is quite easy to consider, (for example) 
that a dynamic geometry environment offers to 
your eyes fi gures behaving mathematically when 
you drag an element of the fi gure. And this is a 

very important process: representations of mat-
hematical objects which are not static but beha-
ving.

Mulighetene øker sterkt, både i karakter og 
i omfang: With ICT there is a huge increase of 
possibility in number and nature, an ‘economy of 
experimenting,’ it is quite easy to do mathematical 
experiments with ICT. Colette Laborde demon-
strerte dette poenget med å vise et eksempel 
med Cabri 3D (se referanse [2]), et dynamisk 
program for å utforske 3-dimensjonal geometri. 
Det er velkjent at i planet vil de tre høydene i en 
trekant skjære hverandre i ett felles punkt. Hva 
kan vi si om høydene i et tetraeder? Skjærer de 
hverandre og møtes de i ett punkt? Spørsmå-
let ble stilt til forsamlingen. Noen få modige 
deltakere stemte for at det fi nnes et slikt skjæ-
ringspunkt, et mindre antall indikerte det mot-
satte, mens de fl este var ganske usikre. Laborde 
demonstrerte hvordan dette kan representeres i 
Cabri 3D, først ved å tegne fl atene i tetraederet 
og så konstruere høydene gjennom to og senere 
tre av hjørnene. Ved å dra i hjørnene i det vir-
tuelle 3D rommet demonstrerte hun overbevi-
sende svaret på problemet. Vi vil ikke ødelegge 
problemet for leseren ved å avsløre løsningen. 
Prøv selv! 

Å arbeide med matematikk innebærer å 
arbeide med og utføre prosesser på representa-
sjoner. De matematiske objektene er usynlige 
og abstrakte. Når vi arbeider med matematikk, 

Utvikling av begreper
Oppgaver, og måten de presenters på, 
formidler formelle matematiske ideer ved
– Mange eksempler
– Personlige forestillinger
– Naturlige/vitenskapelige begreper 
– Intuitiv/formell forståelse
– Videre erfaringer

Figur 2

Figur 3 Tetraeder i Cabri
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arbeider vi på representasjoner, men vi viser til 
usynlige matematiske objekter. Dette er et pro-
blem for elevene som kanskje bare oppfatter at 
det er representasjonene vi arbeider med, uten 
at de refererer til noe mer abstrakt og usynlig 
bak disse. IKT gir matematisk kunnskap en 
konkret form: Vi bruker et dataprogram og 
utfører handlinger på objekter i programmet, 
programmet behandler disse og gir et resultat 
som er basert på matematiske modeller. 

Skolepresentasjoner, verksteder 
og problemløsning 
Tirsdag ettermiddag var det problemløsnings-
verksteder, i alt 6 parallelle, der deltakerne fi kk 
varierte oppgaver å arbeide med. I et verksted 
arbeidet de med esker – hvordan skal vi kutte og 
brette et ark papir for å kunne lage en eske med 
bunn og topp, slik at den er tett? Hvilken eske 
blir størst mulig med disse begrensingene? Hva 
med andre måter å lage esken på? Regnearket 
ble tatt i bruk i beregningene. I et annet rom 
arbeidet deltakerne med å beregne radien i den 
minste sirkelen som dekker en fi gur bestående 
av et kvadrat med en regulær trekant på den ene 
sida. Tre faser i problemløsningsprosessen ble 
understreket: gi mening i betydningen å tolke 
teksten eller formulere oppgaven, bevise eller 
overbevise, og til slutt generalisere og eventuelt 
formulere nye problemer. 

På onsdagen var det satt opp fl ere parallelle 
sesjoner, og ca. 130 deltakere spredte seg på de 
forskjellige sesjonene. Det var lagt opp til at 
de som ikke kunne være med tre dager, kunne 
velge denne spesielle dagen der presentasjoner 
fra skolenes arbeid var en viktig del. Noen pre-
sentasjoner fra skoler i Kristiansand er omtalt 
nedenfor. Samtidig med skolepresentasjoner, 
var det forskjellige verksteder. I et verksted 
ble det arbeidet med hvordan testoppgaver fra 
den longitudinelle undersøkelsen kan brukes 
i undervisningen. Et annet var om analyse av 
video fra undervisningen. På datarommet ble 
hovedvekten lagt på at deltakerne arbeidet med 
datamaskin og utforsket forskjellige oppgaver 

på regneark, i Cabri-geometri eller med Grafbox 
for å tegne grafer til funksjoner. Det var også en 
presentasjon av dataprogram for å utvikle elev-
enes forståelse av sannsynlighetsregning.

Algebraisk tenkning på mellomtrinnet
Lærere både fra ungdomstrinnet og fra videregå-
ende skole har i prosjektet lagt frem utfordringer 
omkring elevers læring i algebra og algebraisk 
tenkning. Lærerne Inger Britt Steinsland og Per 
Einar Solheim ved Wilds Minne barneskole la 
hovedvekten på en av sine systematiske under-
søkelser knyttet til hvordan lærere på mellom-
trinnet kan legge til rette for rikere erfaringer i 
algebraisk tenkning. Deltakerne på konferan-
sen ble presentert for en matematisk aktivitet: 
å legge en rammelist rundt et kvadratisk bilde. 
Hvor mange måter kan rammene legges på? 
Hvor mye rammelist er nødvendig i hvert av 
tilfellene? Hva om kvadratet endrer størrelse? 
Er det noe mønster? På hvilke måter kan dette 
mønsteret uttrykkes? Hva om bildet så annerle-
des ut eller rammelisten var bredere?

Figur 4 Elevbesvarelser
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Lærerne viste ulike løsninger fra elevene (se 
fi gur 4), samt videoklipp, både fra oppsum-
meringssekvenser og veiledningssituasjoner 
mellom lærere og elever. Dette bidro til spen-
nende spørsmål fra deltakerne. De ble trukket 
inn i diskusjoner om betydningen av hvordan 
lærere stiller spørsmål, differensieringsmulig-
heter, forskjeller på uttrykk og formler, bruk av 
notasjoner og konvensjoner i elevenes løsnings-
prosesser, og kompetansebegrepet. Videre kom 
det fram tanker om på hvilke måter video kan 
være et nyttig og interessant, men også frustre-
rende redskap i læreres og didaktikeres læring. 
I denne parallellsesjonen ble betydningen av å 
danne lokale læringsfelleskap poengtert, både 
på skolen og mellom lærere og didaktikere fra 
høgskolen. 

Arbeid med applikasjoner på regneark
Skoleteamet ved Samfundets skole har valgt 
å utvikle applikasjoner i Excel med tanke på 
undervisning i forskjellige emner på ungdoms-
trinnet. I presentasjonen fortalte de to lærerne, 
Evert Dean og Gjermund Torkildsen, om hvor-
dan de arbeider systematisk med å bygge opp 
sitt eget bibliotek av applikasjoner i Excel og 
hvordan de henter fram oppgaver til undervis-
ningen i et bestemt emne. Læringsarealet (klas-
serommet) for ungdomstrinnet er organisert i 
fl ere områder: En del har amfi  der læreren kan 
bruke datamaskinen med videoprosjektør og 
vise bilder på stor skjerm. Elevene har sine egne 
arbeidsplasser der de kan arbeide i fred, og det 
er noen datamaskiner plassert like ved siden av 
disse og på grupperom ved siden av klasserom-
met. 

Undervisningen starter ofte med at elevene 
samles i amfi et, der læreren gir en introduksjon 
til dagens tema ved å vise starten på oppgaven på 
regnearket. Med støtte av videosnutter presen-
terte de to lærerne litt fra de forskjellige delene 
av arbeidsopplegget i 9. klasse. Elevene henter 
datafi la med oppgaven de skal arbeide med fra 
oppgavebiblioteket og elevene bruker sine egne 
mapper på datanettverket der de lagrer arbeidet 

sitt. Deretter arbeider elevene med oppgavene, 
utforsker og fi nner sammenhenger. I noen til-
feller lager de formler på regnearket for å takle 
videre utfordringer. 

På regnearket har lærerne utnyttet skjulte 
formler og beskyttelse av arket til å presentere 
utforskningsoppgaver. Slike halvferdige regne-
ark gjør det lettere å komme i gang mener de. 
Senere kan elevene få større utfordringer med å 
lage formler i Excel for lignende oppgaver, eller 
å lage hele oppstillingen av et problem i regne-
arket. De viste oppgaver om negative tall, pro-
sentregning, rektangeltall og overfl ate og volum 
av romfi gurer. Elevene brukte også Cabri og 
Grafboks i arbeidet, og lærerne viste eksempler 
på elevbesvarelser med Cabri, der eleven hadde 
utforsket forholdstall i det gylne snitt og i en 
femkantet stjerne. 

I oppsummeringen etter gruppearbeidet 
henter elevene fram sine løsninger og presen-
terer for hverandre. Det kan være at de har for-
skjellige løsninger, og det kan være noen som 
har gjort feil. Det blir plass for kommentarer, 
nye spørsmål og samtale om løsningene. Denne 
oppsummeringen er en viktig del av arbeidet, 
kanskje helt avgjørende for læringen, ifølge 
lærerne. 

Styrt utforsking og elevsamarbeid
Kontakten mellom Gimle videregående skole 
og Kristiansand Katedralskole har utviklet seg 
gjennom prosjektet, og de to naboskolene valgte 
å samarbeide om sin presentasjon på konferan-
sen.

I arbeidet med sannsynlighetsregning pleier 
Hege Therese Syvertsen ved Gimle videregående 
skole å begynne med en oppgave skrevet på et 
kort. Figur 5 viser et eksempel på et slikt kort. 
Hun ønsker å starte med en aktivitet alle kan 
være med å diskutere. Etter hvert som arbeidet 
utvikler seg får elevene nye kort. 

I presentasjonen til Hege Terese Syvertsen og 
Bjørn Skår ble tilhørerne kjent med fl ere slike 
eksempler, og de fi kk se videoklipp fra arbeidet 
i klassen. Fra Kristiansand Katedralskole viste 
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Tor Arne Mjølund eksempler fra arbeid med et 
opplegg for innføring i logaritmer og en video-
visning av fi re elevers arbeid. 

Lærerne på begge disse videregående sko-
lene er opptatt av tidsbruken ved innføring av 
utforskningsoppgaver og at oppgavene er rela-
tert til emner i matematikkpensumet. Ved å 
utvikle styrte opplegg for utforsking mener de 
å ha kontroll med tidsbruken og at elevene lærer 
minst like godt som ved tradisjonell undervis-
ning.  

De to lærerne, Tor Arne Mjølund og Kjetil 
Damsgård, har brukt samarbeidslæring gjen-
nom fl ere år. Førstnevnte uttrykte det slik: En 
viktig del av opplegget med samarbeidslæring har 
vært det vi har kalt utforskningsoppgaver. Her på 
HiA har vi lært at det på engelsk heter ”inquiry”-
oppgaver….   De to lærerne forteller videre at 
dette bare er en del av samarbeidsopplegget de 
har utviklet. De har også tradisjonell undervis-
ning, med tavleundervisning og tider der elev-
ene jobber i grupper med oppgaver. Men i intro-
duksjon til nye emner har de forsøkt, som de 
sier,  …å lage lærerstyrte oppgaver som skal føre 
elevene inn i dette emnet på egenhånd uten at vi 
defi nerer hva det og det betyr…. Mjølund kom-
menterte videre gjennomgangstanken i KUL 
om læringsfellesskap og hva det har betydd for 
dem:   at læringsfelleskap i matematikk er felle-
skap mellom skoler, det har vi jo hatt mye glede av 
sammen med Gimle …. Det er felleskap mellom 
lærere …, men det går også på læringsfelleskap 
mellom elever i en klasse eller i siste instans elever 
i ei lita fi rergruppe. 

Noen elevkommentarer
Tre elever fra Kristiansand Katedralskolen 
deltok i presentasjonen på konferansen og kom-
menterte denne måten å lære på. Leif Harald: 
For mitt vedkommende så synes jeg det har vært 
veldig greit å lære å diskutere matematikk innad 
i gruppa. Istedenfor sånn som jeg var vant til i 
ungdomskolen at lærer står ved tavla og bare 
forteller at slik er det bare og så øver på disse 
reglene, så fant vi ut av det selv. Ida støttet dette, 
og kommenterte videre … jeg tror vi husker tin-
gene bedre, for eksempel hvis vi glemte den derre 
logaritmeformelen så kunne vi jo bare så visste 
vi åssen han ble regnet ut. Og Jørgen uttrykte 
også nytten av å arbeide sammen med andre, 
spesielt dette med å forklare til andre elever det 
han hadde lært: I tillegg er det jo sånn at hvis du 
har funnet ut en ting og lærer en annen person på 
gruppa, så husker du det mye bedre.

Avslutning
Læringsfellesskap og inquiry – konferansen ble 
preget av disse to sentrale begrepene for KUL-
prosjektene. Gjennom forelesninger og andre 
plenumssesjoner var inquiry tema i eksempler 
og ideer som ble formidlet, med eller uten bruk 
av IKT. I forskjellige verksteder og i diskusjo-
ner i og utenom sesjonene ble læringsfellesskap 
tydeliggjort. I denne artikkelen er det bare 
presentert noen glimt av alt som foregikk. Vi 
opplevde gode ideer og innspill for videre arbeid 
med KUL-prosjektene og hadde inntrykk av at 
konferansen var til inspirasjon og nytte for del-
takerne. 

Med inspirasjon fra konferansen har vi 
arbeidet videre med deler av det som ble presen-
tert, og egen bok kommer ut i løpet av høsten 
2007. KUL-prosjektene avsluttes i år, men sen-
trale ideer i KUL prosjektene følges opp videre 
i et nytt prosjekt, Teaching Better Mathematics 
(TBM)

To og to spiller dette spillet:
I en boks er det fi re brikker med tallene 1, 2, 3, 
og 4 påskrevet. Først trekker A en brikke, så 
B. Tallene skrives i en tabell. 
Hvis summen er et partall, vinner A. Er det et 
oddetall, vinner B. 
Hvem tror dere vinner? Hvorfor?
Spill 20 spill. Hvem vant?

Figur 5

(fortsettes side 9)
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Aritmetikk og algebra er mykje nytta omgrep 
i matematikken. Dei vert ofte nytta litt om ein 
annan. Det er heller ikkje sett opp noko klar 
grense mellom desse to matematiske nemnin-
gane.

Eit viktig matematikkverk vart skrive av Dio-
fantos frå Alexandria ca. 250 e.Kr. Det heiter 
”Arithmetica”, og er eit arbeid om algebra. Når 
Diafantos ikkje kalla bokverket sitt for ”Alge-
bra”, var det fordi ”Arithmetica” vart skriven 
ca. 1000 år før den arabiske boka ”Hisab al-jabr 
w’al-mugabalah”– også kalla ”Aljabr” i Europa 
– gjorde nemninga algebra synonym med vit-
skapen om likningar.

Ordet aritmetikk er gresk og har blitt nytta 
frå antikken til vår tid. Aritmetikk har fylgjande 
tyding:

 aritmos Æ tal

 techne Æ vitskap

Talvitskap er såleis eit godt namn for bokverket 
til Diofantos.

For å kome fram til eit skilje mellom nem-
ningane aritmetikk og algebra, slik me nyttar 
dei i dag, kan me ta med fylgjande formulering: 
Algebra er symbolsk aritmetikk. I aritmetikken 

arbeider me med tal og taloperasjonar. Det er også 
aktuelt å studera dei spesielle lovene me møter i 
talrekninga. Tal og talrekning er også utgangs-
punktet for algebra, men her nyttar me bokstavar 
og andre symbol som reiskap, slik at me kan drøfte 
dei ulike lovene generelt.

