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«Lengdegrader og brede grader er noen streker 
som går på kryss og tvers rundt jorden. De er 
parallallallelle og møtes ved nordpolen. Hvis vi 
ikke har dem vet vi ikke hvor vi er.» Dette sitatet 
fra Stompa har nok mange av oss moret oss over. 
Den nye generasjonen i dag kan se ut til å ha 
bedre kunnskaper om jordoverfl atens oppdeling 
og parallelle og ikke-parallelle koordinatsyste-
mer og kartreferanser. De har erfaringer med 
GPS. 

Moderne teknologi setter preg på hele sam-
funnet vårt. I mange tilfeller ser det ut som om 
den unge generasjonen tar i bruk nye hjelpemid-
ler mye raskere enn den eldre. Slik kan kløften 
mellom elev- og lærergenerasjon gjerne øke, der 
hvor teknologien like godt kunne ha vært en 
brobygger. Kjennskap til sider ved ungdommens 
kultur er en viktig innfallsport til undervisnin-
gen og da gjerne også matematikkundervisnin-
gen. Nyvinningen GPS bruker mange unge like 
selvfølgelig som en klokke siden den allerede er 
innebygd i mobiltelefonene deres. Den gir opp-
lysninger om posisjoner på jordkloden og kart-
referanser. Dermed inneholder den en synlig-
gjort matematisk dimensjon. Elever i barne-og 
ungdomskolen kan bruke GPS både til nyttige 
formål som å fi nne retningen, og i lekprega akti-
viteter som spennende skattejakter. Læreplanen 
støtter også opp om læring og bruk av digitale 
hjelpemidler som GPS.

I nummer 1/2008 loddet TANGENTEN ut tre 

GPS-enheter til bruk i matematikk-undervisnin-
gen. Redaksjonen ønsket selv å lære mer om GPS 
og samtidig ønsket vi å dele erfaringer og gode 
råd med lærere. Vi mente å se gode muligheter 
både til å lære matematikk og til øket motivasjon 
ved bruk av dette utstyret. Responsen var stor og 
mange ville bidra med forsøk. Det har resultert 
i en liten samling på fi re artikler som angriper 
bruk av GPS på hver sin måte. Matematikkfaget 
blir lett synlig og gir oss idéer til hvordan en kan 
bruke GPS i egen klasse. 

Den industrielle og teknologiske utviklingen 
med biler, PC og GPS har gitt oss stor velstands-
utvikling, samtidig som den har gitt mennes-
keheten store utfordringer. «Hvordan påvirker 
mennesker klima?», «Er naturkatastrofer men-
neskeskapte?» er blant spørsmålene som blir 
reist. 

Matematikk brukes til å prøve å svare på slike 
spørsmål. Matematikk kan brukes både til å gi 
innsikt i kompliserte problem og i argumen-
tasjon for ulike synspunkt. TANGENTEN vil 
i et av de kommende temaheftene (3/2010) ta 
opp matematikk og miljø. Vi håper at vi der får 
belyst problemstillinger som kan sette teknolo-
gien i et kritisk lys. Vi håper på mange konstruk-
tive bidrag fra leserne også til dette spennende 
tema.
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Helge Jellestad

Hvor i all verden?
Vi presenterer her deler av et et undervisnings-
opplegg for ungdomstrinnet og videregående 
skole. Hele opplegget kan du lese mer om på 
www.caspar.no/tangenten/2009/hvor-i-all-ver-
den.pdf.

Kart er en grei tilnærming til trigonometri. 
Avstanden mellom koordinatene kan bereg-
nes med enkle metoder. Kart og kompass kan 
skaffes til overkommelig kostnad. Teodolit-
ter er dyre og tunge. Få skoler har tilgang til 
slikt utstyr. Mange mobiltelefoner er utstyrt 
med GPS (Global Positioning System). Dette er 
utstyr elevene har og som de enkelt kan lære å 
nyttegjøre seg. GPS enheter er dessuten blitt mye 
rimeligere og mer nøyaktig med årene. Kart på 
Internett gir også mulighet til å fi nne posisjons-
koordinater i ulike formater. Denne artikkelen 
tar for seg bruk av kart, kompass, GPS og Inter-
nett, og viser noen av mulighetene slikt utstyr 
gir matematikkundervisningen. Vi skal først se 
på jordkloden som koordinatsystem, deretter på 
bruk av kart, GPS og tilslutt på Internett som 
redskap i matematikkopplæringen. 

Bruk av kart og kompass
Kompasset består av tre deler, kompassnålen, 
kompasshuset og kompassplaten. Den røde 

enden av kompassnålen peker mot nord. Kom-
passet må alltid ligge vannrett for at kompassnå-
len skal bevege seg fritt. Kartet må orienteres 
slik at meridianene peker mot nord. Nord er 
alltid rett opp, sør rett ned, øst til høyre og vest 
til venstre på kartet. For å orientere kartet legges 
kompasset på kartet. Kartet dreies mens kom-
passet ligger på det slik at kompassnålen blir 
liggende parallelt med meridianene på kartet, 
med nordpilen pekende mot nord.

Figur 1: De viktigste delene på kompasset

Hvis sikten er dårlig eller du skal bevege deg 
over større avstander er det sikrest å gå etter 
kompasskurs. Kompasset legges på kartet slik at 
kanten ligger nøyaktig gjennom punktet du står 

Helge Jellestad, Laksevåg videregående skole
helge.jellestad@gmail.com
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i og punktet du skal til (A til B). Kompasshuset 
dreies slik at nordlinjene i bunnen av kompass-
huset blir parallelle med meridianene på kartet. 
Korriger for misvisning. Ved vestlig misvisning 
legges antall grader til, og ved østlig trekkes de 
fra. Kompasset holdes så vannrett med marsj-
retningspilen pekende fremover. Man beveger 
seg så rundt til magnetnålen dekker nordpilen 
i kompasshuset, marsjretningspilen peker nå i 
marsjretningen. Retningen kan leses av i grader. 
Kompasshuset har 360° eller 400° skala.

Figur 2: Kompasskurs

Oppgaver med kart og kompass kan være å 
fi nne punkter på kartet, kompasskursen fra et 
punkt til et annet, hvor mange høydemeter er 
det fra et punkt til et annet eller hvor langt er 
det fra et punkt til et annet?

Hvor i all verden?
Det vanligste koordinatsystemet for kart er 
UTM (Universal Transvers Merkator) som ble 
utviklet av US Army i 1947. Det er enklere å 
bruke, enn bredde- og lengdegrader fordi man 
slipper å regne med minutter og sekunder. GPS 
kan oppgi posisjon i UTM koordinater. Disse 

kan leses direkte av kartet eller GPS enheten. 
Hele jordkloden er delt inn i ruter. Dette er gjort 
fordi jorden ikke er fl at og vi må se på små deler 
av den for at de skal se fl ate ut. Hver rute har 
et tall, fra 1 til 60, for sonens øst-vest plasse-
ring, og en bokstav, fra C til X (uten I og O), for 
nord-sør plassering. Vi skal se nærmere på rute 
32V der det meste av Sør Norge ligger. Alle tall 
i UTM systemet er i meter.

Ruteinndeling
Rutene med to bokstavers benevning er 100 
kilometer ganger 100 kilometer. Bergens-kar-
tet, Blad 1416II i M711 serien har deler av 4 
ruter som heter 32V KN, 32V KM, 32V LN og 
32V LM.
Δ 477 Løvstakken ligger i ruten som heter 

32V KM. 
x 400 Fløyfjellet ligger i ruten som heter 

32V KN. 
x 637 Vardeggen ligger i ruten som heter 

32V LN.
Δ 673 Haugavarden ligger i ruten som heter 

32V LM.

På den nederste delen av kartet er det kartopp-
lysninger som viser hvordan koordinatsystemet 
brukes (fi gur 3). Fullstendig kartreferanse for 
toppen av Ulriken er dermed 32VLM008989 
eller 32V 0300840 6698912 som det vises på 
GPS-enheten. Legg merke til at GPS-enheten 
viser posisjonen med fl ere siffer.

Rutene på kartet er 1 kilometer, man kan 
anslå posisjon på kartet til nærmeste 100 meter 
eller 50 meter hvis man er svært nøyaktig. Med 
GPS er det lettere å fi nne en mer nøyaktig posi-
sjon. GPS gir oss 7 siffer for nord-sør anvisning 

SONE ØST-VEST NORD-SYD 

ØV NS
LM 

100km
10km 1km 100m 10m 1m

LM  
100km

10km 1km 100m 10m 1m

32 V 0 3 0 0 8 0 0 6 6 9 8 9 0 0

Tabell 1
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og 7 siffer for øst-vest anvisning, der siste siffer 
er meter (se tabell 1).

GPS-enheten kan i teorien gi oss en nøyak-
tighet på ned til 1 meter, men gjør det sjelden.

Pytagoras satt i (koordinat)system
Pytagoras’ teorem er et viktig resultat innen tri-
gonometri. Det sier oss at arealet av kvadratet 
til hypotenusen i en rettvinklet trekant er lik 
summen av arealene av kvadratene til katetene. 
Vi kan bruke dette teoremet til å fi nne avstan-
den mellom to punkter. Som vist på fi gur 4 kan 
avstanden fra punktet (3, 4) til punktet (0, 0) 
beregnes ved å tegne en rettvinklet trekant der 
katetene har lengden 3 og 4. Avstanden blir 5.

Figur 4: Koordinater og Pytagoras’ setning

Hvis vi i stedet for punktene (3, 4) og (0, 0) 
bruker (x

1
, y

1
) og (x

2
, y

2
), blir lengden til kate-

tene |x
2
 – x

1
| og |y

2
 – y

1
|. Dette gir oss distan-

seformelen for avstanden mellom to vilkårlige 

punkt:

Oppgaver med UTM og kart
Elevene får utdelt kart og må fi nne koordinatene 
til fi re trigonometriske punkter og alle avstan-
dene mellom dem. Formler og koordinater blir 
lagt inn i regneark og avstandene regnes ut. 

Hvor unøyaktig er beregninger med GPS?
NAVSTAR GPS er et globalt posisjonerings-
system. Det er et satellittbasert system der en 
mottagerenhet får signaler fra fl ere satellitter, 
beregner avstanden til hver av dem og viser hvor 
du er i et globalt koordinatsystem. GPS-syste-
met består av 24 satellitter som har to omløp 
rundt jorden hvert døgn. GPS-enheten må ha 
signaler fra minst 3 satellitter for å kunne fun-
gere og minst 4 for å beregne høyde. Systemet 
ble laget for militært bruk på 1970-tallet av det 
amerikanske forsvaret. På 1980-tallet ble syste-
met frigitt til sivil bruk. GPS virker uavhengig 
av værforhold, over hele verden, døgnet rundt 
og har en nøyaktighet på ned til 1 meter. GPS-
mottakere er nå svært nøyaktige sammenlig-
net med tidligere modeller.  De kan likevel gi 
avvik på opp til 15 meter. GPS-nøyaktighet er 
avhengig av satellittenes posisjon på himmelen 
og påvirkning fra topografi  og atmosfæriske 

Figur 3: Kartopplysninger
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forhold. Vi skal nå se på hvordan målenøyak-
tigheten påvirker utregningen av avstandene.   
Vi har punktene A og B som vi har beregnet 
ligger 100 meter fra hverandre. Punktene A og 
B kan imidlertid ligge hvor som helst innenfor 
en sirkel med diameter på 15 meter. Tenk deg 
mulighetene for plassering av punktene A og B. 
Den minste mulige avstanden mellom punktene 
er 70 meter (100 – 2·15). Den største mulige 
avstanden mellom dem er 130 meter (100 + 
2·15). Hvis vi lar d være avstanden fra A til B, 
kan vi si at 70 ≤ d ≤ 130 eller med intervallnota-
sjon: d ∈ [70, 130] som er konfi densintervallet 
til d.

Figur 5: GPS-nøyaktighet

Etter å ha gjennomgått denne leksjonen får elev-
ene følgende oppgave:

Hvis GPS-enheten viser nøyaktighet på 
mindre enn 10 meter, er den i WAAS-modus. På 
en fi n skyfri dag, kan målenøyaktigheten være 
3 meter som vist på fi gur 5. Hvis d er avstanden 
fra A til B, hva er den minste og den største 
mulige avstanden, hvis den beregnede avstan-
den er 200 meter? Hva er konfi densintervallet 
for d? Hva er konfi densintervallet for avstanden 
mellom to punkter på kartet, når målenøyak-
tigheten er 3 meter? Hvor mange prosent utgjør 
denne feilen?

Er fi rkanten rettvinklet?
Firkanter som fotballbaner, idrettsplasser og 
noen bygninger har rettvinklede hjørner. Uten 
rette vinkler i hjørnene, kan de ha parvis like 
sider uten å være et rektangel. De er da paral-
lellogrammer. Vi kan undersøke om vinklene 
er rettvinklede ved å bruke det Pytagoreiske 
teorem og diagonalene som vist nedenfor. Vi 
bruker avstandene vi får ved hjelp av Pytago-

ras teorem for å undersøke om lengden til de to 
diagonalene er like. Elevenes oppgave er å fi nne 
ut om en idrettsplass er rektangulær. De måler 
hjørnene på banen med GPS og setter UTM-
koordinatene inn i tabellen.

PUNKT NORD ØST

1

2

3

4

Tabell 2

Deretter regner de ut avstanden mellom punk-
tene. Og til slutt må de regne ut diagonalene 
(Tabell 3).

Er fi rkanten et rektangel? Hvis banen ikke 
har rette vinkler i alle hjørnene, hvilke vinkler 
er for store og hvilke er for små?

Geocaching
Norgesglassiden til Statens kartverk er en nyttig 
side: ngis2.statkart.no/norgesglasset/default.html. 
På denne siden kan man søke etter koordinater 
til stedsnavn og adresser. Man kan også peke 
på kartet på dataskjermen med markøren og 
få koordinatene der man peker med en meters 
nøyaktighet. De oppgis i grader/minutter/sek-
under, desimalgrader, desimalminutter, UTM 
og MGRS. Disse kan brukes i matematikkun-
dervisningen hvis man ikke har tilgang til kart 
eller GPS.

«Geocaching» er en slags orienteringslek 
med GPS. Det ligger poster, som kalles cacher 
(uttales «kæsjer»), over hele verden og det fi nnes 
over 500 000 av dem. Det ligger noen der du 
bor. Du kan fi nne kart med posisjoner til fl ere 
cacher enn du aner på www.geocaching.com. 
Det er fl ere typer cacher. Den vanligste er en 
vanntett plastboks med loggbok, blyant og kan-
skje noen andre småting. Størrelsen kan vari-
ere fra fi lmbokser til store kasser. Haike-cacher 
eller «travel bugs» er et objekt som blir tatt med 
fra en cacheboks til en annen. Bevegelsene blir 
lagt inn på Internettet. Virtuelle cacher innehol-
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der ingenting og er kun stedet den er plassert. 
De kan logges elektronisk på internett med et 
bilde.

Geocacher kan fi nnes på fl ere måter. Det kan 
legges ut en cache der koordinatene ligger på 
internett. Denne kan inneholde instruksjoner 
og oppgaver, gjerne matematiske, der svaret er 
koordinatene til en eller fl ere nye cacher med 
oppgaver.  Et eksempel på en slik cache, uten 
matematiske oppgaver, ligger på Gullsteinen 
syd for Løvstakken i Bergen. Den inneholder 
koordinatene til fl ere cacher i området. Elev-
enes oppgave er å fi nne denne cachen, og deret-
ter resten av cachene. Foruten en fi n tur vil de 
trolig lære litt om koordinatsystemer.

PUNKT
Sidelengde 
i meter (d)

Diagonal-
lengde 
(D2 = d2 + d2)

d = (1 og 2)

d = (2 og 3)

d = (3 og 4)

d = (4 og 1)

Tabell 3

Etter at eleven hadde fått hjelp, ble regnefortel-
lingen slik:

I en pyramide sto det en vannkrukke. Det 
ble fylt 12 vanndråper i krukka. Så ble det 
ikke fylt fl ere vanndråper i krukka, og da 
var det 12 vanndråper i den.

Evaluering
Storyline er en spennende arbeidsform. Dere 
skulle vært der da vi åpnet en ukjent grav med 
skatter og en «ordentlig» mumie. Denne gangen 

(fortsatt fra side 36)

den lokale klokka er. Vi kallar feilen for t, og 
likningssystemet vårt blir då forandra til: 

 (x − x
i
)2 + (y − y

i
)2 + (z − z

i
)2 = c 2(Dt

i
 + t)2

for i = 1 … 4. Dette er altså eit likningssystem 
med fi re ukjende: x, y, z, t. Høgresida i liknin-
gane er den korrigerte tidsdifferansen t, som 
kjem fram ved at korreksjonen  er addert til den 
observerte tidsforseinkinga Dt

i
. Dette liknings-

systemet kan ikkje løysast eksakt, det må løysast 
ved iterasjon. Fleire metodar er aktuelle her, og 
det er opp til produsenten av mottakarutstyret 
å velje metode. 

Metoden med observasjon av fi re satelittar 
og korreksjon av mottakaren si klokke gjer ein 
GPS-mottakar til ei svært nøyaktig klokke, sam-
anliknbart med eit atomur. Som posisjonsmålar 
er ein GPS-mottakar eit heller grovt instrument, 
t.d. samanlikna med eit vanleg måleband. Men 
som tidsmålar er den fantastisk nøyaktig. GPS-
mottakarar blir derfor også brukt til formål som 
krev nøyaktige tidsmålingar. 

Litteratur
Trimble Navigation Ltd. (udatert). GPS Tutorial. 

Hentet 15.08.2009 fra www.trimble.com/
gps/index.shtml

Wikipedia (udatert). Global Positioning System. 
Hentet 15.08.2009 fra en.wikipedia.org/
wiki/Gps

Wikipedia (udatert). Trilateration. Hentet 
15.08.2009 fra en.wikipedia.org/wiki/Trila-
teration

arbeidet vi med en liten del av matematikken i 
andre klasse. Elevene fi kk bruke sin nye kunn-
skap om pyramider på mange måter. Nå er elev-
ene fjerdeklassinger, og senere skal vi ha story-
line om steinalderen. Da blir det også matema-
tikk, med nye matematiske utfordringer.

(fortsatt fra side 8)
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Denne artikkelen ser på prinsippa for berekning 
av mottakarens posisjon i GPS-systemet. 

Navigasjonssystemet GPS vert meir og meir 
brukt. Det er lenge sidan det hovudsakleg vart 
brukt til militære formål og på sjøen. Det er no 
heilt vanleg i bilar, og dukkar etter kvart opp i 
mobiltelefonar og armbandsur. Som matema-
tikkyndig hobbynavigatør (ikkje GPS-ekspert) 
har eg teke ein kikk på korleis systemet verkar, 
med spesiell vekt på dei matematiske prinsippa 
for sjølve posisjonsberekninga. 

GPS (Global Positioning System) vart utvikla 
av den amerikanske stat (USA) og vert drive av 
det amerikanske militæret. Ryggrada i systemet 
er dei omlag 30 satellittane som sirklar jorda i ei 
høgde på ca. 20000 km. Desse er igjen styrde av 
eit system av bakkestasjonar. Minst fem satel-
littar skal vere synlege frå eitkvart punkt på 
jordoverfl ata til ei kvar tid. 

Hovudprinsippet for posisjonsberekninga er 
følgjande: Satellittane sender med korte mel-
lomrom ut radiosignal med informasjon om sin 
eigen posisjon i romet og tidspunktet for når 
meldinga vert sendt. Ein mottakar kan fange 
opp dette signalet, men på eit seinare tidspunkt 
enn når det vart sendt, sidan signalet beveger 
seg med farten til lyset. Sidan signalet inneheld 

informasjon om når det vart sendt ut, kan mot-
takaren måle forseinkinga og berekne avstanden 
til satelitten. Basert på avstanden til fl eire enn 
ein satellitt, og posisjonane til satellittane (som 
er inneheldt i signalet frå satellitten) kan mot-
takaren berekne sin eigen posisjon i romet. GPS 
gir altså 3-dimensjonal posisjonsinformasjon, 
som kan presenterast for brukaren som lengde- 
og breddegrad og høgd over havet. 

Dette tyder at satellittane i tillegg til nøyak-
tig informasjon om sin eigen posisjon, må ha ei 
svært nøyaktig klokke. Lyset brukar 33 nano-
sekund på 10 m. Vi ønskjer gjerne ein feilmar-
gin som er mindre enn 10 m, og derfor må tida 
målast med ein maksimal feil på nokre få nano-
sekund. Satellittane har såkalla atomur som 
klarer dette. Men for å kunne berekne forsein-
kinga nøyaktig, må mottakaren ha ei tilsvarande 
nøyaktig måling av tidspunktet for mottaket av 
signalet. Dersom ein GPS-mottakar skal inne-
halde eit atomur, blir den vel dyr og komplisert? 
Dette problemet kan løysast. Vi kjem tilbake til 
korleis, men går førebels ut frå at mottakaren 
kan måle forseinkinga nøyaktig nok. 

Vi vil no sjå på korleis sjølve posisjonsberek-
ninga skjer. Vi startar med eit tilsvarande plan-
geometrisk problem: Vi kjenner avstandane r

1
 

og r
2
 frå punktet P til to gitte punkt S

1
 og S

2
, 

og vil fi nne P. Svaret er at P ligg på skjeringa 
mellom to sirklar med sentrum i S

1
 og S

2
 og 

radius r
1
 og r

2
 høvesvis. Det er berre eitt pro-

Per Gunnar Flø, Høgskulen i Volda
per.gunnar.fl o@hivolda.no

Per Gunnar Flø

Korleis verkar GPS?
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blem: vi har to slike skjeringspunkt. Vi treng 
derfor tilleggsinformasjon for å kunne velje 
mellom dei, til dømes avstanden til eit tredje 
gitt punkt. 

Så i tre dimensjonar. Her vert sirklane erstatta 
av kulefl ater. Snittet mellom to kulefl ater er 
ein sirkel (dersom dei i det heile skjer kvaran-
dre, men det problemet får vi ikkje i praksis i 
GPS-systemet). Det er altså ikkje nok å kjenne 
avstanden til to punkt (satellittar) for å fast-
legge posisjonen til P. Kjenner vi avstanden til 
eit tredje gitt punkt (satellitt) S

3
, må vi fi nne 

snittet mellom sirkelen og kulefl ata med S
3
 som 

sentrum og r
3
 som radius. Sirkelen defi nerer 

eit plan i romet, og dette planets snitt med den 
tredje kulefl ata er også ein sirkel. Figuren viser 
projeksjonen av kulefl atene (tynn strek) og skje-
ringssirklane (tjukk strek) på dette planet. S

2
 

ligg her skjult bak S
1
. 

Dei to skjeringspunkta mellom dei to skje-
ringssirklane, som altså ligg i same plan, er dei 
moglege posisjonane til P. Vi treng også her til-
leggsinformasjon forå velje mellom dei to skje-
ringspunkta. I praksis vil den tilleggsinforma-
sjonen kunne vere at P skal ligge på eller nær 
jordoverfl ata. Dette viser at vi i prinsippet kan 
berekne posisjonen ut frå posisjonsinformasjo-
nen til tre ulike GPS-satelittar, men at vi treng 
tilleggsinformasjon som vi vil kunne få ved å 
observere signalet frå ein fjerde satellitt. 

Vi vil no sjå korleis vi kan bruke eit kartesisk 
koordinatsystem til å fi nne numeriske koordi-
natar for posisjonen. Dersom posisjonen til 

satellitt nr. i er gitt ved (x
i
, y

i
, z

i
) og den ukjende 

posisjonen er (x, y, z), får vi likningssystemet 

 (x − x
i
)2 + (y − y

i
)2 + (z − z

i
)2 = (cDt

i
)2

for i = 1 … 3, der cDt
i
 er avstanden til satellit-

ten berekna ut frå lysfarten og tidsforseinkinga. 
Dette er eit likningssystem av andre grad som 
lar seg løyse eksakt. Dersom vi plasserer koor-
dinatsystemet som på fi guren, med S

1
 i origo, 

z-aksen gjennom S
2
 og x-aksen i planet defi nert 

av S
1
, S

2
 og S

3
, får vi x

1
 = y

1
 = z

1
 = x

2
 = y

2
 = z

3
 

= 0 og jobben blir enklare. Kallar vi avstanden 
mellom S

1
 og S

2
 for d og lar koordinatane til S

3
 

i x–z-planet vere (p, q), blir løysinga: 

 

Som venta får vi to løysingar. Vi kan velje 
den løysinga som ligg nær jordoverfl ata. Eller 
vi skiftar ut ein av satellittane med ein fjerde 
satellitt, utfører berekninga ein gong til. Den 
korrekte posisjonen vil vere den løysinga som 
er felles for dei to berekningane. 

Det kan synast som den raskaste metoden er 
å bruke jordoverfl ate-kriteriet, eventuelt bruke 
ein fjerde satellitt i tvilstilfelle. Men der er ein 
annan og viktigare grunn til å bruke ein fjerde 
satellitt: den fjerde observasjonen kan brukast 
til å korrigere klokka i mottakaren. Feilen i 
posisjonsberekninga er fyrst og fremst bestemt 
av kor nøyaktig forseinkinga av signalet er målt, 
så kvaliteten på mottakaren si klokke er avgje-
rande. Men ein GPS-mottakar med atomur vil 
få ha råd til. Når vi utfører posisjonsberekninga 
med ein fjerde satellitt, vil vi derfor ikkje få 
nøyaktig den same posisjonen som i den fyrste 
berekninga. Men skilnaden kan vi bruke til å 
korrigere for den unøyaktige tidsmålinga. 

Vi modifi serer derfor berekninga. Vi kan 
anta at feilen i tidsmålinga er like stor i dei fi re 
målingane, bestemt av kor stor feilvisinga til 

(fortsettes side 6)
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Jane Merethe Braute

GPS i 
matematikkundervisningen

ten blir delt inn i 60 ulike soner som hver 
har sitt eget koordinatsystem med origo på 
ekvator.

– Man lagrer veipunkter ved å gå inn i 
menyen og velge veipunkt (mark) ved 
ønsket posisjon. Navngi/nummerer vei-
punktet og lagre.

