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I disse dager arbeides det intenst med planer for en ny lærerutdanning. Den forrige regjeringen la 
grunnlaget for en utdanning som har muligheten i seg til å skape store forandringer i skolen, også 
i lærernes oppgaver og selvoppfattelse. Allmennlærerprinsippet er forlatt til fordel for grunnskole-
læreren, en lærertype med en sterkere fagspesialisering, særlig for lærerutdanninga for de eldste elevene  
(5.–10. trinn). Skillet mellom barne- og ungdomstrinn kan nå bli tydeligere når fremtidens lærer-
studenter må velge spesialisering ut fra alderstrinnet de vil arbeide på, riktignok med overlapping på 
5.–7. trinn som begge valga inneholder.

Etter redaktørens mening er det mange gode elementer i planverket på dette stadiet. Fortsatt vil 
matematikk være en obligatorisk del av den utdanningen som retter seg mot de laveste trinna (1–7). 
Alle som underviser på disse trinna vil ha matematikk i fagkretsen. Man ser for seg at undervisnings-
tilbudet vil kunne innrette seg spesielt mot 1.–7. trinn og dermed bli bedre skreddersydd i forhold til 
barne- og mellomtrinnets spesielle behov. På dette trinnet vil det vanlige være å kvalifisere seg i fire 
undervisningsfag. For dem som vil undervise i matematikk på 5.–10. trinn kreves det nå 60 studiepoeng 
i matematikk. For denne gruppen vil det vanlige være å kvalifisere seg i tre undervisningsfag. I tillegg 
skal utdanningsinstitusjonene utvikle femårige mastergradsstudier for grunnskolelærere. Fra startåret 
2014 regner en med å ha 800 plasser tilgjengelig på årsbasis. 

Her tas det flere grep for at våre fremtidige kollegers fagkomponent i utdanningen blir styrket. Dette 
kan også føre til en dreining i lærernes selvoppfattelse fra den tradisjonelle allmennlærerrollen med 
ansvar for alle eller mange fag, til en større identifikasjon med ett eller noen få fag. Mange vil føle seg 
som hovedsakelig «matematikklærer» eller hovedsakelig «norsklærer» der de tidligere følte seg som 
allmennlærer. Denne nye identiteten hos lærerne kan inspirere til enda større faglig aktivitet med mer 
behov for etterutdanning og videreutdanning, kanskje også til enda mer aktivitet i LAMIS sammen med 
likesinnede? Et annet element i den nye lærerutdanningen er veiledning av nyutdannete lærere. På den 
måten ønsker en å unngå det som mange opplever som «praksissjokket». Med dette ønsker regjeringen 
å bidra til at flere blir i yrket de har utdannet seg til. Vårt ønske er at det også vil være legitimt å reise 
faglige spørsmål om matematikklæring og matematikkundervisning i en slik veiledningssituasjon. 

Alt i alt har vi store forventninger til den nye lærerutdanningen. Den gir muligheter til videre utvik-
ling av et allerede godt og aktivt matematikklærermiljø og får forhåpentligvis positive konsekvenser 
matematikklæringen hos fremtidens elever.
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Gjert-Anders Askevold

Julekorger
Eg gler meg alltid til desember, då kan eg med 
godt samvit starte arbeidsdagen med å lage meg 
ei julekorg. Både som ein fin start på dei mørke 
dagene i desember, men og som eit matematisk 
puslespel. Kollegaene mine ser av og til rart på 
meg, men og litt spørjande, er dette matema-
tikk? Eg vil påstå det, og nyttar eitkvart høve til 
å flette det inn i aktivitetar med studentar eller 
elevar. Kva med å lage seg ein adventskalendar 
av julekorger, ei korg for kvar dag. Julekorga kan 
være ei gåve i seg sjølv, eller ein kan gøyme ein 
liten skatt i julekorga.

Det fyste matematiske området eg tenker 
på når det gjeld fletting av julekorger, er sym-
metri, geometriske figurar og problemløysing. 
Ser ein litt meir på julekorger, eller aktivitetar 
rundt dei, kan ein fint flette inn talrekke som 
fibonaccitala. Julekorger er og ei fin form for 
etnomatematikk dei fleste kjenner, men ikkje 
tenkjer over det matematiske i.

Vidare vil eg ta for meg ulike julekorger og 
mønster ein kan eksperimentere med i aktivi-
tetar med elevar. Eg har og laga eit dokument 
med mønster til julekorger, som du kan finne på 
home.hib.no/ansatte/gaas/Julekorger.pdf. Du kan 
godt nytte desse til å lage dine eigne julekorger, 
men mykje av moroa, og det matematiske kjem 

fram når ein lagar sine eigne mønster.

Mal
I arbeidet med julekorger kan det vere lurt å ha 
ein mal (sjå figur 1), som ein nyttar til å lage 
mønster ut frå, og som ein kan kopiere opp og 
lage fleire ulike mønster av. Malen er sett saman 
av eit kvadrat, med ein halvsirkel på eine sida. 
Kvadratet skal ein klippe opp i strimlar og flette. 
Det er på kvadratet mønsteret (eg kallar det 
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Figur 1
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vidare for mønsterflata) kjem fram i den ferdige 
julekorga. Storleiken på hjartet blir bestemt av 
kvadratet.

Når ein skal til å klippe opp strimlane ein 
skal flette, er det svært ofte tenleg å klippe litt 
opp på halvsirkelen, for å gjere flettinga lettare. 
Eventuelt kan ein «forlengje» kvadratet med eit 
rektangel, dette er for å gjere strimlane lenger 
og betre å flette med. (eg kallar rektangelet for 
klippefelt). Bredda på rektangelet har eg ofte på 
ca. ½ cm.

Papirkvalitet
Ein kan lage julekorger av dei fleste papirtypar, 
ein kan til og med lage dei av stoff eller filt. Det 

viktige er at ein har to ulike fargar på papiret, 
gjerne litt «julete» fargar, som raudt og grønt. 
Sjølv nyttar eg ofte farga kopipapir. Kopipapir 
er ofte i A4 storleik, og set ofte litt avgrensingar 
med omsyn på storleiken av julekorgene.

Ein får svært fine korger av glansa papir, som 
ein kjøper i rullar, men ein kan like godt nytte 
julegåvepapir. Desse papirtypane kjøper ein ofte 
i rullar. Før ein skal bruke dei, bør ein ta dei ut 
av rullane og legge dei under noko tungt, slik at 
ikkje papiret krøllar seg, og lagar problem når 
ein skal til å flette korgene.

Når ein har malen (malane) klare, kan ein 
setje i gang å lage mønster. Dei fyste hjarta ein 
lagar med elevar kan godt være enkle. Med to 
eller tre strimlar. Ein vil få fram fine symme-
triske mønster med desse og, samstundes som 
ein får arbeida med prinsippet for fletting av 
julekorger. Når eleven har klart å lage desse, 
og sett det fine «sjakkmønsteret» ein får fram, 
kan ein gå i gang med fleire og meir avanserte 
mønster.

Fletting
Bruk malen og lag to «doble» flettestykker. Skal 
flettinga bli ei korg, er bretten vist på teikninga 
viktig. En treng alltid to flettestykker, i ulikt 
farga papir. Den enklaste korga å starte med, har 
to strimlar som vist på figur 2. Når ein flettar 
plasserar ein dei to bitane, som vist på teikninga 
og flettar. Prinsippet er: Stikk den første gjen-
nom, den neste trer ein over.

Rette strimlar
Til no har me arbeida med grunnforma, som er 
lik i dei fleste julekorger. Me er no klare til å lage 
fleire og meir avanserte mønster. Å lage mønster, 
kan gje spanande matematiske utfordringar og 
utforskingar. Kven kan lage det mest spanande 
mønsteret? Mønstera kan konstruerast med 
passar og linjal. Ein kan snakke om halvering, 
deling i tre, fire osv. Korleis kan ein konstruere 
det? Delelinjene skal alltid gå frå den neste delen 
av mønsterflata opp mot halvsirkelen. Teknisk 
sett er det nok å klippe opp til der rektangelet 

Figur 2
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startar. Men for å gjere flettinga enklare, klipper 
me opp klippeflata og. 

Med like bredder får me ”sjakkmønster” i 
julekorga. Med ulike bredder på strimlane, kan 
me få fram endå meir spanande mønster. Eit 
eksempel kan være julekorga i figur 3. I denne 
julekorga har strimlane bredde 1:2 i forhold til 
kvarandre. I tillegg til speilsymmetri, får me og 
ein fin rotasjonssymmetri fram i denne korga.

Kva med å nytte fibonaccirekka som inspi-
rasjon til ei julekorg? Fibonaccirekka startar 
med: 1–1–2–3–5–8–13 … der det neste talet er 
summen av dei to føregåande. Om me let bredda 
på strimlane være 1 cm, 1 cm, 2 cm og 3 cm, 
kan me få fram mønsteret som vist på figur 4. 
Legg merke til symmetrien som kjem fram i den 
ferdige julekorga. Fiboanccirekka er berre ei av 
mange talrekker, kan ein nytte andre?

Perspektivisk mønster (anamorft julehjarte)
Ved å klippe strimlane på skrå, endrar mønste-
ret karakter, og blir til eit fordreia sjakkmøn-
ster. Det ferdige mønsteret blir ein projeksjon av 
«sjakkmønsteret». Ein slik projeksjon blir kalla 
for ein anamorfose1, som er kjent både i kunsten 
og i perspektivteikning. Ser me julekorga i figur 
5 frå ein bestemt vinkel, vil me sjå sjakkmønste-
ret slik me vanlegvis ser det. Anamorfe bileter 
kan ein knytte til perspektivteikning. Vil du 
arbeide med, eller lese meir om anamorfe bilete, 
sjå LAMIS’ Matematikkdagshefte 2010.

Speilsymmetriske julekorger
Ein siste variant av julekorgmønster eg vil ta 
med her, er der ein kan få fram symmetriske 
figurar som englar, juletre, lys osv. Desse ser 
imponerande ut, men er faktisk enkle å lage.

Ein startar med malen, og teiknar inn diago-
nalen på mønsterflata. Det er diagonalen som 
dannar symmetrilinja for mønsteret i den fer-
dige julekorga.

I figur 6 har eg teikna ein halv engel som 
ligg inntil symmetrilinja. For å kunne klippe 
ut strimlar til fletting, teiknar (eventuelt kon-
struerar) eg ei linje frå endepunkta på engelen 
på diagonalen. Slik blir mønsterflata delt i to 
«flettestrimlar». Dei heiltrukne linjene i figur 
6 er linjene ein skal klippe etter, medan dei grå 
stipla linjene er hjelpelinjer.

Når ein har klipt etter denne linja, kan ein 
flette ei korg med ein engel. Vil ein gjere korga 
litt meir spanande, kan ein klippe mønsterflata 
opp i fleire strimlar. Når ein skal flette med 

Figur 3

Figur 4

Figur 5
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slike asymmetriske grunnmønster (som ein 
halv engel), er det viktig å setje dei saman slik 
at mønsteret kjem rett fram, som vist i figur 7.

Kos deg med julekorgene, og lag deg nye 
mønster. Kun fantasien set grenser.

Figur 6

Figur 7

Note
1 «En anamorfose er en forvridd projeksjon 

eller et fortegnet perspektiv, især et bilde 
som er formet slik at det blir forståelig bare 
når det blir betraktet på en spesiell måte 
eller fra et bestemt punkt.» no.wikipedia.
org/wiki/Anamorfose, henta 13.10.09
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Ole Kristian Bergem

Arbeidsplaner
I denne artikkelen drøfter jeg noen av de utfor-
dringene man som lærer møter når man bruker 
arbeidsplaner i matematikkundervisningen i 
grunnskolen. Argumentasjonen min blir under-
støttet av lærer- og elevuttalelser hentet fra 
intervjuer jeg gjennomførte som forsker i for-
bindelse med PISA+ studien (se tekstboksen). 
Jeg trekker også veksler på egne observasjoner 
og analyser fra denne klasseromsstudien. Til 
slutt vil jeg komme med noen begrunnete for-
slag til hvordan arbeidsplaner som pedagogisk 
verktøy kan videreutvikles, i forhold til både 
matematikk og andre skolefag.

En arbeidsplan kan defineres som et skriftlig 
dokument som beskriver hva elevene skal gjøre 
på skolen og hjemme i løpet av en avgrenset 
tidsperiode. Bruken av arbeidsplaner har økt 
kraftig i norsk grunnskole i løpet av de siste 
årene, og i elevundersøkelsen fra 2009 oppgir 
ca. 60 prosent av elevene at de bruker skrift-
lige arbeidsplaner (Skaalvik & Skaalvik 2009). 
Den viktigste årsaken til den kraftige økningen 
i bruken av dette pedagogiske verktøyet er trolig 
vektlegging av tilpasset opplæring i norsk skole. 
Dette begrepet har nærmest blitt et mantra i 
norsk skoledebatt, og forstås ofte som at den 

enkelte elev har krav på å få individuelt tilpas-
sete utfordringer i alle fag i skolen. For mange 
lærere oppleves det som et uforholdsmessig stort 
krav å skulle gi opp i mot 30 elever individu-
elt tilpasset opplæring, særlig når det synes så 
vidt uklart hvordan dette skal utføres i praksis. 
Selv om pedagoger har forsøkt å gi ulike teore-
tiske definisjoner og avgrensninger av hvordan 
tilpasset opplæring skal forstås (Engen 2004; 
Bachmann & Haug 2006), har lærerne i liten 
grad fått bistand til å løse praktiske utfordringer 
knyttet til implementering av tilpasset opplæ-
ring (Klette 2007). Her kommer arbeidsplanene 

PISA+ er en videobasert klasseromsstudie 
på 9. trinn i fagene matematikk, naturfag og 
norsk (lesing). Seks klasser fra ulike skoler i 
østlandsområdet deltok i undersøkelsen. Alle 
timer i de tre nevnte fagene ble videofilmet 
over en periode på ca. tre uker. To elever ble 
intervjuet umiddelbart etter hver matematikk- 
og naturfagtime. De fikk da se opptak fra 
den nylig avsluttede timen og ble blant annet 
bedt om å kommentere episoder fra timen. 
I alt 61 elever ble intervjuet i relasjon til 
matematikktimene. Alle faglærere som deltok 
i studien ble også intervjuet to eller tre ganger 
i løpet av treukersperioden. Innsamlingen av 
data foregikk i 2005, mens analysene av det 
rikholdige materialet fremdeles pågår.
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hendig inn. For skoleledere og lærere har de på 
sett og vis vært som manna fra himmelen – 
endelig et pedagogisk verktøy som kan brukes i 
den konkrete skolehverdagen! 

Hvor styrende arbeidsplaner har blitt for 
læringsarbeidet i klasserommet, kommer tyde-
lig fram i følgende uttalelser fra noen av mate-
matikklærerne i PISA+ prosjektet: 

– L1: Arbeidsplanen er jo det dokumentet som 
er aller viktigst for elevene. 

– L2: Altså, når vi jobber med arbeidsplanen 
da, så er den ganske styrende på en måte. 
Før, de første årene jeg jobbet som lærer, da 
hadde jeg litt større frihet i forhold til hver 
enkelt time. 

– Int.: Det med arbeidsplanen er en del av ditt 
opplegg?

– L3: Ja, det er jo det som står der som avgjør 
hva vi gjennomgår i hvert fall.

– Int.: Kan du bare si kort hvordan du bruker 
arbeidsplanen?

– L4: Jeg lar de jobbe mye med planen.(…) 
Hvis jeg hadde kommet med oppgaver 
utenom planen hele tida, så hadde motiva-
sjonen for å gjøre de oppgavene vært veldig 
dårlig.

Disse utsagnene illustrerer at lærerne gir 
arbeidsplanen en helt sentral plass når de blir 
bedt om å beskrive og forklare planlegging og 
gjennomføring av pedagogiske opplegg. Dessu-
ten knytter de arbeidsplaner opp mot elevenes 
motivasjon for å delta i de aktivitetene som fore-
går i matematikktimene. 

Haug og Bachmann (2007) argumenterer 
for at målet med tilpasset opplæring er å skape 
større likhet i elevenes læringsutbytte og deri-
gjennom å sikre kvaliteten i utdanningen. De 
hevder videre at det i LK06 er lagt ekstra vekt på 
tilpasset opplæring for at elevene slik skal få en 
skolegang tilpasset sine evner og interesser. Som 
jeg har argumentert for over, forsøker skolele-
dere og lærere gjennom bruk av arbeidsplaner å 

imøtekomme de pedagogiske og skolepolitiske 
kravene om tilpasset opplæring. Så hva er pro-
blemet? 

PISA+-studien kan gi bakgrunn for å drøfte 
enkelte av de dilemmaene som bruk av arbeids-
plan fører med seg, og da med et særlig blikk på 
matematikkfaget.

Arbeidsplan og elevsamarbeid
TIMSS-studiene dokumenterer at Norge er et 
av de landene hvor det prosentvis brukes mest 
tid på individuelt arbeid i matematikk (Grønmo 
et al 2004; Bergem & Grønmo 2009). Flere for-
skere har pekt på at bruk av arbeidsplaner synes 
å lede til enda mer individuelt arbeid (Klette 
2007; Bergem 2009). Dette er problematisk.

I forhold til det å lære understreker Dysthe 
(2007) at det er viktig at elevene opplever at de 
må strekke seg for å utvikle sin kompetanse 
og at samspill med andre som kan mer, eller 
som kan andre ting, er helt nødvendig for at 
dette skal kunne skje. Dette er en sentral tanke 
innenfor sosiokulturell læringsteori. Vygotskij 
(1998) introduserte begrepet om den nærmeste 
utviklingssonen, som defineres som området 
mellom det en elev kan gjøre på egen hånd, og 
det han/hun kan gjøre med assistanse fra andre. 
Hovedpoenget til Vygotskij er at læring er knyt-
tet til aktivitet relatert til den nærmeste utvi-
klingssonen. Selv om automatisering av ferdig-
heter er essensielt i matematikkfaget, og gjerne 
kan trenes opp gjennom individuelt arbeid, er 
det altså ut fra sosiokulturell læringsteori også 
viktig å legge forholdene til rette for klassesam-
taler og elevsamarbeid, særlig når nye matema-
tiske temaer introduseres. Dersom for mye tid 
brukes på individuelt arbeid, vil dette redusere 
mulighetene for denne type arbeidsformer.

Et annet moment som synes å svekke mulig-
hetene for samarbeid, er at elevene ofte er på 
ulike steder i arbeidsplanen og altså ikke jobber 
med de samme oppgavene eller problemene. 
Dette kommer klart til syne i følgende elevut-
sagn:
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 Int.: Men hvordan er det når dere jobber i 
mattetimene, er dere da på samme stedet, 
når dere sitter sånn to og to.

 Petter: Nei
 Int.: Da jobber dere med forskjellige oppga-

ver?
 Tobias: Noen ligger foran og noen ligger bak. 

(I forhold til lærers gjennomgang). Noen 
ligger likt.

 Int.: Men, hvordan er det da? Hvis man er 
på forskjellige steder, går det an å samarbeide 
da, eller?

 Petter: Nei, hvis man er på forskjellige steder, 
så bare regner man for seg selv.

 Tobias: Ja

I fagdidaktisk og pedagogisk litteratur poengte-
res det altså at elevsamarbeid er en viktig faktor 
i læringsarbeidet. Et slikt samarbeid kan øke 
elevenes motivasjon for faglig arbeid, gi posi-
tiv trening i å uttrykke seg muntlig og dermed 
bidra til å styrke elevenes begrepsutvikling. 

At elevsamarbeid oppleves som motiverende 
og læringsstimulerende for mange elever, illus-
treres godt i følgende elevutsagn:

 Vilde: At hvis det er noen som tenker på 
samme måte som deg, og som er på cirka 
samme nivå, så er det veldig gøy å jobbe 
sammen. Siden da kan man hjelpe hverandre 
og noen kommer med noen idéer som man 
selv kanskje ikke har tenkt, og sånn.

Til slutt vil jeg her poengtere at det å lære gjen-
nom samarbeid dessuten er essensielt i forhold 
til å skape og etablere en kultur for læring, som 
blant annet fremheves i Kunnskapsløftet som 
den mest sentrale metaforen for skolens virk-
somhet.

Sammenheng teorigjennomgang  
og oppgaveløsning 
Elevers arbeid med faglige oppgaver som er rela-
tert til teori som tidligere er blitt gjennomgått, 
har til hensikt å støtte elevenes eget læringsar-

beid. Tradisjonelt har praksisen ofte vært at lærer 
gjennomgår faglig teori, enten ved å presentere 
denne selv i en slags miniforelesning, eller ved 
å gå gjennom nytt stoff i samtale med elevene. 
Deretter har elevene så arbeidet med faglige 
oppgaver relatert til den teoretiske gjennom-
gangen. Våre observasjoner i PISA+ kan tyde 
på at det her har skjedd visse endringer i løpet 
av de siste årene, ikke minst som en følge av 
bruk av arbeidsplan. Strukturen med teoretisk 
presentasjon etterfulgt av arbeid med oppgaver 
gjenfinnes, men nå er det ikke lenger selvsagt at 
oppgavene elevene arbeider med i den siste delen 
av timen er relatert til den teoretiske gjennom-
gangen fra begynnelsen av timen. Er dette en 
gjennomtenkt og ønsket ny praksis? Eller er det 
en uintendert følge av bruk av arbeidsplan?

 Int.: Hvis læreren gjennomgår noe på tavla, 
er det sånn at dere etterpå da regner stykker 
som er knytta til det dere har gjennomgått, 
eller fortsetter dere bare på arbeidsplanen?

 Roy: Det kommer helt an på…
 Arild: Vi begynner vel egentlig med styk-

ker…
 Roy: Ja, jeg begynner bare der jeg er..
 Int.: Der du er på arbeidsplanen?
 Roy: Ja, som regel er vi ikke der hvor han 

underviser.

Her går det klart fram at elevene ofte ikke arbei-
der med oppgaver relatert til den teoretiske gjen-
nomgangen. Konsekvensen av at arbeidsplanen 
slik styrer elevenes aktivitet, er at det blir liten 
sammenheng mellom teorigjennomgang og 
oppgaveløsing. Dette kan synes lite heldig etter-
som anvendelsen av teori på konkrete oppgaver 
åpenbart er ment å styrke elevenes forståelse av 
det aktuelle temaet. 

Innramming og oppsummering  
av faglige aktiviteter
Man bør ikke uten videre anta at alle elever ser 
de relevante faglige aspektene ved klassens ulike 
aktiviteter. Det å gjøre faglige oppsummeringer 
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blir derfor sterkt anbefalt i pedagogisk og fagdi-
daktisk litteratur. Slike oppsummeringer er ikke 
minst viktige i forhold til å støtte elevenes eget 
læringsarbeid. Spesielt viktig er det å foreta opp-
summeringer dersom mye tid har vært brukt 
på aktiviteter med et noe indirekte forhold til 
det faglige læringsinnholdet. Spørsmål knyt-
tet til sammenhenger mellom aktivitet og fag 
vil kunne egne seg ypperlig både i forbindelse 
med introduseringen av fagrelaterte aktiviteter i 
begynnelsen av timen og som en avrunding eller 
faglig oppsummering, ofte i slutten av timen.

Korte oppsummeringer kan gjøres på ulike 
måter, for eksempel i dialog med elevene i løpet 
av de siste fem minuttene av timen. Enkelt og 
greit kan man si: I dag har vi jobbet med…. Er 
det noen som vil fortelle hva de har lært om 
dette temaet i denne timen? Dersom ingen 
elever svarer, vil man måtte gi noe mer støtte i 
forhold til det å formulere en slik oppsumme-
ring. Ofte vil det også være læringsfremmende 
at man relaterer denne oppsummeringen til 
temaer eller faglig stoff man har jobbet med 
tidligere, slik at elevene får hjelp til å se viktige 
sammenhenger mellom ulike deler av matema-
tikkfaget. Igjen vil dette kunne gjøres gjennom 
å stille åpne eller eventuelt mer ledende spørs-
mål, avhengig av hvor krevende stoffet synes å 
være. Det viktigste her er at elevene støttes slik 
at de utvikler evnen til selv å se faglige sam-
menhenger. Ofte sliter elever med dette, noe 
som medfører at de har vanskelig for å forstå 
hvorfor de skal arbeide med visse temaer, for 
eksempel brøk eller likninger. Dette illustreres 
i følgende intervjusekvens:

 Morten: Vet du hva? Brøk har ingenting å si. 
 Int.: Det har ingenting å si? 
 Morten: Nei. 
 Int.: Ikke viktig å lære om det i det hele tatt? 
 Morten: Jeg synes ikke det. Hva skal man 

med brøk? 
 Int.: Nei, du kan ikke komme på noe som du 

kunne ha bruk for? 
 Morten: Nei, jeg tenker så det knaker, men 

jeg kommer ikke på noe. Det er det læreren 
aldri kan besvare: ”Hvorfor skal vi lære om 
dette?” 

 Int.: Spør du ofte om det, eller? 
 Morten: Ja, vi får aldri noe svar. 

Her kommer det klart fram at eleven opplever 
det som meningsløst å lære om brøkregning. 
Kanskje ville dette vært unngått dersom læreren 
hadde initiert en klassediskusjon om hensikten 
med å lære brøkregning? Eksempler fra daglig-
livet kunne da ha blitt trukket fram og muligens 
bidratt til å styrke denne elevens motivasjon for 
å jobbe med brøkregning. Likeledes ville det å 
relatere brøkregning til andre matematiske 
emner kunne bidratt til å øke legitimeringen av 
arbeidet med dette matematiske temaet. 

I PISA+ var vi til stede i en klasse som for 
første gang skulle arbeide intensivt med liknin-
ger. Det ble brukt relativt liten tid på å ramme 
inn dette temaet i forhold til andre matematiske 
emner. Følgende replikkveksling fant sted i elev-
intervjuet i etterkant av denne timen:

 Int.: Nå vet jeg at dette med likninger er 
veldig nytt for dere, men har dere gjort dere 
noen tanker om hvorfor det er viktig å lære 
om det? 

 Benedicte: Altså.. 
 Int.: Hva som er greit med å lære det? 
 Benedicte: Jeg har liksom ikke tenkt over det, 

men jeg syns liksom.., det er på en måte litt 
teit, da, fordi at jeg hadde greid meg helt fint 
i livet liksom uten å lære om likninger.

Her etterlyses altså en begrunnelse for å arbeide 
med likninger. Trolig ville mange elever oppleve 
faglige temaer som mer meningsfylte dersom 
man i klassen brukte mer tid på spørsmålet: 
Hvorfor skal vi lære dette?

I PISA+ ble alle matematikktimene videofil-
met og analysert. Denne analysen bekreftet våre 
observasjoner av at det sjelden ble foretatt faglige 
oppsummeringer i slutten av timene. Hvorvidt 
dette kun skyldes den omfattende bruken av 
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arbeidsplaner eller har andre årsaker, er vanske-
lig å avgjøre. Det kan imidlertid synes som om 
bruk av arbeidsplan gjør det mindre aktuelt for 
læreren å foreta faglige oppsummeringer, i og 
med at elevene ofte befinner seg på ulike steder 
i planen og derfor jobber med til dels forskjel-
lige temaer. Hva skal da oppsummeres? Det som 
Henriette og Camilla har jobbet med, eller det 
som Preben og Lars har brukt tida på? 

Det kommer også fram i andre forskeres ana-
lyser at bruk av arbeidsplaner svekker mulighe-
tene for faglige oppsummeringer. Følgende sitat 
er hentet fra en nylig utført klasseromsstudie 
av hvordan arbeidsplaner benyttes på småsko-
letrinnet: ”Mangel på felles arbeidsoppgaver og 
mål gjør at innledende orientering om struktur og 
tema mangler” Olaussen (2009, s.199). Det kan 
altså synes som om dette er en type problem 
som lett ”følger med på lasset” når man bruker 
arbeidsplan, og som derfor krever spesiell opp-
merksomhet og mottiltak.

Hva kan gjøres?
Det er store forskjeller i bruken av arbeidspla-
ner fra skole til skole. Dette så vi også i PISA+. 
Selv om noen av de utfordringene som bruk av 
arbeidsplan genererer synes å være generelle, vil 
andre kunne være knyttet til den utformingen 
man har valgt å benytte lokalt. Det er derfor 
ikke noe fasitsvar på ”riktig” bruk av arbeids-
plan. På den enkelte skole bør man grundig 
drøfte de utfordringene bruken av arbeidsplan 
skaper, og forsøke å finne gode lokale løsninger. 
Når dette er sagt, synes forskningen på temaet 
som nå foreligger å vise at visse typer problemer 
lett oppstår. Ut fra dette vil jeg derfor driste meg 
til å komme med noen refleksjoner og innspill 
på hva som kan danne utgangspunkt for videre 
diskusjoner rundt bruken av arbeidsplaner. 

Skaalvik og Skaalvik (2009) argumenterer 
for at man ved bruk av arbeidsplan i langt større 
grad bør skille mellom det elevene skal gjøre 
på skolen og det de forventes å gjøre hjemme, 
dvs. utarbeide en ”skoleplan” og en ”lekseplan”. 
Dette begrunner de ut fra teoretiske begreper 

hentet fra sosiokulturell læringsteori. Skaalvik 
og Skaalvik opererer med et skille mellom elev-
ens mestringssone, dvs. det eleven makter på 
egen hånd og elevens nærmeste utviklingssone, 
dvs. det eleven kan gjøre med hjelp, støtte og 
veiledning. Disse sonene er forskjellige fra elev 
til elev, noe som er årsaken til at kravet om til-
passet opplæring er så viktig. De hevder at mye 
av det arbeidet elevene gjør innenfor mestrings-
sonen vil være relatert til overlæring og auto-
matisering og derfor vil egne seg utmerket som 
hjemmearbeid. Alt arbeid innenfor utviklings-
sonen bør derimot gjøres på skolen, i situasjoner 
hvor en faglærer er tilgjengelig. Dersom disse 
typer arbeid sammenblandes, slik at elevene for 
eksempel må jobbe hjemme med stoff knyttet til 
sin utviklingssone, vil de være avhengig av hjelp 
fra foreldre eller eldre søsken for å kunne lykkes. 
Da er vi inne på en farlig vei, hvor ”kulturell 
kapital” i hjemmet får avgjørende betydning for 
elevenes læringsutbytte. Dette kan igjen føre til 
at forskjeller mellom elever øker, noe som klart 
strider mot sentrale mål for norsk skole. 

