Daglig finner en innslag i media der miljøspørsmål blir berørt. Et ulovlig giftdeponi, et
forurenset vassdrag, et infisert drikkevann,
uakseptabel luftkvalitet i bykjernen, støybelastning langs motorveien, global oppvarming med
isbreer på tilbaketog og stigende havnivå, flomog stormkatastrofer og jordras, høyspentkabler
over fjorden, køprising av hovedinnfartsåren
til storbyene, fjernvarmeanlegg og vindmølleparker.
Mange store samfunnsspørsmål har et miljøaspekt. Det er gjerne i miljøsaker de politiske
skillelinjene trekkes opp. Men det er ikke bare
ved stemmeurnen og i den politiske debatten
vi må ta valg og vise miljøengasjement. I det
private rom må vi også ta avgjørelser som angår
miljøet. Det gjelder for eksempel strømsparing,
kildesortering og valg av transportmiddel.
I begge sfærer, både den private og den
offentlige, vil vi i miljødebatten møte forskjellige meninger om hvilke tiltak som nytter og
hva som er overflødig eller bortkastet. Å lære
å ta stilling og kunne ta kvalifiserte valg i slike
situasjoner er en viktig oppgave som skolen har
medansvar for. For å kunne engasjere seg i denne
debatten, det være seg rundt middagsbordet, på
skolen eller i avisspaltene, må en ha innsikt i
diskurser innen miljøargumentasjon. En vesentlig diskurs her er naturvitenskapelig og i høy
grad basert på matematisk resonnement. Det er
utfordrende å forstå og forholde seg til sammentangenten
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ligninger av utslipp av miljøfarlige gasser ved
ulike transportmiddel eller hvilken betydning
strømsparing kan ha for miljøet. Samfunnskunnskap og matematisk kunnskap møtes her
i det vi kaller for modellering. Å forstå modelleringsprosesser og selv kunne arbeide med slike
prosesser, kan gi oss innsikt i og oversikt over
slike miljøaktuelle spørsmål. Det vil øke våre
muligheter til å kunne delta i samfunnsdebatten
på en kritisk og produktiv måte.
Mange av disse problemstillingene ligger
innfor skolens muligheter og i dette heftet finner
du mange gode eksempler på hvordan miljøspørsmål kan engasjere i matematikkundervisning. Eksemplene handler om reelle problemer
enten lokalt i elevenes nærmiljø eller globalt, og
angår alle. Oppgaver der tall fra reelle problemstillinger blir brukt vil ha potensiale til å kunne
engasjere elevene mer enn hypotetiske oppgaver.
Samtidig blir det tydelig i eksemplene at matematisk kompetanse ikke er tilstrekkelig for å
arbeide med problemene. Samfunnsspørsmål,
etiske overveielser og matematisk modellering
må arbeides med i samspill med hverandre. Å
få disse kunnskapsområdene til å spille på lag i
arbeid med miljøspørsmål er en utfordring som
vi som lærere må ta på alvor. Det krever samarbeid over faggrensene.
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Tina Skudal, Øyvind Underdahl Holm

Regn med avfall
Ved kjøkkenbenken tas det daglig beslutninger
om kildesortering. Hva blir kildesortert og hva
kastes i restavfallsspannet? Et syltetøyglass med
en kladd i bunnen, kan fort havne i feil spann.
Om syltetøyglasset skylles og kastes i spannet
for glass og metall, starter en lang reise.
Reisen begynner med at glass og metall bæres ut
av boligen og tas med til en innsamlingscontainer for glass- og metallemballasje. Etter at glasset er kastet i en såkalt glassiglo, tømmes det
over i en stor bil som kjører til et oppsamlingssted. Der legges glass og metall i en stor haug.

Foto: BIR

Klart som glass

Fargerikt: innlevert glass og metal til gjenvinning.

Tina Skudal
BIR AS
tina.skudal@bir.no
Øyvind Underdahl Holm
BIR Avfallsbehandling
oyvind.holm@bir.no
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Foto: Per Andersen

På oppsamlingsplassen losses glass og metall på
store trailere. Alt glass og metall som kildesortes i Norge ender opp på et anlegg på Onsøy i
Fredrikstad.
På anlegget knuses glasset og urenheter fjernes. Glasset kan sorteres i ulike farger og en stor
del av glasset males opp til det fineste mel. Et
grovt anslag er at ca. en tredjedel av glasset går

til nytt glass, en tredjedel går til isolasjon (glava)
og en tredjedel til glasopor, et byggemateriale
av glass. 100 prosent av det innsamlede glasset
blir brukt til nye produkter. Når glass gjenvinnes til nytt glass, sparer vi rundt 20 prosent av
energimengden som kreves for å lage nytt glass
av jomfruelige råstoffer. Vanlig vindusglass blir
lagd av sand, natriumkarbonat og kalk som
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smeltes sammen ved cirka 1500 °C. Siden glass
ikke er nedbrytbart er det bra for miljøet at vi
kan bruke materialet til nye produkter. Tabell
1 viser noen nøkkeltall knyttet til energigevinst
og CO2 reduksjon ved gjenvinning av glass og
metall. Disse verdiene kan benyttes som basis
for ulike regnestykker, for eksempel hvor mye
energi en klasse sparer ved å resirkulere alt glasset fra hjemmene i en uke. Glasset må veies og
ved hjelp av tabell 1 kan vi beregne spart energi
og redusert CO2-utslipp. I tabell 2 kan vi se hvor
langt vi kan reise for tilsvarende mengde CO2.

Glass

Energibehov
iht. ny
produksjon
80 %

Jern/stål

25 %

Aluminium

5%

CO2reduksjon
iht. ny prod.
0,6
tonn/tonn
1–1,3 tonn/
tonn
10
tonn/tonn

Tabell 1: Energibehov og CO2 reduksjon ved bruk av
resirkulerte materialer (Wilhelmsen, E., Skoog, K.,
Solevåg, Ø., 2007).

Fremkomstmiddel

CO2-utslipp

Bil

172 g/km

Fly innen
Skandinavia

340 g/passasjerkm

Buss på landevei

52 g/passasjerkm

Tog

32 g/passasjerkm

Tabell 2: Gjennomsnittelige CO2 utslipp for ulike
transportmidler (Grønn hverdag).

Tabell 3 viser konkrete tall knyttet til innsamling av glass og metall fra noen kommuner på
Vestlandet. Glass og metall leveres samlet. Som
et overslag kan vi si at fordelingen mellom de to
avfallstypene er 90 % glass og 10 % metall. Ved
å bruke matematikk kan vi få nyttig og interessant informasjon ut fra dette tallmaterialet.

tangenten
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Glass og metall Innbyggertall
i 2009 [tonn]
pr 1.1.2009
Askøy
174,87
24 432
Bergen
2 458,40
252 051
Fusa
38,40
3 791
Kvam
105,73
8 338
Os
137,73
16 437
Osterøy
56,50
7352
Samnanger
17,39
2379
Sund
46,02
5899
Vaksdal
28,82
4110
Kommune

Tabell 3: Glass og metall innsamlet per kommune, samt
innbyggertall i kommunen.

Hvor mye leverer hver innbygger i Bergen i
gjennomsnitt?

Ved å regne ut dette for hver kommune, kan vi
sette opp et søylediagram som viser i hvilken
kommune innbyggerne er flinkest til å sortere
ut glass og metall, som vist i figur 1.
Hvor mange prosent av totalt innsamlet
mengde glass og metall kommer fra Askøy
kommune?

Dette kan selvfølgelig også gjøres for din egen
kommune, avfallsstatistikker får du fra det
lokale avfallsselskapet og innbyggertall ligger
på statistisk sentralbyrå sine nettsider.
Ressurser i avfallet

Alt husholdningsavfall som materialgjenvinnes, det vil si brukes om igjen, er sortert ut i
hjemmene eller ved et sentralt sorteringsanlegg.
Avfall som kastes i restavfallsspann, ender i et
3

energigjenvinningsanlegg. I gamle dager havnet
alt avfall på deponi, hvor det blant annet frigjorde store mengder metangass og ulike miljøgifter til naturen. Metan er en svært farlig klimagass som er verre å slippe ut enn CO2. Ved å
brenne avfallet, kan vi enkelt si at metanutslipp
erstattes med CO2. I tillegg frigjøres energi.
Energimengden i fire tonn avfall tilsvarer ett
tonn olje. Energien kan vi nyttiggjøre oss blant
annet ved å produsere strøm og varme til fjernvarmenett. Når store mengder vann varmes opp
og fordamper, kan dampen drive turbiner som
produserer strøm. Restvarmen i dampen kan
brukes til å varme opp vannet i fjernvarmenettet. Med en ovn i full drift brennes det 14,7
tonn avfall per time, noe som produserer 54
tonn damp som igjen produserer 8 MW strøm
(se tabell 4).
Ulike regneprinsipper gir oss mulighet til å
håndtere driftsdata og gi oss nyttig informasjon. Her har vi valgt å fokusere på benevninger, dimensjonsanalyse og tierpotenser. Disse
4
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Figur 1: Glass og metall per innbygger.

verktøyene er viktige å ha kontroll på siden de
inngår i mange regnestykker og gir mulighet til
å sjekke om vi har satt opp regnestykket rett.
I de følgende eksemplene tas det utgangspunkt i en full avfallsbil som inneholder cirka
8 tonn. I tabell 4 er det satt opp noen driftsdata
som er nødvendige for å gjøre de viste beregningene.
Innmatet avfall per time [tonn/h]
Strøm produsert [MW]
Fjernvarme produsert [MW]

14,7
8
28

Tabell 4: Utdrag driftsdata.

Strøm og fjernvarme produsert fra en full bil
med 8 tonn avfall

Det produseres 8 MW strøm hvis det brennes
14,7 tonn avfall per time. 8 MW er det samme
som 8 MJ/s, og på en time produseres det:

Av benevningene ser vi at oppsettet er riktig.
Energimengden som blir produsert per tonn
avfall er da:

Det er bedre å presentere energimengden i kWh,
siden dette er en størrelse som de fleste har et
forhold til. 1 kWh betyr 1000 Watt i en time, og
er da det samme som 1000 J/s i en time, altså
3 600 000 J. Ved å benytte denne sammenhengen, får man følgende energimengde i kWh:
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For å vise at regnestykket over stemmer, kan
man sette opp kun benevningene i et eget
stykke:

energimengder det er snakk om.
Hvor langt rekker den produserte fjernvarmen hvis det antas at en husholdning har et årsforbruk på 10 000 kWh?

Årsproduksjon

Resultatet av dimensjonsanalysen viser at det
var riktig å dividere de to tallene på hverandre.
Siden en bil inneholder cirka 8 tonn avfall,
vil mengden strøm være:

Regnestykkene til nå har fokusert på ett lass
avfall. Hvis vi vil regne ut hvor mye strøm som
produseres i løpet av ett år, kan det settes opp
noen interessante sammenligninger.
Årsproduksjon av strøm hvis man antar 8000
driftstimer:

Hvor mange 60 W lyspærer kan man få til å lyse
i ett år med den produserte strømmengden?
Mengden fjernvarme per lass kan regnes ut på
samme måte. Regnemetoden er god for å trene
på overgangene mellom ulike energibenevninger, men det kan også gjøres på en enklere
måte:
I ligningen over er det flere ledd i en av brøkene, og det kan være nyttig å gjøre en dimensjonsanalyse for å se at ligningen ble satt opp på
riktig måte:
Hva tilsvarer disse energimengdene?

Da det er vanskelig å ha et forhold til hvor store
energimengder det er snakk om, kan det være
lurt å regne de om til noe mer «håndfast». Nedenfor er det satt opp to eksempler:
Hvor lenge kan en vanlig lyspære på 60 W
lyse med strøm produsert av ett lass avfall?

Hvis det hadde blitt brukt sparepærer i stedet
for vanlige pærer, hvor mange kunne da ha lyst
i ett år? (Anta 11 W per pære.)

Om vi tenker på at det brennes nesten to lass
hver time, gir det et visst inntrykk av hvilke
tangenten
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Fjernvarmebehovet varierer etter utetemperaturen og kurven som viser energibehovet i løpet av
et år har tilnærmet parabelform. Dette kan sees
av tabell 5 og figur 2:
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Energibehov [MWh]
20 000
18 000
15 000
13 000
11 000
10 000
9 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000

Tabell 5: Fjernvarmebehov per måned.

Ved å bruke for eksempel regneark kan vi finne
et uttrykk for regresjonsfunksjonen. Det er
imidlertid viktig å merke seg at regresjonsfunksjonen ikke passer perfekt til punktene i figur 2,
derfor blir dette kun en overslagsberegning.

Figur 2: Fjernvarmebehov og tilhørende regresjonslinje.

Ved å integrere funksjonen kan man finne det
totale årsbehovet til fjernvarmenettet.

6

Avfall og avfallsbehandling kan brukes til å gi
realistiske og meningsfulle regneeksempler på
både enkelt og avansert nivå. Avfallsbehandling har også en stor miljøeffekt som kan synliggjøres med matematikk. Så regn gjerne med
avfall.
Referanser
Grønn hverdag (2010). Klimagassutslipp fra forskjellige transportmidler. Hentet 24.06.2010
fra www.gronnhverdag.no.
Wilhelmsen, E., Skoog, K. & Solevåg, Ø. (2007).
Klimanytte av gjenvinning. Bergfald & Co
AS.

En enkel modell av et miljøproblem
Et tenkt miljøproblem kan illustreres ved en
bøtte der det vokser bakterier. Til å begynne
med er det få bakterier i bøtten, og de utgjør
ikke et problem. Miljøproblemet er et faktum
i det øyeblikket bøtten er full og bakteriene
begynner å renne over kanten.
I modellen deler bakteriene seg i to slik at
volumet dobles hvert døgn. Det er nok næring
tilstede, så vi regner ikke med dødelighet i
bakteriekolonien. Det tar 90 dager før bøtten
er full.
Hvilken dag er bøtten halvfull?
Litt bakterier i en bøtte blir ikke sett på som
noe problem. Problemet blir vanskelig å
håndtere i det øyeblikket bakteriene renner
over kanten på bøtta og infiserer omgivelsene.
Hvordan vil du overbevise folk om at de
bør gjøre noe med bakteriebøtten mens det
fremdeles er lite bakterier i bøtten? Hvilken
figur ville du tegne for å vise utviklingen?
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Einar Høgmo, Asle Aasen, Bodil Tunestveit-Torsvik

Vannforsyning
Vann er grunnlaget for alt liv og er livsviktig for
alt levende liv. Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og vannforsyning er en infrastruktur
samfunnet er helt avhengig av. Tilgang til hygienisk trygt og bruksmessig godt vann er en
forutsetning for god helse. Vårt moderne og
tekniske samfunn vil ikke fungere uten forsyning av vann til matlaging eller til hygieniske
formål som å dusje, skylle ned i toalettet, gjøre
rent, slukke branner og vann til næringsmiddelvirksomheter.
Vannforsyningen i Bergen startet i 1855 med
etableringen av Norges første moderne vannverk – Svartediket. Siden er systemet utviklet
fra 5 km vannledning til dagens system med
Einar Høgmo
Vann- og avløpsetaten
Bergen kommune
einar.hogmo@bergen.kommune.no
Asle Aasen
Vann- og avløpsetaten
Bergen kommune
asle.aasen@bergen.kommune.no
Bodil Tunestveit-Torsvik
Vann- og avløpsetaten
Bergen kommune
bodil.tunestveit@bergen.kommune.no
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Figur 1. Fordeling av vannressurser.
Kilde: FN-sambandet.

900 km kommunale vannledninger, 25 000
ventiler, 10 000 vannkummer og 80 trykkøkningsstasjoner. Bergens vannforsyningssystem
er blant Norges mest robuste vannforsyningssystemer med fem vannkilder og fem behandlingsanlegg som produserer drikkevann inn på
et felles vannledningsnett. I praksis betyr dette
at et vannbehandlingsanlegg kan tas ut av produksjon og produksjonen erstattes av de fire
andre.
Dette er komplekse systemer med stor grad
av automasjon og IT-teknisk drift. I denne
artikkelen skal vi følge vannets vei fra det regner
til det er framme hos forbrukeren, og se på noe
av matematikken som ligger bak.
Først kan vi se på noen bakgrunnstall. Som
vi ser i figur 1 er alt vann som finnes på jorden
fordelt med 97,5 % saltvann og 2,5 % ferskvann.
Ferskvannsdelen er igjen delt opp i 68,9 % som
7

er is og permanente snølag, 30,8 % er grunnvann eller bundet opp i jordoverflaten og permafrost. Kun 0,3 % er tilgjengelig vann i elver
og innsjøer.

Figur 3. Nedbørsvariasjoner i Norge.
Kilde: Meteorologisk Institutt.

Nedbør og magasinberegninger
Figur 2. Tilgang på vann i forhold til befolkning.

Tilgangen på vann varierer stort i verden, se
figur 2 fra CIA – The World Factbook. Grafen
viser tilgang på vann i forhold til befolkning,
der den blå søylen er vann og den gule er befolkning.
I Norge er vi så heldige at vi har nok vann til
å dekke samfunnets behov. Men nedbøren varierer mye i Norge, og det kan være svært store
lokale variasjoner, se figur 3.
Oppgave: Bruk tallene i figur 3 til å regne ut
forskjellene mellom noen av de ulike stedene
i landet. Hvor ligger ditt sted i forhold til
gjennomsnittet?

I dette eksempelet brukes tall fra Bergensområdet. I Bergen regner det i gjennomsnitt
224 dager i året, og det kommer gjennomsnittlig 2250 mm nedbør i løpet av ett år, se figur 4.
Gjennomsnittet er regnet ut basert på data for
de siste 30 årene.
Bak denne tilsynelatende enkle oversikten
ligger det en omfattende statistisk bearbeiding
av nedbørsdata for de siste 30 årene.
Oppgave: Regn ut gjennomsnittstall for ditt
område. Finne min-maks. Finne våteste høst,
tørreste sommer?
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Når nedbøren har falt på bakken er det viktig at
vi kan samle opp så mye av vannet at vi kan forsyne befolkningen med nok vann. Samtidig må
det være nok vann i magasinene til en periode
uten nedbør.
Spesifikt avløp (målt i l/s km2) for ditt område
finnes på www.nve.no. Der kan du også finne
nedbørfeltets areal (målt i km2).
Med disse størrelsene kan vi beregne
nedbørfeltets kapasitet.
Vi kjenner vårt vannuttak/forbruk. Divider uttak
på kapasitet og finn reguleringsgraden.

For å kunne følge med på magasinutviklingen
og styre vannproduksjonen, må vi vite hvor mye
vann vi har i magasinene til enhver tid. Vårt
viktigste hjelpemiddel er magasinkurvene. En
magasinkurve viser hvor stort vannvolumet er
i forhold til et målt nivå i vannkilden. Magasinkurvene settes opp ved å beregne arealet av hver
høydekurve for eksempel med en ekvidistanse
på 1 meter. Ved å «summere arealene» finner
man volumet. Magasinkurver kan ha en form
som vist i figur 5.
Magasinkurven er beregnet til å være:
Q = 5 700 000 – 469 511 · h + 8807,4 · h 2.
hvor h er nivå i vannkilden. Med en nedtapping på 18,70 meter i forhold til fullt magasin, er magasinet tømt. Med en nedtapping på
3,74 meter er magasinvolumet 4 millioner m3.
3/2010

tangenten

Måned
Stend
Osavatnet
Flesland
Florida

Apr
105
156
90
114

Mai
102
154
88
106

Jun
122
183
106
132

Jul
137
203
121
148

Aug
171
262
155
190

Sep
261
392
238
283

Okt
249
387
226
271

Nov
229
366
204
259

Des
211
338
189
235

Jan
168
273
150
190

Feb
138
206
118
152

Mar
148
235
130
170

Figur 4. Gjennomsnittlige nedbørdata for målepunkter i Bergen.

Ved å dividere magasinvolumet (m3) på
vannproduksjonen (m3/dag) finner vi hvor
mange dager vi har vann til forsyning. Dersom
vannproduksjonen er 100 000 m3/døgn, vil
magasinet kunne forsyne innbyggerne med
vann i 40 døgn.
Vanntransport

Utfordringene for vanningeniøren er å ha nok
vann som blir levert med rett kvalitet og trykk
til forbruker. Transportsystemet er her helt
avgjørende. I Norge varierer lekkasjen i nettet
mellom 25–50 %. Det betyr at store mengder
med ferdigbehandlet drikkevann går til spille på
vegen fram til forbruker. Når vi beregner hvor
mye vann som kan transporteres i et lednings-

nett tar vi ofte utgangspunkt i statisk trykk i et
system, det vil si høydeforskjellen mellom f.eks.
basseng og forbruker. Når vann transporteres
fra A til B har vi to typer trykktap i ledningsnettet: friksjonstap og singulærtap.
Friksjonstapet, Hf , er en funksjon av ledningens lengde (L), diameter (D), midlere hastighet
(v), en friksjonskoeffisient (f f ), mens g er gravitasjonskonstanten (m/s2). En typisk verdi for f f
er for eksempel 0,026. Darcy Weisbachs formel
gir da
Hf = ff · (L/D) · (v 2/2g)
Hastigheten (v) finnes ved å dividere vannmengde (m3/s) med ledningens areal (m2).
Eksempel: ff = 0,026, L = 5000 m, D = 0,3 m,

Figur 5. Magasinkurve for Svartediket i Bergen.

tangenten
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Figur 6. Trykktap i ledningsnett. Illustrasjonen viser hvordan trykket minker utover i ledninger fra punkt A
(vannbehandlingsanlegget) til B (forbruker). Kilde: Vann- og avløpsetaten. Illustrasjon: Augon Johnsen.