– Markerer punkter med GPS.

1 time: Bearbeiding av resultater.
– Koordinatene fra lagrede veipunkter legges 

inn i GeoGebra.
– Markere mangekant mellom punktene og 

fi nn arealet.

Gjennomføring av undervisningsopplegget
Denne dagen var vi få elever i klassen slik at vi 
delte ikke inn i grupper ved markering av posi-
sjoner. Ved bearbeiding av resultatene jobbet 
elevene i grupper på 2–3 elever.

Ingen av elevene hadde tidligere brukt GPS 
slik at de måtte først få et lite kurs før vi kunne 
begynne å bruke GPS-en. Til denne oppgaven 
trengte vi kun å lære å legge inn veipunkter. 
Elevene lærte dette raskt. 

En skisse av skolebygget ble tegnet på tavla 
for å avgjøre hvilke posisjoner som skulle mar-
keres. Skolebygget har noen små utbygg. I den 
forbindelse ble det diskutert om hvor nøyaktig 
GPS-en er. En unøyaktighet på noen få meter 
ville få konsekvenser for disse utbyggene og 

Det blir stadig fl ere teknologiske hjelpemidler 
rundt oss i samfunnet. Disse kan også brukes 
i undervisningen i skolen. Gjennom Tangenten 
var vi så heldige å få en GPS til skolen vår. 

Jeg underviser i år på 9. trinn i matematikk. 
Vi har i år jobbet mye med geometri. Samtidig 
har vi også jobbet med et dynamisk geometri-
program, GeoGebra. Jeg ville gjerne prøve å 
kombinere dette med bruk av GPS. Det ble da 
naturlig å tenke arealberegning. Vi endte opp 
med å skulle beregne arealet av skolebygningen 
vår. Dette krevde lite forberedelser og det var 
lett å kunne ta elevene med ut uten å bruke mye 
tid på å gå til et annet sted. 

Undervisningsopplegg
Oppgave: Beregn arealet av skolebygget ved 
hjelp av GPS og GeoGebra.

1 time: Lynkurs i bruk av GPS. 
– For å kunne beregne avstander må man 

først innstille GPS’en til UTM-koordinater. 
Dette gjøres under oppsett og enheter i 
menyen.

– I UTM-systemet blir koordinatene rett-
vinklede og med meterverdier i stedet for 
lengdegrader og breddegrader. Jordoverfl a-

Jane Merethe Braute, Nordbytun skole
jane.braute@skole.as.kommune.no
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elevene var usikre på om posisjonen ville bli 
riktig her. Elevene valgte allikevel å ta med alle 
hjørnene av skolebygget.

Samarbeid om å markere posisjon (Foto: Jane Braute)

Etter å ha blitt enige om hvor vi skulle legge inn 
veipunkter, gikk vi ut.  

Elevene hadde funnet ut at de skulle mar-
kere 10 posisjoner som tilsvarer hjørnene av 
skolebygget. Elevene byttet på å markere posi-
sjonene.

Etterpå gikk vi tilbake til klassrommet og la 
inn koordinatene til hvert punkt i GeoGebra.

Elevene har tidligere brukt GeoGebra i for-
bindelse med funksjoner og kjenner godt til 
programmet. Etter at punktene var lagt inn, 
markerte elevene mangekanten mellom punk-
tene og fi kk da automatisk beregnet arealet 
av skolebygget. Elevene så tydelig at enkelte 
av punktene ikke stemte med hvordan skole-
bygget ser ut. Dette førte til en diskusjon om 
hvordan dette kunne ha seg. Elevene antok at 
dette skyldtes unøyaktighet i GPS-målingene. 
De valgte derfor å se bort fra disse punktene 
ved beregning av arealet. Elevene kom frem til 
resultatet i GeoGebra som vist i fi gur 1.

Noen unøyaktigheter er det, men vi skulle i 
denne omgang kun prøve å bruke GPS for moro 
skyld uten store krav til nøyaktighet.

Evaluering
Elevene syntes dette var et artig avbrekk i hver-
dagen fra den vanlige matematikkundervisnin-
gen. De utførte oppgavene med stor interesse 

og engasjement. Hva de fi kk ut av dette rent 
matematisk er mer usikkert. Ettersom dette 
var første gang vi brukte GPS, laget jeg et enkelt 
opplegg hovedsaklig for å gjøre det morsomt 
for å motivere elevene til å ville bruke GPS i en 
annen anledning. Dette ble i hvertfall oppnådd 
både hos elever og lærer.

Det bør ikke være for mange elever om 
gangen slik at alle får prøvd GPS-en. Det aller 
beste ville vært om vi kunne kjøpt inn fl ere 
GPS-er slik at elevene kan jobbe i mindre grup-
per.

Konklusjon
Det er mange ulike måter å bruke GPS i under-
visningen både i matematikk og andre fag. Det 
er et hjelpemiddel elevene synes det er mor-
somt å bruke. I tillegg setter elevene stor pris 
på å komme seg ut av klasserommet og gjøre 
noe praktisk. Elevene blir engasjert og kan 
lære matematikk fra en annen innfallsvinkel 
enn vanlig. Det kan også tilpasses ulike klas-
setrinn.

Vi har hatt er meget hektisk år og har ikke 
fått brukt GPS mer enn denne ene gangen. Erfa-
ringen har vært udelt positiv og vi kommer nok 
til å bruke GPS fl ere ganger i undervisningen.

Figur 1: Areal av Nordbytun skole, Ås kommune, 

beregnet i GeoGebra.
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Nina Gudmundsen Nylund

Bruk av GPS i 
matematikkundervisningen
Gjennom Tangenten var jeg våren 2008 så heldig 
å få en GPS til utprøving i ungdomsskolen, for-
trinnsvis til bruk i matematikkfaget. I løpet 
av sommeren satte jeg meg litt inn i bruken, 
og startet utpå høsten med elevene. Skoleåret 
2008/2009 hadde jeg kun undervisning i mate-
matikk på 10. trinn, noe som begrenset utprø-
vingen i forhold til ønsket tidsbruk. Jeg har 
imidlertid høstet noen erfaringer, og har fått en 
del idéer som jeg vil videreføre nå høsten 2009 
når jeg igjen har elever på 8. trinn. Dette vil jeg 
komme tilbake til på slutten av artikkelen, etter 
at jeg har presentert det vi fi kk prøvd.

Oppstart 
Mange elever har et eller annet forhold til GPS 
gjennom bruk i bil, på tur i skog og mark eller 
som et «verktøy» på egen mobiltelefon. Jeg star-
tet derfor med ei idémyldring felles i klassen 
som en innfallsport til det vi skulle gjøre. Elev-
ene hadde fl ere forslag til hva GPS-en kunne 
brukes til. 

Eksempler: 
– fi nne adresser og veien når en er ute og 

kjører
– måle avstand fra et sted til et annet

– fi nne høyden på det stedet du er
– fi nne veien tilbake når du er ute på tur

Jeg tok utgangspunkt i elevenes forslag, og gikk 
videre med spørsmålet: «Hva kan dere tenke 
dere å prøve/fi nne ut ved bruk av GPS?» Elev-
ene kom med forslag som ble skrevet på tavla 
etter hvert:
– fi nne ut hvor langt det er fra skolen og 

heim til Martin
– hvor stor høydeforskjellen mellom skolen 

og huset til Olav er
– måler GPS-en like mange meter når vi går 

oppover eller nedover
– hvor langt det er heim til Stine som reiser 

med buss, og gjennomsnittsfart på bussen
– lage et «skattekart» og se om de andre 

fi nner «skatten», i tillegg beregne avstand 
(lengden) på løypa

– fi nne avstand og gjennomsnittsfart ved 
gange og sykling rundt Finnsnesvannet

Elevene ble nå delt inn i grupper, der hver 
gruppe skulle lage to oppgaver basert på det vi 
hadde snakket om. Elevenes samtale var ivrig, 
og de jobbet konstruktivt med oppgaveformu-
leringer. Like før økta var over gikk vi gjennom 
de ulike oppgavene gruppene hadde laget, og ble 
enige om å prøve noe av det de hadde utarbei-
det uka etter når vi hadde dobbeltime i mate-
matikk. Flere av elevene hadde GPS tilgjengelig 

Nina Gudmundsen Nylund, 
Finnsnes ungdomsskole
nina.nylund@lenvik.kommune.no
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heime, og jeg formulerte et skriv med spørsmål 
om å «låne» med seg familiens GPS på skolen 
de dagene vi skulle gjøre noen utprøvinger. I 
samme skriv informerte jeg også om at det vi 
skulle prøve ut skulle ende i en artikkel i Tan-
genten, slik at foresatte kunne reservere seg i 
forhold til bruk av bilder hvis det var ønskelig.

Gjennomføring
Jeg gikk gjennom noen av punktene i bruker-
manualen når det gjaldt bruk av GPS- en, slik at 
alle visste hvordan de fi kk fram de ulike meny-
ene. Alle elevene fi kk utdelt en kopi med noen 
av knappefunksjonene de ville få bruk for. 

Oppgavene under er utformet i samarbeid 
med elevene, og prøvd ut i noen matematikk-
timer gjennom skoleåret. De har bakgrunn i 
idéene og oppgaveformuleringene elevene selv 
startet med, men noen av oppgavene har vi 
omformulert i fellesskap.

Oppgave 1 – «Skattekart»
Gruppe 1: Bruk GPS-en og lag ei løype med 
sporlogg hvor det plottes inn 5 poster (veipunk-
ter) underveis. Legg igjen et kort med ett tall 
på. Skriv opp koordinatene, og slett sporloggen 
etter at lengden på løypa og tida som ble brukt 
er notert. Lag deretter en løypebeskrivelse hvor 
dere oppgir koordinatene til postene. Lag en 
matematikkoppgave med tallene dere har på 
kortene, og skriv svaret til slutt. Be gruppene 
prøve å fi nne ut hvordan dere kom til svaret.

Gruppe 2 og 3: Bruk koordinatene gruppe 
1 har skrevet, og plott dem inn i GPS-en. Prøv 
å beregne avstand mellom postene, lengden på 
løypa og fi nn deretter alle postene. Gruppe 3 tar 
med tallkortene tilbake. Sjekk lengden og tida 
når dere kommer tilbake. Sammenlign med den 
gruppe 1 brukte. Dere får et svar på en oppgave 
gruppe 1 har laget med tallkortene. Bruk tal-
lene, og prøv å få samme svar. Hvilke regne-
operasjoner gjorde dere?

Det tok noe tid å gjennomføre denne opp-
gaven, vi hadde bare en GPS til rådighet og 
sendte gruppene ut etter tur. Ingen av elevene 

husket på å ta med sin egen. Elevene var ikke 
vant til å bruke denne type verktøy, og brukte 
tid på å plotte inn koordinatene. I tillegg rotet 
de litt med retningen når de startet. Under-
veis i løypa fi kk ei av gruppene problemer med 
GPS-en fordi de ikke kjente til bruken godt nok, 
og måtte ha hjelp til å fi nne de to siste postene. 
De hadde ikke tatt med brukermanualen de 
hadde fått utdelt, og husket ikke hvordan de 
kom tilbake til riktig sted på kartet. Matema-
tikkoppgaven ble løst på mellom 5 og 8 minut-
ter. De som hadde laget oppgaven begynte å 
snakke seg imellom om hvor mange ulike kom-
binasjoner de kunne bruke for å regne ut svaret. 
Etter ca. 3 minutter sa de høyt at de andre bare 
trengte prøve med de fi re regneartene. Begge 
gruppene hadde prøvd seg fram med å bruke 
kalkulator, og byttet ut regnearter og tall når de 
var noenlunde nært svaret. De fl este syntes dette 
var en artig måte å løse en oppgave på.

Gruppa som lagde løypa brukte naturlig nok 
kortest tid, og hadde noe kortere lengde. Vi dis-
kuterte litt rundt det.

I samtalen i etterkant av skattejakten kom 
vi inn på viktigheten av å plotte koordinatene i 
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elever brukte målband, målehjul og GPS på 
samme distanse. Verken GPS-en eller målehju-
let viste det samme som målbandet. Lengden de 
målte var forholdsvis kort, og i en annen sam-
menheng vil jeg gjøre samme undersøkelse over 
en lengre avstand og se om forskjellen blir den 
samme. 

Oppgave 3 – Hjemmearbeid
Alle elevene fi kk GPS-en med seg hjem fra 
skolen fra den ene dagen til den neste (evt. over 
helga). Oppgaven de fi kk var: 
1) Mål avstand fra skolen (veipunktet jeg 

hadde lagt inn) og til huset der du bor. Lag 
et veipunkt med navnet ditt.

2) Mål maksfart og gjennomsnittsfart enten 
du går, sykler, tar buss eller blir kjørt med 
bil. Notér.

Resultatene brukte vi i Excel og koblet bruk av 
regneark og statistikk opp mot bruken av GPS 
som datainnsamler. Data ble plottet inn i reg-
nearket, og det ble laget et diagram som viste 
avstander i km (stolpe) og gjennomsnittsfart i 
km/t (linje). Med utgangspunkt i disse dataene 
fant vi gjennomsnittlig avstand for elevene i 
klassen, og variasjonsbredden både i avstand og 
fart. Vi fant også beregnet avstand ved å bruke 
veipunktene på kartet i GPS-en, og regnet ut for-
holdet mellom reell avstand og beregnet avstand 
i prosent. For å få inn mer matematikk kan en i 
tillegg regne til meter og meter i sekundet.

Oppgave 4
Dere skal forfl ytte dere fra skolen, rundt Finns-
nesvannet og tilbake til skolen igjen. Ei av grup-
pene skal gå, ei skal jogge og ei tredje skal sykle. 
Mål maksfart, tida dere bruker og lengden på 
løypa.
a) Når alle gruppene er tilbake skal vi sam-

menligne fart, og regne farten i forhold til 
hverandre i prosent. 

b) Finn deretter ut hvor mange runder dere 
må sykle hvis dere klarer å holde maksfart i 
30 minutter?

riktig rekkefølge. Hva er x- og hva er y- i koor-
dinatsystemet? Hvorfor er det viktig å oppgi 
koordinatene riktig, f.eks. ved kartreferanse på 
fjellet?  

Oppgave 2
Vi ønsket å fi nne ut om GPS-en måler samme 
lengde oppover og nedover, og fant ei løype med 
kupert terreng.

Oppgaveformulering: Gå ei løype fra Refa, 
forbi skolen og opp på toppen av Kirkeveien. 
Mål avstanden. Null ut tripptelleren. Snu og gå 
tilbake mens dere måler på nytt. Sammenlign. 
Bruk sykkelcomputer og/eller målehjul og sjekk 
om dere får det samme.

Ei gruppe med elever startet ivrig med denne 
oppgaven. De tok med seg skolens målehjul for å 
sammenligne antall meter. De fant ut at det var 
noen meters forskjell den ene eller andre veien. 
Målehjulet ble brukt den ene veien, og viste 
noen meters forskjell i forhold til begge. Elev-
ene fant også ut at de hadde ulik fart, og mente 
det var fordi det var ulik lengde med oppover 
og nedoverbakker. 

I oppsummering av denne oppgaven kom 
vi inn på emnet måleusikkerhet, og bruken av 
ulike måleinstrumenter. Vi gjorde i etterkant 
noen målinger på fotballbanen i sammenheng 
med forsøk med vei, fart og tid i naturfag. Her 
brukte vi stoppeklokka på GPS-en også. Tre 
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c)  Finn gjennomsnittsfarten til de som går.

Denne oppgaven var grei å organisere. Alle reg-
nestykkene ble gjort felles i klassen.

Idé til videre arbeid
Vi fi kk ikke tid til å prøve dette, men jeg ser for 
meg en kobling mellom bruk av GPS og Geo-
Gebra.  Tanken min er å lage ei løype med bruk 
av GPS-en, og deretter plotte punktene inn på 
kartet. Kartet lastes så inn på GeoGebra hvor 
det kan brukes som utgangspunkt for ulike 
geometriske utprøvinger. Eksempel på oppga-
ver kan være: 
– Finn midtpunktet mellom punktene du 

har ved hjelp av avstanden og bruk av nor-
maler. 

– Finn avstand mellom hvert punkt, og løypa 
totalt. Sammenlign med det dere fant på 
GPS-en. 

I arbeid med skattekart kan en lage matema-
tikkoppgaver som må løses for å fi nne noen av 
koordinatene til postene. Dette er en aktivitet 
som fi nt kan kobles sammen med kroppsøving 
eller som en aktivitet på tur.

Oppsummering
Jeg har alltid hatt tro på praktisk aktivitet som 
metode og motivasjon i matematikkfaget. Bruk 
av GPS som verktøy i matematikkundervisnin-
gen har vært motiverende og engasjerende. Elev-
ene har gitt tilbakemeldinger på at de syntes 
dette var artig. De fi kk gjøre noe praktisk, og det 
var en annerledes måte å arbeide på. Det å bruke 
GPS som datainnsamler for Excel-oppgaver var 
mye morsommere enn å fi nne tallmaterialet i 
læreboka. Noen av elevene syntes arbeidet med 
GPS hadde vært lærerikt, og visste nå hvordan 
de kunne bruke en GPS og mer om hva den 
kunne brukes til.

En av de største utfordringene med praktisk 
arbeid i matematikk er organiseringen av timer. 
Når du skal jobbe med GPS trenger en mer tid 
enn det du har til rådighet i en eller to «vanlige 

skoletimer». Det er nødvendig med fl eksibilitet 
slik at du får gjøre den viktige oppsummerin-
gen sammen med elevene i samtale med det 
samme de er ferdige med aktiviteten / oppga-
ven. Du får ikke samme effekt hvis du må vente 
to dager før du får diskutert erfaringene deres 
og resultatene av det de fant ut. Jeg mener det 
er nødvendig med fl ere GPS-er slik at alle elev-
ene er engasjert på samme tid, og du unngår en 
del dødtid som kan oppstå ved venting. Elevene 
trenger ikke arbeide med samme oppgave, men 
få ulike utfordringer som de kan legge fram 
for de andre i klassen. Det å øve seg i å bruke 
matematiske begrep i muntlige sammenhenger 
er også viktig. 

Jeg vil anbefale bruk av GPS som et verk-
tøy i matematikkundervisningen. Variasjon og 
ulike innfallsvinkler er viktige for å motivere og 
engasjere. Bruk gjerne noe tid i forkant til å bli 
kjent med de ulike funksjonene.

Et enkelt bevis som bruker litt algebra fra ung-
domstrinnet kan se slik ut:

Trekantene ABS, BCS og ACS til sammen 
har samme areal som trekanten ABC. Kaller 
vi grunnsiden i ABC for g så kan vi skrive: 

, altså H = a + b + c.

Bemerkning: Det faktum at Vivianis setning 
opplagt også gjelder for kvadratet, gjør det 
fristende å undersøke om den også gjelder for 
andre regulære mangekanter. En kort under-
søkelse ved hjelp av dynamisk programvare gir 
positivt svar. Da er det nærliggende å forsøke å 
generalisere ytterligere: Gjelder setningen også 
for enkelte ikkeregulære mangekanter? Hva 
med romlegemer? Men det får bli til en annen 
gang.

(fortsatt fra side 34)
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Svenning Bjørke

Matematikk på perspektivet
På barnetrinnet skal elevane arbeide med enkle 
perspektivteikningar. På ungdomstrinnet skal 
dei i følgje K06 «tolke og lage arbeidsteikningar 
og perspektivteikningar med fl eire forsvinnings-
punkt ved å bruke ulike hjelpemiddel» (Kunn-
skapsdepartementet, 2009). Å lære teknikkar 
for perspektivteikning er utviklande på mange 
måtar. Det høyrer med til grunnteknikkane for 
ein biletkunstnar, og det øver opp blikk og gir 
forståing for det romlege. Men arbeid med per-
spektivteikning kan også vere eit utgangspunkt 
for å gi større forståing for arbeid med formlike 
fi gurar, likningar og IT i matematikken. 

Litt om perspektivteikning
Ser vi gjennom eit vindauge, vil grunnlaget 
for synsinntrykket vere lysstrålar som kjem til 
auget frå ulike objekt. Ser vi tildømes på to like 
hus som ligg ulikt langt frå oss, kan vi teikne 
omrisset av desse med tusj rett på vindauget. 
Vindauget representerer då det vi kallar bilet-
planet. Sørgjer vi først for å vri på vindauget 
slik at det står vinkelrett på synsretninga, har 
vi laga ei perspektivteikning. Det latinske ordet 
«perspicere» tyder nettopp det å sjå inn i eller 
sjå gjennom. Vi vil då sjå at det huset som ligg 
lengst vekk, vert teikna mindre på vindaugsfl ata 

enn det som ligg nærmare. Dette er eit signal til 
auge og hjerne om avstand. Vert det natt, slik 
at vi berre ser omrissa av husa som er teikna 
på vindauget, vil auge framleis tolke det slik at 
det eine huset er nærare enn det andre dersom 
ein kan anta at dei er like store. Perspektivteik-
ninga tek altså opp i seg informasjon om romleg 
avstand. Går vi so opp nokre etasjar i huset og 
teiknar dei same husa på vindauget der, vil vi sjå 
dei i fugleperspektiv om vi kjem høgt nok opp. 
Igjen er det slik at om natta fell på, vil skissene 
på vindauget framleis gi oss ei oppleving av å sjå 
husa frå oversida. Gjennom perspektivteikning 
kan vi altså også få fram korleis rommet rundt 
ein tilskodar ser ut alt etter kor tilskodaren plas-
serer seg.

Når ein teiknar på papir, nyttar kunstnaren 
ulike teknikkar for å få fram denne oppleving av 
rom og avstand. Dette er eigentleg projeksjons-
teikning der ein nyttar geometrisk konstruk-
sjon for å fi nne kor lysstrålane frå kvart punkt i 
objektet ein ser på, skjer biletplanet (vindauget) 
på vegen til auget. I grunnskulen arbeider ein 
med teikneteknikkar som er ei sterk forenkling 
av dette. Desse tek utgangspunkt i parallelle 
liner. Dersom ein forlenger alle vassrette paral-
lelle liner i motivet, unntatt dei som er parallelle 
med biletplanet, så synes alle desse å møtes i 
eitt eller fl eire punkt som vert kalla forsvinnings-
punkt. 

Figur 1 viser rommet i Vatikanet som mala-

Svenning Bjørke, NLA Lærerhøgskolen
sb@nla.no
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ren Rafael var arkitekt for i 1518. Her har vi eitt 
forsvinningspunkt, og det ligg i hovudet på sta-
tuen i enden av rommet. 

Skal vi teikne eit prisme der eine sida er 
parallell til biletplanet, får vi berre eitt forsvin-
ningspunkt. Dette punktet ligg på horisontlina 
som er ei tenkt line i høgd med teiknaren sitt 
auge. Ser vi bortover ei gate, vil vi ha ei hus-
rekke på kvar side, og ser vi inn i eit rom, vil 
vi ha vegger på sidene. I begge disse tilfella vil 
vi få eitt forsvinningspunkt som ligg framfor 
oss. Figur 2 og 3 viser teikningar med slikt 
eittpunkts perspektiv. Det til venstre er teikna 
i fugleperspektiv og det til høgre i froskeper-
spektiv. Det som skil desse to, er plassering av 
horisontlina som viser kor høgt teiknaren er 
plassert.

Står vi framfor eit hushjørne, får vi to for-
svinningspunkt, eitt til venstre for oss og eitt til-
høgre. Også her kan vi endre perspektivet ved 
å fl ytte horisontlina opp og ned, eller ved å dra 
forsvinningspunkta til høgre eller venstre. Dette 
tilsvarar at teiknaren fl yttar seg opp og ned eller 

Figur 2: Eittpunktsperspektiv – fugleperspektiv

Figur 3: Eittpunktsperspektiv – froskeperspektiv

sidelengs.
I fi gur 4 er dei vertikale linene teikna paral-

lelle. Ser vi nøye på Figur 5, vil vi sjå at linene 
som går gjennom dei vertikale søylene ikkje 
er heilt parallelle. Det vil seie at også desse vil 
møtes, og då i eit tredje forsvinningspunkt langt 
under teikninga. Dersom teiknaren går nærare 
innpå dette motivet, eller løfter seg over taket, 
vil denne effekten verte sterkare. Då må vi nytte 
trepunktsperspektiv når vi teiknar. Biletplanet 
(jmf. vindauget), som altså alltid står vinkelrett 
på synsretninga, er då ikkje lenger parallelt med 
nokon av hovudlinene i bygningen. Vi går ikkje 
her vidare inn på korleis trepunktsperspektiv 
kan teiknast. Det er til dømes ikkje heilt enkelt 
å fi nne rett plassering av det tredje forsvin-
ningspunktet. Det vises til framstilling av dette 

Figur 1: Pave Leo Xs loggia
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litteraturen, for eksempel Aspeggens lærebok i 
perspektivteikning (Aspeggen, 1998). For dei 
som måtte ønskje ei grundigare matematisk 
innføring, er Geometrien bak perspektivet eit 
alternativ (Andersen, 1993). Av lærebøker innan 
kunstfag kan nemnast Tom Teigens Frihåndsteg-
ning (Teigen, 1992).

Formlike fi gurar
Dersom ein person fl yttar seg nærare auget, 
vil vinkelen auget måler verte større (fi gur 6). 

Når hjernen då antar at personen i røynda er 
like høg, tolkar den situasjonen slik at perso-
nen har kome nærmare. Når vinkelen aukar 
vil også høgda på det biletet av personen vi kan 
teikne i biletplanet auke. Når høgda på det som 
vert teikna i biletplanet aukar, får altså hjernen 
informasjon om at personen kjem nærmare. 