Når man planlegger og utvikler arbeidspla-
ner, vil det altså være viktig å gjøre dette skillet 
mellom skolearbeid og leksearbeid. Dette vil 
medføre en klarere struktur på arbeidsplanen. 
Flere av de problemene jeg har pekt på i denne 
artikkelen vil da reduseres betydelig.

Skaalvik og Skaalvik argumenterer også for 
at arbeidsplanen bør følge samme mønster fra 
uke til uke, slik at den er gjenkjennelig for elev-
ene og enkel å forholde seg til. Det bør likeledes 
være noen få, men klare læringsmål i hvert fag. 
Foreldrenes oppgave bør være å motivere emo-
sjonelt, ikke å drive faglig veiledning.

Veien videre
Klette (2007) påpeker at arbeidsplaner er et av 
de viktigste verktøy og virkemidler lærere har 
til disposisjon for å realisere pedagogiske og 
skolepolitiske intensjoner knyttet til tilpasset 
opplæring. Det er imidlertid bekymringsfullt at 
bruk av dette verktøyet synes å resultere i endret 
klasseromspraksis, en endring som har betyde-
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lige negative følger for elevenes læring. Likevel 
betyr ikke dette at arbeidsplaner nødvendigvis 
er uheldig, men det viser at dette verktøyet ikke 
uten videre løser utfordringer knyttet til tilpas-
set opplæring.

I PISA+ prosjektet ble vi mottatt med en ene-
stående velvilje av de lærerne som deltok, noe 
som skapte ideelle forutsetninger for vårt forsk-
ningsprosjekt. Forhåpentligvis vil noen av de 
temaene som er trukket fram i denne artikkelen 
på basis av PISA+, kunne brukes som utgangs-
punkt for diskusjoner i faggrupper og teammø-
ter på de skoler som benytter arbeidsplaner. Mer 
forskning og flere utviklingsprosjekter knyttet 
til bruk av arbeidsplan er også viktig dersom 
dette verktøyet skal kunne forbedres og bidra 
til å gi støtte til elevenes læringsarbeid.
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Arne Amdal

Vivianis setning – del 2
I forrige nummer av Tangenten ble Vivianis set-
ning omtalt:

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.

Når figuren er en likesidet trekant er summen 
lik trekantens høyde. Det kom fram av artik-
kelen at setningen lett lar seg generalisere til 
også å gjelde for punkter S utenfor trekanten 
hvis man opererer med negativ lengde. Det ble 
også nevnt at det er fristende å se etter andre 
generaliseringer. Denne artikkelen er et forsøk 
på å følge opp det. 

La meg først nevne en artig anvendelse av 
setningen: I oljeindustrien lages såkalte trefa-
sediagram, eller ternærdiagram, for å illustrere 
andelen av henholdsvis olje, gass og vann der de 
borer. Høyden i trekanten settes til 1. Avstanden 
til hver av sidene illustrerer da hver andel.

Så til saken. I og med at setningen også opp-
lagt gjelder for kvadratet, er det nærliggende 
å spørre seg om setningen også gjelder andre 
regulære mangekanter. I GeoGebra finnes det 

en egen kommando for å tegne regulære man-
gekanter. Sammen med kommandoen «Avstand 
fra punkt til linje» går det relativt raskt å innse 
at setningen ser ut til å gjelde for regulære fem-
kanter og sekskanter. Hypotesen er dermed 
klar:

Setningen gjelder for alle regulære mange-
kanter.

Dette går det an å argumentere for på samme 
måte som det algebraiske beviset i forrige artik-
kel: La S være punktet i den regulære n-kanten 
og la a være sidekantenes lengde. Trekk linje-
stykker fra S til hver av n-kantens hjørner. Vi får 
n trekanter. Hvis avstanden fra S til sidekant i 
er hi, blir summen av arealene av trekantene lik 

. Det følger at hvis are-

alet av n-kanten er A, så er summen av avstan-
dene til sidekantene lik 2A/a, altså konstant. På 
samme måte som sist, er det lett å tenke seg at 
dette gjelder også for punkter utenfor mange-
kanten.

Hva nå? Det er nærliggende å prøve andre 
geometriske objekt som er regulære. Selv gikk 
jeg i gang med tetraederet og valgte å bruke idéen 
med avstandsformelen. Jeg lot tetraederet ha 
hjørner i henholdsvis , , 

 og . Videre valgte jeg å bruke 
CAS-verktøyet Wiris (se www.wiris.com) til å 
finne likningene til planene som tetraederet er 

Arne Amdal
NTNU
arne.amdal@plu.ntnu.no
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begrenset av, samt summen av avstandene fra et 
punkt (x, y, z) i det indre av tetraederet til hver 
av sidene. Avstanden d fra et punkt S(x, y, z) til 
et plan med likning ax + by + cz  + d = 0 er gitt 
ved

 

.

Utregningene i Wiris er vist i figur 1. Punktet S 
er der valgt i det indre av tetraederet. Det er det 
tatt hensyn til i valg av fortegn.

Den konstante summen blir , som jo 
er høyden i tetraederet, akkurat som den kon-
stante summen for trekantens del var høyden. 
Denne innsikten gir opphav til et mer elemen-
tært argument for at setningen også må gjelde 
for tetraederet: Trekk linjestykker fra punktet 
S i det indre av tetraederet til hvert av hjørnene 
i tetraederet. Vi får dannet fire pyramider. 
Summen av volumene til disse er lik volumet av 
tetraederet. På samme måte som over, kan man 
finne uttrykket for summen av avstandene til 
sidene. Nøyaktig samme idé kan man så bruke 
på alle de fem platonske legemene. Nå har vi 
altså:

Setningen gjelder for alle de fem platonske 
legemene.

Hvilken retning kan man så ta? Setningen gjel-
der opplagt for rektangler. En egenskap ved 
rektangler er at vinklene er like store. Kan det 
tenkes at setningen gjelder for andre mangekan-

ter med like store vinkler? Et forsøk med fem-
kanten gir oppløftende svar. I GeoGebra kan 
man konstruere en slik femkant ganske enkelt 
ved å avsette vinkelen 108° fire ganger. Et mor-
somt bevis for at setningen virkelig gjelder for 
femkanter med like store vinkler, kan skisseres 
som følger: Tegn et linjestykke parallelt med 
en av sidekantene i femkanten og konstruer en 
regulær femkant som i sin helhet omslutter den 
opprinnelige. Sidene i de to femkantene er da 
parvis parallelle. Vi vet fra før at summen av 
avstandene fra et punkt S til hver av sidene i den 
regulære mangekanten er konstant. Avstanden 
mellom de to femkantene varierer ikke når S 
varierer. På figur 2 er dette illustrert ved at når 
S varierer, vil h1 variere, men ikke h2. Det er lett 
å se for seg at et analogt argument må gjelde 
for alle mangekanter med like store vinkler. Vi 
har altså at:

Figur 1

Figur 2

s

h2

h1
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Setningen gjelder for alle mangekanter som 
har like store vinkler.

Det kan synes som om mulighetene til å gene-
ralisere denne problemstillingen er grenseløse. 
Når setningen gjelder for mangekanter med like 
store vinkler, hvorfor ikke prøve mangekanter 
med like lange sider? Et første forsøk med en 
rombe gir bekreftende svar. Med glød og iver gir 
man seg i kast med en femkant med like lange 
sider. En slik kan konstrueres ved å først avsette 
tre linjestykker etter hverandre av samme lengde 
a. Konstruer så sirkler med radius a om første 
og siste punkt. Skjæringen mellom sirklene gir 
det siste punktet vi trenger i femkanten. For 
denne femkanten var resultatet dessverre nega-
tivt. Hva kan være årsaken til at setningen gjel-
der for en firkant med like lange sider (romben), 
men ikke en femkant? En egenskap som romben 
har, men ikke femkanten, er at sidene er parvis 
parallelle. Kunne det vært forsøket verd å prøve 
andre mangekanter med parvis parallelle sider? 
Et forsøk med en sekskant med parvis paral-

lelle sider gir suksess. Etter å ha tegnet den opp, 
er det ikke vanskelig å se hvorfor det må være 
slik: Summen av avstandene fra punktet S til to 
parallelle sider må være konstant. I figur 4 er 
altså h1 + h2 konstant når S varierer. Man kan 
opplagt argumentere på samme måte i enhver 
mangekant med parvis parallelle sider, slik at 
vi nå har:

Setningen gjelder for alle mangekanter med 
parvis parallelle sider.

Og slik kan man tydeligvis bare fortsette og 
fortsette, men dette får bli alt i denne omgang. 

Avslutningsvis vil jeg bare peke på at i en gene-
rell trekant er ikke summen av avstandene til 
hver av sidene konstant. Finnes det en måte å 
«korrigere» for dette? En måte å tenke seg dette 
på er, som over, å dele inn trekanten i tre mindre 
trekanter slik som i figur 5. Hvis vi setter arealet 
av hele trekanten til A, har vi 

 

eller

 a · ha + b · hb + c · hc = 2A.

For at summen av avstandene skal bli konstant, 
må altså hver av avstandene korrigeres med en 
faktor lik tilhørende sidelengde.

Litt av hensikten med denne artikkelen har 

Figur 3: For denne femkanten gjelder ikke setningen.

a a

a

a

a

Figur 4 En sekskant med parvis parallelle sider.

s
h1

h2

Figur 5

c

a

b
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ha

(fortsettes side 28)
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Kyrre Johannesen

Modellering, måling og 
meningsfull matematikk

– Ask not what mathematics can do for 
modelling, ask what modelling can do for 
mathematics.

Kompetanser
I det nye læreplanverket LK06 kan en merke et 
forsterket fokus på det vi kan kalle meningsfull 
matematikk. Både i forhold til dreiningen mot 
ulike former for kompetanse hos elevene gene-
relt og når det gjelder modelleringskompetanse 
i matematikk spesielt. 

Jeg vil i denne artikkelen vise et eksempel 
på at gjennomtenkte eksempler «fra virkelighe-
ten» kan gi et fornuftsgrunnlag for god læring 
og meningsinnhold i kunnskapen. Eksemplet 
forsøker også å ta på alvor at læreplanverket har 
måling som eget tema, noe som er nytt i forhold 
til tidligere læreplaner. 

Eksemplet beskriver et arbeid blant lærerstu-
denter. Vi vil se på en praktisk kontekst som 
kan danne utgangspunkt for modellering både 
med geometriske modeller i form av romfigurer, 
funksjonsmodeller og erfaringsdannelse med 
praktiske målinger og maler bygget på mate-
matiske modeller. Det er vår intensjon å vise at 

dette studentarbeidet vil kunne gi interesserte 
lærere et utgangspunkt for arbeid med model-
lering blant grunnskoleelever også.

Læreplanverket og modellering
I læreplanverket er måling framhevet som et 
eget emne på alle grunnskolens hovedtrinn. 
Begrepet funksjoner er beholdt i grunnskolen 
og på 1. årstrinn i videregående skole, mens vi 
finner emnene kultur og modellering og model-
lering framhevet som egne emner i Vg2T og 
Vg2P. At måling er synliggjort som eget emne, 
er interessant. Dette gir perspektiver både for 
innhold og arbeidsmåter i skolen. Måling er 
sentralt som grunnlag for mange anvendelser 
av matematikk og kan gi et praktisk og konkret 
grunnlag for elevene å bygge begrepsutviklin-
gen på. At modelleringskompetanse er fokusert 
i læreplanen og som eget tema på flere årstrinn, 
kan gi mulighet til å dreie elevenes fokus på 

Kyrre Johannesen,  
Høgskolen i Nord-Trøndelag
kyrre.johannesen@hint.no

Figur 1
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arbeid med matiske begreper mot læringspro-
sesser som gir grunnlag for egen «matematise-
ring» blant elevene.

Analyse av en modell for  
volumbestemmelse ved kornlagring

I kornlagre benyttes ofte en noe overraskende 
metode for å bestemme volumet av kornet. 
Høyden h1 over kjegla, dvs. avstanden fra nivået 
der kornet slippes ned i lagerkammeret fra 
transportbåndet og til toppen av kjegla, måles 
ved en målestav som senkes ned i lagringshul-
let. Ved hjelp av denne høyden kan volumet 
finnes!

Det finnes altså en modell for volumet V(h1) 
av kornkjegla som funksjon av høyden over 
kjegla. Rent praktisk måles dermed kun høyden 
og kornvolumet bestemmes ved å benytte en 
mal bygget på funksjonsmodellen V(h1).

Vi definerer rasvinkelen for en slik kjeglehaug 

som vinkelen mellom bunnflaten og sidekanten 
i kjegla (se figur 3). Det viser seg da at denne 
rasvinkelen er konstant for hver type løsmasse, 
i dette tilfellet korn. Dette vil si at hver gang vi 
har fylt på med mer korn, vil kornet etter en 
tid ikke lenger rase. Vinkelen vil hele tida være 
den samme. Det er nettopp dette som gjør at 
vi kan uttrykke volumet ved hjelp av høyden 
over kjegla. Dersom radius i grunnflata er r, og 
kjeglas høyde er h, vil altså forholdet mellom 
radius og høyde være et konstant tall k, det vil 
si r/h = k eller r = k·h. 

Dersom H er høyden fra golv til tak i kornla-
geret, og h1 er høyden fra slippnivåvet til toppen 
av kjegla, vil r = k·(H – h1).

Dette gir oss at kjeglas volum blir

Siden k er et bestemt fast forholdstall, og H er 

kjent, gir formelen  oss en 

funksjonsmodell der kjeglevolumet kan bestem-
mes ved hjelp av høyden h1 over kjegla. 

Vi ser også av figur 3 at cot a = r /h, 
dvs. at k = cot a, og dermed har vi også at 

. Modellen, som her 

er laget for korn, kan benyttes også for en god 
del andre løsmasser, som for eksempel flis fra 
tømmer og sand. 

Målingene av r og h kan ikke gjøres direkte. 
En sentral del av et simuleringsforsøk vil derfor 
være å finne egnede metoder for å gjøre målin-
ger slik at r og h kan bestemmes ved regning. I 
grunnskolen kan en bestemme forholdstallet k 
for flere målinger. Med en hypotese om at k er 
konstant kan volumet av kornkjegla bestemmes 

ved hjelp av formelen .

Elevene kan også tegne modeller med kor-

Figur 2

H

α

r

h

h1

Figur 3
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rekte mål for r og h for alle målingene og måle 
rasvinkelen med transportør fra figurene.

Med trigonometri til rådighet kan rasvinke-
len bestemmes fra likningen k = cot a. Dermed 
har vi en modell for kornvolumet som funk-
sjon av høyden over kjegla, og elevene kan 
bestemme rasvinkelen a for den aktuelle løs-
massen. Dersom en gjør samme forsøk med 
andre masser, så som fin sand, eller flis, er det 
også fullt mulig å diskutere hvorfor det finnes 
en bestemt rasvinkel til hver type løsmasse.

Rasvinkelen
Vi definerer rasvinkelen som den største sta-
bile helning i en skråning av løsmasser, f.eks. 
en ur under en bratt fjellside. Der helningen er 
brattere, vil massene rase ut. Rasvinkelen vari-
erer med fragmentstørrelsen, men er vanligvis 
25–40 grader, og slik at det groveste, mest kan-
tede steinmaterialet står med brattest helning.

Hvorfor er rasvinkelen konstant?
Vi kan antyde en svært forenklet forklaringsmo-
dell som elevene i det minste kan ha nytte av 
som utgangspunkt for diskusjonen. 

Kreftene som påvirker hvert korn kan illus-
treres som vektorer, og et enkelt vektorregnskap 
gir noen idéer. Vi betrakter et korn som ligger i 
ro i overflaten av kjegla. Dette kornet er påvir-

ket av tyngdekraften G (se figur 4). Dekom-
ponerer vi G i en kraftkomponent –N nor-
malt på sidekanten og en komponent T paral-
lelt med sidekanten, vil vi ha at G = –N + T. 
Kraften R parallell med sidekanten er en «frik-
sjonskraft» som vil være proporsjonal med nor-
malkraften N og en friksjonskoeffisient m knyt-
tet til den massen vi studerer: R = m·N.

Når kornet i haugen er sluttet å rase, dvs. er i 
ro, vil størrelsene til de to kreftene T og R som 
påvirker kornet i rasretningen være like og mot-
satt rettede: .

Figur 4 viser oss at  og 

. Dette gir oss at 

som igjen gir oss at tan a = m. Dette betyr at 
rasvinkelen a er bestemt ved at a = tan–1(m), og 
dermed er konstant. Dette kan være med på å gi 
oss en an tydning om at rasvinkelen er spesiell 
for hvert stoff vi studerer. 

Som nevnt er denne modellen svært for-
enklet. I virkeligheten vil nærliggende korn i 
overflaten påvirke hverandre også, slik at flere 
krefter vil påvirke hvert korn. Kraftregnskapet 
blir derfor i virkeligheten mer komplisert enn 
som så. 

Lagring av løsmasser
Innherredkommunene i Nord-Trøndelag utgjør 
et stort jordbruksområde i tillegg til at det i regi-
onen også finnes en del større bedrifter, som for 
eksempel Norske Skog.

Dette gir skoler i regionen en bra mulighet til 
å studere matematisk modellbruk på flere områ-
der. Eksempler på dette er kornproduksjonen i 
regionen der korn fra gårdene omkring kjøres 
inn til lagring i kornsiloer og Norske Skogs lag-
ring av flismasse etter behandling av tømmer 
hugget i regionen, slik figur 1 viser.

Felles for begge disse eksemplene er at løs-
massen som lagres vil danne en kjegleform. 
Dette kan også observeres i veivesenets mange 
steinbrudd der stein ofte knuses til sand og 

α

α G

–NT

N
R

Figur 4
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lagres i kjegleformede hauger via transport-
bånd.

Bestemmelse av volumet av haugen reiser 
blant annet spørsmål om måling av høyde og 
grunnflateradius. Disse størrelsene kan ikke 
uten videre måles direkte. Dette gir mulighet 
for at elvene kan gjøre erfaringer om praktiske 
målinger og se hvordan metoder og maler for 
slike målinger oppstår.

Modellering av løsmasselagring og 
volummåling
Bakgrunnen for aktiviteten var opprinnelig 
en oppgaveidé fra bedriften Norske Skog fra 
et samarbeidsprosjekt mellom Norske skog, 
Levanger videregående skole og Høgskolen 
i Nord-Trøndelag (Tvete, 2008). Målet var å 
samle erfaringer med modelleringsaktiviteter 
som kunne passe for ulike elevgrupper i vide-
regående skole.

Med mye fokus på modellering i det nye lære-
planverket fant vi ut at også kommende lærere i 
grunnskolen burde få arbeide med denne typen 
problemstillinger for å høste erfaringer med 
denne måten å arbeide med matematikken på. 

Aktiviteten ble gjort i løpet av arbeidet med 
emnet «Modellering og multiplikative struk-
turer» ved årsstudiet i matematikk ved lærer-
utdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 
høsten 2008. I dette emnet er et hovedfokus 
nettopp arbeidet med modellering i forhold 
til emnene algebra og funksjonslære i skolen. 
En hoveddel av arbeidet i emnet har bestått av 
praktiske aktiviteter. Med utgangspunkt i kon-
krete eksempler fra regionen har disse aktivite-
tene kunnet gi lærerstudentene kunnskap om 
modellering som arbeidsmetode i skolen.

Volummodellen beskrevet ovenfor ble ikke 
behandlet på forhånd. Hensikten var selvføl-
gelig at de 24 studentene selv skulle foreta alle 
målinger og «matematisere». Studentene arbei-
det i grupper på 4. De fikk utdelt en arbeidsbe-
skrivelse i starten med rom for ulik vektlegging 
av problemstillinger underveis.

Utstyret var enkelt og bør kunne skaffes på 

enhver skole. 1 kilopose med vanlig bakesuk-
ker, et par pappesker av A4-typen med avstivede 
sider, en trakt med tynn åpning (ca. 0,5 cm), 
linjaler, tråd og litermål. I forsøket ble sukker 
brukt, men samme forsøk kan like enkelt gjen-
nomføres med annen «løsmasse», for eksempel 
sand eller grus, som ikke burde være vanskelig 
å få tak i for skoleklasser.

Forsøket ble delt i to runder: første runde, 
som beskrives her, omhandlet simulering av 
lagringen (figur 5). Andre runde omhandlet 
simulering av uttappingen.

Aktiviteter, problemstillinger og oppgaver for 
første forsøksrunde :
– Hvordan tror dere at sukkerhaugen inni 

lageret vil komme til å se ut? Geometrisk 
form? 

– Tøm sakte ca. halvparten av sukkerposen 
ned i «lagerrommet».

– Hvordan kan volumet av denne sukker-
mengden finnes? Formler? Målinger som 
må gjøres?

– Fyll videre sakte opp lageret med resten av 
sukkerposen. Studer hvordan formen på 
lageret vokser. 

– Gjør nye målinger for å finne det totale 
sukkervolumet.

– Gjør en kontroll av de siste utregningene 
ved å tømme hele sukkermengden i et liter-
mål.  Hvor stor er feilprosenten? Feilkilder?

Figur 5
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Utfordringer: 
– Vil det være nødvendig å gjøre de samme 

målingene hver gang for å finne volumet av 
nye lagerstørrelser? 

– Hvordan kan vi utarbeide en mest mulig 
effektiv formel for volumet av ethvert slikt 
sukkerlager? Kanskje kan alle gruppene 
arbeide sammen for å oppnå et sikrest 
mulig resultat.

Målinger og diskusjoner
Halvparten av sukkerposen ble først tømt i 
«lageret». De fleste gruppene gjettet riktig på 
hvilken form sukkerhaugen ville ha, og mange 
begrunnet det med observasjoner av grushau-
ger og liknende. Det ble mange gode diskusjo-
ner omkring hvordan volumet skulle kunne 
bestemmes. 

Det ble diskutert ulike måter å måle radius 
og høyde i kjegla. Direkte lengde- og avstands-
måling var selvsagt kjent for alle, men her ble 
altså problemet at radius og høyde ikke kunne 
måles direkte. Dette gav anledning til å disku-
tere måling generelt, og studentene fant også 
mange andre eksempler på at måling «i vir-
keligheten» ofte gjøres indirekte ved at andre 
størrelser måles. De størrelser vi vil bestemme 
finnes så ved utregning. Studentgruppene hadde 
flere ulike tilnærminger til målingene, slik figur 
6 viser.

Noen målte diameteren ved å legge parallelle 
linjaler, og måle diameteren. Deretter kunne 
radius finnes ved halvering. Andre la en tråd 
rundt grunnflata og benyttet at diameteren er 
lik omkretsen dividert med p.

Høyden i kjegla ble bestemt på flere ulike 
måter. Noen målte høyden ved å sikte og holde 
en linjal vannrett gjennom kjeglas toppunkt, 
mens andre grupper målte høyden H av «lager-
rommet» og brukte loddsnor for å måle avstan-
den h1 fra slippnivået til kjegletoppen. Deretter 
kunne kjeglehøyden h bestemmes som diffe-
rensen H – h1. De fleste gruppene brukte flere 
av framgangsmåtene og regnet ut høyden som 

gjennomsnittet av målingene. 
Gruppene tømte så resten av innholdet i 

sukkerposen og målte radius og høyde på nytt. 
Volumet ble beregnet ved hjelp av formelen 

, og varierte mellom 0,896 dm3 

og 0,948 dm3.

Studentene prøvde mellom første og andre 
måling å danne seg en hypotese om hvordan 
radius og høyde ville bli påvirket etter andre 
tømming. Ville kjeglen bli brattere og brattere 
eller «flate ut»?

De fleste forutså at formen ville bli den 
samme, mens det var ulike oppfatninger av om 
hvordan radius og høyde ville påvirkes. Mange 
forutså at radius ville øke, fordi sukkeret ville 
«spre seg over ei større flate,» mens det var 
ulike oppfatninger om høyden. Ingen reflek-
terte direkte over forholdet mellom radius og 
høyde, selv om flere hadde den oppfatningen at 
kjegleformen ville bli den samme fordi, som de 
sa: «Sukkeret raste hele tiden nedover på den 
samme måten.» 

Gruppene kontrollmålte sukkeret ved å 
tømme over i et litermål. De fant at 1 kg sukker 
rommer ca 1050 cm3. Feilprosenten ble beregnet, 
og den lå stort sett rundt 7–12 %. Alle gruppene 
fikk interessant nok mindre enn det sanne volu-

Figur 6
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met. Gjennomsnittet av gruppenes forholdstall 
ble r/h = 1,6217. Dermed kunne volumet finnes 
som funksjon av kjeglehøyden h:

Figur 7 viser en av gruppenes bestemmelse av 
volummodellen. 

Vi var interessert i volumet som funksjon av 
høyden h1 over kjegla. Siden h = H – h1 ble forme-
len V = 2,7540·(21,7 – h1)

3. Høyden H ble målt til 
21,7 cm, noe som gav V(h1) = 2,7540·(21,7 – h1)

3 
når h1 er målt i cm. Vi kunne analysere denne 
volumfunksjonen litt nærmere. Vi så at volu-
met av sukker kjegla naturligvis blir lik 0 når 
h1 = 21,7 på grunn av at kjeglehøyden da er lik 0. 
Videre er V(0) = 2,7540·21,7 3 ≈ 28140 cm3 som 
er volumet av sukkeret det er plass til under lag-
ringstaket. (Dersom rommet er bredt nok.) Et 
par av gruppene kontrollmålte høyden over suk-
kerkjegla etter at hele posen var tømt, og fant at 
da var h1 = 14,5 cm. Deretter kontrollregnet de 
ut volumet til V(14,0) = 2,7540·(21,7 – 14,5) 3 ≈ 
1028 cm3. Etter en diskusjon av mulige feilkilder 
ble feilprosenten på 2,1 % i forhold til det på 
forhånd målte sukkervolumet akseptert.

Analyse av funksjonsmodellen
Selv om ikke alle gruppene kom så langt i arbei-
det som å bestemme volumet som funksjon av h1, 
ble volummodellen V(h1) = 2,7540·(21,7 – h1)

3 
i oppsummeringen godtatt av alle gruppene. 
Som seg hør og bør ble det diskusjon om gyl-
dighetsområdet for modellen. Dette ledet til en 
nærmere kikk på det teoretiske maksimalvolu-
met på 28100 cm3. I seg selv er dette en inter-
essant diskusjon på grunn av tallets størrelse! 
Ville det virkelig være plass til nesten 27 poser 
med sukker under «taket»? Det virket urime-
lig på flere av studentene, og dermed måtte 
kontrollutregninger til. Dette kunne selv-

sagt vært et passende høve til å prøve å finne 
ut hvordan målestaven kunne inndeles for å 
vise volumet på en rimelig måte, men det ble 
det ikke tid til i studentenes arbeid. I stedet 
konsentrerte vi arbeidet om å finne et rime-
lig gyldighetsområde og en tabell for volumet.  
Med en definisjonsmengde på DV = [0, 21,7] 
gikk man i gang med en tabellutregning, som 
er gjengitt i tabell 1.

x y

0 28141,2

2 21055,4

4 15271,6

6 10857,7

8 7081,6

10 4410,8

12 2513,6

14 1267,3

16 510,0

18 139,5

20 13,5

21,7 0,0

Tabell 1

Beregnet forholdstall k for de 5 gruppene var 
henholdsvis 1,4527, 1,4667, 1,6571, 1,7164 og 
1,8154, som altså gav et gjennomsnitt på 1,6217. 
Med forholdstallet r /h = 1,6217 fant vi (se side 
16) at rasvinkelen a er gitt ved cot a = 1,6217, 
eller a ≈ 31,7°. Rasvinkelen for vanlig strøsuk-
ker så derfor ut til å være ca. 32°. Vi kan til sam-
menlikning bemerke at for de fleste sandtyper 
er rasvinkelen mellom 30 og 35 grader, mens 
bedriften Norske Skog regner rasvinkelen for 
flis til å være 45°.

Inndeling av målestaven
Går det an å lage merker på målestaven, slik at 
en kan lese volumet av direkte fra målestaven? 
Vi diskuterte til slutt kort hvordan målestaven 
kunne inndeles for å gi «runde tall». Her ble det 
ikke tid til annet enn noen felles utregninger ved 
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hjelp av modellen V(h1) = 2,7540·(21,7 – h1)
3. 

En omforming gir oss likningen

 

som kan benyttes til å finne h1 for ulike «runde» 
tall for V(h1). Vi bemerket at i virkeligheten er 
kornsiloer sylindriske slik at kjegletoppen blir 
konstant. Derfor vil vi i praksis få en lineær 
skala på målestaven.