Vannmengde = 110 l/s. Vi får da gjennomsnittlig hastighet
v = (0,110 m3/s) / (p · 0,3002/4) = 1,56 m/s

i gjennomsnitt 200 liter per person per døgn.
Fordelingen på vannforbruket er som vist i følgende figur 7.

og
Hf = 0,026 · (5000/0,3) · (1,562/2 · 9,81) = 53,7 m
Singulærtapet Hs finnes ved Hs = fs (v 2/2g).
Størrelsen fs er empirisk funnet for ventiler,
retningsforandringer etc. og en typisk verdi er
fs = 0,5. Singulærtapet er normalt lite i forhold
til friksjonstapet.
Eksempel: 3 åpne ventiler mellom A og B
gir
Hs = 3 · 0,5 · (1,562/2 · 9,81) = 0,18 m
Trykktapet er friksjonstapet og summen av singulærtapene:
Trykktap = Hf + SHs
Eksempel:
Trykktap = 53,7 m + 0,18 m = 53,88 m
Eksempelet viser at singulærtapene har liten
betydning i dimensjoneringssammenheng.
Nå er endelig drikkevannet kommet fram til
kranen hjemme hos forbruker. Her bruker vi
10

Figur 7. Beregnet vannforbruket per døgn per person.
Kilde: Vann- og avløpsetaten.
Illustrasjon: Augon Johnsen.

Et viktig krav som blir stilt er at det skal være nok
vann med tilstrekkelig trykk til brannslukking.
(Fortsettes side 35)
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Lena Fritzén

Matte i miljöundervisningen
Matematik ett hjälpmedel

Matematikundervisningen i skolan är ofta organiserad så att eleverna uppfattar matematiken
i sig som ett mål. Detta i sin tur leder till att
måttstocken på en duktig elev blir antalet rätt
räknade uppgifter i boken. Tävlingstrenden kan
brytas om t ex problemlösning sätts i centrum
för matematikundervisningen – en problemlösning som bygger på elevernas uppfattningar och
behov.
Miljön är ett elevnära problemlösningsområde där man med fördel kan integrera NOämnen och matematik.
Syftet med ett arbetsområde i miljömatematik är
– att nå ökad kunskap om miljön
– att upptäcka att matematiken är ett viktigt
hjälpmedel att nå ökad miljömedvetenhet.
Matematik är ett hjälpmedel att nå en ökad
förståelse av omvärlden. Genom att behärska
matematik som verktyg kan jag på en bättre
sätt påverka min livssituation och därmed leva
Denne artikkelen sto første gang på trykk i det
svanske tidsskriftet Nämnaren nr. 1, 1993.
Lena Fritzén var den gangen lærer i Växjö.
Hun er nå ved Linnéuniversitetet i Växjö.
lena.fritzen@lnu.se

tangenten
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tryggare.
Inga pekpinnar

Miljöundervisning blir lätt ”pekpinnar” som
visar hur barn ska ta ansvar för den miljö som
vuxna fattar beslut om. Denna typ av miljöundervisning leder till rädsla och resignation
istället för medvetenhet och handlingskraft.
Miljöundervisning ska visa på att människan
har en fri vilja att ta mer eller mindre miljövänliga beslut.
Som lärare och vuxen kan jag medverka till
ökad miljömedvetenhet. Ett sätt är att lyfta
fram elevnära situationer, där man med matematikens hjälp kan räkna ut vad som händer
med och i miljön beroende på vilket beslut som
fattas. Följande exempel (øverst neste side) får
visa vad jag menar.
Matematikuppgifterna kan handla om transportsträckor, kostnader och priser, chaufförers
arbetstider och avgaser.
För att visa att det inte är enkelt att ta miljövänliga beslut avslutas momentet kring transport av mat med följande uppgift:
– Sätt samman en matsedel för en dag, där
du bara använder varor som just nu produceras i närheten av där du bor.
– Vilka varor saknar du i din matsedel?
– Vilka varor från främmande länder kan du
inte tänka dig vara utan?
11

om du använder dig av batterier?
– Hur många timmar kan du använda nätström (elström direkt från vägguttaget) för
samma summa som batterierna kostar för
en timme?

Sara bor i Örträsk
som ligger väster
om Umeå. Hon åt
smörgås och filmjölk
till frukost idag.
Osten och filmjölken
kom från mejeriet i
Umeå. Brödet var
bakat i Trelleborg.
Tomaten kom från
Kanarieöarna.

I andra fall kan problemlösningen kräva kunskap om räknesätt som inte behandlats tidigare.
Viktigt är då att uppmuntra eleverna till att rita
bilder och på det viset lösa problemen, vilket
visas med följande problem.
Sopor tar plats
32

100 kg sopor fyller en
låda som har måtten
1m×1m×1m. Vi säger att
en sådan låda rymmer
1 m3 (kubikmeter).
– Hur många lådor som är 1 m3 skulle din
familj behöva om ni kastar 300 kg per
person?
– Hur många lådor som är 1 m3 stora får det
plats i ditt klassrum? Pröva dig fram.
– Hur många kilogram sopor får det då plats
i ditt klassrum?
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”Skolmatematiken” är till sin struktur fortfarande bunden till de fyra räknesätten, trots att
forskning visat att det kan vara förödande för
problemlösningsförmågan. I praktiken innebär
det att problemlösningen kretsar kring subtraktion då just det räknesättet behandlas. Detta
leder i sin tur till att talens storlek måste väljas
utifrån vad eleverna aritmetiskt klarar av.
Ställer man i stället krav på att problemlösningsuppgifterna ska vara verklighetsnära
kan det t ex bli stora tal eller tal i decimaform.
Miniräknaren kan i sådana fall vara ett ovärderligt hjälpmedel, som i följande problem kring
batterier.
Batterier eller nätström

Batterier
Åtta batterier räcker 8 timmar. Du kan spara
batterier genom att sänka ljudstyrkan.

16.08.2010 21:22:06

Miljömatematik i praktiken

Det är utifrån elevernas intressen och behov
som problemlösningsområden ska växa fram.
Beroende på elevernas ålder, skolans läge och
lärare och elevers intresseinriktningar kan dessa
behov se mycket olika ut. Följande två exempel på hur verklighetsnära miljöundervisning
kan bedrivas är hämtade från årskurs tre vid
33
Furutåskolan i Växjö och från årskurs sex vid en
landsortsskola, Vederslövs skola, två mil söder
om Växjö.
Nämnaren nr 1, 1993
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Sopor i årskurs tre

Nätström
Bandspelaren drar 10 W. En timme med nätström kostar 0,5 öre.
– Hur mycket kostar bandspelaren i timmen
12

Efter julens ståhej med julklappar och mat
gav läraren klassen följande bild att reflektera
kring.
När eleverna berättat om sitt julfirande
3/2010

tangenten

och diskuterat vad som händer med de sopor
som slängs lät läraren alla känna på en vanlig
sop-påse, medan de tog ställning till följande
frågor.
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Vad kastar du i soppåsen?
1. Hur många påsar med sopor tror du att din
familj kastar under en vecka?
2. Hur mycket tror du att en påse med sopor
väger?
3. Ungefär hur många kilogram sopor kastar
din familj under en vecka?

Därefter var det dags att sortera soppåsen,
samtidigt som en tankekarta växte fram på
tavlan.
Aluminiumburkar
Batterier

Sopor

Matrester

Returflaskor
Papper

Förpackningar

Klassen delades in i sex grupper där varje grupp
fick fördjupa sig i ett av tankekartans områden.
Gruppen Returflaskor räknade bl a fram
vilken förpackning av läsk som är billigast,
hur många burkar läsk man måste köpa för att
få lika mycket läsk som i en returflaska på 1,5
liter.
tangenten
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Pappersgruppen räknade på hur mycket
papper som förbrukas i olika länder samt hur
många träd som det går åt för att tillverka 1000
kg papper. Dessutom gjorde de returpapper på
egen hand.
Förpackningar av olika slag kostar pengar, ca
10 kr/kg. Eleverna i förpackningsgruppen tog
bla reda på mängden förpackningar den egna
familjen förbrukade under ett år.
Många i klassen förstärkte veckopengen
genom att samla aluminiumburkar. Trots att
80 av 100 burkar lämnas i retur visar det sig
33
att det hamnar alldeles för mycket aluminium
i naturen.
Då grupperna redovisat sina resultat för
varandra avslutades tema området med att alla
undersökte hur mycket sopor de kastat hemma
under en vecka.
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Trafik i årskurs sex

En morgon strax före jul kom två upprivna
elever in till dagens första lektion. Anledningen var en incident vid skolans övergångsställe.
Då eleverna korsade vägbanan kom en bil i för
hög hastighet. Den dåliga sikten i kombination med det hala väglaget gjorde att bilen inte
kunde stanna. Det var mycket nära att en allvarlig olycka hade inträffat.
– Hur fort körde bilen?
– Hur lång sträcka behövde föraren på sig för
att få stopp på bilen?
– Hur mycket längre bromssträcka behövs då
det är halt?
Frågorna var många. Enda sättet att ta reda på
hastighet, bromssträcka, reaktionstid osv var att
börja undersöka och räkna på hur det förhåller
sig i verkligheten.
Stoppsträcka

När något oväntat dyker upp, tar det först en
stund innan föraren reagerar och trycker på
bromsen. Reaktionssträckan är den sträcka
bilen hinner under denna tid. När föraren väl
har börjat bromsa, åker bilen ytterligare ett
13

antal meter. Sträckan kallas bromssträcka.
Stoppsträckan är reaktionssträckan och
bromssträckan tillsammans. Tabellen visar
reaktionssträcka och bromssträcka för några
hastigheter.
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Undersök om bilarna håller
hastighetsbegränsningen?
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och andra växter.
Kväveoxider (nitrogenoksider, NOX) försurar
mark och vatten och påverkar dina slemhinnor
i luftvägar och lungor.
– Vid vilken hastighet är det minst utsläpp
av kolväten respektive kväveoxid?
– Kväveoxidmängden ökar ständigt från och
med farten 30 km/h. Mellan vilka hastigheter sker den kraftigaste ökningen?

16.08.2010 21:22:06

Mät upp en sträcka, t ex 200 m, och ta tid på
hur fort bilarna kör denna sträcka.
Räkna ut hastigheten i meter per sekund.
Räkna därefter om den till kilometer i timmen.
(1 m/s = 3,6 km/h).

Eleverna i klassen bor alla på landet. Många
aktiviteter på eftermiddagstid kräver att föräldrarna kör dem i bil. Frågor som vi arbetade
vidare med i det sammanhanget var
35
– Samåker vi så mycket som möjligt?
– Kan man välja aktiviteter på närmare håll?
– Kan bygdens föreningar hjälpa till så att
det blir kortare avstånd?
Nämnaren nr 1, 1993
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Trafiken och miljön

I samband med att klassen arbetade med trafikens negativa sidor kom miljöaspekter fram.
Vilka färdsätt är mest miljövänliga?
Man vet att 1 dl bensin har energimängden
1 kWh. Så här långt kommer man i genomsnitt
med olika färdmedel på 1 kWh.
Färdsätt

Sträcka

Bil

2 500 m

Buss

4 300 m

Tåg

9 100 m

Flyg DC-9

1 800 m

Släpper bilen ut lika mycket avgaser oavsett hur
fort man kör?
Kolväten (hydrokarboner) kan ge skador på
arvsmassan och leda till allvarliga sjukdomar
som cancer. Dessutom kan kolväten tillsammans med solljus bilda ozon, som skadar skog
14
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Händelsen vid övergångsstället den där gråkalla
decembermorgonen satte igång en process runt
trafik som så småningom resulterade i en redovisning på ett föräldramöte. Eleverna visade då,
med hjälp av räkneexempel, vikten av att göra
medvetna och miljövänliga ställningstagande
då det gäller vårt sätt att färdas.
Problemlösning

I det nya läroplansförslaget, Skola för bildning,
formuleras målsättningen för problemlösning
på följande sätt:
”… Ett av de viktigaste syftena med utbildningen i matematik är att utveckla elev(fortsettes side 47)
3/2010
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Olaug Vetti Kvam

Tala bak kartet – globalis.no
FN-sambandet står bak nettsida globalis.no,
som er den største databasen med FN-statistikk
på norsk. Her ligg mykje godt råstoff for undervisning i matematikk og miljø. Nettsidene har
mange kart som illustrerer «verdas tilstand».
Grafikken kan likne kart som blir brukt i til
dømes avisartiklar, men i motsetnad til dei
fleste andre stader presenterer Globalis også
tala bak karta. Det gjer at elevane kan veksle
mellom tabellar, grafar og kart, og på den måten
utforske samanhengar og trekke eigne konklusjonar.
Her er eit par eksempel knytt til statistikksidene: www.globalis.no/Statistikk.

Figur 1: Utslepp av CO2 i tonn per innbyggar 1990.
Kjelde: www.globalis.no.

CO2-utslepp per innbyggar

Karta viser utslepp av CO2 per innbyggar, gradert slik at mørkare farge er høgare utslepp.
Det første kartet har tall frå 1990, og det andre
kartet har tall frå 2007. Det nyaste kartet gir eit
meir «lysegrønt» inntrykk, kanskje har landa
med mørkegrøn farge på 1990-kartet redusert
utsleppa? Oppgåva til elevane blir å finne ut
korleis utsleppet av CO2 har endra seg i denne
perioden.
Ved å klikke på eit land på kartet, får bruOlaug Vetti Kvam
Skolelaboratoriet i realfag, UiB
olaug.kvam@skolelab.uib.no
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Figur 2: Utslepp av CO2 i tonn per innbyggar 2007.
Kjelde: www.globalis.no.

karen opp eit søylediagram som viser utsleppa
i dette landet i perioden 1990–2007. Dei største
mørkegrøne landa; USA, Canada og Australia
har eit forbausande stabilt utslepp av CO2 i perioden. Så kvifor har dei plutseleg fått ein lysare
grønfarge på kartet for 2007? Dei mest obser15

Figur 3: Utslepp av CO2 i tonn per innbyggar 2007.
Kjelde: www.globalis.no.

vante elevane har kanskje lagt merke til skalaen
nedst på kartet. Maksimumsverdien er nesten
dobbelt så høg på det nyaste kartet. Val av skala
er eit velkjent verkemiddel i framstilling av data.
På Globalis blir karta genererte automatisk ut
frå minimums- og maksimumsverdiar. Me må
difor gå til tabellen eller søylediagrammet som
viser verdiane for alle land for å finne forklaringa på at USA, Canada og Australia har fått
lysare grønfarge på det nyaste kartet. Det vesle
landet Qatar har dobla utsleppet sitt, og dette
gjer at skalaen blir strekt ut slik at dei andre
landa får ein lysare farge.
Neste oppgåve blir gjerne å gå til statistikken
for landet Qatar: www.globalis.no/Land/Qatar/.
Kor mange personar bur det i landet? Kor stor
prosent av verdas befolkning bur i Qatar? (Folketalet i verda akkurat no finn du på www.ssb.
no/befolkning.) Er det rimeleg at framstillinga
på kartet skal bli dominert av CO2-utsleppet til
ei gruppe som utgjer mindre enn ein promille
av verdas befolkning? Korleis ville du ha laga eit
kart som viste dei same dataa? Alle land må vere
med, men du kan bestemme korleis du vil dele
inn fargeskalaen.
Økologisk fotavtrykk

Globalis har landprofilar for alle FN sine medlemsland. I Noreg sin profil kan me lese at
dersom alle menneske på jorda skulle ha same
forbruk som oss, ville me trenge 3,2 jordklodar.
Kva betyr dette talet, korleis har dei rekna det
ut?
Økologisk fotavtrykk er ein indikator som
16

Figur 4: Økologisk fotavtrykk, hektar per person.
Kjelde: www.globalis.no.

Figur 5: Dersom alle menneske på jorda skulle ha
samme forbruk som ein gjennomsnittleg innbyggar i
Noreg, ville me trenge 3,2 jordkloder.
Kjelde: www.globalis.no.

fortel noko om gjennomsnittsinnbyggaren sitt
forbruk av naturressursar. Det er rekna ut kor
stort areal som er nødvendig for at naturen skal
kunne fornye dei ressursane som blir brukt. Me
har som kjent berre ein klode, og det er difor
illustrerande å bruke talet på jordklodar for å
seie noko om kor berekraftig forbruket er.
Indikatoren er laga ved å legge saman alt produktivt areal i verda og dele på innbyggjarane.
I 2001 vart dette arealet berekna til 1,8 hektar
per person. I figur 4 ser me at ein nordmann
i gjennomsnitt har eit økologisk fotavtrykk på
5,8 hektar. Kva er samanhengen mellom tabellen for økologisk fotavtrykk og det me kan lese
i landprofilen for kvart land? Ved å peike på eit
land på kartet får du opp talet for det økologiske fotavtrykket. Kan du rekne ut kor mange
jordklodar som er nødvendig for å halde ved lag
forbruket til ein gjennomsnittleg innbyggjar i
USA, Mexico, Tyskland, Jordan, Pakistan, Kina
og Russland?
(fortsettes side 45)
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Jørgen Arentz

Strømsparegrisen
Strømsparegrisen i Trondheim er et prosjekt
som ønsker å engasjere og bevisstgjøre lærere
og elever i forhold til energibruk. Prosjektet
søker å skape undring og interesse for ulike
og alternative energibærere, for energibruk og
hvordan man kan redusere dette. Strømsparegrisen er utarbeidet i forhold til kunnskapsløftet
og kompetansemål i læreplanen og kan brukes i
undervisningen. Alle skolene i Trondheim kommune kan delta i dette prosjektet.
Ved å delta i Strømsparegrisen får skolen,
dvs. elevene, lærerne, og rektor, tilgang til et
energioppfølgingssystem (eos). Eos-et som
benyttes er databasert og tilbys alle skolene i
Trondheim. Gjennom det er det mulig å følge
med på detaljer i skolens energibruk, det være
seg strøm, fjernvarme, varmepumpe, olje eller
biobrensel. Dersom elevene har et forslag til
energisparing og gjennomfører dette, vil de
ved å følge med på forbruket på eos-et se hva
slags effekt tiltaket har og man vet om det har
hjulpet og hvor mye av det totale forbruket man
har klart å redusere. For eksempel: Hvor mye av
det totale forbruket utgjør unødvendig lysbruk
i et bygg? Hvor mye utslag gir det å senke eller
øke innetemperaturen med 1 grad? Skoler som
Jørgen Arentz
Trondheim kommune
jorgen.arentz@trondheim.kommune.no
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ikke har mulighet til å hente ut disse dataene
elektronisk kan allikevel hente tilsvarende data
ved manuell avlesning. Samarbeid da med vaktmesteren om avlesningene.
Fordelen med å bruke et eos er at man der
kan generere ulike grafiske framstillinger av
forbruk og effektuttak og i tillegg hente ut
timeverdier (forbruk eller egentlig effektuttak
for hver enkelt time). Nå er det slik at nettleverandør må levere en eller annen form for eos for
bygg med en viss størrelse og med et visst forbruk. Kontakt netteier eller eiendomsavdelingen
i din kommune for mer informasjon vedrørende
dette (hvis du ikke bor i Trondheim, da). Ved
å lese av manuelt og samtidig bruke energifakturaene vil man allikevel kunne hente ut mye
informasjon.
Jeg vil i denne artikkelen ta for meg hvordan
energiforbruk kan brukes i matematikkundervisningen, for så å konkretisere problemstillingene i faget. Vanskelighetsgraden vil variere
fra enkel barneskolematematikk til det å måtte
sette opp en ligning med flere ukjente.
Forbruk

Les av forbruket på en gitt dag i uken, gjerne
mandag morgen siden det er da uken starter. I
sikringsskapet leser man av et tall.
«Denne mandags avlesning» – «forrige mandags avlesing» = «energiforbruket i uka som
gikk».
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En liten gruppe elever blir med vaktmester
og leser av måleren. Dersom man har tilgang
til et eos, er dette også en fin øvelse i å bruke
dataverktøy til å hente informasjon.
Tilleggsinformasjon

Dersom man leser av forbruket i sikringsskapet
må tallet som leses av ofte multipliseres med
en faktor, en såkalt K-faktor. På måleren i sikringsskapet står det et tall som har benevningen
imp/kWh. Dette tallet er som regel mindre enn
1. Sett 1 over brøkstreken og tallet du fant på
måleren i sikringsskapet under brøkstreken og
du får et tall større enn 1. Dette er K-faktoren
som avlesningstallet må ganges med for å få
riktig forbruk i kWh. Det går også an å ringe til
nettselskapet (e-verket), oppgi målernummer og
få oppgitt denne K-faktoren. Det siste er ofte det
enkleste og man vet at det blir riktig.