For å skape forståing for dette i forkant av 
arbeid med perspektivteikning i skulen, kan ein 
arbeide med aktivitetar der formlikskap vert 
nytta til måling av avstand ved å måle storlei-

Figur 4: Topunktsperspektiv

Figur 5: Palazzo dei Conservatori
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ken på objekta som vert avteikna i biletplanet. 
Her følgjer ein slik aktivitet som kan formule-
rast som i ein grublis, eller ein kan gjennomføre 
aktivitetar på bakgrunn av løysinga av denne.
Under førstegangstenesta i militæret deltok eg to 
gongar i eit løp der det var lagt inn fl eire utfor-
dringar. Mellom anna skulle vi avgjere avstan-
den til ei rekke pappfi gurar som hadde storleik 
som vaksne menn. Alle avstandar var under 
500m. Her bomma eg totalt og kom langt ned 
på resultatlistene. Fleire hadde same problemet, 
og tilbake på brakka starta eit kollektivt arbeid 
for å fi nne ut om det var mogleg å måle avstan-
den ved hjelp av det utstyret som vi hadde med 
i løpet. Det var innlagt skyting og orienterings-
løp, så vi hadde med gevær, kart og kompass. 
Kva er ditt forslag til løysing? 

På kompasset er det som kjent ein linjal. Vi 
heldt den på strak arm slik at vi ser pappfi guren 
gjennom linjalen og les av kor mange millime-
ter den dekker. Som grunnlag for utrekningane 
måtte vi på førehand måle avstanden frå auget 
til linjalen. For min del var den avstanden 65 
cm, og vi visste at pappfi gurane var om lag 
1,85m høge. 

AD = 0,65 m, BC = 1,85 m, ED : målt på kom-
passlinjalen, AC: Avstanden vi skulle fi nne. 

Trekantane ADE og ABC er formlike, og då har 
vi:

No hadde vi ikkje kalkulator eller papir og 
blyant i felten, so vi omforma dette til ein enkel 
formel: 

der DE er målt i millimeter.
Avstanden til ein middels høg vaksen mann 

fi nn vi altså tilnærma ved å dividere 1200m på 
tal millimeter mannen dekker på kompasslinja-
len når den vert halden på strak arm. Barn har 
sjølvsagt kortare armar, men prinsippet vert det 
same. Elevane kan fi nne sin eigen formel ut frå 
armlengd, og om dei ønskjer å måle avstand til 
vaksne eller born. 

Det å sikte gjennom ein kompasslinjal på 
strak arm, er i prinsippet det same som å teikne 
med tusj på vindauget. Slik får ein fram at eit 
objekt som har konstant storleik avteiknar seg 
ulikt på biletplanet (vindauget) alt etter avstan-
den til det. Det same gjeld når ein teiknar på 
papir etter lovene som gjeld for perspektivteik-
ning. 

Bruk av IT
IT er eit verktøy som er kjenneteikna ved å vere 
dynamisk og interaktivt. Medan bøker og papir 
er statiske, kan IT gi respons på brukaren sine 
input og vise endring raskt og klart. Derfor bør 
ein nytte IT i arbeidet med perspektivteikning, 
og det beste er om elevane aktivt får utforske 
dette sjølv. 

GeoGebra eit godt alternativ som er enkelt å 
ta i bruk. Sjølvpresentasjonen på www.geogebra.
no (GeoGebra) lyder slik: «GeoGebra er et gratis 

Figur 6: Vinkel og avstand
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Figur 7: Formlike trekantar 
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dynamisk matematikkprogram til skolebruk. 
Programmet binder sammen geometri, algebra 
og numeriske utregninger og har vunnet fl ere 
internasjonale priser.» Programmet er gratis og 
lett tilgjengeleg. Det køyrer direkte i nettlesar 
så sant Java er installert. På nettsida fi ns mange 
ressursar, mellom anna ferdige fi gurar til utfor-
sking av perspektiv. Verdien vert likevel størst 
om ein lager slike sjølv. 

GeoGebra kan nyttast til å tolke bilete. Ved å 
sette inn bilete på teiknefl ata og legge på liner i 
ulike fargar, kan ein til dømes få fram forsvin-
ningspunkt og horisontline slik fi gurane 1 og 5 
viser. Det interaktive aspektet er til stades her, og 
dette er relativt raskt og enkelt å få til.

Dei to teikningane av eittpunktsperspektiv, 
fi gur 2 og 3, er statiske trykt på papir. Dei gir 
ikkje svar på kva som skjer når horisontlina vert 
fl ytta frå fugle- til froskeperspektiv. Eller kva 
skjer om ein dreg forsvinningspunktet sidelengs 
ut av fi guren? Men har ein denne fi guren i Geo-
Gebra, kan ein ta tak i horisontline eller for-
svinningspunkt og ganske enkelt dra det rundt. 
Er det teikna på rett måte, vil resten av fi guren 
følgje med, og det dynamiske aspektet kjem til 
sin rett. Den som leikar seg med bilete på denne 
måten, får eit inntrykk av å fl ytte seg rundt og 
sjå rommet frå ulike posisjonar. 

Når ein skal lage slike fi gurar der forsvin-
ningspunkt kan fl yttast på, er det viktig å 
bygge den opp på rett måte i GeoGebra. Skal 
ein teikne fi gur 2, startar ein med den sida av 
fi guren som er nærast auget. Det er i dette tilfel-
let eit rektangel som er parallelt med biletplanet. 
Dette skal ligge i ro. Deretter vert horisontline 
med forsvinningspunkt teikna inn. Desse skal 
ein kunne fl ytte på. Så vert dette knytt saman 
av hjelpeliner. Deretter legg ein opp på desse 
mange linestykke i ulike fargar. Til sist vert 
hjelpelinene skjult. Det at liner kan skjulast 
er viktig for å kunne lage gode og oversiktlege 
teikningar. Figur 8 viser fi gur 2 før hjelpelinene 
er skjult. For meir detaljert informasjon viser eg 
til nettsidene til GeoGebra. 

Sjølv om GeoGebra ikkje er spesielt vanske-

leg å sette seg inn i, krev det ein del arbeid og 
tolmod å få tak på dei grunnleggande teknik-
kane som ligg bak teikning av den type som 
fi nst i fi gur 8. Men dei som tek seg tid til dette, 
vil få god innsikt både generelt i bruk av denne 
type programvare, og i prinsippa knytt til per-
spektivteikning. Andre kan ha glede av å fi nne 
fram dei ferdige teikningane som er i biblioteket 
i GeoGebra og arbeide med desse.

Kvifor endrar månen storleik?
Til slutt nokre meir kuriøse tankar om liknin-
gar, avstandsbedømming og månen. Sett at ein 
person har betalt vassavgift til kommunen og 
rotar vekk fakturaen. Etterpå ser han av ban-
kutskriftene at i siste kvartal betalte han 25% 
meir enn i kvartalet før. Er det mogleg å fi nne 
grunnen til dette? Har kommunen sett opp 
prisen eller har han brukt meir vatn? Sjølv om 
han veit at fakturasummen vert rekna ut ved å 
ta forbruket i kubikkmeter og multiplisere med 
ein pris pr. kubikkmeter, kan han ikkje fi nne 
svar på desse spørsmåla. Det er to ukjende, men 
berre ei opplysning som knyt dei saman. Like-
vel kan han vite noko. Han veit til dømes at det 
ikkje kan vere slik at både prisen og forbruket 
har gått ned. Dersom personen vurderer det slik 
at vassforbruket har vore rimeleg konstant, dreg 
han gjerne slutninga at kommunen har sett opp 
prisen. Men sanninga kan vere at han har fått 
ein skjult lekkasje til dømes. 

Å bedømme avstand har noko av det same 
dilemmaet. Det hjernen kjenner sikkert er at 
auget har målt vinkelen objektet spenner over. 
Eit hus som dekker ein relativt liten vinkel, kan 
vere eit lite hus nært eller eit stort langt borte. 
Det vi kan vite er at det ikkje er eit stort hus som 
ligg nært, for til det er vinkelen for liten. For 
at hjernen i det heile kan trekke konklusjonar 
om avstand og storleik, må den altså vite enten 
noko om kor stort huset er, eller kor langt borte 
det er. Når vi til dagleg vurderer dette, har vi eit 
vell av informasjon å bygge på. Huset er omgitt 
av bygningar, bilar eller vegetasjon. Vi ser også 
oftast landskapet mellom oss og huset og kan 
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dra informasjon av også det. Men nokre gongar 
har vi ikkje denne støtta. 

Når vi ser månen høgt på himmelen, har vi 
ingen formeining om kor stor den eigentleg er, 
og vi har heller ingen formeining om kor langt 
borte den er. Vinkelen som auget måler, knyter 
desse to ukjende saman, men dette er ikkje til-
strekkeleg til å fi nne verdien dei har. Likevel har 
vi faktisk ei oppleving av kor stor månen er, og 
det er eigentleg ganske rart. Mange forskarar 
forklarar dette med at hjernen ubevisst vel ein 
slags standardavstand når den manglar infor-
masjon, og så tolkar den storleiken ut frå det. 
Når så månen kjem nær horisonten, til dømes 
over eit fjell, får hjernen informasjon om at 
månen er langt borte, heilt i synsranda. Dette 
er ein avstand som er lenger enn den ubevisste 
avstanden hjernen vel når månen står høgt på 
himmelen. Når hjernen slik får beskjed om at 
månen er lenger borte, men vinkelen er uendra, 
vert den tvungen til å konkludere med at den er 
større enn når den står høgt på himmelen. Det 
at månen verkar større når den stig opp over 
fjellet enn når den står høgt på himmelen, er 
eit velkjent fenomen som har oppteke menneske 
frå gamle tider av. Dei fl este forklaringsmodel-
lar i dag bygger på ein eller annan måte på dette 
tilhøvet mellom opplevd avstand og storleik. For 
meir lesing vises til mellom anna til artikkel av 
Professor McCready (McCready, 2009) eller 
NASA sine nettsider (NASA, 2009). 

Slik ser vi at også samarbeidet mellom auge 
og hjerne slit når det fi ns to variablar (avstand 
og storleik) og berre ei sikker opplysning som 
knyt desse saman (vinkel). På same måte er det 
med likningar. Ein må ha opplysningar som 
står i høve til tal ukjende om dei skal kunne 
løysast.

Auget
Menneskets kapasitet til å ta inn synsinntrykk 
og tolke desse er fantastisk. Perspektivteik-
ning tek utgangspunkt i dette fi ne samarbeidet 
mellom auge og hjerne, og det same gjer kon-
struksjon av fi lmkamera. Men verken teikning 
eller TV kan måle seg med den direkte opple-
ving av romet rundt oss som auget raust gir oss. 
Dette er ei påminning om at mennesket er ein 
fantastisk skapning som ikkje treng det nyaste 
av alle tekniske innretningar for å skape gode 
opplevingar. Det handlar om å velje eit godt 
perspektiv – også på livet!
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Alain Kuzniak

Geometriske paradigmer
Lærere i geometri tenker ulikt om hva som er 
viktig og riktig når geometriske oppgaver skal 
løses og hvilke argumenter og bevis som skal 
være gyldig. Med innføring av dynamisk pro-
gramvare i geometri har det også skjedd endrin-
ger i elevers argumentasjon. Hva er akseptabelt 
og hva er ikke? Finnes det ulike paradigmer som 
vurderer argumenter og bevis ulikt? Artikkelen 
prøver å fi nne svar på dette og på hvordan eleven 
må forholde seg til de ulike paradigmene.

Et prototypisk eksempel
Når en elev løser et geometriproblem arbeider 
han i en kompleks omgivelse laget av synlige og 
fysiske fi gurer. Han kan også benytte seg av ekte 
verktøy, som tegneverktøy til å eksperimentere 
med eller begrepsmessige verktøy som baserer 
seg på defi nisjoner og egenskaper til å reson-
nere med. Denne komplekse omgivelsen virker 
så selvfølgelig  og innlysende at den nesten ikke 
er synlig for dens bruker. Likevel, den kan gene-
rere et utall misforståelser som vi kan se i den 
følgende oppgaven (9. trinn).

A

x

B

C

M

Figur 1

Trekanten ABC her en rett vinkel i B. Vi har 
at AB = 4 cm og BC = 2 cm. Strålen Ax står 
loddrett på linjen AB. La M være et punkt på 
denne strålen. Finnes det et punkt M på Ax slik 
at trekanten ACM er likesidet? Begrunn!

En elev gav følgende svar:

For å fi nne ut om en trekant er likesidet, 
kan vi konstruere trekanten på fi guren ved 
å bruke en passer. Vi setter passerspissen i 
A og slår en bue med en passeråpning lik 
AC. Vi gjør det samme med passerspis-
sen i C og observerer at skjæringspunktet 
mellom buene ikke ligger på strålen Ax. 
Altså er trekanten ikke likesidet.

Konstruksjonen med tegneverktøy (her passer) 

Alain Kuzniak, Université Paris-Diderot
alain.kuzniak@orleans-tours.iufm.fr

Artikkelen er oversatt og tilrettelagt av 
Christoph Kirfel
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besvarer spørsmålet negativt. For eleven er det 
ikke noe behov å tilføye fl ere argumenter. Han 
utvikler et deduktivt resonnement som er støt-
tet av måling og tegning.

Man kan forklare dette med kjensgjernin-
gen at de tre vinklene i en likesidet trekant må 
være like. Siden summen er 180 grader må den 
enkelte vinkelen være på 60 grader. Måler vi 
derimot vår vinkel med en gradskive ser vi at 
den er større enn 60 grader, CAM = 64 grader.

Franske lærere som retter denne oppga-
vebesvarelsen reagerer på to måter: De fl este 
forkaster dette «beviset» siden det støtter seg 
til et eksperiment i den reelle verden. For disse 
lærerne er dette strengt forbudt i den geome-
triske verden – de arbeider innenfor et geome-
trisk paradigme som er forskjellig fra det eleven 
valgte helt spontant. Noen lærere vil akseptere 
elevens løsning og diskutere betydningen av de 
forskjellige verktøyene eller nøyaktigheten av 
approksimasjonen med eleven. Lærer og elev 
forstår hverandre – de er i samme paradigme. 
Det er også mulig at læreren stiller spørsmål ved 
valget av paradigme som trengs for å løse pro-
blemet. Men før en kan gjøre dette, trenger man 
en klar forståelse av de forskjellige tilgangene en 
har for å løse geometriske problemer. 

På leit etter geometriske paradigmer
Innenfor rammen av geometri slik den under-
vises, begrenser vi oss til elementær geometri. 
Vi bruker begrepet paradigme for å presisere 
forholdet mellom praktisk-logisk løsninger i 
geometri og matematiske teorier i geometri. 
Begrepet paradigme ble introdusert av Kuhn 
(1962) i hans grunnleggende verk om vitenska-
pelige revolusjoner: 

Begrepet paradigme står for hele konstella-
sjonen av overbevisninger (beliefs), verdier, 
teknikker osv. som medlemmer av en gitt 
gruppe har til felles. Kuhn snakker om 
«disiplinens matrise» (disciplinary matrix) 
som refererer til felleseiet for alle dem som 
praktiserer denne disiplinen (faget).

Deler folk det samme paradigmet kan de kom-
munisere veldig lett og utvetydig. Til gjen-
gjeld opptrer det ofte misforståelser når man 
befi nner seg i forskjellige paradigmer. Eksem-
pelvis brukes fi gurer ulikt avhengig av hvilket 
geometriske paradigme en befi nner seg i. I et 
paradigme vil det bli regnet som feil å bruke 
fi gurer for å vise en egenskap ved måling og 
bare heuristisk (tolkende) bruk av prøveskisser 
er tillatt. I et annet paradigme vil slike tegnin-
ger være tillatt som argumentasjonshjelp. Vi 
kan ofte observere at elever begynner å arbeide 
innenfor ett paradigme der fi gur og måling 
aktivt blir brukt. De møter først problemer med 
løsningene når disse ikke følger forventningene 
undervisningsinstitusjonen stiller. Slik blir den 
didaktiske kontrakten (Brousseau, 1997) lærer 
og elev brutt.

Tre paradigmer
GEOMETRI I kaller vi «Naturlig geometri». 
Naturlig geometri har den virkelige og følbare 
verden som sannhetskilde. Her kan en påstand 
verifi seres ved argumenter som baserer seg på 
eksperiment eller deduksjon. Modell og realitet 
brukes om hverandre, og alle argumenter er til-
latt for å verifi sere en påstand og for å overbe-
vise. Pendlingen mellom modell og virkelighet 
hører essensielt med til bevisprosessen og den 
hjelper oss å bevise påstandene. Det viktigste 
er å overbevise. Bevis kan støtte seg til tegnin-
ger eller observasjoner ved hjelp av målings- og 
tegneutstyr som linjal, passer eller gradskiver, 
samt ved å folde, skjære eller legge fi gurer oppå 
hverandre. I dag har denne tilnærmingen fått 
en ny giv gjennom bruken av software som kan 
føre til eksperimentelle bevis. Horisonten til 
Geometri I er av teknologisk natur. 

GEOMETRI II kan vi kalle «Naturlig aksioma-
tisk geometri». Geometri II, hvis arketype er 
klassisk Euklidsk geometri, bygger på en modell 
som ligger nært opp til virkeligheten. Så snart 
aksiomene er satt opp må bevisene utvikles 
innenfor aksiomenes system for å være gyldige. 
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Her eksisterer objekter som fi gurer bare i kraft 
av sine defi nisjoner, selv om disse ofte baserer 
seg på egenskaper ved ekte, virkelige objekter.

Både Geometri I og II har en tett link til 
den virkelige verden, om enn på forskjellige 
måter. Derfor kaller vi dem «naturlige». Begre-
pet «bevis» vil bli brukt forskjellig innen disse 
paradigmene.

GEOMETRI III er her formell aksiomatisk geo-
metri. Det er nødvendig å føye til et tredje para-
digme, en formell aksiomatisk geometri. Denne 
fi nnes det lite av i den obligatoriske skolen. For 
mange lærere som har studert ved et universi-
tet er dette den implisitte referanserammen. I 
geometri III er aksiomsystemet selv – løsrevet 
fra all virkelighet – det sentrale. Aksiomsyste-
met er komplett men uten forbindelse til noen 
mulige anvendelser i verdenen. Navlestrengen 
til realiteten er skåret over. Aksiomene er samlet 
i familiestrukturer og adskiller forskjellige geo-
metriske egenskaper: Euklidsk geometri, pro-
jektiv geometri …

Disse tre forskjellige geometriske tilnær-
mingene (I, II, og III) er etter Kuzniaks mening 
ikke rangert. Deres horisonter er forskjellige og 
derfor skifter også problemenes natur og måten 
de skal håndteres på.

Et eksempel basert på geometri I 
(Chile 10. trinn)
Alfonso har akkurat kommet tilbake fra en reise 
i Precordillerene der han så en fi rkantet tomt 
som familien hans er interessert i. Vi ønsker å 
fi nne arealet til fi rkanten. Til dette formålet har 
han målt de fi re sidene av tomten etter tur på sin 
reise. Han fi nner omtrent: 300 m, 900 m, 610 m 
og 440 m. Men han klarer likevel ikke å fi nne 
arealet. Du skal arbeide sammen med en i klas-
sen. Kan dere hjelpe Alfonso med å bestemme 
arealet av tomten.

Oppgaven fortsetter så med følgende hint:

Alfonso har snakket med venninnen 
sin Rayen, og hun foreslo å måle enda 

en lengde på tomten, en diagonal. Nå er 
Alfonso tilbake med følgende opplysning: 
Diagonalen er 630 m. 

Har han gjort det rett? Kan vi hjelpe ham nå 
selv om vi ikke kunne hjelpe ham i sted? 

Fremgangsmåten som boken foreslår starter 
med den klassiske dekomposisjonen av fi rkan-
ten i trekanter basert på opplysningene som nå 
foreligger. Men overraskelsen – i alle fall for en 
franskmann – kommer nå: Læreverkforfatterne 
ber om å måle de manglende høydene direkte 
på tegningen. Vi minner om at noe slikt ikke 
er tillatt på samme nivå i den franske skolen. 
Hvordan kan vi nå fi nne arealet? 

Vel, vi bestemmer målestokken for tegnin-
gen, vi måler høydene og vi får arealene av de to 
trekantene (ved å gange lengden av grunnlinjen 
med den halve tilhørende høyden). 

I dette tilfellet er arbeidet med geometri-
problemet helt klart innenfor geometri I og går 
frem og tilbake mellom virkelighet og tegning 
som en modell for virkeligheten. Målinger på 
tegningen gir de manglende opplysningene. 

Et eksempel basert på geometri II 
(Frankrike 9. trinn)
I Frankrike har den offi sielle læreplanen fra 6. 
til 9. trinn dreid over mot geometri II. På grunn 
av utstrakt bruk av dynamiske geometripro-
grammer for å innføre fi gurers egenskaper er 
situasjonen nå meget tvetydig for elevene. De 
forstår ikke skikkelig når de har eller når de 
ikke har lov å måle på en fi gur. Avgjørelsen ser 
ut til å avhenge av lærerens holdning. Kuzni-
aks studier (se nettstedet på slutten av artik-
kelen) viser at lærere generelt ikke er klar over 
dette problemet og tror at alle er enige i at man 
arbeider i geometri II. Eksempler på mål som 
de oppgir er bare til for å hjelpe elevene å forstå 
hvor en eller annen egenskap som det arbeides 
med kommer fra. 

I et eksempel som ble gitt til nasjonal eksa-
men kan vi se hvordan det skapes forvirring 
mellom paradigmene. 

tangenten-3-2009.indd   23tangenten-3-2009.indd   23 30.08.2011   22:48:2430.08.2011   22:48:24



3/2009 tangenten24

A

3 cm

2,8 cm

D C

JI

B

Figur 2

Konstruer et kvadrat ABCD med side 5 cm. 
1) Beregn BD.
2) Finn punktet I på BD slik at BI = 2,8 cm og 

så punktet J slik at JC = 3 cm.

Er linjen IJ parallell med linjen DC?

Hovedproblemet med denne oppgaven ligger i 
at det er intuitivt opplagt at linjene er parallelle 
ut fra tegningen som eleven har laget, og at dette 
står i motsetning til konklusjonen av beregnin-
gen der man benytter de eksakte målene som 
er gitt i oppgaven. Arbeidet som eleven er bedt 
om å utføre i denne oppgaven pendler stadig 
mellom geometri I og geometri II. Først skal 
eleven lage en fi gur og plassere et punkt som 
krever bruk av tegneredskaper og bruk av et 
tilnærmet lengdemål. Videre forventes det en 
beregning med høy presisjon for å kunne kon-
kludere med at linjene ikke er parallelle selv om 
det ser slik ut på tegningen. 

Denne typen oppgaver kan være interessante 
hvis elevene får støttende forklaringer. Vi har 
prøvd ut dette med lærerstudenter for å gjøre 
dem oppmerksom på de ulike geometriske 
paradigmene. Men som en del av en eksamen 
er slike oppgaver mer en kilde til forvirring for 
mange elever som fortsatt bor i geometri I.

Konklusjon
Vi har nå kommet til slutten av denne lille 
reisen i geometriens verden slik den arter seg 
i den obligatoriske delen av skolegangen. Det 
har alltid vært debatt rundt geometriundervis-
ning og nødvendigheten av geometrisk kunn-
skap. I dag blir det tradisjonelle synet på utdan-
ning utfordret av en oppfatning der utvikling 
av matematisk resonnement skal være svar på 
samfunnets behov for teknologi og konsum.

Vi tror at geometriske paradigmer viser for-
skjellige måter å undervise geometri på. Hvert 
paradigme belyser begrepet «matematisk 
kultur» forskjellig. Noen ganger som noe prak-
tisk og med anvendelser i den virkelige verden, 
noen ganger mer teoretisk og fokusert på de 
teoretiske sidene ved geometrien. 

Uansett paradigme, tror vi, at det alltid er 
mulig å bygge opp og forme en rik og sterk 
geometrisk forståelse som kan brukes til å løse 
interessante oppgaver. Men det krever at en gjør 
konsekvente og bevisste valg.

Gå gjerne inn på Alain Kuzniaks hjemmeside 
og les mer om dette temaet: people.math.jussieu.
fr/~kuzniak/.
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Jostein Våge

Apollonius’ sirkler
Artikkelen beskriver en øvelse som kan gjøres 
på papir, i et stort åpent rom eller ute på sko-
leplassen. Hvis vi gjør det i et åpent rom eller 
på skoleplassen, trenger vi en del markører som 
f.eks. fl asker, tomme melkekartonger eller andre 
ting som egner seg. To av disse plasseres et stykke 
fra hverandre. Alle elevene får en markør hver 
som de skal plassere. Historien kan være føl-
gende:

De to første markørene viser kinoen og 
skolen. Alle elevene bor like langt i luft-
linje fra kinoen som fra skolen. Ingen 
bor i samme hus. Elevene skal nå plassere 
markørene der de bor, slik at det oppfyller 
kravet.

Elevene får nå en etter en plassere ’huset’ sitt. 
At kravet til like lang avstand er oppfylt, kan 
kontrolleres med en taubit eller på annen måte. 
Når alle elevene har plassert sitt hus er det klart 
at alle disse husene ligger like langt fra P som fra 
Q. Resultatet viser ganske klart at husene ligger 
på en rett linje og at denne nettopp er midtnor-
malen til de to punktene en startet med. En slik 
øvelse bør gjøres før «konstruksjon av midt-nor-
mal» tas opp i undervisningen. Elevene vil da få 

dannet et konkret bilde av hva en midtnormal 
er og hvilke egenskaper den har, før de møter 
begrepet formelt i matematikk undervisningen 
(Se fi gur 1). Fremgangsmåten ved konstruksjon 
av midtnormal vil også gis et helt annet menings-
innhold enn en ren «oppskrift» vil kunne gi. 

På et senere tidspunkt kan det være fornuftig 
å gjøre en utvidet og grundigere undersøkelse. 
Hva nå hvis avstanden fra kinoen var dobbelt 
så stor som fra skolen til det huset du bor i? Nå 
kommer et hjelpemiddel til å måle med, som 
f.eks. et tau, mer til nytte. Igjen får hver elev 
en markør å plassere. Den første vil som regel 
plassere A1, og siden vil denne bli fulgt opp av 
andre i nærheten. Lærerstudenter gjetter gjerne 

Jostein Våge, NTNU
jostein.vage@plu.ntnu.no

Figur 1: Like langt fra P som fra Q
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på at dette blir en parabel, en hyperbel eller en 
ellipse. To av disse kurvene utelukkes så snart et 
lyst hode fi nner ut at A 2 også oppfyller det kravet 
som er stilt. I ungdomsskolen vil nok nå ’sirkel’ 
være den gjetningen som fi nner mest gehør.