Figur 7
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Modellering og kritisk 
demokratisk kompetanse
Matematiske modeller er essensielle verktøy 
både innen forskning, forvaltning og nærings-
virksomhet. I sammenhenger hvor kvantifi-
serbare forhold skal karakteriseres og danne 
utgangspunkt for beslutninger, vil antakelser 
og begrensninger i underliggende modeller 
kunne påvirke konklusjonene. Enten det dreier 
seg om situasjoner relatert til fysikk, medisin 
eller økonomi vil modellprognoser ha mye å si 
for hvorfor en velger visse løsninger på et pro-
blem fremfor andre. Modellert utvikling av et 
fremtidig hendelsesforløp kan brukes til å frem-
legge argumenter, synspunkter og til å ta avgjø-
relser med virkning i hele samfunnet. Selv om 
modellberegninger vanligvis ikke er helt nøyak-
tige, kan de likevel være gode utgangspunkt og 
danne grunnlag for avgjørelser om håndtering 
av situasjonen. Modeller nyttes internt i bedrif-
ter og samfunnsinstitusjoner, men resultatene 
kan også bli gjengitt i aviser og tidsskrift og føre 
til offentlig debatt for eksempel i tilknytning til 
meningsmålinger, styringsrente, statsbudsjett 
og fiskekvoter. Forskningsresultater angående 
CO2-utslipp eller naturfenomener som Golf-
strømmens styrke og retning og hvilken betyd-
ning dette har for klimaet i Norge kan også føre 

til debatt. Kunnskaper om matematisk model-
lering blir en forutsetning for å kunne forholde 
seg kritisk til, reflektere over og stille seg under-
søkende til diskusjoner om slike tema. 

Evnen til å vurdere, analysere og stille seg 
kritisk til samfunnsdialoger som involverer 
matematiske modeller betraktes i litteraturen 
som grunnleggende for kritisk demokratisk kom-
petanse innenfor matematikk, se for eksempel 
(Blomhøj, 1992, 2003). Kritisk demokratisk 
kompetanse er aktuell også i forhold til andre 
fagområder, men i dette tilfellet studeres begre-
pet med utgangspunkt i hvordan matematikk 
brukes i samfunnet. Ifølge læreplanverket tren-
ger et aktivt demokrati «borgere som kan sette 
seg inn i, forstå og kritisk vurdere kvantitativ 
informasjon, statistiske analyser og økonomiske 
prognoser» (se LK06; Læreplan i matematikk; 
Formål med faget). Denne type kompetanse 
beskrives som en nødvendighet for å kunne 
forstå og påvirke samfunnet. Under de grunn-
leggende ferdighetene settes kritisk kompetanse 
i sammenheng med modelleringsbegrepet – for 
eksempel handler det «å kunne bruke digitale 
verktøy» om «å kjenne til, bruke og vurdere 
digitale hjelpemidler til problemløsning, simu-
lering og modellering». Videre handler den 
grunnleggende ferdigheten «å kunne regne» i 
naturfag blant annet om elevenes evne til å tolke 
modeller. I selve kompetansemålene nevnes 
ikke modelleringsbegrepet før vi kommer til 
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videregående trinn, men siden modellering 
ofte inkluderer bruk av funksjoner og statistikk 
som er aktuelle tema langt ned i grunnskolen 
– er det naturlig å tenke at elever kan arbeide 
med begrepet ved å studere enkle matematiske 
modeller i tilknytning til disse emnene.

Hvordan kan elever i grunnskolen gjennom 
arbeid med matematiske modeller bygge opp en 
kritisk demokratisk kompetanse? Dette sies det 
ikke noe om i læreplanverket, men flere forfat-
tere og internettkilder har forslag til modeller 
og tilhørende problemstillinger, se for eksempel 
(Blomhøj, 1992, 2003) og nettkildene (Mate-
matikksenteret, Simplicatus, Matematikk.org, 
Lokus, Matemania). Litteratursterke kilder 
knytter modelleksemplene sine teoretisk opp 
mot det demokratiske kompetansebegrepet 
(Blomhøj, 1992, 2003), mens nettkildene ofte 
har mer kortfattede matematisk formulerte 
eksempler. De fleste forslagene er fremstilt slik 
at elevene selv kan få anledning til å arbeide 
med enkle matematiske modeller. I Tangenten 
4/2007 beskrives aktiviteter som modellering av 
muffinsformers fall, strikkhopp med Barbie og 
kastelengde til kule skutt fra katapult, (Rossing, 
2007; Stedøy-Johansen, 2007; Wæge, 2007). I 
disse eksemplene modellerer elevene forholds-
vis avgrensede fenomener, til dels fra hverdags-
livet, hvor de har muligheter til å sammenlikne 
modellresultatene sine med systemets virkelige 
oppførsel. Utregningene er basert på fysiske 
lover, hvis holdbarhet og avhengighet av ulike 
parametre elevene kan eksperimentere med og 
gjøre egne observasjoner av. Gjennom arbeid 
med disse problemene har elevene mulighet til å 
oppøve generell modellkritikk, som har overfø-
ringsverdi til å kunne utøve kritikk mot model-
ler det arbeides med ellers i samfunnet. 

En annen måte å arbeide med modellbegre-
pet på er gjennom problemstillinger mer direkte 
knyttet til bedrifter eller andre institusjoners 
virksomhet (se artikkel til Johannesen i dette 
nummer). Modellene vil da få større autentisitet, 
hvilket betyr at de samsvarer bedre med model-
ler som faktisk brukes i bedrifter. Å undersøke 

reelle problemstillinger kan muligens gjøre det 
enklere å oppøve kritisk demokratisk kompetanse 
(som kan betraktes som generell modellkritisk 
kompetanse innsatt i en samfunnspolitisk sam-
menheng). Generell modellkritisk kompetanse 
kan oppnås ved å studere matematisk model-
ler i en hvilken som helst sammenheng, men 
å trekke trådene til samfunnsmessige forhold 
kan muligens være enklere dersom stoffet settes 
inn i autentiske sammenhenger. I dette tilfellet 
vil bedriften og ikke elevene, i størst grad «eie» 
problemstillingene. Dette kan medføre at elev-
ene får et svakere eierforhold til stoffet. Reflek-
sjoner rundt hvordan en best skal tilrettelegge 
pedagogisk for et undervisningsopplegg som 
dette, blir viktig. 

Sannsynligvis vil kompleksiteten i auten-
tiske modeller gjøre dem vanskelig tilgjengelige 
for elever. Det kan også være praktiske forhold 
som gjør det vanskelig å få tilgang til bedriftens 
reelle problemstillinger og regnemetoder. I en 
skolepraksis vil det antakelig være mest aktuelt 
å holde seg til semi-autentiske modeller. Dette 
betyr at en finner fram til modeller og pro-
blemstillinger som kan være (eller er) aktuelle, 
eksempelvis for en bestemt bedrift, men hvor 
modell og modelleringsprosess er forenklet og 
idealisert i forhold til hva som faktisk foregår i 
virksomheten.

Modellering med dynamiske modeller
Hva er en matematisk modell og hva kjenne-
tegner en modelleringsprosess? Modellerings-
prosessen starter med en situasjon fra virkelig-
heten som en forsøker å kvantifisere og deretter 
oversette til matematikk (Blomhøj, 1992, 2003; 
Erfjord, 2005; Mellin-Olsen, 1984, s. 116–117). 
Først måler og skiller en ut de størrelsene som 
antas å ha størst påvirkning på situasjonen. 
Generelt vil resultatet av oversettingen være 
ulike former for likninger eller andre matema-
tiske problemstillinger, disse utgjør en matema-
tisk modell. For eksempel kan utvikling av en 
fiskebestand beskrives ved spesielle matematiske 
likninger hvor differensen mellom bestandens 
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tilvekst og beskatning inngår. I samfunnsaktu-
elle modellproblemer er det gjerne kompliserte 
mekanismer og mange ulike påvirkningsfakto-
rer som driver en utvikling fremover. Autentiske 
modellikninger er vanligvis så regnekrevende 
at en er avhengig av datakraft for å kunne løse 
dem. Oftest er det nødvendig å forenkle selve 
problemet for å kunne behandle det matema-
tisk. Ved å se på forenklede tilfeller reduseres 
det matematiske problemet til en løsbar form. 
Deretter beregnes en løsning, som om mulig 
kontrolleres opp mot virkeligheten eller reelle 
eksperimenter. Et modellresultat som ikke er 
tilfredsstillende, for eksempel med hensyn til 
nøyaktighet eller fordi en ikke har tatt med til-
strekkelig mange påvirkningsfaktorer, kan noen 
ganger forbedres ved å løse problemet ved en 
omformulering av den matematiske beskrivel-
sen, for eksempel ved mer utfyllende betingel-
ser. 

Som nevnt nyttes modellering ved prognos-
tisering av ulike forhold for eksempel knyttet 
til fremtidig oljeutvinning, klimahendelser, 
økonomi eller kvotestørrelser. Til dette behø-
ves det en spesiell klasse av modeller. Dette er 
dynamiske modeller som beskriver tidsutvikling 
av en situasjon. Slike modeller kan brukes til å 
«se» bakover i tid, men her vil vi konsentrere oss 
om fremtidige hendelser. Dynamiske modeller 
bygger alltid på et sett med startbetingelser, 
gjerne i form av historiske data. For eksempel 
vil hastigheten til en bil være en mulig start-
betingelse for at bremselengden skal kunne 
beregnes. Det samme gjelder utgangspopulasjo-
nen, dersom vi skal modellere utvikling av en 
populasjon som i starten har et bestemt antall 
individer. Prognoser over en fremtidig utvik-
ling lar seg naturlig nok ikke fullt ut kontrollere 
mot virkelige eksperimenter, men samtidig vil 
ofte slike resultater ha størst samfunnsmessig 
interesse. Å la elever arbeide med modeller som 
er dynamiske ivaretar derfor en viktig side ved 
autentiske modeller. Siden prognoser ikke så 
enkelt lar seg etterprøve, kan de bli mer åpne 
for ulike tolkninger og spekulasjoner enn andre 

modellresultater. I slike tilfeller blir det ekstra 
viktig å ha tilstrekkelig «kritisk demokratisk 
kompetanse» slik at en kan vurdere modellen 
og antakelser den bygger på. 

En gruppe lærerstudenter skulle arbeide med 
matematiske modeller i en ungdomsskoleklasse, 
nærmere bestemt på niende trinn. Deler av 
undervisningen var ment å foregå i tilknytning 
til en bedrift som var leverandør av ulike enhe-
ter, hovedsakelig til oljeindustrien. Dette var 
altså en situasjon hvor elevene hadde muligheter 
til å arbeide med mer eller mindre autentiske 
modeller. Som veileder for studentene foreslo 
jeg at vi skulle lage et undervisningsopplegg 
som kunne gi elevene anledning til å arbeide 
med prognostisering av for eksempel etterspør-
sel eller omsetningstall. Denne problemstillin-
gen antok både studentene og jeg var rimelig 
autentisk, siden en bedrift alltid er avhengig av 
å planlegge vareinntakene sine. Vi bestemte oss 
for å ta utgangspunkt i foregående tidsutvik-
linger av etterspørselen eller omsetningen, og 
deretter nytte en eller annen form for dynamisk 
modell til å forutsi fremtidig etterspørsel eller 
omsetning. På denne måten ville vi få erfaring 
med bruk av en forenklet dynamisk modell 
(som også kan betegnes som semi-autentisk) 
på ungdomsskolenivå. Samtidig ville vi prøve å 
finne ut om dette var en god måte for elevene å 
utvikle kritisk demokratisk kompetanse på. 

I det følgende diskuteres disse spørsmålene 
på bakgrunn av et kildemateriale som består 
av samtaler i studentgruppen, samtaler mellom 
studenter og elever og veiledningssamtaler med 
studentene. Samtalene ble tatt opp på bånd i 
sammenheng med observasjoner av aktiviteter 
i matematikktimene og i tilknytning til bedrif-
ten. Oppgavemateriale studentene har laget til 
elevene kommer i tillegg. På grunnlag av dette 
vil jeg forsøke å si noe om hvilke elementer jeg 
mener kan være viktige i arbeid med modellbe-
grepet for at elever skal utvikle kritisk demokra-
tisk kompetanse.

I samråd med studentene valgte vi ut to ulike 
matematiske modelltyper som under visse for-
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utsetninger er egnet til å estimere utvikling av 
et sett med tidsavhengige observasjoner, se for 
eksempel (Nahmias, 1997: 59–119). Modellbe-
skrivelser og forutsetningene for å nytte model-
lene kommer jeg inn på etterhvert, først må pro-
blemet formuleres matematisk: «Anta at vi er 
i periode nummer t og at etterspørselen etter 
en vare eller enhet er kjent frem til nå. Estimer 
etterspørselen i periode nummer t + 1 på basis 
av tidligere etterspørsel.» 

La oss se på perioder over en måned og 
la reell etterspørsel frem til og med måned 
nummer t være y1, y2, … yt. Etterspørselen 
som skal estimeres for neste måned kaller vi 
Et+1. For å ha konkrete tall å forholde oss til tar 
vi utgangspunkt i dataene fra tabell 1. I dette 
eksempelet blir problemet hvordan vi på basis 
av y1, y2, … y9 kan beregne E10 som er etterspør-
selen i måned 10. 

Modell 1: Glidende gjennomsnitt
Det finnes ulike metoder for å estimere E10. Vi 
valgte først å modellere et estimat ved å bruke 
en metode som kalles glidende gjennomsnitt. 
Denne metoden går ut på å estimere etterspør-
selen i neste måned som middelverdien av etter-
spørselen i N av de foregående månedene. En 
velger selv hvor stor N skal være, avhengig av 
ønsket nøyaktighet og trend i de historiske data-
ene. Mye brukte verdier er N = 3 og N = 4, siden 
dette betyr en vektlegging av de nyeste verdiene 
i datasettet. Ved bruk av glidende gjennomsnitt 
over for eksempel tre måneder, blir etterspørse-
len E10 for periode nummer 10

 (1)

Generelt er etterspørselen for periode nummer 

t + 1 gitt ved formelen:

 
 (2)

Her står N for antall måneder vi velger å ta gjen-
nomsnittet over. Vi ser at hvis vi setter N = 3 
og t = 9 i likning (2) ender vi opp med likning 
(1). 

Tilsvarende estimater for de seks foregående 
månedene kan settes opp i følgende tabell:

Bruk av formel (2) kan være arbeidskre-
vende, spesielt dersom vi ønsker å midle 
over et større antall måneder (N stor). For-
melen kan da forenkles ved å benytte at 

 i uttrykket (2) 

slik at

  (3)

Etterspørselen kan oppdateres ved kun å benytte 
differensen mellom første og siste etterspørsels-
verdi i det tidsrommet vi vil midle over, dividert 
med N og deretter addere resultatet til estimert 
etterspørsel for siste periode.

Modell 2: Lineær regresjon
Den andre modelltypen vi benyttet var lineær 
regresjon1. Denne metoden går ut på å finne 
en lineær funksjon som ligger så nær opp til 
de målte dataene som mulig. Deretter brukes 
funksjonen til å beregne fremtidig etterspørsel 
ved lineær ekstrapolasjon. La oss anta at vi har 
samme tabell som før (Tabell 1) over etterspør-
selstall for måned 1–9. Vi skal nytte Excel til å 
estimere etterspørselen i måned 10 ved lineær 
regresjon. (Merk at det finnes flere andre data-
programmer som også løser problemet.)

Måned (t) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reell etterspørsel (yt) 250 300 450 550 675 500 700 750 800 ?

Tabell 1: Tidsutvikling av etterspørselstall
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Vi undersøker om det er en lineær trend i 
dataene i tabell 1. Dette kan for eksempel gjøres 
ved å stille tallene opp i et koordinatsystem med 
yt som en funksjon av t. Under forutsetning av 
at det er en slik trend skal vi nå bruke lineær 
regresjon til å si noe om etterspørselskurven i 
tidsrommet etter måned ni. Ved å velge kom-
mandoen «Legg til trendlinje» i Excel får vi 
frem en lineær funksjon som ser ut til å ta vare 
på hovedtrenden i dataene (se figur 1). (Det kan 
vises at dette er den entydige lineære funksjonen 
som minimerer den samlede avstanden til alle 
datapunktene samtidig.) Vi bruker funksjons-
verdien i måned ti til å forutsi etterspørselen i 
denne måneden. Av figur 1 ser vi at dette gir et 
estimat på ca. 900 enheter. Ifølge Excel er funk-
sjonsuttrykket for den lineære funksjonen 

 f (t) = a ·t + b (4)

med a = 66,67 og b = 219,44 (a og b kan regnes 
ut algebraisk, se for eksempel (Nahmias, 1997, 
s. 116–118)).

Setter vi t = 10 inn i denne funksjonen får vi 
et nøyaktig estimat på f (t) = 886,1. 

Problemet kan også løses omtrentlig ved at 
elever bruker en linjal som legges på ulike måter 
gjennom punktene på figur 1. I hvilken posisjon 
ligger linjalen nærmest mulig alle datapunktene 
samtidig? I utgangspunktet kan en tenke seg at 
det finnes flere linjalposisjoner som minime-
rer avstandene. Som nevnt kan det vises at det 
finnes kun en slik posisjon, men skal proble-
met løses på denne måten må en basere seg på 
omtrentlige resultater. 

Arbeid med modellene i praksis
Etter å ha fått noe kjennskap til bedriften valgte 
studentene å nytte de to modellene til å forsøke 

å forutsi bedriftens omsetningstall. Dette var et 
problemområde hvor våre to modeller kanskje 
kunne gi noen fornuftige resultater. Det ble laget 
følgende oppgave til elevene: «Sett omsetnings-
tallene fra 2003–2007 inn i et koordinatsys-
tem og bruk enten glidende gjennomsnitt eller 
lineær regresjon til å forsøke å forutsi omsetnin-
gen i 2008.» Her hadde elevene på forhånd vært 
ute i bedriften og hentet inn omsetningstallene 
for 2003–2007. Lineær regresjon ble foretatt ved 
bruk av «linjalmetoden». Deretter skulle elevene 
finne funksjonsuttrykket for den lineære funk-
sjonen beskrevet ved linjalposisjonen. Under 
arbeidet med denne problemstillingen oppstod 
det en del spørsmål hos alle involverte (elevene, 
studentene og meg selv). For eksempel: 
1. Hvordan kan vi vite hvor gode estimat 

modellresultatene våre er?
2. Hvordan påvirkes modellresultatene 

dersom utgangsdataene er litt annerledes? 
3. Hvilken av de to modellene gir det beste 

resultatet i forhold til utgangsdataene?
4. Hvor nøyaktige behøver slike modellresul-

tater å være?

Måned (t) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reell etterspørsel, yt 250 300 450 550 675 500 700 750 800

Modellert etterspørsel, Et 333,3 433,3 558,3 575 625 650 750

Tabell 2: Modellert etterspørsel ved bruk av glidende gjennomsnitt med N = 3.

Figur 1: Estimat av etterspørsel i måned 10 ved lineær 

ekstrapolasjon. Den lineære regresjonsfunksjonen er 

gitt ved f (t) = 66,67·t + 219,44
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Det er umulig å svare helt konkret på spørsmål 1 
før vi kjenner de virkelige tallene for omsetnin-
gen. Modellresultatet vårt kan selvfølgelig ikke 
testes opp mot et fremtidig resultat som ikke 
finnes. Eventuelt kan en forsøke å se hvor godt 
modellene treffer i forhold til tidligere resultater. 
Dette gjenspeiler de problemstillingene en gene-
relt står overfor når utvikling av et gitt fenomen 
skal predikeres. Å forstå at modellresultater ikke 
er udiskutable og eventuelt kan testes opp mot 
forenklede, virkelige forhold, inkluderer jeg som 
en del av den kritisk demokratiske kompetan-
sen. 

I spørsmål 2 og 3 kommer studentene og elev-
ene ved egne resonnementer inn på to hovedkil-
der til feil som ofte er tilstede ved modellering 
gjennom tilpasning av matematiske funksjoner 
til noen observerte data; nemlig at i praksis er 
ofte både startbetingelsen (de historiske data-
ene) og selve modellen utilstrekkelige. Vi ser at 
det blir stilt kritiske spørsmål til noen modeller 
og modellresultater som er benyttet i en sam-
menheng som er noe autentisk (semi-autentisk). 
Å kunne stille slike spørsmål, eventuelt svare på 
dem og samtidig relatere dette til en samfunns-
messig reell kontekst, ser jeg også som del av en 
kritisk demokratisk kompetanse.

Skal vi svare mer presist og matematisk på 
spørsmål 2 og 3 må vi forsøke å si noe om tren-
den i utgangsdataene våre. For modell 1 trenger 
vi å vite noe om i hvilken grad observasjonene 
fluktuerer rundt en fast verdi, siden det kan 
vises at metoden med glidende gjennomsnitt 
passer best i slike tilfeller. Dette kan vi finne 
ut for eksempel ved å beregne middelverdien 
av utgangsdataene og deretter studere avvikene 
fra denne grafisk. For modell 2 kan vi forsøke 
å tallfeste lineariteten i utgangsdataene. Dette 
kan gjøres ved å se på absoluttverdiene av alle 
avvikene fra den lineære regresjonsfunksjonen; 
m.a.o. differensene |f (t) – yt

| for i = 1, …, 9. For 
vårt eksempel blir gjennomsnittet av absolutt-
verdiene til avvikene

For eksempel fremkommer det fjerde tallet 
inni parentesen ved å regne ut differensen  
|66,67·4 + 219,44 – 550| = 63,88 (se likning 
(4) og tabell 1). Tallet 51,2 kaller vi residualet. 
Er residualet mindre enn en forhåndsbestemt 
grense, sier vi at dataene har en lineær trend. 
Er noen verdier synlig avvikene fra den line-
ære trenden kan disse eventuelt lukes ut. Det 
samme gjelder for modell 1 i forhold til avvik 
fra middelverdien. Dersom observasjonene viser 
en lineær trend vil det glidende gjennomsnittet 
hele tiden ligge bak trenden, derfor bør vi heller 
velge modell 2 i slike tilfeller. (Dette kan vi se 
for eksempel ved å beregne Et(3) og Et(6) for 
rekken 2, 4, 6, 8, …) På basis av utgangsdataene, 
vil nok lineær regresjon være den metoden som 
er best egnet for vårt eksempel (prøv for eksem-
pel å sette de glidende gjennomsnittsverdiene 
fra tabell 2 inn i koordinatsystemet i figur 1 og 
sammenlikn med den lineære regresjonsfunk-
sjonen). En undervisning som tar utgangspunkt 
i flere ulike metoder og modellresultater for der-
etter å sammenlikne disse, kan gi elever et mer 
nyansert bilde av modellering og dermed en mer 
drøftende holdning til autentiske resultater.

Når det gjelder spørsmål 4, må vi selv 
bestemme oss for ønsket nøyaktighet. For våre 
to modeller kan dette gjøres ved bestemmelse 
av en øvre grense for residualet. Bevissthet om 
at menneskelige avgjørelser om feiltoleranse-
grenser påvirker og bestemmer nøyaktighet av 
autentiske modellresultater, kan føre til at elever 
forholder seg mer reflektert ved tolkning av slike 
resultater.

Over har jeg drøftet en type læringssituasjon 
som kan bidra til elevers oppøvelse av analyse-
rende evner i forbindelse med modellanvendel-
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ser. Undersøkelsen er gjort i sammenheng med 
dynamiske modeller, som er utbredt i samfun-
net. Jeg har skilt ut noen fagrelaterte spørsmål 
som kan være viktige for evne til kritisk tolk-
ning av både dynamiske og andre former for 
modeller. Å gi elever mulighet til å involvere 
seg i læringssituasjoner som fører til at liknende 
spørsmål diskuteres, vil danne grunnlag for at 
de kan oppnå viktige deler av en kritisk demo-
kratisk kompetanse.

Note
1 Utviklingen ekstrapoleres ved en lineær funksjon 

tilpasset forhåndsdataene.
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vært å peke på at når elevene nå har så god til-
gang på digitale verktøy, bør det være mulig også 
for elevene å oppdage ny matematikk. Kunsten 
blir da å gi elevene gode problemstillinger som 
kan generaliseres. Med digitale verktøy får man 
muligheten til umiddelbart å etterprøve hypote-
sene. Gjennom utprøving med digitale verktøy 
kan man også få idéer til hvordan hypotesene 
kan bevises matematisk. Dette er ofte lettere 
enn man tror.

Den danske matematikkdidaktikeren Ole 
Skovsmose kaller metoden å arbeide på som er 
beskrevet i denne artikkelen for å bevege seg i et 
«undersøkelseslandskap». Sentralt i denne meto-
den er å få etablert en «hva hvis»-atmosfære i 
elevenes tilnærming til matematikken. Artik-
kelen «Undersøkelseslandskaper» anbefales på 
det varmeste.

Referanser
Skovsmose, O. (1998). Undersøkelseslandska-

per. I rapporten Matematikk for alle, LAMIS’ 
sommerkurs. Trondheim: LAMIS 

(fortsatt fra side 14)
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Christoph Kirfel

Bevisets stilling
Ordet bevis forekommer ikke i læreplanen i 
matematikk for grunnskolen. Først for Vg1 
finner vi et kompetansemål der bevis inngår. 
Under overskriften «Kultur og modellering» 
leser vi: «Mål for opplæringen er at eleven skal 
kunne gjøre rede for begrepene implikasjon 
og ekvivalens, kjenne til vanlige matematiske 
bevistyper og argumentasjon og gjennomføre 
matematiske bevis.»

Et bevis har overlevd mange læreplanrefor-
mer og det finnes også i dag i mange læreverk. 
Det er beviset for at  er irrasjonalt. Her skal 
elevene se et eksempel på et kontraposisjons-
bevis. En antar det motsatte av det vi ønsker å 
komme frem til nemlig at  likevel er et rasjo-
nalt tall (altså kan skrives på brøkform med en 
heltallig nevner og en heltallig teller, der vi antar 

at teller og nevner er forkortet): .

Etter kvadrering på begge sider står vi igjen 

med eller 2b 2 = a 2. Herfra konklude-

res det at 2 er en faktor i a 2 og senere også i a. 
Skal dette argumentet føres skikkelig kan man 
henvise til aritmetikkens fundamentalsetning 
som sier at alle heltall har en primtallsoppspalt-
ning som er entydig bortsett fra rekkefølgen. På 

dette punktet er det ofte vi mister elevene på 
veien. Denne fundamentalsetningen virker på 
ingen måte opplagt eller selvinnlysende og vi 
må muligens ty til andre forklaringsmåter. Vi 
deler heltallene inn i partall og oddetall og ser 
på deres kvadrater. Oddetall har odde kvadrat-
tall og partall har jamne kvadrattall og slik kan 
vi konkludere at a er jamn. Da må a 2 inneholde 
faktor 4. Ved nærmere ettersyn medfører dette 
at også b inneholder faktor 2 og brøken var ikke 
forkortet som vi forutsatte, en selvmotsigelse. 
Problemet er bare at tankegangen ikke er så lett 
å generalisere når en skal vise at ,  eller 

 er irrasjonale.

Helge Tverberg (UiB) viste meg et nytt bevis 
som helt unngår faktorisering (fundametal-
teoremet) eller bruk av divisjon med rest (som 
metoden der en deler heltallene inn etter hvil-
ken rest de har etter divisjon med et fast tall, for 
eksempel 2).

Vi viser her beviset for . Anta at roten av 
3 er rasjonalt og at vi har funnet en brøk med 
minimal nevner b, altså , der b er minst 
mulig, men positiv. 

Da er  et heltall. Vi ser nå på 
. Siden de siste to 

leddene er heltall er også venstresiden et heltall 

og er en brøk. Husk at nevneren  
Chritoph Kirfel
Universitetet i Bergen
christoph.kirfel@math.uib.no

(fortsettes side 41)
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Trude Fosse

Elektroniske tavler
De elektroniske tavlene kan bringe et nytt fokus 
inn i klasserommet. Kan teknologien gi rom for 
å skape kollektive arbeidsformer for lærere og 
elever? Det er interessant å se på hvilke mulig-
heter og begrensninger som er knyttet til bruk 
av elektroniske tavler (smartboards).

Vi erfarer at bruken av elektroniske tavler i 
klasserommet har økt betraktelig. Endelig har 
læreren fått et digitalt hjelpemiddel som ikke 
finnes i en bedre utgave hjemme hos elevene. 
Selv om de fleste lærere har hørt om elektro-
niske tavler, er det langt fra alle klasserom som 
har en. Det kreves noe digital kompetanse for 
å gå i gang med å bruke dem, men «kan man 
styre en PC kan du også styre en elektronisk 
tavle,» sier Tove Torvund. De tre siste årene har 
hun brukt elektronisk tavle mye i forhold til 
matematikkopplæring, både som klassestyrer 
og lærer for elever med matematikkvansker. 
Hun arbeider i dag som kursholder i bruk av 
Smart Board. «Ta teknologien i bruk,» oppfor-
drer Torvund norske lærere, «dersom tavlene 
ikke blir brukt er det svært dyre filmlerret som 
henger rundt omkring.»

I starten kan det for mange lærere være godt 
å ta i bruk ferdiglagde og utprøvde undervis-

ningsopplegg før en går i gang med å lage sine 
egne. Det er opprettet et eget nettsted, www.
smartskole.no, for å dele undervisningsopplegg i 
forbindelse med programvaren til Smart Board. 
Her har lærere laget et læringsforum der man 
utveksler erfaringer og undervisningsopplegg. 

Selv har jeg brukt elektronisk tavle i under-
visning på 3. trinn. Jeg erfarte at elevene var 
svært motiverte til å gå i gang med å utforske 
tavlen. Som introduksjon spilte vi ulike spill for 
å bli kjent med hvordan tavlen fungerte. Spill er 
en sosial aktivitet, og spillene inneholder ofte 
matematikk. Dette gjelder for eksempel ulike 
terningspill. Vi fant også spill på internett. 
Det er en mengde nettsteder som tilbyr gratis 
spillprogrammer som man kan spille på tavlen. 
Spydspillet viste seg å være populært hos elev-
ene jeg underviste. Vi kastet spyd og elevene 
leste av høye tall, rangerte resultatene og sam-
menlignet seg i mellom. Målingen ble foretatt av 
spillet, men elevene lærte seg å lese tall av ulik 
størrelse. Alle de 27 elevene, assistenten, lærlin-
gen og læreren var engasjerte og deltakende. Jeg 
opplevde at disse situasjonene fungerte sosialt 
dannende for klassefellesskapet. Alle hadde en 
fair sjanse og alle kunne delta, voksne og barn 
var aktive sammen. 