For å få fram skiljet mellom aritmetikk og 
algebra, kan me ta med fylgjande sitat frå Vygot-
skys ”Tænkning og sprog” [7]: 

Ved generalisering av eigne aritmetiske 
omgrep og tankar, får me noko nytt og 
høgare enn generaliseringa av tinga sine 
taleigenskaper i det aritmetiske omgrepet. 
Men desse nye omgrepa kan berre etable-
rast med grunnlag i det føregåande. Det 
vert understreka ved at samstundes med 
tilveksten av algebraiske generaliseringar, 
skjer ein tilvekst av frie operasjonar. Den 
aukande fridomen i takt med tilveksten 
i algebraiske generaliseringar, må gjerast 
greie for ved at det no er mogeleg med ei 
rekursiv rørsle frå høgare til lågare genera-
liseringar …”

Vygotsky skriv òg, i 1962: 

Høvet mellom algebra og aritmetikk er som 
høvet mellom skriftleg språk og talesprå-
ket. Det er ikkje mogeleg å lesa og skriva 
korrekt og forståeleg utan å skjøne talen sin 

Olav K. Fjæra

Aritmetikk og algebra – del 1

Olav K.Fjæra, Bergen
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natur, orda som vert nytta for å få den til - 
og generelt dei reglane som vert nytta ved 
mottakinga av ord som fører til meining. 
Likeins er det ikkje mogeleg å ha ei forstå-
ing av – og evna til å arbeide med algebra 
utan først av alt ha forståing for - og evne 
til å arbeide med aritmetikk ([6], s. 94).

I 1842 skisserte G.H.F. Nesselmann 3 stadier i 
utviklinga av algebraiske notasjonar [8]:

1) Retorisk algebra
Løysingane av oppgåvene vart skrivne utan bruk 
av særskilte symbol.

Det blei nytta skriftleg argumentasjon.

2) Forkorta algebra
Her vart det nytta symbol for ein del kvantita-
tive storleikar og operasjonar.

Dvs: det blei nytta stenografi  i ei viss utstrek-
ning.

3) Symbolsk algebra
Her nyttar me symbol i stor utstrekning, og alle 
teikna er reine abstraksjonar.

Her nyttar me stenografi  systematisk.

Retorisk algbra blei nytta både i Babylon og 
Egypt for kring 4000 år sidan. I Babylon løyste 
dei både lineære- og andregrads- likningar. Dei 
drøfta også likningar av 3. og 4. grad.

Diofantos frå Alexandria, ca. 250 e.Kr, vert 
av mange rekna som grunnleggjaren av den for-
korta algebraen ([1], s. 147 og s. 150). I bokverket 
”Arithmetica” innførte han eitt eige symbol for 
den ukjende. Han nytta ikkje x, men eit saman-
sett teikn som kan vera utleia av dei to første 
bokstavane i ”aritmos”: a og r. Mens det er tvil 
om dette, er meininga for potensar greie. For 
den ukjende opphøgd i andre nytta han symbo-
let: DY . Her er symbolet dei to første bokstavane 
i det greske ordet ”dynamis”( ΔYΝΑΜΙΣ), som 
kan omsetjast til potens. For den ukjende opp-
høgd i tredje, nytta han symbolet: KY. Her er 
symbolet dei to første bokstavane i det greske 

ordet ”kybos” (ΚYΒΟΣ), som tyder kube. Ved 
å kombinera desse to teikna, fekk han symbol 
for den ukjende i 4., 5. eller 6. potens.

Det vart ikkje innført noko eige teikn for 
addisjon. Denne operasjonen vart symbolisert 
ved sidestilling av dei aktuelle ledda. Teiknet for 
minus, , trur ein er samansett av Λ og I, som 
er bokstavar i det greske ordet ”leipis” (ΛΕΙ Π 
ΙΣ), som tyder: vantar. Alle dei negative ledda i 
eit uttrykk vart samla saman og skrivne opp 
etter teiknet for minus. Tala som representerte 
koeffesientane til dei aktuelle potensane av den 
ukjende, vart skrivne etter dei ulike potenssym-
bola. Framfor konstantleddet vart det nytta 
symbolet , som er ei forkorting av det greske 
ordet ”monades” (ΜΟΝΑΔΕΣ), som  tyder: 
eining.

Døme
x 3 + 13x 2 vart uttrykt ved KU aDU ig, og 2x 3 – 5x 2 
– 1 ved KU b DU e a, der a = 1, ig = 13, b = 2 
og e =  5. Tala er frå det jonisk-greske siffersys-
temet.

Diofantos hadde òg teikn for: er lik og for 
resiproke tal.

Det kom ikkje til å bli stor endring i mate-
matikken i dei åra som fylgde etter Diofantos. I 
resten av verda kom den retoriske algebraen til å 
dominere i lang tid enno. Det er berre eitt unna-
tak. Hinduane tok til å korte algebraen allereie 
c. 630 e.Kr. Me skal kome attende til det.

Den retoriske algebraen blei først i år 1202 
e.Kr. presentert i Vest Europa. Det var Leonardo 
frå Pisa (1170–1250), også kalla Fibonacci, som 
nytta den i boka si:”Liber Abaci”, som tok 
utgangspunkt i al-Khowârizmî si bok: ”Hisab 
al-jabr w’al-mugabalah”.

Først i renessansen vart det skrive bøker 
i Vest-Europa som nytta forkorta algebra. Og 
kring 1650 blei den symbolske algebraen innført 
her. Så mange av dei symbola me i dag nyttar i 
algebraen er yngre enn 400 år.

Første omsetjinga av Diofantos si bok ”Arith-
metica” til latin vart gjort i 1468. ”Arithmetica” 
og ”Aljabr” handsama likningar omtrent på 
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same måte ([1]). Men det var ein viktig skild-
nad: I ”Aljabr” var det retorisk algebra, mens 
i ”Arithmetica”, som var skriven meir enn eit 
halvt tusen år tidlegare, var det med forkorta 
algebra og symbol. Det var td. symbol for den 
ukjende, og  for både 2. og 3. potens av den 
ukjende og for er lik, (sjå ovanfor).

Me kan difor konkludere med at hadde 
”Arithmetica” vore kjelde for arbeidet med 
likningar på denne tida i Europa, hadde 
vitskapen om likningar truleg heitt aritme-
tikk og ikkje algebra.

Men om ”Aljabr” gav namnet til algebra, så blei 
det utgitt algebrabøker som fekk namnet ”Arit-
metikk” – mange år etter at al-Khowârizmî si 
bok vart omsett til latin. Td. i 1494 gav italiena-
ren Luca Pacioli ut ei bok som han gav namnet: 
”Summa de aritmetica, geometrica, proportioni 
et proportionalite”. Denne boka inneheld lite av 
interesse i geometri. Så det er først og fremst ei 
bok om aritmetikk og algebra. Men det er nem-
ninga aritmetikk som representerer desse to fag-
områda i bokteksten. Denne boka blei kalla for: 
”Summa” (dette kjem i ein seinare artikkel).

Michael Stifel, frå Tyskland, gav i 1544 ut 
boka ”Arithmetica Integra”. Det er ei algebra-
bok.

Men kvifor var det ”Aljabr” som sigra over 
”Arithmetica”?

Det kan ha si årsak i at samstundes som 
”Aljabr” kom til Europa, vart det omsett til latin 
ei anna bok av al-Khowârizmî, som presenterte 
det hindu-arabiske talsystemet, som blir nytta 
over heile verda i dag. Det var denne boka til al-
Khowârizmî som gjorde at dette talsystemet blei 
innført i Europa. I denne boka vart algoritmene 
for rekning med det hindu-arabiske tal-syste-
met presentert. Kor grunnlegjande denne boka 
har vore, kan me sjå av at fagordet algoritme er 
avleia av namnet til al-Khowârizmî.

Både ”Aljabr” og denne talsystemboka 
har såleis fått ein sentral plass i arbeidet med 
matematikk i Europa. Alt som var knytt til al-

Khowârizmî fekk stor merksemd. Og såleis har 
”Aljabr” truleg sigra over ”Arithmetica”.

Al-Khowârizmî (780–ca. 850 e.Kr.)
Sjå disse bøkene: [2], s. 229–231 og [5], 
s. 69–75).

Han har ei sentral rolle i matematikken si 
soge. Han gjorde greie for kvifor han skreiv 
verka sine på fylgjande måte: ”Gud har opp-
muntra meg til å komponera eit lite arbeid om 
rekning med al-jabr, (”samansetjing”) og al-
mugabala, (”balanse”) ved å stadfeste det som 
er det enklaste i aritmetikken.” Al-Khowârizmî 
kalla såleis heller ikkje vitskapen om likningar 
for algebra, al-jabr var berre ein operasjon i 
denne rekninga!

Al-Khowârizmî arbeidde ved Visdommens 
Hus i Bagdad, som blei oppretta av kalifen Al-
Mamum kring år 820 e.Kr. Dette lærdoms-
senteret var arvtakar etter akademia i Athen 
og Alexandria, det eksisterte i 200 år og fekk 
stor betydning for matematikken. Dei fekk eit 
bibliotek, der det blei samla inn manuskript frå 
ulike akademi i Midt-Austen. Mellom desse var 
det mange klassiske greske verk som var omsette 
til arabisk. Ved Visdommens Hus i Bagdad blei 
dette omsetjingsarbeidet halde fram. Her blei 
dessutan tekstar frå India omsette og studerte.

Ein konsekvens var at al-Khowârizmî vart 
sterkt prega av gresk matematikk. Han arbeidde 
såleis med å gjeve geometriske prov i algebraen 
sin. Men dei geometriske prova hans er ikkje 
berre greske prov. Dei samsvarar i stor grad 
med dei no ca. 4000 år gamle babylonske geo-
metriske argumenta, som den algebraiske algo-
ritmen voks fram av.

Al-Khowârizmî arbeidde berre med retorisk 
algebra. Han må såleis ikkje ha kjent til Dio-
fantos sitt bokverk: ”Arithmetica”, heller ikkje 
hindualgebraen, sjå nedanfor. Men ved Visdom-
mens Hus i Bagdad fekk dei tak i så mange skrif-
ter frå akademiet i Alexandria at dei truleg også 
fekk ”Arithmetica” i si varetekt. Også hindual-
gebraen må truleg ha kome til Visdommens Hus 
i Bagdad. Som sagt så fekk dei skrifter frå India 
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– mellom anna fekk dei tak i det nye hindu-tal-
systemet, som Al-Khowârizmî arbeidde med.

Forklaringa på at han berre brukte retorisk 
algebra, kan vere at han arbeidde så tidleg ved 
Visdommens Hus at dei ikkje hadde fått desse 
skriftene der enno, eller at dei ikkje var omsette 
til arabisk i hans tid.

Al-Khowârizmî arbeidde med likningar. Han 
tok utgangspunkt i 3 storleikar:
– Kvadratet (av den ukjende): x 2

– rota av kvadratet (den ukjende sjølv): x
– det absolutte talet (konstantleddet): c

Med utgangspunkt i desse storleikane sette han 
opp 6 typar av likningar:
1 ax 2 = bx (x ulik null),
2 ax 2 = c
3 bx = c
4 ax 2 + bx = c
5 ax 2 + c = bx
6 bx + c = ax 2

der a, b og c er positive konstantar.
Me kan undre oss over at al-Khowârizmî 

sette opp 6 likningar. Me ville greidd oss med 
standardforma:

(I) ax 2 + bx + c = 0

Men al-Khowârizmî kjende ikkje til negative tal, 
i motsetnad til t.d. hinduane. Med berre posi-
tive tal som utgangspunkt for: x, a, b og c i (I), 
har me inga løysing.

al-Khowârizmî omforma dei 6 likningane 
ovf. slik at koeffi sienten a blei lik 1.

Me skal sjå på ei løysing av likningtypen (4)

Døme: x 2 + 10x = 39.

Al-Khowârizmî arbeidde med denne likninga 
retorisk: ”Kva kvadrat er det som auka med ti 
av si eiga rot, blir trettini?” 

Løysinga er: Halver talet på røter, som er 
halvparten av ti, dette er lik fem. Dette talet 
multipliserer du med seg sjølv, dette produk-
tet er tjuefem. Adder dette talet til trettini, som 

gjev sekstifi re. Ta nå rota av dette talet, som gjev 
åtte, og subtraher frå dette talet det halve talet 
av rota, som er fem. Differansen er lik tre. Dette 
er rota av den andregradslikninga som du søkte 
løysing for.

Al-Khowârizmî gjev eit geometrisk bevis for 
løysinga si: 

5

5

x

x

Figur 1. Likningstype 4

Oppgåve: Ta utgangspunkt i fi gur 1 og gjer greie 
for al-Kowârizmî si retoriske løysing. Ved vur-
dering av fi gur 1 – og problemet, kan du nytte 
vår symbolske algebra som hjelp.

Al-Khowârizmî si retoriske løysing av proble-
met samsvarar med dei Babylonske løysingane 
av andregradslikningar for kring 4000 år sidan. 
Den geometriske provføringa demonstrerer òg 
den Babylonske arven. 

Men sjølv om Al-Khowârizmî har nytta 
gamle Babylonske kjelder, lukkast han og etter-
fylgjarane hans i å endra fokus av løysinga av 
andregradslikninga frå den aktuelle fastset-
tjinga av sider til kvadratet – til det å fi nna tal 
som stettar visse krav. Td. gjer han greie for rot 
ikkje som ei side i eit kvadrat, men noko som 
er sett saman av einingar som kan bli multipli-
sert med seg sjølv, eller eit tal som er større enn 
eininga som blir multiplisert med seg sjølv, eller 
det som ein fi nn minska ned under eininga, når 
det skal multipliserast med seg sjølv.

Audun Holme, skriv ([5], s.75): ”Hos al-

tangenten 3 2007.indd   37tangenten 3 2007.indd   37 03.09.2007   21:28:4203.09.2007   21:28:42



3/2007 tangenten38

Khowârizmî fi nner vi at ligninger ikke bare er 
noe som oppstår i arbeidet med å løse praktisk 
geometri eller regneproblemer, men ligningene 
selv er de objekter som studeres. Dermed er 
skrittet tatt fra aritmetikk til den nye viten-ska-
pen algebra, og al-Khowârizmî fremstår som 
denne vitenskapens grunnlegger.”

På side 82 skriv han om al-Khowârizmî sin 
etterfylgjar, al-Hasib al-Misri, som noterte: ”Det 
var al-Khowârizmî som først lyktes med en bok 
om algebra, han var pioneren som fant opp alle 
prinsippene i den.” – Audun Holme fortsett: 
”Dette er det tydeligvis nøvendig å presisere 
siden det har vært personer som har villet frata 
den store al-Khowârizmî denne æren.”

I samband med det som er skrive ovanfor, 
må me ta med at Diofantos frå Alexandria også 
må tilskrivast ein viktig plass i utviklinga av 
algebraen. Meir enn eit halvt tusen år før al-
Khowârizmî skreiv ”Hisab al-jabr w’al-mu-
gabalah”, skreiv Diofantos bokverket; ”Arith-
metica”, der det vart innført forkorta algebra 
(algebraisk stenografi ), der det td. var symbol 
for den ukjende opp til 6. potens. Og mens 
al-Khowârizmî berre nytta retorisk algebra, 
innførte Diofantos stenografi  og algebraiske 
symbol meir enn 500 år før. Diofantos hadde 
td. eitt symbol for den ukjende. Men det var 
al-Khowârizmîs ”Aljabr” som gav oss namnet: 
algebra.