Ja, er det nå en sirkel? Elever i grunnsko-
len vil ikke ha nok matematikkunnskaper til å 
bevise at dette er riktig. De kan likevel sannsyn-
liggjøre det ved å påvise at seks punkter på denne 
sirkelen oppfyller de kravene som oppgaven stil-
ler. Det er nok å kjenne til Pytagoras’ setning og 
kjenne egenskapene til formlike trekanter. 

De to punktene som helt klart oppfyller 
kravet om å ligge dobbelt så langt fra K som fra 
S, er punktene A og B (se fi gur 3). Disse ligger 
på linja KS mellom kinoen og skolen. Punktet A 
ligger mellom K og S slik at KA =  2 · AS og punk-
tet B ligger til høyre for S slik at KB =  2 · SB. Hvis 
det geometriske stedet virkelig er en sirkel, må 
sentrum i denne sirkelen av symmetrigrunner 
ligge på linje KS. Sentrum må videre ligge midt 
mellom A og B, og det er enkeltå se at radius i 
sirkelen må være  2s.

Et punkt på sirkelen som naturlig peker seg 
ut for kontroll, er punktet D som ligger på nor-
malen i sentrum C. Ligger dette punktet dobbelt 
så langt fra K som fra S? Vi kan regne ut SD ved å 
se på den rettviklede trekanten SCD. Her kjenner 
vi to av sidene og vedå bruke den pytagoreiske 
setningen fi nner vi

SD 2 = SC  2 + CD  2

SD 2 = s 2 + ( 2s) 2 = 5 · s 2

Tilsvarende kan vi regne ut avstanden KD ved å 
se på den rettvinklede trekanten KCD. Også her 
er de to katetene kjent, og ved igjen få vi ved å 
bruke Pytagoras’ setning

KD 2 = KC 2 + CD 2

KD 2 = (4s) 2 + ( 2s) 2 =  20 · s 2

Vi ser altså at punktet D oppfyller betingelsen 
om å ligge dobbelt så langt fra K som fra S. Det 
samme gjør punktet symmetrisk med D om C. 
Vi føler oss nå litt tryggere på at hypotesen vår 
er riktig. Forå styrke hypotesen enda mer, vil 
vi ta for oss punktet F som ligger på normalen 
til KS i S. Ligger også dette punktet dobbelt så 
langt fra K som fra S?

Vi lager oss nå en ny fi gur for å unngå så 
mange linjer når vi skal undersøke puntet F 
på fi guren. Dette er skjæringspunktet mellom 

Figur 2: Dobbelt så langt fra Q som fra P
Figur 3: KD = 2SD

Figur 4: Dobbelt så langt fra P som fra Q

tangenten-3-2009.indd   26tangenten-3-2009.indd   26 30.08.2011   22:48:2530.08.2011   22:48:25



3/2009 tangenten27

normalen i S og sirkelen. Avstanden FS er mel-
lomproporsjonalen mellom AS og SB og vi får 
derfor 

FS 2 = AS · SB

FS 2 = s · 3s = 3s 2

I den rettvinklede trekanten KSF kjenner vi nå 
to sider, og vi kan beregne den tredje KF.

KF 2 = KS 2 + SF 2

KF 2 = (3s) 2 + 3s 2 = 1 2 · s 2

Vi ser altså at også punktet F oppfyller betingel-
sen at det ligger dobbelt så langt fra K som fra 
S. Punktet som ligger symmetrisk med F om S 
vil selvsagt også tilfredstille denne betingelsen. 

Til nå har vi påvist at seks punkt på sirkelen 
tilfredsstiller kravet om å ligge dobbelt så langt 
fra K som fra S. Dette gjør at vi har ganske stor 
tiltro på at vår hypotese om at sirkelen er det 
geometriske stedet for de punkter som ligger 
dobbelt så langt fra K som fra S. Helt sikre kan 
vi ikke være før det er ført et fullstendig bevis 
for at dette stemmer.

For elever i videregående skole vil det være en 
enkel oppgave i analytisk plangeometri å gjen-
nomføre et fullstendig bevis. Vi skal se på dette 
litt senere. Først skal vi undersøke problemet 
ved å bruke GeoGebra.

GeoGebra
Ved å bruke GeoGebra er det mulig å få styrket 
troen ytterligere på at vår hypotese er riktig. Her 
skisserer vi en mulig fremgangsmåte. 

Vi starter med å tegne en rett linje hvor vi 
avsetter de to punktene som representerer 
kinoen (K) og skolen (S) (Se fi gur 5). Deretter 
velger vi et punkt (A) til venstre for K hvor vi 
oppreiser en normal på linja. Videre oppreiser 
vi normaler i K og S. På normalen i A avset-
ter vi punktet C og konstruerer midtpunktet B 
mellom A og C. Vi konstruerer videre parallel-

ler til KS i punktene B og C. Skjæringspunktet 
mellom parallellen i C og normalen i K kalles E, 
og skjæringspunktet mellom parallellen i B og 
normalen i S kalles D. Ved å slå en sirkel om K 
med radius KE og en sirkel om S med radius SD, 
er vi garantert at den første radien er det dob-
belte av den siste. Skjæringspunktene mellom de 
to sirklene oppfyller dermed kravet om å ligge 
dobbelt så langt fra K som fra S, og de vil derfor 
ligge på det geometriske stedet.

Nå velger vi funksjonen Lokus med P og Q 
som lokuspunkt og C som det variable punkt, 
og får dermed konstruert det geometriske sted 
som ser ut som en sirkel. Dette støtter også opp 
om vår hypotese. I GeoGebra kan vi også gå et 
skritt videre ved å konstruere en sirkel og prøve 
å få den til å overlappe det geometriske stedet. 
Dette er igjen en indikasjon på at det geome-
triske sted er en sirkel.

Undersøk nå også hva det geometriske stedet 
er for de punkter som ligger like langt fra to 
gitte punkt (se fi gur  2), og videre det geome-
triske stedet for de punkter som ligger tre ganger 
så langt fra ett som fra et annet gitt punkt. De 
geometriske stedene du fi nner ved å variere 
størrelsesforholdet mellom avstandene fra de 
to gitte punkt er det som kalles Apollonius’ sir-
keler. Gjør et søk på internett og forsøk å fi nne 
ut mer om Apollonius’ sirkler.

Figur 5: Dobbelt så langt fra K som fra S

(fortsettes side 47)
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Christoph Kirfel

Matematikk i Bård Breiviks kunst
Avansert matematikk er til de grader til stede og 
nødvendig når mange av Bård Breiviks kunst-
verk blir til. Kunstneren har alliert seg med arki-
tekt Petter Andreas Larsen, informatikkstudent 
Thomas Nygreen og professor i bildebehandling  
Fritz Albregtsen. Vi skal se på et kunstverk som 
heter «Orions Belte». 

Fritz Albregtsen ved Institutt for informa-
tikk, Universitetet i Oslo, forteller: «Bakgrun-
nen for hele samarbeidet var at Bård var inne i 
bildet som en av fl ere kunstnere som kunne få 
oppdrag med å utsmykke det nye informatikk-
bygget på Blindern. Han ville gjerne ha en kon-
kret relasjon mellom kunstverkene (som skal 
stå der lenge) og varige og viktige prinsipper i 
de fagfeltene som man arbeider med innenfor 
husets fi re vegger. Så han søkte kontakt med oss 
ansatte, og siden han arbeider med bilder, så var 
det kanhende naturlig at vi som arbeider med 
digital signalbehandling og bildeanalyse var de 
som tente mest på idéen. Vi hadde mange og 
lange idé-dugnader, og etter hvert ble det til at 
Bård og jeg kom til å samarbeide om dette, og 
min sønn Thomas Nygreen ble hyrt inn som 
programmerer/problemløser og kontakt mot 
Petter Andreas Larsen.

Som gammel astrofysiker (og nå bildebe-

handler) var min første idé å avbilde et utsnitt 
av et kjent stjernebilde slik det ville se ut gjen-
nom en bitte liten smultrings-aperture – som 
gir et ganske ekstremt diffraksjonsmønster. Her 
ser man ikke bare dette diffraksjonsmønstret 
fra en punktkilde, men interferens-mønstrene 
som dannes mellom diffraksjonsprofi len fra 42 
punktkilder av forskjellig styrke innenfor et 6×7 
graders utsnitt av stjernehimmelen, i dette til-
fellet ’Orions Belte’.»

KORO er prosjektets oppdragsgiver. KORO  
(Kunst i offentlige rom) er statens fagorgan for 
kunst i offentlige rom og landets største kunst-
produsent.

Figur 1. Stjernebildet Orion

Christoph Kirfel, Universitetet i Bergen
christoph.kirfel@math.uib.no
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Figur 2: Diffraksjonsprofi l

Idéen til kunstverket kan sammenliknes med 
bølger som sprer seg i vannoverfl aten og lager 
mønster. Idéen ble så modellert til en matema-
tisk modell som beskriver hvordan «vannfl aten» 
ser ut til et hvert øyeblikk når bølgene brer seg 
utover. Med denne modelleringen produseres 
det bilder på data. 

Figur 3. Datamodellen

Modelleringen resulterer gjerne i noen mate-
matiske formler. Nå må modellen tilpasses 
og justeres slik at Breivik fi nner den passende 

fremstillingen. Når fi njusteringen og utvelgel-
sesprosessen er avsluttet blir dataene med den 
nøyaktige billedbeskrivelsen omformet til en 
modell som freses ut i isopor. 

Figur 4. Isopormodellen

Dette er så forløperen til det endelige verket. 
Isopormodellen blir sendt til et verksted – i 
dette tilfelle i Kina – som hamrer ut det ønskete 
«landskapet» i syrebehandlet rustfritt 2 mm 
stål. 

Figur 5. Arbeidet med skulpturen

Det bildet som oppstår kan sammenlignes med 
et «frosset» bilde av bølger som brer seg utover 
fra fl ere punkter på en vannfl ate og lager et 
intrikat mønster.

Interferens er et fenomen i fysikken som 
nettopp beskriver hva som skjer når bølger 
møtes. Vi kan tenke oss en vannoverfl ate i et 
stillestående tjern og noen kaster en stein i 
vannet. Vi kjenner alle de ringformete bølgene 
som sprer seg fra det stedet der steinen treffer 
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vannfl aten og utover. Kaster vi to steiner samti-
dig to forskjellige steder i vannet vil det oppstå 
to bølgemønster med to «bølgesentre». Disse 
to bølgemønstrene vil etter hvert møtes og det 
oppstår interferens, eller «overlagring» av bøl-
gene. På Bård Breiviks bilde ser vi tydelig minst 
fem slike bølgesentre. 

Vi skal i våre betraktninger studere et tilfelle 
der det er kun to slike sentre og se hvor spen-
nende den matematikken er som må til for å 
beskrive allerede denne relativt enkle situasjo-
nen. Da kan vi få en forsmak for hva som må til 
når Breiviks idéer skal settes ut i livet. 

Nedenfor ser vi to bølger på vei mot hveran-
dre. Når disse møtes vil resultatet av overlag-
ringen komme frem ved at de enkelte utslagene 
adderes. To store positive utslag (oppover) vil 
overlagres til et kjempemessig utslag. 

Når slike sinusbølger møtes, f.eks. når to stei-
ner kastes i vannet samtidig, vil vi nettopp noen 
ganger få maksimal overlagring og noen ganger 
gjensidig utslettelse. 

Vi ser nå bare på de stedene der bølgene 

«opphever» hverandre, slik at resultatutslaget 
av begge bølgene blir null. Det vil si at vann-
fl aten på disse stedene verken løfter eller senker 
seg men derimot står i ro. Det viser seg at det 
danner seg store mønstre i vannfl aten som ser 
ut til å være stasjonære, som altså ikke fl ytter 
på seg, enda bølgene er stadig i bevegelse. Disse 
mønstrene er nettopp alle de stedene der vannet 
«står i ro». På grunn av den konstante lysrefl ek-
sjonen vil disse mønstrene tre tydelig frem for 
vårt øye. 

Vi må dukke litt dypere i matematikken.  
Går vi tilbake til situasjonen der en stein har 
truffet vannfl aten ser vi at ringmønsteret som 
sprer seg rundt fokuset sett i tverrsnitt kan 
beskrives som en sinusbølge (fi gur 9). Bølge-
lengden er avstanden mellom to nabotopper til 
sinusbølgen. Vi kaller den for l. Vi undersøker 
nå et sted der differansen mellom avstanden fra 
de to sentrene F

1 
og F

2 
er en halv bølgelengde 

l/2. Når en bølgetopp fra det ene brennpunk-
tet har nådd ut dit har nettopp en bølgedal fra 
det andre brennpunktet nådd dit. Har et «null-

Figur 6. Det endelige kunstverket «Orions Belte» ved 

Informatikkbygget, UiO. Fotomontasje: Petter Andreas 

Larsen

Figur 7. To bølgetopper møtes.

Figur 8. Utslag i «hver sin retning» kan «nulle ut» 

hverandre. 
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punkt» fra det ene senteret nådd dit har også et 
nullpunkt fra det andre senteret nådd dit. Hele 

tiden vil «motsatte» utslag møtes i dette punk-
tet, det betyr at vannfl aten i dette punktet står 
i ro og refl ekterer lyset jevnt til øyet vårt. Nå er 
det mange slike punkter som ligger slik til at 
differansen mellom avstandene fra brennpunk-
tene er akkurat en halv bølgelengde og vi kan 
spørre hvilken geometrisk fi gur disse punktene 
danner. Spørsmålet blir altså:

Gitt to punkter F
1 

og F
2
. Finn alle punkter 

P slik at  der L er en fast kon-
stant, hos oss er det halve bølgelengden. Selv-
sagt er vi også interessert i de punkter P slik at 

 (se fi gur 10).
Vi skal oversette denne egenskapen til 

punkter i et koordinatsystem og fi nne lik-

ningen til kurven som hører til. Som brenn-
punkter velger vi punktene F

1
 = (1, 1) og F

2
 

= (–1, –1). For et punkt kan vi da beregne 

avstandene  og 

. Som fast differanse 
velger vi L = 2. Da får vi

 

dvs.

 

eller

 

Etter kvadrering får vi

 

Heldigvis faller mange av de kvadratiske led-
dene vekk når vi rydder opp i denne likningen 
og vi står igjen med

 .

Ny kvadrering gir
Figur 10. Et punkt P og to faste brennpunkter F1 og F2

Figur 11. Hyperbelen y = 1/(2x) med brennpunkter

Figur 9

tangenten-3-2009.indd   31tangenten-3-2009.indd   31 30.08.2011   22:48:3230.08.2011   22:48:32



tangenten 3/2009 32

 

Denne funksjonen kjenner vi igjen som en hyper-
bel der x- og y-aksen er asymptotene (fi gur 10). 

Den beskriver altså det geometriske stedet der 
alle punktene ligger slik at differansen mellom 
avstandene fra brennpunktene er en konstant. 
I bølgeeksperimentet vårt er disse punktene i ro 
og vi ser dem tydelig som mønster på overfl aten. 
Vi ser på noen punkter på hyperbelen for å 
overbevise oss om at avstandsdifferansen til 

P(x, y) |PF1
| |PF2

| |PF2
| – |PF1

|

(1, 1/2) 2

(2, 1/4) 2

Tabell 1

Figur 12. To hyperbelpunkter med sine respektive 

avstander til brennpunktene

Figur 13. Hyperbelformete bølgemønster. 

Foto: Komet Naturfag A/S

brennpunktene er konstant. Punktet (1, 1/2) og 
punktet (2, 1/4) ligger på hyperbelen. I tabell 
1 nedenfor har vi regnet ut avstanden til de to 
brennpunktene og differansen mellom disse 
avstandene, se også fi gur 12.

Punkter som ligger slik at differansen 
mellom avstandene fra brennpunktene er en 
hel bølgelengde vil av samme grunn være steder 
som er maksimalt «urolige». 

Hyperbler der avstandsdifferansen er tre 
halve bølgelengder vil igjen være rolige soner, 
det samme gjelder fem halve bølgelengder osv. 
Disse kan en også observere i eksperimentet når 
forholdene er gode. I en laboratoriesituasjon kan 
en rigge til et vannkar med konstant vanndybde 
der to pulserende stifter berører vannfl aten i en 
regelmessig takt med samme puls. Her vil vi 
kunne se hyperbler av «første» orden (differanse 
lik halve bølgelengde) og hyperbler av høyere 
orden.
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Arne Amdal

Vincenzo Vivianis setning
I følge Wikipedia (en.wikipedia.org/wiki/Vin-
cenzo_Viviani#Biography) var Vincenzo Viviani 
en italiensk matematiker og vitenskapsmann 
som levde i perioden 1622–1703. Blant annet ble 
han, 17 år gammel, assistent til Galileo Galilei. 
I matematikken var han spesielt opptatt av geo-
metri, og følgende setning kalles ofte Vivianis 
setning:

La DPQR være en likesidet trekant og S et 
vilkårlig punkt i det indre av trekanten. Da 
er summen av avstandene fra S til hver av 
sidene konstant. Konstanten er høyden i 
trekanten.

Setningen kan gi grunnlag for en god aktivitet 
med bruk av dynamisk programvare. Man kan 
la elevene selv oppdage setningen, og dermed 
skape undring. Setningen lar seg relativt lett 
bevise algebraisk, for eksempel ved å dele tre-
kanten inn i tre mindre trekanter. Med noen 
hint, kan dette også gjøres med elever i ung-
domskolen.

Vi skal her se på en generalisering av set-
ningen, slik at den også gjelder for punkter S 
utenfor trekanten. Vi forlenger da sidekantene 
i trekanten. Utenfor trekanten vil vi da få seks 

områder A, B, C, D, E og F. Se fi gur 1.

Figur 1

Setningen gjelder hvis vi i område A opererer 
med «negativ avstand» til linja gjennom P og 
Q og «positiv avstand» til de to andre linjene. 
I område B regner vi med «positiv avstand» til 
linja gjennom P og R og «negativ avstand» til de 
to andre linjene. Og så videre.

Vi lar for enkelhets skyld trekanten ha hjør-
ner i P(0, 0), Q(1, 0) og . Dette gir at 

høyden i trekanten er .
Avstanden, d, fra et punkt S(x, y) til en linje 

med likning ax + by + c = 0 er gitt ved Arne Amdal, NTNU
arne.amdal@plu.ntnu.no
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 .

Vi oppnår ønsket resultat ved å oppheve abso-
luttverditegnet og dessuten er påpasselige med 
å skrive likningene for linjene slik at avstandene 
får riktig fortegn.
Linja gjennom P og Q har likning y = 0. Linja 
gjennom P og R har likning . Linja 
gjennom Q og R har likning .

Vi bruker nå formelen ovenfor for å beregne 
summen av avstandene fra S(x, y) til hver av de 
tre linjene. Denne blir:

 

som er høyden i trekanten.
Avslutningsvis vil vi se på en enkel geome-

trisk måte å argumentere for Vivianis setning 
for punkter i trekantens indre (fi gur 2).

Vårt mål er å vise at a + b + c = H der H 
er høyden i trekanten (fi gur 3). Vi trekker en 
parallell til sidekanten CB gjennom S. Denne 
skjærer AC i punktet D og AB i I. Trekanten 
DGS speiles nå om denne parallellen og G sitt 
speilbilde G’ vil da havne på en parallell til AB 

gjennom D. Dette er lett å se ved å betrakte 
vinklene i trekanten under speilingsproses-
sen. Trekanten er en såkalt 30–60–90-trekant. 
Bildet c’ til avstanden c = SG mellom S og AC 
blir dermed loddrett og a + c = a + c’ = h = AE, 
som er høyden i trekanten ADI. 

I neste trinn oppretter vi normalen DJ på 
BC gjennom D (fi gur 4). Denne er da like lang 
som b. Nå speiles trekanten DJC om linjen AC 
og med de samme argumentene som i første 
del av beviset ser vi at DJ sitt speilbilde fyller 
ut den manglende biten for å få trekanten ABC 
sin høyde.

Figur 2: Utgangssituasjonen

Figur 3

Figur 4

(fortsettes side 14)
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Sonja Rydjord

Pyramider og 
mye mer
I 2005 arbeidet 28 elever, to lærere, assistent 
og fi re lærevillige studenter med et storyline-
prosjekt, som vi kalte «Pyramider og mye 
mer». Elevene gikk i andre klasse. Arbeidet 
var en del av et større storylineopplegg der 
Egypt, faraoer, pyramider og sfi nkser sto i 
sentrum. Storyline er som kjent en tverrfag-
lig læringsmetode, der vi skaper en sammen-
heng mellom barns erfaringsverden, fagplaner 
og virkeligheten. Elevene er aktive, og lærer 
gjennom å oppdage, refl ektere og handle.

Her vil jeg fokusere på matematikken i dette 
story lineopplegget. I Kunnskapsløftet er 
kjennskap til og beskrivelse av tredimensjonale 
fi gurer som pyramider et av kompetansemå-
lene i matematikk: ”Elevene skal kjenne att og 
beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale 
fi gurar i samband med hjørne, kantar og fl ater, 

og sortere og setje namn på fi gurane etter desse 
trekka.» Vi jobbet også med regnefortellinger, 
som også er del av et kompetansemål etter 2. 
årssteg: «… uttrykke talstorleiker på varierte 
måtar.»

Etter at vi var kommet godt i gang med 
arbeidet om Egypt, faraoer og gudinner, var 
turen kommet til pyramidene. Å snakke om 
pyramider med elevene var nesten magisk. Det 
er et veldig spennende stoff, og elevene hadde 
mye kunnskap om emnet. Kunnskapen satte de 
blant annet ord på i et VØL-skjema: 

V: jeg vet, 
Ø: jeg ønsker å vite mer om/fi nne ut om, 
L: dette har jeg lært, ble fylt ut etter at arbei-

det var over. 

Mye av kunnskapen de satt inne med var fakta, 
og noe var fantasi. Fantasifortellinger om 
mumier fi kk vi avkreftet, og i stedet fi kk elev-
ene kunnskap om mumier. Vi fi nner mumier i 
pyramidene: Hvorfor? Hvordan? Hva er egent-
lig en pyramide? Hvordan ser en pyramide ut? 
Hvorfor ble de bygget? Hvordan ble de bygget? 
Hvem bygget dem? Spørsmålene var mange, og 
svarene prøvde vi å fi nne sammen. Bøker ble 
lånt, internett ble fl ittig brukt, vi så på bilder, og 
snakket med folk som hadde vært i Egypt. 

Elevene jobbet blant annet på tre ulike 

Sonja Rydjord, Bratteberg skule
sonjarydjord@gmail.com
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stasjoner. Her fi kk de ulike erfaringer med å 
bygge pyramider. Siden elevene hadde lært om 
Kheops pyramiden, hadde vi mest fokus på å 
lage pyramider som liknet på den i form. 

Stasjon A: Lage en pyramide som er så stor 
at en elev kan sitte inni den
Først laget elevene en liten modell. Målet var at 
elevene skulle gjøre seg erfaringer med hvordan 
en pyramide ser ut når den er «brettet ut». De 
måtte tenke form og fi gur. Elevene gjorde seg 
mange erfaringer, vanskelig og spennende på 
samme tid. Mye papir gikk med, og etter hvert 
var modellen klar. Elevene laget så en sammen-
leggbar pyramide i tynn fi ner som var så stor at 
det kunne sitte en elev i den. Mange av elevene 
ble veldig dyktige på å sette den opp, og ta den 
ned igjen.

Stasjon B: 
Bygge ulike pyramider med klosser
Elevene bygget ulike pyramider med små og 
store klosser. De bygget også pyramider med 
Jovo, og her fi kk de fl ere erfaringer som var nyt-
tige når de var på stasjon A og omvendt.

Stasjon C: Spille «Bygg og forklar»

Dette er et spill som jeg i samarbeid med en kol-
lega utviklet for en del år tilbake. Spillet består 
av et sett med ulike tredimensjonale treklosser: 
kube, kule, sylinder, pyramide m.fl . Videre laget 
vi fl ere kort med bilde av ulike byggverk. Spillet 
spilles på denne måten: Elevene jobber sammen 

to og to. De sitter rett ovenfor hverandre ved 
en pult, og har en liten skillevegg mellom seg, 
slik at de ikke ser hva motparten gjør. Spiller A 
skal ha klossene. Spiller A trekker et kort, men 
ser ikke på det. Han gir kortet til spiller B, som 
ved hjelp av bildet forklarer hvordan byggver-
ket ser ut. Elevene må bruke riktig betegnelse 
på klossene, og de får også god trening i bruk 
av preposisjoner. Dette er et samarbeidspill, og 
begge får poeng dersom oppgaven er riktig løst. 
Antall oppgaver som løses varierer.

Regnefortellinger om pyramider
Pyramidene var også spennende å lage regne-
fortellinger om. Jeg fortalte om hvordan man 
tror pyramidene ble bygget, og viste tegninger 
og bilder slik at elevene skulle komme i rette 
stemninga. De skulle nå tenke seg at de var med 
på å bygge Kheopspyramiden, og regnefortel-
lingene skulle handle om hva som kunne skje 
mens de holdt på med arbeidet. Regnestykkene 
fi kk de av meg, 12 + 0, 11 + 2 og 13 – 2. Mange 
gode fortellinger ble laget. En av utfordringene 
i regnefortellingene var at tallene skulle handle 
om samme mengde. 

Det var en gang tolv folk som var med å 
lage en pyramide. De ville ha med fl ere til å 
dra opp steiner men det kom ikke fl ere. Da 
ble de bare tolv.
Det var en gang elleve menn som drog en 
stor stein. Så kom det to til. Så var de tret-
ten menn.
Det var en gang 13 menn som var med og 
bygde en pyramide. Så gikk to hjem. Da var 
de bare elleve igjen.

Å lage regnefortellinger er ikke like lett for alle. 
For eksempel skrev en elev:

Det var en gang 12 vannkrukker i en pyra-
mide. Så kom det 0 vanndråper i dem. 