Det er også mange muligheter i selve pro-
gramvaren til elektroniske tavler. Her er som 
regel et galleri med forhåndslagde bakgrunner 
som for eksempel rutenett og koordinatsystem. 

Trude Fosse
Høgskolen i Bergen
trude.fosse@hib.no
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Det er i dag mye engelskspråklig programvare, 
men etter hvert blir det utviklet mer og mer på 
norsk. I programvaren til Smart Board er det 
egne mapper for matematikkfaget med bilder av 
generelle ressurser som klokker, vekter, tallinjer, 
mengdebilder, valuta, linjaler, vinkelmålere og 
så videre. 

Noen elementer er interaktive og kan endres 
fra tavlen, for eksempel noen terninger, klokker 
og termometre. Dette gir en helt annen opple-
velse for elevene ved at det er mulig å arbeide på 
tavlen med å gi ulike verdier til temperaturmå-
linger. Man kan også vise bruk av måleredska-
per som for eksempel vinkelmåler:

Det fungerer positivt at rutenettet kommer opp 
med engang en trenger det, og at en kan eksem-
plifisere hvordan man faktisk måler en vinkel. 
Elementer som er interaktive gjør etter min 
erfaring elever mer delaktig i det som skjer på 
tavlen. Det at vi kan «trille» terninger på tavlen 
kan for eksempel brukes i arbeid med posisjons-
systemet.

Ved å installere programvaren til en elek-
tronisk tavle på egen datamaskin kan læreren 
forberede hva som skal vises på tavlen. Hun kan 
lage flere sider og legge til rette for flere typer 
oppgaver og flere variasjoner av de samme opp-
gavene. Kanskje kan slik bruk også inspirere til 
større bruk av konkreter i undervisningen, eller 
gjøre både lærere og elever motivert til å søke 
informasjon fra forskjellige kilder? 

I selve undervisningssituasjonen er det en 
fordel at man kan skrive på tavlen med filtpenn, 
og enkelt flytte på ting ved å trykke eller berøre 
tavlen. På denne måten kan læreren framheve 
det hun ønsker å sette et faglig fokus på. Ved å 
legge tilrette for en slik dynamisk undervisning, 
erfarer jeg at man som lærer ikke blir så opptatt 
av hva jeg skal skrive på tavlen. Jeg kan bedre 
følge opp elevenes innspill. Slik kan interaktivi-
teten tavlen legger opp til stimulere den faglige 
samtalen. 

Dagens matematikklæreverk har gode nett-
sider med oppgaver på ulike nivå som kan 
brukes på den elektroniske tavlen. Elevene kan 
komme fram og trekke ned elementer som for 
eksempel tegninger av penger for å angi meng-
der. Barn som har problemer med å holde blyant 
og kritt kan prestere noe på tavlen. Man får 
muligheter til å tilpasse oppgaven både etter 
barnets faglige og språklige nivå. Suksesskrite-
riene når en arbeider på den elektroniske tavlen 
blir slik annerledes enn ved tradisjonell krit-
tavle. Erfaringer med elektroniske tavler viser 
at elevene gjerne vil fram og arbeide på denne 
tavlen, de blir aktive på andre måter. 

Et av kompetansemålene i matematikk etter 
2. trinn er å kjenne igjen de norske myntene. 
Pengene kan vises på tavlen, gjerne forstør-
ret, og være en del av en felles introduksjon 
omkring emnet. Den elektroniske tavlen kan 
sees på som et hjelpemiddel til å vise halvkon-
kreter, og danne bro mellom de ekte myntene og 
de abstrakte tallene. Man kan ikke fysisk ta på 
pengene, men de er virkelighetstro. 

Klokker som viser aktuell tid, klokker hvor 
en kan tegne inn visere og klokker som kan vise 
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tid både digitalt og analogt, kan være til hjelp for 
å forstå hva det innebærer at klokka «måler tid». 
Det kan gi læreren støttende redskaper i daglig 
kommunikasjon om tid med elevene. Læreren 
har mulighet, både for enkeltelever og grupper 
med elever, til å bruke ulike didaktiske og meto-
diske vinklinger til et matematisk emne. 

Det at undervisningsopplegget på denne 
måten blir dynamisk er et fortrinn framfor mer 
statiske framstillinger som PowerPoint fremvis-
ning. For eksempel kan man forstørre alle ele-
menter, både de man selv skriver eller tegner, 
samt de elementer man henter fra nettet eller fra 
tavlens programvare. Nettopp at man kan gjøre 
ting større når det er i fokus, er et pedagogisk 
fortrinn i matematikkundervisningen. Mulig-
hetene som ligger i tavlens interaktivitet utgjør 
den store forskjellen fra de andre hjelpemidlene 
matematikklæreren har til rådighet.

På høyere klassetrinn kan andre måter å 
arbeide med matematiske emner og program-
mer være interessant. Programvaren til for 
eksempel Smart Board er synkronisert med 
regnearket Excel. En kan ta opp en Excel-fil slik 
at man kan behandle regneark på en helt annen 
måte enn kun ved tastetrykk. 

Mange lærere har gode erfaringer med å 
bruke programvaren GeoGebra (kan lastes ned 
gratis fra www.geogebra.org). Dette program-
met kan også brukes på den elektroniske tavlen. 
Dette er et dynamisk program for tegning av 
geometriske former og figurer.

Programvaren innehar lagringsmuligheter for 
det som blir arbeidet med på tavlen, og man kan 
gjøre opptak av lyd og bilde fra det som skjer på 
tavlen. Det finnes videospiller i programvaren 
til de fleste elektroniske tavler. Der kan man for 
eksempel spille av oppstilling av standardal-
goritmer mens læreren går rundt og veileder 
elevene individuelt. På den måten kan de som 
ønsker en repetisjon av det som er gjennomgått 
i timen følge med på det, mens andre arbeider 
med noe annet. Teknologien kan hjelpe læreren 
i klasserommet til å legge til rette for tilpasset 
opplæring i matematikk. Ferdige oppgaver på 
ulike faglige nivå med ulik bruk av halvkon-
kreter og abstrakte matematiske symboler kan 
enkelt hentes fram. 

Programvaren til elektroniske tavler kan 
installeres på elevmaskiner slik at elevene kan 
arbeide individuelt eller i små grupper med 
dem. Slik kan elevene arbeide med oppgaver 
som læreren har laget, oppgaver fra internett 
eller oppgaver fra annen programvare. Det elev-
ene gjør på elevmaskinene kan de gjøre med en 
finger eller med en penn på den elektroniske 
tavlen. Ved å ha en felles gjennomgang av stof-
fet først, enten i hel klasse eller i små grupper, 
sikrer læreren at elevene får arbeidet i fellesskap 
med oppgavene. Siden kan de arbeide med opp-
gavene alene på sine maskiner.

Fordelene ved å kunne bevare det som blir 
gjennomgått på tavlen er flere. Torvund har i 
sitt arbeid vært i kontakt med skoler som aktivt 
bruker opptak fra den elektroniske tavlen i 
lekse hjelpsammenheng. Foreldre og elever kan 
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gå inn på en elektronisk læringsplattform eller 
på skolens nettsted og se hvilke algoritmer elev-
ene er blitt vist. Elever som er borte fra mate-
matikkundervisningen kan ha nytte av å se hva 
og hvordan ting er blitt gjennomgått. Dette er 
mulig fordi notater og programmer lett lar seg 
lagre og hente fram. 

Det er ikke nødvendig å sette den elektro-
niske tavlen opp der den tradisjonelle krittavlen 
henger. Den bør heller ikke henge for høyt slik 
at elevene ikke kan arbeide på den. Å arbeide på 
elektroniske tavler bør ikke utelukke de andre 
arbeidsmåtene i matematikkfaget, som bruk 
av konkreter, tekst, spill, regnebøker, læreverk, 
krittavle og hjelpemidler som vekt, linjaler, vin-
kelmålere etc. Tavlene bør bli en utvidelse av 
den pedagogiske verktøykassen til læreren. 

Den tradisjonelle grønne krittavlen har for-
trinn elektronikken ikke kan konkurrere med 
og vise versa. Mange lærere har et godt forhold 
til tavleundervisning og kritt. Det å spontant 
kunne gripe til krittet og tegne noe på frihånd 
eller uttrykke noe skriftlig der og da er en godt 
innarbeidet arbeidsvane for mange lærere. Nett-
opp at man kan gjøre det uten å måtte koble opp 
teknologiske hjelpemiddel før du kan framheve 
det du vil sette fokus på, er et sentralt poeng. 
Det å fylle hele tavlen med utregninger eller geo-
metriske figurer er noen ganger nødvendig for å 
forklare matematikkfaglige sammenhenger. 

Pedagogiske verktøy er viktige arbeidsred-
skap for oss som lærere. Dersom en argumente-
rer for at innføringen av elektroniske tavler kan 
erstatte elevenes matematikkbøker eller andre 
læremidler i matematikk kan en frata lærerne 
pedagogisk verktøy. Dette er verktøy de gjerne 
har tro på og lang erfaring med. Det er stor 
forskjell på å bli fratatt et pedagogisk verktøy 
og selv å velge det bort. Elektroniske tavler bør 
komme som tillegg til de hjelpemidlene lære-
ren har til rådighet i klasserommet, ikke i stedet 
for. 

Sosiokulturell læringsteori vektlegger det 
sosiale læringsfellesskapet, for eksempel en 
klasse, som en viktig arena for læring. Det at 

læring er en sosial aktivitet har teoretikere som 
Vygotsky, Lave og Wenger fremholdt som avgjø-
rende. Samtalen og språkets verdi for å bevisst-
gjøre, forklare og argumentere er viktig for 
læring. I matematikktimene kan dette utnyttes 
til faglige samtaler. Matematikkfaglige samta-
ler kan for eksempel være å fortelle hverandre 
løsningsstrategier for ulike problemløsingsopp-
gaver, eller fortelle hvordan vi tenker i forbin-
delse med tallbehandling av for eksempel stan-
dardalgoritmen for divisjon. Erkjennelsen av at 
vi lærer av hverandre og i et fellesskap, som det 
sosiokulturelle perspektivet fremsetter, er viktig 
også i matematikktimene. Undervisning i mate-
matikk har ofte vært praktisert ved at elevene 
arbeider alene med blyant og papir (jfr. Alseth, 
Breiteig og Brekke, 2003). 

Ved bruk av elektroniske tavler kan man som 
lærer ta opp lyd og skriftlige fremgangsmåter. 
Senere kan en gå tilbake og hente fram det 
lagrede materialet. Det er ikke om å gjøre å lagre 
noe for lang tid, men det er mulig dersom man 
som lærer finner det hensiktsmessig. I denne 
prosessen er det viktig å verne om etiske prinsip-
per og personvern. Fordelen ved å kunne lagre 
algoritmen Ellinor brukte når hun la sammen 
to tall, eller hvordan Jonas tenkte når han løste 
en matematisk problemløsningsoppgave, gjør 
noe med alle aktørene i matematikkrommet. 
Slik erfarte jeg at elevene lettere blir deltakere 
i og ikke observatører til matematikkundervis-
ningen. Slike erfaringer skaper og opprettholder 
et dynamisk læringsfellesskap i klasserommet. 

Grundig arbeid med konkreter i matematikk 
har en sterk posisjon i faget, og ingen elektronisk 
tavle kan erstatte erfaringene elevene gjør i dette 
arbeidet. Skriftliggjøring med blyant og papir 
er sentrale elementer i matematikkfaget. Elev-
ene må også kunne lese tekstoppgaver for å vite 
hva oppgaven spør etter. Her kan tavlen legge 
til rette for en kollektiv arbeidsform ved at den 
synliggjør elevenes valg av fremgangsmåter. Ved 
å trekke elevene mer aktivt med i undervisnin-
gen legger en bedre til rette for den matematiske 

(fortsettes side 39)
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Øistein Gjøvik, Anders Sanne

Skriving i matematikkfaget 
Det har rett som det er vært skrevet i Tangen-
ten om forskjellige typer programvare til bruk 
i matematikkundervisningen. Mest omtalt 
er konstruksjonsprogram (Cabri, GeoGebra, 
GEONExT,) og regneark. Disse kan brukes til 
å utforske matematiske sammenhenger med, 
både visuelt og numerisk. Også CAS-verktøy 
(TI-Nspire, Wiris, wxMaxima) har litt senere 
kommet til i verktøykassen med utforsking og 
symbolsk beregning som hovedformål. I lære-
planen for R1 og R2 blir slike verktøy påkrevd. 
Vi har også kunnet lese om nettbaserte Java- 
eller Flash-spill (www.matematikk.org/) som kan 
brukes i matematikkundervisningen. Alle disse 
verktøyene har sin plass i læreplanen. Mindre 
omtalt er hvordan man skriver digitale matema-
tiske tekster. Dette kan komme av at noen anser 
det som velkjent, men for de som ikke kjenner 
til det er det selvsagt ikke så lett! I denne artik-
kelen vil vi si noe om skriving som en grunnleg-
gende ferdighet i matematikkfaget, før vi viser 
hvordan den nye formeleditoren i Microsoft 
Word 2007 kan brukes til digital matematikk-

skriving. 

Å uttrykke seg skriftlig i matematikk
Skriving regnes etter Kunnskapsløftet som en 
grunnleggende ferdighet i alle fag. I den gjen-
nomgående læreplanen for fellesfaget matema-
tikk heter det:

Å kunne uttrykkje seg skriftleg i matema-
tikk inneber å løyse problem ved hjelp av 
matematikk, beskrive og forklare ein tanke-
gang og setje ord på oppdagingar og idéar. 
Ein lagar teikningar, skisser, figurar, tabel-
lar og diagram. I tillegg nyttar ein matema-
tiske symbol og det formelle språket i faget.

Vi ser at læreplanen kobler skriveferdigheter 
direkte til matematiske kompetanser (Niss & 
Højgaard Jensen, 2002) som problemløsing, 
kommunikasjon, tankegang, symbolbruk og 
representasjon. Skriving i matematikkfaget er 
altså noe mer enn produksjon av sluttproduk-
ter i form av pene sammenhengende tekster der 
man forklarer en framgangsmåte eller presen-
terer svaret på en oppgave. Skrivingen er i stor 
grad en prosess, og det er nyttig å merke seg at 
læreplanen også regner tegninger, skisser, tabel-
ler og diagram som matematisk skriving.

Morten Misfeldt har i sin doktoravhandling 
(Misfeldt, 2006) dokumentert matematiske skri-
veprosesser hos studenter og matematikere. Han 

Øistein Gjøvik
Høgskolen i Sør-Trøndelag
oisteing@gmail.com

Anders Sanne
NTNU
Anders.Sanne@plu.ntnu.no
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fant at skrivingen har flere funksjoner i mate-
matikkfaget:
1. Som støtte for tanken. Ofte i form av skis-

ser, systematiske oppstillinger, kontrollreg-
ning og «rablerier» der hensikten er å få 
nye idéer, prøve ut matematiske idéer eller 
å se sammenhenger.

2. Informasjonslagring for senere bruk.
3. Kommunikasjon med andre.
4. Produksjon av en ferdig matematisk tekst 

i form av en oppgaveinnlevering eller en 
vitenskapelig artikkel.

Misfeldt viser at håndskrift fortsatt er svært 
viktig i matematikkfaget. De fleste opplever 
håndskrift som enkelt og effektivt, man får en 
direkte og «fysisk» opplevelse, og man er ikke 
bundet av et lineært innskrivingsformat som på 
et tastatur – hele tegneflaten er direkte tilgjen-
gelig når man skriver for hånd. Dette gjelder 
særlig der skrivingen fungerer som støtte for 
tanken, og i en viss grad i forbindelse med infor-
masjonslagring til senere (personlig) bruk.

En matematikkoppgave
Prøv å løse følgende oppgave (Lindstrøm, 2006). 
Merk deg i hvilken grad og hvordan du benytter 
deg av skriving som et verktøy i selve løsnings-
prosessen. Hvordan ville du benyttet deg av 
skriving dersom du skulle presentert løsningen 
for en gruppe elever i et klasserom?

Marit sier til sin nye venninne: «Jeg har tre 
barn, og hvis du ganger sammen aldrene 
deres får du 36.» «Og hvis jeg legger 
sammen aldrene deres, hva får jeg da?» spør 
venninnen. «Da får du husnummeret vårt,» 
svarer Marit. Venninnen ser på husnum-
meret, og tenker litt: «Jeg vet fortsatt ikke 
hvor gamle de er.» «Det gjør ikke noe,» 
sier Marit, «for det er bare den eldste som 
ikke har lagt seg ennå.» «Men da vet jeg 
hvor gamle de er,» sier Marits venninne 
og smiler. Hvor gamle er barna, og hvilket 
husnummer har Marit?

Vi tror de fleste foretrekker håndskrift som 
støtte for tankene i forbindelse med løsninger 
av oppgaver som denne, mens det i andre sam-
menhenger vil være nyttig å benytte dynamisk 
programvare eller et tekstbehandlingsprogram 
til slik tankestøttende skriving.

Å bruke digitale verktøy i matematikk
Digital kompetanse regnes som en annen av de 
grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet. 
I den gjennomgående læreplanen for fellesfaget 
matematikk heter det:

Å kunne bruke digitale verktøy i matema-
tikk handlar om å bruke slike verktøy til 
spel, utforsking, visualisering og publise-
ring. Det handlar òg om å kjenne til, bruke 
og vurdere digitale hjelpemiddel til pro-
blemløysing, simulering og modellering. 
I tillegg er det viktig å finne informasjon, 
analysere, behandle og presentere data med 
høvelege hjelpemiddel, og vere kritisk til 
kjelder, analysar og resultat.

I dette ligger det blant annet en forventning om 
at elevene skal kunne skrive og presentere mate-
matikk ved hjelp av digitale verktøy. Som vi så i 
oppgaveeksempelet ovenfor, er håndskrift nyttig 
og viktig i forbindelse med skriving i matema-
tikkfaget. Men digital håndskrift er ikke bare 
enkelt: For det første kreves det tilleggsutstyr i 
form av digital tavle, tablet-PC, skriveplate eller 
skanner. Dessuten er ikke eksisterende teknologi 
for gjenkjenning av håndskrift (OCR) særlig 
god til å håndtere matematiske tegn og symbo-
ler. Dette gjør digital håndskrift mindre veleg-
net i forhold til informasjonsdeling, søkbarhet 
og lagring. Dessuten er ikke alles håndskrift like 
sirlig og lettlest. For å oppfylle læreplanens mål, 
og med tanke på skrivingens ulike funksjoner 
i matematikkfaget (Misfeldt, 2006), må norske 
lærere og elever kunne skrive matematikk effek-
tivt både for hånd og «på data». Vi vil gjerne 
understreke at det her er snakk om både-og. Papir 
og blyant er fortsatt et uvurderlig godt hjelpe-
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middel som elevene må få opplæring og trening 
i å bruke på en effektiv måte i matematikken.

Å skrive matematikk med Word 2007
Det er ikke så lenge siden det var vanskelig å 
skrive matematikk som så pen ut på en data-
maskin. Men det er faktisk også ei god stund 
siden vi fikk verktøy til å hjelpe oss i dette. Alle-
rede i 1984 kom LaTeX (no.wikipedia.org/wiki/
LaTeX), et slags «formateringsspråk» basert på 
TeX, der én av tingene man kunne gjøre var å 
formatere innskrevne koder slik at de ble pen 
matematikk som i ei lærebok. Problemet var 
bare at de aller fleste vanlige databrukere syntes 
at LaTeX var tungt å lære seg. Men etter hvert 
kom også programvare som gjorde det enklere 
og skrive LaTeX, og disse brukte i større grad 
det grafiske grensesnittet man kjenner fra for 
eksempel Windows-programmer for å gjøre 
ting enklere for brukeren. Kjente eksempler 
på slike programmer er Scientific-serien fra 
MacKichan software (www.mackichan.com/). 
Men det var nok først da det kom en matema-
tikkeditor i tekstbehandleren Microsoft Word, 
at det å skrive matematikk på datamaskin ble 
enkelt og lett tilgjengelig for mange. Her kunne 
man bruke den innebygde og forholdsvis enkle 
formeleditoren som kom med Word, eller man 
kunne betale for å få utvide den med tilleg-
get MathType (www.dessci.com/en/products/
mathtype/), som også er i utstrakt bruk i dag. 
Ringen sluttes når vi i Word 2007 har fått en 
formeleditor der man kan skrive LaTeX-koder 
direkte. En stor fordel med Word 2007, er at 
man ikke må kunne LaTeX-kodene, men man 
kan øke skrivehastigheten betydelig ved å lære 

seg kodene for uttrykk man ofte skriver.
Formeleditoren i Word 2007 er ganske anner-

ledes enn den som fulgte med tidligere versjoner 
av Word. Tre ting er verdt å legge merke til.
1. Formeleditoren er endret slik at det skal 

bli mindre klikking. Kan du noen LaTeX-
koder kan du skrive matematikk fortlø-
pende der du vil i dokumentet ditt, kun 
ved å bruke tastaturet.

2. Editoren er «smartere» enn før. Den 
omformer uttrykk forløpende mens man 
skriver.

3. Du kan laste ned og bruke et gratis tillegg 
fra Microsoft til å lage grafer og løse enkle 
likninger inne i Word. Dette tillegget kan 
utvides ytterligere ved å kjøpe fullversjo-
nen. I nettversjonen av denne artikkelen 
finner du en liten oversikt over noe av det 
du kan gjøre med gratisversjonen av dette 
tillegget.

Formeleditoren
Har du siste versjon av Word så har du auto-
matisk en kraftfull måte å skrive matematikk 
på. Du aktiverer Formeleditoren ved å velge 
Sett inn-fanen, og så trykke på Formel-knappen 
(figur 1). Hurtigtasten for å komme til formele-
ditoren er [Alt]+ =. Du må trykke [shift] for å 
få til tegnet for er lik, altså skal tre taster holdes 
nede samtidig her. Øverste del av Word skifter 
da utseende slik figur 2 viser.

Dette er toppfanen som hører til formeledito-
ren. Har du prøvd tidligere versjoner av formele-
ditoren ser du at dette er ganske forskjellig. Når 
du har aktivert formeleditoren vil det videre 

Figur 1 Du aktiverer Formeleditoren ved å velge Sett inn-fanen, og så trykke på Formel-knappen. Hurtigtasten for å 

komme til formeleditoren er [Alt]+=.
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dukke opp en slik boks i dokumentet ditt: 

Denne boksen kan du skrive matematikk i. 
Når du skriver vil teksten fortløpende endres 
til «pretty print», altså slik matematikk skal se 
ut i ei lærebok. Hvis du skriver x^2 + 2x = 4 vil 
dette automatisk se slik ut etter hvert som du 
skriver: x 2 + 2x = 4. Hvis noe «henger igjen» kan 
det være at et ekstra trykk på mellomromstasten 
gjør susen. Potenser heves, indekser senkes, det 
blir satt rett avstand mellom minustegn og lik-
hetstegn osv. Brøker kan skrives med den van-

lige skråstreken, og 2/3 vil da automatisk bli til 

, mens (2x + 1)/(5 - 3x^2) blir til . Merk 

også at størrelsen er forskjellig, avhengig av om 
matematikken skrives i teksten, eller på egen 
linje. Det forrige brøkuttrykket blir slik når det 
skrives på en egen linje:

 
.

Det er nok en god idé å skrive lengre uttrykk 
på en egen linje, så de blir lettere å lese. Frem-
deles kan det være hendig å bruke rullegardin-
menyene øverst til å sette inn symboler man 
ikke bruker så ofte. Noe av det som er nytt er 
altså at man nå kan sette inn matematikk med 
LaTeX-koder. For eksempel kan man skrive  
\sqrt(4x^2) for å lage uttrykket . Prøv, 
så ser du at kodene blir gjort om til ordentlig 
matematikk mens du skriver. Det brukes van-
lige parenteser i Word, selv om det opprinne-
lig ble brukt klammeparenteser i LaTeX. Her 
er altså \sqrt koden for kvadratrot. Hvis du 

ikke kan (eller ikke vil lære!) disse kodene, så 
fungerer selvsagt rullegardinmenyen like greit. 
Tabell 1 viser noen eksempler på bruk av LaTeX-
koder i Word 2007. Det er verdt å merke seg at 
formeleditoren bruker en (forenklet) variant av 
LaTeX. Vi tror mange vil ha nytte av den kort-
fattede oversikten Using Word 2007’s new equa-
tion editor (tinyurl.com/word2007-formeleditor), 
og anbefaler å ha denne lett tilgjengelig som en 
hurtigreferanse. For den mer teknisk interes-
serte, som vil vite ”alt” om den nye formeledito-
ren, kan Murray Sargents utviklerblogg (blogs.
msdn.com/murrays/) være verd et besøk.

Det er nyttig å kunne litt LaTeX også i andre 
sammenhenger. I GeoGebra (www.geogebra.
org/) kan du plassere tekst med matematikk i 
rundt omkring på tegningen din ved å bruke 
LaTeX-koder. Dessuten brukes LaTeX-koder ofte 
for å publisere matematikk på Wikier, i blogger, 
i enkelte LMS og i Googles nettbaserte tekstbe-
handler (docs.google.com).

Skisser og figurer
Vi har tidligere sett at det å kunne skrive i mate-
matikk i følge læreplanen også omfatter teg-
ninger og skisser. Et dynamisk program som 

Figur 2 Toppfanen i Word 2007 slik den ser ut når formeleditoren er aktiv.

Figur 3 I den nettbaserte tekstbehandleren Google 

dokumenter benyttes LaTeX til å skrive matematikk.
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GeoGebra vil ofte være bedre egnet enn Word 
til å tegne grafer og geometriske figurer. Vi kan 
bruke GeoGebra både til å illustrere situasjo-
nen/oppgaven vi er gitt, eller som støtte for 
tanken underveis i prosessen. Se for eksempel 
hvordan følgende oppgave kan løses med hjelp 
av GeoGebra:

I en gitt trekant skal du konstruere (med 
passer og linjal) et kvadrat som oppfyller 
følgende betingelser (figur 4):
– Kvadratets ene side skal ligge på trekan-

tens største side.
– De to siste hjørnene i kvadratet skal 

ligge på hver sin av de to andre sidene i 
trekanten.

I figur 5 har vi først tegnet trekanten ABC, for 
så å sette av punktet D på AB. Videre har vi reist 
normalen i D og funnet ut at den skjærer AC 
i E. Deretter har vi konstruert kvadratet med 
sidekant DE. GeoGebra kan så utnyttes til fulle 
ved å bevege punktet D, slik at vi kan prøve oss 
litt fram for å se hvor E og G skal plasseres. Vi 
observerer at punktet G følger noe som ser ut 
til å være en rett linje, og setter på sporing på 
G. Klarer vi å finne ut noe om den linja som 
framkommer vil vi være på god vei til å løse 
oppgaven. Prøv selv i GeoGebra!

Det kan se ut som den rette linja gjennom A 
og G gir det skjæringspunktet med sidekanten 
BC som vi er på jakt etter. Oppgaven er riktig-
nok ikke løst ennå, men vi ser at GeoGebra kan 
fungere som en slags dynamisk hjelpefigur. Pro-
grammet hjelper oss på sporet av løsningen. Vi 
kan nå fullføre konstruksjonen, og hente den 
inn i Word som et bilde, eller via utklippstavlen 
som vist i figur 6. Det ferdige bildet kopieres til 
utklippstavlen og kan limes inn i Word ved å 
trykke Ctrl+V.

Det gjenstår å gi en matematisk begrunnelse 

Uttrykk Kode

\sqrt(n)

\sum_(k=0)^(n) k 

ln x = \int_(1)^(x) 1/x 
dx

2 \cdot 3 = 6 

u\vec \times v\vec 

\angle \theta \in  
[0, \pi / 2]

x^2 \geq 0 

|a+b| \leq |a| + |b| 

\pi \approx 3.14

A ∼ B A \sim B 

\quadratic 

Tabell 1 Eksempler på bruk av LaTeX-koder i den nye 

formeleditoren for Word 2007

Figur 4

Figur 5
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for at vi faktisk har funnet en løsning av oppga-
ven, og et tekstbehandlingsprogram som Word 
er godt egnet til å skive en slik begrunnelse. Men 
før vi kommer så langt, må vi finne en matema-
tisk begrunnelse for at den konstruksjonen vi 
har kommet fram til faktisk er en løsning på 
oppgaven. I jakten på en slik begrunnelse vil 
igjen håndskrift være et godt og effektivt hjelpe-
middel som støtte for tanken. Prøv selv!

Læreplanen knytter skriving direkte til mate-
matiske kompetanser som problemløsing, kom-
munikasjon, tankegang, symbolbruk og bruk av 
ulike representasjoner. Skrivingen har mange 
funksjoner i matematikkfaget, og håndskrift 
er fortsatt et effektivt og godt verktøy i mange 
sammenhenger. Vi mener læreplanen likevel 
stiller krav om at elevene også må beherske 
skriving av matematiske tekster med likninger, 
skisser og figurer på datamaskin.

Referanser
Lindstrøm, T. L. (2006). Kalkulus. Oslo: Universi-

tetsforlaget.
Misfeldt, M. (2006). Mathematical Writing. The 

Danish University of Education, Copenha-
gen.

Niss, M., & Højgaard Jensen, T. (Eds.). (2002). 
Kompetencer og matematiklæring : idéer 
og inspiration til udvikling af matematikun-
dervisning i Danmark. København: Under-
visningsministeriet.

Figur 6 Kopier grafikkfeltet i GeoGebra til 

datamaskinens utklippstavle ved å velge Fil -> 

Eksporter -> Kopier grafikkfeltet til utklippstavlen. 