Tegn gjerne også inn uke for uke akkumulert
(uke 1 + uke 2 + uke 3 = akkumulert forbruk
uke 3), for så å sammenlikne med «like lang
periode» foregående år. Regn ut differansen
mellom i år og i fjor og finn mer- / mindreforbruket i prosent. Dette er ikke bare en fin øvelse
i prosentregning, men også i å lære seg hvilket
utgangspunkt skal man bruke.
For eksempel: Finn mer- / mindreforbruket
til nå i år i forhold til 2008. Bruker man forbrukstallet for 2010 eller 2008 som 100 % for å
regne ut riktig prosentandel?

Figur 2 Årsrapport.

Figur 2 viser akkumulert forbruk for flere år,
fordelt på ukenummer. Som dere ser er akkumulert forbruk i 2007 «0 kWh» fram til uke 14.
Skolen var ny i 2007 og åpnet ikke før uke 14,
dermed er forbruket 0 kWh fram til da.
Diagram
Figur 1 Forbruk.

Figur 1 viser energibruk uke for uke i et bygg
med både fjernvarme og strøm som stolper. I
tillegg vises ukemiddeltemperaturen, gjennomsnittstemperaturen for en gitt uke, som en rød
graf. Legg merke til at temperaturskalaen på
høyre side av grafen er snudd på hodet. Dette
for at forbruksstolpene og temperaturgrafen
skal «følge» hverandre. Jo kaldere det er ute,
dess mer energi bruker bygget.
Årsrapport

Her må du summere forbruket uke for uke.
18

Man kan lage et diagram der man tegner inn
forbruket. Slik blir det en øvelse i å lage diagram
og lære seg å «visualisere» tallene. Et tips her er
å dele ukesforbruket på det oppvarmede arealet til bygget slik at man får «spesifikt forbruk»,
målt i kWh/m2. Dette gjør det enklere å få plass
til stolpene i diagrammet på en plansje.
Figur 3 viser en energimåleplakat der stolpene er spesifikt forbruk uke for uke og grafen
viser ukemiddeltemperaturen. Ukemiddeltemperaturen kan hentes fra en lokal målestasjon på
www.met.no eller måles manuelt på skolen – noe
som er en fin øvelse i å finne gjennomsnittet av
et sett med verdier.
3/2010
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Figur 3 Diagram.
Figur 4 ET-diagram.

ET-diagram

Energi–temperatur-diagram. Her går øvelsen ut
på å sette sammen et utvalg av x- og y- verdier i
et diagram, basert på spesifikt forbruk og gjennomsnittlig utetemperatur for en gitt uke. Her
må altså spesifikt forbruk og gjennomsnittlig
utetemperatur regnes ut før en kan bruke resultatene i diagrammet.
Et slikt diagram benyttes for å vise «normalforbruket» til et bygg i forhold til utetemperatur.
Kurven brukes for å avdekke uregelmessigheter
i forbruket og eventuelt til å avdekke tekniske
feil.
Dette er også en fin øvelse i prosentregning.
Finn prosentvis avvik i forhold til normalt forbruk.

Legg merke til at forbruket til bygget aldri går
ned til 0. Hvorfor ikke? Fryseskapene til heimkunnskapen inneholder kanskje matvarer og
kan derfor ikke skrues av. Renholderne behøver
varmtvann når de utfører rundvask om sommeren, derfor må varmtvannsberederne stå på.
Det går an å samarbeide med vaktmester og
elever for å komme på flere ting som kan slås av
om sommeren – det er fort gjort å glemme å slå
av alt som kan slås av. PC-ene og printerne, er
de slått av eller står de på standby?
Kostnader

Oppgave 1:
Bruk fakturaen i figur 5 til å regne ut hva
1 kWh har kostet inklusive alle avgifter for
perioden som har gått. Dette blir et sammen-

Figur 5 En reell energifaktura til en skole i Trondheim.
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satt addisjonsstykke med energiledd, nettariff,
fastledd og effektpris som kan hentes ut fra
energifakturaen. Her er det mye å holde styr
på; noen priser er oppgitt i kroner, andre i øre.
I tillegg er prisene oppgitt i pris/kW og pris/
kWh. Ved presentasjon til elevene må tallene i
«Sum»-feltet fjernes. Regnestykket kan forenkles ved at lærer gjør om alle parametrene til
samme benevning.
Oppgave 2:
Sett opp uttrykket som viser kostnaden K ved
et forbruk og en effekt som i fakturaen og regn
ut kostnaden:
Forbruk = 96464 kWh, Effekt = 260 kW. Følgende parametere er hentet ut av fakturaen:
Effektprisene:
x1 = 46,67 kr/kW for 0–200 kW
x2 = 28,33 kr/kW over 200 kW
Energitransport:
y = 4,2 øre/kWh (= 0,042 kr/kWh)
Fastbeløp:
z = 8000 kr/år (= 666,67 kr/mnd)
Forbruksavgift:
r = 9,88 øre/kWh (= 0,0988 kr/kWh)
Energipris:
p = 25,22 øre/kWh (= 0,2522 kr/kWh)
NB! Pass på benevningene. Benevningene kan
gjøres om slik som det allerede er gjort i parentes i lista over, eller overlates til elevene. Legg
merke til at regningen gjelder for en periode på
en måned, mens noen av kostnadene er oppgitt
i kr/år.
K = (x1 · 200 kW) + (x2 · (260 kW – 200 kW))
+ (y · 96464 kWh) + z + (r · 96464 kWh) +
(p · 96464 kWh)
= (46,67 kr/kW · 200 kW) + (28,33 kr/
kW · 60 kW) + (0,042 kr/kWh · 96464 kWh)
+ 666,67 kr + (0,0988 kr/
kWh · 96464 kWh) + (0,2522 kr/
kWh · 96464 kWh)
= (9334 kr) + (1699,80 kr) + (4051,49 kr) +
666,67 kr + (9530,64 kr) + (24328,22 kr)
20

= 49610,82 kr
Denne formelen kan også forenkles ved at man
bare bruker energiprisen for å finne ut hva
strømmen koster. Slik kan man lage et enklere
regnestykke med informasjonen fra fakturaen,
og gjøre dette til en øvelse i både å regne og å
hente informasjon ut fra en «tekstoppgave».
Vanskelighetsgraden kan økes slik at den tilpasses det årstrinnet det jobbes med.
Oppvarmet areal, arealutregning av bygg

For å finne arealet til skolen kan en sammen
med elevene måle opp bygningen og målsette
tegninger man har laget selv. Dette vil være en
fin øvelse i å lese og forstå tegninger og å regne
ut areal av ulike geometriske figurer som et bygg
består av.
En kan også skaffe plantegningene til bygget
som allerede er målsatt og bruke det til å trene
på å lese mer kompliserte tegninger samt regne
ut arealene.
For å få riktig spesifikt forbruk til et bygg
må oppvarmet areal brukes. Det beregnes på
følgende måte:
«Med oppvarmet areal forstår en det arealet
som har en lufttemperatur som er minst
15 °C. Arealet skal måles fra ytterveggens
utside.»(www.miljolare.no/aktiviteter/by/ressurs/br22/?vis=veiledning)

Praktiske tips til gjennomføring

På hjemmesiden til Strømsparegrisen, www.
trondheim.kommune.no/energibruk/, finner du
flere tips til praktisk gjennomføring og hvilke
tiltak man kan gjøre for å redusere energibruken. Strømsparegrisen er et prosjekt der brukerne gjerne kan komme med innspill.
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Linda Mork-Knudsen

Bærekraftig undervisning
Vann er et spennende tema å undervise i for
oss vannblinde bergensere. Vi har så mye regn
i Bergen og er vant med å sløse fordi vi har i
overflod. Etter en spesiell vinter med mye kulde
og lite nedbør endte vi opp i en situasjon med
vannmangel og vannsparing i Bergen. Hvis vi
skal klare å ta gode, bærekraftige beslutninger
i hverdagen vår knyttet til eget forbruk er det
nødvendig med kunnskap om de ressursene
som vi er med å forbruke. Vann er den mest
verdifulle av alle ressursene vi har.
På 5. trinn har vi jobbet med tema vann
siden nyttår. I perioden med pålagt vannsparing jobbet vi grundig med temaet på skolen.
Elevene undersøkte blant annet hvor mange
sekunder det tok å fylle en 10 liters bøtte med
vann i dusjen hjemme. De skulle undersøke
om familien burde investere i sparedusj for å
redusere vannforbruket. Eldre dusjer kan bruke
opptil 20 liter vann i minuttet, mens en god
sparedusj bruker under 10 liter. Elevene fikk
hjelp av en voksen hjemme med tidtaking. De
skulle skru kaldtvannet i dusjen på fullt, og ta
tiden på hvor mange sekunder det tok å fylle
bøtten full. Hvis bøtten ble full før det var gått
60 sekunder skulle de stoppe tiden når 10 liters
Linda Mork-Knudsen
Flaktveit skole
linda.knudsen@bergen.kommune.no
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bøtten var full. Dersom det tok lenger tid enn
et minutt skulle de la bøtten fylles helt opp, og
så stoppe klokken når bøtten var full. Tiden ble
notert i naturfagboken, og dannet grunnlag for
samtale på skolen dagen etter. De fleste brukte
stoppeklokken på mobiltelefonen til tidtakingen. Under samtalen som fulgte på skolen kom
en av jentene med følgende refleksjon: «Det tok
nesten et og et halvt minutt før bøtten min ble
full. Betyr ikke det at min dusj ikke bruker så
mye vann?» En annen kunne fortelle at «Min
mor ble glad for at det tok lang tid å fylle bøtten
med vann, for søsteren min dusjer så lenge,
og det koster mye penger med alt det varme
vannet.» Jeg tror at det er viktig at vi lar barna
være med å gjøre slike beregninger tidlig, slik
at de får forutsetninger for å reflektere rundt
sitt eget forbruk. Elevene på 5. trinn ble veldig
opptatt av å spare vann hjemme når vi jobbet
med temaet. Flere kom og fortalte at de skrudde
av vannet mens de såpet inn håret sitt i dusjen.
(Nyttig ressurs: www.enok.no/enokguiden/)
Registrering av vannkvalitet

På Verdens Vanndag, 22. mars, kartla vi vannkvaliteten i en elv ved uteskoleområdet vårt.
Læreplanen i naturfag sier at elevene skal gjøre
undersøkelser i naturområder i samarbeid med
andre. Et av kompetansemålene i matematikk
etter 7. trinn er at elevene skal kunne gjøre
praktiske målinger i forbindelse med dagligliv,
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og at de skal kunne vurdere resultatene.
Elevene målte pH-verdi, oppløst oksygen,
temperatur og turbiditet. Når vi var ute og
jobbet ble resultatene skrevet på laminerte
registreringskort. De leste av og sammenlignet
resultater med hverandre. Arbeidet ble gjort i
mindre grupper, slik at alle deltok i både måling
og registrering. Resultatene og bilder fra aktiviteten ble senere lagt inn i databasen til World
Water Monotoring Day, www.worldwatermonitoringday.org. Ved å delta i slike prosjekter kan
elevene bli mer bevisste på at vi er en del av
verden, og at vann er en livsnødvendig ressurs
som vi må ta godt vare på. Ved å logge oss inn
på nettsiden til organisasjonen World Water
Monitoring Day kan vi se bilder og registreringer, gjort av barn i mange forskjellige land rundt
om i verden. Vi kan sammenligne resultatene
våre med resultater med tilsvarende målinger
foretatt i 81 forskjellige land på kloden vår.

våre til drikkevann slik vi kan tappe det i springen hjemme. Vannkvaliteten på drikkevannet i
Bergen er god. Da vi besøkte vannbehandlingsanlegget, fikk alle elevene en tom drikkeflaske
hver, som de selv kunne fylle med springvann.
På vannflasken opplyses det om at drikkevann
leveres til abonnenter i Bergen kommune for
mindre enn 1 øre pr. liter. Jeg spurte elevene om
de visste hvor mange øre det er i 1 krone. Det var
en som visste at det var 100 øre i 1 krone. «Hvor
mange liter vann fra springen kan vi da få for 1
krone,» spurte jeg. De kom frem til at det måtte
bli 100 liter vann. Denne mengden blir veldig
abstrakt for dem. Vi beregnet hvor mange fulle
«gulvebøtter», (slike som de hjemme bruker når
de vasker gulvet) det ville bli. Det var ikke så
mange av elevene som visste at en slik bøtte tar
10 liter. Jeg tror at det er viktig å gi elevene noen
erfaringer om voluminnhold som de kjenner fra
dagliglivet sitt. Slike erfaringer kan bli viktige
referanser og gjøre matematikken lettere forståelig i mange sammenhenger.
Kjøpevann på flaske

Drikkevannet vårt

På besøk ved Svartediket vannrenseanlegg fikk
elevene kunnskap om hvilken prosess vannet
har gått gjennom, fra råvann i vannreservene
22

Det å sammenligne drikkevannet vårt med
kjøpevann på flaske er et tema med mange
spennende vinklinger. Vi ønsker at elevene skal
kunne ta gode, bærekraftige avgjørelser og være
i stand til å forvalte fremtidige ressurser på en
god måte. Til tross for at vi i Norge har god
kvalitet på drikkevannet i springen drikker vi
over 112 millioner liter flaskevann i året. (Tall
fra 2007.) Det går 162 gram olje og 7 liter vann
med til å produsere 1 liter flaskevann. Vi bør
ikke være med å bidra til en slik enorm sløsing
med ressurser. På 5. trinn angrep vi temaet ved
å undersøke prisene på flaskevann på nærbutikken vår. Elevene besøkte nærbutikken og registerte alle de forskjellige merkene med flaskevann
uten tilsatt kullsyre og smak. De noterte ned
navn på produktet, voluminnhold og utsalgspris pr. flaske.
De fikk så i oppgave å regne ut hva literprisen
ble for hver vannflaske. Gjennom samtale, og
med litermålet som konkretisering, fant elev3/2010
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ene ut hvor mange ml/dl det er i en liter. Mange
var usikre på dette. En av elevene svarte at det
var plass til 10 dl. oppi litermålet. Jeg bekreftet at dette var riktig, og spurte om de visste
hvor mange ml. det var plass til oppi litermålet.
Enda flere var usikre på dette, men en av elevene
svarte at det var plass til 1000 ml i 1 liter. Jeg
sammenlignet skolelinjalen i klasserommet med
litermålet, og forklarte sammenhengen mellom
inndelingen i mm, ml, cm, cl, dm, dl, m og l.
Det neste var å presentere problemstillingen
med prisomregning for de konkrete vannflaskene som vi hadde kjøpt på nærbutikken. Jeg
holdt frem en av vannflaskene, en Bonaqua
Silver på 1,5 l. Jeg ba en av elevene lese av hvor
mye flasken inneholdt, og opplyse om prisen på
flasken. «Er det plass til alt dette vannet i litermålet vårt,» spurte jeg. «Nei, det er det ikke,»
mente elevene. «Prisen for 1,5 l vann fra denne
Bonaquaflasken er 17,90 kr. Tror dere at 1 l
koster mer eller mindre enn 17,90 kr,» spurte jeg.
De fleste mente at literprisen måtte bli lavere.
Elevene satte seg i grupper på 4–5 elever. De fikk
utlevert et samleskjema der alle vannflaskene
tangenten
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med pris og voluminnhold var registrert. De
måtte finne ut hvordan de skulle klare å regne
prisene om i literpriser. Det var til sammen 13
vannflasker med i undersøkelsen vår. Da innholdet varierte fra 0,3 l til 1,5 l. ble hver enkelt
vannflaske en ny problemløsingsoppgave for
elevene. Alle vannflaskene med prislapp på,
samt litermål og kalkulator var tilgjengelig for
gruppene under utregningene. På en gruppe satt
elevene helt fast. Jeg ba dem begynne med en
Farris flaske på 0,5 l. «Hvis dere skrur av korken
og heller vannet over i litermålet, er det plass til
alt vannet fra Farris flasken da,» spurte jeg. Det
mente de at det var. «Kan dere vise meg hvor
høyt opp dere tror at vannet vil nå i litermålet,»
spurte jeg. De var litt usikre, men kom i fellesskap frem til at det nådde opp til 5 dl. «Har dere
plass til mer Farris i litermålet,» spurte jeg. «Ja!
Vi har plass til en til,» svarte en av dem. «Da må
dere finne ut hvor mye dere skal betale for de
to flaskene som gir 1 liter til sammen,» sa jeg.
De kom frem til rett svar og førte literprisen
for dette produktet inn i samleskjemaet sitt. Se
figur neste side.
Det ble forskjellige problemstillinger og forskjellige utregninger å forholde seg til for hver
enkelt flaske. Oppgaven var ganske krevende
for dem. De fleste gruppene klarte å regne ut
literprisen når de samarbeidet i gruppen. Når de
sto fast stilte jeg spørsmål om voluminnholdet,
for eksempel «Hvis 0,7 l koster 7,90 kr, kan dere
da klare å regne ut hvor mye 0,1 l koster?» De
kom frem til at de kunne trykke inn 7,90 kr og
dele på 7 for å finne svaret. Neste spørsmål ble
da: «Hvor mange 0,1 l er det plass til i 1 l?» Slik
måtte de finne ut hva de skulle gange med for å
komme frem til literprisen.
Resultatene ble ført inn i regneark. De presenterte de forskjellige literprisene på de ulike
typene med kjøpevann ved bruk av søylediagram.
Læreplanen sier at elevene skal jobbe med
problemløsing og utforske med utgangspunkt i
praktiske dagligdagse situasjoner og problemer
av matematisk art. De skal også kunne presen23

tere data i tabeller. Det ble stilt spørsmål som:
Hvilken flaske har høyest literpris? Hvor stor er
forskjellen mellom det billigste og det dyreste
vannet? Vi brukte et søylediagram som en av
gruppene hadde laget som utgangspunkt for
samtale. Søylediagrammet ble presentert på
digital tavle i klasserommet.

Elevene fant ut at Imsdal på 0,3 l flaske hadde
den høyeste literprisen. De leste av i diagrammet
at den hadde en literpris på ca. 36 kr. Imsdal på
0,7 l var også med i undersøkelsen. De leste av
at den hadde en literpris på ca. 25 kr. Jeg spurte
dem hvor stor literprisforskjellen var mellom de
to flaskene. En av elevene var rask til å regne i
hodet, og svarte 11 kr. Jeg ba henne vise regnestykket på tavlen. Hun skrev regnestykket 36
kr – 25 kr = 11 kr. Jeg spurte om det var noen
andre måter å finne ut svaret på. En av elevene
kom frem på tavlen og viste at han telte streker
i diagrammet. «Det er 5 kr mellom to streker,
og så er det litt mer enn to streker høyere opp
på den dyreste prisen,» sa han og pekte på diagrammet. «Da blir det litt mer enn 10 kr, for 5
+ 5 er 10.» Elevene fant ut at First Price 1,5 l var
vannet med den billigste literprisen, og at den
kostet mindre enn 5 kr pr. liter. Vi sammenlignet Bonaqua Silver på 0,5 l og 1,5 l flasker.
Vi brukte de samme to metodene for å regne
ut prisforskjellen mellom dem; regnestykke
på tavlen og telle streker i diagrammet. Elevene fant ut at literprisen varierte med mer enn
15 kr på de to forskjellige flaskestørrelsene til
24

Imsdal.
Elevene undersøkte også hvor de forskjellige
flaskene var produsert. De beregnet hvor langt
flaskevannet var transportert fra produsent til
nærbutikken vår. Dette fikk de til ved å bruke
3/2010
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Gule sider, kart og kjørerute på datamaskinen
(kart.gulesider.no/).
De sjekket opp hvor flaskevannet var tappet.
Elevene fant i informasjonen på flasken fra
Bonaqua at den var tappet i Fyresdal i Telemark.
Ved å taste inn kjørerute Start: Fyresdal, Stopp:
Flaktveit, ble kjøreruten beregnet til 331,6 km.
Blindtest på vann

Vi avsluttet prosjektet med en blindtest på vann.
Vannet i springen og to sorter kjøpevann, Olden
fra isbreen og Bonaqua Silver, ble testet. Elevene gav de tre vannprøvene poeng fra en til tre.
Den som de syntes smakte best fikk tre poeng.
Ingen visste før resultatene var talt opp hva som
var hva. Vi brukte fargekoding på vannglassene
og skrev tellestreker på tavlen. Når resultatene

var klare ble det avslørt hvilken fargekode som
tilhørte de enkelte vannprøvene. Vannet fra
springen vant testen vår!
Det finnes utallige måter å flette temaet
bærekraftig utvikling inn i både matematikk
og alle andre fag som vi underviser i daglig. Vi
må bare foreta noen vinklinger og bruke viktige
tema i sammenheng med det som står i fagplanen. Med en slik måte å tenke på kommer ikke
undervisning om bærekraftig utvikling i tillegg til annen undervisning. Den er en metode,
og inngår i den daglige undervisningen på en
naturlig måte.