(fortsettes side 6)
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Audun Holme

Matematikkloftet: Polyedere 1
Dette er den første av to spalter om polyedere. 
Her tar vi opp de regulære, eller Platonske poly-
ederne. Neste gang tar vi opp de semiregulære, 
eller Arkimediske, polyederne. Det henvises til 
Heath (1956) for teksten i Euklids Elementer, 
og til Holme (2002 og 2008) for fl ere detaljer og 
mer historikk.

De regulære polyederne
Ifølge gamle kilder kjente Pytagoras de fem 
såkalte kosmiske legemer: tetraederet, kuben, 
oktaederet, dodekaederet og ikosaederet. Dette 
er de regulære polyederne. 

Polyeder betyr mangefl ate. En kube er et 
polyeder. Alle fl atene er polygoner. Sidene i disse 
polygonene er polyederets kanter, og de møtes i 
polyederets hjørner. 

Det fi ns som sagt bare fem helt regelmessige 
(regulære og konvekse, vi forklarer dette neden-
for) polyedere, nemlig tetraederet, kuben, okta-
ederet, dodekaederet og ikosaederet med hen-
holdsvis 4, 6, 8, 12 og 20 sidefl ater (fi gur 1).

Forøvrig fi ns det ytterligere 13 såkalte semi-
regulære polyedere (se neste spalte).

Det spekuleres en del på om Pytagoras vir-
kelig har kjent alle fem regulære konvekse 
polyedere. Tetraedere var i bruk som terninger 

allerede i det gamle Kongespillet fra Ur, funnet i 
den rike kongegraven fra ca. 2800 f.Kr. i ruinene 
av den mesopotamiske oldtidsbyen Ur som var 
Abrahams fødeby. Også dodekaedere har vært 
brukt som terninger, og det er funnet et etrus-
kisk leketøy formet som et dodekaeder fra rundt 
500 f.Kr.

I Bok XIII i Euklids Elementer heter det inn-
ledningsvis: «Denne boken vil behandle de 
såkalte platonske legemer, men dette navnet er 
feil fordi tre av dem, tetraederet, kuben og dode-
kaederet, ble oppdaget av pytagoreerne, mens 
oktaederet og ikosaederet skyldes Teaitetos.» At 
pytagoreerne skulle ha oppdaget kuben, virker 
nærmest latterlig, og tetraederet var altså kjent 
allerede i Ur mer enn 2000 år før Pytagoras. Vi 
må kunne slå fast at Pytagoras og pytagoreerne, 
i likhet med Platon, ikke oppdaget de regulære 

Figur 1

Audun Holme, Universitetet i Bergen
holme@math.uib.no
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polyederne, men kan ha beskjeftiget seg med 
dem som symboler for de fi re elementene ild, 
luft, vann og jord. Det femte, dodekaederet, sto 
for universet eller har muligens hatt en mer mys-
tisk, okkult, betydning.

Den eldste bevarte kilden som omtaler de 
regulære polyederne er Platons dialog Timaios. 
Men det var nok ikke Platon som oppdaget dem. 
Kuben og pyramider har utvilsomt vært kjent 
fra forhistorisk tid, det samme gjelder dodeka-
ederet. 

Platon og de regulære polyederne
Platon ble født i 427 f.Kr. i Athen og døde 
samme sted i 347. Selv om han selv aldri ga noe 
originalt bidrag til geometrien, hadde han stor 
innfl ytelse på dette fagfeltet. I 387 grunnla han 
Akademiet i Athen, viet til fi losofi  og geome-
tri og andre områder av datidens vitenskap og 
kultur. Platon hadde vært innblandet i Pelopon-
neserkrigen som ung mann, og han opplevde 
at hans høyt aktede lærer og venn Sokrates ble 
dømt og henrettet. Han følte at årsaken til at 
gresk og Athensk kultur var kommet i forfall, 
var at fi losofi  og geometri var blitt ringeaktet.

For Platon var for eksempel problemet om 
Kubens fordobling et spørsmål om å vinne inn-
sikt i geometriens prinsipper, ikke å konstruere 
mekaniske instrumenter som kunne utføre den 
praktiske tegningen.

For ham var poenget å forstå matematikken 
involvert i et geometrisk problem. Derfor satte 
Platon høyt konstruksjoner av kubens fordob-
ling ved hjelp av høyere kurver, eller konstruk-
sjoner i rommet, selv om disse konstruksjonene 
var av mindre praktisk verdi enn de mekaniske 
instrumentene. Hvilken praktisk betydning det 
har å fordoble en kube er jo dessuten et åpent 
spørsmål. Men matematikken i problemet er jo 
meget viktig og interessant. Så kan vi jo speku-
lere på hva Platon ville ment om dataprogram-
met Geogebra og lignende, om han hadde sett 
hva vi holder på med i dag …

For Platon hørte geometrien til den ideelle 
verden, med perfekte (ideelle) prinsipper, mens 

den fysiske verden bare representerte imperfekte 
tilnærmelser. Den rette linje er et slikt prinsipp, 
mens en blyantstrek er en imperfekt represen-
tasjon av idéen. Den siste kan tegnes opp mer 
eller mindre nøyaktig, mens den første bare kan 
gripes med tanken. Han tilla de regulære kon-
vekse polyederne spesiell viktighet. 

De fem regulære polyederne beskrives til 
slutt i bok 13 av Euklids elementer, der mange 
av deres geometriske egenskaper også utforskes. 
Men hva menes egentlig med regularitet? Dette 
ordet brukes ikke hos Euklid, men det er åpen-
bart at det ligger under hele fremstillingen en 
klar innsikt i hva slags regularitet en er interes-
sert i. Helt til slutt i Bok 13 står det noe som 
mange mener at enten Euklid tilføyde senere, 
eller at ble tilføyd enda senere av en som kopi-
erte teksten. Her står dette (Heath 1956,  Vol. 
3, p. 507):

Deretter sier jeg at ingen annen fi gur, 
bortsett fra de omtalte fem fi gurer, kan 
konstrueres som er avgrenset av likesidede 
og likevinklede fi gurer som er make til 
hverandre.

Nå blir det et spørsmål om hvorledes dette 
skal tolkes. Dersom det kun menes at fi guren 
avgrenses av polygoner med like lange sider 
og like store vinkler, da er påstanden åpenbart 
gal. En enkel klasse av moteksempler fi nner vi 
i klassen av de såkalte deltaedere, som vi ser i 
fi gur 2. Dette er ikke alle deltaederne, her har 
jeg ikke tatt med tetraederet, oktaederet og dode-
kaederet som alle er regulære polyedere i den 
strenge betydningen som må være underforstått 
hos Euklid.

For å nærme oss denne underforståtte defi ni-
sjonen, trenger vi ut fra vår tids krav noen defi -
nisjoner. For det første, med et polyeder mener 
vi en fl ate som er satt sammen av plane poly-
goner, og som kan deformeres (er topologisk 
ekvivalent) til en kulefl ate. Polygonene kalles 
noen ganger for fasettene til polyederet. Sidene 
i polygonene kalles kantene, og hjørnene kalles 
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hjørner, ikke særlig overraskende. I fi gur 3 ser vi 
et hjørne P med kanter a, b, c og d. En romvin-
kel (også kalt polyhedral vinkel) er en romfi gur 
bestående av et punkt P, vinkelens toppunkt, og 
vinkelben a, b, c … som går ut fra toppunktet.

Figur 3

En romvinkel v med toppunkt P sies å være lik, 
eller kongruent med, en romvinkel u med topp-
punkt Q hvis v kan fl yttes ved en translasjon og 
rotasjon slik at P faller i Q og alle vinkelbenene 
faller sammen (fi gur 4).

Figur 4

Et konvekst polyeder er et polyeder slik at et plan 
som inneholder en fasett ikke skjærer noen av 
de andre fasettene. I fi gur 5 ser vi et konvekst 

polyeder til venstre, et ikke-konvekst til høyre.

Figur 5

Vi kan nå gjøre den implisitte defi nisjonen fra 
Euklid presis og eksplisitt:

Defi nisjon Et polyeder er regulært hvis det 
består av regulære polygoner av samme art 
(bare trekanter, eller bare fi rkanter, bare fem-
kanter osv.) og dessuten alle sidene og alle rom-
vinklene er like.

En krever gjerne i tillegg at polyederet skal være 
konvekst, og det vil vi kreve her i fortsettelsen.

Vi ser nå at det ikke er mye som skal for-
andres i den «underforståtte» defi nisjonen for 
at den gir de fem regulære polyederne, og bare 
dem. Spørsmålet blir om kanskje Euklid eller 
hans kommentator ikke bare underforsto dette 
begrepet, men rett og slett forsto det bedre enn 
vi ville innrømme med det samme.

Nå kan vi bevise at det bare er fem polyedere 
som oppfyller denne defi nisjonen. Vi betrakter 
et konvekst polyeder som består av regulære 
n-kanter. La v være vinkelen ved hvert hjørne. 
Vinkelsummen for hver slik n-kant er (n − 2)·π, 
det ser vi lett ved å dele n-kanten opp i n − 2 
trekanter ved å forbinde ett av hjørnene, si P, 
med de n − 1 hjørnene forskjellige fra P. Så v = 
(n − 2)/n·π. På den annen side må summen av 
alle de plane vinklene som inngår i romvinke-
len ved P være m·v, der m er antall kanter som 
møtes i hvert av hjørnene. Så vi har at

 m(n – 2)/n·π < 2π

og derfor

 m(n – 2) < 2n.

Figur 2

(fortsettes side 56)
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Gunnar Gjone

Platonske legemer
I Platons dialog Timaios kan vi lese om fem 
regulære polyedre og hvordan de knyttes til de 
fem elementene: ild, jord, luft, kosmos og vann. 
De fem regulære polyederne har blitt kalt de 
platonske legemene – fordi de har blitt beskrevet 
i Timaios – og de har spilt en rolle gjennom his-
torien. Disse polyedrene er illustrert nedenfor:

Figur 1: De fem platonske legemene (illustrasjonen 

er hentet fra Wikipedia). Øverst fra venstre: tetraeder, 

terning, oktaeder, dodekaeder og ikosaeder.

Platon tenkte seg at de fem elementene var 
bygget opp av ”små usynlige deler” (analogt til 
atomer) av legemer av hver sin bestemte form. 
Oppbyggingen er som følger: 

Ild av tetraeder, jord av terninger, luft av 
oktaedere og vann av ikosaedere. Dodekaederet 
er spesielt – det er den formen som er nærmest 
en kule, derfor er kosmos bygget opp av slike 
legemer.

Platon gir i Timaios også argumenter for 
denne oppbyggingen, for eksempel at terningen 
har den mest stabile formen, og derfor er jord 
bygget opp av slike legemer.

De platonske legemene er konvekse og side-
fl atene er satt sammen av regulære mangekan-
ter. Euklid beviste i Elementer (Bok XIII) at det 
bare er disse fem legemene som er mulige hvis 
sidefl atene skal være regulære mangekanter. 
Ulike tilnærminger til bevis er også gjengitt i 
Matematikkleksikon fra Kunnskapsforlaget. Se 
også artikkelen Polyedre 1 av Audun Holme på 
side 37.

Kunstnere og andre interesserte har foku-
sert på disse formene, og det fi nnes en rekke 
frimerkeutgaver som både gjengir formene og 
viser sentrale personer i utviklingen. Platon 
er selvfølgelig en sentral person, og han fi nnes 
gjengitt på fl ere frimerker (se fi gur 2).

Platon levde i Athen fra ca. 427 til 347 f.Kr. 
og her grunnla han sitt Akademi. Dette ble 
et viktig lærested for matematikk og fi losofi . 
Et meget kjent bilde knyttet til dette stedet er 
maleriet Skolen i Athen av Rafael. En sentral del 
av maleriet er gjengitt på et såkalt miniark fra 
Sierra Leone, utgitt i 1983.

Gunnar Gjone, Universitetet i Oslo
gunnar.gjone@ils.uio.no
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Figur 3: Skolen i Athen

Sentralt i bildet ser vi hvordan Rafael tenkte 
seg Platon og Aristoteles. Forøvrig ble det gitt 
ut ekstra frimerker med detaljer fra andre deler 
av maleriet, blant annet av Euklid. 

Figur 4: Euklid med sine elever

En matematiker som også interesserte seg for 
geometri var Luca Pacioli (1445–1517). Pacioli 
er kanskje mest kjent for at han ga ut en bok: 
Summa de arithmetica, geometria, proportioni 

et proportionalita, som ga en oppsummering av 
matematikken som var kjent på den tiden.

Pacioli fi nnes gjengitt på et frimerke fra Italia 
i 1994 (fi gur 5). På dette frimerket bemerker vi 
dodekaederet som står på bordet foran Pacioli. 
En annen matematiker som det er naturlig å 
trekke fram her er Johannes Kepler (1571–1630). 
De fem platonske legemene ledet Kepler fram til 
planetbanene. Han så på hvordan avstandene til 
planetene framkom ved å innskrive (eller også 
omskrive) sirkler om de platonske legemene. 
Kepler har blitt gjengitt på mange frimerker. På 
frimerket fra Ungarn fi nner vi en forbindelse til 
framstillingen av planetbaner.

Figur 6: Johannes Kepler

Kan vi fi nne de fem platonske legemene gjengitt 
på frimerker? Ja, men som regel ikke direkte. De 
enkleste er faktisk de vanskeligste å fi nne.

Nederland har noen frimerker som vi kan si 
viser terninger (fi gur 7). Tetrader er gjengitt på 
et frimerke fra Sverige. I et hefte med svenske 
oppfi nnelser fi nner vi tetraederet som vi kjen-
ner fra emballasje (fi gur 8).

Matematikk i naturen er ofte framstilt på 
frimerker, se for eksempel Wilson (2001). Når 
væsker krystalliserer seg får de form som poly-
edre. Fluoride krystaller får form som regulære 

Figur 5: Luca Pacioli
Figur 2: Platon på frimerke fra Hellas

tangenten-3-2009.indd   41tangenten-3-2009.indd   41 30.08.2011   22:48:3830.08.2011   22:48:38



3/2009 tangenten42

oktaedre, som er illustrert på frimerket fra 
Sveits (fi gur 9).

Til slutt vil vi gjengi et frimerke som inne-
holder bildet av et ikosaeder, matematikeren 
Leonard Euler (1707–1783) og Eulers polyeder-
formel (fi gur 10).

Figur 10: Leonard Euler, et ikosaeder og 

polyederformelen

Som vi har vist kan en fi nne eksempler på alle 
de regulære polyederne på frimerker. Frimerket 
med Euler viser formelen: e – k + f = 2, der e 
står for antall hjørner, k for antall kanter og f 
for antall fl ater. En oppgave vil være å under-
søke denne sammenhengen for de platonske 
legemene.

Som et eksempel får vi for tetraederet: e = 
4, k = 6 og f = 4 – som vi ser stemmer med for-
melen.

Referanser
På internett:
Det er mange sider på internett for matematikk-
historie. En av de mest kjente er MacTutor His-
tory of Mathematics ved St. Andrews universite-

tet i Skottland: www-history.mcs.st-and.ac.uk/
En annen side om polyeder fi nner vi på Math-

world. Referansen til dodekaeder er: mathworld.

wolfram.com/Dodecahedron.html

Bøker:
Matematikkleksikon (2006). Oslo: Kunnskapsfor-

laget.
Platon (utgave 2005). Timaios (Oversettelse og 

innledning ved Jens Braarvig). Oslo: Vidar-
forlaget.

Wilson, R. J. (2001). Stamping Through Math-
ematics. New York, NY: Springer-Verlag.

Figur 9: Oktaedere

Figur 7: Terninger avbildet på frimerker fra Nederland.

Figur 8: Svenske oppfi nnelser – ”tetrapak”.
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Tom Lindstrøm

Odd Heir — 
Holmboeprisvinner 2009

I de senere år har Odd Heir interessert seg 
spesielt for bruk av dataverktøy i matematikk-
undervisningen, og på Holmboesymposiet 
fortalte han om sine erfaringer med Geogebra 
i videregående skole. Hans forhold til dataverk-
tøy er kanskje typisk for hans virke; selv om han 
opprinnelig var skeptisk, ga han den nye tekno-
logien en sjanse og ble etter hvert  overbevist om 
at den hadde store muligheter hvis den ble brukt 
riktig — og dermed satte han igang å utvikle sitt 
eget opplegg!

I tillegg til å gi Holmboeprisen til Odd Heir, 
ga Holmboekomiteen i år hedrende omtale til 
Gerd Nilsen, Furnes ungdomskole i Hedmark 
og Therese Hagfors, Bjørnevatn skole i Finn-
mark.

Holmboeprisen 2009 er tildelt Odd Heir, Oslo 
handelsgymnasium. Statsråd Tora Aasland over-
rakte prisen ved en seremoni på Oslo katedral-
skole 18. mai. Abelprisvinner Mikhail Gromov 
var tilstede under overrekkelsen.

Odd Heir har en lang karriere som matema-
tikklærer i videregående skole, først på Sinsen 
videregående skole og siden på Oslo handels-
gymnasium. I tillegg til sitt arbeid i klasserom-
met er Odd Heir kjent over hele landet som 
lærebokforfatter og kursholder. Han har også 
engasjert seg i fagpolitiske spørsmål om lære-
planer og vurderingsordninger.

Odd Heirs elever fremhever både hans ryd-
dighet og hans humør og entusiasme. I hans 
undervisning løper orden og struktur parallelt 
med humoristiske innfall og improvisasjon. 
Han vet hvor han vil og hvordan han skal nå 
dit, men har samtidig evnen til å utnytte de 
uventede øyeblikkene som alltid oppstår i klas-
serommet. Kollegene på skolen beretter om en 
imøtekommende ressursperson som alltid er 
villig til å hjelpe og støtte, og kursarrangører 
over hele landet kan fortelle om en strålende 
foredragsholder som gjerne stiller opp på kort 
varsel.

Tom Lindstrøm, Norsk matematikkråd
t.l.lindstrom@cma.uio.no
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Odd Heir

Utfordringen

«Kunnskapsløfte»

Den store utfordringen for lærere i dagens skole 
ligger i å fi nne en undervisningsform som inspi-
rerer elevene til selv å jobbe for å tilegne seg 
kunnskaper, slik intensjonen er i Kunnskaps-
løftet. I hvert fag er det kompetansemålene som 
er styrende, men i tillegg har den grunnleg-
gende ferdigheten Digital kompetanse fått en 
sentral rolle i debatten om hva elevene bør lære 
i skolen.

I denne artikkelen vil jeg ikke komme inn 
på problemene knyttet til bærbare PC-er og 
avansert digitalt verktøy, og heller ikke i hvor 

stor grad det er fornuftig å tillate bruk av slikt 
verktøy til eksamen. 

Jeg har i min undervisning tatt i bruk det 
dynamiske programmet GeoGebra, og mener at 
det har bidratt til å gjøre min undervisning mer 
variert og interessant. Fornuftig bruk av mange 
av de digitale verktøyene som vi nå har tilgang 
til, kan bidra til at fl ere elever opplever matema-
tikken som mer spennende og derved motiverer 
for innsats til å oppnå de basisferdighetene som 
mange elever sliter med.

Animasjoner
De to siste årene har jeg brukt animasjoner 
laget i GeoGebra for å variere undervisningen. 
På nettet og på nettsteder fi ns det mange ferdig-
lagede animasjoner. Men min erfaring viser at 
elevene har størst utbytte av dem hvis de selv er 
med på å lage animasjonene.

Hittil har mine elever ikke hatt tilgang på 
bærbare PC-er, så jeg har benyttet en stasjonær 
PC med kanon i klasserommet. Fordelen med 
dette er at jeg hele tiden har øyekontakt med 
elevene. 

I alle matematikkursene er det stoff som kan 
belyses ved å bruke animasjoner. Nedenfor er 
det noen eksempler som elevene har gitt gode 
tilbakemeldinger på. 

Perspektivtegning
Ved å lage animasjonen i fi gur 1 sammen med 

Odd Heir, Oslo handelsgymnasium
oddheir@online.no

Odd Heir fi kk Holmboeprisen for 2009. 
Se også omtalen side 43.
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elevene er det mye å snakke om underveis. 
Parallellitet og synlighet er eksempler. Etter at 
animasjonen er ferdig er det nyttig å diskutere 
konsekvenser av å bevege forsvinningspunktet 
og horisontlinja. La elevene sette ord på hvor de 
tror at tegnerens øyne befi nner seg i de ulike 
posisjonene av forsvinningspunktet og hori-
sontlinja. La også elevene komme med forslag 
til hva som skal stiples. 

Geometri
Skjæringssetningene for høydene, halverings-
linjene, midtnormalene og medianene i en tre-
kant egner seg utmerket for bruk av dynamisk 
verktøy.

Figur 2 viser en animasjon for halveringslin-
jene med den innskrevne sirkelen i trekanten.

Figur 2

Under utformingen av animasjonen er det 
lurt å dvele litt ved hvert trinn, og diskutere 
med elevene hva de tror vil skje i neste trinn. 
For eksempel etter at to av halveringslinjene er 
tegnet. (Legg merke til at normalen fra sentrum 
til én av sidene er tegnet for å fi nne radien i den 
innskrevne sirkelen.) Ved å dra i hjørnene ser 
det ut til at skjæringssetningen for halverings-
linjene gjelder. Men er dette et bevis? Ta dis-
kusjonen med elevene! Jeg opplevde at fl ere av 
elevene ville se beviset, og da på tavla! Dette er 
et eksempel på at animasjonen motiverte for å 
gjennomføre et matematisk bevis.

Figur 1

Figur 3
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Modellering
Elevene hentet opplysninger på nettet om vann-
standen i Ålesund for noen tidspunkter i løpet 
av et døgn. De fi kk som oppgave å bruke Geo-
Gebra til å fi nne en modell for vannstanden 
dette døgnet, uten å bruke regresjonsfunksjon.

Sammen med elevene laget vi en 
modell for den periodiske funksjonen 

. Parametrene A, c, ϕ og 
d ble lagt inn som glidere.

Målepunktene for vannstanden ble lagt inn i 
samme tegnefl ate som funksjonen. Elevene fi kk 
som oppgave å fi nne verdiene for parametrene 
som passet til vannstanden. Her er det viktig 
at elevene begrunner sine valg av parametre. 
Vi diskuterte rekkefølgen elevene valgte for å 
bestemme parametrene. Figur 3 viser resulta-
tet. 

Noen elever utførte sinusregresjon på den 
grafi ske lommeregneren for å sammenlikne 
resultatene.

Drøfting
Ved gjennomgåelse av en eksamensoppgave i 2T 
høsten 2008, for mine elever i R1, brukte jeg tre 
metoder, grafi sk ved bruk av GeoGebra, bruk av 
symbolregner og ved regning.

Oppgaven
Finn en verdi av a slik at likningen

 

bare har én løsning.

GeoGebra
Animasjonen i fi gur 4 gir en fi n forståelse for 
hva det vil si å fi nne den verdien for a som gir 
bare én løsning. Ved å endre gliderverdien ser 
elevene hva som skjer med grafene. Her vil det 
grafi ske bildet gi en fi n forståelse av hvilke ver-
dier av a som gir ingen, én eller to løsninger av 
likningen. Ingen av elevene tenkte på at a = 0 
er en løsning.

Symbolregner
Siden mine elever ikke var vant med å bruke 
symbolregner, diskuterte vi hvor viktig det er 
å skille mellom den variable og andre tallpara-
metre, spesielt når vi bruker den type verktøy. 
Se fi gur 5.

Figur 5

Heller ikke her var det noen av elevene som 
tenkte på løsningen a = 0.

Figur 4
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Ved regning
Elevene var tydeligvis motivert for å se om de 
kom fram til det samme svaret ved regning.

Det var oppløftende at to elever ganske raskt 
oppdaget at også a = 0 er en løsning.

Vi tok på nytt for oss den grafi ske løsningen 
og så på situasjonen som oppstår når vi setter 
gliderverdien a lik null.

Elevene ga uttrykk for at de hadde lært mye 
av å løse drøftingen med det dynamiske verk-
tøyet og deretter ved å bruke algebra. De fi kk 
også oppleve at ekvivalenstankegangen i meto-
den ved regning er viktig. 

Ny pedagogikk
Jeg synes det er spennende å bruke digitale verk-
tøy i undervisningen. Det er en utfordring å ta 
dette i bruk på en slik måte at det øker elevenes 
motivasjon til å arbeide med faget. Jeg syns det 
er spennende og gøy å bruke verktøyet til å for-
klare nytt stoff på nye og varierte måter.

Siden jeg mener at vi må bevare mye av det 
som tidligere har vært positivt i undervisningen, 
er jeg usikker på om bruk av digitale verktøy i 
undervisningen kan kalles en ny pedagogikk. 

Det som må være målet er å undervise på en 
slik måte at det inspirerer og motiverer elevene 
til å jobbe mer med matematikkfaget. Tross alt 
er det elevenes egen innsats som betyr mest.

Bevis for geometrisk sted
Vi har allerede gjettet at det geometriske sted 
vil være en sirkel, og sentrum i denne sirkelen 
må ligge i  på forlengelsen av linjestykket KS 
(se fi gur 6).

Vi velger størrelser og origo i koordinatsystemet 
med omhu for å få enklest mulig formeluttrykk 
for det vi venter skal bli en sirkel. Avstanden 
KS settes lik 3s. Da vil SO være lik s. Hvis det 
geometriske stedet er en sirkel, vil O være sen-
trum i sirkelen. Derfor velger vi O som origo i 
koordinatsystemet vårt.

Nå tar vi for oss et tilfeldig punkt T(x, y) i 
planet, som oppfyller betingelsen å ligge dobbelt 
så langt fra K som fra S. De to avstandene kalles 
henholdsvis  2d og d. Vi kan nå bruke Pytagoras’ 
setning på de to rettvinklede trekantene SRT og 
KRT, og vi får da

SR 2 + RT 2 = ST 2

KR 2 + RT 2 = KT 2

Setter vi inn målene gir dette

(x + s) 2 + y 2 = d 2

(x + 4s) 2 + y 2 = 4d 2

Eliminerer vi nå størrelsen d, får vi følgende 
sammenheng som x og y må oppfylle

4(x + s) 2 + 4y 2 = (x + 4s) 2 + y 2

Regner vi ut og trekker sammen får vi endelig

x 2 + y 2 = ( 2s) 2

Dette er nettopp formeluttrykket for en sirkel 
med sentrum i origo og med radius lik  2s. Altså 
må det geometriske sted være en sirkel slik vi 
antok.