Merk at hurtigtasten for å kopiere fra GeoGebra er 

Ctrl+Shift+C.

samtalen. Det å kunne uttrykke seg muntlig i 
matematikk er viktig for elevene og for deres 
egen forståelse for faget. Å gi elevene mulighet 
til å se og høre andre løse matematiske oppga-
ver, og så samtale om valg og fremgangsmåter 
på den elektroniske tavlen kan være et sted hvor 
lærer og elever kan skape nye kollektive arbeids-
former i klasserommet. Kanskje blir også mate-
matikklæreren motivert til å arbeide på andre 
måter med et slikt verktøy i undervisningen og 
føler at hun har fått et hjelpemiddel som kan 
brukes som støtte til den faglige samtalen. 

Et sentralt punkt blir i denne sammenheng 
om elevene lærer mer med en elektronisk tavle 
i klasserommet enn uten? Lars Kristian Sundset 
(2009) har i sitt mastergradsarbeid sett på bruk 
av interaktive tavler. I hans undersøkelse her i 
Norge, viser han til det store misforholdet det 
er mellom potensialet som han mener ligger i 
bruken av tavlene og den faktiske bruken av dem 
i skolen i dag. I arbeidet til Sundset kommer det 
fram at lærerne som følte seg tryggest på bruken 
av tavlene også var de som skapte det største 
elevengasjementet i timene sine. 

Referanser
Alseth, B., Breiteig, T., og Brekke, G. (2003). 

Endringer og utvikling ved R97 som bak-
grunn for videre planlegging og justering: 
Matematikkfaget som kasus. Notodden: 
Telemarksforsking.

Sundset, L. K. (2009). Interaktive tavler: hvordan 
samsvarer intensjonen til importørene av 
interaktive tavler med den faktiske bruken 
i barneskolen? Masteroppgave. Stord: Høg-
skolen Stord/Haugesund. idtjeneste.nb.no/
URN:NBN:no-bibsys_brage_9258

(fortsatt fra side 33)
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Figur 1

Figur 2

Håvard Johnsbråten

En utforskingsoppgave
Våren 2005 ble det gjennomført obligatoriske 
skriftlige nasjonale prøver i matematikk på flere 
klassetrinn. I tillegg ble det tilbudt en frivillig 
nettbasert prøve i matematikk på 7. trinn (Johns-
bråten, 2006). Nå gis det ikke lenger nasjonale 
prøver i matematikk, men i den grunnleggende 
ferdigheten å kunne regne.

En av eksempeloppgavene (pilot.matematikk-
senteret.no) som elevene fikk prøve seg på var å 
flytte et punkt langs et linjestykke slik at arealet 
av trekanten blir størst mulig, se figur 1. Denne 
oppgaven er forøvrig også kommentert av Hans 
Jørgen Riddervold (2005).

Jeg var med i den gruppen som utarbeidet 
oppgavene til denne nettbaserte prøven. I den 

forbindelse kom jeg på en oppgave der en skal 
flytte på to punkter slik at trekanten får størst 
mulig areal, se figur 2. Figuren er konstruert i 
GeoGebra (www.geogebra.no), og den kan lett 
lages både av lærere og elever. Nedenfor vil vi 
beskrive hvordan du som lærer, elev eller stu-
dent kan utforske denne figuren.

1. Dra først i punktet A. Da viser det seg at 
arealet av trekanten øker dersom punktet flyttes 
mot venstre.

Kan du begrunne hvorfor dette er riktig?
2. Arealet vil øke ytterligere dersom punkt B 

flyttes oppover mot O. Men da vil vi se at area-
let av trekanten nå vil øke om punkt A flyttes 
mot høyre til H. (Hadde vi startet med å flytte 
på punkt B ville dette selvsagt ha gått litt ras-
kere.)

Hvorfor får trekanten størst areal når A flyt-
tes til H og B flyttes til O?
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Vi vil nå gå et skritt videre og utforske hvor 
punktene A og B bør flyttes hvis punkt C ligger 
på andre steder i forhold til de to linjestyk-
kene.

3. Flytt først punkt C et par cm mot høyre 
på skjermen. Nå er det ikke opplagt hvor A og B 
bør plasseres for at vi skal få størst mulig areal.

Prøv deg fram med forskjellige plasseringer 
av punkt C i dette området og finn ut om tre-
kanten blir størst når A flyttes til H og B til O 
(«høyrevridd»), eller når A flyttes til V og B til 
N («venstrevridd»). Merk av på et ark i hvilke 
områder vi får de forskjellige løsningene. Trekk 
noen hjelpelinjer om ønskelig.

4. Flytt nå punkt C et par cm oppover i for-
hold til plasseringen i figuren. Hvor bør nå A og 
B plasseres for at trekanten skal få størst mulig 
areal?

Kan du begrunne hvorfor dette er riktig?
5. Flytt punkt C rundt i den delen av skjer-

men som ligger over linjene gjennom VH og VO 
og til venstre for linja gjennom NO.

Bruk et eget ark og del inn i områder ut i fra 
hvilken plassering av A og B som gir størst areal 
av trekanten.

6. (Den virkelig store utfordringen!) Flytt nå 
punkt C rundt på hele skjermen og prøv å kom-
plettere bildet fra forrige punkt!

7. Dette er først og fremst tenkt som en utfor-
skingsoppgave. Det kan være svært vanskelig å 
bevise flere av de hypotesene du finner. Men 
kanskje noen av dem kan begrunnes forholdsvis 
enkelt? Prøv og se hva du får til.

NB! Løsninger kommer i neste nummer av 
Tangenten! 

Referanser
Johnsbråten, H. (2006). Nettbaserte nasjonale 

prøver i matematikk. Konferanserapport nr 
4–2006: IKT i matematikkundervisningen – 
muligheter og begrensninger (s. 131–135). 
Trondheim: Matematikksenteret.

Riddervold, H. J. (2005). Gratis dynamisk geo-
metri med GEONExT. Tangenten, 16(2), 
s. 11–15. Bergen: Caspar Forlag.

( ) som differanse mellom to heltall også 

er et heltall.
Nå har vi funnet to brøkfremstillinger for 
. I den første fremstillingen var nevneren 

minimal. Vi kan derfor sammenlikne nevnerne 
og får  eller , som ikke stem-
mer når vi kvadrerer på begge sider.

Det artige med denne fremstillingen er at vi 
unngår bruken av faktorisering og primtalls-
oppsplitting eller bruk av divisjon med rest. 

For  fungerer ikke beviset uten videre 
siden . Men en enkel tilpasning redder 

beviset her: Anta at , der b er minst 
mulig, men positiv. 

Da er  et heltall. Vi ser nå på 

. Siden de siste 

to leddene er heltall er også venstresiden 
 et heltall og  

er en brøk. 
Igjen har vi funnet to brøkfremstillinger for 
. I den første fremstillingen var nevneren 

minimal. Vi kan derfor sammenlikne nevnerne 
og får  eller , som ikke stem-
mer når vi kvadrerer på begge sider.

Her tok vi altså utgangspunkt i  i 
stedet for  for å få beviset til å fungere. 
Vi økte fradraget fra b til 2b.

Skal vi vise irrasjonaliteten av en hvilken 
som helst kvadratrot kan vi velge det nærmeste 
heltallet som er mindre enn roten som forfaktor 
foran b og beviset fungerer igjen. 

Argumentasjonen her er ikke nødvendigvis 
enklere enn det «klassiske» beviset, siden det 
krever en del regning med kvadratrøtter. Men 
det gir oss i alle fall en alternativ fremstilling.

(fortsatt fra side 29)
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Matematikk på frimerker
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716)
Leibniz ble født da 30-årskrigen (1618–1648) 
nærmet seg slutten. Tyskland var i ruiner, og 
det ble sagt at tysk økonomi ble satt hundre år 
tilbake. Han ble født i Leipzig nær universitetet 
der faren var professor i etikk. Faren etterlot seg 
en betydlig boksamling, som etterhvert sønnen 
fikk tilgang til. Leibniz viste tidlig interesse for 
språk, og lærte seg latin på egen hånd. Han fikk 
lite opplæring i matematikk. Leibniz startet stu-
diet på universitetet i Leipzig i 1661. Han stu-
derte Aristoteles og logikk som var tradisjonen 
i Tyskland. Han gjorde store framskritt i studiet 
av logikk. Som 17-åring framstilte han seg med 
en «master-oppgave».

Framstillingen så langt bygger på boka: The 
Calculus Wars (Bardi, 2006). Det er vel aksep-
tert i dag at differential- og integralregningen 
ble oppdaget av Leibniz og Isaac Newton (1642–
1726) uavhengig av hverandre. Utviklingen var 
imidlertid ingen fredelig kappestrid, det utvi-
klet seg til noe i retning av en «krig» – der ikke 
bare Leibniz og Newton var involvert, men også 
en rekke av tidens framstående matematikere. 
Det utviklet seg videre til strid ikke bare mellom 
enkeltpersoner, men mellom en kontinental 

europeisk tradisjon og den engelske.
Boka går inn på bakgrunnen til begge, pre-

senterer likheter og ulikheter – og tar for seg den 
senere utviklingen. Den er lite teknisk og inne-
holder flere historier og det vi må kalle anekdo-
ter. Den inneholder også interessante glimt inn 
i datidens matematikk. Den anbefales.

Vårt anliggende i denne framstillingen er 
imidlertid Leibniz.

Etter sin mastergrad tok han fatt på juridiske 
studier og forberedte sin doktoravhandling. 
Han fikk imidlertid ikke lagt den fram i Leip-
zig, antagelig på grunn av politiske problemer 
på universitetet (se Katz (1998), s. 523). Dette 
førte til at han forlot Leipzig, og han tok sin 
juridiske doktorgrad ved Altdorf-universitetet 
i Nürnberg.

I denne perioden kom han i kontakt med 
matematikk under et besøk ved universitetet i 
Jena. Han hadde tidligere på egen hånd mestret 
latin, og han satte nå igang med studiet av ulike 
deler av matematikken, og han gjorde banebry-

Gunnar Gjone
Universitetet i Oslo
gunnar.gjone@ils.uio.no
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tende arbeid. La oss se på et eksempel.

Harmonisk triangel
Et interessant mønster å eksperimentere med er 
det såkalte harmoniske triangelet der vi finner de 
inverse til tallene i Pascals trekant:

1/1
1/2 1/2
1/3 1/6 1/3
1/4 1/12 1/12  1/4  
1/5 1/20 1/30  1/20  1/5
1/6 1/30 1/60  1/60  1/30  1/6
1/7 1/42 1/105 1/140 1/105 1/42 1/7 
osv.

I denne oppstillingen får vi tallene i en 
kolonne som differansen mellom elementene i 
kolonnen som ligger til venstre, for eksempel 
1/30 i kolonne 3:

 1/30 = 1/12 – 1/20

Det er også andre måter å komme fram til det 
harmoniske triangelet på, for eksempel ved 

å bruke Pascals trekant. Dette overlater vi til 
leseren.

Kort tid etter at Leibniz hadde avsluttet sine 
universitetsstudier tok han på seg oppgaver 
innenfor diplomatiet. Spesielt som rådgiver 
for hertugenn av Hannover hadde han en lang 
karriere. Jason Bardi forteller levende om denne 
perioden i Lebniz’ liv. Han tok blant annet på 
seg oppgaven å utforske slekten til hertugen. 
Dette var et arbeid som han ikke avsluttet og 
som hang over ham resten av livet.

Han fikk også tid til matematiske studier 

og hadde utstrakt korrespondanse med mange 
matematikere og filosofer. Han konstruerte 
blant annet en regnemaskin, som kunne addere, 
subtahere, multiplisere og dividere – iallfall 
i prinsippet. Det var visse praktiske vansker 
forbundet med å få den til å virke tilfredsstil-
lende. 

Et sentralt element i striden mellom Leibniz 
og Newton knyttet seg til publisering av resul-
tater. Newtons arbeider ble publisert sent, men 
de var vel kjent i England. Det kom flere publi-
kasjoner fra Leibniz i slutten av 16-hundretallet, 
mens Newtons arbeider først ble publisert i 1711. 
Derfor kunne noen hevde at Newton hadde stjå-
let fra Leibniz. Imidlertid hadde Leibniz besøkt 
London og det hadde også vært brevveksling 
mellom de to «leirene». Så Leibniz ble også 
anklaget for å ha stjålet idéene fra Newton.

Leibniz døde 14. november 1716 i Hannover.
Hvem vant så denne «krigen»? Bardi anty-

der at han ser Leibniz som taperen. Ikke desto 
mindre stammer mange av de begrepene og 
notasjonene som vi bruker i dag fra Leibniz. 
Audun Holme (2004) går inn på dette i sin 

(fortsettes side 55)
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Geometrien i kuplar
Eit av dei mest mest kjente motiva i arkitek-
turen er dei romanske bogane. Figur 1 viser ei 
søylerekkje med slike bogar over. Geometrisk 
sett er dei halvsirklar med diameter lik avstan-
den mellom søylene. Då blir det også lett å 
finn høgda av heile figuren. Dersom avstanden 
mellom søylene er 2 og høgda av søylene er 1, 
får heile figuren høgde 2. I figur 1 er måla laga 
slik at halvsirklane blir innskrivne sirklar i eit 
kvadrat, dersom vi fullfører figurane. 

Slike søylerekkjer kan vi finne mange stadar. 
I Noreg er det nærliggjande å tenkje på dei mas-
sive søylene og romanske bogane i Stavanger 
Domkyrkje. Ruinane av Lysekloster i Horda-
land er eksempel i mindre målestokk og med 
slankare søyler, men det er like vakkert.

Korleis blir dette motivet i tre dimensjonar? 
Er det mogleg å bytte ut søylene med rektan-
gulære veggar, og halvsirkelen med ei halvkule? 
Ei mogleg løysing på denne utfordringa ser vi 
i figur 2. Halvkula spenner i denne figuren 
over ein kvadratisk boks med sidelengde 2 og 
høgde 1. Men geometrien i halvkula blir no meir 
interessant enn tilfellet var for dei enkle bogane. 
Halvkula må etter Pythagoras’ setning ha dia-
meter lik , sidan ho spenner over ein diago-

nal i kvadratet. Vi får også halvsirklar som ligg 
i dei vertikale plana, altså forlenginga av veg-
gane i boksen. Desse halvsirklane vil ha same 
mål som halvsirklane i figur 1.

Halvkula i figur 2 blir kalla ein hengekuppel i 
arkitekturen. Det finst nokre eksempel på slike 
frå antikken. Ein av dei mest kjende er i Galla 
Placidia-mausoleet (400-talet e. Kr.) i Ravenna, 
dekorert med gullstjerner på blå bakgrunn 
(figur 3). Det er tydeleg at kuppelen skal minne 

1

2

Figur 1

1

2

Figur 2

Dag Torvanger
Universitetet i Stavanger
dag.torvanger@uis.no
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oss om himmelkula. 
Kuppelen i Ravenna er liten. Eit mykje større 

prosjekt av denne typen var den første kuppelen 
i Sofia-kyrkja (Hagia Sofia) i det gamle Kon-
stantinopel, bygd på 530-talet (figur 4). Den var 
nesten 45 meter i diameter, og vart konstruert 
av dei to grekarane Isidor og Anthemios. Dei 
var begge velbevandra i den klassiske greske 

geometrien. 
Når ein les om matematikkens historie, kan 

ein ofte få inntrykk av at den greske matema-
tiske tenkinga døydde ut før denne tida. Katz 
skriv i si matematikkhistorie at den store tradi-
sjonen slutta rundt år 500. Andre peikar på år 
529, då keisar Justinian stengte det gamle pla-
tonske akademiet i Athen. Men det var andre 
slike akademi i det bysantinske riket som ikkje 
vart stengde, og på desse lærestadane vart 
det fortsatt arbeidd med geometri, statikk og 
mekanikk. Isidor underviste i Alexandria og 
Konstantinopel, og førte vidare tradisjonen frå 

Arkimedes gjennom å gi ut skriftene hans på 
nytt. Anthemios gav ut skrifter om kjeglesnitt, 
eit av dei mest avanserte emna i den greske 
matematikken. Gjennom Sofia-kyrkja i Kon-
stantinopel (no Istanbul) er innsatsen til desse 
to bevart for all tid. 

Byggverket var ferdig i år 537, men kuppe-
len raste ned allereie i 558 etter eit jordskjelv. 
Løysinga med hengekuppel var nok for dristig. 
Den nye kuppelen som vart bygd etter 558 var 
av ein annan type. Figur 5 viser den nye kup-
pelen. Den har diameter lik sidelengda i den 
kvadratiske boksen som er basis for heile kon-
struksjonen. Ekvator-sirkelen i den nye kuppe-
len tangerer dei same halvsirklane som vi hadde 
i figur 2. Ein slik konstruksjon fører til at heile 
byggverket blir høgare, og høgda er lett å rekne 
ut. Med måla på figur 2 får vi 1 + 1 + 1 = 3. 
Dei vertikale halvsirklane må ha radius 1 for å 
passe inn over rektanglet, og den nye kuppelen 
på toppen må ha radius 1 for å passe inn mellom 
halvsirklane. Den nye kuppelen på toppen har 
også rett storleik til å vere den innskrivne kula 
(eigentleg halvkula) til den kvadratiske boksen 
som vi starta med.

I figur 5 ser vi nokre «trekanta» område som 
er avgrensa av sirklar. På fagspråket blir dei kalla 
pendentiv, og slike pendentiv er i ettertid blitt 
standardløysinga når ein skal kombinere ein 
kuppel med eit kvadratisk område under. Sjølve 
hengekuppelen som vi hadde i figur 2 er der 

Figur 3

Figur 4

Figur 5

1

2

3
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ikkje lenger, men vi kan tenkje på pendentiva 
som restar etter ei slik kule. I Hagia Sofia er det 
også reint fysisk restar av den gamle kuppelen.

Dersom ein ser denne pendentiv-kula for sitt 
indre auge, får ein ei anna oppleving av arkitek-
turen. Rommet blir rikare og meir komplekst 
når vi kan forstille oss dei to kulene som skjer 
kvarandre. Like eins kan vi tenke på dei sirkel-
bogane vi ser som snittkurver mellom kule og 
ulike plan.

Kuplane i Konstantinopel var unike for si 
tid. Men dersom ein reiser rundt i Europa i 
våre dagar, er liknande kuplar heller regelen 
enn unntaket i kyrkjer frå 1500-talet og utover. 
Ein av dei første arkitektane i Vesten som brukte 
liknande konstruksjonar som i figur 5 var Bru-
nelleschi, i Italia på 1400-talet. Det er særleg ein 
av bygningane hans som verkar som om den er 
styrt av matematiske prinsipp: det gamle sakris-
tiet i San Lorenzo i Firenze. 

Brunelleschi sitt gamle sakristi er eit ganske lite 
rom. Proporsjonane er svært enkle, eit kvadra-
tisk rom der høgda er lik grunnlinja i kvadra-
tet. Over dette er det ein kuppel som kviler på 
pendentiv. Brunelleschi sitt rom er, kort sagt, 
nøyaktig vår figur 5! Rett nok liknar denne byg-
ningen ikkje på bygningane i det gamle Kon-
stantinopel, med sine avrunda og rolege former, 
sett frå utsida. Men innvendig er prinsippa frå 
dei gamle greske matematikarane, Isidor og 
Anthemios og deira etterfølgjarar, konsekvent 
gjennomført. Rommet er også dekorert på ein 

slik måte at geometrien blir tydeleg framheva. 
Veggane er i enkel kvit mur, og dei ulike linje-
stykka og sirkelbogane som vi kan sjå i figur 3 
er i grått.

Om Brunelleschi kjente den historiske og 
matematiske bakgrunnen for denne måten å 
byggje på, er usikkert. Mest sannsynleg var han 
påverka av middelalderkyrkjer i Nord-Italia som 
igjen var påverka av tradisjonane frå Bysants. 
Den mest kjende av desse er Markuskyrkja i 
Venezia (1000-talet), med sine berømte kuplar 
og pendentiv.
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De siste dagers hellige: 
Læreren som vurderer
En av mine tidligere kolleger spøkte et år med 
de gode eksamensresultatene vi fikk til artium 
i norsk: Det var jo kronprinssettet! Dette var 
en god spøk, men poenget er godt nok. Kanskje 
er det utenforliggende faktorer som bestemmer 
hvor streng eller snill sensuren skal være, ikke 
faget eller prøva i seg sjøl.

På hver enkelt skole prøver vi å legge oss på 
en forutsigbar norm. I norskfaget har vi her på 
skolen retteseminarer hvor vi sammen vurderer 
utvalgte stiler, og snakker oss fram til hva slags 
karakter en stil skal ha. Og vi er overraskende 
enige, særlig når vi vurderer avgangskarakterer. 
Når det gjelder matematikk, er det i utgangs-
punktet enda enklere å bli enige. Rettinga er 
grei, og vi kan telle oss fram til karakteren. Det 
eneste vi trenger å bli enige om, er prosentsat-
sene som skiller karakterene fra hverandre.

Jeg begynte som lærer i skolen på 70-tallet. 
I grunnskolen i Oslo på den tida så vi det som 
rimelig at man måtte ha minst en tredel rett 
for å bestå, minst halvparten rett for å berge 
treeren, to tredeler for en firer og fire femdeler 
for en femmer. Skillene satte vi ganske så fir-
kanta til 30 %, 50 %, 65 % og 80 %. Da jeg i 
1980 flytta til en annen landsdel, viste det seg 
at satsene var nøyaktig de samme her. Også i 

videregående skole. Og da jeg på begynnelsen 
av 90-tallet blei sensor ved sentralgitte prøver i 
matematikk, stemte tallene forbløffende godt.

Så langt alt vel: Dette var et enkelt og rettfer-
dig system med en nasjonal standard. Nå skal 
det naturligvis tilføyes at vi også skal holde øye 
med helheten, kompetansen som det heter i dag, 
og det er et mer vrient krav i faget matematikk 
enn i andre fag: En matematikkprøve er noe av 
det minst helhetlige en kan tenke seg. Prøva 
henger ikke sammen, men består av tilsynela-
tende tilfeldige oppgaver. Og sjøl om summen 
skal dekke hele pensum, fins det egentlig ingen 
såkalt helhet i noen besvarelse. Det vi i stedet 
prøver å undersøke, er hva slags inntrykk 
besvarelsen gir, og spesielt om enkelte felt står 
til stryk: Kan man bestå avsluttende eksamen 
dersom man overhode ikke kan regne med vek-
torer? Eller om man er helt blank i sannsynlig-
hetsregning? Sensorer har vanskelig for å stryke 
kandidater på disse premissene, og derved lider 
egentlig helheten noe i matematikk. For å være 
litt slem med oss: Vi klarer ikke alltid å skjele 
til helheten. Jeg husker ennå et tilfelle hvor en 
kandidat gjorde et sterkt inntrykk, han eller 
hun overbeviste, men vi klarte ikke å se at mer 
enn 90 % av prøva var riktig. Én av oss innstilte 
likevel på 6, men vi blei enige om 5 som karak-
ter. Så klagde kandidaten på karakteren, og fikk 
heldigvis – får jeg si – medhold. 
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Men standarden har endra seg! Utover andre 
halvdel av 90-tallet viste det seg at noen av sen-
sorene brukte skiller som lå 2–3 % lavere enn 
satsene de fleste av oss brukte. Noe var i ferd 
med å skje. Forskjellen var likevel ikke større 
enn at vi klarte å leve med den, og det var stadig 
ikke vanskelig å bli enige om endelig karakter. 

På fellessensuren i juni i år var imidlertid 
kartet blitt helt annerledes. Utdanningsdi-
rektoratet hadde lagt ut en anbefaling når det 
gjaldt karaktergrenser, og denne rimte ikke 
med den standarden sensorer flest var vant til. 
For Kunnskapsløftets del var karaktergrensene 
satt til 25/27 % for å bestå, 41/43 % for en treer, 
59/60 % for fireren og 76/77 % for femmer (se 
www.udir.no/Artikler/_Eksamen/Vurderings--og-
sensorveiledninger-VGO/, lest 13. oktober 2009) 
Justeringa på 90-tallet var reell nok. Denne er 
dramatisk.

Hvordan skal vi tolke endringene? Er det nye 
prinsesett? Blir skolen mindre kravstor? Eller er 
det andre faktorer som spiller inn? Med fare for 
å forenkle for mye prøver jeg meg med en annen 
forklaring: Senking av krava i matematikk 
kommer som en direkte følge av nye fagplaner. 
Når politikerne gjennomfører reformer i skolen, 
skal reformen vær så god være vellykka. Og den 
enkleste måten å bevise at den er vellykka, er 
å tilpasse resultatene slik at reformen viser at 
elevene helst er bedre enn de var før reformen. 
Dette var en følge av R94. Og Kunnskapsløf-
tet fører tilsynelatende til at innpå en tredel av 
elevmasse får en høyere karakter i matematikk 
enn før løftet. 

Jeg er i utgangspunktet ikke en gammel 
grinebiter som mener at alt var bedre før. Som 
norsklærer synes jeg for eksempel at dagens 
elever i gjennomsnitt er bedre skribenter enn vi 
var på min tid. Dagens skole er på mange måter 
bedre enn skolen på 50- og 60-tallet. Det skulle 
jo bare mangle. Likevel vil jeg påpeke ei utvik-
ling i matematikkfaget som jeg ikke setter pris 
på. Og hva verre er: På mange måter er utvik-
linga usynlig! På 70-tallet gjennomførte skolene 
– i all stillhet – normerte prøver som fortalte 

om norsk skolestandard. Prøvene var så nøy-
trale de kunne være, og de beskrev norsk skole 
i mange fag. Det var datidas nasjonale prøver. 
Men disse forsvant, og skolen har fram til i dag 
ikke hatt noe nytt redskap for å måle sin egen 
standard med, i Norge. For noen år sia forsøkte 
ei regjering å innføre det vi i dag kaller nasjo-
nale prøver. Dette blei, i stedet for det som det 
kunne blitt, en rein markedsanalyse av hvilke 
skoler som lyktes: For det første blei resultatene 
offentliggjort på en usedvanlig sjofel måte. Og 
for det andre fungerer slike prøver styrende på 
skolene, på en uheldig måte. (Det samme kan 
nok sies om PISA- og TIMSS-undersøkelsene, 
som også skal si noe om nasjonal standard.) 
Målet for skolene blir å lykkes med disse prø-
vene. Det kan nok gi gode prøveresultater, men 
ikke nødvendigvis god skole. Disse undersøkel-
sene mangler derved noe av den sikkerheten vi 
forventer av slike skolevurderinger. Dessverre.

I tillegg lages det en kontinuerlig statistikk 
over eksamensresultater i norsk skole. Men 
disse er pr. definisjon feilaktige: Sensur vil hvert 
eneste år justere seg slik at gjennomsnittskarak-
teren holdes konstant. På den måten tar sen-
suren høyde for varierende vanskegrad på års-
prøvene. Og slik er det rettferdig for dem som 
skal søke seg inn på høgere studier når de skal 
konkurrere med andre årskull. Dette forteller 
altså ikke noe om kvaliteten på norsk skole.

Jeg har først og fremst ønska å påpeke en for-
underlig utvikling når det gjelder faget matema-
tikk i norsk skole. Jeg synes ikke det er morsomt 
å senke karakterkrava som en mulig konsekvens 
av at forutsetningene for å lykkes i matematikk 
er blitt dårligere. Men jeg må altså, av hensyn 
til mine elevers mulighet for å komme inn på 
de studiene de fortjener å komme inn på, gi en 
tredel av mine elever en høyere karakter i mate-
matikk. En tredel. Et interessant spørsmål er 
naturligvis om dette i hovedsak er Kunnskaps-
løftet sin skyld. Hva slags løft er nå det? Vi må 
nok gi Kunnskapsløftet litt lengre tid før vi feller 
noen dom.

(fortsettes side 55)
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Geir Botten

Dypdykk i gammel bok
Tall og mønster har alltid fascinert meg og jeg 
har alltid vært glad i matematikk. Som unge 
skrev jeg bilnummer og var spesielt opptatt av 
nummer med spesielle bokstav- og tallkombi-
nasjoner eller mønster av ulike slag. 

Da jeg var ferdig med videregående, begynte 
jeg på det som da het allmennavdelingen (eller 
teknisk fysikk) ved NTH. Etter to år fant jeg 
imidlertid ut at studiet ikke tilfredstilte min 
interesse for matematikk, og planla å ta hoved-
fag i matematikk på slutten av 1960-tallet. Det 
ble det ikke noe av da, men etter å ha arbeidet 
i skolen i omkring 20 år, startet jeg opp igjen 
studiet og fullførte hovedfaget i matematikk i 
1992. 

Fra høsten 1993 har jeg arbeidet med mate-
matikk i lærerutdanninga i Trondheim (nå 
Høgskolen i Sør-Trøndelag, HiST), og i forbin-
delse med jobben leste jeg på midten av 90-tallet 
Viggo Bruns bok «Regnekunsten i det gamle 
Norge» fra 1961. Her omtaler Brun ei lærebok 
i regning, «Arithmetica Danica» fra 1645 med 

matematikkoppgaver på rim i «barokk Petter 
Dass-stil», med moralske pekefingre og huske- 
og oppmuntringsvers. Boka var skrevet av Tyge 
Hansøn som på den tiden var lærer ved kate-
dralskolen i Trondheim. Blant det som fasci-
nerte meg i boka, var en oppgave om epledyr-
king – først i original og så min gjendiktning: 

I en hage i Trondheim er det plantet et 
hundre og tolv trær 
På alle trærne sine 12 store grene er det  
99 epler så grønne og pene 
Det legges 864 i hver eneste tønne  
1 1/8 mark for en tønne  
med epler så grønne 
Spørsmål: Hvor mange penger får epledyr-
keren? 
Svar: 173 1/4 mark.