Bærekraftig undervisning
Flaktveit skole i Bergen har gjennom de siste
4 årene hatt et sterkt fokus på utdanning
for bærekraftig utvikling. Skolen har som
første skole i Hordaland fått grønt flagg,
og er også tildelt miljøprisen for Hordaland
2009. I framtiden er målet at all undervisning
ved skolen skal gjennomsyres av miljø- og
bærekraftig tenking og undervisning.
Rektor ved Flaktveit skole har utformet
plakater med punkter som forteller hvordan
elevene skal utdannes til å bli bærekraftige.
Plakatene er ment for å gi elevene en helhetlig
forståelse for hva bærekraftig utdanning er.
Ellen Marie Nesse
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Olaug Vetti Kvam, Ole Edvard Grov

Værstasjoner
Værstasjoner gir en jevn strøm av ferske og relevante tall, med andre ord et utmerket utgangspunkt for matematikkoppgaver. Rundt 100
norske skoler har, eller er i ferd med å få, automatiske værstasjoner. Stasjonene er av samme
type som loddes ut i dette nummer av Tangenten.
Værstasjonene skal være et grunnlag for
undervisning knyttet til elevenes hverdag, ikke
bare i matematikk, men også i naturfag og
geofag. Alle klassetrinn er aktuelle, fra første
klasse på barneskolen til programfag i fysikk
på videregående. Data fra alle værstasjonene
samles på nettstedet miljolare.no slik at elevene
kan sammenligne været på egen skole med det
som er observert andre steder i landet. De kan
også hente ut dataserier som gjør det mulig å si
noe om været over tid. De automatiske værstasjonene registrerer følgende data:
– Temperatur (°C)
– Lufttrykk (hPa)
– Nedbør (mm)
– Vind (m/s)
Olaug Vetti Kvam
Skolelaboratoriet i realfag, UiB
olaug.kvam@skolelab.uib.no
Ole Edvard Grov
Skolelaboratoriet i realfag, UiB
ole.grov@skolelab.uib.no
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Figur 1: Værstasjon montert på taket av Breimyra skole.
Vindfanen øverst måler vindretning og anemometeret
(skålene under) måler vindstyrke. Den sorte bøtta
samler nedbøren og registrerer for hver 0,2 mm.
På kanten av denne finner vi to små sensorer som
måler UV-stråling og solstråling. Under bøtta og godt
skjermet for sola, finner vi instrumentene som måler
temperatur og fuktighet. En solcelle gir stasjonen
ekstra strøm og den hvite boksen sørger for trådløs
kommunikasjon med loggeren inne.
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Vindretning
Relativ luftfuktighet (%)
Solinnstråling (W/m2)
UV indeks

Utfordringen ligger i å omforme «massevis
av tall» til god undervisning. Hvordan hjelpe
elevene til å omsette tallene til informasjon og
kunnskap som angår egen hverdag? Vi vil gjerne
invitere matematikklærere til å være med på å
utvikle en oppgavebank knyttet til værstasjonene. Det vil ikke være noen som sitter og lager
oppgaver for alle fag og nivå, oppgavebanken er
avhengig av at lærere sender inn oppgaver som
de selv bruker for sine elever.
På hvilken skole regner det mest? Hvor er
det mest sol, mest vind, varmest, kaldest?

Svaret avhenger selvsagt av hvilket tidsrom som
blir undersøkt. Siste 30 døgn, siste år, eller alle
tilgjengelige målinger? Elevene vil raskt oppdage at de må spesifisere spørsmålet sitt. Og
det kan hende de er interesserte i andre sammenlikninger enn det vi trodde. Kanskje er det
mest spennende å se forskjellene mellom egen
skole og skolen til andre elever som de kjenner.
Vi vil gjerne at elevenes preferanser skal være
like viktige som meteorologenes utvalgte sammenligninger.
Se forskjeller, regne med tall, finne trender

Hvilke data som bør hentes ut til matematikkundervisningen, avhenger selvsagt av elevenes
alder. De yngste kan få figurer som viser hvor
mye det har regnet, mellomtrinnet kan få søylediagram og enkle tabeller med et begrenset
utvalg av tall. Ungdomsskolen kan få statistikkoppgaver, og på videregående kan elevene
få fullstendige datasett som de henter ned og
behandler selv.
Varsel og observasjoner

Sammenligninger mellom prognoser og faktiske
målinger kan gjøre elevene til eksperter på å
tolke værvarslene for sitt område. Kanskje viser
tangenten
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det seg at varslene de finner på yr.no vanligvis
avviker i en bestemt retning i forhold til observasjonene fra værstasjonen? Lokal topografi kan
føre til at nedbørsvarselet i gjennomsnitt ligger
f.eks. 20 % under den nedbørsmengden som
blir målt i løpet av et år. Neste spørsmål er da
om dette gjelder alltid, eller om det er forskjell
mellom «østavær» og «vestavær». Her kan elevene oppdage sammenhenger som gjør at de kan
tolke værvarselet som en ekte ekspert: «Vi må
nok regne med litt mer regn i morgen enn det
som er varslet, når det er vestavær får vi vanligvis ekstra mye nedbør på vår skole.»
Undervisning knyttet til værstasjonene

Værstasjonene skal være et grunnlag for undervisning knyttet til elevenes hverdag. Ikke bare
i matematikk, men også i naturfag og geofag.
Alle klassetrinn er aktuelle, fra første klasse på
barneskolen til programfag i fysikk på videregående. Målet er å utvikle undervisning knyttet til
værstasjoner innen mange fag og emner. Det vil
ikke være noen som sitter og lager oppgaver for
alle fag og nivå, oppgavebanken er avhengig av
at lærere sender inn oppgaver som de selv bruker
for sine elever.
Foreldre

I tillegg til elever og lærere, er foreldre en målgruppe for nettsidene. Været engasjerer mange,
og vi tror værdata kan være et godt utgangspunkt
for arbeid med fag i hjemmet. Det er lettere å øve
litt ekstra på brøk eller statistikk med et konkret
utgangspunkt. Vi ønsker å legge tilrette for at
oppgavene kan brukes av foreldre sammen med
elevene, eller av eleven alene. Kanskje er det også
foreldre eller andre voksne som kan tenke seg å
bidra med oppgaver?
miljolare.no/verstasjoner

Data fra værstasjonene vil bli samlet på nettsiden miljolare.no/verstasjoner. Nettsidene skal
utvikles med sammenstillinger og presentasjoner av observasjonene. Men skal dette bli god
matematikkundervisning, trenger vi hjelp til å
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lage inspirerende oppgaver. Vi ønsker at du lager
oppgaver som passer for akkurat dine elever, og
så sørger vi for et system som gjør det enkelt å
dele oppgavene med andre. Databasen henter
ut den informasjonen som trengs for at oppgaven skal inneholde aktuelle tall, for eksempel
nedbør siste døgn, temperaturmålinger siste
måned, eller soldager hittil i år. Det er et utall
muligheter i datafremstillinger, og vi trenger å
vite hvilke oppgaver du vil lage for dine elever,
og hvilke datauttrekk som vil være nyttige for
deg.
bergensveret.no

Alle vet at det regner mye i Bergen. Men hvor
regner det mest? De lokale forskjellene kan være
store, og skolene får nå muligheten til å være
med å finne ut hvordan været varierer lokalt.
Bergen kommune har kjøpt inn utstyret, og
mange av skolene får i løpet av året sin egen værstasjon. Sannsynligvis blir dette verdens høyeste

Vil din skole ha en
værstasjon?
Tangenten vil lodde ut en værstasjon av det
merket som er omtalt i artikkelen, «Davis
Vantage Pro2 Plus».
For å delta i utlodningen må du skrive en
kort begrunnelse for hvordan du og din
skole vil bruke en slik stasjon, fortrinnsvis i
matematikundervisning.
Send søknaden (merket «Værstasjon») til
Tangenten
Postboks 2966
5825 Bergen
eller tangenten@caspar.no
Etter at værstasjonen har vært i bruk en stund
ønsker vi oss en artikkel om erfaringene.
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Figur 2: Vindhastighet (m/s) og vindretning for
stasjonen Bergen–Florida for 11.07.2010. Det blir
plottet ett punkt på grafen for hvert 10. minutt.
Vindretning vises med en observasjon for hver hele
time. Kilde: Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen.

Figur 3: Lufttemperatur ( °C) for Bergen-Florida for
perioden 05.07.2010 til 11.07.2010.
Kilde: Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen.

tetthet av automatiske værstasjoner, med rundt
50 stasjoner i kommunen. Nettstedet «Bergens
været» blir vedlikeholdt av Skolelaboratoriet i
realfag og Geofysisk insitutt på Universitetet i
Bergen. Her vil fagfolk jobbe sammen med skolene: Meteorologene kan bidra med informasjon
om vær og værvarsler, skolene bidrar med data
fra værstasjonene. Kanskje vil vi få ny kunnskap
om lokalmeteorologi gjennom dette samarbeidet? Geofysisk institutt har kjøpt den samme
værstasjonen som de fleste skolene bruker. Den
er plassert på samme sted som måleinstrumentene til Værvarslinga på Vestlandet, og data fra
denne stasjonen kan gi oss verdifull informasjon
om nøyaktigheten til skolenes værstasjoner sammenlignet med de offisielle målingene.
3/2010
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Ragnhild Hansen

Modeller, miljø og kritisk
demokratisk kompetanse
Matematiske modeller spiller en betydelig rolle
i samfunnsplanleggingen, og forskningsbaserte
modellprognoser er med og former grunnlaget
for debatter og politiske beslutninger. Et aktuelt eksempel fra miljøforskning er diskusjonene
omkring effekter av økte CO2-utslipp i atmosfæren. Ifølge modellresultater vil store mengder slike utslipp føre til temperaturstigning
med påfølgende nedsmelting av landis, forhold
som øker havnivået. Blant forskere og i offentlig
debatt stilles det spørsmål om hvor store utslippene kan være før de får betydelig negativ effekt
på klimaet. Jo bedre innsikt en har i matematiske modeller generelt og i klimamodeller spesielt, jo større forutsetning har en for å kunne
ta stilling i diskusjoner som dette.
Evne til å delta og følge med i samfunnsdialoger som involverer modeller og modellresultater kommer inn under begrepet kritisk
demokratisk kompetanse (KDK), som innenfor matematikkdidaktikk beskrives som evne
til å kritisere, vurdere og analysere anvendelser
av matematikk i samfunnet. Begrepet finnes
blant annet hos (Blomhøj, 1992/ 2003), se også
(Hansen, 2009). For et kvalitativt begrep som
dette kan en spørre seg hva som er tilstrekkelig
Ragnhild Hansen
Høgskolen i Bergen
ragnhild.hansen@hib.no
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for demokratisk deltakelse.
I denne artikkelen vil jeg med utgangspunkt
i et eksempel om klimamodellering hentet fra
avisene, se nærmere på hva som kan ligge i
begrepet kritisk demokratisk kompetanse. Ut i
fra diskusjoner omkring havnivåstigning, har
jeg trukket frem argumentasjon som eksemplifiserer hva begrepet kan inneholde. Et relatert spørsmål er hvordan det kan arbeides med
modellering og KDK i undervisningssituasjoner, noe det generelt oppfordres til i læreplanen (se LK06; Læreplan i matematikk; Formål
med faget). Da behøves det innsikt i hvordan
matematiske modeller utvikles, derfor kan det
være nyttig å studere hvordan vårt eksempel har
sammenheng med modelleringsprosessen.
Modell for havnivåstigning

I eksempelet diskuterer forskere fremtidig havnivå basert på historiske observasjoner. Resultatene som dannet utgangpunkt for diskusjonene er fremstilt grafisk i figur 1 (se evt. artikkel Havet stiger i Bergens Tidende (Drange og
Jansen, 2009)).
Blå kurve på figur 1 beskriver historiske
målinger av gjennomsnittlig havnivå. Siden
starten på 1900-tallet har slike målinger vært
foretatt som tidevannsmålinger, mens det i de
senere årene er foretatt kontinuerlige målinger
blant annet ved hjelp av satellitt. En monoton,
svakt økende utvikling etter 1993 har ført til
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Figur 1. Måling av gjennomsnittlig havnivåstigning
(BT 20.08.2009).

diskusjon om en tilsvarende fremtidig utvikling. Rød og grønn rett linje viser to forsøk på å
stipulere havnivå for årene etter 2009 på basis av
de blå målepunktene. Begge modeller forutsier
at havet vil stige med flere millimeter innen år
2014. Forlenges den grønne linjen med en horisontal avstand tilsvarende et lite århundre, kan
vi se for oss ulike scenarioer hvor havnivået
ligger mer enn en meter over dagens status. Vi
merker oss at de to linjene gir ulike prognoser. Å
ta hensyn til data lengre tilbake i tid, viser seg å
medføre en antatt større havnivåstigning. Stigningen til grønn linje gir derfor større grunn
til uro over det økende havnivået enn hva den
røde linjen viser. Resultatene er utarbeidet av
to ulike forskergrupper (grønn modell: Drange
& Jansen (2009), rød modell: Fjeldskaar, Kvalheim og Sletten (årstal)). De ulike prognosene
medførte debatt omkring eksempelet hvor noe
av diskusjonen handlet om hvor langt en bør gå
tilbake i tid ved stipulering. Nærmere beskrivelse og analyse av resultatene finnes i Drange
& Jansen (2009).
Fremskriving av havnivådata ved lineær ekstrapolasjon er et eksempel på bruk av empiri
30

for å konstruere kunnskap som ligger utenfor
det direkte erfaringsområdet. Slike beregninger vil være a priori-kunnskap. Holdbarheten
av modellen kan kun evalueres med sikkerhet
etter at de fysiske forholdene har funnet sted,
dvs. a posteriori (jfr. Kant sin kunnskapsinndeling (Fjelland, 2004)). Prognoser basert på
denne type modeller kan aldri gi sikre svar, bare
mer eller mindre sannsynlige. Denne usikkerheten rundt modell og resultater medfører at
det blir viktig å stille de riktige spørsmålene,
og det er nettopp dette som ligger i en kritisk
demokratisk kompetanse: Finnes det for eksempel grunner til å stole mer på enkelte modeller
og beregninger enn andre? I hvilken grad kan
vi uttale oss om havnivåresultatene uten spesialkunnskap?
Umiddelbart kan vi si at for å sammenligne
de to modellene i figur 1 og eventuelt ta stilling
tilholdbarheten i prognosene behøves det en
viss type kunnskap. Hva slags kunnskap dette
er og hvor mye vi trenger av den, kan vi ikke
uttale oss om før vi har mer innsikt i hvordan
resultatene er blitt til. Fastsettelse av de to linjene som går mellom målepunktene er gjort ved
matematiske beregninger. En kan spørre seg om
ikke slike linjer enkelt kan trekkes ved hjelp av
en linjal. Dersom en tar hensyn til usikkerhet
som sannsynligvis allerede er i målingene, vil
unøyaktigheten dette medfører kunne tenkes å
være ubetydelig. Eller vil en slik fremgangsmåte
få store konsekvenser for vurderingen av havnivået? Det kan heller ikke uten videre utelukkes at kurven flater ut, eller er en lokal variant i
jordas historie. Utflating av kurven kan tenkes å
forekomme dersom andre miljømessige forhold
skulle vise seg å dominere over CO2-effekten. I
så tilfelle, er den lineære modellen sannsynligvis et dårlig valg.
For å ta stilling behøves altså mange typer
innsikt, men først og fremst virker det påtrengende å vurdere det som virker å være hovedårsaker til feil i prognosene; nemlig usikkerhet
som hefter ved selve målingene og unøyaktigheter som skyldes valg og anvendelse av mate3/2010
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matisk metode. Metodefeilen kan ofte tallfestes,
men det er vanskelig å si i hvilken grad målefeilen i dette tilfellet kan det. Slike usikkerhetsmomenter kan det være en fordel å ha i bakhodet
ved oppsummering av argumentasjonen i den
offentlige debatten.
Den offentlige debatt

Denne kan gjenfinnes i databaser for ulike
aviser og blader. (Se for eksempel Drange (2010
a, b), Kvalheim (2009), Vikøyr (2010) og Johannesen (2010). Alle relaterte artikler er ikke tatt
med.) Sammen med det matematiske innholdet
i modellen, danner argumentasjonen et grunnlag for å se på hva som kan ligge i begrepet
KDK. Diskusjonen handlet om troverdigheten
til modellresultatene og dreide seg i det vesentlige om
– Betydningen av målefeil i havnivåmålingene
– Hvilke andre forhold enn CO2-effekten
som påvirker temperaturen og dermed
havnivåstigningen
– Modellenes gyldighetsområder
I forbindelse med det første punktet kan nevnes
at moderne satellittmålinger også kan inneholde
feilkilder (se evt. www.aviso.oceanobs.com/en/
news/ocean-indicators/mean-sea-level/).
Forholdene det refereres til i punkt to er foruten varierende solaktivitet, uforutsette hendelser som skiftende varmetilførsel forårsaket av
endringer i havstrømmer (eksempelvis El Niño,
se Vikøyr (2010) og Drange (2010a)), og vulkanutbrudd, som kan forårsake periodevise svingninger i temperaturen. Under dette punktet kan
vi også plassere naturlige klimavariasjoner, som
flere mener er for lite vektlagt i den offentlige
debatten, se Johannessen (2010).
Punkt tre dreier seg om hvorvidt det er relevant å anta lineær havnivåstigning. Betydningen av å velge ut korte eller lange tidsrom med
antatt linearitet diskuteres blant annet i Kvalheim (2009). Selv om datasettet går helt tilbake
til 1900-tallet, gir ikke dette nødvendigvis holdtangenten
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barhet for en vedvarende lineær utvikling siden
de forskjellige havnivåmålingene er utført under
ulike temperaturbetingelser fra år til år. Det kan
for eksempel tenkes at å fremskrive basert på
kortere historikk gir bedre prognoser enn antatt
linearitet over en lengre periode.
Andre spørsmål som ikke ble tatt opp i artiklene jeg viser til, men som kan inkluderes i et
kritisk perspektiv, er om modellen er forsøkt
testet på kjente havnivåmålinger, om en har forsøkt å lete etter mønstre som gjentatte frekvenser og periodiske svingninger i måledataene og
om visse måleverdier er luket ut eller omformet
på grunn av usikkerhet eller liten relevans.
En annen type innsikt kan oppnås ved å se
den offentlige diskusjonen i sammenheng med
den matematiske modelleringsprosessen. Her
kan nevnes at det eksisterer ulike oppfatninger
av hva en modelleringsprosess innebærer og
hva som ligger i modelleringsbegrepet. I neste
avsnitt utdypes en typisk matematisk modelleringsprosess, samtidig som jeg viser til hvordan
kritiske vurderinger spiller inn.
Modelleringsprosessen og kritisk
demokratisk kompetanse

En modelleringsprosess tar utgangspunkt i
en situasjon eller et problem fra virkeligheten
som må kunne kvantifiseres og helt eller delvis

Figur 2: Visuell representasjon av en modellerings
prosess. Stadiene (a)–(f) kan gjennomgås helt eller
delvis.
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observeres. Jeg velger å illustrere prosessen ved
stadiemodellen til Blomhøj (2003), se figur 2,
men understreker at oppstillingen i denne sammenheng er et analyseverktøy og ikke nødvendigvis oppskrift på hvordan modellering bør
foregå i klasserommet.
For at situasjonen skal kunne omdannes til
matematikk, må den vanligvis avgrenses og
etter hvert utvikles det en matematisk modell
(rubrikk fire i figur 2) med tilhørende resultater
som senere må vurderes og analyseres. Finner
en at resultatene ikke kan aksepteres, vender en
tilbake til ett eller flere av stadiene (a)–(f) for å
undersøke hva som eventuelt kan forbedres.
Et viktig skille mellom modelleringsprosessen og emner som matematisk problemløsning,
er at i det første tilfellet blir relasjonen til virkelige situasjoner stadig testet og revurdert. Det er
heller ikke nødvendigvis slik at en alltid starter
øverst og deretter arbeider seg suksessivt gjennom hvert stadium. En prosess som dette gjennomarbeides vanligvis via flere (del)sekvenser. I
noen tilfeller kan den matematiske formuleringen være gitt, slik at det som gjenstår er utprøving av modellen og fortolkning av resultatene,
dvs. stadium (d) og (e). Andre ganger kan
utfordringen være å sette opp det matematiske
systemet (c) eller en er mest opptatt av å velge
fornuftige inputdata til modellen. For å evaluere
en modell (f), kan det hende en bare behøver å
gå inn på noen av stadiene (a)–(e).
Uansett hvilken av delprosessene en befinner
seg i, vil det være behov for å gjøre både kritiske
vurderinger og logiske resonnementer der matematikk inngår. Slike resonnementer kan medvirke både til utvikling av kritisk demokratisk
kompetanse og utvidet matematisk forståelse. Er
problemformuleringen (a) aktuell for samfunnet som helhet, kan en forestille seg at tenkningen rundt modellen vil være spesielt egnet for
utvikling av kritisk demokratisk kompetanse,
men det kan ikke utelukkes at andre former for
modellarbeid kan gi grunnlag for tilsvarende
innsikt.
I vårt tilfelle utgjør fenomenet «havnivåstig32

ning» den virkelige situasjonen og kan plasseres
i tilsvarende rubrikk i figur 2. De to linjene i
figur 1 hører til i rubrikken for modellresultater. Den offentlige diskusjonen kommer inn
under punktene (a)–(f). Selv om den offentlige
debatten kommer i etterkant av modelleringsprosessen, illustrerer den hvilke analyser som
kan være aktuelle gjennom prosesser som dette.
For eksempel stilles det spørsmål om de historiske dataenes holdbarhet og hvorfor en lineær
modell er valgt, som er relatert til henholdsvis
(b), (c) og (d), og det fremkommer diskusjon
om hvilke forhold som kan medvirke til økt
havnivå, som kan sies å være en vurdering av
selve problemformuleringen (a).
Vi har vært inne på at det er umulig å lykkes
med å tilpasse en linje i figur 1 fullstendig til
så mange måledata som her, og uansett om vi
velger en lineær modell eller ikke, vil valget
medføre en viss unøyaktighet. For å kunne si
noe om størrelsen av denne metodefeilen, behøver vi informasjon om hvordan metoden fungerer rent matematisk, dvs. innholdet i rubrikk
fire, figur 2. Som vi skal se under, kan denne
delen av modelleringsprosessen være mer eller
mindre krevende å få innsikt i.
Modeller som bokser