(fortsatt fra side 27)

Figur 6: Analytisk bevis

tangenten-3-2009.indd   47tangenten-3-2009.indd   47 30.08.2011   22:48:4830.08.2011   22:48:48



tangenten 3/2009 48

Nye fagbøker
Åse Streitlien

Hvem får ordet og hvem har svaret?
Om elevmedvirkning i matematikkundervisningen

Boka gir et innblikk i hvordan lærere i grunnskolen og elever i begynner-
opplæringen kommuniserer. Elevene må lære kommunikative ferdigheter og 
faglige uttrykksmåter, forstå den konteksten de er i og hvilke begreper som hører
hjemme i situasjonen. Denne boka viser hvordan samhandlingen kan foregå for at
elevene skal kunne oppleve mestring i matematikk. Den tar utgangspunkt i 
elevenes eget matematikkspråk. • Kr 329,–

Audun Rojahn Olafsen og Marianne Maugesten

Matematikkdidaktikk i klasserommet
Metodene og prinsippene i denne boka kan brukes på alle trinn i det 13-årige
skoleløpet. Den er aktuell for de siste årene på barnetrinnet og i videregående
skole, men har særlig fokus på ungdomstrinnet. Med ulike innfallsvinkler til
undervisningen, inspirerer den til en kreativ og variert undervisning. 
Med oppgaver og eksempler. • Kr 309,–

Hilde Traavik, Oddrun Hallås og Anne Ørvig (red.)

Grunnleggende ferdigheter i alle fag
Etter LK06 er alle lærere både språklærere, matematikklærere og lærere i bruk av
digitale verktøy. Boka inneholder teoretiske begrunnelser og konkrete forslag til
hvordan lærere og elever/studenter kan arbeide med bla. kompetanse og grunn-
leggende ferdigheter i matematikk og regning i RLE-faget. • Kr 309,–

Hildegunn Otnes (red.)

Å være digital i alle fag
For å få fram at det digitale innebærer en ny måte å handle og tenke på, diskuterer
og konkretiserer forfatterne hvordan det digitale kan integreres i det enkelte fag. 
I kapitlene om matematikk, naturfag og geografi vises digitale muligheter for å
virkeliggjøre figurer , modeller og kart. • Kr 299,–

•  Innholdsfortegnelse og mer informasjon: www.universitetsforlaget.no
•  Bøkene kan kjøpes i bokhandelen eller via:

Tlf. 24 14 76 55 / Faks 24 14 76 56 / bestilling@universitetsforlaget.no /
www.universitetsforlaget.no
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i matematikk

Hvis du registrerer deg på vår nettside, kan du også motta informasjon om nye bøker i matematikk.

Janne Fauskanger, Reidar Mosvold og Elin Reikerås

Å regne i alle fag
Innholdet i boka spenner fra mikroperspektivet knyttet til hva som skjer 

i hodene våre når vi regner og til en oversikt over historiske trender i 
regneopplæringen. Boka knyttes til regning i flere fag, i.h.t. kravene i 

Kunnskapsløftet og gir konkrete innspill til lærere på alle skolenivåer.
• Kr 309,–. • Boka kommer 1. november 2009

Olga Herbjørnsen

Rom, form og tall
Matematikkdidaktikk for grunnskolen

Dette er en helhetlig framstilling av grunnleggende arbeid med sentrale emner 
i tallære og geometri i grunnskolen. Boka formidler hverdagsmatematikk fra
ulike kulturer som didaktisk grunnlag for kunnskapsbygging. Den viser 
forbindelseslinjer mellom de eldste kulturers folkematematikk og dagens
matematikk - et viktig element med tanke på dagens flerkulturelle skole. 
En bok for hele grunnskolen. • Kr 319,–

Inger Christin Borge

Matematisk verktøykasse
Denne boka gir deg en matematisk verktøykasse for videre realfagsstudier som
ikke forutsetter full fordypning i matematikk fra videregående skole. Boka har
tre hovedtemaer: Lineære likningssystemer, differenslikninger og differensial-
likninger. Ved hjelp av motiverende eksempler og oppgaver får boka fram
hvordan matematiske metoder og anvendelser i blant annet informatikk og
biologi går hånd i hånd. • Kr 549,–

Geir Botten

Min Lidle Norske Regnebog
Noen dypdykk i ei lærebok i matematikk fra 1645

«En mann fortjener daglig ved bryggen når han arbeider, 15 skilling og fordrikker 
9 når han er ørkesløs....»
I Tyge Hanssøns Aritmethica Danica fra 1645 finnes oppgaver på rim, oppgaver
for kvinner, oppmuntringsvers og moralske pekefingre. Les om den første lære-
boka i matematikk i kongeriket Danmark-Norge! Boka gir et interessant inn-
blikk i det norske samfunnet på 1600-tallet, men Geir Botten speiler også noen
av sine funn i dagens skole og samfunn. • Kr 249,–
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Ann Eli Larsen, Sølvi Kristiansen, 
Sissel Omdal Nikolaisen

En helg med 
matematikkofferten
Vi er tre lærere som arbeider på tre forskjellige 
trinn, på to ulike skoler. Sammen har vi utar-
beidet tanker og materiell til en matematikk-
koffert. Utgangspunktet vårt var at vi ønsket å 
legge til rette for et vellykket foreldresamarbeid 
med matematikk i fokus. Dette utviklingsarbei-
det ble grunnlaget for en rapport som vi skrev 
da vi tok kurset Tilpasset opplæring i Matema-
tikk (Tomat, Tangenten 4/2006) ved Høgskolen 
i Bodø. Vi ønsket å legge vekt på de praktiske 
sidene av det å lære matematikk, for gjennom 
praktisk matematikk mener vi det er lettere å 
motivere til matematikklæring hos hvert enkelt 
barn. Målet vårt med kofferten kan formuleres 
slik:
– Gi foreldre og lærere et godt grunnlag for 

å kunne stimulere barnas lyst til å lære 
matematikk.

– Gi elevene gode opplevelser og god moti-
vasjon for matematikklæring gjennom 
lystbetonte praktiske aktiviteter.

Ved å bruke kofferten ville vi gi foreldrene et 
redskap for hvordan de kan gi støtte og samtidig 
utfordre og engasjere barna hjemme med ulike 
praktiske aktiviteter. Vi ønsket at foreldrene 
skulle bli mer aktivt deltagende i sine barns 
matematikklæring, og være med på å stimulere 
barnas lyst til å lære matematikk! 

Kofferten var klar til foreldremøtene høsten 
2007, slik at vi kunne gjennomgå den og gi litt 
idéer og si litt om våre forventninger. 

Innholdet i koffertene samsvarer med mål i 
LK06 og Bodø kommune sin kommunale plan 
i matematikk. Vi forholdt oss i tillegg til trin-
net barnet var på, men også til nivået under og 
nivået over for å legge til rette for en tilpasset 
undervisning. I koffertene lå et vidt spekter av 
spill og oppgaver med ulik vanskelighetsgrad, 
slik at alle fi kk utfordringer og opplevde mest-
ring og forståelse. 

Koffertene inneholdt ei loggbok der elev-
ene skulle tegne og skrive hva de hadde gjort. 
I tillegg kunne foreldrene skrive kommentarer. 
Det skulle ikke være en konkurranse om å gjøre 
mest, men at barn og voksne gjorde matema-
tikkrelaterte aktiviteter sammen. 

Kofferten hadde barna med hjem fra fredag 
til tirsdag. Det ble foretatt loddrekning om hvil-
ket barn som skulle ha den med hjem i helgen. 
For å unngå at elvene skulle få kofferten med 
hjem i helger det ikke passet for familien, ga vi 
både elever og foreldre mulighet til å si i fra i 

Ann Eli Larsen, Mørkvedmarka skole
larsenanneli@gmail.com

Sølvi Kristiansen, Bodøsjøen skole
solvi.kristiansen@bodo.kommune.no

Sissel Omdal Nikolaisen, 
Mørkvedmarka skole
sissel.nikolaisen@bodo.kommune.no 
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forkant om det passet eller ikke. 
Tilbake på skolen presenterte barnet sin tekst 

og tegning i loggboken for de andre elevene.

Eksempel på innhold i matematikkofferten 
til 1. klasse:
– Spillmagasin med stigespill, ludo, mikado, 

yatzy med 5 terninger, 1 kortstokk, 
domino, sjakk, 4 på rad, bingo med 6 spil-
lebrett og kortspillet «opp til 20». 

– Spillbok med regler.
– Oppskrifter på for eksempel vafl er, boller 

og fruktsalat 
– Pennal: linjal, blyantspisser, viskelær, grå-

blyant, rød/ blåblyant, tusjpenn og måle-
bånd

– Butikkoppdrag
– Matematikkloggbok 

Ett eksempel fra en loggbok ser du på neste side. 
Flere (fra alle trinnene) fi nner du i nettutgaven 
av denne artikkelen: www.caspar.no/tangen-
ten/2009/matematikkoffert.pdf.

Samarbeidet med foreldrene og deres tanker 
om denne typen matematikkaktiviteter ble eva-
luert og rapportert. Vi skrev en prosjektoppgave 
på bakgrunn av en spørreundersøkelse blant 
foreldrene på alle de tre trinnene. I undersøkel-
sen deltok ca. 200 familier. Spørreundersøkel-
sen ga oss positive tilbakemeldinger og alle som 
deltok ønsket at vi skulle fortsette med koffer-
ten som et skole–hjem-samarbeid. Foreldrene 
meldte tilbake at det var en tankevekker at det 
ikke skulle mer til for å være med å stimulere 
barna. Det var også fl ere som ga uttrykk for at 
de selv hadde et dårlig forhold til matematikk, 
og at kofferten hadde overbevist dem om at de 
kunne være en støtte for barna til tross for egne 
dårlige erfaringer. 

Det er ingen tvil om at foreldrene var blitt 
mer aktive i sine barns matematikklæring, og 
slik var med på å stimulere barnas lyst til å lære 
matematikk. Familiene rapporterte at de hadde 
hatt mange fi ne stunder sammen og kost seg når 
de hadde kofferten hjemme. Også andre fami-

liemedlemmer hadde vært delaktige, søsken, 
besteforeldre, søskenbarn, tanter og onkler. 
Foreldrene skrev også ned kommentarer og hva 
som var matematikk i aktivitetene de arbeidet 
med hjemme. 

En effekt av helgeturene med matematikkof-
fert var at det også styrket samholdet i klassene 
på fritiden. Elevene gikk mer på besøk til den 
som hadde kofferten med hjem. Elevene fi kk 
slik mange fi ne fellesopplevelser. Vi mener også 
at samspillet mellom foreldre og barn omkring 
matematikkaktivitetene hadde betydning for 
barnas begrepsutvikling. Dessuten er vår erfa-
ring at det matematiske språket ble tatt mer i 
bruk i hverdagen.

Det har også vært kollegaer som gjennom-
førte vårt prosjekt uten at de var tilknyttet stu-
diet. Tilbakemeldingene fra dem er gode. Vi 
fi kk tilbakemeldinger på at vi hadde utarbeidet 
et godt konsept. De erfarte også at det var mye 
glede med matematikkoffertene, og at det var en 
fi n måte å synliggjøre faget på i de lavere alders-
trinnene. 

En annen positiv effekt i elevgruppene har 
vært at hver enkelt elev fi kk ekstra fokus/opp-
merksomhet når det var deres tur til å fortelle 
om sine opplevelser med kofferten. Dette ble en 
fi n måte å lære seg å bli trygg i klassen, og å 
tørre å snakke foran hele klassen. 

Tone Bulien ved Høgskolen i Bodø har vært 
veileder og inspirator i vår studie.
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Eksempel fra en loggbok 
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Per Ødegaard:
Kan vi dele tall slik vi deler epler?
Kritiske refl eksjoner om norsk skolematematikk
Communicatio Forlag AS
ISBN 978-82-92400-44-9

Per, du lyver ikke! Denne boka er i høyeste grad 
skrevet med et kritisk blikk på norsk skolemate-
matikk de siste 50–60 årene. Boka er å betrakte 
som et essay over ting som forfatteren selv har 
opplevd gjennom sin skolegang fra første klasse 
til universitetsnivå, men graden av gjenkjenning 
er stor for alle med norsk skole både rundt seg 
og bak seg. Han skriver lett og ikke minst mor-
somt om alt fra læringsstrategier som elevene 
utvikler i den instrumentelle matteopplæringen, 
til lærertypene som elevene møter i undervis-
ningen. Mange får velfortjent så hatten passer, 
og mange lærere med litt evne til sjølkritikk og 
evne til refl eksjon vil enda i dag ha stor nytte av 
å se sin egen rolle i lys av disse beskrivelsene.

Boka tar også for seg ekspertenes inntog i 
norsk skole, ikke minst gjennom nye forslag til 
innhold i læreplanene. Eksempelet med forsøket 
på innføringen av mengdelære er kostelig lesing, 
og kan være til skrekk og advarsel i lang tid.

Både bruken av karakterer og eksamen får 
skråblikket på seg, og avslutningen hvor forfat-
teren antyder en vei videre ut av uføret er både 

original og kreativ, og bør møtes med åpne 
armer av ikke minst foreldregruppen.

Boka er ikke en vitenskapelig framstilling 
av matematikk og læring, men et utmerket 
utgangspunkt for diskusjon og refl eksjon om 
læring og forståelse, metoder, arbeidsmåter og 
ikke minst innhold. Faget matematikk skaper 
like mange tapere i dag som tidligere, med de 
konsekvenser det får både for den enkelte og 
samfunnet. 

Boken anbefales både for lærere, foreldre og 
elever med litt fartstid. Den er også skrevet slik 
at latteren vil sitte løst hos leseren.

Victor Korsnes

Eva-Marie Brekkestø:
Kornsirkler – verdens vakreste mysterium?
Indre Ledelse Forlag
ISBN 978-82-92301-83-6

Mer mellom himmel og jord
Denne boka er en kort liten oversikt over korn-
sirkelfenomener. Kornsirkler (crop circles) er i 
følge Wikipedia geometriske formasjoner som 
dannes ved at felter av strå blir lagt fl ate, og man 
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strides om hvordan disse feltene oppstår. Boken 
kom første gang ut i 2004, og denne lille epis-
telen er basert på tredje opplag fra april 2008. 
Det kan være verdt å merke seg disse utgave-
detaljene. Det er altså ikke kommet nye utgaver 
mellom 2003 og 2008, bare nye opplag. Det er 
kanskje symptomatisk for holdningen til det 
vitenskapelige aspektet ved fenomenene som 
omtales i boken. Flere steder i teksten vises det 
til pågående undersøkelser av vitenskapelig 
karakter. For en skolemann av en leser er det 
ikke tilfredsstillende at man antyder bekref-
tende resultater av pågående undersøkelser i 
2003 som tilsynelatende ikke foreligger i 2008. 
Boken er i det hele tatt en tekst som er litt pro-
blematisk for en skolemann å se nytten av tatt 
i betraktning den forpliktelsen vi har til innfø-
ring i vitenskapelig tenkemåte. Skal man forstå 
teksten og dens (og forfatterens?) hang til det 
paranormale, er det nok en forutsetning at man 
lar seg rive med i en rekke av det vi litt løst kan 
kalle New Age-premisser i teksten.

Men la oss anlegge en mer sympatisk lese-
måte: Dette er en raskt lest tekst, den er rikt 
illustrert og leseren sitter gjerne igjen med 
undring over kornsirklenes skjønnhet og rene 
geometriske mønstre. Her er det illustrert en 
mengde geometriske former og begreper: sirkler, 
tangenter, trekanter, gylne snitt, fraktaler, etc.

Når man så leser på et slikt sympatisk vis, 
sitter man som sagt igjen med gode illustrasjo-
ner av kornsirkler, med inntrykk av en forfatter 
med de beste intensjoner og med en snikende 

følelse av at tekstens underliggende premisser 
forblir forstyrrende problematiske. I fra egen 
oppvekst i sørlandsk kristent miljø kjenner vi 
uttrykket «å gi seg over» i betydningen å gå inn 
i noe uten reservasjoner og forbli kritikkløs. Det 
er nok dessverre nødvendig «å gi seg over» for 
å kunne si at dette er en god bok. Den er nok 
først og fremst god innefor sitt eget miljø av 
entusiaster.

Har kornsirkler så likevel noe å by en skole-
mann som underviser i matematikk? La oss se 
hva teksten selv mener:

Nick Kollerstrom gir oss en gradvis innfø-
ring i geometriens forskjellige læresetnin-
ger, alt illustrert med kornsirkelmønstre. 
Han synes geometrien i kornsirklene har så 
mye spennende å lære oss, at de burde vært 
utgangspunkt for geometriundervisningen 
i skolen. Han påpeker også at mange av 
mønstrene har harmoniske kvaliteter som 
kan fremme mental integrasjon (s. 62).

Sitatet illustrer en rekke sider ved teksten. For-
fatteren er sjelden tydelig til stede med egne 
meninger eller holdninger. De fl este synspunk-
ter presenteres, som her, gjennom andres utta-
lelser. Det viser en vilje til nøytralitet. Likevel 
er sitatet et eklatant eksempel på denne tekstens 
problem: Overalt fi ns her underliggende pre-
misser (her: at geometriske mønstre har inn-
virkning på noe mentalt, at det fi ns noe som 
heter mental integrasjon osv). Disse premissene 
er ofte mer enn problematiske å akseptere. Det 
blir problematisk å akseptere forestillinger om 
«personer med mye energier» i forbindelse med 
såkalte ley-lines – globale energilinjer som er en 
mulig forklaring på at særlig mange av korn-
sirklene i verden synes å oppstå i sørvestlige 
England (Jf. Stonehenge, keltisk mystikk etc). 
Noen steder trer, tross forsiktighet, forfatteren 
selv frem. Også der får vi dessverre bekreftet en, 
sett fra et vitenskapelig synspunkt, nokså kri-
tikkløs holdning:
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Det er likeledes tankevekkende at møn-
strene først begynte å bli komplekse fra 
omtrent samme tidspunkt som Internett 
ble tatt i bruk av folk fl est (s. 67).

Min konklusjon er at dette ikke er en bok for 
matematikkundervisning. Til det reiser den for 
mange problemstillinger som åpenbart lett vil 
avspore arbeidet med geometrien. Den kan der-
imot godt brukes til tverrfaglig prosjektarbeid 
knyttet til religionsfaget i 3. klasse studieforbe-
redende. I et slikt prosjekt kan kornsirkler være 
en subtil inngang til New Age og en øyeåpner 
for realfagselever som kan se at også deler av 
matematikkfaget inngår i ulike spekulative 
univers med religiøse over- og undertoner. De 
geometriske formene som er illustrert i boken 
kan enklere hentes fra internett og brukes uten 
bokens tilhørende spekulasjoner.

Boken er likevel redelig på sine premisser. 
Teksten er godt forsynt med kildehenvisninger, 
de fl este til nettsteder og utgivelser fra det vi 
i litteratursosiologien kaller et lukket kretsløp. 
(Vital Signs Publishing, Gothic Image Publica-
tions, Centre for Crop Circle Studies, etc. Også 
nettadressehenvisningene er preget av å være 
hentet fra et lukket kretsløp). Her glimrer altså 
.edu og University Press med sitt fravær. Men 
så er da dette kritiske merknader utenfra. Det 
kan dog ikke være tvil om at det er der vi, som 
lærere – også geometrilærere – i norsk offentlig 
skole bør være.

libris.no og bokkilden.no opplyser at boken 
ikke er tilgjengelig for salg. Det er derfor ikke 
sikkert at prisen fra Indre Ledelse Forlag (et for-
lagsnavn som får det til å rykke i norsklærerfo-
ten) fremdeles er 298,–. Og bokens tema og dens 
forfatter skaper stadig publisitet.

Se www.abcnyheter.no/node/92213 (15.07. 
2009). Legg for øvrig merke til kilden for nyhe-
ten.

Gunnar Simonsen

Audun Rojahn Olafsen, Marianne Maugesten:
Matematikkdidaktikk i klasserommet
Universitetsforlaget
ISBN 978-82-15-01257-5

Forfatterne, høgskolelektor Audun Rojahn Olaf-
sen og førstelektor Marianne Maugesten, arbei-
der ved Høgskolen i Østfold og har lang erfaring 
fra henholdsvis videregående skole og grunn-
skole. De har i sitt arbeid ved HiØ lang erfaring 
som kursholdere for lærere i ungdomsskolen.

Matematikkdidaktikk i klasserommet retter 
seg mot både lærere i ungdomsskolen og stu-
denter ved lærerutdanningen

Forlaget skriver: «Endelig kommer en opp-
datert lærebok i matematikkdidaktikk med 
særlig vekt på ungdomstrinnet.» Jeg tror vi er 
fl ere som kan være enig med forlaget i denne 
uttalelsen.  Vi, som arbeider med utdanning av 
matematikklærere, opplever at utarbeidelse av 
matematikkdidaktisk litteratur rettet mot ung-
domstrinnet er et forsømt område.  Dette står 
i kontrast til omfanget av didaktisk litteratur 
rettet mot barnetrinnet.

 Når det er sagt kan tittelen på boken gi 
leserne forventninger om en annen type bok 
enn den som virkelig foreligger. 

Matematikkdidaktikk i klasserommet er ikke 
en matematikkdidaktisk utdypende bok, men 
en praktisk metodefokusert bok. Forfatterne 
skriver i innledningen at de vil fokusere på den 
delen av matematikkdidaktikken som skjer i 
klasserommet. De håper boken blant annet vil 
bidra til en bevisstgjøring av ulike innfallsvin-
kler til matematikkundervisningen og til at stu-
denter og lærere kan få innblikk i nye ideer og 
metoder for å tilpasse opplæringen. 

Boken inneholder metoder og prinsipper 
som er anvendbare på alle trinn i det 13-årige 
skoleløpet. De matematikkfaglige eksemplene 
er i hovedsak hentet fra ungdomstrinnets nivå, 
men vi fi nner også aktuelle eksempler for andre 
trinn i skoleløpet.
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Boken innledes med et kort historisk tilbake-
blikk over læreplaner i faget og utviklingen av 
matematikkfaget i læreplanene. Her gir forfat-
terne en utdyping av matematikkompetansebe-
grepet, kompetansemål og de grunnleggende 
ferdighetene. Boken avsluttes med ideer til 
hvordan lærere kan lage egne oppgaver til elev-
ene samt en kort oversikt over nyttige ressurser 
tilgjengelig for matematikklærere.

Boken er ellers delt i korte kapitler som 
sammen tar for seg et bredt spekter av under-
visningsmetoder og prinsipper. Den enkelte 
metode eller prinsipp er fokuset og enkelte 
matematikkfaglige utfordringer problematise-
res noe. Boken inneholder problemløsing, pro-
blembasert læring, lek, spill, bruk av konkreter, 
tren tanken - metodikk, tavleundervisning, IKT 
i matematikken, muntlig kommunikasjon, fer-
dighetstrening, hoderegning og tilpasset opp-
læring. I hvert kapittel er en undervisningsme-
tode eller ett prinsipp presentert kort og lettlest. 
Formen varierer mellom å være tildels disku-
terende og til dels oppskriftslignende. Leseren 
blir ledet gjennom undervisningssekvenser steg 
for steg og med konstruerte eksempel på elev og 
lærerrespons. Oppgavene og eksemplene i boken 
er hentet ifra et bredt utvalg av matematikk-
faglige emner og er av ulik vanskelighetsgrad. 
Kapitlene avsluttes med forslag til fortsettende 
oppgaver til elevene og diskusjons- og refl ek-
sjonsoppgaver rettet til leseren. 

Boken er konkret i sin form, lett forståelig 
og enkel å forholde seg til. Jeg tror at mange vil 
oppleve boken som nyttig i forbindelse med for-
beredelse til undervisning. Forfatterne skriver 
at de håper boken vil bidra til at lærere og stu-
denter tar i bruk sitt potensial med hensyn til 
å være kreative og variere undervisningen. De 
ønsker også at boken vil bidra til at målgrup-
pen videreutvikler sine selvevaluerende evner 
i forhold til didaktiske vinklinger og sin egen 
undervisning. 

Det vil alltid være en utfordring i hvor detal-
jert man kan presentere en metode og samti-
dig ikke stenge for kreativitet og refl eksjon. Jeg 

undrer meg over forfatternes hensikter med 
til dels instrumentelle presentasjoner av noen 
undervisningsmetoder. Som eksempel kan jeg 
nevne bruk av tidsskjemaer i presentasjonen av 
tavlebruk. 

Forfatterne ønsker å belyse ulike innfallsvin-
kler til matematikkundervisningen og gi leserne 
ideer. Dette er kanskje årsaken til at bredden i 
metodeutvalget er prioritert framfor det å være 
utdypende og diskuterende innenfor et mindre 
utvalg av metoder. Ved hjelp av oppgaver og 
eksempler prøver boken å invitere leserne til 
diskusjon og refl eksjon. Det gjenstår å se om 
lærere og studenter tar oppfordringen og ikke 
bare anvender boken som en eksempelbok og 
metodisk veiledning til sin egen undervisning. 

Med økt krav til matematikkompetanse for 
å undervise i matematikk på ungdomsskolen, 
og en ny og delt lærerutdanning ut fra trinn på 
trappene, vil det være både et ønske om og et 
behov for ny og oppdatert matematikkdidak-
tisk litteratur. Forhåpentligvis vil Matematikk-
didaktikk i klasserommet være starten på en lit-
teraturboom rettet mot ungdomstrinnet. Til 
alle som brenner for matematikkundervisning 
på ungdomstrinnet, meld dere på i utviklingen 
av matematikkdidaktisk litteratur slik at både 
mangfold og kvalitet ivaretas. 

Inger Elin Lilland

For n = 3 gir dette mulighetene m = 3, 4 eller 5, 
n = 4 gir bare m = 3, det samme for n = 5. For 
n ≥ 6 fi ns det ingen mulig verdi for m. Så vi får 
akkurat de såkalte Platonske polyederne.

Referanser
Heath, T. L. (1956). The Thirteen Books of Euclids 

Elements, Vol 1–3. New York: Dover Publi-
cations.