Hindualgebraen ([1], s. 184)
Me vil likevel gjeve siste stikk til Diofantos. 
Nedanfor vil me setje opp påstanden om at 
hindualgebraen, som rimlegvis kom til Visdom-
mens Hus i Bagdad, har sine røter i Alexandria 
– frå algebraen som Diofantos arbeidde med.

Hypatia (370–415 e.Kr) er den første kvinna 
me veit om som arbeidde med matematikk 
([4], s. 332–334). Ho underviste ved Akademiet 
i Alexandria, og førelas der om Diofantos sin 
algebra. Ho var ein dugande og populær lærar. 
Studentar kom frå Europa, Asia og Afrika for å 
høyre førelesingane hennar. 

Hinduane var gåverike aritmetikarar og 

dei gav svært gode bidrag til algebraen. Brah-
magupta (ca.598–665 e.Kr) starta opp med ei 
form for stenografi  i algebraen allereide kring 
år 628 e.Kr. Hinduane forkorta algebraen sin på 
ein måte som viser slektskap med Diofantos sitt 
arbeid.

Addisjon Æ sidestilling av dei aktuelle ledda, 
slik som Diofantos,

subtraksjon Æ prikk over subtrahend, Dio-
fantos hadde eit eige minus-symbol,

ukjend Æ ya Æ (ya)vattavat, så mykje som, 
Diofantos innførte eit eige symbol for den 
ukjende (sjå ovanfor).

Tida høver bra
Ovanfor har me sagt at Brahmagupta starta opp 
med ei form for stenografi  i algebraen kring år 
628 e.Kr. Me har og skrive at då Hypatia kring 
år 400 e.Kr. førelas over Diofantos’ ”Arithme-
tica”, kom det studentar frå Europa, Afrika og 
Asia og høyrde på henne. Om det kom studen-
tar frå India til Alexandria då, veit me ikkje. 
Men me kan likevel rekne med at dei emna som 
Hypatia tok opp, må ha nådd til fl eire land, som 
har hatt kontakt med det indiske folket. Me må 
og ta med at i dei hundreåra som fylgde, vart det 
skapt kunst og allsidig vitskap i India, på same 
tid som det blei nedgangstider på alle område i 
Europa. I mange århundre, fram til renessan-
sen, ca. 1000 år seinare, var det stagnasjon i dei 
fl este vitskapar her i vår del av Verda. Mens det, 
som sagt, var gode vilkår for vitskapane i India. 
Som eit døme kan me nemne at omkring år 470 
e.Kr. blei det grunnlagt ein institusjon, som me 
må kalla eit universitet i Sør-Bihar. Studentar 
frå utlandet kunne også bli opptekne dersom 
dei greidde den vanskelege opptaksprøven. I ein 
klosterbygnad, som skal ha vore på sju høgder, 
fekk studentar gratis opphald og undervisning. 
Også mange andre stader i India tok kloster mot 
studentar, og såleis utvikla det seg lærdomssen-
tra for fl eire studentar kringom i det vidstrekte 
landet.

Med utgangspunkt i det som er sagt ovan-
for kan me nok rekne med at kunnskaper om 
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Diofantos sin algebra kom til India før Brah-
magupta si tid. Generelt kan me seie at det var 
så stor aktivitet innafor vitskapen i India på den 
tida at dei rimlegvis greidde å få tak i det meste 
av det beste frå Alexandria. Universitetet i Sør-
Bihar t.d. eksisterte i kring 170 år samstundes 
med Akademiet i Alexandria.

Eg vil takke Sigmund Myklevoll, Bergen, og 
Ole Einar Torkildsen, Volda, for råd og rett-
leiing i samband med utarbeidinga av denne 
artikkelen.
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[6] Nickson, M. (2004): Teaching and Learning 
Mathematics, London, New York: Conti-
nuum

[7] Vygotsky, L.S. (1974): Tænkning og sprog, 
København: Reitzel

[8] Nesselmann, G.H.F. (1842), Versuch einer 
kritischen Geschichte der Algebra, Nach 
den Quellen bearbeitet, Berlin: Reimer

Del 2 av denne artikkelen vert medteken i eit 
seinare nummer av TANGENTEN.

til ”kakestykkeargumentet”. En intuitiv versjon 
er at mangekanter tilpasses sin innskrevne sirkel 
ved å kappe av hjørner. Mangekanter inne i sir-
kler gjøres derimot mer like sirkelen ved å sette 
på nye biter som fyller tomrom. I begge tilfeller 
erstattes krumme kake stykker med stykker med 
rett kant, velbekomme!

En spennende mulighet er å se på romgeome-
triske analogier. Den nye læreplanen, Kunnskaps-
løftet [6], har øket fokus på romgeometri. Føl-
gende generalisering av formelen fra [2] gjelder 
for polyedre som har en innskrevet kule:

 V = r · /3

der O er polyedrets overfl ate og r er radius i den 
innskrevne kula. Dette er en mulig innfalls-
port til oppdagende og utforskende aktiviteter 
med romlige former. Utgangspunktet kan være 
en fysisk modell av en kube med en innskrevet 
eller omskrevet kule. En mulig aktivitet i det 
første tilfellet er avkapping av hjørner. Når kula 
er utenpå, kan elevene prøve å bygge på kuben 
i analogi med det plane tilfellet. Kanskje blir de 
overrasket? Aktivitetene kan skape undring og 
gi et hint om hvorfor det fi nnes bare fem regu-
lære polyedre. God utforskning!
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Live Kristine Callin, Tom Lindstrøm

Holmboeprisen 2007 til
Karl Erik Sandvold

Bernt Michael Holmboe var matematikklæ-
reren til vår store matematiker Niels Henrik 
Abel. Norsk matematikkråd har opprettet Bernt 
Michael Holmboes minnepris (Holmboeprisen) 
for å fremme og belønne god undervisning i 
matematikk. Prisen deles ut årlig til en eller fl ere 
matematikklærere eller et matematikkmiljø i 
norsk grunnskole eller videregående skole.

Prisen ble første gang delt ut i 2005. Da gikk 
den til Svein Hallvard Torkildsen fra grunnsko-
len. I 2006 var Grete Normann Tofteberg pris-
vinner (grunnskolen). 21. mai i år fi kk Karl Erik 
Sandvold (videregående skole) overrakt prisen 
av Abelprisvinneren Srinivasa S. R. Varadhan 
under et arrangement på Oslo katedralskole.

Karl Erik Sandvold har i over 30 år vært en 
sentral person i norsk skolematematikk som 

lærer, sensor, lærebokforfatter, komitemedlem, 
kursholder og faglig debattant. På en enestående 
måte har han maktet å kombinere rollen som 
nasjonal pådriver med nær tilstedeværelse på 
egen skole og tett oppfølging av alle elevgrup-
per.

Karl Erik Sandvold startet sin lærergjerning 
på Norsk Korrespondanseskole (NKS), hvor han 
underviste via brevkurs. Her ble han kjent med 
fl ere av 1970-årenes entusiastiske og dyktige 
matematikklærere, bl. a. Ragnar Solvang, som 
var en av forkjemperne for ”moderne matema-
tikk” i norsk skole. Karl Erik skrev ”Moderne 
matematikk for foreldre”, ”Moderne matema-

Live Kristine Callin, Bjertnes videregående 
skole, Nittedal
Live.kristine.Callin@bjertnes.vgs.no

Tom Lindstrøm, Universitetet i Oslo
t.l.lindstrom@cma.uio.no

Redaksjonen i Tangenten gratulerer årets 
vinner av Holmboeprisen, Karl Erik Sandberg. 
Seinere i bladet fi nner du også en artikkel fra 
hans penn.

tangenten 3 2007.indd   40tangenten 3 2007.indd   40 03.09.2007   21:28:4303.09.2007   21:28:43



tangenten 3/2007 41

tikk for lærere” og underviste i ”moderne mate-
matikk” på TV.

Fra NKS gikk veien videre til Stovner videre-
gående skole og deretter til Oslo katedralskole. I 
sitt daglige virke er Karl Erik Sandvold en struk-
turert, velorganisert og inkluderende matema-
tikklærer med en fremragende evne til å inspi-
rere elevene. Han er entusiastisk og humørfull, 
og hans egen interesse og glede ved faget smitter 
over på elevene  – også på dem som ikke tidligere 
har vist særlig interesse for matematikk. Hans 
initiativ går langt utover det som kreves – fra 
senere år nevner vi bare ”lørdagsmatematikk” 
som et tilbud til elever som sliter med algebra, 
og valgfaget i ”kreativ matematikk” for dem 
som ønsker litt mer og annerledes matematikk. 
Som kollega er Karl Erik Sandvold åpen og gene-
røs – han deler gjerne sine undervisningsopp-
legg med andre, og opptrer gjerne som mentor 
for yngre kollegaer.

Sammen med Stein Øgrim er Karl Erik 
Sandvold hovedforfatter for et av de mest brukte 
læreverkene i matematikk i videregående skole. 
De begynte sitt arbeid i 1970-årene da ”moderne 
matematikk” og formelle metoder var på moten, 
og har senere skrevet stadig nye utgaver tilpasset 
skiftende læreplaner. Med sin faglige dyktighet 
og evne til oppdatering har Karl Erik Sandvold 
hele tiden spilt en sentral rolle i dette arbeidet. 
Det er typisk for hans arbeidskraft, entusiasme 
og perfeksjonisme at han etter hvert også ble 
involvert i den tekniske siden av lærebokpro-
duksjonen.

Karl Erik Sandvold har vært medlem i fl ere 
sentrale komiteer, blant annet i læreplangrup-
pen som reviderte Reform 94 og i det depar-
tementsnedsatte utvalget ”Matematikk i skole 
og samfunn”. Som debattant er Sandvold aldri 
redd for å gå sine egne veier, men han er også 
lydhør for andres meninger, og har en egen evne 
til å fi nne frem til fruktbare kompromisser. I til-
legg til sine egne erfaringer som lærer ved NKS, 
Stovner videregående skole og Oslo katedral-
skole, bygger han sine synspunkter på innspill 
fra sitt store kontaktnett over hele landet.

Karl Erik Sandvold har mesteparten av sin 
karriere i videregående skole, men han har 
alltid vært lett å lokke til undervisning på andre 
nivåer. Vi vil trekke frem hans år som ”skole-
lektor” ved Universitetet i Oslo, der han blant 
annet var med å bygge opp kurset ”MA 115: 
Matematikkens utvikling og egenart” spesielt 
beregnet på fremtidige lærere. Nevnes kan også 
at norske studenter fi kk glede av Karl Erik Sand-
vold de årene han var tilknyttet utvekslingspro-
grammet til The University of Queensland og 
The University of Wollongong i Australia, i regi 
av Bjørknes Privatskole i Oslo.

Karl Erik Sandvold har et bredt og inklude-
rende matematikksyn – hos ham går tekniske 
ferdigheter, teoriforståelse, anvendelser, eksperi-
mentering og estetiske opplevelser hånd i hånd. 
Han er lyttende og nysgjerrig, men han vurderer 
nye innspill opp mot egne erfaringer, og tilpas-
ser dem alltid til egne behov før han tar dem i 
bruk. Som person er han usedvanlig hyggelig og 
imøtekommende – og et oppkomme av humo-
ristiske historier, ofte av selvopplevd karakter. 
Selv om han liker å presentere seg selv som en 
enkel gutt fra Kapp, har Karl Erik Sandvold 
brede kulturelle interesser og store kunnskaper 
– ikke bare i matematikk, men også innenfor 
litteratur og klassisk musikk.
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Karl Erik Sandvold

Om å forstå

Hva betyr å forstå? Hvert år drøfter jeg dette 
med de nye elevene mine ut fra et enkelt kule-
spill. Nedenfor viser jeg spillet på et brett med 
to blå og to røde kuler.

I tillegg til hullene som de blå og røde kulene 
ligger i, er det et ledig hull. Spillet går ut på at 
kulene skal bytte plass etter følgende regler:
– Blå kuler fl ytter seg mot høyre, mens røde 

kuler fl ytter seg mot venstre.
– En kule kan fl yttes til et ledig nabohull.
– En kule kan fl yttes til et ledig hull ved å 

hoppe over en kule av den andre fargen.

I fi guren til høyre viser vi en måte å utføre fl yt-
tingen på for dette brettet. 

Vi trengte altså åtte fl ytt på å fullføre spillet 
med to kuler av hver farge.  Spørsmålet er nå 
selvfølgelig om det fi nnes noen sammenheng 

mellom antall kuler av hver farge, x, og antall 
fl ytt, y.

Ved å spille spillet med løse lapper, mynter, 
eller liknende, fi nner elevene raskt fram til 
denne tabellen:

Antall kuler, x 1 2 3 4

Antall fl ytt, y 3 8 15 24

For å se om punktene i tabellen følger en pen 

Karl Erik Sandvold, Oslo katedralskole
karl.sandvold@oslo-katedral.vgs.no

Tangenten har tradisjon for å gi spalteplass til 
årets vinner av Holmboe-prisen.

Flytt 1

Flytt 2

Flytt 3

Flytt 4

Flytt 5

Flytt 6

Flytt 7

Flytt 8
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kurve, er det naturlig å tegne punktene i et 
koordinatsystem.

1 2 3 4

5

10

15

20

25

x

y

Det ser ut som om punktene ligger på grafen til 
en andregradsfunksjon. Da gjennomfører elev-
ene mine i videregående skole en andregradsre-
gresjon på lommeregneren og fi nner at

 y = x 2 + 2x

Her er det lett å kontrollere at denne formelen 
passer akkurat med verdisettene i tabellen. Elev-
ene synes at problemstillingen er ferdig behand-
let!

Men er den egentlig det? Det er greit at vi 
har funnet en formel som forteller hvordan vi 
skal regne ut antall fl ytt når vi kjenner antall 
kuler av hver farge. Men x 2 + 2x forteller jo ikke 
noe om hvordan vi har fl yttet de blå og de røde 
kulene!

Når jeg presenterer den siste problemstillin-
gen for elevene, tror de først at jeg er misfor-
nøyd med at de har funnet x 2 + 2x ved å gjøre 
en regresjon på lommeregneren. De begynner 
derfor ofte å analysere problemet nærmere i en 
tabell på denne måten:

Antall kuler Antall fl ytt

1 3 = 1 · (1 + 2)

2 8 = 2 · (2 + 2)

3 15 = 3 · (3 + 2)

4 24 = 4 · (4 + 2)

x x · (x + 2)

Ved å multiplisere ut parentesen, får elevene den 
samme formelen

 y = x · (x + 2) = x 2 + 2x

Men jeg hevder fremdeles at det er ikke noe som 
er gjort til nå som knytter fl yttingen av de blå og 
røde kulene til den formelen vi har funnet.

Elevene har blitt fl inke til å prøve seg fram og 
tippe formler, men de må som regel ha hjelp til 
å knytte formelen til den konkrete situasjonen 
den skal beskrive. Jeg må derfor hjelpe dem til å 
analysere situasjonen nærmere på en fi gur.

x røde kuler

(x + 1) plasser

· · · · · ·

Vi ser at den blå kula som står lengst til høyre 
må fl ytte seg forbi den åpne plassen og i tillegg 
plassene til x røde kuler. Til sammen blir det 
(x + 1) plasser. 