Siden realistiske modeller bygger på avansert
matematikk omsatt til ulike dataalgoritmer,
vil de for utenforstående fremstå som såkalte
black boxes (sorte bokser). En sort boks kan
betraktes som et sted hvor informasjon sendes
inn og bearbeides, før den blir sendt ut igjen i
omformet tilstand uten at en vet hva som foregår inni boksen. Sort-boks-parallellen gjør at
det kan være krevende – eller umulig, å avsløre
hvilke kriterier og avgrensninger som ligger til
grunn for et modellresultat. For en fullstendig
vurdering av modellen er det nødvendig å oppløse boksen slik at innholdet kommer til syne,
og dette må dessuten vanligvis forenkles og
bearbeides.
Det kan diskuteres hvor mye matematikk en
behøver å kjenne til for å kunne forholde seg
3/2010
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kritisk til en offentlig debatt basert på modeller. For at leseren selv skal kunne reflektere over
dette, har jeg inkludert en forenklet versjon av
de matematiske beregningene som mest sannsynlig ligger bak denne havnivåmodellen (se
avsnittet «Litt om interpolasjon»).
Metoden går ut på å beregne avstanden fra
et tenkt lineært funksjonsuttrykk til hvert datapunkt for så å beregne funksjonen slik at samlet
avstand til punktene blir minst mulig. Ved hjelp
av funksjonsuttrykket kan en finne tilnærmede
verdier i områder hvor en ikke har målinger,
slik det er gjort for årstallene etter 2009 i figur 1.
Trenden i måledataene avgjør om det bør velges
en lineær eller ikke-lineær funksjon og måles
absoluttverdien av funksjonsavviket fra hvert
målepunkt vil summen av avvikene utgjøre residualet, se for eksempel (Hansen, 2009). Størrelsen av residualet angir modellens nøyaktighet.
Slike utregninger kan enkelt utføres ved hjelp
av et verktøy som eksempelvis Excel, som tillater en rekke forskjellige valg av funksjonsuttrykk. Jeg understreker at dette kun er eksempel
på en liten del av den type matematikk som kan
finnes inni en «boks».
Konklusjon

I denne artikkelen har jeg gitt noen eksempler
på hva som kan ligge i begrepet kritisk demokratisk kompetanse i relasjon til en modellanvendelse i samfunnet. Med utgangspunkt i en
modell for havnivåutvikling og den offentlige
diskusjonen rundt resultatene, har jeg eksemplifisert hvilke typer antakelser og begrensninger
som kan ligge til grunn for en modelleringsprosess. Havnivåberegningene er a priori og
kan aldri bli gjenstand for sikre vurderinger.
Dette er et typisk kjennetegn ved mange samfunnsaktuelle modeller, og for å unngå at resultater gjengis etter eget forgodtbefinnende, blir
kunnskap om modelleringsprosessen og evne
til å stille aktuelle spørsmål særlig viktig. Elevers muligheter til å gjøre liknende vurderinger
ved arbeid med modellering, kan virke forberedende til å stille liknende spørsmål i tilsvarende
tangenten
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sammenhenger.
Litt om interpolasjon

Det er flere måter å interpolere på, avhengig av
hvordan avstanden mellom den tenkte funksjonen og datapunktene måles. For hver målemetode er hensikten å danne en funksjon som
ligger nærmest mulig opp til alle punktene samtidig. Ved hjelp av denne kan en finne tilnærminger til verdier både inni og utenfor måleområdet. Å bruke funksjonen for å beregne verdier
mellom målepunkter, kalles interpolasjon. Forlenges interpolasjonsfunksjonen utenfor måleområdet, kan vi finne tilnærmede verdier også
her. Dette kalles ekstrapolasjon, begge deler er
eksemplifisert i figur 3 og 4.
Interpolasjon og ekstrapolasjon benyttes gjerne for å skape inputdata til matematiske modeller i tilfeller hvor en ikke har nok
målinger, eller for å videreanalysere ett sett
med modellresultater. For å vise hvordan interpolasjon fungerer velger jeg å forholde meg til
kun tre punkter. Dette kan for eksempel være
punkter en stoler spesielt på i en måleserie. For
å ha konkrete tall å arbeide med, velger jeg ut
verdiene (1, 2), (2, 4) og (3, 5) i figur 3 og figur
4. Vi bestemmer oss for en lineær tilnærming,
figur 3. Nå må funksjonen bestemmes slik at
den har minst mulig avstand til alle tre datapunkter samtidig.
I det generelle tilfellet vil en ha et sett med
datapunkter (t1, y1), (t2, y 2), …, (tn, yn) hvor
ti, i = 1, 2, … n eksempelvis står for påfølgende
tidspunkter og yi er målte verdier i hvert tidspunkt. Vi har da en tidsserie. I vårt eksempel
var yi gjennomsnittlig havnivå. En kan tenke
seg flere funksjoner som går gjennom våre tre
punkter. For eksempel vil en andregradsfunksjon ha formen

Se figur 4, sjekk at f(1) = 2, f(2) = 4 og f(3) = 5.
La den lineære funksjonen vi søker være gitt
ved y = at + b, der a og b er variable som så langt
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Figur 3: Lineær tilpasning til tre punkter.

ikke er bestemt. Den vertikale avstanden mellom
et vilkårlig datapunkt (ti , yi) og linjen y er gitt ved
yi – (ati + b). For eksempel er avstanden lik
4 – (a∙2 + b) i punktet (2, 4).
Vi ønsker å gjøre denne avstanden minst
mulig for alle punkter, dvs. vi har lyst til å velge
a og b slik at summen

blir minst mulig.
Siden noen punkter sannsynligvis vil ligge
over linjen og andre under, kan det hende at
noen av avstandene i klammeparentesene over
er negative og andre positive, slik at disse opphever hverandre når vi summerer. For å unngå
dette, bruker vi isteden kvadratet av hver
avstand (dette er alltid positivt) i formelen:

Her kunne vi også tenkt oss å bruke absoluttverdier, men da hadde vi ikke kunnet slå sammen
de ulike konstantene. På grunn av kvadreringen av leddene, kalles dette «minste kvadraters
metode». Vi ønsker å finne en a- og b-verdi som
gjør summen minst mulig.
Hadde vi hatt n punkter å forholde oss til,
ville det tilsvarende problemet vært å finne en
34

Figur 4: Polynomtilpasning.

a- og b-verdi som gjør funksjonen
n

g (a , b) = ∑[y i − (at i + b)]2
i =1

minst mulig. Uavhengig av antall punkter blir
g(a, b) en andregradsfunksjon i a og b. For våre
tre punkter blir g(a, b):

Regner vi ut det som står over, får vi

Vi ønsker nå å finne de verdiene av a og b som
gjør g(a, b) minst mulig. Dette kan gjøres ved
å betrakte b som konstant i likningen og så
derivere med hensyn på a. Vi gjør deretter det
samme for b:

Uttrykket dg/da betyr den deriverte av funksjonen g(a, b), der vi betrakter b som en konstant. Tilsvarende gjelder for dg/db. Minimum
til funksjonen finnes der hvor dg/ da og dg/ db
er lik null samtidig. Vi ser at vi får et likningssett:
3/2010
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Løsningen kan for eksempel finnes ved innsettingsmetoden. Vi løser ut systemet og finner at
a = 3/2 og b = 2/3. Figur 3 viser hvordan den
rette linjen y = 3/2t + 2/3 passer til de tre punktene. Avviket beregnes ofte ved å summere
absoluttverdiene av alle avstandene fra linjen.
Denne størrelsen betegnes som residualet r, se
for eksempel (Hansen, 2009). En stor verdi av
r betyr at funksjonen passer dårlig til måleserien.
Se nettutgaven på www.caspar.no/tangenten/
2010/0310-hansen.pdf for tilsvarende beregninger som i dette avsnittet for andregrads funksjonen i figur 4.

(fortsatt fra side 10)
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Oppgave: Regn ut om tallene vi opererer med
stemmer med resultater av målinger som du
gjør. Test hvor mye vann det kommer ut av
en sparedusj mot en vanlig dusj. Finn ut hvor
mye vann hver elev bruker på ett døgn. Før
statistikk på hva og hvor mye.

Oppgave: Nå tenker vi oss at det er
bebyggelse oppover en fjellside og det bryter
ut brann i bunnen av fjellsiden. Hvordan
blir det med trykket til beboerne som bor
høyt oppe (regn med vannuttak, trykkfall og
kapasitet i nettet)?

Vi har nå fulgt vannets vei fra det regner til det
er hjemme i kranen vår. Å arbeide med vann og
avløp er matematikk i praksis. Ingeniørene våre
må hele tiden gjøre beregninger i forkant av at
nye prosjekter settes i gang, og ellers for å vite
at rørledninger er riktig dimensjonert i forhold
til mengde vann og antall eiendommer som er
koblet på rørledningen.
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Inga Berre

Dyp, varm og ren energi
Tradisjonelt har bruken av geotermisk energi
vært begrenset til bestemte regioner med aktive
hydrotermale ressurser, eller grunne ressurser
som ved bruk av varmepumper benyttes til oppvarming og kjøling. Innovative vitenskapelige
og tekniske løsninger kan gjøre en større del av
den geotermiske ressursen kommersielt utnyttbar over hele verden.
Innledning

Vulkaner, varme kilder og geysirer er tydelige
resultater av at jorden er varm. Nede i dypet
ligger det enorme mengder energi lagret i form
av varme. En del av denne varmen kan dateres
tilbake til da jorden ble dannet, men i hovedsak
skyldes den nedbrytning av radioaktive isotoper
av uran, thorium og kalium. Varmen lagret i
jordskorpen kalles geotermisk energi, og i form
av varme grunnvannskilder har energien vært
utnyttet av mennesker i tusenvis av år til bading
og oppvarmingsformål.
Eksperimenter med kraftproduksjon basert
på varme grunnvannskilder startet i Lardello,
Italia, allerede i 1904, og ble etterfulgt av kommersiell kraftproduksjon fra 1907. I dag proInga Berre
Matematisk Institutt, Universitetet i Bergen
Christian Michelsen Research
inga.berre@math.uib.no
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duseres det årlig omlag 67 TWh elektrisitet fra
geotermiske anlegg, og den installerte kapasiteten er på 11 000 MW (Bertani, 2010); se boksene for vanlige prefikser og enheter for energi.
USA er størst på kraftproduksjon basert på geotermisk energi, men ser man på de 15 største
kraftproduserende landene (geotermisk kraft),
er 10 av disse u-land. I flere av disse landene har
geotermisk energi erstattet dieselaggregater for
elektrisitetsproduksjon.
Geotermisk energi benyttes også direkte til
oppvarmingsformål i industrielle prosesser. Det
brukes til oppvarming av drivhus og i fiskeoppdrett, og via varmepumper til både oppvarming
og kjøling. Innrapportert direkte bruk av geoEnhet
Watt-time
kilowatt-time
gigawatt-time
Megatonn av
oljeekvivalent

Forkort Omregnings
else
faktor (J)
Wh
kWh
GWh

3,600 ·103
3,600 ·106
3,600 ·109

Mtoe

4,1868 ·1016
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termisk energi er på nærmere 122 TWh, med en
installert kapasitet på omlag 51000 MW (Lund
et al. 2010). Geotermisk energi som utnyttes via
geotermiske varmepumper står for omlag halvparten av innrapportert direkte bruk.
I Norge benyttes geotermisk energi ned til
300 m dyp til oppvarming og kjøleformål via
varmepumper. Enkeltbrønner benyttes til oppvarming og kjøling for eneboliger, mens oppskalerte systemer med flere hundre brønner brukes
til varme og kjøling for større bygg. I 2009 gav
denne energikilden et bidrag til energiregnskapet på 3,5 TWh (Midttømme et al., 2010).
Jordens struktur og varmeforhold

Jorden har en radius på omlag 6370 km og deles
vanligvis inn i jordskorpe, mantel og indre og
ytre kjerne. Jordskorpen er 30–50 km tykk
under kontinentene og 5–10 km tykk under hav,
og holder temperaturer mellom 0 og 870 °C. I
gjennomsnitt stiger temperaturen med 30 °C per
kilometer dybde nedover i jordskorpen, men det
vil være store lokale forskjeller. Under jordskorpen er mantelen, som er omlag 2900 km tykk og
en kjerne som er omtrent 3470 km i radius. På
grensen mellom den indre og den ytre kjernen,
1220 km fra jordens senter, antas temperaturen
å ligge på omkring 5700 °C (Steinle-Neumann
et al. 2001), som tilsvarer temperaturen på overflaten av solen.
Varmestrømmen ut fra jorden er omlag
65 mW/m2 fra land, og 101 mW/m2 fra hav
(Pollack et al. 1993). Fra Stacey og Loper (1988)
har vi at 1/4 av varmestrømmen skyldes varme
avgitt fra jordskorpen, mens resten i hovedsak
er varme som er transportert fra mantelen.
Mengde varme som blir avgitt fra jordskorpen
er høy sett i lys av at jordskorpen kun representerer 1% av jordens volum, men skyldes jordskorpens høye innhold av radioaktive isotoper.
Når disse nedbrytes, produseres varme. I mantelen er ikke tettheten av radioaktive isotoper så
høy, men på grunn av mantelens store volum,
som er 83 % av jordens totalvolum, gir dette
en betydelig varmeproduksjon. Siden varmen
tangenten
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som blir produsert i mantelen til enhver tid er
ca. 2/3 av varmen mantelen avgir, blir mantelen
gradvis kaldere. Like fullt foregår nedkjølingen
svært sakte og i løpet av tre milliarder år har
ikke temperaturen i mantelen minket mer enn
300–350 °C. I dag holder mantelen temperaturer fra 870 °C nær jordskorpen til 3700 °C nærmere jordens kjerne. I forhold til bidragene til
varmestrømmen ut fra jorden fra jordskorpen
og mantelen, er bidraget fra jordens kjerne nærmest neglisjerbart (Stacey og Loper, 1988).
Energien i jordskorpen lagret i form av varme
er beregnet til omlag 5.4 ·1027 J, regnet over en
gjennomsnittlig overflatetemperatur på 15 °C
(Armstead, 1983). Dette er mer enn 15 millioner ganger verdens totale årlige energiforbruk i
2007, som var 3,46 ·1020 J (IEA, 2009). Like fullt
vil det kun være en liten andel av energien i
jordskorpa det er mulig å hente ut.
Geotermiske systemer for produksjon av
varme og kraft

Kraftproduksjonen fra geotermisk energi er i
hovedsak basert på grunnvannskilder med høy
temperatur på mindre enn 3000 m dyp. Disse
naturlige hydrotermiske ressursene er lokalisert
i områder der temperaturen stiger raskt med
dybde, som for eksempel på Island og Filippinene. Dette er vanligvis områder der jordskorpeplatene møtes, eller områder med vulkansk
aktivitet.
På grunn av økt behov for ren, forsyningssikker energi, har det i de siste årene blitt mer
oppmerksomhet omkring utnyttelse av geotermisk energi som er vanskeligere tilgjengelig. I de
fleste områder i verden ligger forholdene ikke så
godt til rette. Områder der både temperaturen
er høy, væskeinnholdet høyt og strømningsforhold gode, er ofte ikke lett tilgjengelige.
Utfordringen består i å likevel klare å hente
ut varmeenergien ved konstruksjon av geotermiske varmevekslere dypt nede i berggrunnen.
Kraftproduksjon basert på sirkulasjon av
vann ned i kunstige reservoarer på flere tusen
meters dyp er demonstrert ved flere anlegg
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internasjonalt. Disse konstruerte geotermiske
systemene bygger på etterligning av naturlige
hydrotermiske systemer ved at vann sirkuleres i sprekknettverk dypt nede i berggrunn.
Berggrunnen har vanligvis i utgangspunktet
lavt væskeinnhold og dårlige egenskaper for
sirkulasjon av vann, men ved å pumpe vann
ned i en brønn med høyt trykk kan imidlertid
eksisterende sprekknettverk åpnes og sammenhengende strømningsveier dannes. Seismiske
målinger viser hvor bergrunnen har endret seg
som følge av vanntrykket, og i ytterkant av dette
området bores det en produksjonsbrønn. Varmt
vann eller damp kan nå produseres ved at vann
pumpes ned i injeksjonsbrønnen, varmes opp
i det det strømmer gjennom sprekknettverket
i berggrunnen, og opp i produksjonsbrønnen.
Man kan også tenke seg systemer med flere
injeksjons- og produksjonsbrønner, se figur 1.
På overflaten benyttes det varme vannet (eller
dampen) til produksjon av elektrisk kraft, før
produksjonsvannet, som nå er nedkjølt, reinjiseres i reservoaret. Figur 2 viser bilder fra et
geotermisk anlegg i Soultz, Frankrike, der vann
sirkuleres ned til 5500 m dyp gjennom oppsprukken granitt.
Annen teknologi baseres på sirkulasjon av
væske gjennom borehull eller brønnsløyfer i
grunnen, og det forskes også på bruk av andre
varmebærende væsker enn vann. Målet er å gi
et vesentlig bidrag til forsyningssikker, ren energiproduksjon på verdensbasis.
Energiberegninger

For å se litt nærmere på energiinnholdet i varm
berggrunn, er det naturlig å ta et helt konkret
eksempel. Granitt er en bergart som naturlig har
høy radioaktivitet, og dype granitter er derfor
egnet som geotermisk energikilde.
Energiuttak

Granitt har en høy varmekapasitet, og kan lagre
store mengder varmeenergi per enhetsvolum,
men har liten varmeledningsevne. Det betyr
at vannet som blir sirkulert nede i reservoaret
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Figur 1: Konstruert geotermisk system. Vann sirkuleres
gjennom sprekknettverk i grunnen.
Illustrasjon: Tor Sponga, BT.

må være i sprekkene og porerommene i steinen
lenge nok til at vannet blir varmet opp, og at
bare steinen som er nær der vannet strømmer
vil avgi varme til vannet.
Hvis vi tenker oss at temperaturen stiger med
30 grader per kilometer dybde ned i jordskorpen, kan vi anta at en kubikkilometer granitt på
omlag 5000 meters dyp holder en temperatur på
150°C. Så kan vi tenke oss et konstruert geotermisk system som sirkulerer vann gjennom
sprekker i granittkroppen slik at den på ett tidspunkt er nedkjølt med 1°C i gjennomsnitt.
Svaret på hvor mye energi i form av varme
som da er hentet ut av granittkroppen ligger i
en bestemt konstant: granittens varmekapasitet.
3/2010
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senkes fra 150 °C til 149 °C, dvs. en temperaturendring på 1 K (siden [K] = [°C] + 273,15),
får vi at energien som er tatt ut av granitten er
DQ = 2,09 ·106 · 109 · 1 J = 2,09 · 1015 J,

Foto: Inga Berre

eller omlag 5,8 · 108 kWh. Så hvor mye energi er
dette? I gjennomsnitt bruker en norsk husstand
25000 kWh per år. Mengden energi vi får ved
å kjøle en kubikkilometer granitt med 1 °C er
dermed den samme som årsforbruket av energi
for 5,8 · 108/ 2,5 · 104  = 23 000 husstander. Imidlertid er det ikke slik at all energien man tar ut i
form av varmt vann kan nyttiggjøres.

Figur 2: Geotermisk kraftverk i Soultz, Frankrike. Ved
dette anlegget sirkuleres vann i sprekknettverk ned til
5500m dyp.

Varmekapasiteten til et legeme er definert som
mengden varmeenergi som kreves for å forandre
et legemes temperatur med en gitt størrelse:
C = DQ/DT,

Brukbar energi – fra varme til kraft

For kraftproduksjon er det virkningsgraden
(netto kraftproduksjon/varmeinngang) h som
avgjør hvor stor andel av varmeenergien som
kan omdannes til elektrisitet. Den totale strømproduksjonen blir da
DQp = hDQ.
Virkningsgraden avhenger av temperaturen.
Vanligvis har vi h = 11 % (DiPippo, 2005) for
en temperatur på 150 °C. Dersom man benytter
denne faktoren i vårt eksempel, vil den totale
strømproduksjonen bli

og varmekapasitet måles i enheten joule per
kelvin, [C] = J/K. Sagt på en annen måte kan vi
si at å forandre temperaturen til et legeme med
et gitt antall grader, svarer til å tilføre eller tappe
legemet for en bestemt mengde energi i form av
varme, der forholdet er gitt ved legemets varmekapasitet:

som svarer til årlig elektrisitetsforbruk for 2530
gjennomsnittlige husstander. Hvis man antar
at nedkjølingen av granittkroppen fra 150 °C
til 149 °C foregår over en tidsperiode DT, blir
effekten på kraftproduksjonen

DQ = CDT.