Holme, A. (2002). Geometry. Our Cultural Heri-
tage. New York: Springer Verlag.

Holme, A. (2008). Matematikkens historie, Bind 1, 
2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget.
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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

Ny leder ved 
matematikksenteret
Jeg gleder meg …
… til å begynne som leder for Matematikksen-
teret. Senteret har en særdeles viktig funksjon 
for å gjøre god matematikkundervisning kjent 
utover hele landet. Jeg skal ikke gi noen «tiltre-
delseserklæring» her og nå, men jeg skal gjøre 
alt jeg kan for å videreføre og videreutvikle det 
gode arbeidet som er gjort ved senteret. Jeg er 
ydmyk i forhold til det som er oppnådd og den 
posisjonen Matematikksenteret har fått i løpet 
av de årene det har eksistert. Jeg har naturlig nok 
ikke satt meg grundig inn i alt som gjøres, men 
jeg ser at det er mange dyktige medarbeidere, 
både på selve senteret i Trondheim og som res-
surspersoner rundt i Norge. Min hovedoppgave 
blir å sørge for at «bestillingen» fra oppdragsgi-
veren (Utdanningsdirektoratet) blir utført på en 
tilfredsstillende måte. Det betyr at vi har noen 
klare føringer for hva vi skal gjøre, men det er 
selvfølgelig både mulig og ønskelig at vi som et 
kompetansesenter tar egne initiativ i samsvar 
med vårt mandat. Det er mitt håp at jeg kan 

være en samlende 
person for alle de jeg 
har ansvar for og at 
jeg kan bidra til at 
alle utvikler seg for 
å kunne gjøre en 
enda bedre jobb enn 
i dag. I denne sam-
menhengen har jeg 
stor tro på de syner-
giene som ligger i 
fellesskap og samhandling.

Min bakgrunn for å tiltre som leder for Mate-
matikksenteret er sammensatt både av faglig 
kunnskap og erfaring. Jeg ble cand.real. i 1973 
med hovedfag i matematikk. Hovedoppgaven 
var innenfor C*-algebraer. Etter den tid har jeg 
undervist både i ungdomsskole og i videregå-
ende skole. Jeg har også 6 år som høgskolelektor 
i matematikk i lærerutdanningen. De siste årene 
har vært mer preget av administrasjon enn av 
fag. Jeg har vært studierektor ved NKIs inge-
niørhøgskole og studiedirektør både ved AVH 
(den allmennvitenskapelige høgskolen) og ved 
NTNU. De siste årene har jeg vært seniorråd-
giver i rektors stab ved NTNU med oppgaver 
innenfor utdanning og læringskvalitet. I denne 
perioden har jeg også hatt ansvar for fl ere pro-
sjekt for å koble universitet og skoleverk innen-
for realfagene. Dette har vært svært interessant 
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og gitt meg både erfaringer og nyttige kontakter 
for den jobben jeg nå skal gjøre. 

Jeg ser med glede fram til å ta fatt på jobben 
og vil nok etter hvert stifte bekjentskap med 
mange av Tangentens lesere.

Jon Walstad

Novemberkonferansen
Årets tema: Sannsynlighet og statistikk vil by på 
mange spennende aktiviteter, og viser hvordan 
dette området av matematikken byr på fl otte 
muligheter til variasjon av matematikkunder-
visningen på alle nivåer. Konferansen passer 
for lærere fra 1. klasse i grunnskolen til og med 
videregående skole, samt matematikkdidakti-
kere ved universiteter og høgskoler, og alle andre 
som er interessert i matematikkundervisning.

Konferansen starter mandag den 23. novem-
ber klokka 08.30 med påmelding og avsluttes 
tirsdag den 24. november klokka 16.15. 

Også i år blir det en kombinasjon av ple-
numsforedrag med norske og internasjonale 
foredragsholdere og verksteder med aktiviteter, 
diskusjoner og deling av idéer til matematikk-
undervisningen m.m.

Flotte lunsjer, kaffe/te og frukt begge dager, 
samt festmiddag mandag inngår i konferanse-
avgiften. Det kan søkes om dekking av konfe-
ranseavgift, overnatting og reise for én lærer 
per skole, dersom skolen dekker tilsvarende for 
minst en annen lærer ved samme skole. 

Påmelding til konferansen skal gjøres elek-
tronisk på www.matematikksenteret.no. Vi opp-
muntrer lærere som ikke har vært på novem-
berkonferansen tidligere til å melde seg på. 
Maksimalt antall deltakere er 300, så vær raskt 
ute med påmelding. Påmeldingen stenges auto-
matisk når den er fulltegnet.

Velkommen til Novemberkonferansen 
2009!

Likheter og ulikheter 
mellom læreplanene 
i videregående 
opplæring i Norden
Karen Omland, mastergradsstipendiat ved 
matematikksenteret

Scandinavian School of Brussels er en nordisk 
skole utenfor Brussel. Skolen har tilbud om 
undervisning etter nasjonale læreplaner for 
nordiske elever i grunnskolen og i videregående 
skole. Etter å ha jobbet ved skolen i tre år har 
jeg fått god kjennskap til de ulike nordiske lan-
denes læreplaner i matematikk. Jeg opplevde at 
lærere fra ulike land forholdt seg til læreplanene 
veldig forskjellig. Dette har gjort meg nysgjer-
rig på om lærere i de nordiske landene har ulikt 
forhold til læreplanene, og om dette i så fall har 
en sammenheng med læreplanens oppbygning 
og innhold. 

Jeg var så heldig at jeg fi kk bli masterstipen-
diat ved Matematikksenteret fra høsten 2008. 
Det første året har bestått av eksamener i mate-
matikkdidaktikk og forskningsmetode, men når 
jeg nå skal skrive masteroppgaven min har jeg 
valgt å fokusere på de ulike læreplanene i vide-
regående opplæring i Norden.

Masteroppgaven
Alle de fem nordiske landene har læreplaner i 
matematikk som skal ligge til grunn for under-
visningen. Men disse planene er veldig ulike 
allerede ved første øyekast. Det er store forskjel-
ler i både lengde, detaljrikdom, temaer, metode-
styring og vurderingsveiledning. 

Jeg vil her kort beskrive planene til de fi re 
andre nordiske landene og hva som er de stør-
ste forskjellene mellom dem og den norske 
planen.
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I tillegg til å se på læreplanene og sammen-
ligne disse skal jeg i masterarbeidet mitt sam-
menligne læreres bruk av, og holdninger til lære-
planer gjennom en spørreundersøkelse jeg har 
gjennomført blant lærere i Norden. Spørsmål jeg 
har stilt meg, er om lærere forholder seg ulikt til 
læreplaner i de ulike landene, eller om det kan-
skje er slik at vi egentlig forholder oss likt, men 
at det er forskjell på holdninger mellom lærere 
av ulik alder, utdannelse eller arbeidserfaring? 
Videre spør jeg om lærere i land med mest like 
læreplaner forholder seg mest likt til disse, eller 
om det er elementer i læreplanene som kan føre 
til forskjeller i holdninger?

Resultatene fra undersøkelsen er ikke klare 
foreløpig.

Organisering av matematikkundervisningen 
i de nordiske landene
Sverige har sju kurs i gymnasiet, matematikk 
A-E, diskret matematikk og et breddekurs.  
Første året leser alle elevene matematikk A uav-
hengig av hvilket studieprogram de følger. Dette 
kurset inneholder aritmetikk, algebra, geome-
tri, statistikk og funksjonslære. De aller fl este 
programmene inneholder også matematikk B 
som bygger videre på matematikk A i tillegg til 
at det inneholder sannsynlighetsregning. Det er 
mulig å lese både matematikk A og B første året 
i gymnasiet (gym 1), noe de fl este naturviterne 
gjør, eller elevene kan lese matematikk B andre 
året slik de fl este samfunnsviterne gjør.

Matematikk C og D er obligatorisk for 
naturvitenskaplig program og bygger videre 
på matematikk B. Matematikk C inneholder i 
tillegg differensialregning og optimering, og D 
inneholder trigonometri. Disse kan, som A og 
B, tas over ett eller to år.

De resterende kursene er valgbare. Matema-
tikk E bygger videre på matematikk D. Diskret 
matematikk bygger på matematikk C og er spe-
sielt rettet mot informatikk. Breddekurset har 
som formål å la elevene få jobbe med matema-
tiske modeller og arbeide med problemer med 
en åpen oppgaveformulering.

I Danmark leser elevene enten matematikk A, 
B eller C, hvor A er det høyeste nivået. Skolene 
avgjør organiseringen av undervisningen slik 
at det varierer om elevene gjennomfører mate-
matikk C på ett år eller et halvår. Læreplanen 
gjelder for hele gymnaset og skolene avgjør selv 
hvilke områder av læreplanen som skal inngå på 
de ulike trinnene.

Matematikk C fokuserer på temaene lignin-
ger, statistikk, regresjon og likesidede trekanter. 
I matematikk B er kjernestoffet utvidet med tri-
gonometri og funksjoner, og i matematikk A er 
kjernestoffet igjen utvidet med vektorregning, 
differentialligninger og integrasjon.

Den fi nske læreplanen er inndelt i lang og 
kort matematikk. Den lange matematikken har 
som målsetning å forberede elevene på videre 
studier og gi dem «en klar uppfattning om 
matematikens betydelse i samhällsutvecklingen 
och av dess tillämpningsmöjligheter i vardags-
liv, vetenskap och teknikk» (long matematikk). 
Den korte matematikken skal lære elevene å 
forstå matematisk informasjon og bruke mate-
matikk i ulike livssituasjoner.

Både den korte og den lange matematikken 
er oppdelt i obligatoriske kurs og fordypende 
kurs (se tabellen).

Det er ikke nødvendig å følge kursene i opp-
satt rekkefølge. Noen av kursene bygger naturlig 
på hverandre, men mange kan tas uavhengig av 
de andre. For elever som leser den lange mate-
matikken er det vanlig å lese 3–4 kurs hvert sko-
leår, men det er mulig å lese fl ere. I den korte 
matematikken leser de fl este elevene 2–3 kurs 
hvert år.

Den islandske matematikkopplæringen har 
et sterkt fokus på det historiske perspektivet. 
Faget inneholder seks kurs som bygger på hver-
andre: 
1. Ligninger, geometri og forholdstall
2. Algebra og funksjoner
3. Trigonometriske funksjoner, vektorer og 

kombinatorikk
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4. Funksjoner, grenseverdier og differential-
regning

5. Integrasjon, differentialligninger og rekker
6. Oversiktskurs

I de fi re første skal den historiske utviklingen 
av ulike tema omtales. I tillegg skal det i de tre 
første kursene gjennomføres et prosjekt hvor 
det står at dette kan fokuseres rundt et histo-
risk emne. 

På Island er det ungdomsuddannelsen som 
fører til studentereksamen på fi re år. Elevene 
kan lese matematikkursene som moduler i eget 
tempo, men det er mest vanlig å lese 1-2 kurs 
hvert skoleår.

Utforming
Det er store forskjeller i utformingen av de nor-
diske læreplanene i matematikk. Både lengden 
på kursene, detaljrikdommen i planene, beskri-
velsen av metoder og vurderingsformer er veldig 
ulike. 

Den korteste planen totalt sett er uten tvil 
den islandske hvor hele læreplanen for alle seks 
kursene er beskrevet på en side. Det er likevel 
den svenske planen som er minst detaljert. Den 
er skrevet på tre sider, men de to første sidene 

beskriver generelle mål ved faget og fagets 
karakter. Beskrivelsen av de sju kursene i den 
svenske læreplanen er samlet på den siste siden 
hvor den lengste beskrivelsen er på sju linjer og 
den korteste på tre. I den islandske planen vari-
erer kursbeskrivelsene mellom fi re og åtte linjer 
og er mer detaljert i innhold enn den svenske. 

De norske og danske læreplanene er de klart 
lengste, med de danske planene på 5-6 sider 
per kurs og de norske på ca. 6 sider for to kurs. 
Men både den norske og spesielt den danske 
planen bruker mye plass på å beskrive fagets 
formål og vurdering. I tillegg vektlegger den 
danske planen metodebeskrivelser. Hvis vi kun 
ser på beskrivelsen av innholdet i planene, er 
de norske planene klart lengre enn de danske 
og, den danske planen i prinsippet veldig lite 
detaljert når det kommer til innhold. 

Den fi nske planen inneholder mange fag 
og er slik sett også lang, men hvert enkelt kurs 
beskrives på ca. en halv side. I tillegg er det en 
beskrivelse av generelle mål for undervisningen 
i faget. 

Innhold i læreplanene
Når det gjelder beskrivelse av innhold skiller 
den svenske planen seg ut som minst detaljert. 

Lang matematikk Kort matematikk
O

b
ligatoriske kurs

1. Funksjoner og ligninger 1. Uttrykk og ligninger

2. Polynomfunksjoner 2. Geometri

3. Geometri 3. Matematiske modeller 1

4. Analytisk geometri 4. Matematisk analyse

5. Vektorer 5. Statistikk og sannsynlighet

6. Sannsynlighetsregning og statistikk 6. Matematiske modeller 2

7. Derivasjon

8. Irrasjonale og logaritmefunksjoner

9. Trigonometriske funksjoner og tallrekker

10. Integrasjon

Fordypende 
kurs

11. Tallteori og logikk 7. Økonomisk matematikk

12. Numeriske og algebraiske metoder 8. Matematiske modeller 3

13. Fortsettelseskurs i differensial- og 
integralregning
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Læreplanen inneholder ingen detaljer utover 
hovedtema som «geometri» eller «trigonome-
tri», men det nevnes fl ere steder at problemer 
skal knyttes opp mot elevens studievalg. Planen 
inneholder kun generelle formuleringer som 
« … erbjuder breddade och fördjupande kun-
skaper …» (matematikk A).

Den danske matematikkplanen må også sies 
å være udetaljert fordi hvert av de tre kursene 
A, B og C beskriver mål og kjernestoff for hele 
gymnaset, ikke for enkeltkurs. Danskene ser 
altså på alle tre årene som et samlet fag. Like-
vel er planen veldig konkret med formuleringer 
som «… forholdsberegninger i ensvinklede tre-
kanter og trigonometriske beregninger i vilkår-
lige trekanter» (Matematik A). Alle tre kursene 
er beskrevet med «identitet og formål, faglige 
mål og faglig innhold, tilrettelegging av under-
visningen og evaluering». Det er stort sett de 
samme faglige målene i matematikk A, B og C, 
men det er stor forskjell på hvor mye dybde-
kunnskap elevene skal oppnå. Det er et stort 
fokus på modellering på alle nivåer.

Et fellestrekk ved de svenske, danske og 
norske læreplanene er at alle kursene innehol-
der fl ere matematiske temaer. Det er ikke slik 
at for eksempel geometri behandles som et eget 
kurs og sannsynlighetsregning som et annet. 
Alle kursene gir smakebiter på mange sider av 
matematikken. 

Den islandske og fi nske matematikkplanen 
har derimot egne kurs for ulike matematiske 
temaer. Dette gir en veldig annerledes oppbyg-
ning enn spesielt den danske og norske planen. 
Utover dette er det ikke mange likhetstrekk 
mellom de to planene. Den fi nske planen er 
både konkret og detaljert når den beskriver mål 
og innhold, mens den islandske planen minner 
her mer om den svenske som kun nevner 
hovedområdene. Det som gjør den islandske 
planen mer detaljert enn den svenske, er først 
og fremst at den likevel gir noen retningslinjer 
for innholdet i undervisningen. Under kurset 
som inneholder vektorer står det blant annet at 
«det lægges vægt på at eleverne gør sig bekendt 

med plangeometri i et koordinatsystem og lærer 
at bevise og anvende de væsentligste relevante 
læresætninger i kurset. (Trigonometriske funk-
sjoner, vektorer og kombinatorisk opregning.)» 
I tillegg legger den islandske planen føringer for 
metode i kursene. 

I den fi nske læreplanen inneholder alle kur-
sene klare mål og sentralt innhold. Et eksem-
pel på mål i ligninger i den lange matematik-
ken er «läre sig att lösa potensekvationer», og 
et eksempel på sentralt innhold er «rotuttryck 
och potenser med rationell exponent».

Spørsmålet nå er om innholdet i planene er de 
samme. Fokuserer landene på de samme områ-
dene i matematikk? 

I all hovedsak vil jeg svare ja. Uansett hvilket 
land elevene tilhører, vil de med matematikk på 
høyeste nivå stort sett være innom de samme 
områdene, men de oppnår ulik dybdekunn-
skap. Den fi nske planen setter de høyeste fag-
lige målene, mens det ser ut til at den svenske og 
islandske setter de laveste da disse er fullstendig 
læreravhengige. Også for elever som leser minst 
mulig matematikk, stiller planene ganske like 
krav til kunnskapsoppnåelse. Fokuset ligger på 
geometri, enkel algebra, modellering og øko-
nomi. 

I min masteroppgave vil jeg gi en mer detal-
jert analyse av likheter og ulikheter mellom 
læreplanene. Men det er jo ikke nødvendigvis 
slik at den nasjonale læreplanen brukes aktivt 
av den enkelte lærer. Jeg har derfor funnet det 
interessant å ikke bare se på læreplanene, men 
også på lærernes holdninger til læreplanene. 
Hvordan er læreres holdninger til læreplanene 
i de ulike landene og hvordan kan disse hold-
ningene sees i sammenheng med læreplanenes 
utforming?
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NMCC – Nordic Math 
Class Competition
Svein H. Torkildsen

KappAbel tør være velkjent for fl ertallet av 
norske matematikklærere i ungdomsskolen. 
Konkurransen har en historie helt tilbake til 
1998, og den ble første gang landsdekkende i år 
2000. De andre nordiske landene har etter hvert 
fått tilsvarende konkurranser:
– Sigma 8 i Sverige, 
– Best i Island
– Nordisk matematikkonkurranse i Dan-

mark
– MatCup i Finland

Etter de nasjonale konkurransene inviteres 
vinnerne til nordisk fi nale. Denne nordiske 
konkurransen er et samarbeid mellom de fem 
nordiske landene som har hver sin represen-
tant i en gruppe som arrangerer denne kon-
kurransen. I Norge har NSMO tatt ansvar for 
dette samarbeidet, og Svein H. Torkildsen er 
Norges representant i gruppen. Representanter 
fra de andre nordiske landene er (fra venstre) 
Lars Burman, Finland, Bent Dyrby, Danmark, 
Anna Kristjánsdóttir, Island, Lene Christensen, 
Danmark, Svein H. Torkildsen, Norge og Bengt 
Åhlander, Sverige.

Etter en avtale som ble inngått mellom repre-
sentantene for de fi re andre nordiske landene 

og Matematikksenteret i februar i år, skal Mate-
matikksenteret også delta i arbeidet med å velge 
tema for prosjektet og utvikle oppgaver for kva-
lifi seringsrundene, semifi nalene og fi nalene i de 
nasjonale konkurransene i våre fi re nordiske 
naboland. Opplegget tilsvarer altså det som 
benyttes i KappAbel-konkurransen i Norge. 
Vertskapet for den nordiske fi nalen – NMCC 
– går på rundgang mellom de fem nordiske lan-
dene. 

Finland var vertskap for årets fi nale, og 
lagene møttes i Vasa i begynnelsen av juni. Lars 
Burman hadde lagt opp til fl ott program som 
fi kk samtlige besøkende til å hygge seg sammen 
de to dagene. Under en utfl ukt til et naturvern-
område som står på verdens naturarvliste, var 
det innlagt en uhøytidelig konkurranse der alle 
deltakerne fi kk et gavekort i premie. Gavekor-
tet kunne brukes i Europas største spesialbutikk 
på matematiske leker og utfordringer av mange 
slag. Det var ikke lett å få ungdommene ut fra 
den butikken!

I tillegg til gruppen nevnt over, deltok Veera 
Linna, Henrica West og Ole Björkqvist fra Fin-
land og Astrid Bondø fra Norge i arbeidet med 
å gjennomføre fi nalen. Den nordiske fi nalen er 
todelt: en prosjektkonkurranse og en oppgave-
konkurranse. Det beste prosjektet får en egen 
pris som i år var på 500 euro. Alle deltakende 
lag blir premiert i oppgavekonkurransen: 1000, 
700, 500, 400 og 300 euro for plasseringene 
1–5. 

Prosjektet presenteres på engelsk og består 
av:
– loggbok og fagrapport
– utstilling
– framføring på 10–20 minutter

Prosjektet bedømmes av en representant fra 
hver av de fem landene. Bedømmingen skjer ved 
at det settes poeng på hvert av de tre områdene 
og en vekting av disse. Ingen representanter får 
være med å diskutere poeng for prosjektet fra 
eget land.

Oppgavedelen består av fem oppgaver som 
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skal løses på tid avhengig av oppgavens karakter. 
Svarene leveres skriftlig og vurderes av to dom-
mere. Anna Kristjánsdóttir og Ole Björkqvist 
var dommere under årets fi nale som ble ledet 
av Lars Burman.

Klasse 9A fra Ringstabekk skole representerte 
Norge i konkurransen og de fi re elevene gjorde 
en god innsats både i prosjektfremføringen og 
oppgaveløsingen, selv om de ikke gikk til topps. 
Det svenske laget fra Christinaskolan i Piteä 
fi kk prosjektprisen. Finland vant til slutt opp-
gaveprisen, men det skjedde ikke uten kamp! 
Før siste oppgave ledet Finland med fem poeng 

Fra kors til kvadrat
Klipp langs to rette linjer over korset, slik at 
det dannes fi re biter som kan settes sammen 
til et kvadrat.  

Tallfølger
Fibonaccis tallfølge begynner med tallene 1 og 
1, og du får neste tall i tallfølgen ved å addere 
de to foregående tallene i tallfølgen, det vil si

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …

Din oppgave er nå å lage en ny tallfølge, og 
du kan starte med hvilke to positive, ensifrede 
tall  du måtte ønske, men det andre tallet 
skal være lik eller større enn det første. Du 
skal lage en ny tallfølge etter samme regler 
som Fibonaccis tallfølge ved å addere de to 
foregående tallene. Målet er å nå størst mulig 
tosifret tall.

Svaret ditt skal inneholde de tre beste 
tallfølgene du kan fi nne.

Finland tok en knepen seier i år.

mer enn Norge og Island, så laget fra Rings-
tabekk var absolutt med på å lage spenning i 
konkurransen. Korrekt svar på en oppgave 
gir fem poeng, så både Norge og Island kunne 
oppnå omkamp med Finland om fi nnene fi kk 
null poeng og en av eller begge utfordrerne fi kk 
fem poeng. Oppgaven var av en slik karakter at 
lagene enten ville klare den fullt ut eller ikke få 
noe til på den (rammen til venstre).

Laget fra 9.BA Hlíðaskóli klarte oppgaven, 
men det gjorde ikke Olari School 8D, Finland. 
Dermed ble det ekstraoppgave for å kåre en 
vinner (rammen til høyre).
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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 videregående 
skole og på universitet/høy-
skole. 

Landslaget skal stimulere til 
kontakt og samarbeid mellom 
lærere på ulike utdannings nivåer 
og mellom lærere og andre som 
er opptatt av matematikk.

Styret for LAMIS
Fra førskole/barnehage
Else H Devold, Oslo
Fra barnetrinnet
Dordi Askildsen, Stavanger, 
Therese Hagfors, Kirkenes
Fra ungdomstrinnet
Grete Tofteberg, Våler,
Ronny Birkeland, Romerike
Fra videregående skole
Ann-Mari Jensen, Meløy,
Sidsel Ødegård, Stavanger (leder)
Fra høyskole/universitet
Øyvind Bjørkås, Bodø,
Anders Sanne, Trondheim

Medlemskontingent
Vedtatt av årsmøtet 2009:
Skole/institusjon 600,–
Enkeltmedlem 350,–
Husstandsmedlem 150,–
Studenter 150,–
Tangenten inngår i kontingen-
ten. (Gjelder ikke husstands-
medlemmer.)

Organisasjonssekretær
Anja Glad von Zernichow
anja@lamis.no, 93295547
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Lederen har ordet
Sidsel Ødegård

Et nytt  sommerkurs er over. Fire 
dager var vi samlet på Hafjell og  
dagene var fulle av aktiviteter. 
Vi fi kk være med på spennende 
foredrag, verksteder med nye 
idéer. Det er ikke lite arbeid som 
ligger bak et slikt arrangement, 
så årets komite fortjener en run-
gende applaus for sin innsats.

Fast innslag på sommerkur-
sene er årsmøtet i LAMIS der alle 
medlemmer inviteres. Referat fra 
det kan leses i dette nummer av 
Tangenten. Årsmøte betyr valg, 
og jeg vil som gjenvalgt sty-
releder få takke for tilliten. Da 
spørsmålet kom om å stille til 
gjenvalg,  måtte det vurderes 
grundig. Jobben som styreleder 
er spennende, og til tider kre-
vende. Det har tatt tid å bli kjent 
med  organisasjonen fra innsiden 
og det har vært mye å sette seg 
inn i. Mange rutiner å bli kjent 
med. Men spennende har det 
vært, så konklusjonen ble, ja, til 
en ny periode. Det arbeidet vi har 
gjort de siste to årene vil være 
nyttig for neste periode og for 
organisasjonen mener jeg det er 
bra med noe kontinuitet sammen 
med fornyelse. Det betyr at noen 

forlater styret etter endt periode. 
Denne gangen er det Lisbet 
Karlsen fra Vestfold, Tine Foss 
Pedersen  fra Nedre Buskerud 
lokallag og og Irene Ulllensvang 
fra Bergen. De fortjener alle en 
takk for sin gode innsats i styret 
gjennom de to siste året.  

Når noen går, kommer det nye 
inn. Jeg vil derfor ønske velkom-
men til nye styremedlemmer. Else 
Devold fra Oslo vil representere 
barnehagen, Dordi Askildsen fra 
Stavanger vil representerer bar-
netrinnet og Øyvind Bjørkås fra 
Bodø vil representere høgskolen. 
De ønskes hjertelig velkommen 
inn i sentralstyret. Med hele 
styret i ryggen kan jeg også si at 
vi er glad for at Grete Tofteberg 
ble gjenvalgt.