Den neste blå kula må fl ytte seg like mange 
plasser, altså (x + 1) som vist på fi guren.

x røde kuler

(x + 1) plasser

· · · · · ·

Da det er x blå kuler, må de altså til sammen 
fl ytte seg x · (x + 1) plasser.

Tilsvarende må de x røde kulene også fl ytte 
seg til sammen x · (x + 1) plasser.

Hver gang en kule hopper over en kule av 
en annen farge, sparer vi en plass. For å full-
føre spillet, må x kuler hoppe over x kuler. Altså 
sparer vi til sammen x · x plasser.

Nå kan vi lage en formel for antall fl ytt:

y = blå fl ytt  + røde fl ytt – antall overhopp
   = x · (x + 1) + x · (x + 1) – x · x
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Egentlig ville jeg ha stoppet her, da jeg har 
funnet en formel som konkret forteller hva som 
skjer i spillet. Men i matematikk er vi jo vant til 
å forenkle formlene mest mulig, så da får vi vel 
gjøre det her også:

y = blå fl ytt  + røde fl ytt – antall overhopp
   = x · (x + 1) + x · (x + 1)  – x · x
   = x 2 + x + x 2 + x – x 2

   = x 2 + 2x

Nå har formelen blitt den samme som den vi 
fant ved regresjon. Samtidig har sammenhengen 
med spillet forsvunnet bak kulissene.

Det er min erfaring at elever har nytte av å ha 
vært med på denne type diskusjon noen ganger 
i løpet av sin skoletid. Til slutt nevner jeg at det 
fi nnes mange interaktive varianter av dette spil-
let på nettet i form av frosker som skal bytte 
plass og lignende.

Christoph Kirfel:

Eksperimentering med 
matematikk 1 og 2
I disse to bøkene blir matematikk 
spennende, en ser nye sammenhenger 
og stiller nye spørsmål. Samtidig som 
bøkene er matematikkfaglige er de også 
bøker om metode. De konkretiserer en 
undervisningsmetode der eksperimentet står 
sentralt. Bøkene kan være aktuelle både i 
videregående skole og lærerutdanningen.

Eksp. med matematikk 1: 275,–
Eksp. med matematikk 2: 298,–

bestilling@caspar.noPytagoras’ setning illustrert i Cabri. Les ”På 
nett”side 23 eller www.caspar.no/tangenten/
nr307/paanett.html
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Jeg er fast leser av ”Tangenten”. I lederen 1/2007 
fant jeg denne invitasjonen:

Ja, jeg har lyst til å ta imot 20 skrittellere 
(gratis) til min klasse. Jeg vil gjerne bruke 
skrittellerne i matematikkundervisningen. 
Jeg sier ja til å skrive en kort artikkel om 
hvordan vi har brukt skrittellerne i mate-
matikken (om mulig med noen elevfortel-
linger), hvordan vi eksperimenterte 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 
klassesett!

Jeg slo til og fi kk skrittellere. Elevene var med 
fra første stund. Nå måtte vi planlegge.

Første matematikktime gikk ut på å fi nne 
områder i matematikken hvor vi kunne bruke 
skrittelleren. En idemyldring måtte til. Elevene 
var fl inke og vi oppsummerte på tavla. Ei fl ink 
jente noterte og alle ideer ble med. Virkemåte, 
problemstillinger og anvendt matematikk.

Ideforslag
Prosjekt SKRITTELLER
Virkemåte:  
– løpe, gå, hoppe, oppover, nedover, bort-

over,
– regnes alle skritt med? 
– antall skritt dag/time/uke …
– virkemåte, innstillinger, tåler den fuktig-

het/vann?

Problemstillinger:
– Hva er lengden av et skritt?
– Hvor mange skritt per dag?
– Er det forskjeller på opp/ned og bortover?
– Er det forskjeller på elevene?
– Kan den brukes til å fi nne lengden av f.eks 

Listahallen, fotballbanen?
– Er det forskjell på løping og vanlig spasering?
– Forskje ller på å gå bakover/framover?
– Forskjell på ukedagene? (fridag/skoledag)

Hva slags matematikk kan anvendes:
– Summere (hele klassen, ukedager)
– Forskjeller (størst – minst)
– Gjennomsnitt, median, variasjonsbredde, 

typetall.
– Diagrammer (både på papir og PC), fl ere 

typer.
– % regning og brøk
– Funksjoner
– Fart vei og tid. 

Frank Gitlestad

Skritteller

Frank Gitlestad, Lista ungdomsskole
frank.gitlestad@libus.no
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Vi har nå laget et skjema hvor elevene plotter 
inn hvilke lengder de har gått det siste døgnet. 
Skjemaet skal vi bruke i et regneark mandag 16. 

april. Vi har som mål å lære litt mer om bruken 
av regnearket, formler og grafi sk framstilling.

Om målet ble nådd er noe usikkert men alle 
elevene arbeidet ivrig, hjalp hverandre og testet 
ut formler, layout og mye mer. 

Hvis man studerer tabellen så ser man fort at 
dagene står øverst og summen nederst. Hvordan 
løser man det? Elevene var vant med at to rader 
eller kolonner ved siden av hverandre dannet 
grunnlaget for et diagram. Så her måtte de 
lære seg at ctrl-tasten kunne hjelpe til å velge ut 
kolonner/rader fra fl ere plasser i tabellen. Resul-
tatet ble som vist: en framstilling av totalsum-
men per dag og elevsummen for hele perioden.

=SUMMER(D2:D21)
Denne funksjonen kjenner de fl este og alle 
skjønner hva den innebærer.

Funksjonen STØRST og MINST ble godt 
mottatt. Men MINST gav oss bare tallet 0. Det 
visste vi jo men hvordan fi nner man det minste 
tallet som ikke er null. Vi fant funksjonen som 
kunne gi det 2. minste eller det 20. minste om 
du vil. Ved å teste fant vi at det 19. minste var 
null mens det 20. minste gav 1200.

GJENNOMSNITT var en kjempebesparelse i 
forhold til å regne det ut på egen hand.

Elevene hadde dessuten et hjemmearbeid 
hvor de skulle lage egne oppgaver, vise hvordan 
de løste problemet og levere inn.

Flest skritt på en dag: 27080
=STØRST(C2:L21)

Færrest skritt på en dag: 1200
=N.MINST(C2:L21;20)

Gjennom snitt: 10331
=GJENNOMSNITT(C2:L21)
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Denne boka kom ut høsten 2006 og er tilpasset 
den nye rammeplanen for barnehagen. Bokas 
innhold er ordnet slik at det teoretiske grunnla-
get for matematikken kommer først i boka, mens 
de praktiske tipsene om aktiviteter er samlet i et 
avsluttende kapittel. Boka signaliserer i så måte 
et ønske om at førskolelærerne skal være profe-
sjonelle pedagoger med en teoretisk faglig ballast 
som de kan trekke veksler på, uavhengig av den 
til enhver tid gjeldende fagplan. Dette gjelder 
også matematikken. Alternativet er funksjo-
næren som følger ferdige oppskrifter for hva og 
hvordan de skal gjøre alt mulig. Mange vil nok 
føle at det å opptre som profesjonell i den for-
stand som boka forutsetter, stiller vel store krav 
til yrkesutøvere som først og fremst føler seg som 
pedagoger, men sett ut fra de ønsker om faglig 
oppgradering i barnehagen som ligger til grunn 
for den nye rammeplanen, er det selvfølgelig 
ønskelig at førskolelærerne stiller sterkest mulig 
også rent faglig. Matematikk er et mangslungent 
tema, der det er stor fare for misoppfatninger 
eller halvfordøyd kunnskap. Derfor er teori nød-

vendig. Boka tar utgangspunkt i dette.
Bokas sterkeste side er etter min oppfat-

ning det innledende kapittelet om matematikk 
i barnehagen. Her signaliserer forfatterne fl ere 
viktige holdninger til og oppfatninger om faget, 
men som ikke alltid etterleves i barnehage og 
skole. Til en viss grad bryter de også med opp-
fatninger som synes å dominere i norsk skole. 
Hovedpunktene er at matematikk er noe annet 
enn ørkesløs vandring fra regel til regel, og at 
tradisjonell undervisning gjør det umulig for 
barn selv å løse matematiske problemer. For-
fatterne ønsker å øke personalets og foresattes 
muligheter til å stimulere barna til matematisk 
tenkning. Forfatterne mener at mange lærere 
synes å tro at urefl ektert handling fører til mate-
matisk forståelse.

Et annet viktig avsnitt med noe av de samme 
kvalitetene er kapittelet om tallbegrepet. Her sies 
det at barn tar lett tallene som system, men at de 
gjerne roter med enkelttall. Et viktig punkt er 
at det er en stor feil å tro at barns tallforståelse 
bygges opp ett og ett tall fra de små tallene og 
oppover. Barn er fascinert av store tall. De for-
står at tallene utgjør et stort system. Det sentrale 
er å lære ulike aspekter ved dette systemet.

For å sette stoffet i et kulturelt og historisk 
perspektiv innholder boka også et kapittel om 
andre tallsystemer, både systemer fra nyere tids 
fangstkulturer og fra historiske høgkulturer. Et 

Einar Jahr og Oddveig Ødegaard: 
Matematikk i barnehagen. Antall, rom og form.
Sebu forlag, 2006
Sider: 148
Pris: 317,– 
ISBN 9788291529240
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særlig interessant poeng er at vårt muntlige tall-
system er et multiplikativt system.

Foruten disse kapitlene innholder boka vik-
tige kapitler om lek som pedagogisk metode: Lek 
i matematikken og matematikk i leken. Dette er 
stoff som førskolelærere forhåpentlig vil kjenne 
seg godt igjen i. Det samme gjelder kapitlene 
om Piaget og Vygotsky. Boka gir en veldig grei 
oversikt over viktige elementer i teoriene til disse 
to personene. Styrken i framstillingen er etter 
min vurdering sammenligningen mellom dem 
og signalene som gis om at de to teoretikerne 
utfyller hverandre, selv om de hadde oppfatnin-
ger som ikke lar seg forene på ett sentralt punkt, 
nemlig om språkets rolle i læringsprosessen.

Boka inneholder også et kapittel om formell 
logikk. Dette kapittelet vil sannsynligvis falle 
tungt for mange. Kapittelets sterkeste side er 
påpekingen av at barns logikk ikke alltid følger 
den formelle. Slik er det nyttig å lese kapitte-
let, for å kunne forstå hva forskjellene går ut på. 
Derimot vil jeg tro at de fl este vil falle av lasset 
når det gjelder for eksempel framstillingen av 
bevisstrukturer. Det er imidlertid ikke nødven-
dig å få med alle detaljer her for å ha utbytte av 
kapittelet.

Boka inneholder et meget interessant kapittel 
om geometri. Her klargjøres forskjellen mellom 
topologisk, projektiv og euklidsk geometri på en 
grei måte, og gir gode eksempler på hver enkelt 

type. Det går tydelig fram at alle tre begrepene 
er relevante i førskolens matematikk, i hvert fall 
for dem som ønsker å ha et teoretisk overblikk 
over barns tenkesett. Samtidig får vi vite at det 
i dag legges det mindre vekt på formell, logisk 
geometri og mer vekt på intuitiv geometri og 
helhetstenkning.

Måling er et viktig begrep i alle samfunn. 
I moderne samfunn er måleenhetene av nød-
vendighet standardiserte. I bokas kapittel om 
måling diskuteres dette nøye. Det påpekes at 
barn ikke har forståelse av dette behovet, og 
at man for mindre barn bør nøye seg med mer 
uformelle måleenheter. Samtidig får vi en grei 
teoretisk innføring i hva måling egentlig er for 
noe, dvs. sammenligning med en valgt enhet.

Bokas siste kapittel inneholder et vell av prak-
tiske tips. Her skulle det være nok å øse av for 
noen og enhver. For dem som er mest opptatt 
av den praktiske hverdagen, er det fullt mulig å 
lese dette kapittelet først. Ingen bør imidlertid la 
være å ta med seg resten av boka. Den teoretiske 
innsikten man kan få i de innledende kapitlene 
er nødvendig dersom man skal ha en profesjo-
nell holdning målt mot de krav som stilles i den 
nye rammeplanen. Med dette anbefales boka 
som lærebok for framtidige førskolelærere og 
som etterutdanning for de nåværende.

Ronald Bradal
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En historie om det reelle og det imaginære
Roten av minus en (2006) er ytre sett en dag-
boksroman skrevet av Atle Næss, mannen som 
skrev den prisbelønte biografi en om Galileo 
Galilei (2001) og Munch. En biografi  (2004) . Vi 
står altså overfor en forfatter som har refl ektert 
atskillig over forhold mellom fi ksjon og fakta og 
mellom historien og historiens betydning for vår 
egen måte å forstå nåtiden på. I tillegg til denne 
fascinasjonen over historiens forhold til fakta og 
fi ksjon har også Næss begått en bedriftshistorie 
om Hafslund (1998). 

Boken det skal handle om her, er ingen bio-
grafi . Den er defi nitivt en roman, dog er den på 
et vis en roman om skrivingen av en biografi . 
Uansett er den – i tillegg til å være en fasci-
nerende historie – også en tekst med atskillig 
metatekstlige perspektiver – og for matemati-
kere – en rekke svingslag mot standens selvfor-
ståelseskultur, eller skulle vi heller si mot sam-
funnets matematikerklisjeer? Her er det ikke 
mulig å passere side femten før man allerede 
har falt i tanker…

Roten av minus en består av en kort ram-

mefortelling der en datter melder sin far for-
svunnet og boken innledes av selve samtalen 
på politikammeret og avsluttes med forsvin-
ningssakens politidokumenter og en avsluttende 
samtale mellom jeg-personens kone og politiets 
representant. 

Fortellingens kjerne er imidlertid dag-
boksnotater som datteren har funnet på den 
forsvunne farens PC – rettere sagt dokumentet 
Riemannarbnot.doc Dokumentet er utformet 
som dagboksnotater ført i pennen av en mate-
matiker ved navn Terje Reinert Huuse. Han har 
fått stipendiepenger for å skrive biografi en om 
Bernard Riemann. Som vi ser er vi allerede inne 
i fi ksjonens labyrinter. Her er altså en bok for 
litterater og litteraturteoretikere så vel som for 
matematikklærere. Den handler nok om Rie-
mann, men aller mest handler den om å leve 
i spenningsfeltet mellom det fornuftige og det 
emosjonelle, det trivielle og det tragiske, det 
traurige og det lidenskapelige.

Romanens jeg-fi gur havner på utroskapens 
skrå og lidenskapelige bredder gjennom sitt 
arbeid med biografi en. Og det attpå til med 
en tysksfi lolog!  Intet nytt under solen da? Jo 
da. Romanen utviser originalitet i form, særlig 
i det kompositoriske og det språklige. Men 
skaper disse til dels originale trekkene en bok 
for menigmann? For han som verken synes at 
fi ffi g komponerte fi ksjonstekster eller under-

Atle Næss: Roten av minus en
Gyldendal, 2006
Sider: 193
Pris: 339,–
ISBN 9788205353602
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lige sammenhenger mellom primtall er særlig 
interessant? Når lesingen er slutt,  er det  kan-
skje begrenset innsikt vi har fått i lidenskapens 
natur, og når sant skal sies, er det vel ikke de 
store matematiske innsikter vi får heller. Men 
det er et spennende grep å la historien om 
nåtidsmennesket Huuse seile av sted på refl ek-
sjoner over matematikeren Riemanns historiske 
betydning.