Jeg undersøkte om det var mulig å få tak i ori-
ginalboka, men det viste seg å være vanskelig. 
Det finnes bare ett kjent eksemplar av boka, 

Geir Botten 
Høgskolen i Sør-Trøndelag
geir.botten@hist.no

Første del av artikkelen (fram til «To 
utfordringer …») sto første gang på trykk i 
Høgskoleavisa nr. 10,  
17. september 2009.
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og den er ved Det Kongelige Danske Bibliotek 
i København. Det fantes imidlertid en mikro-
film av boka som jeg fikk lånt fra Nasjonalbi-
blioteket i Oslo. Jeg satt en del ettermiddager 
på Folkebiblioteket her i Trondheim foran ei 
maskin som kunne lese mikrofilmen. Kvalite-
ten på filmen var dårlig, og jeg strevde mye både 
med de gotiske bokstavene, all latinen og alle de 
merkelige spesialtegnene.

Jeg klarte imidlertid ikke å legge tanken på 
boka fra meg, og i 2003 bestemte jeg meg for å 
gå i gang med et større prosjekt om boka. Jeg 
reiste til København for å studere selve original-
boka, og etter en del om og men, fikk jeg også 
tatt en fotokopi av boka. Denne forholdsvis 
dårlige kopien arbeidet jeg med fram til høsten 
2007 da jeg med støtte fra Universitetsforlaget 
og stiftelsen Fritt Ord fikk digitalisert origi-
nalutgaven. Den digitaliserte utgaven har gitt 
meg mulighet til å forstørre og studere detaljer i 
boka og medført en helt ny mulighet til å gjengi 
deler av den. Her i Norge finnes det altså ikke 
noe kjent eksemplar av boka, men kanskje det 
finnes et eksemplar på et loft eller i ei gammel 
boksamling. I så tilfelle er dette egentlig en 
nasjonal skatt som burde arkiveres på Nasjo-
nalbiblioteket. 

Våren 2004 fikk jeg innvilget noe støtte fra 
Det faglitterære fond, og jeg har senere også fått 
noe tid til å arbeide med prosjektet fra HiST. 
Men det aller meste av arbeidet har jeg gjort 
utenom arbeidstid, på kvelder og i helger. 

Studiet av Hansøns bok ga meg mange over-
raskelser, noen av dem slik at jeg nesten ikke 
kunne tro det jeg leste. Jeg husker godt disku-
sjonene på 1950-tallet etter at Stortinget i 1951 
vedtok at tall mellom 21 og 99 skulle uttales 
med tierne først (for eksempel tjueni og ikke 
ni og tjue). Overraskelsen var derfor stor da jeg 
oppdaget at på 1600-tallet var tydeligvis de to 
uttalemåtene sidestilt. Det gjelder også da jeg 
oppdaget den korte setningen «den ∞ giør oc 
Tusind». Tegnet som vi i dag bruker for uende-
lig, har altså en gang vært tegnet for 1000. Kan-
skje overraskelsen var enda større da jeg fant en 

oppgave der det å drikke øl nærmest er syno-
nymt med å holde helg – og det i ei skolebok! 
Også mange ganger ellers måtte jeg nærmest 
«klype meg i armen» for å forvisse meg om at 
det virkelig sto det jeg leste. 

Fra å være en idé om å skrive ei bok om den 
første norske helhetlige læreboka i regning, ble 
derfor prosjektet mer og mer et forskningspro-
sjekt, der jeg dukket ned i boka og reflekterte 
over noen av disse funnene i forhold til situasjo-
nen i dagens skole og samfunn. Mye av det jeg 
har funnet i boka har jeg nyskrevet eller gjen-
diktet. Og jeg har med utgangspunkt i andre 
kilder eller annet materiale forsøkt å forklare og 
illustrere funnene og vise sammenhengen med 
arbeid med matematikk i dag. 

Arbeidet har resultert i ei bok «Min lidle 
norske regnebog» som kom ut på Universitets-
forlaget i mai i år. Tittelen på boka mi er knyt-
tet til originalboka ved at Hansøn flere steder i 
forordet til sin bok fra 1645 omtaler den som 
«denne min lidle Norske Regnebog». 

Selv om jeg har vært alene om dette forsk-
nings- og bokprosjektet, har jeg hatt flere gode 
medhjelpere og samtalepartnere, i første rekke 
mine kolleger i matematikkseksjonen ved HiST, 
og flere av kollegene i norskseksjonen har vært 
gode å ty til når de gotiske bokstavene, de snir-
klete formuleringene eller latinen har blitt for 
utfordrende. 

Selv om jeg har klart å tolke og forstå mye i 
boka, er det en del steder jeg har måttet gi opp. 
Kanskje jeg i framtida forstår enda mer, eller 
kanskje noen som leser det jeg har gjort, blir 
nysgjerrige og går videre. Jeg har allerede fått 
epost fra en som mener å være på sporet av en 
forklaring på et av eksemplene jeg i boka mi har 
presentert som uløste underfundigheter.

To utfordringer fra «Min lidle Norske 
Regnebog»
I den delen av Arithmetica Danica som hand-
ler om gruvedrift, brukes det ei rekke symboler 
for å angi mengden av de ulike mineralene som 
ble tatt ut av gruvene og videre bearbeidet ved 
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smeltehyttene. Over er det eksempler på slike 
symboler. Symbolene er knyttet til angivelse av 
vekt, og vektenhetene er særlig skippund, lis-
pund og lester. I boka mi har jeg ikke gått nær-
mere inn på disse symbolene og hvordan de ble 
brukt til å angi mengde. Jeg har presentert noen 
flere eksempler, men dersom noen andre vil stu-
dere dette fenomenet nærmere, er det noe mer 
materiale å hente i originalmanuset.

Særlig den siste delen av Arithmetica Danica 
inneholder ei rekke problemløsningsoppgaver, 
eller grubliser som slike oppgaver ofte kalles i 
dag. Felles for mange av disse oppgavene er at de 
utfordrer tankevirksomheten på en ofte uvant 
måte. Noen av grublisene er utformet som vers 
eller små dikt. Det gjelder for eksempel denne:

Item 3 hunder Øxsen store oc smaa / 
En Øxdriffuer monn’ kiøbe: 
3 for (63) Daler fik hand daa / 
Igien i kiøbet lod løbe: 
3 for (63) Daler dem solde hen / 
Magre oc Fede tillige. 
787 1/2 Daler vant hand igien / 
Huor ded tilgick mig sige? (Respons) 
Huo det vil regne betencke ret / 
Be sagen vel begrunde 
Da vorder ded saa gandske let 
Utregne for en Bunde.

Det står ingen fasit på denne grublisen, og jeg 
har heller ikke klart å gjennomskue hva løsninga 
kan bestå i. Så denne overlater jeg til andre å 
finne ut av.

Selve originalmanuset har jeg fått digitali-
sert. Dersom det er noen som ønsker et eksem-
plar, kan jeg ordne en kopi på en minnepinne 
eller CD-ROM. Send i tilfelle en epost til geir.
botten@hist.no
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Audun Holme

Matematikkloftet: Polyedere 2
Dette er den andre og siste av av to spalter om 
polyedere. I den forrige spalten behandlet vi 
de regulære eller platonske polyederne. Her tar 
vi opp de semiregulære, eller arkimediske poly-
ederne. 

Det var Arkimedes som først ga en systema-
tisk beskrivelse av dem. Det er vanlig å regne 
med at det finnes 13 slike, de kalles for de arki-
mediske polyederne. I tillegg kommer så de fem 
regulære polyederne som ble beskrevet i den for-
rige spalten. 

Der forklarte vi hva det vil si at et polyeder 
er konvekst, vi vil uten å si det anta at alle poly-
edere vi omtaler her er konvekse. Vi ga i forrige 
spalte denne definisjonen av et regulært poly-
eder:

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

De semiregulære polyederne er definert 
som de regulære, men vi stiller et svakere krav 
til sideflatene: Sideflatene må alle være regu-
lære polygoner, men de trenger ikke å være av 
samme art i det samme polyederet. Vi må også 
ha med kravet om at alle sidene og alle romvin-

klene er like. Dette kravet innebærer et sterkt 
krav til symmetrien slike objekter skal ha. En 
stund trodde man at dette var den riktige defi-
nisjonen. Men Arkimedes må ut fra sin kraftige 
intuisjon ha innsett at kravet om at sidene og 
de polyhedrale vinklene er like over alt, ikke er 
tilstrekkelig. 

Jeffrey Charles Percy Miller (1906–1981) 
var en datapioner ved Cambridge University. 
Han oppdaget, visstnok rundt 1920, et kon-
vekst polyeder som ikke oppfyller det strenge 
symmetrikravet vi må stille, men et litt svakere 
krav. Det fortelles at oppdagelsen skjedde rett 
og slett ved at han ville lage modeller av de 13 
arkimediske polyederne, ved å lage sideflatene 
først og så sette dem sammen, kanskje med lim? 
Men i alle fall gjorde han en feil, og fikk merke-
lig nok et nytt, tilsynelatende helt symmetrisk 
polyeder: Sideflatene var regulære polygoner, 
alle sidene var like og de polyhedrale vinklene 
var også like over alt! Men til sammen ble det 
altså ikke 13, men 14 «semiregulære» polyedere 
på denne måten. Dette polyederet kalles for Mil-
lers polyeder, noen ganger mer odiøst for Millers 
mistak. 

Symmetrikravet vi må stille er at polyederet 
skal være hjørnetransitivt. Alle avstandsbeva-
rende transformasjoner som fører polyederet 
helt nøyaktig over i seg selv, utgjør en gruppe. 
Denne kalles polyederets symmetrigruppe. Sym-
metrigruppen består selvsagt bare av rotasjoner 

Audun Holme
Universitetet i Bergen
audun.holme@math.uib.no
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foran ansiktet ditt, så åpner du øynene. Da skal 
du ikke kunne se at polyederet er blitt beveget. 

I tillegg til de arkimediske polyederne blir 
denne definisjonen også tilfredsstilt av to uen-
delige familier av konvekse polyedere, nemlig 
av prismene og antiprismene, mer presist de 
n-gonale prismene og de n-gonale antiprismene. 
Et n-gonalt prisme er et prisme med en regulær 
n-kant som basis, der alle sider er like lange, 

Figur 1 a: Den trunkerte kuben og tetraederet

Figur 1 b: Det trunkerte dodekaederet og ikosaederet

Figur 1 g: Et prisme og et antiprisme

Figur 1 e: Den oppskrudde kuben og  

det oppskrudde dodekaederet

Figur 1 c: Det trunkerte oktaederet og det store 

rombikuboktaederet (til venstre) og  

det store rombikosidodekaederet

Figur 1 d: Det lille rombikuboktaederet og  

det lille rombikosidodekaederet

Figur 1 f: Kuboktaederet og ikosidodekaederet

og speilninger. Elementene i denne symmetri-
gruppen kalles polyederets symmetrier. Kravet 
om hjørnetransitivitet er at symmetrigruppen 
skal virke transitivt på mengden av hjørner, 
det vil si at uansett hvilke to hjørner vi velger, 
så finnes det en symmetri som bringer det ene 
hjørnet over i det andre. 

Dette betyr litt løsere formulert at polyederet 
ser helt make ut uansett hvilket hjørne som vi 
lar peke rett frem. Du ser på det med ett av hjør-
nene mot deg. Så lukker du øynene, og en annen 
person snur polyederet slik at et annet hjørne er 
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mens et antiprisme er fremkommet ved å dreie 
grunnflaten i forhold til toppflaten. Dette ser vi 
i figur 1 (a–g).

Prismene og antiprismene regnes ikke med 
blant de arkimediske polyederne. Men to av 
dem er arkimediske, nemlig det 4-gonale pris-
met (altså kuben), og det 3-gonale antiprismet 
som er oktaederet. 

Mange av de arkimediske polyederne kan 
vi få frem ved å kutte hjørnene av de platonske 
polyederne. Denne prosessen kalles for trunke-
ring, og er grunnen til noen av navnene. 

De to enkleste arkimediske polyederne 
finner vi i figur 1 a. De er resultat av trunkering 
av henholdsvis kuben og tetraederet. Denne 
prosessen kan brukes på alle de platonske poly-
ederne og gir da arkimediske polyedere. Det 
samme gjelde for kuboktaederet og for ikosi-
dodekaederet. Prosessen med oppskruing, eller 
«snubbifikering», består i å kutte løs sidene, 
løfte dem, dreie dem med eller mot klokken, og 
fylle mellomrommene med regulære trekanter. 
(figur 2 a og b). Dette gir to varianter av hvert 
tilfelle, høyrevridd og venstrevridd. Akkurat 
som forholdet mellom høyre og venstre hånd. 
I engelskspråklig litteratur brukes betegnelsen 
chiral objects om disse, avledet av det greske 
ordet for hånd, ξειρ. Kanskje vi kan kalle disse 
objektene for skjirale på norsk? 

En viktig invariant som er knyttet til de 
regulære og de semi regulære polyederne er et 
tuppel av naturlige tall. For eksempel vil trippe-
let (3, 6, 6), eller ekvivalent (6, 6, 3) eller (6, 3, 6) 
stå for det trunkerte tetraederet. Dette talltup-
pelet indikerer at i hvert av hjørnene møtes to 
regulære sekskanter og ett likesidet triangel. 
Det lille rombikosidodekaederet har tuppelet 
(4, 3, 4, 5) som indikerer at ved hvert hjørne 
møtes et kvadrat, et likesidet triangel, et kvadrat 
og en regulær femkant, i denne rekkefølgen. 
Det n-gonale prismet er et polyeder med type 
(4, 4, n), mens antiprismet er (3, 3, 3, n). Den 
oppskrudde kuben har invarianten (3, 3, 3, 3, 4) 
for begge versjonene, mens det oppskrudde 
dodekaederet har (3, 3, 3, 3, 5). Dersom vi teller 

de skjirale polyederne i begge versjoner, vil vi få 
15 i stedet for 13 forskjellige. 

Vi skal nå gå i Millers fotspor, og forsøke å 
lage en modell av det lille rombikuboktaederet. 
Vi lager oss da to skåler av papir. Disse to skå-
lene ser vi til venstre i første rekke på illustrasjo-
nen. De er satt sammen av likesidede triangler 
og kvadrater, alle med like lange sider, selvsagt. 
Det er en større skål som vi ser helt til venstre 
og en litt mindre i midten på første rekke. Til 
høyre er de satt sammen til det lille rombiku-
boktaederet.

Figur 3

I andre rekke ser vi at den lille skålen er dreid 
litt, slik at en trekant er kommet i posisjonen til 
ett av kvadratene. Når de to skålene nå settes 
sammen nederst til høyre, får vi Millers poly-

Figur 2a: Trunkering for tetraederet og kuben

Figur 2b: Snubbifikering utført på kuben
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eder. 
Miller gjorde forøvrig senere en betyde-

lig innsats innen klassifikasjonsarbeidet for 
generelle hjørnetransitive polyedere (altså ikke 
nødvendigvis konvekse) som er satt sammen av 
regulære polygoner. 

Det er ikke så usannsynlig om vi antar at 
Arkimedes muligens kjente «Millers polyeder», 
men at han forkastet det fordi han innså at det 
ikke var symmetrisk nok, og at Arkimedes altså 
hadde en dypere forståelse av symmetri enn den 
som nedfelte seg i hans ettertid for de neste to 
tusen årene! 

For mer informasjon vises det til litteraturen 
nedenfor, og bibliografiene i disse bøkene.

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

Elements. New York: Dover Publications.
Holme, A. (2002). Geometry. Our Cultural Heri-

tage. New York: Springer Verlag. Revidert 
utgave, kommer forhåpentligvis på Springer 
Verlag ett av de nærmeste årene. Første 
utgave av 2002 har en feilaktig definisjon av 
semiregulær.

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

matematikkhistorie. Han avslutter avsnittet om 
Leibniz med følgende ord:

Men selv om Newton vant prioritesstri-
den, tapte matematikken i Storbritannia. 
Utveksling av idéer mellom Storbritannia 
og kontinentet stoppet opp, og i Storbritan-
nia arbeidet matematikerne med Newtons 
metoder og notasjon, mens en på kontinen-
tet videreutviklet Leibniz’ fremgangsmåte. 
Siden den siste er mer logisk og lettere å 
bruke, ble det kontinentet som tok ledelsen 
i den matematiske utviklingen for lang tid 
fremover. (s. 319)

Referanser
Det finnes mye litteratur om både Leibniz og 
Newton. Begge etterlater seg en betydelig 
samling av litteratur. Det er videre gitt ut flere 
biografier. Her vil vi bare trekke fram boka omtalt 
innledningsvis:

Bardi, J.S. (2006). The Calculus Wars. Newton, 
Leibniz and the greatest mathematical clash 
of all time. New York: Thunder’s Mouth 
Press.

Ellers inneholder de fleste matematikkhistoriske 
bøker omtaler av denne striden, for eksempel:

Holme, A. (2004). Matematikkens historie 2. 
Fra de arabiske vise til Niels Henrik Abel. 
Bergen: Fagbokforlaget.

Katz, V. J. (1998). A History of Mathematics. An 
Introduction. Second Edition. Reading, MA: 
Addison Wesley Longman.

(fortsatt fra side 43)

En mer interessant konklusjon er likevel 
dette paradokset: Skolen har i realiteten bare 
én måte å vurdere seg sjøl på. De som vil vite 
hvordan det står til, hvordan skolen utvikler 
seg over tid og hvordan nye fagplaner påvirker 
skolen og resultatene i skolen, må spørre gamle 
grinebitere som meg.

Vi er de eneste som veit. Og blant de siste 
som blir spurt.

– Hans Isdahl

(fortsatt fra side 48)
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Ivana Celik

Flotte plakater til klasserommet
Ved flere anledninger har www.matematikk.org 
fått forespørsler fra lærere om ikke vi hadde pla-
kater som aktivt kunne brukes i undervisnin-
gen, i forbindelse med nye matematek og som 
kunne være pynt på veggene i klasserommene.

I år fikk matematikk.org støtte fra BP, Fokus 
bank og Abelprisen og kunne dermed innfri 
lærerens ønsker. Vi har laget en serie på ni pla-
kater hvor innholdet er tilpasset grunnskolen. 
Ett sett er laget for 1.–4. trinn, ett for 5.–7. trinn 
og ett er tilpasset 8.–10. trinn.

Plakater i settet for 1.–4. trinn: Tall, Den lille 
gangetabellen, Geometriske figurer

Plakater i settet for 5.–7. trinn: Statistikk, 
Brøk, Areal og volum

Plakater i settet for 8.–10. trinn: Funksjoner, 
Tallet p, Pytagoras

I august mottok alle landets grunnskoler ni 
matematikkplakater med mulighet for etterbe-
stilling av flere. Alt er gratis og plakatene er også 
fritt tilgjengelige i form av høyoppløselige pdf-
filer på nettstedet www.matematikk.org.

Du ser flere av plakatene forskjellige steder i 
dette nummeret av Tangenten.

Ivana Celik
matematikk.org
post@matematikk.org
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Den 28 och 29 januari nästa år arrangeras Mate-
matikbiennalen 2010 på Stockholmsmässan. 
Matematikbiennalen är Nordens största konfe-
rens om matematikundervisning och har arran-
gerats varje jämnt årtal sedan 1980. Stockholms 
universitet är värd för matematikbiennalerna 
2008 och 2010.

Vid Matematikbiennalen 2008 kom över 
3 000 deltagare från Sverige och våra nordiska 
grannländer. De allra flesta deltagarna är lärare 
på någon nivå från förskola till högskola, men 
även forskare i matematik eller matematikdi-
daktik, skolledare mm. deltar i biennalen. Kon-
ferensspråket är svenska eller något annat av de 
skandinaviska språken, men ett fåtal inbjudna 
kommer att hålla sina föreläsningar på engel-
ska.

Det viktigaste inslaget i matematikbienna-
len är det rika föreläsningsprogrammet. Det 
kommer att bli 9 stycken föreläsningspass och 
i varje pass finns upp till 30 olika föreläsningar 
eller arbetsseminarier att välja mellan. Du gör 
dina val av föreläsningar samtidigt som du 
anmäler dig till biennalen. Det preliminära 
föreläsningsschemat kommer att presenteras 
på vår hemsida i slutet av september.

Ett annat stort inslag är utställningen, som 
består av tre delar. En förlagsutställning där olika 
läromedelsföretag visar upp sina läroböcker och 
andra produkter. En idéutställning där lärare 
visar upp sina projekt och undervisningsidéer. 
En informationsutställning där t.ex. Skolver-

ket, Tangenten och dess svenska motsvarighet 
Nämnaren med utgivaren NCM informerar om 
sin verksamhet. I utställningen kan du mingla 
omkring på rasterna, besöka utställare samt 
möta andra deltagare. De många mötena med 
andra människor är en viktig del av biennalen.

På torsdagskvällen äger den traditionsenliga 
konferensfesten rum. Här bjuds du på en trerät-
tersmiddag, underhållning och dans. Du anmä-
ler dig till festen samtidigt som du gör anmälan 
till biennalen.

Den 1 oktober öppnar anmälningssidan för 
dig som vill delta i Matematikbiennalen 2010. 
Du finner den via en länk från vår hemsida 
www.mnd.su.se/matematikbiennalen. Ju tidigare 
du anmäler dig, desto större är möjligheten att 
det finns platser kvar på de föreläsningar du vill 
besöka. Dessutom får de 1 000 först anmälda 
rabatt på deltagaravgiften, så det lönar sig att 
göra en tidig anmälan. Deltagaravgiften är 4 125 
SEK (inkl. moms), lunch och kaffe ingår båda 
dagarna. Avgiften för konferensfesten är 500 
SEK (inkl. moms). Läs mer på vår hemsida om 
avgifterna och om vilka specialerbjudanden 
som finns.

Ta chansen att utveckla din egen matematik-
undervisning genom att anmäla dig till Mate-
matikbiennalen 2010.

Läs mer om hur du anmäler dig på vår hem-
sida www.mnd.su.se/matematikbiennalen

Frågor kan ställas till matematikbiennalen@
mnd.su.se

Biennalen 2010
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Forlaget Matematik udgav i 2007 en spændende 
og velskrevet lille bog på 60 sider med titlen 
«Billedkunstens geometri». Den er forfattet af 
Finn Egede Rasmussen.

Bogen behandler i to afsnit geometriens store 
betydning for kompositionen i forskellige kunst-
værker med og uden mennesker i billederne.

I det første afsnit vises mange eksempler på 
betydningen af bl.a. linjen, vinklen, trekanten, 
kvadratet, cirklen og ellipsen, parablen, hyper-
blen, perspektivet og det gyldne snit. Velkendte 
begreber fra matematikkens vokabularium alle 
sammen. Der er rigtig mange flotte fotografier 
af kendte og mindre kendte malerier fra ind- 
og udland. Disse er for manges vedkommende 
fotograferet af forfatteren, og det har han gjort 
rigtig godt.

Linjernes betydning fremhæves gennem tal-
rige eksempler. Det drejer sig både om midter-
linjer og diagonaler. Man får at vide at det ikke 
er helt ligegyldigt om det er venstre-højre dia-
gonaler eller højre-venstre diagonaler. «Venstre-
højre er let, lyrisk, thi den følger øjets vej ind i 
billedet [ ] Højre-venstre diagonalen derimod er 
tung, besværlig, dramatisk – den arbejder mod 

bevægelsen i billedet». Citaterne er fra «Øvelse i 
at se på kunst» af Vilhelm Bjerke Petersen.

Der er også glimrende gennemgange af per-
spektivets betydning i billedkunsten, og det 
gyldne snit omtales på mange måder og i mange 
forbindelser.

Bogens sidste afsnit hedder «Guldalderen i 
dansk billedkunst», og det er en redegørelse for 
hvordan en 8. klasse i en uge har arbejdet tvær-
fagligt med emnet. Det er en rigtig god beskri-
velse af hvordan et samarbejde mellem fagene 
historie, dansk, samfundsfag, matematik og bil-
ledkunst er gået op i en højere enhed, og det kan 
absolut anbefales at studere denne beskrivelse.

«Billedkunstens geometri» er en rigtig god og 
anbefalelsesværdig bog fra foreningens forlag. 
Den må I også have stående i reolen.

Bent Dyrby

Finn Egede Rasmussen:
Billedkunstens Geometri
Forlaget Matematik, Danmark
ISBN 978-87-88228-12-0
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En side ved det å lære matematikk er å lære stra-
tegier. Snorre Ostad har i mange år forsket på 
elevers strategibruk og strategiutvikling. I denne 
boken har Ostad samlet både egen og andres 
forskning på området, også internasjonalt. 

Den første delen av boken gir en teoretisk 
innføring i strategier, strategibruk og strategi-
utvikling hos elever med og uten matematikk-
vansker.

Bokens midtre del gir sammen med ressurs-
heftet, en grundig innføring i praktisk gjennom-
føring av kartleggingen og hvordan dette kan gi 
oss et bilde av elevenes strategibruk. Dette gjør 
at kartleggingen er enkel å utføre, så hvem som 
helst kan gjøre det etter han. 

Først tar han for seg ulike addisjonsstra-
tegier, deler disse inn i «backupstrategier» og 
«retrievalstrategier». Dette blir igjen delt inn 
i flere typer enkle og sammensatte strategier. 
Deretter får vi en like grundig innføring i sub-
traksjonsstrategier og multiplikasjonsstrategier 
og til slutt strategier for å løse tekstoppgaver og 
oppstilte oppgaver. Ressursheftet inneholder 
alle oppgavene og observasjonsskjemaer klare 
til bruk. 

Siste del av boken får fokus på strategiopplæ-
ring og forebygging av matematikkvansker. Det 
forklares hvordan noen elever selv oppdager nye 
strategier, mens noen trenger hjelp og de fleste 
profiterer av å få hjelp i denne prosessen. Det 
poengteres viktigheten av lærernes fokus og 
kunnskap om ulike strategier og strategiutvik-
ling. Ostad understreker også hvor viktig for-
holdet mellom strategier og områdespesifikk 
kunnskap er og hvordan opplæringen må bygge 
på forståelse. Ved å ha fokus på strategiopplæ-
ring hjelper man også elevene til å få kunnskap 
om egen læring.

Dette er seriøs forskning presentert i en enkel 
språkdrakt. Boken er tiltalende med gode illus-
trasjoner. Forskningsresultatene presenteres 
ryddig i tabeller og figurer. Men til tross for det 
forskningsbaserte fokus er ikke dette først og 
fremst en bok for andre forskere. 

Boken har flere målgrupper. En kartlegging 
av elevens strategibruk kan hjelpe til å avdekke 
mulige matematikkvansker. Denne boken gir 
derfor et nyttig bidrag for dem som savner godt 
kartleggingsmateriell. 

Siste del av boken handler om den praktiske 
undervisningen som foregår i skolen. 

Her gir boken et viktig bidrag til nåværende 
og framtidige matematikklærere og boken anbe-
fales brukt i lærerutdanningen. Boken anbefales 
som pensum i lærerutdanningen og bør finnes i 
ethvert lærerbibliotek. Dette er nyttig kunnskap 
og en bevisstgjørende repetisjon for alle som 
underviser i matematikk på barnetrinnet.

Grethe Vogt

Snorre Ostad:
Strategier, strategiobservasjon og 
strategiopplæring
Bok&Media
ISBN 978-82-99474-29-0
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Din pedagogikk. Vår teknologi. Effektiv læring.
Send kupongen til fax nummer + 46 8 587 555 90

NaVN:

StilliNg:

SkolENS NaVN og aDrESSE:

MiN E-poSt aDrESSE:

Jeg er interessert i
■ å få mere informasjon om kurs i TI-Nspire CAS.

■ å få mer informasjon om TI-Nspire CAS.

■ å få informasjon om nyheter via e-post.

Kjøp  kalkulatoren og  få med program- vare til PC eller  MAC
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Få et innblikk
matematikkverktøy

i helheten

Se mer på education.ti.com/norge
På vår hjemmeside kan du bl.a. finne eksempelsamlinger for  
TI Nspire™ CAS. Du finner videosnutter med enkle opplærings- 
sekvenser som kan repeteres og stoppes. Og mere kommer. 

Nettsted hvor du både kan hente og legge inn oppgaver eller  
aktiviteter gir materiale til bruk i klasserommet. Lenker til opp-
graderinger og nedlastinger vil du også finne.

Vestfold og  

Troms Fylkes- 

kommuner har valgt  

TI Nspire™ CAS  

programvare for alle 

sine skoler!

Alt-i-ett
Alle IT-hjelpemidler som du trenger i matematikkundervisningen 
samlet i ett verktøy! Kalkulator med symbolregning, dynamisk 
geometri, statistikk, regneark, tekstbehandling og datalogging i 
ett og samme verktøy. Alle applikasjonene har samme intuitive 
og interaktive bruker-grensesnitt. Dermed behøver dine elever 
bare lære det ene verktøyet.

Læring 
TI-Nspire™ familien er utviklet spesielt for vgs-nivå for å støtte 
læring og forståelse av matematikk. Det handler ikke bare om  
å finne raske svar. De dynamiske integrerte funksjonene i  
TI Nspire™ er designet for å eksperimetere med matematiske 
begrep.

Statistiske metoder kan for eksempel forstås bedre når de 
visualiseres trinn for trinn. Dynamisk visualisering hjelper for-
ståelsen. Undersøkelser av variabelsammenhenger kan skje 
med en dynamisk blanding av grafikk, tabeller, beregninger og 
tekst.

Håndholdt kalkulator og software
Du får nøyaktig samme funksjonalitet enten du bruker håndholdt 
eller programvare for pc. En av dem er nok. Programvaren kan 
kjøpes separat, men det blir ennå bedre når du kan arbeide med 
den håndholdte ute og lage ordentlige dokumenter hjemme på 
din PC eller Mac. Du kan skrive tekst, matematiske uttrykk og 
beregninger med pen notasjon, og du kan lage oppgavebesva-
relser med TI Nspire™ software.

Lisenser
Vi har et fleksibelt utvalg av skolelisenser og enkelbruker-
lisenser, og programvaren kan både eies og leies. For mere 
informasjon om en løsning for din skole, kan du ringe oss på 
92665313 eller sende en mail til norway-ti@ti.com
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Nye løsninger fra Casio!

Nye grafiske modeller

Et pluss for den moderne  
matematikk undervisningen!