P = DQp / DT.

Siden vi i vårt eksempel ser på temperaturforandring for et legeme med gitt volum, er det
naturlig å innføre den volumetriske varmekapasiteten s som er definert som varmekapasitet
per enhetsvolum med enhet [s] = J/(m3 ·K). Da
har vi DQ = sVDT, der V er legemets volum. For
granitt er den volumetriske varmekapasiteten
2,09 ·106 J/(m3 ·K) (Chesworth, 2008). Dersom
temperaturen på en kubikkilometer granitt

Effekt måles i watt, og har enhet [W] = J/s. I
vårt eksempel antar vi at produksjonen foregår
over et år, og vi har da

tangenten
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DQ = 2,09 ·1015 · 0,11 J = 2,30 · 1014 J,

eller 7,29 MW. Ved flere anlegg for geotermisk
kraftproduksjon internasjonalt, benyttes rest39

varme fra produksjonen i fjernvarmeanlegg.
I tallene over har vi sett på hvor mye elektrisitet et geotermisk anlegg kan produsere. I den
sammenheng er det viktig å påpeke at anlegget
også vil forbruke elektrisitet. Det største forbruket er knyttet til strømforbruket til pumper
som opprettholder vannsirkulasjonen i systemet. Dette forbruket vil være ulikt fra anlegg
til anlegg, men som en tommelfingerregel antar
man at forbruket er omlag en tredjedel av produksjonen.
Fornybarhetsgrad

Geotermisk energi er klassifisert som en fornybar energikilde, men tidsskalaen for fornying av
geotermisk energi er lengre enn for for eksempel
sol, vind og bioenergi som har daglige og årlige
sykluser. I eksempelet ovenfor ble energi tatt ut
av det geotermisk reservoaret. Imidlertid vil det
i løpet av perioden energi tas ut også bli tilført
energi til reservoaret naturlig. Både fordi varme
produseres i reservoaret ved radioaktiv nedbrytning, men også siden varme vil tilføres fra berggrunnen rundt. Etter hvert som berggrunnens
temperatur minker i forhold til omgivelsene, vil
innstrømningsraten øke. Likevel vil tilførselsraten av varme være mye lavere en raten varme tas
ut med. Vanligvis vil innstrømsraten av energi
være en brøkdel av produksjonsraten. Utvinning av geotermisk energi foregår med en rate
som fører til lokale kaldere områder. Temperaturforskjellen mellom de kaldere områdene og
områdene rundt gjør at reservoaret kontinuerlig
lades ved overføring av varme fra omkringliggende områder. Tiden det tar for å vinne tilbake
den opprinnelige temperaturen i reservoaret
er sammenlignbar med utvinningsperioden
(Rybach og Mongillo, 2006). Grunnen til at
geotermisk energi regnes som fornybar på tross
av denne tidsskalaen er at mengden geotermisk
energi som vil utvinnes hvert år vil være svært
liten sammenlignet med det totale ressursgrunnlaget.
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Fordeler, begrensninger og utsikter for
geotermisk energi

For å sikre lønnsom drift av geotermiske anlegg
vil det å forstå og kunne kontrollere de termiske,
hydrauliske, mekaniske og kjemiske prosessene i undergrunnen være av stor betydning.
For geotermiske anlegg har man sett eksempler på at både oppsprekking av bergrunnen
og drift av det geotermiske anlegget har ført til
jordskjelv som kan merkes av mennesker. God
kunnskap om og overvåkning av seismisk aktivitet vil derfor være nødvendig for sikker drift
av geotermiske anlegg. Ved enkelte anlegg har
det også vært problemer med at mye av vannet
som pumpes ned i berggrunnen forsvinner ut
i formasjonen slik at man får et vanntap i sirkulasjonssystemet som må kompenseres for ved
ekstra vanntilførsel.
Geotermisk energiproduksjon basert på sirkulasjon av vann ned i kunstige reservoarer er i
dag ikke kommersielt lønnsom uten tilskuddsordninger, men antall anlegg internasjonalt
øker, og potensialet for tilnærmet utslippsfri
energiproduksjon er stort. Siden de største
kostnadene ved etablering av dype konstruerte
geotermiske systemer er knyttet til boring, vil
ny, kostnadseffektiv boreteknologi åpne for
utvinning i områder som tidligere ikke har vært
regnet som kommersielle.
En viktig fordel med geotermisk energi er at
den er forsyningssikker i den forstand at anleggene kan være i drift 24 timer i døgnet, året
rundt. Dette er i motsetning til flere andre fornybare energiformer, som for eksempel vind og
sol. Drift av geotermiske anlegg er også tilnærmet utslippsfri, og anleggene krever lite areal på
bakkenivå. I land som USA, Tyskland og Australia, satses det mye på dyp geotermisk energi til
kraftproduksjon, og det er etablert flere anlegg
basert på «ukonvensjonelle» geotermiske ressurser. I disse må man bruke konstruerte geotermiske systemer for å kunne utvinne energipotensialet. I Norge utnyttes ikke dyp geotermisk
energi i dag, men energikilden er spesielt aktuell
til oppvarmingsformål.
3/2010
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Referanser

Norsk matematikkråd har tildelt Holmboeprisen
2010 til Therese Hagfors, Bjørnevatn skole i SørVaranger. Hedersomtale går til Nina Halvorsen
Strand, Sogn videregående skole, og HansPetter Ulven, Adolf Øiens skole.
I sin omtale av vinneren trekker Holmboekomitéen spesielt frem hennes entusiasme og
hennes evne til å nå alle elevgrupper gjennom
variert undervisning:
«Therese er en lærer med stort engasjement
og entusiasme for matematikkfaget. Variasjon og konkretisering er noen av virkemidlene
som gjør hennes undervisning så vellykket.
Begrepslæring er også et sentralt nøkkelord for
å beskrive hennes undervisningspraksis. Samtalen i matematikkfaget er viktig, og det å få
elever til å snakke matematikk er avgjørende
for henne.»
Therese Hagfors er aktiv i Lamis og er en
ressursperson ved Matematikksenteret. Hun
engasjerer seg ikke bare ved egen skole, men
også regionalt og nasjonalt. Hennes virksomhet
preges av matematikkglede, og det var neppe
tilfeldig at hennes foredrag ved Holmboesymposiet hadde tittelen: «Små barn – store matematikkgleder». Se artikkelen på neste side.
For mer om vinneren og de hedersomtalte,
se Holmboeprisens hjemmeside:
holmboeprisen.no
Tom Lindstrøm, Leder i Norsk matematikkråd
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Therese Hagfors

Små barn – store
matematikkgleder
Hva er egentlig matematikk og hvordan skal
man undervise i matematikk for å få engasjerte
og nysgjerrige elever? Det spørsmålet stilte jeg
meg selv for åtte år siden, når jeg skulle begynne
med 1. klasse. Nå hadde jeg jo muligheten til
å få forme elevene i fire år, før de begynte på
mellomtrinnet.
Jeg tror at bakgrunnen og lærerens erfaringer, er med på å forme hvordan undervisningen
blir. Jeg har selv en nokså nordisk bakgrunn. Jeg
er oppvokst på Åland, som tilhører Finland, så
jeg har gått alle mine 12 år i finsk skole. Der var
disiplin og faglig fokus veldig viktig. Det har jeg
tatt med meg som lærer til Norge. Jeg tok min
lærerutdannelse i Stockholm og jobbet der i fem
år. Fra Sverige har jeg tatt med meg det viktige i
å konkretisere undervisningen og å ha muntlige
framføringer; det å kunne forklare og snakke
om det du har gjort for medelever.
Med den bakgrunnen og de erfaringene
begynte jeg å legge planer for mine kommende
1. klassinger. Jeg hadde i hvert fall bestemt meg
for at det ikke skulle være noen stille, regne-iboken-mattetimer, der elevene satt «på buss».
Therese Hagfors
Bjørnevatn skole
Therese.Hagfors@sor-varanger.kommune.no
Therese Hagfors fikk Holmboeprisen for 2010.
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Jeg har selv erfart at det ikke blir engasjerte,
nysgjerrige elever av det.
For meg ble det starten på noe nytt, og jeg
«heiv» meg uti det. OPPLEVELSER og AKTIVITET– det ble de viktigste ordene for meg når jeg
planla mattetimene, for det er jo det det handler
om, å få elevene til å oppleve matematikken og
være aktive i oppdagelsene.

Her prøver noen av mine elever å finne ut arealet av
en trekant. De har allerede skjønt at det var lurere å
begynne med firkanten, «fordi trekanten var halvparten
av firkanten, men det var lettere å fylle firkanten med
tiere og enere».

Elevene var aktive, gjorde mange artige ting,
de snakket og forklarte for hverandre, og ikke
minst; de syntes at matte var gøy. Jeg som lærer
var stolt av mine elever, men likevel syntes jeg
det var vanskelig å vite om jeg var på «rett vei».
Men så, i 2004, ble jeg etter en søknad ressursperson for Matematikksenteret. Det ble et
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vendepunkt for meg og for min matematikkundervisning framover. Gjennom Matematikksenteret traff jeg mange inspirerende matematikklærere, jeg fikk mange inspirerende opplegg,
masse faglig påfyll og ikke minst ble jeg en del
av et nettverk av mange fantastiske matematikklærere rundt om i Norge. Jeg ble også medlem
av LAMIS, og i 2006 var jeg på mitt første sommerkurs i Tromsø. I år var jeg på mitt fjerde
sommerkurs i Sandefjord. Alle sommerkurs har
forskjellige temaer, forelesninger og verksteder,
der du som lærer får delta selv. Det har også gitt
meg masse inspirasjon og mange flotte opplegg.
Jeg tror det er veldig viktig at man som lærer får
delta på kurs, få faglig påfyll og få muligheten
til å utveksle erfaringer med andre matematikklærere. Alt dette har jeg vært så heldig å få gjennom Matematikksenteret og LAMIS.
Men det hjelper heller ikke med kurs hvis
du som lærer ikke prøver ut det du lærer på
kurset. Jeg har bestandig prøvd ut masse opplegg, ikke alle har vært like vellykkede, men jeg
har bestandig lært meg noe nytt på veien. Jeg
har også hatt kollegaer og rektorer som har latt
meg holde på og prøve ut nye ting, og støttet
meg underveis.
For to år siden fant jeg ut at jeg skulle male
en hundrerute i skolegården. Tanken ble til etter
en time i en 2. klasse, der elevene skulle se etter
mønster i 100-ruten i mattebøkene. Alle elevene
hadde problemer med dette, og jeg innså at de
var usikre på systemet i 100-ruten. Jeg kopierte
blant annet opp 100-ruter til elevene, vi spilte
spill og fargela mønster, puslet sammen oppklipte 100-ruter. Det var da jeg tenkte at det
hadde vært fantastisk hvis vi hadde hatt en 100rute ute i skolegården, der elevene kunne se tallene, hoppe fra rute til rute og på den måten se
systemet. Jeg ville også at hver rute skulle være
en kvadratmeter, slik at ingen elever skulle gå
ut fra skolen uten å vite hvor stor en kvadratmeter er. Jeg fortalte rektoren om idéen min,
og hun var positiv til det. Jeg skal ikke fortelle
hvor mange timer det tok å male den, men jeg
og mine kolleger har mange flotte opplegg på
tangenten
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den, og mange elever har fått fine aha-opplevelser. Det er noe annet å få se en 100-rute i stort
format og ikke minst å få muligheten å oppleve
den med hele kroppen.

100-ruten er et fast innslag når vi har Abeldagen på vår
skole hver høst.

Jeg har også gjort mange erfaringer om hvor
viktig det er å konkretisere matematikken for
elevene. Ikke minst det å ha konkretiseringsmateriell tilgjengelig for alle, både lærere og elever.
På vår skole hadde vi ikke mye materiell og det
vi hadde var spredt over hele skolen. Jeg så det
som en viktig del av god matematikkundervisning, at alle elever har tilgang på konkretiseringsmateriell. Jeg fikk godkjenning til å innrede et «Matterom» der jeg også kjøpte inn mye
nytt materiell samt at vi samlet alt av fagbøker
i dette rommet.
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Det meste av materiellet har vi klassesett av. Jeg
har lagt alt i esker med lokk slik at man kan ta
med seg hele esken når man skal bruke den i
undervisningen. Det gjør det mye lettere for alle
lærere og også mye lettere å konkretisere undervisningen. Jeg har også «småkurs» for lærere der
jeg viser hva man kan bruke materiellet til, og
kommer med tips og idéer til spill og aktiviteter.
På vår skole har vi som mål å gjøre matematikkundervisningen mer konkret og elevaktiv.
I plan for vår matematikksatsing står det at vi
skal starte hvert emne med en elevaktivitet. Vi
prøver også å bruke spill som hoderegningsaktivitet.
Jeg har også stor tro på uteskole med matematikk i fokus. I 1. og 2. klasse har vi vært ute
en dag i uken, dessverre blir det færre utedager
i 3. og 4. klasse. Det som er viktig når man er
ute er at elevene er klar over at det er undervisning, men i andre former. Uteskole må ikke
bli et isolert opplegg der og da. Det er viktig
at man påfølgende dag eller time plukker opp
trådene gjennom samtale, eller skriftlig rapport
og kanskje lignede oppgaver som man regner i
matteboka si.
Arket i neste spalte er fra et opplegg vi hadde
på høsten når elevene begynte i 2. klasse. Vi
lagde todimensjonale former av meterpinner.
Elevene fikk først sage meterpinner ute. Dagen
etter lagde de arbeidstegninger i klasserommet
og bygde kunstverkene med erter og tannpirkere, som en formodell til sine kunstverk. Neste
dag gikk vi ut og da fikk de lage sine kunstverk
med meterpinnene, etter modell av tannpirkene.
Siden fikk de skrive om det de hadde gjort og ha
framføring med modellene, for sine klassekamerater. Dette tar litt tid, men elevene synes det er
så artig og de får inn begrepet «en meter» med
hele kroppen. Det er litt mer meningsfylt enn å
springe rundt på skolegården og måle ting.
Jeg tror også at det er kjempeviktig at matematikken er meningsfull, at man gjør ting som
er meningsfulle for elevene. Tilbake til det jeg
begynte med: Hva er matematikk? Og hvordan
få engasjerte elever?
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Matematikk kan være mye, og mange ulike
aktiviteter kan bli meningsfull matematikk. Det
har jeg prøvd å fortelle i teksten over. For å få
engasjerte elever er det ikke mye som skal til.
En enkel ting er å ta tak i det som interesserer
elevene. På min skole har vi noen «steilegutter»,
de «steiler» med syklene hele tiden og er veldig
flinke. Hva med å la de få måle opp hvor langt
de klarer å steile, hvor lenge de klarer å steile
og lage gjennomsnitt av resultatene. Videre kan
man regne på resultatene, da blir det meningsfull regning for elevene i stedet for å regne side
opp og ned i matteboka. En elev sa til meg at det
også fantes gangetabellen i en sykkel; «Gangetabellen?», sa jeg. «Ja, jeg har 7 gir og 3 tannhjul, lett, mellom og tung, det blir 21 gir til
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sammen.» Jeg tror at vi skal prøve hardt for å få
tak i spesielt guttenes interesser og bruke dem i
matematikkundervisningen. Da blir det samtidlig mye lettere å være matematikklærer når man
har guttene med.
Jeg har også tro på det å være kreativ i matematikk og bygge og lage meningsfylte ting.
Hvis det du gjør ikke har noen mening, tror jeg
mange elever bare ser på det som en artig aktivitet. Etter hvert gidder elevene heller ikke bruke
tid på oppgaven og gjøre det ordentlig.
Jeg har f.eks. latt mine elever lage bilder
med hjelp av geometriske figurer. Deretter har
elevene fått fortelle om bildet sitt til medelever.
Etterpå har vi laminert de og brukt de som matbrikker.

Jeg vet at man ikke kan gjøre det hele tiden,
tiden strekker ikke til, men av og til må man la
elevene få være aktive og oppleve matematikken. Det vinner man så mye på og da vet jeg
at man får engasjerte og nysgjerrige elever som
liker matematikk.
Men så til det store spørsmålet: Hva er en
god matematikktime?
Er det elever som sitter på rad og rekke og
regner side opp og side ned og er helt stille mens
læreren sitter ved kateteret og kan rette forrige
ukes gangeprøve og er så stolt over at elevene
har regnet såå mange sider i matteboka si og blir
ferdig med a-boka til jul?
Eller er det noe av det jeg har beskrevet i
artikkelen? Der aktivitet, kaos, prating, opplegg
som tar litt for lang tid, som krever litt mer av
forarbeid … Jeg vet hva jeg fortsetter med!

(fortsatt fra side 16)

Meiningsfulle tal

Geometriske A3 matbrikker. Laget av elever i 2. klasse.

De er veldig flotte å bruke etterpå også, og elevene snakker fortsatt om hva de har gjort og
hvilke former de brukte. De blir minnett på det
hver dag de spiser og dekker på sine matbrikker.
Det sitter alt for mange elever rundt om i
norske skoler, og tror at matematikk, det er bare
noe som finnes i matteboka. Men med hjelp av
enkle undervisningsopplegg, og framfor alt
en interesse for elever og deres interesse, kan
man gjøre mye matematikk virkelighetsnær og
hverdagslig for elevene, slik at de får OPPLEVE
MATEMATIKKEN.
tangenten
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Talmaterialet på Globalis blir oppdatert kontinuerleg, og på framsida er det ofte lenker
til land som er aktuelle i nyhenda. Eksempla
i denne artikkelen var frå miljøstatistikken,
men det er mange andre tema som kan vere
grunnlag for oppgåver, t.d. folketal, levealder,
utdanning og helse. Mykje omtalt er til dømes
indeksen for menneskeleg utvikling, den FNstatistikken som er bakgrunnen for at Noreg i
fleire år har vorte omtala som «verdas beste land
å bu i». Den ligg på www.globalis.no/Statistikk/
HDI-menneskelig-utvikling.
Verkelege tal, henta frå verda der ute, fungerer på ein annan måte enn tala i konstruerte
oppgåver. Det blir meir meiningsfylt å trene på
lesing av tabellar og statistikk når dataa er ekte
og handlar om viktige tema. Og kanskje vil elevane også oppleve at matematisk kompetanse
er viktig for å forstå samanhengar og trekke dei
rette konklusjonane i viktige samfunnsspørsmål.
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Jostein Våge

Konstruksjon av
kvadratrotstørrelser
Det er ikke vanskelig å konstruere en lengde
på 2 cm. I en rettvinklet trekant hvor begge
katetene er på 1 cm, vil hypotenusen bli 2
cm. Denne konstruksjonen kan danne utgangspunktet for konstruksjon av suksessivt stadig
større tall slik som vist på figur 1. I overgangen
fra en trekant til den neste bruker vi hypotenusen i den første som en av katetene i den neste.
Den andre kateten velges lik 1 cm, og dermed
blir hypotenusen i trekant nummer to lik 3
cm. På denne måten vil vi kunne konstruere
lengder som er kvadratroten av stadig større

B

3 cm

C

A
C

1

1

2 cm

1
√5

√4 = 2

√6 cm
√3

√2

1
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A
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B

D

Figur 2: Konstruksjon av flere kvadratrøtter.