For denne anmelderen, som både er mate-
matikklærer og samtidig profesjonelt forpliktet 
til å teoretisere over fi ksjonsprosaens forhold 
til virkeligheten, er dette selvsagt en godbit og 
uten tvil en bok å henvise de mest småfi losofi ske 
matematikkelevene til når de skal skrive sær-
emne i norsk. Det er også en bok å henvise alle 
mine matematikklærerkolleger til. Den er tidvis 
et sant svir å lese for mattelærere med ømme 
selvbilder og stor – men fjern – samfunnsre-
spekt. Her er en rekke av realist- og humani-
oraklisjeene utfordret og boken gir mange gode 
anledninger til å revurdere mytene om hveran-
dre og verden. Eller hva sier du når du får tygget 
på dette sitatet allerede på side 11:

Ja, transseksualitet og sjelevandring er mer 
håndgripelig og langt mer akseptert som 
samtaleemne i selskapslivet enn primtall. 
Men ennå kan jeg i gode stunder overvel-
des av tanken på denne magiske, unnvi-

kende serien som skyr enhver håndgripelig 
formel, som dukker opp gjennom hele 
tallrekken lik ujevne pulsslag. 

Og litt lenger ned i teksten om konen Karin

Hun likte at jeg trakk en tydelig tråd 
mellom barndom og nåtid, hun mente vel 
at jeg var en ung mann med retning.
Det trodde jeg også den gangen. Men nå er 
jeg ikke så sikker lenger.

Sitatet viser teksten vilje til å formidle fascina-
sjon over deler av matematikken. Den kan jeg 
dele. Men kan en lekmann forstå metaforenes 
skjønnhet? Blir ordet retning  i sitatet her til-
strekkelig fl ertydig for en leser som ikke har 
noe forhold til ikke-euklidsk geometri? Hva 
med primtallsrekkens ujevne pulsslag? Mange 
har nok dessverre et for uklart forhold til mate-
matikkens begreper til å få glede og refl eksjons-
dybde ut av den skjønnhet og språklige fi nesse 
Næss serverer i Roten av minus en. Slik sett har 
Næss laget en roman som stiller spesielle krav 
til sine lesere, om enn ikke så store. Effekten 
er nok likevel kanskje en unødig avgrensing av 
leserkretsen.

(fortsettes side 22)
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Olga Dehli Herbjørnsen

ROM, FORM OG TALL
Matematikkdidaktikk for grunnskolen 
Denne nyreviderte utgaven av Rom, form og tall er en videreføring av forrige bok (Rom, form og tall.
Matematikkdidaktikk for barnetrinnet, 1998), men omfatter nå hele grunnskolen. Det er lagt vekt på
problemer som er velkjente også på de øverste klassetrinnene i ungdomsskolen. Det er tatt med ideer,
oppgaveforslag og eksempler på ulike utarbeidede løsningsforslag og aktiviteter innenfor hvert 
arbeidsområde. Boka er tverrfaglig og egner seg også 
for GLSM-studiet.

Arbeidsmåter og bruk av folkematematikk er også i 
denne boka behandlet i tråd med L97, Generell del, 
som fortsatt gjelder. Fagstoffet og målet for opplærin-
gen er tilpasset Kunnskapsløftet. Den viser hvordan
kunnskap om tall og geometri kan bygges opp som
et enhetlig løp fra 1. til 10. klasse ut fra aktiviteter 
i hverdagen og kjennskap til matematikkens 
historiske utvikling. 

Dette er en bok om å undervise i matematikk. 
Den er skrevet for lærerstudenter og lærere på
alle trinn i 10-årig grunnskole – og det store
flertall av elever som ikke skal bli mate-
matikere, men få glede og praktisk nytte
av skolematematikken.

www.universitetsforlaget.no
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Audun Holme
DA MATEMATIKKEN BLE TIL
Matematikkens historie er rik og spennende. 
Denne boka beskriver hvordan matematikkfaget ble til, 
og skisserer utviklingen helt fra de 35 000 år gamle 
tellestrekene til bruken av binære tallsystemer i 
dagens datateknologi.

Gjennom anekdoter og fortellinger får du innsikt i 
en spennende og utfordrende verden.

«En må berømme professor Audun Holmes framstillingsform. 
Det er nemlig stoff her vanlige lesere tror de ikke vil skjønne 
bæret av, men det er plantet inn i så mye spennende, 
historisk stoff omkring personer og hendelser at det blir 
begripelig.»

KIRSTEN VIKER LUNDE, OPPLAND ARBEIDERBLAD

Kr 229,-
Boka kan kjøpes hos din lokale bokhandel eller på www.damm.no
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Nasjonalt senter for 
matematikk i opplæringen
Realfagbygget A4, NTNU
7491 Trondheim
Telefon: +47 73 55 11 42
Faks: +47 73 55 11 40
merete.lysberg@matematikksenteret.no

Vitensenteret Innlandet 
og Realfagsnettverk
Hanne Marken Dalby

”Vitensenteret Innlandet, det er Tina. 
Nei, nå før sommeren er det dessverre 
helt fullbooket. Ring igjen kjapt etter 
sommerferien, når du planlegger høsten, 
så bestiller du et besøk på et tema som 
passer til det dere jobber med ellers. Ja, 
alle temaene våre står beskrevet på hjem-
mesiden vår.” Slike telefoner har jeg hørt 
fra nabokontoret noen få ganger denne 
våren, og det hadde jeg aldri trodd da jeg 
første gang hørte tanken om et vitensen-
ter på Gjøvik for seks år siden.

Litt historikk
Jeg var på et matematikkurs på Gjøvik i 2001 
da jeg første gang hørte Ole Christian Skat-
tum snakke om et vitensenter for Oppland 
og Hedmark, på Gjøvik. ”Hvordan skal det 
kunne gå, i en så liten by?”, tenkte jeg, ikke 
helt overbevist om at jeg som matematikklæ-
rer ville benytte meg av et slikt tilbud i særlig 
grad. Men Ole Christian hadde trua og fi kk 
med seg fl ere som dro i samme retning, i til-
legg til at en nasjonal satsing på vitensentre 
kom veldig beleilig for prosjektet på Gjøvik. 

Veien fram mot å bli et av de regionale viten-
sentrene i Norge har vært lang, men tirsdag 27. 
februar 2007 hadde Vitensenteret Innlandet 
høytidelig åpning med statsråd Øystein Dju-
pedal i spissen.

Et av fl ere tiltak i realfagsatsinga
Vitensenteret Innlandet er et av fl ere regionale 
vitensentre i Norge. Som de andre er vi for-
pliktet til å følge sentrale føringer, og vi har 
en formell rolle i det 13-årige skoleløpet. I 
Kunnskapsdepartementet realfagsatsning er 
vitensentre et av de mest sentrale tiltakene 
for å heve nivået i realfag i den norske skolen. 
Hvordan vi på Vitensenteret Innlandet jobber 
mot grupper fra barnehager, grunnskole og 
videregående, kan du lese mer om senere 
i artikkelen, men først vil vi fortelle om et 
prosjekt der vi går fra å være et tiltak til å ta 
ansvar for et tiltak! 
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Vår store satsing: Realfagsnettverk
Vitensenteret Innlandet har innledet et spen-
nende samarbeid med Matematikksenteret og 
Naturfagsenteret. Målet med samarbeidet er å 
utvikle et Realfagsnettverk i innlandsfylkene 
Oppland og Hedmark. Men hva er formålet 
med et slikt nettverk, og hvordan skal det fun-
gere? 

Matematikksenteret og Naturfagsenteret 
har allerede ressurspersoner/ambassa dører 
som arbeider for å spre informasjon om nye 
arbeidsmåter og utvikling i fagene fra de 
nasjonale sentrene ut til lærerne. Begge sen-
trene ønsker imidlertid at kompetansen de 
sitter på skal komme ut til fl ere lærere, sam-
tidig som Vitensenteret Innlandet ønsker å 
være en viktig aktør i kompetansehevingen 
i realfagene. Dette er noe av grunnlaget for 
samarbeidet mellom de tre sentrene! 

I Realfagsnettverket skal Vitensenteret 
Innlandet skaffe to realfagslærere fra hver av 
regionene i Oppland og Hedmark, til sammen 
tjue lærere. Disse lærerne blir nøkkelperso-
nene i Realfagsnettverket! Sentrenes jobb blir 
å oppdatere lærerne faglig i de aktuelle fagene, 
blant annet ved å gi dem muligheten til å delta 
på nasjonale konferanser og samlinger i regi av 
nettverket. Matematikksenteret og Naturfag-
senteret har det faglige ansvaret for nettverket, 
mens vitensenteret har ansvaret for driften av 
nettverket. Utdanningsdirektoratet er blant 
aktørene som støtter nettverket økonomisk. 

Kick-off på Realfagsnettverket 
I skrivende stund er de fl este av de tjue lærerne 
på plass i nettverket. Alle samles på Gjøvik 18. 
– 19. september, og målet er at lærerne i etter-
kant av denne samlingen skal være motiverte 
og klare til å gjennomføre tiltak for lærere og 
elever i sin egen region. 

Gjennom Realfagsnettverket håper Mate-
matikksenteret og Naturfagsenteret at veien 
fra sentrene og ut til hver enkelt lærer blir 
kortere. Sentrene sitter på mye kompetanse 
som per i dag ikke når ut til alle lærere. Gjen-

nom nettverket vil alle regioner 
i Oppland og Hedmark ha to 
lærere som har tett oppfølging 
av de nasjonale sentrene, og 
forhåpentligvis vil det føre til 
at spredningen av blant annet nye, elevaktive 
arbeidsmåter går raskere. Målet for alle invol-
verte parter, og ikke minst Naturfagsenteret 
og Matematikksenteret, er at denne spred-
ningsmodellen blir vellykket, slik at den kan 
videreutvikles og brukes i samarbeid med de 
andre regionale vitensentrene senere.

Vitenperiferien – 
uavhengig av lokalene på Gjøvik
Vitensenteret Innlandet har vært i drift lenge 
før selve senteret åpnet i år. Siden 2004 har 
lærere og elever i Hedmark og Oppland del-
tatt på ulike opplegg i regi av vitensenteret: 
Sommeringeniør med brobygging, vannkraft-
verk og solenergi for elever på 9. trinn; For-
skerkurs i samarbeid med Høgskolen i Hed-
mark, der lærerstudenter i naturfag har hatt 
praksis knyttet til eksperimentkurs på 5. og 
6. trinn; First Lego League med vitensenteret 
som arrangør av den lokale fi nalen. I tillegg 
har vitensenteret vært med i den regionale og 
nasjonale juryen i Nysgjerrigper og deltatt på 
ulike arrangementer for skoler og barnehager 
i innlandet. Vitensenteret Innlandet har altså 
jobbet mot skoler og elever i innlandsfylkene 
på ulike måter i fl ere år, noe vi kommer til å 
fortsette med også i tiden framover, men fra 
mars 2007 skulle vi også ta imot klasser i det 
nyåpnete senteret.

Dramatiseringer, forarbeid og etterarbeid
Tilbake til telefonsamtalen i starten av 
artikkelen. Det har heldigvis ikke skjedd 
så ofte at vi må avvise grupper, men utover 
våren ble timeplanen vår ganske så full. 
Men hvorfor kan vi ikke bare ta imot alle 
som ønsker å komme? Vi har jo lokaler 
med plass til mange besøkende om gangen! 
Vitensentre rundt omkring jobber på ulike 
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måter, og Vitensenteret Innlan-
det har, etter en lang og til tider 
slitsom prosess, valgt en peda-
gogikk som krever tett pedagog-
dekning og relativt få grupper i 

sentret samtidig. Våren 2006 ansatte viten-
senteret Petra Skoglund, pedagog fra NAVET, 
som er et anerkjent vitensenter i Borås, Sve-
rige. NAVET har i fl ere år rendyrket en peda-
gogikk der gruppene kommer på et bestemt 
tema, og dramatisering er et viktig element 
i alle temaer. Ved å ansette en pedagog med 
lang erfaring fra NAVET, gjorde Vitensenteret 
Innlandet et valg om at det var denne peda-
gogikken vi skulle jobbe etter! Grupper som 
kommer til vitensenteret møter et annet senter 
enn om de kommer med familie eller venner. 

Under besøket jobber gruppene med et 
bestemt tema, for eksempel menneskekrop-
pen, astronomi, målestokk eller robotpro-
grammering, og vi ønsker at de skal komme 
hit mens de jobber med det samme temaet på 
skolen. Vårt mål er å være med på å forsterke 
elevenes læring, samtidig som vi ønsker å vise 
elevene at det er spennende, morsomt og ikke 
minst relevant å jobbe med realfagene! 

Høsten 2007 på Vitensenteret Innlandet
Som de fl este andre pedagoger ser vi for oss 
en travel oppstart av skoleåret! Fullføring 
av arbeidet med ti ulike temaer, deltagelse 
på LAMIS sommerkurs og planleggingsdag 
i Gjøvik kommune og fl ere kurs for førsko-
lelærere og lærere er noen av stikkordene for 
august måned. Og deretter begynner det mest 
spennende: Å ta imot grupper, kanskje nett-
opp din?  

Forhåpentligvis blir det stor aktivitet 
og høyt tempo i senteret, uten at vi også til 
høsten må avvise grupper som ønsker å legge 
ei annerledes undervisningsøkt hit!

En siste oppfordring:
Vitensenteret Innlandet er til for deg! Vi 
ønsker selvfølgelig at du skal komme til oss 
i Brenneriet på Gjøvik, men du kan også lese 
mer om oss på hjemmesiden vår: www.viten-
senteret.no. Ta kontakt dersom du har inn-
spill eller ønsker, ros eller ris. Vi ønsker et tett 
samarbeid med pedagoger på alle trinn i det 
13-årige utdanningsløpet og hører gjerne fra 
nettopp deg!

tangenten 3 2007.indd   54tangenten 3 2007.indd   54 03.09.2007   21:28:4603.09.2007   21:28:46



Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen 55

Årets Kenguru er over, og tilbakemeldingene 
fra lærere som har gjennomført konkurran-
sen med sine elever gir oss verdifull informa-
sjon. Det som umiddelbart kommer fram er at 
mange opplever settet for 6. og 7. trinn, Ben-
jamin, som vanskelig. Dette må nok sees i lys 
av at dette er oppgaver beregnet for elever helt 
fra 6.–8. trinn, og da vil nødvendigvis van-
skegraden oppleves som stor for de yngste. 
Overgangen fra å være eldst i klassen, Ecolier 
(4.–5. trinn), til å være yngst i klassen Benja-
min, er utfordrende for fl ere elever.

Det er viktig at sammensetningen av opp-
gaver er slik at det gir god variasjon både i 
oppgavetyper og vanskegrad. Vi ser at det i år 
ble mange krevende oppgaver, og dermed opp-
levde litt for mange elever at de ikke fi kk til 
oppgavene. Dette er selvsagt uheldig, spesielt 
i første del av oppgavesettet. Arbeidsmengden 
var også såpass stor at fl ere fi kk lite tid på de 
siste oppgavene.

Det er alltid spennende og utfordrende å 
sette sammen et oppgavesett. Vi ser at det også 
er ulike oppfat-
ninger blant del-
tagerlandene hva 
som anses som 
vanskelig og hva 
som oppleves 
som lett. Det er 
ikke like enkelt 
å få gjennomslag 
for de oppgaver 

en sjøl synes passer best for norske elever, når 
det foreligger oppgaveforslag fra over 30 nasjo-
ner som skal sammenfattes til et sett. 