De nye modellene fra Casio har 
fått ny og mye raskere prosessor.
FX-9860 modellene har fått 
naturlig display som viser uttrykk 
slik de er skrevet i lærebøker.

En rekke nye funksjoner er 
kommet til.

Mer en 1/3 av alle videregående 
skoler har installert skolelisens 
av denne programvaren.

PC løsning finnes for alle 
grafiske modeller og i tillegg 
også for FX-82ES modellen.

En testversjon finnes på 
hjemmesiden:
http://edu.casio.com/

Alltid gode lærertilbud fra Casio! 

Casio Scandinavia AS - Tlf. 55 19 79 90 - Faks 55 19 79 91 - E-post: kjell.skajaa@casio.no - www.casio.no
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Nasjonalt senter  
for matematikk  
i opplæringen
Realfagbygget A4, NTNU
7491 Trondheim
Telefon: +47 73 55 11 42
Faks: +47 73 55 11 40
merete.lysberg@matematikksenteret.no

Elektroniske  
nasjonale prøver
Grethe Ravlo

Årets nasjonale prøver i grunnleggende ferdig-
heter i å kunne regne er vel i havn. Prøvene utvi-
kles ved Matematikksenteret og gjennomføres 
på 5. og 8. trinn. I høst var prøveperioden uke 
39–42, og for første gang var prøvene elektro-
niske. Det foregikk ved at hver elev logget seg på 
nettadressen med brukernavn og passord som 
var hentet fra Utdanningsdirektoratets prøve-
administrasjonssystem (PAS) og et dagspassord 
som måtte hentes fra PAS på selve prøvedagen. 
Elevene hadde 90 minutter til å besvare opp-
gavene. Ingen hjelpemidler var tillatt, men det 
var viktig at elevene hadde papir å kladde på og 
skrivesaker tilgjengelig. Bare svaret på oppga-
vene skulle skrives i det elektroniske systemet. 
Prøvene bestod av omtrent 70 % flervalgsoppga-
ver og resten åpne oppgaver. Alle flervalgsopp-
gavene hadde fire svaralternativer.

Det elektroniske systemet fungerer slik at 
elevene kan gå fram og tilbake i prøvene etter 
eget ønske. Svarene lagres automatisk etter 

hvert som elevene avgir/endrer svarene sine. 
En prøve leveres ikke før eleven har klikket på 
«lever prøve». Hvis en elev av en eller annen 
årsak skulle oppleve å bli «kastet ut av syste-
met», er det bare å logge seg på igjen og fortsette 
der hun/han slapp. Alle avgitte svar er lagret og 
på plass.

På prøvene i regning fikk ikke elevene vite 
poengsummene sine umiddelbart. I samarbeid 
med Utdanningsdirektoratet ble det bestemt at 
tilbakemeldingene til elevene skal formidles av 
læreren og settes inn i en pedagogisk sammen-
heng. Med sitt vanlige brukernavn og passord 
kunne læreren, etter ca. 48 timer, logge seg på 
i Prøvegjennomføringssystemet (PGS), udir.
no/pgselev, og få oversikt over elevenes totale 
poengsummer og poeng på hver oppgave. Den 
enkelte elevs besvarelse på detaljnivå ble til-
gengelig på samme sted da prøveperioden var 
avsluttet. 

Når resultatene er ferdiganalysert, vil elev-
ene som vanlig bli plassert på et nivå ut fra 
poengsummene de oppnår på prøvene. På 5. 
trinn er det tre nivåer, og på 8. trinn er det fem. 
Poenggrensene for nivåinndelingen blir å finne 
i rapportene i PAS når resultatet av analysene 
foreligger. I år vil det bli enklere enn tidligere 
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år for lærerne å «dukke ned» i resultatene for 
egen klasse, fordi rapportene kan tas ut som 
Excelfiler fra PAS. Da kan resultatene direkte 
bearbeides ved å legge inn summeformler etter 
eget ønske. Se for øvrig nærmere beskrivelse av 
dette i Ravlo (2009). 

Veiledning del 1 og del 3 til de nasjonale prø-
vene og eksempeloppgaver har siden i sommer, 
vært tilgjengelig på www.udir.no/nasjonaleprover. 
I løpet av høsten vil årets prøver og veiledning 
del 2 som inneholder fasit, beskrivelse av hva 
hver oppgave måler og typiske feilsvar på noen 
av oppgavene, bli å finne på samme sted. 

Årets regneprøver ble høsten 2008 pilotert 
(prøvd ut) både som papirprøver og elektro-
niske prøver. Dette ble gjort for å finne ut om 
resultatet var avhengig av prøveformen, og om 
det var kjønnsforskjeller forbundet med om det 
var en papirprøve eller en elektronisk prøve. 
Alle utvalgene vi analyserte, var representa-
tive og trukket av Statistisk sentralbyrå (SSB). 
Vi konkluderte med at for våre piloter hadde 
det ingen betydning for resultatet om elevene 
gjennomførte på papir eller elektronisk. Vi fant 
ingen signifikante forskjeller verken når vi så 
på gjennomsnittspoengsummen for hele elev-
gruppen, eller om vi analyserte med hensyn på 
kjønn. Guttene presterte altså tilnærmet likt i 
gjennomsnitt om det var en papirprøve eller en 
elektronisk prøve, og det samme gjorde jentene. 
Pilotene viste imidlertid at guttene gjorde det 
bedre enn jentene både på 5. og 8. trinn i begge 
prøveformene. Vi er spent på om årets nasjonale 
prøver vil vise samme tendens. I år skal vi ikke 
bare analysere et utvalg, men bruke hele mate-
rialet på ca. 60 000 besvarelser på hvert trinn.

Vi anbefaler sterkt at alle benytter seg av vei-
ledningsmateriellet som ligger på utdanningsdi-
rektoratets nettside www.udir.no/nasjonaleprover. 
Matematikksenteret har på forespørsel i 2008 og 
2009, kurset lærere i noen kommuner i pedago-
gisk etterbruk av nasjonale prøver i grunnleg-
gende ferdigheter i å kunne regne. Hvis behov 
er det fortsatt mulig å bestille tilsvarende kurs 
fra Matematikksenteret.

Ravlo, G. (2009). Vurdering med nasjonale prøver. 
Tangenten, 20 (1), 33–37. 

www.udir.no/Artikler/_Nasjonale-prover/
Retningslinjer-og-veiledninger-til-gjen-
nomforing-av-nasjonale-prover-2009/ Lest 
30.09.09

www.udir.no/Artikler/_Nasjonale-prover/Eksem-
peloppgaver-til-nasjonale-prover-2009/ 
Lest 30.09.09

Digitalisering av «Alle 
Teller»
May Renate Settemsdal

Veilednings- og kartleggingsmaterialet «Alle 
Teller» har blitt veldig godt mottatt i skolen, 
og vi har solgt over 6000 håndbøker. Nå har vi 
videreutviklet kartleggingstestene, og sammen 
med Wika Media og Oslo kommune har vi digi-
talisert «Alle Teller». Fra 1. oktober er testene 
tilgjengelige for bruk i skolene. Det er bare selve 
kartleggingstestene som er digitaliserte, ikke 
veiledningskapitlene i håndboka. 

For å kunne ta i bruk kartleggingstestene 
må skolene/kommunen kjøpe brukerkontoer 
til elevene sine fra Matematikksenteret. Elevene 
gjennomfører testen på en PC, og testene rettes 
automatisk. Det betyr at eleven får resultatet 
når testen er fullført, og læreren slipper å bruke 
masse tid på å rette testene. Resultatet blir lagret 
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på elevens profil, og læreren vil kunne gå inn og 
se elevenes resultat. Ellers er alle de mulighetene 
som fantes i retteskjemaet på papirutgaven av 
testene ivaretatt i den elektroniske utgaven. 

Kartleggingstestene var klare til bruk fra 1. 
oktober. Etter det kommer vi til å videreutvikle 
testene og legge til flere tjenester etter hvert. På 
sikt skal læreren også kunne velge, plukke ut og 
skreddersy oppgaver til sine elever.

Det er viktig for oss å poengtere at lærere 
som velger å bruke den digitale versjonen av 
«Alle Teller» også trenger å bruke selve hånd-
boka med veiledningsmaterialet, skjemaer og 
referanser. Det er i selve håndboka læreren 
finner informasjon om hvordan han/hun skal 
legge til rette undervisninga for å hjelpe elevene 
med de misforståelsene/misoppfatningene som 
kartleggingstesten eventuelt avdekket.

Å kunne regne i 
fag – utvikling av 
etterutdanningstilbud
Svein H. Torkildsen
Ved innføring av LK06 ble også begrepet grunn-
leggende ferdigheter innenfor fem områder intro-
dusert:
– å kunne uttrykke seg muntlig
– å kunne uttrykke seg skriftlig
– å kunne lese
– å kunne regne
– å kunne bruke digitale verktøy

Disse grunnleggende ferdighetene skal det 
arbeides med i alle fag. Som ved all innføring 
av nye begrep, oppstod det raskt spørsmål om 
hva dette innebærer. Hvordan arbeide med 
den grunnleggende ferdigheten å kunne regne 
i språkfag? Mange lærere føler seg usikre, og 
det tar tid før lærere har et godt grep om slike 
utfordringer.

Det er verd å merke seg at bruken av begre-

pet grunnleggende ferdigheter slik det er brukt i 
LK06 ikke er den samme som i det mer kjente 
grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopp-
læring (GLSM). GLSM dreier seg om den første 
innlæringen på disse områdene, det som typisk 
foregår de første årene i grunnskolen. Grunn-
leggende ferdigheter i LK06 er knyttet til alle 
fag i hele skoleløpet opp til og med andre år i 
videregående skole for noen fags vedkommende. 
Foruten den korte omtalen av de grunnleggende 
ferdighetene knyttet til hvert fag i planen, peker 
Utdanningsdirektoratet på at «Grunnleggende 
ferdigheter er integrert i kompetansemålene der 
de bidrar til utvikling av og er en del av fagkom-
petansen.» (www.udir.no).

På statsbudsjettet er det bevilget et betydelig 
antall millioner kroner for å gi lærere nødvendig 
etterutdanning. Kunnskapsdepartementet ved 
Utdanningsdirektoratet har bevilget midler til 
utvikling av etterutdanningstilbud med materi-
ell blant annet for den grunnleggende ferdighe-
ten å kunne regne. Matematikksenteret har en 
koordinerende rolle i forhold til oppdraget som 
gjelder regning i fag. Hensikten med oppdra-
get er å sikre tilbud om etterutdanning av høy 
kvalitet i alle regioner skoleåret 2009/2010 i den 
grunnleggende ferdigheten å kunne regne.

Faglige føringer
Utdanningsdirektoratet har lagt følgende førin-
ger til grunn for det faglig innholdet i etterut-
danningstilbudene:
– regning som grunnleggende ferdighet i alle 

fag
– hvordan observere og vurdere elevenes 

regneferdigheter
– regnevansker og tiltak
– regnestrategier og forståelse
– hvordan kommuniseres tall, målinger, 

statistikk, grafer m.m. i tekster

Utdanningsdirektoratet er opptatt av at arbeidet 
med opplæring i de grunnleggende ferdighetene 
må innarbeides i skolens planer. Skoleledere 
kan derfor også være en målgruppe for noen av 
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etterutdanningstilbudene.

Tilbydere
Følgende universitet og høyskoler vil stå som 
tilbydere av dette etterutdanningstilbudet:
– Høgskolen i Østfold
– Høgskolen i Oslo
– Høgskolen i Vestfold
– Universitetet i Agder
– Universitetet i Stavanger
– Høgskolen i Bergen
– Høgskolen i Sør-Trøndelag

Planer og materiellutvikling
Sammen med Matematikksenteret utarbeider 
disse institusjonene planer for etterutdannigs-
tilbudet og materiell som kan benyttes til etter-
utdanningen. Alle institusjonene er representert 
med lærerutdannere i matematikk, men lærer-
utdannere fra andre fagområder deltar også i 
arbeidet.

I føringene for arbeidet med etterutdannin-
gen heter det at
– Omfanget på etterutdanningstilbudene 

til lærerne skal normalt ligge på to til tre 
samlinger à en til tre dager

– Tilbudene skal ha et fleksibelt og prak-
sisnært innhold og en organisering som 
tilrettelegger for refleksjon og utprøving 
mellom samlingene, om mulig med oppføl-
ging fra kurstilbyder mellom samlingene

– Tilbudene skal tilpasses det nivået lærerne 
underviser 

– Tilbudene skal så langt som mulig relateres 
til veiledningsmateriellet som direktoratet 
utarbeider som støtte til lokalt læreplan-
arbeid, samt annet relevant materiell som 
kartleggingsprøver, nasjonale prøver mv. 

Et arbeid for framtiden
Etterutdanningstilbudene og materiellet skal 
være fritt tilgjengelig for alle universiteter og 
høgskoler i den etterutdanningen de tilbyr. 
En ny lærerutdanning er under utforming, og 
de fem grunnleggende ferdighetene vil få sin 

selvsagte plass i denne utdanningen. Det er 
all grunn til å tro at arbeidet med etterutdan-
ningen i de grunnleggende ferdighetene vil få 
betydning for de som skal utdanne lærere i den 
nye lærerutdanningen.

Ta kontakt
Midlene til denne etterutdanningen er tildelt 
fylkesmennene som har fordelt dem på skoleei-
erne. Skoleeierne kan henvende seg til institu-
sjoner i sin region og be om tilbud på et etter-
utdanning i den grunnleggende ferdigheten å 
kunne regne. De nevnte sju institusjonene er 
forpliktet til å holde et visst antall kurs for sko-
leeiere i sin region. Andre institusjoner kan tilby 
kurs i den grad de har kapasitet til det. 

Matematikksenteret kan også tilby disse 
kursene. Det gjelder spesielt om skoleeier ikke 
finner et universitet eller en høyskole i sin region 
som kan påta seg oppdraget. Forespørsel kan 
sendes til ms@matematikksenteret.no.

ENTER, Nasjonal 
spredningsmodell for 
mentor-/matematikk-
treningsprogram
Jon Walstad
De siste årene har det vært gjort mye for å få 
elever interesserte i realfag og motiverte for å ta 
fatt på studier innenfor MNT-området. Eksem-
pler på dette er de mentorprogrammene som 
har vært gjennomført ved UiO (TENK) og ved 
NTNU (SEIRE). Begge tiltakene har vært støttet 
av Kunnskaps departementet. Hovedidéen har 
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vært at studenter i realfag/teknologi skal virke 
som mentorer for elever i videregående skole. 
Både TENK og SEIRE har vært drevet av stu-
dentene selv. 

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet 
er det nå utarbeidet forslag til rammer for en 
nasjonal modell for et mentor-/ matematikk-
treningsprogram. På sikt tenkes modellen 
gjennomført på de (fleste) institusjonene i UH-
systemet som har matematikkundervisning og 
matematikkstudenter på tilstrekkelig høyt nivå. 
Modellen er basert på det som er gjort i TENK 
og SEIRE og har fått navnet ENTER.
– ENTER skal være et studentdrevet motiva-

sjonsprogram hvor studenter fra realfaglige 
studier er mentorer som gir matematikk-
trening og fungerer som rollemodeller for 
elever fra 10. klasse på ungdomstrinnet og 
1. klasse på videregående nivå. Tilbudet 
er gratis for elevene og tilbys nasjonalt. 
Arbeidslivet deltar på sosiale arrangemen-
ter med presentasjoner fra sin virksomhet.

– ENTER vil være en fellesarena for ungdom, 
studenter og arbeidsliv, som bygger bro 
mellom de ulike nivåene i utdanningssek-
toren og mellom denne og arbeidslivet. 

– Erfaringene fra TENK og SEIRE indikerer 
at ENTER vil gi ungdom økt mestringsfø-
lelse i matematikkfaget, styrke motivasjon 
og gi bedre grunnlag for studievalg. I til-
legg er det god grunn til å tro at tiltaket vil 
redusere frafall både i videregående opplæ-
ring og i høyere utdanning. 

– ENTER skal bidra til økt rekruttering 
til realfaglige studier og økt interesse for 
realfagene i et samfunnsperspektiv. Økt 
rekruttering av jenter til realfag og spesi-
elt på fagområder der kjønnsdelingen er 
skjev er også en målsetting. Primært skal 
ENTER omfatte mentorhjelp i matematikk. 
Senere kan ordningen muligens utvides til 
å gi mentorhjelp i andre realfag. ENTER 
som modell er også overførbar til flere 
andre fag. 

Eierskap 
Matematikkmentorordningen driftes av studen-
ter på høgskole /universitetsnivå og eies av de 
involverte partene: skoleeier (kommune/fylkes-
kommune) og utdanningsinstitusjon (høgskole/
universitet). RENATEsenteret skal ha det nasjo-
nale koordineringsansvaret.

Finansiering 
ENTER gjennomføres på hvert utdannings-
sted med like økonomiske vilkår og så langt 
det lar seg gjøre etter samme mal. Erfaringene 
fra TENK og SEIRE tilsier at mentorene må få 
økonomisk godtgjøring. 

Det er bevilget 1 million kroner fra Kunn-
skapsdepartementet for oppstart av mentorpro-
sjekter. Disse midlene skal også brukes i spred-
ningsarbeidet av den nasjonale modellen. Det er 
laget kravspesifikasjoner for at prosjekter kan få 
tildelt oppstartsmidler. Ved full nasjonal spred-
ning er driftsutgiftene beregnet til 6,5 millioner 
kroner årlig. For å få til dette er det lagt fram 
forslag om statlig finansiering. 

Mentorkurs 
Mentorene trenger en form for opplæring og en 
det skal utvikles en felles kurspakke for mento-
rene. Kurset holdes hvert semester for nye men-
torer og baseres på tre hovedområder: Fag og 
fagdidaktikk, MNT-fagene i et samfunnsperspek-
tiv og kommunikasjon med ungdom. Matema-
tikksenteret vil ta ansvar for den fagdidaktiske 
delen av kurset.

Næringslivets bidrag 
NHO sentralt vil formidle kontakt mellom det 
regionale NHO-kontor og framtidige ENTER-
ordninger i oppstartfasen. NHO vil være binde-
leddet mellom studentene og lokalt næringsliv. 

Alle som har vært mentorer og gjennomført 
de obligatoriske kursene vil få en attest som en 
dokumentasjon på det de har gjort.
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Kengurusidene
Anne-Gunn Svorkmo
Inneværende skoleår inviteres også elevene på 9. 
og 10 trinn til å delta I Kengurukonkurransen. 
Fra og med 2010 vil det da finnes tre ulike opp-
gavesett å velge mellom:
• Ecolier for elever på 4. og 5. trinn
• Benjamin for elever på 5., 6. og 7. trinn
• Cadet for elever på 9. og 10. trinn

I dette nummeret av Tangenten presenteres et 
utvalg av tidligere cadet-oppgaver. Oppgavene er 
lastet ned fra de svenske kengurusidene (www.
ncm.gu.se/kanguru/) og oversatt til norsk. På 
samme nettside finnes fasit, korte løsninger og 
tips til hvordan man kan arbeide videre med 
oppgavene. Hver oppgave nedenfor er merket 
med nummer, årstall og vanskegrad. De som er 
interessert i å sjekke løsningen på oppgaven, vil 
da enklere finne fram til fasiten. 

Oppgavene kan brukes som problemløsings-
oppgaver, ukas nøtt, samarbeidsoppgaver eller 
rett og slett som en forberedelse til Kenguru-
konkurransen.

Lykke til med problemløsingen!

4/2009 (3 poeng)
Fire gutter og fire jenter var på fest. Guttene 
danset bare med jenter, og jentene danset bare 
med gutter. Etter festen spurte vi hver av dem 
hvor mange ulike personer de hadde danset 
med. Guttene svarte: 3, 1, 2, 2. Tre av jentene 
svarte: 2, 2, 2. 

Hva svarte den fjerde jenta?
A: 0 B: 1 C: 2 D: 3 E: 4

19/2009 (5 poeng)
Romeo skrev en rad med flere ulike positive hel-
tall. Alle tallene var mindre enn 11. Julia under-
søkte tallene og oppdaget noe interessant. Hvert 
tall i raden var delelig med sitt nabotall. Hvor 
mange tall kan Romeo maksimalt ha skrevet? 
A: 6 B: 7 C: 8 D: 9 E: 10

5/2009 (3 poeng)
Hvor stor brøkdel av det største kvadratets areal 
utgjør det lille svarte kvadratet?

 

A: 1/100 B: 1/300 C: 1/600 
D: 1/900 E: 1/1000

17/2008 (5 poeng)
Ei jente snakker alltid sant på torsdager og fre-
dager, hun lyver alltid på tirsdager og på de 
andre dagene blander hun løgn og sannhet. Sju 
dager etter hverandre spurte man henne hva 
hun het. 

De seks første dagene svarte hun i tur og 
orden: Janne, Berit, Janne, Berit, Pia, Berit.

kenguru    sidene
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Hva svarte hun den sjuende dagen?
 

A: Janne B: Berit C: Pia 
D: Maria E: Noe annet

20/2009 (5 poeng)
Figuren under viser en regulær nikant. To av 
sidene forlenges og møtes i punktet P. 

Hvor stor er vinkel v? 

v P

A: 40° B: 45° C: 50° D: 55° E: 60°

11/2008 (4 poeng)
Fire sirkler med radius lik 6 cm tangerer hveran-
dre. Sirklene er innskrevet i et rektangel. Punk-
tet P er et hjørne på rektanglet, og punktene Q 
og R er tangeringspunkter. 

Hva er arealet av trekant PQR? 

R

Q P

A: 27 B: 45 C: 54 D: 108 E:180

12/2009 (4 poeng)
1/5 og 1/3 er merket av på tallinja. Hvor skal 1/4 plasseres?

1/5 1/3A B C D E

A: A B: B C: C D: D E: E
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Matematikk – Utvikling 
gjennom nettverk (MUN) 
Jon Walstad

I perioden 2004–2007 gjennomførte Stiftel-
sen IMTEC (International Movement Towards 
Educational Change) og Matematikksenteret et 
utviklingsprosjekt for 10 grunnskoler i Midt-
Norge. Opplegget for prosjektet finnes på www.
matematikksenteret.no under Prosjekter. Fra og 
med høsten 2009 skal prosjektet videreføres for 
videregående skole. Her skal det også bygges opp 
et nettverk av 10 skoler fra 5 fylker. Deltakende 
skoler har kommet til gjennom henvendelser til 
Fylkeskommunene. Foreløpig er fylkene Roga-
land, Hordaland, Møre og Romsdal og Sør-
Trøndelag med. I skrivende stund arbeides det 
med å få med ett fylke til, sannsynligvis Hed-
mark. Prosjektet legger opp til en ganske tett 
oppfølging fra IMTEC og NSMO og kan ikke 
være større enn at vi klarer å holde god kvalitet 
på det vi gjør. Idéen bak prosjektet er at skolene 
skal samarbeide tett med hverandre i 3 år både 
for å inspirere og utfordre hverandre. I praksis 
betyr dette at skolene må arbeide langs to akser: 
De må være villige til å gi av sine egne erfaringer 
og de må kunne ta i mot innspill fra de andre. 
Hele prosessen skjer i samarbeid med IMTEC 
når det gjelder skoleutviklingen og Matema-
tikksenteret for det fagdidaktiske aspektet. 
Prosjektet avsluttes etter planen i vårsemesteret 
2012 og ambisjonen er at nettverkets resultater 
da skal være nasjonalt interessante.

Erfaringene fra prosjektet skal dokumen-
teres og spres, slik at andre kan bruke dette 
som modell for utvikling. Skoler som er med i 
prosjektet, kan bli bedt om å være bidragsytere 
på konferanser og medforfattere av artikler og 
idéhefter. 

Som utgangspunkt for å delta har skolene to 
hovedønsker:
– Systematisk skoleutvikling med fokus på 

matematikk.

– Videreutvikling både av skolen og av mate-
matikkundervisningen i en utfordrende og 
forpliktende dialog med andre skoler og 
fagmiljøer.

Organisering og arbeidsmetoder
– Skolene etablerer en prosjektgruppe med 

lærere og med rektor eller en annen repre-
sentant for skolens ledelse. 

– Lederrepresentantene utgjør en sty-
ringsgruppe for prosjektet sammen med 
IMTEC.

– Alle skolene utgjør et stort nettverk og 
møtes i fellessamlinger 4 dager (2 x 2 
dager) pr. år. Her er teoretisk bakgrunn, 
erfaringsdeling og arbeid med utviklings-
prosjekter sentrale tema. Fellessamlingene 
blir lagt til Trondheim og utgiftene til dette 
påløper den enkelte skole.

– De 2 skolene i hvert fylke møtes i tillegg 
utenfor fellessamlingene til tettere og 
dypere samarbeid gjennom ”kritisk venn”-
metodikk.

– Hver enkelt skole får 1 gang pr. semester 
veiledning både knyttet til skoleutvikling 
og til matematikkfaget.

– Pris for å delta er NOK 30.000 pr skole pr 
semester. Da kan den enkelte skole stille 
med inntil 5 personer.

– Alle endringer som kan bli gjort gjennom 
prosjektet, vil bli drøftet med deltakerne.

Forventninger til skolene
Som skissen ovenfor viser, vil de skolene som 
deltar får mye igjen for innsatsen sin. Samtidig 
er det en del forventninger som stilles for at pro-
sjektet skal bli vellykket:
– Alle skolene skal planlegge og gjennomføre 

et utviklingsprosjekt knyttet til matema-
tikkfaget.

– Alle skolene skal være åpne for organisa-
toriske endringer som konsekvens av de 
faglige endringene.

– Alle skolene skal kunne delta og bidra inn i 
både det store og det lille nettverket.
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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, Øvre Romerike
Fra videregående skole
Ann-Mari Jensen, Meløy,
Sidsel Ødegård, Stavanger (leder)
Fra høgskole/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, 932 95 547

Lokallagssamling
Helgen 05.–07. februar 2010 skal LAMIS ha sin årlige lokallagssamling. I år skal vi være på Radisson 
SAS Airport Hotel. Hotellet ligger rett ved Gardermoen, og man behøver kun å krysse veien for å 
komme til hotellet – ca. 100 meter til fots. LAMIS dekker utgiftene til to personer fra hvert lokallag. Så 
gå i gang med å bestille reisen. Forslag til temaer sendes anja@lamis.no. Mer informasjon kommer 
i eget skriv til lokallagene i oktober. Påmeldingsfrist 1. november 2009.
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Lederen har ordet
Sidsel Ødegård

Høsten er godt i gang og det er 
også skoleåret. Det har vært en 
høst med fokus på stortingsvalg, 
og da er det jo alltid spennende 
å følge med på alle løfter som 
avgis for å oppnå flertallet. Som 
nok alle har fått med seg fikk 
de ”rødgrønne” fornyet tillit og 
i skrivende stund er de i ferd 
med å legge regjeringskaba-
len. Det som da er spennende i 
denne sammenhengen er hvem 
som vil få ansvar for barnehage, 
skole og høyere utdanning. I 
valgkampen har det vært fokus 
både på lærerutdanningen og 
på arbeidsforholdene i skolen. 
Kunnskap og kompetanse har 
vært viktig i skoledebatten. Det 
er stor enighet om at noe bør 
gjøres for å sikre utdanning av 
godt kompetente lærere sam-
tidig som det er viktig å sørge 
for at lærernes arbeidssituasjon 
bedres. Etterutdanning og faglig 
utvikling er viktige virkemiddel for 
å beholde lærerne i skolen sier 
alle de tre partiene. Det er også 
et ønske om å øke lærertetthe-
ten. Det betyr flere pedagoger 
inn både i skole og barnehage. 
Samtidig åpner de ”rødgrønne” 
for å få andre yrkesgrupper inn i 
skolen slik at læreren får mer tid 

til undervisning. Skal en få rekrut-
tere flere folk inn i skolen må en 
sørge for at det vil være attraktivt 
å arbeide i skolen. Da må både 
lønn og fysiske arbeidsforhold 
være gode. 

Mange elever i videregående 
utdanning opplever sin skole-
hverdag for teoretisk, og drop-
out er et problem. Undervisnin-
gen i yrkesfagene i videregående 
opplæring skal derfor gjøres mer 
faglig relevant og virkelighetsnær, 
og med større fleksibilitet slik at 
man kan ta hensyn til elevers 
ulike behov. De vil derfor vide-
reutvikle lærlingeordningen og 
forsøkene med praksisbrev og 
etablere en praksisvei som et 
ordinært løp mot full fagutdan-
ning, der hele opplæringen fore-
går i arbeidslivet. Forslaget om 
rett til lærlingeplass er kanskje 
ikke like lett å gjennomføre, for 
her må de ulike bransjene også 
se nytten av det. Alle de gode 
planene vil koste penger, la oss 
håpe det er vilje til å gjennomføre 
i allefall noen av dem.

I en periode med mye valg-
kamp og meningsmålinger 
finnes det daglig spennende og 
virkelighetsnære situasjoner i 
avisene som lett kan gjøres om 

til undervisningsopplegg. En god 
idé er å ta tak i de rykende ferske 
meningsmålingene og bruke de 
sammen med sine elever. Her 
dekkes mange mål i fagpla-
nen, og muligheten er der for at 
elevene skal engasjere seg litt i 
verden utenfor skolen samtidig 
som de ser nytten av matematikk 
i hverdagen.