1
Figur 1: Konstruksjon av suksessive kvadratrøtter.

Jostein Våge
NTNU
jostein.vage@plu.ntnu.no
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tall.
Metoden er ikke særlig hensiktsmessig
dersom vi ønsker å konstruere kvadratroten
til et forholdsvis stort tall som f.eks. 13. Da er
det lettere å ta utgangspunkt i den pytagoreiske
setningen og forsøke å finne lengder på sidene
som gir det ønskede resultat. I tilfellet med 13
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C

cm ser vi lett at en trekant med kateter lik 2 cm
og 3 cm, vil få en hypotenus av ønsket lengde
13 cm.
20 cm kan vi konstruere ved å velge en
rettvinklet trekant med hypotenus 6 cm og en
katet lik 4 cm. Ved denne konstruksjonsmetoden kan vi konstruere mange kvadratrøtter
direkte. 6 cm er en størrelse vi ikke klarer
direkte med denne metoden, men bruker en
litt fantasi kan en også klare dette forholdsvis
enkelt. Vi kan nemlig konstruere 24 cm ved
å bruke en rettvinklet trekant med hypotenus
5 cm og en katet på 1 cm. Da blir den andre
kateten som ønsket 24 = 2 6 cm. Halverer vi
denne kateten får vi en lengde på 6 cm slik vi
ønsket.
En tredje metode for å konstruere kvadratrøtter er en mellomproporsjonalkonstruksjon. Vi vet at høyden på hypotenusen i
en rettvinklet trekant er mellomproporsjonal
mellom de to delene den deler hypotenusen i.
Det betyr at CD 2 = AD · DB. Konstruksjon av
6 cm som vi så på tidligere lar seg derfor lett
utføre ved denne konstruksjonen. Hvis vi deler
et linjestykke på 5 cm i delene 2 cm og 3 cm og
bruker hele linjestykket som hypotenus, finner
vi lengden 6 cm ved konstruksjonen på figur
3. Thales’ setning sikrer oss nemlig at trekanten
ABC blir rettvinklet, når vi konstruerer C ved
å skjære normalen på AB i D med halvsirkelen
over AB.
Theodoros fra Kyrene (470 f.Kr.) ga en geneC

10 cm

12 cm

Figur 4: Theodoros’ metode
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2 cm
A

3 cm
D

B

Figur 3: Mellomproporsjonalkonstruksjon

rell regel for konstruksjon av kvadratrøtter.
Konstruksjon av n ble utført ved å konstruere en rettvinklet trekant der lengden til hypotenusen var n + 1 og lengden til en av katetene
n − 1. Når vi da halverer den andre kateten vil
lengden av den være n . Konstruksjon av 11
med denne metoden er vist på figur 4. Her er
hypotenusen AB = 12 cm, kateten AC = 10 cm.
Dermed blir halve den andre kateten BD = 11
cm.
(fortsatt fra side 14)

ernas problemlösningsförmåga. Problem
i andra skolämnen eller i situationer i
verkligheten behöver ofta lyftas ut från sitt
sammanhang och ges en matematisk tolkning. Matematiska begrepp och metoder
kan användas för att lösa problemet. Resul
tatet kan sedan tolkas och värderas i förhållande till den ursprungliga situationen.”
De ovan beskrivna temaområdena beskriver på
ett bra sätt, tycker jag, hur denna syftesbeskrivning kan bli till praktiskt vardagsarbete i klassrummet.
Bilder

D

A

√6 cm

Bilderna i denna artikel är hämtade ur
Lilla Miljöräkneboken.
B

Referenser
Fritzén, L. och Klewborn, E. (1991) Lilla Miljöräkneboken – Sopor. Dalby: Carlsteds Förlag
AB.
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Audun Holme: Matematikkloftet

Vennskapstall og perfekte tall
Pytagoreerne var veldig opptatte av tallmystikk. Vennskapstall og perfekte tall var en del
av denne mystikken. Disse tallene hørte til de
aller mest hemmelige hemmelighetene som
pytagoreerne hadde. Det var strengt forbudt å
fortelle noen uverdige om dem. Pytagoras var
selv ikke helt villig til å si for mye om dem til
sine unge elever.
Vi vet lite om Pytagoras og hans kone Teano
med absolutt sikkerhet. Kildene er ofte kontroversielle. Her har jeg holdt meg til Holme (2008)
og Jamblikos (1905).
I denne teksten prøver vi å leve oss inn i
Pytagoras og Teanos situasjon og vi prøver å
gjenskape en samtale i Ptytagoras’ krets slik den
kunne ha foregått.
Pytagoras mente at han husket at Teano
en gang hadde vært svært interessert i vennskapstall og tallmagi. Pytagoras sa:
– Du og de andre studentene mine var jo så
interessert i vennskapelige tall. For eksempel
284 og 220, to av dine medstudenter hadde jo
hver sin amulett med ett av disse to tallene på,
ikke sant?
Teano hadde vært en av studentene til Pytagoras. To av studentene hadde en gang gitt hverAudun Holme
Universitetet i Bergen
audun.holme@math.uib.no
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andre amuletter med ett tall på hver, 284 og 220.
Det var to vennskapelige tall, som pytagoreerne
mente etablerte et ubrytelig vennskapsbånd
mellom to som hadde hvert sitt av tallene på
en amulett.
Akkurat de to vennskapelige tallene 284 og
220 var det i grunnen flere som kjente til, dessuten de første tre perfekte tallene.
To tall er vennskapelige dersom summen av
alle faktorene i det ene (bortsett fra tallet selv)
er lik det andre, og omvendt. Vi har jo at
1 + 5 + 11 + 55 + 2 + 10 +
22 + 110 + 4 + 20 + 44 = 284
og
1 + 2 + 71 + 4 + 142 = 220
så disse tallene er vennskapelige med hverandre.
Teano og de andre studentene visste ikke noe
mer om vennskapelige tall. Men så sa en av de
andre studentene til henne:
– Hva med de perfekte tallene? De som er
vennskapelige med seg selv? I tillegg til 6, som er
nokså opplagt, forklarte du for en tid siden at 28
og 496 er slike perfekte tall. Det sjekket jeg den
gangen, og det ser vi jo nokså enkelt, fordi vi
kan skrive disse tallene på en nokså lik måte!
Og så begynte de å skrive på et stykke papyrus. Nå skal vi skrive det samme som de gjorde,
men med de tegnene og tallene som vi bruker i
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dag: 28 = 4×7 har faktorene 1, 2, 4 og 7, 2×7 og
dessuten 4×7, som vi ikke skal ta med. Men når
vi legger sammen de faktorene i 28 som ikke er
28 selv, får vi 1 + 2 + 4 + 7 + 2×7 = 2×7 + 2×7
= 4×7 = 28.
Teano hadde sett på dette med et litt skeptisk
blikk. Hun var ikke så veldig imponert.
–Vel, og hva så? Du har vist at 28 er et perfekt
tall … Men det visste vi fra før.
Men den andre studenten var ivrig.
–Vent og se på det andre tallet, Teano!
sa hun. Og så skrev hun opp dette:
496= 2×2×2×2×31
– Dette tallet har disse faktorene, som er forskjellige fra tallet selv:
1, 2, 4, 8, 16 og 31, 2×31, 4×31, 8×31.
– Når vi legger sammen disse tallene blir det
dette, sa hun. Så skrev hun:
1 + 2 + 4 + 8 + 16 + (32 – 1) + 2×(32 – 1) +
4×(32 – 1) + 8×(32 – 1)
– Det, sa hun så, er det samme som
16 + 32 + 2×32 + 4×32 + 8×32
som er
16 + (1 + 2 + 4 + 8)×32
–Altså får vi dette, sa hun:
16×(1 + 2 + 4 + 8 + 16)
– Og dette siste her, sa han triumferende, det
er
16×(32 – 1) = 16×31=496
Nå hadde Teano blitt begeistret.
– Nå skjønner jeg hva du vil si meg! Poenget
er at vi tar rekken av fordoblingstall 1, 2, 4, 8,
16, 32, 64, 128, og så videre. Så ser vi på de fordoblingstallene som er slik at fratrukket 1 gir
de et primtall, et tall som ikke kan skrives som
et produkt av to andre mindre hele tall. Så tar
vi det fordoblingstallet som kommer like før, og
ganger det med det primtallet vi akkurat fant.
tangenten
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Når disse to multipliseres sammen, gir det et
perfekt tall!
Hun fortsatte slik:
– Det er det jo helt avgjørende at det fordoblingstallet vi tok gir et primtall når 1 trekkes
fra! Utregningen der fordoblingstallene legges
sammen blir helt make oppover, men hvis vi
ikke har et primtall, blir det mange flere faktorer slik at summen av dem blir større enn det
tallet som skulle vært perfekt!
Nå kunne de også forstå de tre perfekte tallene de hadde funnet. Det første fordoblingstallet som fratrukket en er et primtall, et 4. Fratrukket en blir det 3. Det forrige fordoblingstallet er 2, 2 ganger 3 er 6, altså det første perfekte
tallet. Neste blir 8, som fratrukket en er 7, altså
et primtall. Det forrige fordoblingstallet er her
4, og 4 ganger 7 er 28. Altså det neste perfekte
tallet! Så kommer 16, men fratrukket en får vi
15. 15 er 3 ganger 5, det er ikke er primtall så
de måtte forkaste 16. Men 32 fratrukket 1 er 31
som er et primtall. Dermed er 16 ganger 31 som
er 496 et perfekt tall. Det visste de fra før. Men
kunne de nå oppdage noen nye perfekte tall?
Det ble spennende!
Først tok de fordoblingstallet 64. Fratrukket
1 blir det 63, altså et sammensatt tall, ikke et
primtall. Neste er 128. Nå hadde de vært spente
begge to, husket Teano. De hadde regnet og
regnet. De kom til at 127 var et primtall, slik
at det neste, nye, perfekte tallet er 8128. Det
hadde vært mye arbeid å finne det ut hvis det
ikke hadde vært for den metoden som den
andre eleven hadde oppdaget. Hva med neste?
Nå skrev de opp en mer fullstendig liste over
fordoblingstall, med litt flere tall enn da hadde
hatt. De skrev opp
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048,
4096, 8192
Fordoblingstallet 256 gir 255 når 1 trekkes fra,
det er delelig med 5. Så dette forkastet de. Neste
er 512. Fratrukket 1 gir det 511. Etter litt regning
fant de ut at 511 = 73×7, så dette forkastet de
også. Neste fordoblingstall er 1024. Heller ikke
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det kunne brukes. Det var først da de kom til det
siste fordoblingstallet de hadde skrevet ned på
listen, at de etter en del utregninger fant at dette,
fratrukket 1, ga et primtall. Det perfekte tallet
de fikk var et stort tall, nemlig 33 550 336.
Denne metoden de hadde funnet kunne
bare gi jevne tall. Teano undret seg over om det
kunne finnes noen odde perfekte tall. Men de
klarte ikke å komme noen vei med dette spørsmålet.
De tenkte også en god del på om det kunne
finnes andre par av vennskapelige tall enn det
paret de visste om, nemlig 220 og 284. De arbeidet en del med dette problemet. De lurte på noe
annet også: Kan det finnes oddetall i et slikt
par? Men de kom ingen vei med dette problemet heller.
Paret 220, 284 var lenge det eneste paret av
vennskapstall som europeiske matematikere
visste om, selv om et annet lavt par er 1184,
1210. Det ble funnet i 1866 av en tenåring. Han
ble senere en berømt musiker og komponist:
Nicolo Paganini. I 1636 fant den store franske
matematikeren Pierre de Fermat paret 17296,
18416. Også andre franske matematikere fant
slike tallpar. Men blant vennene deres var det
enkelte som kunne arabisk, og araberne etterlot
seg mange bøker og boksamlinger i Syd-Spania
da de ble jaget ut. Og arabiske matematikere
visste mye om slike tall, en av dem som het
Tabit ibn Kurra hadde funnet en generell regel
som kan gi mange slike par.
I dag kjenner vi mer enn 12 millioner par av
vennskapstall.
Du kan lese mer om perfekte tall på nettet
og i Holme (2004 og 2008). Med matematiske
betegnelser er poenget at tallet N = 2n – 1(2n – 1)
er et perfekt tall dersom (2n – 1) er et primtall.
N har faktorene 1, 2, … , 2n og (2n – 1), 2(2n – 1),
…, 2n – 2(2n – 1). Det er ingen andre faktorer. Når
vi legger disse tallene sammen, enten forutsetningen om primtall er riktig eller ikke, får vi
2n – 1 + 2n + … + 22n – 2 = 2n – 1(2n – 1). Et primtall
av formen (2n – 1) kalles et Mersenne-primtall,
du kan lese mer om munken Mersenne i Holme
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(2004). Der kan du også lese om den store matematikeren Leonhard Euler, han beviste at alle
jevne perfekte tall er av denne typen. Om det
finnes odde perfekte tall er et åpent problem den
dag i dag. Om du kan bevise at slike ikke fins,
blir du verdensberømt og kan velge og vrake
mellom professorater ved verdens ledende universiteter! Det samme gjelder om du kan finne
et slikt odde tall, men da må du nok konkurrere
med verdens mest avanserte datamaskiner.
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Ræsonnementskompetencen
I 2002 utga Undervisningsministeriet i
Danmark rapporten «Kompetencer og
matematiklæring». Rapporten ble til under
ledelse av Mogens Niss, og beskriver en
helhetlig matematikkompetanse bestående
av åtte delkompetanser. Rapporten har hatt
stor betydning for den norske læreplanen,
Kunnskapsløftet (2006). I den følgende
artikkelen belyser Westphael og ErreboHansen resonnementskompetanse som en av
de åtte delkompetansene.
Resonnementskompetanse er tosidig.
Den betoner kyndighet i å følge andres
resonnementer og matematiske bevis,
samtidig som den har en produktiv side
bestående av ferdigheter i å utvikle egne
resonnementer og bevis. I Kunnskapsløftet
(2006) finnes flere formuleringer som
understreker resonnementskompetansens
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plass i en helhetlig matematisk kompetanse.
I beskrivelser av grunnleggende ferdigheter
blir for eksempel muntlighet i matematikk
trukket frem, noe som «inneber å gjere seg
opp ei meining, stille spørsmål, argumentere
og forklare ein tankegang ved hjelp av
matematikk.» (LK06, s. 60). Kompetansemål
vil også innebære resonnementskompetanse.
Eksempelvis presiserer flere kompetansemål
ferdigheter i å utvikle strategier og å
argumentere for løsningsmetoder. I formålet
med faget vises det også til at et aktivt
demokrati trenger «borgarar som kan setje
seg inn i, forstå og kritisk vurdere kvantitativ
informasjon, statistiske analysar og
økonomiske prognosar.» (LK06, s. 57) Et slikt
formål innebærer resonnementskompetanse
i samspill med andre viktige delkompetanser.
Resonnementskompetanse samvirker
med andre delkompetanser i en helhetlig
fagkompetanse som innebærer en mulighet til
aktiv stillingtagen og deltagelse i demokratiske
prosesser.

Vi har i de seneste 2 år sammen med Tomas Højgaard (DPU) og lærere fra Skanderborg kommune arbejdet med et udviklingsarbejde med
støtte fra NAVIMAT hvor vi har villet belyse
mulighederne for at arbejde med ræsonnementskompetencen på mellemtrinnet. Dette er
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tænkt med udgangspunkt i åbne opgaver der på
en gang som opgave er struktureret i formuleringen og samtidig med en åbenhed i forhold til
elevernes løsningsprocedurer.
Projektet er bygget op omkring spørgsmålet:
Er det muligt at planlægge undervisning hvor
eleverne viser og udvikler ræsonnementskompetence? Vores arbejde med opgaverne er foregået i to trin: Først har vi formuleret den enkelte
opgave og set på dens potentialer i forhold til
arbejdet med ræsonnementskompetencen.
Derefter har vi haft opgaven med ud til en klasse
hvor vi har videooptaget elevernes arbejde med
opgaven og set på deres udfoldelse af ræsonnementskompetencen i deres arbejde. Analysen af
optagelserne har givet os et indblik i hvad der
kan støtte elevernes udvikling af ræsonnementskompetence, og det er nogle af disse resultater vi
vil præsentere i denne artikel.
Ræsonnementskompetencen

I det nye faghæfte 12 (Fælles Mål 2009) under
slutmål for 9. klasse er ræsonnementskompetencen beskrevet som:
– at udtænke og gennemføre egne ræsonnementer til begrundelse af matematiske
påstande og følge og vurdere andres matematiske ræsonnementer.
Dette bliver i trinmål efter 6. klasse omsat til, at
undervisningen skal lede frem mod, at eleverne
har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der
sætter dem i stand til at:
– udtænke og gennemføre uformelle og enkle
formelle matematiske ræsonnementer og
følge mundtlige og enkle skriftlige argumenter. (Undervisningsministeriet 2008)
Men hvad vil det sige at ræsonnere? Et matematisk ræsonnement er at komme fra et udsagn
til et andet vha. en kæde af argumenter. Ifølge
KOMrapporten (Niss & Jensen 2002) skelnes
der mellem to sider ved alle kompetencer: en
produktiv og en undersøgende side. Den produktive side af ræsonnementskompetencen er
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selv at ræsonnere, og det er der flere tilgange til.
Fx kan man på baggrund af en række observationer slutte sig frem til en regel, eller man kan
kombinere forskellige videndele til ny viden.
Begge disse tilgange kræver at man har overblik over indholdet, at man kan stille spørgsmål
som “hvad nu hvis…” og at man kan slutte sig til
noget ud fra det man ved på forhånd.
Den anden side af det at kunne ræsonnere er
at kunne følge og undersøge andres ræsonnementer, at kunne tænke med på disse og evaluere
på konklusionerne på baggrund af den kæde af
argumenter der bliver præsenteret. Ud fra disse
overvejelser om det at ræsonnere formulerede
vi forventninger til elevernes arbejde med de
enkelte opgaver. Vi vil i det følgende præsentere
en af disse opgaver1, “Ud og ind ad huset”, og
elevernes arbejde med den.
Ud og ind ad huset

Her er et billede af et hus! Det er set ovenfra, og
prikken skal illustrere det lille spøgelse, Casper,
der kan gå ud og ind ad huset gennem væggene.
Opgaven til eleverne er nu at svare på om Casper
kan gå igennem alle væggene præcist én gang og
komme tilbage til hvor han startede, og om der
er flere mulige veje han kan gå? Eleverne får en
række forskellige huse at undersøge, og de skal
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på den baggrund beskrive hvilke typer af huse
Casper kan finde en vej igennem2. Vores forventninger til elevernes ræsonnementer var at de
kunne give en eller anden form for argument for
hvorfor Casper kunne komme igennem nogle af
husene og ikke andre. Vi ville altså observere om
de kunne forklare hvad der gik galt i de enkelte
huse og på den baggrund præsentere et bud på
en generel regel for hvilke huse der “virkede” for
Casper. Det stod helt åbent hvor dybt eleverne
kunne argumentere for deres konklusion, for
vi var i første omgang interesserede i at se at de
ræsonnerede.
Opgaven blev stillet i en 4. klasse over to lektioner. Vi havde bedt læreren om at introducere
opgaven sådan at eleverne blev opmærksomme
på at målet med opgaven var at udvikle ræsonnement. Eleverne arbejdede med opgaven to og
to for igennem dialogen at synliggøre ræsonnementerne eleverne imellem og over for læreren samt at vi kunne fange ræsonnementerne
på video. Lærerens rolle var undervejs at stille
spørgsmål der kunne støtte og udfordre elevernes ræsonnementer. En vigtig del af undervisningen var opsamlingen som vi havde planlagt
til omkring 20 min. Den tid anså vi som nødvendig for at komme over de første 5 minutters
fakta-evaluering af om Casper kunne komme
rundt i et givent hus eller ej, og hen til elevernes
argumenter for deres svar og deres ræsonnementer i forhold til hvilke typer af huse Casper
kunne finde en vej igennem.
En episode fra elevernes arbejde

ind – ud og ind …
D: Nej
P: Jo
Vi klipper til lidt senere
P: Har du gjort det?
D: Nej, jeg prøver at finde ud af det.
[Stilhed mens eleverne arbejder]
D: Ork mand, det var tæt på – prøv af se hvor
tæt på …
Vi springer videre
P: Vent, jeg har den næsten … Nu gør jeg den
lige ekstra stor [hun tegner en ny skitse]
D: Prøv at se, hvor tæt jeg var …
[Stilhed – der arbejdes]
P: Nej vent, jeg havde den lige før …
Vi springer videre til næste klip
D: Okay
P: Vi kan ikke gå op der. (*)
D: Måske skal vi starte med at gå ned den vej
der … hey, måske har jeg noget her [Han tegner
en ny skitse på eget papir] … hm … tæt på, tæt
på …
P: Nej.
D: På en eller anden måde er det umuligt.
P: Jamen … man kan da bare ikke.
D: Eller også er det bare os, der ikke ved, hvordan man gør … Det kan også være, at de har
lavet sådan nogen, hvor det er meningen, at man
ikke kan, men vi prøver lige lidt mere.
P: Vi prøver et par gange mere
[Stilhed mens der arbejdes]

Et par (en dreng og en pige) sidder med et af
husene og følgende dialog udspiller sig:
(Huset de arbejder på)
P: Prøv at se, dette er bare en hurtig skitse, og
man starter der … og så går man bare op og
tangenten
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P: OK … så går vi denne her vej … Så går vi op
her, vent den er der næsten.
D: Jeg tror faktisk godt, man kan.
P: Nej
D: Hvorfor?
P: Fordi så går man jo igennem den der to gange,
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sådan dut dut.
D: Nåh ja – … åh! Kan man overhovedet den
her? [henvendt til kameramanden]
Dette foregår meget intenst over en periode på
ca. 6–8 min. De når ikke frem til en egentlig
konklusion i denne periode. Episoden slutter
med at læreren kommer og hjælper dem videre
til det næste hus ved at svare at Casper ikke
kunne klare dette hus.
Ræsonnementet kan styrkes

Der er flere spændende ting i denne dialog.
For det første kan vi flere steder se tiltag til at
eleverne bringer ræsonnementet frem i fokus,
tydeligst her til sidst hvor D spørger hvorfor,
og P giver en forklaring. Tidligere ved (*) er der
optræk til ræsonneren ved at P siger “vi kan ikke
gå op der”, og D foreslår en anden vej. Vi ser her
at P drager en konklusion, men til forskel fra hen
mod slutningen bliver denne konklusion ikke
udfordret af D således at argumenterne frem
mod konklusionen bliver synlige.
Grundlæggende kan vi dog sige, at eleverne i
denne sekvens ikke ræsonnerer på et særligt højt
teknisk niveau. Langt hen ad vejen prøver de sig
bare frem uden nogen systematik. De har tidligere i opgaven erfaret at der er huse hvor det ikke
kunne lade sig gøre for Casper at finde tilbage til
udgangspunktet, men den erfaring knytter de
ikke til arbejdet med dette hus. Det er nærliggende at tolke elevernes tilgang derhen at de ikke
ser de enkelte huse som en del af samme opgave,
lidt på samme måde som hvis de skulle regne 15
minusstykker: Når man er færdig med et stykke,
sætter man to streger under og går videre til det
næste uden at se sig tilbage. Det er en tilgang til
opgaven der tydeligvis stiller sig i vejen for at
kunne udvikle ræsonnementskompetence. For
at kunne ræsonnere skal man have et udgangspunkt i form af nogle informationer for sin argumentation hvad enten det er som erfaringer (fra
tidligere huse), eller det er fra allerede accepterede udsagn. Hvis man ikke er opmærksom på
disse informationer, kan man ikke ræsonnere.
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En lærer der var kommet hen til dette elevpar,
kunne altså med fordel have arbejdet med at
inddrage elevernes tidligere erfaringer i arbejdet
med det enkle hus. Således kunne eleverne have
lært at systematisere deres tilgang, så de fx viste
hvornår de havde været alle muligheder igennem og på den baggrund kunne sige at Casper
ikke kunne komme igennem det givne hus. En
anden tilgang for læreren kunne være at bede
eleverne se tilbage på de huse de havde arbejdet
med før, og undersøge om det hus de arbejdede
på lige nu havde noget til fælles med de andre
huse Casper ikke kunne komme igennem. Dette
er ræsonnement på et højere abstraktionsniveau,
men faktisk ikke højere end at der var elever i
denne 4. klasse som kom frem til en generel regel
for hvilke huse Casper kunne komme igennem
og hvilke han ikke kunne. Dette kom frem i
opsamlingen på klassen hvor der blev givet tid til
at de forskellige ræsonnementer og konklusioner
kunne komme frem.
Opsamlingen på timen er vigtig!