Samtidig er det ikke alltid samsvar mellom 
det vi som matematikklærere tror er vanske-
lig og elevenes oppfatning av det samme. Et 
eksempel på en slik oppgave kom fra Italia, 
som etter hvert ble kalt det italienske problem. 
Den ble forkastet i Ecolier-settet, men blant 
besvarelsene i Benjamin ser vi at denne oppga-
ven var en som mange elever hadde løst riktig. 
I samtaler med elever så vi også at denne opp-
gaven ble oppfattet som grei. Mye greiere enn 
det vi på forhånd hadde antatt.

Tabellen på neste side viser andel riktige 
svar i årets konkurranse. Det er liten forskjell 
mellom resultatene for 6. og 7. trinn, noe som 
overrasker oss litt. På tre oppgaver har begge 
trinnene samme resultat (oppgave 3, 18 og 19). 
Selv om forskjellen ikke er så stor, har faktisk 
elevene på 6. trinn svart mer riktig enn elev-
ene på 7. trinn på seks av oppgavene (1, 2, 6, 
9, 12 og 24). 

Resultater fra årets konkurranse
Anne-Gunn Svorkmo
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Av de 11 000 påmeldte elev-
ene i årets Kengurukonkur-
ranse ble 4 589 elevresultater 
registrert. Når en lærer melder 
på sine elever, er det frivillig 

om han eller hun ønsker å registrere elevenes 
resultater etter at konkurransen er gjennom-
ført. Vi er avhengige av å få tilbakemeldin-
ger på oppgavene for å kunne gjøre neste års 
oppgaver enda bedre. Derfor premierer vi 
beste poengsum på hvert 
trinn med fl otte spillpre-
mier. I tillegg trekker vi 
ut en tilfeldig elevgruppe, 
en gruppe for hvert av de 
fi re trinnene, som også får 
tilsendt en premie for å ha 
deltatt i Kengurukonkur-
ransen. Flere trøstepremier 
er også sendt ut. 

Vi mener det er viktig 
å velge gode, men enkle 
tre-poengsoppgaver for å 
støtte elevene i oppstarten 
av konkurransen. Tre-po-
engsoppgavene bør stort 
sett være ett-stegs opp-
gaver som kan løses ved 
kun en regneoperasjon. 
Oppgavene i år var for-
holdsvis arbeidskrevende, 
og det kan nok føre til at 
en del elever rett og slett ga 
opp underveis. I og med at 
oppgavene er fl ervalgsopp-
gaver, er det heller ikke like 
lett å se hvor mye arbeid 
elevene legger i besvarel-
sene. Derfor kan det være 
gunstig å ta igjen oppga-
vene etter avsluttet kon-
kurranse. Elevene kan da 

ECOLIER BENJAMIN

Oppgave 4 årstrinn 5 årstrinn 6 årstrinn 7 årstrinn

1 71% 73% 73% 72%

2 87% 87% 43% 39%

3 22% 24% 48% 48%

4 57% 58% 65% 72%

5 17% 19% 32% 34%

6 52% 57% 57% 53%

7 25% 35% 16% 19%

8 48% 50% 31% 32%

9 54% 70% 24% 21%

10 26% 35% 27% 31%

11 17% 22% 43% 47%

12 19% 30% 30% 28%

13 27% 40% 34% 37%

14 54% 65% 27% 32%

15 36% 45% 50% 53%

16 10% 19% 29% 30%

17 26% 39% 33% 35%

18 20% 26% 19% 19%

19 14% 14%

20 33% 40%

21 12% 16%

22 23% 27%

23 22% 26%

24 10% 9%

diskutere oppgavene i grupper og bli enige om 
riktig svar. Vi har erfaring med at en slik pro-
sess kan gi gode matematiske diskusjoner.

Nytt for Kenguru 2008 er at elever på 8. 
trinn kan delta.

Mer opplysning om konkurransen fi nnes 
på  www.matematikksenteret.no.
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”Alle teller”!
 – veiledning om, og kartlegging av 
tallforståelse

”Alle teller!” er en håndbok for alle lærere 
som underviser i matematikk. Håndboka er 
utarbeidet av Alistair McIntosh, og oversatt 
til norsk og omarbeidet av Ingvill M. Stedøy- 
Johansen og May Renate Settemsdal. ”Alle 
teller!” inneholder kartleggingstester og vei-
ledning om misoppfatninger og misforståelser 
på området tall og tallforståelse. Dette mate-
rialet er et unikt oppbygd system av viktige 
matematiske begreper innenfor området tall, 
tallforståelse og tallbehandling i grunnsko-
len. I materialet belyses hvilke begreper som 
er viktige, hvordan de best kan bygges opp, 
mulige innfallsvinkler for å unngå misforstå-
elser og misoppfatninger, tester til å avdekke 
slike, og forslag til tiltak som kan settes inn 
når slike misoppfatninger har blitt etablert 

hos elever. 
Materialet gjennomsyres 

av Alistair McIntosh ś sterke 
overbevisning om at alle elever 
både kan og vil lære. Han har 
dyp respekt for de lærende og hva de har å 
bidra med. Han understreker betydningen av 
å bygge på elevenes erfaringer i undervisnin-
gen, og lærerens viktige oppgave med å legge 
til rette for at elevene skal bygge opp viktige 
erfaringsreferanser. Underveis stiller han kri-
tiske spørsmål til undervisningen. Han opp-
fordrer enhver lærer til å vurdere om eleven 
er klar til å forstå de ulike aspektene av tallbe-
handlingen og tallforståelsen. Hvis eleven ikke 
har forutsetninger for å forstå, skal hun/han 
heller ikke lære det. Det har ifølge McIntosh 
ingen verdi å kunne en ferdighet hvis du ikke 
forstår hva som ligger bak. Den type kunn-
skap kan brukes i svært begrenset omfang og 
glemmes fort. Skal for eksempel alle elever 
lære regneregler for negative tall, og er det 
nødvendig at alle vet hvordan de skal dele en 
brøk med en brøk? For noen elever er det kan-
skje nok å kunne lese av negative tall på en 
temperaturskala, og vite at hvis de skal fylle 
6 liter saft på fl asker som rommer 1/3 liter, så 
trenger de 18 fl asker. 

Vi som har arbeidet med å oversette og 
bearbeide dette materialet til norsk, stiller oss 
100% bak det læringssynet, elevsynet og fag-
synet som gjennomsyrer det. Vi mener det er 
svært viktig at de som skal bruke materialet 
har forståelse og innsikt til å se dette, og forstår 
hvordan og hvorfor materialet skal brukes. Vi 
har diskutert om vi i det hele tatt kan selge og 
distribuere materialet uten å kreve at de som 
kjøper det, skal være med på et kurs i bak-
grunnen og hvordan det skal brukes. Selv om 
vi har valgt å gjøre det, vil vi sterkt anbefale 
at lærerne som har fått materialet i hendene, 
melder seg på kurs som vi holder. Et slikt kurs 
vil kunne sikre at materialet blir brukt riktig, 
og hindre at det blir misbrukt. 

Vi holder kurs over hele Norge høsten 2007 
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Novemberkonferansen 
2007

Trondheim 25.–27. november 2007

Tema for årets novemberkonferanse, den sjette 
i rekken, er ”Tall og tallforståelse – fra tallrem-
ser til algebra”. 

Det vil bli varierte plenumsforedrag som er 
tilpasset lærere på alle trinn i skole, høgskole 
og universitet. Begrunnelsen for valg av tema 
er fl ere. For det første er dette grunnlaget for 
nesten all annen matematikk. Videre vet vi 
at begrepsforståelsen innenfor dette området 
er svært begrenset hos norske barn, ungdom 
og studenter. Tester utført av Norsk matema-
tikkråd viser en skremmende tendens. Det er 
ikke først og fremst mangel på regneferdig-
heter som bekymrer, men studenter på høyt 
nivå blottlegger en skremmende mangel på 

forståelse av helt sentrale og grunnleggende 
begreper i matematikk. 

I løpet av konferansen skal vi gjennom ple-
numsforedrag, verksteder og utstillinger, vise 
hvordan dette kan forklares og forhåpentligvis 
rettes opp. Problemstillingene vil bli belyst ut 
fra et historisk perspektiv, ut fra læreplanens 
vektlegging av faglighet og ut fra hva under-
visningen kan føre til av misforståelser og mis-
oppfatninger. 

Vi skal se hvordan tall og algebra kan fenge 
elever, lærere og foresatte på en positiv måte. 
Vi vet alle hvordan sudoku har herjet landet. 
Det velger vi å tolke dit hen at mennesker lar 
seg fengsle og fascinere av tall, mønster og 
system. Dette skal vi unytte i læringssam-
menheng! 

Som vanlig blir det aktiviteter i byen for 
deltakere som velger å komme til Trond-
heim søndagen før selve konferansen. Det 
vil vi anbefale alle å være med på, og spesielt 
nykommere. Her blir folk kjent på en posi-
tiv måte før selve fagkonferansen begynner 
mandag morgen. 

Program og priser, samt påmeldingsskjema 
vil foreligge når dette nummeret av Tangenten 
når leserne. Se på www.matematikksenteret.no. 
Finn Novemberkonferansen 07 i menyen. 

Velkommen til Trondheim i november!

etter følgende timeplan:

Sted Dato

Trondheim 3/9

Oslo 4/9

Ålesund 4/9

Bergen 11/9

Stavanger 11/9

Tromsø 11/9

Lillehammer 11/9

Kristiansand 18/9

Bodø 18/9

Alta 4/10

Kursene planlegges holdt i tidsrommet kl. 
14.00–18.00, og koster kr. 300 per lærer.

Påmelding gjøres på vår hjemmeside: www.
matematikksenteret.no/kartleggingskurs. Her 
vil du etter hvert fi nne nærmere opplysninger 
om hvert enkelt kurs. 
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LAMIS

Landslaget for matematikk i skolen
v/Randi Håpnes

NTNU, Realfagbygget, A4
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
Trine Foss Pedersen, 
Drammen
Kari Haukås Lunde, Bryne
Fra ungdomstrinnet
Grete Tofteberg, Våler
Hugo Christensen, Notodden
Fra videregående skole
Jan Finnby, Lillehammer
Sidsel Ødegård, Hundvåg 
(leder)

Fra høyskole/universitet
Lisbeth Karlsen, Oslo
Kristian Ranestad, Oslo

Medlemskontingent

Skole/institusjon 580,–
Enkeltmedlem 330,–
Husstandsmedlem 150,–
Studenter 200,–
Tangenten inngår i kontingen-
ten. (Gjelder ikke husstands-
medlemmer.)

Nytt hefte i Skriftserien
LAMIS har nå for salg det andre heftet i skriftserien:

Utvikling av geometrisk kompetanse gjennom verkstedarbeid
Undervisningsopplegg for 1., 2. og 5. trinn med Jovo-brikker og sugerør

Heftet er skrevet av Farideh Arabali, Margareth H. Danson og Grete H. Lindegaard. Det innehol-
der en detaljert beskrivelse av fi re tretimers verkstedøkter, begrunnelser for valg og erfaringer 
fra utprøvingen. Heftet inneholder også kopioriginaler til oppleggene.

Bestilling foretas best via nettsiden til LAMIS. Se under Publikasjoner.
Pris: 90 kr. Medlemmer 60 kr.
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Lederen har ordet

Da var sommerkurset 2007 
over, og vi har hatt en fl ott mar-
kering av at det var 10 år siden 
oppstarten av LAMIS, nettopp 
på Nordfjordeid. Der opplevde 
vi matematikk til nytte og glede, 
og jeg vet at vi er mange som nå 
gleder oss til å starte opp med et 
nytt skoleår. Som nyvalgt leder 
av LAMIS ser jeg at min høst 
blir ekstra spennende, og jeg vil 
takke for den tillit jeg er blitt vist. 
Jeg vil også benytte anlednin-
gen til å presentere meg selv for 
alle dere som ikke var med på 
årsmøtet. Jeg bor og arbeider i 
Stavanger, og har videregående 
skole som arbeidsplass. Denne 
høsten starter jeg opp på Jåttå 
vidergående skole, en helt ny 
skole som ferdigstilles i disse 
dager. Der skal jeg undervise 
i matematikk og naturfag, og 
deler av stillingen skal nyttes 

til å starte opp et ressurssenter 
ved skolen. Jeg har også vært 
medforfatter på Giga, mate-
matikkbøker for videregående 
skole i forbindelse med Kunn-
skapsløftet. I møte med elevene 
er jeg opptatt av læringsstrate-
gier, og vil i løpet av kommende 
år sertifi sere meg i dette. 

I LAMIS-sammenheng har 
jeg i fl ere år vært aktiv i lokal-
lagstyret i Rogaland og deltatt 
på de siste fem sommerkur-
sene. Når jeg nå tar det store 
skrittet fra en innsats på lokalt 
plan til lederposisjon sentralt, 
så vet jeg at jeg må bruke tid 
denne høsten på å fi nne ut 
hva jeg egentlig har sagt ja til. 
I handlingsplanen som ble ved-
tatt på årsmøtet, er det bestemt 
at vi fortsatt skal satse sterkt 
på å nå ut til alle skoleslag, fra 
barnehage til universitet. Med 

kjennskap til miljøet i den vide-
regående skole vet jeg at vi er 
på riktig vei, men at vi enda har 
mye ugjort. Derfor ønsker jeg 
alle som arbeider lokalt lykke til 
med det kommende skoleåret. 
Jeg vet det foregår mye, og at 
det er planlagt mange spen-
nende lokallagsmøter. Så da er 
det bare opp til alle dere andre 
å slutte opp om temakveldene 
som arrangeres. Følg med på 
LAMIS sine hjemmesider, både 
på aktivitetskalenderen og på 
sidene til lokallagene. Vi går 
en spennende høst i møte. Jeg 
gleder meg!!

Sidsel Ødegård
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Jeg må innrømme at det er litt 
vemodig å sitte her i Manila 
på Filippinene i disse tidlige 
augustdager.  Nå vet jeg at 
mange av mine venner og kol-
legaer er på vei til Nordfjordeid 
og jubileumsfeiring med LAMIS. 
Jeg skulle så gjerne ha vært 
med dere disse dagene, både 
for å ha inspirerende dager med 
mye faglig påfyll, men også for 
å kunne fått anledning til å takke 
skikkelig for meg som leder. Det 
hadde også vært fi nt å få gratu-
lert den nye lederen og det nye 
styret med vervene og ønsket 
dem lykke til. Men når det ikke 
gikk denne gangen, så får jeg 
gjøre det her i Tangenten. 

Det har vært mange spen-
nende år i styret. Jeg ble valgt 
inn i 2001, den gangen vi var 
i overkant av 600 medlemmer.  
Jeg husker at noen andre i 
styret sa at vi måtte ha som mål 
å bli 1000 medlemmer. – Ja, ja, 
tenkte jeg den gangen, det skal 
nå bli en utfordring. Men det 

ble det ikke, for ganske raskt 
vokste vi til å bli mange, mange 
fl ere. Det er vel heller ingen tvil 
om at Ingvills glimrende ide om 
å lage et Matematikkdag-hefte 
hvert år var den store enkeltår-
saken til at medlemstallet økte 
så fort. Plutselig visste mange 
hvem LAMIS var, at det var de 
som lagde opplegg til en hel 
Matematikkdag hvert år.