Sentralstyret i LAMIS har hatt 
sitt første møte denne høsten, og 
der er vi i gang med å planlegge 
neste lokallagssamling som går 
av stabelen i begynnelsen av 
februar. Etter gode innspill fra 
lokallagene i sommer, prøver vi 
å oppfylle noen av ønskene som 
kom fram. En ting er sikkert, vi 
ønsker oss faglige innspill med 
gode diskusjoner samtidig som 
vi skal bli gode i det å drive orga-
nisasjonen. Vi ønsker blant annet 
å diskutere om LAMIS skal være 
mer synlig i den offentlige skole- 
og utdanningsdebatten. Det er 
viktig å ha med seg at vi ønsker 
LAMIS skal være en organisasjon 
for alle som underviser i mate-
matikk, uavhengig av politisk 
ståsted. Gode innspill mottas 
med takk.
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Tv-serien «Blanke ark»
Tommy Nordby, Lene Heibø Knudsen

Skolen og situasjonen for lærere 
og elever har i høst blitt tema 
og TV-underholdning i beste 
sendetid. Serien Blanke ark på 
TV-Norge viser at det er mulig å 
oppnå bedre resultater hos elev-
ene om man er villig til å jobbe 
på nye måter. Avgjørende er det 
også at man som lærer får moti-
vert elevene til å jobbe selv. I 
serien Blanke ark jobbes det sys-
tematisk og målrettet med blant 
annet konkretiseringsmateriell. 

Med blanke ark  
og fargestifter til …
I denne artikkelen ønsker vi å 
fokusere på noe av det vi mener 
bidrar til at lærer Håvard Tjora 
lykkes i Blanke ark. Bruk av 
konkretiseringsmateriell ved 
innlæring av brøk mener vi er 
en suksessfaktor. I denne sam-
menhengen er konkretiserings-
materiell utstyr som er laget for 
å hjelpe elevene til å forstå nye 
begreper, og gi støtte til å forstå 
logikken begrepene er bygd opp 
rundt. 

I serien1 følger Blanke ark 
åtte niendeklassinger som sliter 
med det mest grunnleggende i 

undervisningen. I matematikkfa-
get henger de blant annet langt 
etter i brøk, og er i ferd med å gi 
opp. I serien gis de en sjanse til 
å ta igjen de andre i klassen, få 
selvtilliten tilbake og ikke minst 
lysten til å lære. Mange elever 
får et godt læringsutbytte av den 
undervisningen de får på skolen. 
Det finnes mange gode lærere i 
skolen i dag, og Håvard Tjora er 
et eksempel. Blanke ark-serien 
synliggjør likevel at dagens skole 
ikke fungerer optimalt. Mangel 
på tilpasset undervisning har 
ført til at disse elevene falt av 
innenfor viktige faglige emner 
allerede på barneskolen. I Blanke 
ark presenteres vi for en tydelig 
lærer gjennom Håvard Tjora. Han 
jobber bevisst for og har evne og 
vilje til å skape gode relasjoner 
til elevene. Samtidig stiller han 
tydelige faglige krav som følges 
opp.

I serien legges det stor vekt på 
kartlegging av den enkelte elevs 
sterke sider og hvordan hver elev 
lærer best. Denne kunnskapen 
hjelper både lærere og elever i 
videre læringsarbeid2. Læreren 
bruker kunnskap om elevene 

ved sin planlegging av innlærin-
gen av nytt lærestoff. Det samme 
gjelder for elevene. De skal bruke 
kunnskap om seg selv og sine 
preferanser når de skal arbeide 
og lære seg noe. De lærer seg 
med andre ord å lære å lære. 

Blanke ark er ikke noe reali-
tyshow hvor noen taper og en 
vinner. Her fremstilles alle elevene 
som vinnere på hvert sitt område. 
Elevene sitter igjen med en bedre 
opplevelse av seg selv som elev 
og som lærende. Serien har fått 
mye oppmerksomhet i mediene, 
og det er tydelig at den enga-
sjerer og skaper debatt. Etter at 
serien startet 6. september, får 
lærer Håvard Tjora og TV-Norge 
daglig henvendelser fra foreldre 
og elever som ønsker å vite mer 
om det pedagogiske opplegget 
bak serien. Matematikkvansker 
og etterlysning av støttemateriell 
er et tema som går igjen. 

Eksempler på henvendelser3:
«Vi har startet med å lese 30 
minutter hver dag, men når det 
gjelder matte hvor finner en 
«utstyr» som dere bruker? Det 
er jo helt fantastisk å se enkelte 
som brått forstår ting når de får 
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det visualisert. 
Takk for at dere tar et «oppgjør» 
med skolen :-)»
Innsendt av: Arild

«Hverken skole eller PPT kan 
hjelpe oss med å finne læremidler 
i matematikk for praktisk læring. 
Så mitt spørsmål blir: Hvor får jeg 
tak i dette?»
Innsendt av: evang

Teori og praksis
Vi som forfatter denne artikkelen 
har flere års erfaring som kurs-
holdere for Pedagogisk senter i 
Skien kommune og for Matema-
tikksenteret. Vi har holdt mange 
kurs hvor et av hovedelementene 
har vært å gi lærerne en grundig 
opplæring i blant annet MILL4 
og bruk av konkretiseringsma-
teriell i undervisningen. Vi kan få 
gode kursevalueringer og inspi-
rerende tilbakemeldinger, men 
noen spørsmål blir vi aldri helt 
ferdige med å reflektere over: Blir 
det teoretiske omsatt til praksis? 
Brukes konkretiseringsmateriellet 
pedagogisk riktig og aktivt over 
tid? Blir det som presenteres 
på kurs brukt mer tilfeldig som 
«pedagogiske stunt»? Vi vet at 
alt endringsarbeid på alle nivåer 
i skolen tar tid, og vi vet også at 
endring av undervisningspraksis 
oppleves utfordrende for mange 
lærere. Første avgjørende faktor 
er at lærerne ser behovet for og 
ønsker en endring.

Mesteparten av undervisnin-
gen i Blanke ark har skjedd i klas-
serommene til hver enkelt elev. 
Klassene og faglærerne til de åtte 

elevene i Blanke ark har dermed 
også vært med i prosjektet. 
Lærerne i Blanke ark har deltatt 
på kurssamling for å få en innfø-
ring i de pedagogiske teoriene, 
metodene og materiellet som 
brukes i serien. I serien brukes 
mange og varierte hjelpemidler 
som konkretiseringsmateriell, 
ulike spill og oppgaver. I disse 
klassene, som i mange andre, 
lærer ikke alle elevene best ved å 
lytte til forklaringer og regler pre-
sentert av læreren. Mange lærer 
best ved å møte utfordringer 
og problemstillinger med blant 
annet konkretiseringsmateriell, 
ved å snakke med hverandre 
og læreren om hva de vil gjøre 
og hva de tenker. Variasjon og 
ulike tilnærminger til fagstoffet 
er kjente og viktige didaktiske 
prinsipper.

Konkretiseringsmateriell i 
matematikk
Konkretiseringsmateriell er ikke 
materiell som er laget for å vise 
matematikk anvendt i praksis. 
Selv om elevene tar fram en ter-
ning eller en brøkstav, driver de 
ikke automatisk med praktisk 
matematikk eller anvendelse av 
begreper. Dette er det viktig å 
være klar over. Konkretiserings-
materiell brukes for å synliggjøre 
begrepene og hjelpe elevene til 
å finne en logisk mening i dem. 
Det er samtidig mulig for elevene 
selv å oppdage logiske brister i 
måten de tenker på. Slik kan de 
i samarbeid med lærer rydde 
opp i misforståelser og misopp-
fatninger. I Blanke ark ser vi gode 

eksempler på bruk av brøksirkler 
og brøkstaver. Eksempelvis kan 
det være at en elev adderer brøk 
med ulike nevnere ved å addere 
tellerne med hverandre og nev-
nerne med hverandre slik: 3/4 + 
3/8 = 6/12. Bruk av brøksirkler 
med brøkverdiene i regnestyk-
ket vil vise at de to brøkene som 
summeres er mer enn en hel til 
sammen, mens brøken i svaret 
til elevene er det samme som en 
halv. Eleven vil kunne oppdage 
feilen selv. Noe konkretiserings-
materiell brukt i matematikk er 
også egnet for å øve opp ferdig-
heter. Et eksempel på dette er 
såkalte regnenøkler. 

For å bruke konkreter på en 
god måte i matematikkunder-
visningen, må lærere være godt 
kjent med hensikten og bruken 
av det. Manglende fagkunnskap 
om bruk av konkreter kan føre 
til en overfladisk bruk, eller mer 
aktivitet for aktivitetens skyld. 
Det er viktig på forhånd � før det 
presenteres i klasserommet � å 
prøve det ut selv eller gjerne i 
samarbeid med kolleger. 

For å lykkes med bruk av kon-
kretiseringsmateriell i klasserom-
met er det fire overordnede prin-
sipper som vi ser at det er viktig 
å følge5: 

1. Konkretiseringsmateriell intro-
duseres på en ordentlig måte. 
Hva er hensikt og mål med å 
bruke dette?

– Bruk overheadversjon av 
materiellet der dette finnes. Der-
etter må elevene bli litt kjent med 
materiellet. Gi gjerne elevene litt 
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tid til fri eksperimentering. Intro-
duser aktivitetene og vis hvordan 
du vil at elevene skal jobbe med 
utstyret, uten at du avslører noen 
løsning av oppgavene. 

2. Modellering er en svært viktig 
fase som lett kan glemmes. Det 
at læreren «går på scenen» for 
å vise hvordan man løser ulike 
oppgaver, er avgjørende for 
mange elever. 

– Modellering hjelper elevene 
til å forstå hva læreren ønsker av 
dem. Ved innføring og bruk av 
konkretiseringsmateriell er det 
viktig å modellere mye, gjentatte 
ganger og å bruke enkle eksem-
pler. Elevene må lære bruken av 
materiellet godt slik at de etter 
hvert kan bruke dem selvsten-
dig.

3. Gi elevene veiledning og støtte 
i læringsarbeidet og gi elevene 
god tid til dette. 

– Elevene får prøve seg på 
egen bruk av materiellet uten å 
bli vurdert, men får tilbakemel-
ding fra lærer. Tenk over hvordan 
du kan være en pådriver og en 
inspirator som gir elevene lure 
tips og idéer til hvordan de kan 
undersøke og utforske.

4. Etter hvert som elevene blir 
trygge i bruk av konkreter kan de 
drive med selvstendig arbeid. 

– Det er viktig at konkretise-
ringsmateriellet er lett å holde 
orden på. Materiellet bør være 
tilgjengelig for elevene også når 
de arbeider med oppgaver fra 
læreboka. Det skal aldri være 

flaut å jobbe med konkreter. 
På bildet ser vi to elever fra 

Blanke ark arbeide selvstendig 
med konkreter som støtte til 
arbeidet med matematikkopp-
gaver.

Mange lærere kvier seg for å 
bruke konkretiseringsmateriell 
fordi de opplever at det blir uro i 
forbindelse med arbeidet. Det er 
da viktig å skille mellom kreativ 
og positiv matematisk støy og 
generell uro som er utenomfaglig 
og negativ for gruppens læring. 
Sunn fornuft går aldri av moten! 
Viktigheten av god klasseledelse 
fra lærerens side, ser vi på som 
et fundament for elevenes aktive 
bruk av konkreter. Timene må ha 
tydelig og klar struktur, tydelige 
mål og forventet arbeidsinnsats. 
Ikke minst er det viktig å synlig-
gjøre forventet resultat av arbei-
det for elevene for så å følge opp 
i etterkant.

Mestringsforventninger
Elevenes læring handler om 
endring av atferd, tenkning og 
opplevelser som resultat av nye 
erfaringer. Håvard Tjora i Blanke 
ark har gjort en god jobb med 
å skape mestringsforventninger 
hos elevene. Med nye innfalls-
vinkler til læring, og med en 
opplevelse av å mestre nye mål, 

er utviklingen elevene opplever 
i Blanke ark oppsiktsvekkende. 
Med endringsvilje og innsats 
viser disse elevene at det er 
mulig å snu. I programmene er 
vi vitne til mange aha-opplevel-
ser, og i hver episode ser vi flere 
gjennombrudd hos elevene. Å se 
hvordan selvtilliten deres stadig 
øker håper vi er inspirerende for 
mange lærere, og kanskje noen 
ser behovet for og ønsker en 
endring.

Noter
1 www.maxdome.no
2 Se www.tvnorge.no  

– Om Blanke ark-meto-
den. Se også episode 1 
på www.maxdome.no

3 Utdrag fra e-poster sendt 
Håvard Tjora på nettmøte 
(db.no) tirsdag 29. sep-
tember 2009

4 MILL, forkortelse for 
Mange Intelligenser (MI), 
Læringsstrategier (L) og 
Læringsstiler (L)

5 Carol Santa (Prosjekt 
CRISS): Prinsipper for 
innlæring av læringsstra-
tegier
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LAMIS Bodø

14. januar 2004 så et LAMIS-
lokallag i Bodø dagens lys. Den 
gang møtte 12 matematikklærere 
til stiftelsesmøte, og et styre ble 
valgt. Dette styret bestod av fire 
medlemmer med varamedlem-
mer. Fem år etter, på årsmøtet i 
2009, ble det valgt et styre som 
bestod av fire fra det opprinne-
lige styret – to som regulære 
medlemmer og to som vara. Når 
aktiviteten og engasjementet har 
vært varierende, har denne kon-
tinuiteten bidratt til å gi en viss 
stabilitet, og hjulpet til å opprett-
holde lokallaget. Rekrutterings-
arbeid er en stor utfordring for 
oss i LAMIS Bodø.

Til årsmøter i perioden 2005 til 
2009 har det møtt rundt 10 med-
lemmer hver gang – ikke impo-
nerende i en by der målgruppen 
i distriktet vårt teller langt over 
1000 personer. Vi ble imidlertid 
svært fornøyd da Svein Torkildsen 
samlet 36 på et medlemsmøte, 
– og Oddveig Øgaard hadde 18 
førskolelærere som interesserte 
tilhørere til tema «Matematikk i 
barnehagen». Vi ser at møter 
spisset mot bestemte målgrup-
per gir best oppslutning. 

I månedsskiftet november/
desember har vi samlet interes-
serte medlemmer til «juleverk-
sted» med matematisk tilsnitt. 

Fra Ingvild Holden første gang 
«tryllet» fram matematikken i far-
gede A4-ark, til vi nå 26. novem-
ber 2009 skal la oss inspirere av 
Anne-Gunn Svorkmo, har vi fått 
gode idéer og opplegg til bruk 
på egen skole, for å trekke mate-
matikken inn i julearrangemen-
ter i klassene de siste dagene 
før jul.

I Bodø har vi gjort det til en 
vane å kombinere årsmøtet i 
januar med et temamøte som 
tar for seg LAMIS-heftet som 
utgis i forbindelse med mate-
matikkdagen. I januar 2009 ble 
det avholdt årsmøte i auditoriet 
på Bodø videregående skole, 
kombinert med et opplegg i regi 
av Svein Torkildsen. Han demon-
strerte aktiviteter og oppgaver fra 
idéheftet, og bidro med inspira-
sjon og idéer som de frammøtte 
kunne ta med seg på jobb i etter-
tid. Vi ser at medlemsmøter med 
ressurspersoner «sørfra» drar 

flere frammøtte. Takk til LAMIS 
sentralt som har gjort dette mulig 
økonomisk.

Lokallaget i Bodø har tatt opp 
Matematikkpub-konseptet og 
arrangert spillkvelder på Kafé 
Kafka i Bodø sentrum høst og 
vår. Oppslutningen om puben har 

Matematikkdag på  

Løpsmark skole 2007.

Utvidet matte-begrep på MattePub
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vært god, og man planlegger å 
videreføre dette. Disse kveldene 
er en anledning til å slippe unna 
den reine fagpraten og samles til 
matematikkrelaterte spill og god 
drikke. Så blir det også diskutert 
en del fag – slik vi selvfølgelig 
håper. Hva kan vi bruke i klas-
serommet?

Vi har prøvd å avslutte lokal-
lagets aktivitet på våren med et 
utemøte i mai. I nærhet til byen 
har vi funnet mange steder med 
matematisk mangfold. Vi har vært 
i Bodø-sjøen og sett på matema-
tikken i gamle hus, særlig knyttet 
mot Nordlandshuset. En bekjent 
som er teknisk tegner bidro med 
sin kunnskap da han ledet oss 
gjennom kvelden. På Nyholmen 
Skanse tok en tidligere lærer oss 
rundt og fokuserte på all mate-
matikken som lå i byggverkene, 
kanonene, flaggstanga m.m. Med 
utgangspunkt i Matematikksen-
terets «Fangene på Fortet» var 
vi en vårkveld ute i naturen og 
knyttet aktuell geometri til en 
modell av «fortet», skjøt med en 
hjemmelaget katapult og gjorde 
beregninger, og avsluttet med 
«edderkoppens nett». 

Før sommeren 2009 ble det 
avholdt et medlemsmøte på 
Mørkvedmarka skole, der vi fikk 
et nærmere innblikk i «mate-
matikksekken», en oppfinnelse 
fra medlemmer av lokallaget. 
En inspirerende og impone-
rende presentasjon av et grun-
dig stykke arbeid som mange 
kommer til å finne mye hjelp 
og glede i. Møtet handlet også 
om forskjellige typer konkretise-
ringsmateriell og hjelpemidler til 

Når fire små terninger blir en stor.

undervisningen, rettet spesielt 
mot ungdoms- og mellomtrin-
net, og det var nok mange som 
gikk hjem fra denne kvelden med 
gode idéer til neste skolestart. 
Matematikksekken kunne man 
for øvrig lese mer om i Tangen-
ten 3/2009. 

Nå i september 2009 har vi i 
styret fått ny vitamininnsprøyting. 
Anette Sandanger representerte 
LAMIS Bodø på sommerkurset 
og årsmøtet 2009, og hennes 
ungdommelige pågangsmot har 
overbevist oss andre om at vi i 
Bodø er i stand til å arrangere 
LAMIS’ SOMMERKURS 2011. 
Vi har derfor svart ja på en fore-
spørsel fra LAMIS sentralt og 
ønsker dere alle velkommen til 
sommerkurs i Bodø i august 
2011. Vel møtt!

Lamismedlemmer: Husk 
medlemsfordelene:
•	 Hefte	med	opplegg	for	

Matematikkens dag 
(kr  350), 

•	 30	%	rabatt	på	 
getSmart-kortene. 

•	 5	%	hos	Simplicatus,	
•	 15	%	hos	Okani,	
•	 15	%	på	konkreti-

seringsmateriell hos 
BSNorli

Ønsker du å melde deg 
inn? Send en mail til anja@
lamis.no om nytt medlem-
skap. For priser; se første 
LAMIS-side.
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LAMIS viser seg fram  
på forskningsdagene
Kurt Klungland

Tekna pleier alltid å dele ut en 
pris for beste innslag eller stand 
under Forskningsdagene. «Etter 
å ha vurdert alle aktørene her i 
dag, er vi kommet til at prisen 
skal gå til Lamis! Dere har klart å 
engasjere mange.» – Og det skal 
være visst. Anne Liv Salvanes, 
Asle Schanke Grude, Rita Høie 
og jeg hadde snaut hatt pauser 
i de tre timene det hadde vært 
åpent for publikum. Asle og Anne 
Liv holdt folk i ånde med tallopp-
gaver og tårn-projeksjoner på 
bordene, men måtte rett som 
det var hjelpe Rita og meg med 
tiervenner, brøk-bowling, gange-
tabellen, algebrakappløp og No 
left turn-labyrinten. 

«Du Ilse,» sa jeg da vi holdt 
på å rydde etterpå, «vi har en 
søknad til dere i Tekna.» «Åh?» 
«Ja, nå har LAMIS Rogaland fått 
sin først eiendel, så nå trenger 
vi eget premieskap og kontor!» 
(Ilse Ros er distriktskontorleder 
for Tekna i Rogaland.)

– Det er artig å ha matematikk 
på gateplan. Elisabeth Aksnes 
og Oddveig Øgaard har gjort det 
med elevene sine på Bryne tidli-
gere. Vi i styret i Rogaland gjorde 
det også på sommerkurset i fjor. 
Det ble mange fine opplevelser i 
Langgata i Sandnes. Det er også 

noe vi har fått mest respons på 
av deltakerne på sommerkurset. 
Og jeg minnes med glede den 
lille toåringen som stabba rundt 
med ballen og bowlet ned brøk-
flaskene, før han subbet bort og 
satte dem opp igjen, samt elev-
ene til Martha som kom tilbake 
om att og om att for å vinne flere 
Happy Cubes. 

Det fortsatte i fjor høst da 
Kjersti (Melhus), Anne Liv og jeg 
var med på Forskningsdagene i 
Stavanger. Mange var bortom og 
prøvde seg på labyrinten, som 
jeg hadde vridd til No right turn. 
Siden det var mange miljøorga-
nisasjoner til stede som pekte på 
klimakrisa, syntes jeg ikke at vi 
kunne kalle den No left turn! De 
som klarte noen av utfordringene 
våre, fikk Happy Cubes. Mange 
la melkekorker for å finne tallet 
som blir til overs på et ark med 
25 tall, når du dekker til 12 par 
100- (eller 50)-venner, en idé jeg 
har kopiert av McIntosh1, forfat-
teren av Alle teller. 

Det finnes folk som fort ser 
hva som skjer, og som tar lange 
omveier for å unngå oss. Det 
finnes mange som lurer på hva 
vi holder på med, og som gjerne 
vil prøve, eller i alle fall se på. Og 
så finnes det en og annen som 

kommer igjen etter noen timer: 
«Er det noen andre som har klart 
den oppgaven med flaskene?» 
«Nei, du er den eneste.» – Ved-
kommende har en god dag!

I Stavanger i 2008 ble det en 
spesiell opplevelse for meg da 
et godt voksent par kom på slut-
ten av økta. Kona lurte på hva vi 
holdt på med. Jeg viste henne 
litt, og antydet oppgaven med 
50-venner. Nei, det ble for van-
skelig, men det arket der? – Ja, 
tiervennene gikk greit, når hun tok 
tida til hjelp. Det var også alt jeg 
hadde av oppgaver som kunne 
passe. «Du har vel ikke vunnet 
premie i noen matematikkonkur-
ranse før?» spurte jeg. Nei, det 
hadde hun ikke, og smilte: «Kan 
mannen min også få? Han har 
heller aldri vunnet sånn før.» 

Og vi deler ut villig vekk. Det er 
kjempegøy å gi. Herlig å se fjeset 
til de som stråler opp for vår lille 
unike gave: Happy Cubes-ene 
fra 2006, de som var påtenkt 
løserne av Tallpyramidenes hem-
melighet. Den oppgaven er ennå 
uløst, men vi har hatt anledning 
til å dele ut for noen titalls tusen 
kroner i Happy Cubes siden da. 
Sikkert populært i mange hjem.

De fleste folk i dag har ikke tid 
til å stoppe opp. Men noen tar 
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seg tid. I år var det ei jente med 
Nysgjerrigper-skjorte som hadde 
veldig lyst til å bygge gangeta-
bellen. Hun strålte opp da hun 
skjønte systemet med tetraeder-
tallene. Det ble et flott byggverk. 
Det er ikke så ofte vi treffer folk 
på gata som har tid til å bli med 
på et resonnement og fullføre et 
prosjekt – og til å glede seg over 
resultatet. Desto kjekkere er det 
når det skjer.

«Hvor har du idéen med alge-
bra-kappløpet fra?» lurte Rita på. 
«Det var en lærer her og tegnet 
av hele greia.» «Ja, det spillet 
var kjekt,» sa en far etter en halv 
times spill. Sammen med sønnen 
sin hadde han vunnet over to 
andre gutter. De hadde fått sine 
3 rosa melkekorker i mål før gut-
tene hadde fått inn sine. «Jeg 
hater å tape,» betrodde den ene 
gutten meg. Den andre smilte. 
Han var den eneste som hadde 
klart flaskeproblemet2 i dag.

Noter
1 Alistair McIntosh: Mental 

Computation: A strate-
gies approach. Module 3: 
Basic facts multiplication 
and division, Tasmania 
2004

2 Plasser de 6 flaskene 
med hhv. ¼, ½, ¾, 1, 1¼, 
og 1½ liter i en trekant 
slik at det blir like mye på 
alle sider av trekanten. 
Det er fire løsninger. Jeg 
forenkler oppgaven ved 
å erstatte flaskene med 
tallene 1 til 6.
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«Las Ramblas Matematicas»
Sommerkurskomitéen 2008

Da «rusen» etter et for oss vel-
lykket sommerkurs i Sandnes i 
2008 hadde lagt seg, begynte 
vi å tenke på hva «laurbærene» 
skulle brukes til. Konklusjonen 
ble: Studietur til Barcelona og 
Valencia.

Fredag 17. april dro seks av 
oss mot Las Ramblas, hovedga-
ten i Barcelona. Det var: Dordi 
Askildsen, Anne Grethe Aven, 
Kari Haukås Lunde, Kristin Jør-
gensen, Anne Liv Salvanes og 
Sidsel Ødegård. Anne Grethe 
og Sidsel var reiseledere. 

Vi reiste via Frankfurt og kom 
fram til Barcelona sent om kvel-
den.

Neste dag var Anne Grethe 
først oppe og gikk ut og hand-
let ferskt brød, pålegg og frukt 
til frokosten. En velsmakende 
frokost akkompagnert av flott 
utsikt over Middelhavet og byen 
måtte vi først nyte, før vi la i vei til 
Barcelona sentrum. Anne Grethe 
som hadde vært i Barcelona før, 
var kartleser, og med Sidsel som 
snakket flytende spansk, hadde 
vi ikke problem å finne fram 
verken på buss eller metroen. 
Det er forholdsvis få av byens 
innbyggere som snakker noe 
særlig engelsk. 

Barcelona er en flott by med 
en utrolig vakker og spennende 

arkitektur. 
Det var lørdag formiddag, og 

vi ruslet nedover på Las Ram-
blas, selve hovedgaten i byen. 
Det var et yrende folkeliv med 
mange turister, fuglehandlere og 
blomsterhandlere. Noen solgte til 
og med gullfisk og skilpadder på 
gata. Mange spennende butikker 
og markeder, gjorde at vi damer 
fikk det ganske så travelt.

Vi ble anbefalt å gå inn på et 
stort ferskvaremarked omtrent 
midt på Las Ramblas. Her ble 
vi helt betatt av alle råvarene. 
Skalldyr, fisk, skjell, kjøttpølser 
og skinke var noe av det vi så. 
Det bugnet av farger og lukter. 
Frukt og grønnsaker så langt øyet 
kunne se. Det var lurt å passe på 
vesker og lommebøker. Kristin 
var heldigvis observant. Plutse-
lig kjente hun noen hender som 
prøvde å få opp glidelåsen på 
veska hennes. Hun fjernet hen-
dene stille og handlet fornøyd 
videre. Ingen mistet verken kort 
eller penger. Heldigvis!! 

Matematikken fant vi også! 
Vi fant den overalt på gata og 
ikke minst i kirken La Sagrada 
Familia, som sies å være verdens 
mest besøkte byggeplass. Den 
er tegnet av arkitekten Antoni 
Gaudi og ble påbegynt i 1882. Nå 
er planen at den skal være ferdig 

i 2026. Formene på kirken sies å 
forene gotiske og mauriske ele-
menter med former fra naturen. 
La Sagrada er et storslått bygg-
verk med mange tårn. Trappene 
som går opp til hvert av tårnene 
består av 400 trappetrinn og er 
formet som en Fibonaccispiral. 

Søndag var det tidlig opp. Da 
skulle vi til Valencia som jo er 
«Kunstens og vitenskapens by». 
Målet var å besøke det impone-
rende senteret for kunst og viten-
skap. Bygningene som utgjør 
dette imponerende senteret, er 
utarbeidet av arkitekten Santiago 
Calatrava i samarbeid med Fèlix 
Candel. Det danner et avantgar-
debilde som fører oss inn i det 
21. århundre. Anlegget har en 
hemisfære der de har avanserte 
kinoforestillinger, planetarium 
og laserframstillinger. De har 
et akvarium hvor sjøens liv kan 
beskues. Kunstpalasset har en 
enorm design. Der er det store 
konserter, opera- og teaterfores-
tillinger, enten under tak eller ute 
i friluft. Vitenskapsmuseet viser 
evolusjon og vitenskapens og 
teknologiens siste fremskritt. Her 
kan man beundre en av Focaults 
gigantiske pendler og interaktive 
vitenskapelige utstillinger der 
den besøkende har anledning til 
å se, føle, berøre og delta aktivt 
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i en rekke morsomme eksperi-
menter.

Mandag stod parken Güell for 
tur. Parken er et annet av Gaudis 
mesterverk. På dette tidspunktet 
hadde damene fylt de estetiske 
og faglige rom med fargerike 
og spennende inntrykk. Turen 
oppover ble ganske så lystelig. 
Duftende bakverk og utven-
dige rulletrapper satte fart på 
stemningen. Vel framme ble vi 
overveldet av all kunsten som 
var samlet på platået med byen 
som åpenbarte seg utover mot 
havet. Det var fascinerende å se 
skoleklasser med små barn som 
konsentrert gikk rundt med sine 
skriftlige oppgaver om kunst. I 
dette yrende folkelivet med turis-
ter fra alle verdenshjørner dekket 
vi opp til lunsj på sinusbenken. 
Brød, vin og ost kunne vi nyte 
(duk er viktig!), og vi skålte for 
Lamis, vennskap og evnen til å 
nyte nuet!

Siste dag tok panikken oss. 
Vi hadde ikke fått shoppet nok. 
Derfor valgte vi det nærmeste 
shoppingsenteret som også 
hadde god butikktetthet. Nå ble 
de matematiske aktivitetene våre 
omregninger av priser fra euro til 
norske kroner. 

Den siste timen ble brukt på 
stranda til avslapping og bading. 
Det var bare Anne Liv og Dordi 
som prøvde badedraktene sine i 
Middelhavet. Vi andre nøt span-
ske jordbær med velsmakende 
yoghurt fra MacDonald før vi tok 
taxien ut til flyplassen for å reise 
hjem.

Vi hadde noen fantastiske 
dager både sosialt og faglig. Vi 

kan bare anbefale andre lokallag 
å ta på seg arbeidet med å arran-
gere sommerkurs. Mye strev og 

arbeid, men som både tekst og 
bilder viser har vi fått mye igjen.
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