Vi er da klar for et nytt skoleår. 
Med sommerens oppslag i avi-
sene om økning i antall søkere 
til lærerstudiet så er det grunn til 
optimisme til tross for vanskelige 
økonomiske tider. Det ble gjort 
et stort nummer av at det var så 
mange som 44 % av søkerne 
som ikke var kvalifi serte, men 
antall kvalifi serte søkere har nok 
også økt. De som var så heldig 

å høre på Svein Sjøberg på som-
merkurs fi kk bekreftet at interes-
sen for realfagene ikke er veldig 
stor, spesielt ikke blant jentene. 
Ungdom i Norge har det komfor-
tabelt og til tross for all likestil-
ling velger ungdommene meget 
tradisjonelt. 

Det er ikke tvil om at vi har 
mange utfordringer å ta fatt på. 
det er enda mye å gjøre for å få 
gitt de unge positiv holdning til 
matematikk. Det er mange gode 
idéer og mye inspirasjon å hente 
i LAMIS lokallag. Det er med litt 
undring vi ser at deltagelsen på 
ulike konferanser innefor realfa-
gene er synkende. Medlemstal-
let i LAMIS har også gått noe 
ned siste året. Det arrangeres 
så mange bra temakvelder i 
de ulike lokallagene, men noen 
steder sliter lokallagene med 
liten deltagelse. Muligens når 
ikke all informasjon ut, så jeg 
anbefaler alle om å følge med på 
nettstedet til LAMIS. For å få våre 
unge interessert i matematikk og 
realfag, må også vi som lærere 
engasjere oss. 

Lykke til med et nytt skoleår!

Landslaget for matematikk i skolen 65

tangenten-3-2009.indd   65tangenten-3-2009.indd   65 30.08.2011   22:48:5730.08.2011   22:48:57



Det 12. sommerkurset er nett-
opp avviklet på Hafjell Resort 
i Øyer med litt over 100 delta-
gere. Kurset ble åpnet 6. august 
med et fl ott kulturinnslag med 
Andreas Ljones på fi olin, og 
Navid i akrobatiske øvelser til-
passet musikken. Det var et 
spennende møte mellom et tra-
disjonelt instrument og moderne 
bevegelser.Hver dag på sommer-
kurset startet med en times fel-
lesforedrag før deltagerne deltok 
på parallellsesjoner. De to første 
hovedforedragsholderne kom fra 
henholdsvis næringslivet og fors-
kningsfeltet. Det var Jon Sandvik 
som er forskningsleder i SINTEF 
Raufoss Manufacturing som 
holdt foredraget «Matematikk i ei 
industriklynge» og Are Strandlie 
som er professor II i fysikk ved 
Universitetet i Oslo som holdt 
foredraget «CERN – oppfyllelse 
av dommedagsprofetier eller 
et vitenskapelig og teknologisk 
kraftsentrum».

Her fi kk deltagerne et godt 
innblikk i hva CERN er. Begge 
foredragsholdernes oppgave 
var å vise at matematikken har 
betydning for industri og forsk-
ning. Det er vanskelig å vise 
enkel matematikk fra feltene 
deres, men jeg tror ikke årets del-

tagere er i tvil om at matematikk 
er viktig for beregninger i fysik-
ken, i forbindelse med økonomi, 
innkjøpskalkyler og framtidsbe-
regninger. Av matematikktemaer 
som dukket opp i disse to fore-
lesningene var differensialliknin-
ger, vektorregning, integralreg-
ning, geometriske beregninger, 
statistikk og sannsynlighetsreg-
ning.   Are Strandlie sa «Naturen 
kommuniserer til oss ved hjelp av 
matematikk.» Vår utfordring som 
matematikklærere på alle trinn 
blir å få barn og ungdom inter-
essert i matematikk slik at Norge 
fortsatt kan delta i forskning og 
drive teknologibedrifter.

Lørdag morgen tok Nils Voje 
Johansen oss med inn i de kom-
plekse talls verden. Han startet 
med en annengradslikning som 
etter de fl este deltagernes bak-
grunnskunnskap ikke hadde løs-
ning fordi radikanden var negativ. 
Med stor pedagogisk evne, og 
ved å ta utgangspunkt i Caspar 
Wessels liv og hans første publi-
serte artikkel, guidet han oss fram 
til hva kvadratrota av minus 4 er. 
Både her og i verkstedet som 
fulgte opp forelesningen, ga han 
fl ere av oss mange aha-opplevel-
ser når vi så på egenskapene til 
de reelle tallene og de komplekse 

tallene. Avslutningsforedraget, 
«Norsk ungdom: Bedre enn sitt 
rykte? Hva sier internasjonale 
studier om norsk ungdoms for-
hold til realfagene?», ble holdt 
av Svein Sjøberg som er pro-
fessor i naturfagenes didaktikk. 
Han presenterte resultater fra 
ROSE-undersøkelsen som har 
15-årige deltagere fra 40 land 
og alle kontinenter. Samtidig har 
han arbeidet med undersøkelsen 
Eurobarometer som er intervjuer 
av voksne fra 15 år og oppover. 
Man er i begge undersøkelsene 
interessert i å undersøke verdier 
og holdninger i naturfag hos 
ungdom og voksne fordi disse 
er viktige læringsmål i seg selv 
og når ungdom treffer valg om 
egen framtid.

Det jeg opplevde som litt 
skremmende, var den store for-
skjellen det fortsatt er på jenter 
og gutter i land med høy leve-
standard. Jentene vil fortsatt 
arbeide med mennesker, og 
verdier, holdninger, selvrealise-
ring og identitet er forstsatt jen-
tenes prioritet. Guttene derimot 
vil arbeide med ting, de vil tjene 
penger og bli ledere. 

Verkstedene varierte i nivå fra 
«Matematiske begreper og tek-
nologi i barnehage og på små-

Sommerkurset 2009: 
Matematikk i tid og utvikling
Marianne Maugesten
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skoletrinnet» til «Komplekse tall». 
Sommerkursets tema var mate-
matikk og teknologi, og det førte 
til at det var verksteder på Ener-
gisenteret på Hunderfossen, det 
var to ulike kurs i GeoGebra og 
et i Digitale verktøy i undervisnin-
gen. Samtidig var det tilbud om 
verksteder som alltid er nyttig, 
som Brøk, Regnestrategier og 
Økonomi. 

Det verkstedet som ble mest 
synlig for deltagerne var nok 
Anne Gunn Svorkmos kurs «Det 
forunderlige Møbiusbåndet» hvor 
deltagerne i tillegg til utforsking 
og samtale, strikket sine egne 
Møbiusbånd. 

Lørdagens tur til Hafjell-toppen 
ble en opplevelse for alle, med 
eller uten gondol. Deltagerne fi kk 
på turen en gruppeoppgave som 
skulle framføres under festmid-
dagen lørdag kveld. Det var for 
eksempel å ønske velkommen, 
holde damenes og herrenes 
tale, å takke for maten mm. At 
sommerkurset hadde så mange 
kreative talenter, var nok mange 
overrasket over. 

Festmiddagen ble gjennom-
ført under mottoet: Vi får ikke mer 
moro enn vi lager selv, og det 
fi kk vi virkelig. Oppgavene bidro 
i høyeste grad til at deltagerne 
ble bedre kjent med hverandre. 

Arbeid med Møbiusbåndet Spennende med komplekse tall

Det var ingenting å utsette på 
maten eller hotellet, og latteren 
satt løst på kveldstid. Arrange-
mentskomitéen hadde gjort en 
solid jobb med praktiske og fag-
lige forberedelser.

Det ble sagt både ved oppstart 
og avslutning av sommerkurset 
at deltagelse her gir lærerne en 
inspirasjon til oppstart av skoleå-
ret. Det stemmer garantert.

Neste års sommerkurskomitè 
håper alle som var på sommer-
kurs i år kommer til Sandefjord 
i 2010 og at de tar med seg en 
eller fl ere venner.

Samarbeid med Fokus Bank
LAMIS har inngått samarbeid med Fokus Bank. I forbindelse med dette samarbeidet har sentralstyret 
satt i gang grupper til å utvikle undervisningsopplegg innen økonomi for både ungdomsskole og 
videregående skole. For videregående skole er et undervisningsopplegg allerede utviklet. Se mer 
på våre nettsider www.lamis.no

Lokallagssamling 2010
Sett av helgen 5.–7. februar 2010. Da skal det være samling for alle lokallagene. Vi ser frem til å treffe 
dere igjen. Mer informasjon om program og hotell kommer på et senere tidspunkt.
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Handlingsplan for 2009/2010

Lokallag 
Bakgrunn
LAMIS har nå 27 lokallag og 
fortsatt er det fl ere regioner som 
planlegger å starte lokallag.  Det 
er varierende aktivitet i lokalla-
gene, og vi ønsker å hjelpe de 
lagene som strever med å få i 
gang aktivitet. En tettere kon-
takt og samarbeid mellom lokal-
lagene og mellom sentralstyret, 
organisasjonssekretæren og 
lokallagene forventes å bidra til 
økt aktivitet. 

Alle lokallagene har fått konto 
fra LAMIS, og det skal årlig 
sendes sentralstyret regnskap.

I vedtektene er det presisert 
krav for å opprette og opprett-
holde lokallag.
Tiltak
1 Brev fra sentralstyret/organi-

sasjonssekretæren til lokalla-
gene med

– Informasjoner fra styremøter 
og AU-møter

– Nytt fra enkelte lokallag om 
vellykkede temakvelder/
kursdager

– Tips til temaer og foredrags-
holdere 

2 Opprettelse av nye lokallag. 
Aktuelle steder:

 Nord-Rogaland
3 Seminar for lokallagstyrer, 

februar 2010.
4 Oppfølging av vedtektenes 

bestemmelser om lokallag.

Satsing mot 
barnehagepersonell
Bakgrunn
Rammeplanen for barnehager 
har fått et eget punkt om mate-
matikk, til stor glede for oss i 
matematikkmiljøet. At matema-
tikk kommer som eget punkt, 
gir barnehagepersonalet en mer 
konkret faglig veiledning i hva 
som forventes. Vi har fått mange 
reaksjonen fra barnehageperso-
nalet der de ytrer ønske om mer 
informasjon og idéer om hva 
de kan gjøre med matematikk 
i barnehagen. Både formålet i 
vedtektene og prinsipprogram-
met til LAMIS er i samsvar med 
intensjonene i Rammeplan for 
barnehager, og vi ønsker å inn-
lemme barnehagepersonell i 
organisasjonen vår.
Tiltak
1 Aktiv verving av barnehager 

og barnehagepersonell som 
medlemmer gjennom

– Verksteder på sommerkur-
sene

– Temakvelder i lokallagene

Satsing mot 
videregående skole
Bakgrunn
LAMIS er fortsatt mindre kjent i 
videregående skole enn i grunn-
skolen. Det er relativt få medlem-
mer – både skolemedlemmer 
og personlige medlemmer – fra 

dette skoleslaget. Oppslutningen 
på våre samlinger ligger langt 
under det vi ønsker fra lærere i 
videregående skole.
Tiltak
1 Aktiv verving av videregående 

skoler og lærere i videregå-
ende skoler som medlemmer 
gjennom

– verksteder på sommerkur-
sene

– temakvelder i lokallagene
2 Lansering av nytt undervis-

ningsopplegg innen økonomi 
utarbeidet i samarbeid med 
Fokus Bank

Satsing mot studenter
Bakgrunn
LAMIS har hatt en betydelig 
vekst i medlemsmassen siden 
det første Matematikkdagheftet 
ble utgitt. Veksten har nå stop-
pet opp, og det er viktig å sikre 
rekruttering av de som tar lærer-
utdanning nå og som skal stå 
for matematikkundervisningen i 
Norge i mange år framover.
Tiltak
1 Aktiv verving av lærerstuden-

ter som medlemmer gjen-
nom

– informasjonsmateriell til stu-
dentene

– vervekampanjer på læreste-
der som utdanner både fag-
lærere og allmennlærere

2 Kontakt med ansvarlige for 
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matematikkopplæringen i 
lærerutdanningene, fi nne 
personer som kan være kon-
taktperson for LAMIS.

Sommerkurs
Bakgrunn
Allerede etter ett års drift arran-
gerte LAMIS sitt første som-
merkurs. Disse kursene har 
med årene blitt en tradisjon, 
og kursene er en viktig faktor i 
markedsføringen av LAMIS og et 
treffsted for de engasjerte med-
lemmene som bidrar med sine 
erfaringer gjennom verksted. 
Mange lærere opplever dagene 
på sommerkursene som inspi-
rerende og en god opptakt til 
arbeidet i et nytt skoleår.
Tiltak
1 Sommerkurs 2010: Østfold/

Vestfold
2 Sommerkurs 2011: Bodø?

Matematikkdagen
Bakgrunn
Matematikkdagen er blitt en 
fi n tradisjon som svært mange 
skoler rundt om i hele landet 
arrangerer. Heftene gir samlet 
et rikt tilbud på aktiviteter som 
kan bidra til en mer variert mate-
matikkundervisning. Utvikling av 
heftene går på rundgang blant 
lokallagene etter forespørsel fra 
sentralstyret. 
Tiltak
1 Heftet for 2010 er i hovedsak 

ferdig utviklet av lokallaget 
Bergen. Heftet trykkes og 
distribueres i november.

2 Lokallag Sunnmøre har påtatt 
seg oppgaven med å produ-
sere heftet for 2011. Lokallag 

Follo har påtatt seg oppga-
ven med å produsere heftet 
for 2012.

Skriftserie
Bakgrunn
LAMIS har startet utgivelsen av 
skriftserien. Nr. 1 har fått tittelen 
«Å bruke tallinje». Heftene skal 
gi forslag til undervisningsopp-
legg med erfaringer og kom-
mentarer. Målet er å 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
1 Kontakt med lærerutdannere 

om å få utgi gode semester-
oppgaver.

Websidene
Bakgrunn
LAMIS har helt siden opprettel-
sen for 12 år siden hatt et nett-
sted med informasjon om orga-
nisasjonen og nyttig informasjon 
om matematikk og matematik-
kundervisning.

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
1 Nyheter av interesse for alle 

medlemmer legges ut jevn-
lig.

2 Lokallagssidene holdes opp-
datert med informasjon om 
aktivitet i lokallagene.

3 Hva skjer? Holdes oppda-
tert med aktiviteter i lokal-

lagene.
4 Nedsette arbeidsgruppe som 

skal fornye nettsiden

Tangenten
Bakgrunn
Målsettingen til Tangenten og 
LAMIS er sammenfallende. 
LAMIS har derfor siden starten 
fått disponere 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 samar-
beidet er å samle kreftene i et 
forholdsvis lite miljø som arbei-
der for samme sak, slik at vi kan 
unngå konkurranse og i stedet 
koordinere ressursene.
Tiltak
1 I hvert nummer av Tangen-

ten har sentralstyrets leder en 
artikkel om aktuelle tema.

2 Første side med informasjo-
ner og annonsesiden med 
publikasjoner oppdateres 
etter behov.

3 Annet stoff:
– Nytt fra LAMIS sentralt 
– Synliggjøring av lokallagens 

aktiviteter 
– Orientering om prosjekter
4 Redaksjonelt arbeid, samar-

beid med Tangenten
5 Gjennom kursvirksomhet 

arbeides det for rekruttering 
av nye medlemmer.

Samarbeidspartnere
Bakgrunn
LAMIS har siden starten hatt 
samarbeid med ulike organisa-
sjoner om kortere og mer langva-
rige prosjekter. Tangenten er en 
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viktig samarbeidspartner. I tillegg 
til at vi redigerer egne medlems-
sider, samarbeider vi også om 
stofftilgang av mer faglig karak-
ter i selve Tangenten. 

LAMIS har også hatt sam-
arbeid med Nasjonalt senter 
for matematikk i opplæringen 
(NSMO) siden senteret ble opp-
rettet. Organisasjonssekretæren 
er tilknyttet senteret som res-
sursperson. Kursvisksomheten 
hun driver for senteret kombi-
neres med LAMIS-arbeid.

Da Abel-prisen ble opprettet 
blant annet med eget utvalg for 
arbeid blant barn og unge, ble 
LAMIS en av samarbeidspart-
nerne. LAMIS ønsker å fortsette 
dette verdifulle samarbeid, spe-
sielt gjelder dette arrangement 
for barn og unge i forbindelse 
med Abelprisutdelingen i mai. 
Abelprisen er en svært viktig 
økonomisk bidragsyter i forhold 

til sommerkurset og matematikk-
dagheftet.

Siden KappAbel-konkurran-
sen ble landsomfattende, har 
LAMIS hatt samarbeid med 
faglig ansvarlig for konkurransen. 
LAMIS betrakter konkurransen 
som et viktig bidrag i arbeidet 
med å få oppmerksomhet om 
matematikken i skolen og spre 
informasjon om oppgaver som 
inspirerer og utfordrer elevene til 
eksperimenter og utforskinger.
Tiltak
1 Oppfordre medlemmer til 

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

2 Fortsatt kontorfellesskap og 
samarbeid NSMO

3 Samarbeid med Abelprisens 
barne- og ungdomsutvalg

4 Samarbeid med KappAbel-
konkurransen

5 Nordisk samarbeid. Inviteres 
til sommerkursene. 

6 Fokus Bank. Utvikle statutter 
i forhold til et stipend innen-
for utarbeidelse av opplegg 
innenfor økonomi.

7 Norsk GeoGebra institutt 
tilbyr kursing til lokallagene.

Organisasjonssekretær
Bakgrunn
Ny organisasjonssekretæren ble 
ansatt i 50 % stilling 1. februar 
2009 på to års åremål. 
Tiltak
1 Videreføre ordningen med 

organisasjonssekretær.

Styreleder
Bakgrunn
Styreleder frikjøpes, evt. mottar 
honorar tilsvarende 20 % stil-
ling.
Tiltak
1 Videreføre ordningen

Vil du holde verksted på som-
merkurset 2010 i Sandefjord? Vi 
vil gjerne invitere personer som 
har gode idéer til å holde et verk-
sted på sommerkurset. 

Temaet for kurset er «Mate-
matikk og kommunikasjon», og 
vi har bestemt at tittelen skal 
være «Matematikk, nå snakker 
vi». Tidsrammen for verkstedet 
bør være ca. halvannen time, 
og vi har som mål at de fl este 
verkstedene skal ha praktiske 
aktiviteter innbakt. 

Noen verksteder skal vi ha i 
parken i tilknytning til hotellet. 
Her håper vi noen av dere som 
har erfaringer og idéer om ute-
skolematematikk, melder dere.

Som verkstedholder får du:
– Dekket kursavgift, reise og 

opphold
– Mulighet til å dele gode 

idéer med andre
– Mulighet til å publisere inn-

holdet i verkstedet ditt i rappor-
ten fra sommerkurset.

Dersom du er interessert, sender 
du en mail til en av de to ned-
enstående adressene med kort 
beskrivelse av verkstedet, tids-
ramme og klassetrinn innen 15. 
februar 2010. Vi gir tilbakemel-
ding senest 15. mars om ditt 
verksted skal holdes. Vi håper å 
høre fra deg!
marianne.maugesten@hiof.no 
eller lisbet.karlsen@hive.no

Verkstedholdere til sommerkurset 2010
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Utdrag fra styrets årsberetning 
2008–2009
Anja Glad von Zernichow
For fullstendig årsberetning samt referat fra årsmøtet se www.lamis.no

Lokallag
LAMIS har nå 27 lokallag og 
fortsatt er det fl ere regioner som 
planlegger å starte lokallag. Det 
har som vanlig vært varierende 
aktivitet rundt om i lokallagene, 
men generelt må vi si at det er 
stor aktivitet rundt om i landet. 

Lokallagene er fremdeles sats-
ningsområde for styret.  I februar 
ble den tredje lokallagssamlingen 
arrangert, også denne gangen på 
Lillestrøm. Alle lokallagene ble 
invitert til å delta med fi re styre-
medlemmer. Evalueringen etter 
den forrige samlingen viste at det 
var ønske om faglig innspill. Tema 
denne gangen ble «Motivasjon 
gjennom elevaktivitet». Kjersti 
Wæge holdt et inspirerende fore-
drag om sine forsk ningsresultater. 
Randi Håpnes informerte om ruti-
ner når det gjelder økonomi. Det 
ble også gitt opplæring i bruk 
av nettsiden for de som måtte 
ønske det.  Som en avslutning 
ble handlingsplanen diskutert, 
og lokallagene fi kk komme med 
innspill til denne. Styret har i etter-
kant fulgt opp denne diskusjonen. 
Også på denne samlingen ble det 
gitt positive tilbakemeldinger og 
ønske om å fortsette med slike 
samlinger. Tidspunktet på året 

ble diskutert, og det ble enighet 
om at februar er et bra tidspunkt. 
Neste samling blir derfor februar 
2010.

Satsing mot 
barnehagepersonell
LAMIS har et uttrykt ønske om å 
innlemme barnehagepersonell i 
organisasjonen vår, og vi har også 
dette året hatt en representant fra 
barnehage i styret, samt en vara. 
Mange lokallag har også arrangert 
lokallagskvelder rettet mot mål-
gruppen. Sommerkurset 09 har 
også et godt tilbud til barnehager. 
Likevel har vi en utfordring med 
å nå fram til barnehagene. Ikke 
minst gjelder det å synliggjøre at 
vi har noe å tilby den gruppen, 
som kanskje ikke enda føler seg 
helt hjemme i organisasjonen.

Satsing mot videregående 
skole
Aktiviteten rettet mot videregå-
ende skole har i år vært på et 
lokalt plan gjennom lokallags-
kvelder og sommerkurs. Under-
visningsopplegg utarbeidet innen 
økonomi for Vg1P.

Skolenes matematikkdag
Skolenes matematikkdag ble 

gjennomført for åttende gang. 
Matematikkheftet ble denne 
gangen laget av Buskerud/Rin-
gerike v/ Dagfi nn Rian med god 
hjelp fra Svein H. Torkildsen.  Uke 
6 var også denne gang utpekt 
som tidspunkt for matematikk-
dagen, men mange skoler arran-
gerte den på andre tidspunkt 
utover våren. 

Bergen lokallag er snart ferdig 
med heftet for 2010.

Organisasjonssekretær
Ny organisasjonssekretær er 
ansatt fra 1.2.09 for to år.  Sekre-
tæren har arbeidet med oppgaver 
knyttet til: 

Lokallag: Besøkt etablerte 
lokallag og hjelp til etablering av 
nye.

Publikasjoner: Redaktør for 
sommerkursrapportene. Bistått 
komitéene som lager hefter til 
Skolenes Matematikkdag. To 
hefter utgitt i skriftserien.

Tangenten: Ansvar for LAMIS-
sidene sammen med styrelede-
ren.

Nettsiden: Månedens opp-
gave. Vedlikehold og utvidelse i 
samarbeid med Grete Tofteberg.

Kontakt med medlemmer 
og svar på diverse spørsmål til 

Landslaget for matematikk i skolen71

tangenten-3-2009.indd   71tangenten-3-2009.indd   71 30.08.2011   22:48:5830.08.2011   22:48:58



LAMIS.
Styremøter: Deltatt på styre-

møter og fulgt opp saker som er 
vedtatt i styret.

Fokus Bank: Samarbeidet om 
utvikling av undervisningsopp-
legg.

Websidene
Vi har websider og forsøker å få 
til en kontinuitet i å oppdatere 
sidene. Samtlige lokallag drifter 
nå egne nettsider. Innmeldings-
skjema for medlemmer og påmel-
ding til sommerkurs er endret.

Skriftserie
«Et ess i ermet» av Svein Torkild-
sen og «Avis i skolen» er utgitt.

Samarbeidspartnere
LAMIS samarbeider med Nasjo-
nalt senter for matematikk i opp-
læringen. Sekretæren vår, Randi 
Håpnes, er ansatt ved NSMO og 
har kontor på senteret. 

Organisasjonssekretæren er 
tilknyttet senteret som ressurs-
person.  Dette kombineres med 
arbeid for LAMIS.   

Tangenten er en viktig samar-
beidspartner. Vi samarbeider om 
stofftilgang og LAMIS disponerer 

de 12 siste sidene i hvert nummer. 
Gjennom Tangenten har vi prøvd 
å vise LAMIS sin allsidighet, blant 
annet med glimt fra lokallagene, 
debattinnlegg, informasjon om ny 
læreplan og annet fagstoff. 

Abelkomitéen har blitt en verdi-
full samarbeidspartner for LAMIS. 
Abelprisens barn og unge-utvalg 
har opprettet et tett samarbeid 
med LAMIS, for å arbeide mot 
samme mål nemlig å bidra til å 
styrke interessen for matematikk 
og realfag blant barn og unge. 
Abelprisen støtter også LAMIS 
direkte gjennom midler til blant 
annet sommerkurset og Mate-
matikkdagheftet. 

Samarbeid med den svenske 
matematikkforeningen «SMAL» 
er gjenopptatt. Det er ønske om 
et nordisk samarbeid. I første 
omgang vil dette foregå på som-
merkursene. Vi får besøk fra 
Sverige og fra LAMIS vil det stille 
representanter i Sverige. 

LAMIS har inngått samarbeid 
med Fokus Bank. I forbindelse 
med dette samarbeidet har sen-
tralstyret satt i gang grupper til 
å utvikle undervisningsopplegg 
innen økonomi for både ung-
domsskole og videregående 
skole. 

Norsk GeoGebra Institutt og 
LAMIS har inngått samarbeid. Det 
tilbys GeoGebra-kurs til lokallag 
som er interessert.

LAMIS i forhold 
til myndighetene
LAMIS er høringsinstans. Styret 
vil arbeide videre med kontakten 
med myndigheten.

KappAbel
Organisasjonssekretæren repre-
senterer LAMIS i samarbeidet 
med miljøet som har hovedan-
svar for utvikling av oppgavene 
til konkurransen.

Sommerkurs
Sommerkurset 2008 ble arrangert 
i Sandnes, Rogaland. Tittelen var 
”Abelske spirer” ca. 170 deltagere 
deltok.

Sommerkurs 2009 vil arrange-
res på Hafjell med tittelen «Mate-
matikk i tid og utvikling».
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