En ekstra drahjelp fi kk også 
LAMIS i at myndighetene nå 
satset for fullt på matematikk. 
Med denne satsingen fulgte det 
også penger, som igjen gjorde 
at vi kunne våge å legge an til en 
mer offensiv utvikling. Dermed 
startet et stort fremstøt med 
blant annet å danne fl ere lokal-
lag. I 2003 gikk vi i samarbeid 
med Matematikksenteret om 
dette arbeidet. Vi kunne gå 
veien om senterets ressurs-
personer, som tok utfordringen 
med å starte lokallag i sine nær-
miljø. Her ser vi da også noe 
av kjernen i LAMIS, nemlig den 

enkelte lærers brennende enga-
sjement for faget sitt og gleden 
over å undervise i matematikk. 
Mange av dere har gjort en 
kjempeinnsats, uten at noen 
har holdt noen takketale til dere 
for det. Men dere skal vite at 
LAMIS som organisasjon hadde 
ikke vært det den er i dag uten 
dere. 

Det har vært en stor glede 
og ikke minst gitt meg en stor 
inspirasjon å få arbeide sammen 
med alle disse lærerne.  Jeg 
vil derfor takke dere for at jeg 
fi kk lov til å være med sentralt i 
LAMIS i alle disse begivenhets-
rik årene.  

Til slutt vil jeg ønske den nye 
lederen; Sidsel Ødegård, lykke 
til med arbeidet. Slik jeg kjen-
ner henne, har vi fått en svært 
dyktig leder! Lykke til også til 
det nye styret, og en ekstra takk 
til Bjørnar Alseth og Anne-Mari 
Jensen som takker for seg i det 
avtroppende styret.

Takk 
for 

meg!
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Fra årsmøtet 2007

Protokollen fra årsmøtet ligger i 
sin helhet på vår nettside www.
lamis.no Her er en forkortet ver-
sjon av årsmøtet med styrets 
årsbertning.

Sak 6/07:

Styrets årsberetning

Medlemstall per 01.06.07: 
4246 

Lokallag

LAMIS har nå 24 lokallag og 
fortsatt er det fl ere regioner som 
planlegger å starte lokallag.

Det har som vanlig vært vari-
erende aktivitet rundt om i lokal-
lagene, men generelt må vi si 
at det er stor aktivitet rundt om 
i landet.

Styret ønsker å satse enda 
mer på lokallagene, og som 
et ledd i dette arrangerte vi 
en lokallagssamling i juni. Her 
var fi re representanter fra hvert 
lokallag invitert. På Sundvolden 
var 13 lokallag representert og 
det var 35 deltakere fra lokalal-
gene i tillegg til styret, organi-
sasjonssekretæren og en repre-
sentant fra valgkomiteen.

Styret valgte å gjennomføre 
samlingen for å gi hjelp og 
inspirasjon til lokallagene og 

gjøre lokallagsstyrene bedre 
kjent med organisasjonen. 
Informasjon i forbindelse med 
økonomi, organisering, hjem-
meside med mer ble positivt 
mottatt. Ideutvekslingen om 
arbeidet i de ulike lokallagene 
ble oppfattet som nyttig og 
verdifull, vi hadde spesielt oppe 
lokallagenes utfordringer knyt-
tet til drift og aktivitetsnivå på 
lokalt plan. Det var gjennomgå-
ende positive tilbakemeldinger 
fra samlingen.

Det er opprettet konti for 
lokallagene hos DnBNOR, 
bankforbindelsen til LAMIS. Fra 
høsten 2007 utbetaler LAMIS 
sentralt støtte til lokallagene 
kun gjennom disse kontoene.

Satsing mot barnehageper-
sonell

LAMIS har et uttrykt ønske om 
å innlemme barnehageperso-
nell i organisasjonen vår, men 
vi har ikke nådd så langt som 
vi ønsket med dette arbeidet i 
år. Selv om noen lokallag har 
arrangert lokallagskvelder spe-
sielt rettet mot gruppen. Årets 
sommerkurs har også et bredt 
tilbud til deltakere fra barneha-
gene. Styret ønsker å utvide 
styret til med en representant 

fra barnehagene.

Satsing mot videregående 
skole

I år har vi prøvd å lage et helt 
spesielt prosjekt i forhold til 
matematikklærere i videregå-
ende skole. I Kunnskapsløftet 
er Kultur og Modellering egne 
hovedområder i matematikkpla-
nene for Vg2T og Vg2P. Hoved-
områdene gir et overordnet per-
spektiv på faget matematikk, de 
beskriver den logiske strukturen 
i faget og viser historien og den 
kulturelle siden ved faget.

LAMIS ønsker å invitere fyl-
keskommunene til samarbeid 
om gjennomføring av kurs for 
lærere i videregående skole 
med modellering som tema.

LAMIS påtok seg det fag-
lige ansvaret for kursene, og 
vi komponerte et kurs med et 
innhold som er relevant i forhold 
til fagplanene og vi stilte med 
erfarne kursholder. Alle fylkes-
kommunene i landet fi kk tilbud 
om kurset, men interessen var 
nesten lik null. LAMIS gjen-
nomført ett slikt kurs, nemlig i 
Horten for lærere i Vestfold. Det 
var svært gode tilbakemeldin-
ger på kurset.
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Skolenes matematikkdag

Skolenes matematikkdag ble 
gjennomført i vår for sjette 
gang. Matematikkheftet ble 
denne gangen laget av Oslo 
og Akershus lokallag, ved 
Bjørnar Alseth, Gro Fjermedal, 
Eva Jæger, Tone Skori, Bjørn 
Smestad og med god hjelp fra 
Svein H. Torkildsen. Uke 6 var 
også denne gang utpekt som 
tidspunkt for matematikkda-
gen, men mange skoler arran-
gerte den på andre tidspunkter 
utover våren.

Organisasjonssekretær

Arbeidsoppgaver fremgår av 
handlingsplanen.

Websidene

Vi har fått nye websider og vi 
forsøker å få til en kontinuitet i 
å oppdatere sidene. Blant annet 
har organisasjonssekretæren 
levert oppgaver til ”månedens 
oppgave”. Den er lagt ut den 
første i hver måned. Lokal-
lagene i Bergen, Nordfjord og 
Oslo har driftet sine egne lokal-
lagssider som en prøveordning 
dette året. Det har fungert så 
bra at vi fra høsten av kommer 
til å innføre dette for alle lokal-
lagene.

Skriftserie

Lamis har startet utgivelsen av 
skriftserien, og planen var at 
vi skal prøve å få gitt ut minst 
et hefte i året. Hefte nr 2 om 
verksted og geometri er ferdig i 
løpet av juli. Forhåpentligvis har 
vi med rykende ferske hefter til 
sommerkurset.

Samarbeidspartnere

Lamis samarbeider med Nasjo-
nalt senter for matematikk i 
opplæringen. Organisasjons-
sekretæren har kontor på sen-
teret, og han arbeider i tillegg 
50 % ved senteret. En del av 
arbeidet han gjør for senteret 
kan kombineres med LAMIS 
arbeid, blant annet kursvirk-
somhet. Også sekretæren vår, 
Randi Håpnes, er ansatt ved 
NSMO og har kontor på sen-
teret.

Tangenten er en viktig sam-
arbeidspartner. Vi samarbeider 
om stofftilgang og Lamis dispo-
nerer de 13 siste sidene i hvert 
nummer. Gjennom Tangenten 
har vi prøvd å vise LAMIS sin all-
sidighet, blant annet med glimt 
fra lokallagene, debattinnlegg, 
informasjon om ny læreplan og 
annet fagstoff.

Abelkomiteen har blitt en 

verdifull samarbeidspartner for 
LAMIS. Abelprisens barne- og 
ungdomsutvalg har opprettet 
et tett samarbeid med LAMIS, 
for å arbeide mot samme mål 
nemlig å bidra til å styrke inter-
essen for matematikk og realfag 
blant barn og ungdom. Abelpri-
sen støtter også LAMIS direkte 
gjennom midler til blant annet 
sommerkurset og Matematikk-
dagheftet.

 KappAbel

Organisasjonssekretæren 
representerer LAMIS i sam-
arbeidet med miljøet som har 
hovedansvar for utvikling av 
oppgavene til konkurransen.

Internasjonalt utvalg

Vi har fortsatt ikke opprettet et 
internasjonalt utvalg, og vi har 
bestemt oss til å legge det på 
is inntil videre.

Sommerkurs

Sommerkurset 2006 ble arran-
gert i Tromsø med tittel ”Mate-
matikk under åpen himmel”. 
Ca. 200 deltakere hadde funnet 
veien til Tromsø, og det ble et 
meget vellykket arrangement. 
Dette var nok en gang rekord-
mange deltakere. LAMIS er 
virkelig blitt et nettverk av 
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lærere som prøver ut nye ideer. 
At mange stiller opp og deler 
erfaringene sine med kolleger 
gjennom verksteder på som-
merkursene er en del av funda-
mentet i LAMIS. Nå i 2007 er 
LAMIS 10 år, og vi drar tilbake 
til der alt startet i 1997, nemlig 
Nordfjordeid. Sommerkurset 
07 blir arrangert av lokallagene 
i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn. 
Årets sommerkurs har fått tit-
telen: ”Matematikkmestring til 
glede og nytte”.

Sak 9/07: Handlingsplan for 
2007/2008

Kommentar: Årsmøtet oppfor-
drer styret til å ta kontakt med 
Utdanningsforbundet sentralt 
(ble tatt opp sist årsmøte uten 
at det er gjort noe) og Natur-
fagsenteret for et mer formelt 
samarbeid. 

Handlingsplanen er gjengitt i 
egen artikkel.

Sak 10/07: Vedtektsendring

Etter forslag fra styret blir bar-
nehagene representert i sen-
tralstyret.

Sak 11/07: Medlemsavgift

Medlemsavgiften forblir uen-
dret.

Sak 12/07: Valg av styre- og 
varamedlemmer

Leder: Sissel Ødegård, vgs
Styremedlemmer: 
Grete Tofteberg (u-trinn) 
Irene Ullensvang (barnehage)
Kari Haukås Lunde for 1 år 
(b-trinn)
Tine Foss Pedersen (b-trinn)
Lisbeth Karlsen (h-skole)
Varamedlemmer:
Anne-Mari Jensen (vgs)
Elisabeth Moe Omland 
(u-trinn)
Camilla Ertsås (b-trinn)
Kjersti Melhus (h-skole)

Valgkomiteens forslag vedtatt.

Sak 13/07: Valg av ny valg-
komite

Vetle Rohde gjenvelges.
Nye: Gerd Nilsen og Mona Røs-
seland.
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Matematikk til glede og nytte
Svein H. Torkildsen

Ljod slo an tonen på årets 
sommerkurs med vakker aka-
pellasang. Og dermed var vi 
i gang med 10-årsjubileet på 
Sophus Lie konferansesenter. 
En dyktig og engasjert komite 
ønsket velkommen, og etter en 
kort oppsummering av 10 års 
virksomhet i LAMIS ved organi-
sasjonssekretæren, var det klart 
for første plenumsforedrag.

Fra vansker til mestring

Olav Lunde og Tone Dalvang 
satte fokus på begrepet mate-
matikkvansker. Med utgangs-
punkt i Kiellands Gift og stak-
kars Marius stilte de spørsmål 
ved både praksis og språkbruk 
knyttet til spesialundervisning. 
Her var utfordrende spørsmål, 
for eksempel: Bør vi diagnos-
tisere undervisningen i stedet 
for elevene? Og kanskje det er 
bedre å snakke om mestring i 
stedet for vansker. Vi må lete 
etter muligheter for utvikling, 
mestringen, og ikke se oss 
blinde på hindringene, van-
skene.

Dagens middag var grillet 
laks. Den smakte atskillig bedre 
enn været. Middag ute ble en 
heller kald fornøyelse. Men 
motet ble holdt oppe av det 
kokken og baren hadde å tilby 
av drikke både med og uten 
alkohol, og da bandet Good 

Time Charlie spilte opp til dans, 
var det mer enn en som svettet 
til friske toner. Fredag morgen 
var solen på plass. Varmen 
begynte å nærme seg det vi er 
blitt vant med på sommerkurs 
i Nordfjord. 

Fra planer til virkelighet

Og Grete Tofteberg funklet som 
en stjerne i sitt plenumsfore-
drag Hun problematiserte tol-
kingen av planen. Hva blir det 
igjen etter at den har vandret 
fra plangruppe via tolkere på 
ulike nivå til lærerne som skal 
sette planen om i praksis. Det 
blir gjerne som med hviskele-
ken. Det en starter med kan 
en ikke kjenne igjen når det 
blir sagt høyt av sistemann i 
hviskelenken. Grete illustrerte 
arbeidet med kompetansemå-
lene gjennom eksempler. Her 
nevnes et undervisningsopp-
legget Best i test, for eksempel 
frokostblandinger. Elevene må 
fi nne kriterier, analysere og vur-
dere, registrere og presentere 
resultatet av undersøkelsen. 
Arbeid med hele prosessen 
vil lettere kunne sette elevene 
i stand til å utvikle en helhet-
lig matematisk kompetanse. 
Formålet med slike opplegg 
er å utdanne borgere som kan 
sette seg inn i, forstå og kritisk 
vurdere kvantitativ informasjon, 

en viktig kompetanse i et demo-
krati. Kompetansemål: Metoder, 
gjennomføre statistiske under-
søkelser, kildekritikk. Aktiviteten 
bygger opp om samtlige grunn-
leggende ferdigheter.

Hun rundet av med noen 
refl eksjoner omkring den mate-
matiske samtalen. Skal læreren 
lykkes med det, må hun være en 
fagperson, organisator, veileder, 
autoritet. Kort sagt MENTOR. 

Når matematikken kryper 
under huden på chattegene-
rasjonen

Frede Torsheim tok oss med inn i 
en virkelighetsnær matematikk-
undervisning. Skoleprosjektet 
”Gode Sirklar” arbeider mot 
samfunn, næringsliv, reiseliv og 
kultur. Det omfatter hele skole-
løpet med tiltak rettet mot bar-
nehagen og alle nivå oppover. 
Ungdommen skal fi nne fagene 
igjen der de er i bruk i nærings-
liv og samfunnsliv. Skoleeierne 
driver prosjektene og det satses 
på lederutvikling for å kunne ha 
skoler som arbeider etter denne 
modellen. Elever er ute i sam-
funnet og skaffer seg erfaring, 
og fagpersoner fra nærings- og 
samfunnsliv besøker klassene 
og bidrar med sin kompe-
tanse. 

Det var interessant å høre 
hvordan elevene fi kk arbeide 
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med virkelige situasjoner med 
priser og avgifter etter reglene 
næringslivet må forholde seg til. 
Her var det snakk om å handle i 
tide, for eksempel når dollarkur-
sen er gunstig. Vi fi kk høre om 
elever som var ute på lageret 
og beregnet volum til paller og 
fl yttet 25 kg tunge sekker fra en 
pall til en annen. Slik kunnskap 
blir sittende i armer og rygg! 
De store vyene kunne nok med 
fordel vært konkretisert noe mer 
for en forsamling med vår sam-
mensetting.

Matematikk og fred

Johan Galtung trollbandt for-
samlingen med sitt foredrag. 
Her var teknikken overfl ødig 
– om vi nå ser bort fra mikro-
fonen da. En kunnskapsrik og 
humørfylt mann med en treff-
sikker replikk. Da kan en stille 
opp med seg selv, en tusjpenn 
og en fl ipover. Ingen savner 
powerpoint da. Med utgangs-
punkt i dagsaktuelle eksempler 
trekker han inn fl ere fagområder 
og viser hvordan en overforen-
klet logikk kan begrense mulig-
hetene for løsning av en betent 
konfl ikt. Når en undersøkelse 
viser at 70 % av irakerne er 
mot Saddam Hussein, tenker 
Bush-administrasjonen at 70 % 
av irakerne er for USA. Vi kjen-
ner uttrykket: Enten er dere med 
oss, eller så er dere mot oss. 

Men det fi ns en tredje og en 
fjerde mulighet: Man kan være
1. for Saddam og mot USA
2. mot Saddam og for USA
3. mot Saddam og mot USA
4. for Saddam og for USA

Med utgangspunkt i en defi ni-
sjon av matematikk som læren 
om mønstre på ulike områder, 
viste Galtung hvordan faget har 
utviklet seg i løpet av 1900-tallet 
fra 12 delområder til mer enn 60 
i dag. I vestlig kultur blir natur-
ligvis enkelte av disse vektlagt 
mer enn andre, for eksempel 
aritmetikk og euklidsk geometri. 
Galtung ville legge mer vekt på 
kombinatorikk, et delområde av 
matematikken som dreier seg 
om å se etter alle muligheter. 
Det er en kompetanse som er 
sentral i fredsmekling. Ved hjelp 
av diagrammer viste han hvor-
dan en  pyramideformet sam-
funnsstruktur er mer sårbar for 
angrep enn en sirkulær der alle 
ledd i strukturen kan ha direkte 
kontakt med alle andre ledd. 
Galtung høstet varm applaus 
fra så vel sommerkursdeltakere 
som fra lokalbefolkningen som 
hadde betalt for å delta på dette 
åpne foredraget. 

Variasjon i verksteder

Nok en gang var det et rikt 
utvalg av verksteder, som 
vanlig organisert etter trinn slik 

at alle uansett nivå kan fi nne 
noe som passer dem. Lærere 
som underviser i barnehage 
eller på småtrinnet kunne for 
eksempel velge eventyr som 
utgangspunkt for å arbeide 
matematisk eller å bruke spill til 
å utvikle elevenes tallforståelse. 
Mellomtrinnet hadde verksteder 
om utematematikk, kartlegging 
av matematikkvansker, multi-
plikasjon med vekt på forstå-
else og selvgående oppgaver 
på menyen. Ungdomstrinnet 
hadde tilbud om både tekno-
logi og design med fokus på 
matematikk, praksisnær mate-
matikk og matematisk modelle-
ring. Videregående skole kunne 
kose seg med hemmelige koder, 
simulering, matematiske bevis 
og matematikk og fred. For å 
nevne noe.

Jubileum

Festmiddagen lørdag ble inntatt 
på Kalvåg. Havets festbord bød 
på en rekke vidunderlige retter. 
Men i et lite lokale tar det sin tid 
å la nær 200 personer forsyne 
seg. Så da jubileumskomiteen 
hadde fremført sin historiske 
minirevy og gjester hadde 
hilset og takket for seg, var 
det liten tid for dem som ville 
avslutte kvelden med en aldri så 
liten dans. For hurtigbåten dro 
klokken ett. Presis. Og heldigvis 
stod ingen igjen på kaien.
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Handlingsplan for 2007/2008

Lokallag

Bakgrunn
LAMIS har nå 24 lokallag og fortsatt er det fl ere regioner som planlegger å starte lokallag.  Det er 
varierende aktivitet i lokallagene, og vi ønsker å hjelpe de lagene som strever med å få i gang aktivitet. 
En tettere kontakt og samarbeid mellom lokallagene og mellom sentralstyret, organisasjonssekretæren 
og lokallagene forventes å bidra til økt aktivitet. 

Det er en del variasjon i hvordan lokallagene har ordnet økonomien med typer konti, betaling for 
kurs og støtte fra så vel LAMIS sentralt som andre sponsorer.

Tiltak Ansvar

1

Månedsbrev fra sentralstyret/organisasjonssekretæren 
til lokallagene med 

Informasjoner fra styremøter og AU-møter

Nytt fra enkelte lokallag om vellykkede temakvelder/
kursdager

Tips til temaer og foredragsholdere 

Redaksjon: 
Organisasjonssekretæren 

Bidrag med info:

Organisasjonssekretæren

Sentralstyret

Lokallagsstyrene

2

Opprettelse av nye lokallag. Aktuelle steder:

Valdres

Follo

Grenlandsdistriktet

Hallingdal

Nord-Rogaland

Organisasjonssekretæren

3

Seminar for lokallagsledere.

Samlingen på Sundvolden juni 2007 følges opp med 
en samling i november 2007 og en samling i 2008.

Praktisk tilrettelegging

Organisasjonssekretæren

Faglig innhold

Sentralstyret

4 Tildeling av konti hos bankforbindelsen til LAMIS Organisasjonssekretæren

Satsing mot barnehagepersonell

Bakgrunn
Den nye rammeplanen for barnehager har fått et eget punkt om matematikk, til stor glede for oss i 
matematikkmiljøet. At matematikk kommer som eget punkt, gir barnehagepersonalet en mer konkret 
faglig veiledning i hva som forventes. Vi har fått mange reaksjonen fra barnehagepersonalet der de 
ytrer ønsket om mer informasjon og ideer om hva de kan gjøre med matematikk i barnehagen. Både 
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formålet i vedtektene og prinsipprogrammet til LAMIS er i samsvar med intensjonene i Rammeplan 
for barnehager, og vi ønsker å innlemme barnehagepersonell i organisasjonen vår.

Tiltak Ansvar

1

Aktiv verving av barnehager og barnehagepersonell 
som medlemmer gjennom

Verksteder på sommerkursene

Temakvelder i lokallagene

Sommerkurskomiteene

Lokallagsstyrene

2
Temahefte om matematikk i barnehagene.

Samarbeid med Tangenten og Matematikksenteret
Sentralstyret

3
Endre vedtektene slik at barnehagene får en 
representant i sentralstyret

Sentralstyret

Satsing mot videregående skole

Bakgrunn
LAMIS er fortsatt mindre kjent i videregående skole enn i grunnskolen. Det er relativt få medlemmer 
– både skolemedlemmer og personlige medlemmer – fra dette skoleslaget. Oppslutningen på våre 
samlinger ligger langt under det vi ønsker fra lærere i videregående skole.

Tiltak Ansvar

1

Aktiv verving av videregående skoler og lærere i 
videregående skoler som medlemmer gjennom

verksteder på sommerkursene

temakvelder i lokallagene – for eksempel modellering

Sommerkurskomiteene

Lokallagsstyrene

2
Kontakt med ansvarlige for videregående skoler i 
fylkeskommunene – tilbud om kurs i modellering

Organisasjonssekretæren

Satsing mot studenter

Bakgrunn
LAMIS har hatt en betydelig vekst i medlemsmassen siden det første matematikkdagheftet ble utgitt. 
Veksten har nå stoppet noe opp, og det er viktig å sikre rekruttering av de som tar lærerutdanning nå 
og som skal stå for matematikkundervisningen i Norge i mange år framover.

Tiltak Ansvar

1

Aktiv verving av lærerstudenter som medlemmer 
gjennom

informasjonsmateriell til studentene

vervekampanjer på læresteder som utdanner både 
faglærere og allmennlærere

Organisasjonssekretæren

2
Kontakt med ansvarlige for matematikkopplæringen i 
lærerutdanningene

Organisasjonssekretæren
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Sommerkurs

Bakgrunn
Allerede etter ett års drift arrangerte LAMIS sitt første sommerkurs. Disse kursene har med årene blitt 
en tradisjon, og kursene er en viktig faktor i markedføringen av LAMIS og et treffsted for de engasjerte 
medlemmene som bidrar med sine erfaringer gjennom verksted. Mange lærere opplever dagene på 
sommerkursene som inspirerende og en godt opptakt til arbeidet i et nytt skoleår.

Tiltak Ansvar

1
Sommerkurs 2008 080808-120808: Abelske spirer

Vitensenteret Sandnes.

Lokallaget i Rogaland v/
Sommerkurskomiteen 

i samarbeid med 

Sentralstyret

Organisasjonssekretæren

2 Sommerkurs 2009 – Finne ansvarshavende Sentralstyret

Skolenes Matematikkdag

Bakgrunn
Skolenes Matematikkdag er blitt en fi n tradisjon som svært mange skoler rundt om i hele landet arran-
gerer. Heftene gir samlet et rikt tilbud på aktiviteter som kan bidra til en mer variert matematikkunder-
visning. Utvikling av heftene går på rundgang blant lokallagene etter forespørsel fra sentralstyret.

Tiltak Ansvar

1
Heftet for 2008 er i hovedsak ferdig utviklet av 
lokallaget Nedre Buskerud. Heftet trykkes og 
distribueres november/desember.

Organisasjonssekretæren

2 Et lokallag får i oppgave å produsere heftet for 2009 Sentralstyret

Skriftserie

Bakgrunn
LAMIS har startet utgivelsen av skriftserien. Nr 1 har fått tittelen ”Å bruke tallinje”. Heftene skal gi 
forslag til undervisningsopplegg med erfaringer og kommentarer. Målet er få utgitt små skrift på 15–30 
sider med et variert innhold. Medlemmene kan utarbeide manus som LAMIS vurderer og eventuelt 
betaler en engangssum for og dermed får rettighetene til.

Tiltak Ansvar

1 Utgivelse av Skrift nr 2: Verksted og geometri
Bjørnar Alseth

Organisasjonssekretæren

2 Matematikk i barnehagen Sentralstyret

3
Informasjon til medlemmene i Tangenten og på 
Websiden

Organisasjonssekretæren
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Websidene

Bakgrunn
LAMIS har helt siden opprettelsen for 10 år siden hatt et nettsted med informasjon om organisasjonen 
og nyttig informasjon om matematikk og matematikkundervisning.

Vi har nå fått nye websider, og målet er at det kontinuerlig skal komme nye ting ut på nettet. Sidene 
skal være dynamiske og informative.

Tiltak Ansvar

1
Månedens oppgave legges ut den første dagen 10 
måneder i året.

Organisasjonssekretæren

2
Nyheter av interesse for alle medlemmer legges ut 
jevnlig.

Organisasjonssekretæren

3
Lokallagssidene holdes oppdatert med informasjon 
om aktivitet i lokallagene.

Lokallagsstyrene

4
Hva skjer? holdes oppdatert med aktiviteter i 
lokallagene. Lokallagene informerer sekretæren som 
oppdaterer Hva skjer?

Organisasjonssekretæren

Tangenten

Bakgrunn
Målsettingen til Tangenten og LAMIS er sammenfallende. LAMIS har derfor siden starten fått dispo-
nere et avtalt antall sider i Tangenten som medlemsblad for medlemmene. Samarbeidet bidro til at 
LAMIS fi kk en god start og nådde ut til mange med informasjon. Målet med samarbeidet er å samle 
kreftene i et forholdsvis lite miljø som arbeider for samme sak, slik at vi kan unngå konkurranse og i 
stedet koordinere ressursene.

Tiltak Ansvar

1
I hvert nummer av Tangenten har sentralstyrets leder 
en artikkel om aktuelle tema.

Sentralstyrets leder

2
Første side med informasjoner og annonsesiden med 
  publikasjoner oppdateres etter behov.

Organisasjonssekretæren

3

Annet stoff:

Nytt fra LAMIS sentralt og lokallagene

Debattinnlegg 

Orientering om prosjekter

Sentralstyret

Lokallagsstyrene

Organisasjonssekretæren

4 Redaksjonelt arbeid, samarbeid med Tangenten Organisasjonssekretæren
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Samarbeidspartnere      

Bakgrunn
LAMIS har siden starten hatt samarbeid med ulike organisasjoner om kortere og mer langvarige 
prosjekter. Tangenten er en viktig samarbeidspartner. I tillegg til at vi redigerer egne medlemssider, 
samarbeider vi også om stofftilgang av mer faglig karakter i selve Tangenten. 

LAMIS har også hatt samarbeid med Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (NSMO) siden 
senteret ble opprettet. Organisasjonssekretæren har kontor på senteret, og han arbeider i tillegg 50 
% ved senteret. Kursvisksomheten han driver for senteret kan kombineres med LAMIS-arbeid.

Da Abel-prisen ble opprettet blant annet med eget utvalg for arbeid blant barn og ungdom, ble  
LAMIS en av samarbeidspartnerne. LAMIS ønsker å fortsette dette verdifulle samarbeid, spesielt 
gjelder dette arrangement for barn og ungdom i forbindelse med Abelprisutdelingen i mai. Abelprisen 
er en svært viktig økonomisk bidragsyter i forhold til sommerkurset og matematikkdagheftet.

Siden KappAbelkonkurransen ble landsomfattende, har LAMIS hatt samarbeid med faglig ansvarlig 
for konkurransen. LAMIS betrakter konkurransen som et viktig bidrag i arbeidet med å få oppmerk-
somhet om matematikken i skolen og spre informasjon om oppgaver som inspirerer og utfordrer 
elevene til eksperimenter og utforskinger.

Tiltak Ansvar

1
Oppfordre medlemmer til å sende inn faglige artikler 
til Tangentens redaksjon for vurdering med tanke på 
publisering.

Sentralstyret

Lokallagsstyrene

Organisasjonssekretæren

2 Fortsatt kontorfellesskap og samarbeid NSMO Organisasjonssekretæren

3 Abelprisens barne- og ungdomsutvalg Mona Røsseland

4 Samarbeid med KappAbel-konkurransen Organisasjonssekretæren

5 Utdanningsforbundet sentralt Styret

6 Naturfagsenteret Styret

Organisasjonssekretær

Bakgrunn
Organisasjonssekretæren ble ansatt 1. mars 2006 på to års åremål. Sekretæren er nå godt i godt 
i gang med arbeidet. Sekretærene følger opp vedtak fattet av styret og sørger for igangsetting og 
gjennomføring av besluttede vedtak. I tillegg til oppgaver som fremgår av ovenstående punkter i 
handlingsplanen, besvarer sekretæren henvendelser fra medlemmer og andre som vil ha informa-
sjon om LAMIS.

Tiltak Ansvar

1
Vurdere behovet for en organisasjonssekretær og treffe tiltak for å 
videreføre eller avslutte ordningen

Sentralstyret
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Publikasjoner fra LAMIS
Publikasjoner utgitt av LAMIS kan bestilles best via internettsiden. Du fi nner en oversikt under 
Publikasjoner. Bestilling kan også foretas ved å sende en e-post til post@lamis.no. Oppgi presist 
hvilke hefter eller rapporter du ønsker å bestille, og husk å oppgi navn og postadresse. Fraktut-
gifter kommer i tillegg til prisen. Medlemmer får rabatt. Oppgi medlemsnummer.

LAMIS SKRIFTSERIE
Nr 1 2006: Å bruke tallinje. 80 kr / 50 kr
Undervisningsopplegg med perlesnor og tom tallinje for småskoletrinnet.
Nr 2 2007: Geometriverksted. 90 kr / 60 kr
Utvikling av geometrisk kompetanse gjennom verkstedarbeid.
Undervisningsopplegg for 1., 2. og 5. trinn med Jovo-brikker og sugerør.

SOMMERKURSRAPPORTER 230 kr / 200 kr 
2006  Matematikk under åpen himmel
2005  Matematikk med røtter og vinger
2004  Matematikk er vakkert
2001/2002, samlerapport Mangfold i matematikken og Motivert for matematikk

MATEMATIKKDAGHEFTER 350 kr / 300 kr
2007  Spill, problemløsing/samarbeidsoppgaver, geometri
2006  Origami, tessellering, tetraederfraktal, spill, tallpyramider, dataspill på nett
2005 Uteskolematematikk, spill og problemløsing
2002 Spill, problemløsing og plakatdesign
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