Det har vist sig i dette projekt at det kræver en
del forberedelse at lave en god opsamling hvor
fokus holdes på det centrale (her ræsonnementskompetencen). Det er nemt at falde over i “synsninger” og facitafklaring så man ikke kommer
videre til de centrale pointer. I forbindelse med
denne opgave var der i opsamlingen fokus på
behovet for at systematisere samt det at præsentere ræsonnementet som ligger bag en konklusion og at kunne følge andres ræsonnementer.
Med udgangspunkt i hvilke huse der “virkede” for Casper, blev samtalen drejet mere og
mere over i spørgen efter begrundelser for resultaterne. Det kulminerede med en elev der præsenterede en generelt formuleret regel (hvis der
er et lige antal sider i huset, kan Casper godt),
som en anden elev med det samme tog til sig
og brugte i argumentet for konklusioner mht.
andre huse. Endelig gav opsamlingen mulighed
for fælles overvejelser/ræsonnementer ud fra en
opstået problemstilling: en diskussion om hvad
der var forskellige veje for Casper igennem et
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hus; en indledning til spejlingssymmetri som
læreren kunne tage op senere.
Resultater af projektet

Ovenstående undervisningssituation er en ud
af i alt fem forskellige situationer vi har arbejdet med i forhold til ræsonnementskompetencen. Alle undervisningsmaterialerne vil ligge
tilgængelige på NAVIMATs hjemmeside: www.
navimat.dk, under projektets titel: Åbne opgaver
og kompetencer, hvor den endelige rapport også
vil være at finde. I vores arbejde med ræsonnementskompetencen på mellemtrinet har vi set
mange elever tage godt fat i ræsonnementer,
selv om det har været uvant for dem ikke bare
at skulle fokusere på at finde svar eller at blive
først færdig. (Vi har jo med mellemtrins drenge
at gøre.) Det har krævet en del af lærerne i deres
introduktion til opgaverne at få pointen om
ræsonnementet frem, men de har gjort det godt
og vedholdende gennem timerne. I udgangspunktet har lærerne arbejdet ud fra spørgsmål
som: Hvorfor? Hvad nu hvis? Hvordan passer
det med de andre eksempler? Forklar mig hvad
I har gjort? osv. Man skal dog være opmærksom
på at en forklaring for en elev på mellemtrinet
ikke nødvendigvis er hvad vi vil forstå ved et
ræsonnement, men nærmest bare en beskrivelse
af “så gjorde jeg det”. Det må man så følge op
ved at stille endnu et spørgsmål der igen leder
samtalen hen mod ræsonnementerne.
Målet er i sidste ende at eleverne selv tager
spørgsmålene til sig som en lærer sagde til en
gruppe: “Overvej hvilke spørgsmål jeg kommer
og stiller til jeres forklaringer når I kalder på mig
næste gang.” Sluttelig skal det siges at det har
været vigtigt at eleverne langt hen ad vejen har
arbejdet inden for kendte stofområder når fokus
har været ræsonnementskompetencen således at
ikke alt var nyt.
Vi har i denne artikel forsøgt at beskrive
hvordan det i større og mindre grad er lykkedes
os at arbejde med ræsonnementskompetencen
på mellemtrinet. I SOS-projektet fra 2007 arbejdede man med udgangspunkt i symbolbehandtangenten
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lingskompetencen i udskolingen (Schultz 2007).
Der skal gerne laves flere projekter så der kan
genereres erfaringer med kompetencebeskrivelserne til gavn for alle. Det er den eneste måde
vi kan blive klogere på hvad kompetencebeskrivelsen kan bruges til – og måske hvad den ikke
kan bruges til. Vi vil til sidst gerne sige tak til
lærerne: Lotte, Marlene og Marie fordi vi måtte
komme ind i deres klasser.
Noter
1

2

Denne opgave er baseret på en opgave
hentet fra (Keldsen, Jensen, Lindhardt &
Scheuer 2008).
På www.navimat.dk kan denne (og andre)
opgaver hentes til fri afbenyttelse.
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Matematiske anekdoter
– en kilde til motivasjon
Jeg har lyst til å fortelle om hva som skjedde i
en matematikklasse jeg hadde en gang. Dette
var en grunnkursklasse på studieretningen
musikk, dans og drama. Motivasjonen for å
lære matematikk var varierende. For å sprite
opp undervisningen, fortalte jeg av og til anekdoter fra matematikkens historie. En gang
fortalte jeg den fornøyelige historien om tallet
1729. Den dreier seg i korthet om den indiske
matematikeren Ramanujan som ligger på sykehuset med tuberkulose og får besøk av sin gode
venn, matematikeren Hardy. Sistnevnte fortalte
med en gang han ankom at han var så misfornøyd med nummeret på drosjen han kom med,
nemlig 1729. Et kjedelig tall, sa han. Nei, nei,
Hardy, svarte den syke fra sengen. Det er jo et
svært interessant tall. Det er det minste tallet
som kan skrives som en sum av to kubikktall
på to forskjellige måter:
1729 = 123 + 13 = 103 + 93
Historien er blant annet gjengitt i (Hardy 1940).
Arne Amdal
NTNU
arne.amdal@plu.ntnu.no
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Jeg fortalte også litt fra Ramanujans liv fram
til da, blant annet at han kom fra fattige kår
og at han til tross for sine utvilsomme begavelser i matematikk ikke greide å ta noen grad ved
universitetet; han hadde for dårlige karakterer
i andre fag. En av hans lærere rådet Ramanujan
til å prøve å komme inn på universitet i England. Ramanujan sendte et brev der han gjenga
noen av de matematiske resultatene han hadde
funnet. Det var Hardy som innså at denne
mannen måtte være et geni, og fikk ham over
til England, der de to hadde et fruktbart, men
dessverre altfor kort, samarbeid. Det er mulig å
lese mer om Ramanujans fascinerende liv i den
gode biografien The Man Who Knew Infininity
av Kanigel (1991).
Elevene i klassen min hadde stort eksponeringsbehov. Jeg så at de likte historien, og jeg
spurte dem om det ikke kunne være en idé å
dramatisere historien. Elevene tente på denne
idéen og uka etter var det klart for forestilling. Det ble suksess. Inn kom Ramanujan med
turban og masse brunkrem i ansiktet. Noen
av elevene klarte også på en forunderlig måte
å illustrere tallene med kroppen sin ved å stille
seg i ulike positurer. Elevene hadde valgt ut en
person til å være forteller.
Det ble en del støy rundt denne forestillingen. Blant annet ville skuespillerne ha fritak
fra norsktimene i forkant for å øve seg. Det ble
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heller ikke helt enkelt å gå tilbake til den vanlige
matematikkundervisningen etter dette. Allikevel mener jeg slike innslag har sin berettigelse.
Vi holdt på med potensregning akkurat da. Jeg
tror de fleste elevene ble motivert til i hvert fall
å finne ut hva Ramanujans svar betydde rent
matematisk. (Flere av elevene syntes potensregning var vanskelig.) Ganske sikkert bidro dette
også til det gode miljøet i klassen.
Det ble i hvert fall til at vi fortsatte med dramatisering av anekdoter fra matematikkens historie flere ganger utover skoleåret, blant annet
Galois sitt sørgelige endelikt i en dramatisk
duell. Evariste Galois viste på omtrent samme
tid som vår egen Abel at den generelle femtegradslikningen ikke lar seg løse ved rotutdragninger. Han innså kvelden før duellen at han
ikke kom til å gå fra duellen med livet i behold,
og brukte natta på å skrive ned sitt matematiske testament. Vi dramatiserte også historien
om Hippasus’ oppdagelse av at hypotenusen i
en trekant med kateter med sidelengde 1 ikke
er kommensurabel med 1, altså at
ikke er
et rasjonalt tall. I følge legenden ble Hippasus
kastet på havet for en slik uhyrlig påstand. I
vår forestilling befant havet seg bak pianoet, og
stakkars Hippasus fikk skadet en fot da han ble
kastet bak der. Men det er en annen historie.
Jeg tror nok at noe av årsaken til at dramatisering av matematikkens historie falt så heldig
ut i dette tilfellet, var den spesielle elevgruppen.
Jeg anbefaler andre lærere å prøve noe liknende.
Å trekke matematikkens historie inn i matematikkundervisningen på den ene eller den andre
måten, tror jeg kan være verdifullt. Ikke minst
for å framheve at matematikken er menneskeskapt.
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Lommehus og hundrehus
Uten matematikkbok, men med LK06 som veiviser, bruker jeg konkreter for å arbeide med
posisjonssystemet. Først i denne artikkelen
vil jeg skildre mitt arbeide med lommehuset
og posisjonssystemet, til slutt kommer jeg inn
på hvordan jeg bruker hundrehuset i strategiopplæringen.
Fra LK06 etter 4. årssteget:
– Beskrive plassverdisystemet for de hele tallene.
Posisjonssystemet kan være vanskelig for elever
å forstå. Jeg er derfor opptatt av å arbeide med
det på flere måter for at elevene skal forstå hva
det er. For det første kan det være vanskelig å
forstå at posisjonssystemet «går» fra høyre mot
venstre mens leseretning er fra venstre mot
høyre. Tallet trettien leses og skrives fra venstre
mot høyre. Men når vi regner med det samme
tallet, (spesielt i arbeidet med standardalgoritmen) begynner vi som oftest med enerne,
altså lengst til høyre og arbeider oss fremover
mot venstre. Forvirrende? Olav Lunde sier følgende: «Eleven bruker samme strategi i lesing som
i matematikk. Eleven har tenkt riktig, men strategien er ulik mellom norsk og matematikk strategi. a + b = c. b + a = c. Og ab = ba. Min lærer
sa at når jeg regnet med algebra, skulle jeg bare
tenke tall i stedet for bokstaver. Hvorfor er ikke
da 37 = 73?» (Fra forelesning på Lamis sommerkurs i Sandnes 2008.)
Når elever arbeider med subtraksjon med
veksling er det viktig at de forstår posisjonssystemet. Dersom de ikke gjør det vil de ikke
skjønne hva de driver med. Om regnestykket
er:
–63
–25
Stella Munch
Apeltun skole, Bergen
Stella.Munch@bergen.kommune.no
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kan enkelte barn regne diagonalt nedover og ta
6 – 5 bare for å få trukket det minste sifferet fra
den største. Barna vil bare at det skal «gå opp»,
men vet ikke hva de gjør og hvorfor.
Enkelte andre kan regne oppover og ta 5 – 3
og få svaret 2. Dette viser at de ikke har forstått posisjonssystemet og at det er helt vilkårlig
hvordan de regner ut oppgaven. De må bare få
det til å passe. For å unngå slike problemer er
det viktig å bruke tid, konkreter og et presist
språk, bl.a. at det heter veksling, ikke låning.
Elevene blir forvirret når noen sier låning og
andre sier veksling. Og vi låner faktisk ikke, vi
veksler inn en tier i ti enere.
Mitt eksempel med å arbeide med posisjonssystemet kan godt startes med på 2. trinn
dersom elevenes forståelse for tallmengden 10
er godt internalisert.
Eksempel

Jeg bruker et «lommehus», en stoffplakat med
3 lommer: enere, tiere og hundrere. Jeg har blå
sugerør for enere, oransje for tiere og grønne
for hundrere. Lommehuset er alltid tilgjengelig i basene opp til fjerde trinn. Jeg bruker det i
undervisingen, og elevene står fritt til å bruke
det når de regner oppgaver, og jeg ser at enkelte
elever bruker det mye.
Vi legger oppi ett og ett sugerør helt til vi
kommer til ti. Hva skjer da? Det er selvsagt
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plass til flere sugerør i lommen, men det kan
fort bli lite oversiktlig og trangt om plassen.
Jeg og elevene arbeider hele tiden med å danne
oss oversikt over hvor mange sugerør vi har. Vi
finner ut at det kan være lurt å bunte sammen
ti og ti blå sugerør og legge de over i tierlommen. Lærer og elever diskuterer frem og tilbake
hva man skal gjøre og hvorfor. Når vi bunter
sammen ti blå sugerør, hvor skal jeg da plassere de? Når de forstår at det skal over på tier
plass kan det oppstå et plassproblem når vi etter
hvert f.eks. har 3 bunter med tiere. Det er ikke
plass til alle i lommen. Hva må vi da gjøre? Vi
veksler inn hver tierbunt i ett oransje sugerør.
Ett oransje sugerør for hver blå tierbunt. Elevene får en konkret erfaring og de ser virkelig
hva som skjer. Elevene får etter hvert i oppgave
å plassere sugerørene som jeg gir dem. Så kan
dagens lille nøtt f.eks. være: «Det er 35 sugerør
i «lommehuset», 3 oransje og 5 blå. En elev får i
oppgave å gi meg 8 «enere». Hvordan kan man
få det til? Er det mulig?»
Ved å stille spørsmål får man elevene til selv
å tenke og prøve å finne løsninger. Noen svarer
«det er ikke mulig», det er bare tre blå. Andre
sier ja, men vet ikke helt hvordan. Da kan man
gå «baklengs» i den operasjonen man nettopp
har foretatt for å se om de klarer å forstå hva
de skal gjøre. Det er viktig å bruke tid, fabulere
over hva en ser og la elevene sette ord på sin
egen tenkning (metakognisjon).
Jeg ser mange elever slite med regnestykker
som 3001 – 4, da de ikke kan veksle fra verken
tieren, eller hundreren, fordi det er null der. Da
kan man ha to lommehus etter hverandre, eller
utvide det man har med en plastlomme. Hva
gjør man for å få til et slikt regnestykke? Det å
veksle inn ett tusen i 10 hundrere, og ett hundre
i 10 tiere osv. og at det så er 9 i minnetall igjen er
vanskelig. Ved å arbeide lenge på denne måten
får elevene en konkret erfaring med hva man
gjør og hvorfor. De ser faktisk at det er ni sugerør igjen i flere av lommene.
Når en har arbeidet lenge med dette kan
man abstrahere ved å skrive regnestykkene på
3/2010
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flippover slik at elevene får den konkrete og
abstrakte fremstillingen samtidig. Når de har
en grunnleggende forståelse for hva de gjør, vil
det være lettere for dem å etter hvert bruke bare
den abstrakte måten.
Det kan være gunstig å jobbe parallelt med
Cuisenairestaver (se også Tangenten 2/2010 om
Cuisenairestaver) og mynter. Det er viktig at det
benyttes flere innfallsvinkler for å arbeide med
å veksle inn enere i tiere, hundrere osv.
«(…) Det å ha en god forståelse av titallsystemets oppbygning i enere, tiere, hundrere og tusener er langt mer krevende. Og enda mer krevende
er det å forstå at dette systemet kan utvides med
grupperinger i ti til titusen, hundretusen, million
osv. i det uendelige, at det kan utvides den andre
veien til tideler, hundredeler osv i det uendelige.»
(Alseth, 2009)
Fra LK06 etter 4. årssteget:
– Utvikle og bruke ulike regnemetoder for
addisjon og subtraksjon av flersifra tal både
i hovudet (…)
100-huset i strategiopplæringen

100-huset er ypperlig å bruke for å utvikle bl.a.
hoderegningsstrategier.
Et eksempel: «Hva er 34 + 27?» Dersom man
spør elevene om dette vil man få flere eksempler på hvilke fremgangsmåter de har brukt for
å finne svaret. Noen legger sammen enerne først
og deretter tierne. Andre «hopper» med 10 om
gangen for så å legge til 7. Noen sier kanskje
34 + 30 – 3. Det er utrolig lærerikt å høre på
alle de forskjellige innfallsvinklene som elevene
har for å regne seg frem til svaret
Her er flere eksempler på hvordan man kan
arbeide med 100-huset.
– Partall, oddetall.
– Multiplikasjon. Se etter mønster: f.eks.
8-gangen – hvorfor blir det slik?
– Når hele den lille multiplikasjonstabellen
er markert er det fremdeles noen tall igjen.
Hvilke tall er det? På denne måten ser de
faktisk hva som er så spesielt med
tangenten
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primtallene.
– 10 mellom hver rad nedover: 3, 13, 23, 33,
43 osv. Gjøre oppmerksom på at det er den
samme differansen som 10, 20, 30, 40.
– Subtraksjon: 63 – 18. Er det lurt å «hoppe»
med ti eller kanskje med tjue?
Dersom man har Smartboard kan man finne
et 100-hus under emnet mathematics og multiplication.
Referanser
Alseth, B. (2009). Kompetanse og grunnleggende
ferdigheter i matematikk. I H. Traavik, O.
Hallås & A. Ørvig (Red.), Grunnleggende
ferdigheter i alle fag (s. 104–127). Oslo:
Universitetsforlaget.
Ostad, S. A. (2008). Strategier, strategiobservasjon og strategiopplæring. Trondheim:
Lærebokforlaget.
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Per Haspang: Musikkens Matematik
Forlaget Matematik 2010
ISBN 978-87-88228-85-4

Som tittelen tydeleg viser, er innhaldet i denne
danske boka knytt til det tverrfaglege aspektet mellom musikk og matematikk. Hovudfokus ligg på å vise og skape forståing for det
matematiske grunnlaget for, og oppbygginga
av, musikken. Lesaren får først ei rask innføring i den grunnleggjande matematiske og
fysiske teorien knytt til svingingar og bølgjer.
Samstundes får ein framlegg til aktivitetar for
å utforske dette på eiga hand. På tilsvarande
måte får ein etter kvart presentert det ein treng
av grunnleggjande musikkteori knytt til tonar,
intervall, akkordoppbygging, ulike skalatypar,
notar, rytmar m.m. Heile tida ligg hovudfokus
på matematikken bak desse emna. Lesaren blir
på ein enkel og underhaldande måte teken med
gjennom den matematiske delen av musikkhistoria frå Pytagoras, via Boethius og Kepler
fram til i dag. Boka tek føre seg mange sentrale
koplingspunkt mellom matematikk og musikk.
Som døme kan nemnast: Samanheng mellom
trekanttal og intervall mellom tonar, Forholdet
mellom strengelengder og svingetal relatert til
intervall mellom tonar, Kepler sitt arbeid med
å dele sirkelen i ulike brøkdelar, og koplinga
mellom dette og harmoniske intervall, Oppbyg60

ginga av den pytagoreiske skala, den kromatiske
skala og «den likesvevande tempererte skala»,
Det pytagoreiske komma, Logaritmisk spiral og
Det gylne snitt.
Ein får framlegg til eigne aktivitetar og til
aktivitetar som kan brukast i klassen. Det blir
også gitt «oppskrift» på enkle instrument ein
kan lage sjølv: rytmeinstrument, «skogx ylofon»,
strengeinstrument, «spele på stettglas», «gulvbass/baljebass», «blåse på flasker». Boka inviterer, meir eller mindre direkte, til undring, utforsking og utprøving. Til nokre av emna er det gitt
konkrete oppgåver. Til desse er det utarbeidd
løysingsforslag/fasit lengst bak i boka.
Boka er rikt illustrert. Med nokre få unntak
er kvar av dei 80 sidene utstyrt med minst eit
bilete, ein figur, eller ein tabell. Ofte finn ein
fleire av desse kategoriane på same sida. Ho er
trykt i fargar, på papir av høg kvalitet. Oppbygginga av boka er interessant. I følgje innhaldslista ser ho ut til å vere inndelt i seks kapittel.
Kapittelinndelinga i teksten er derimot ikkje
like synleg for lesaren. Dei overskriftene som
i innhaldslista kan tolkast som kapitteloverskrifter, er utover i boka trykte med same skrifttype og storleik som vanlege emneoverskrifter.
Dette avspeglar noko grunnleggjande knytt til
oppbygging og samansetting av boka. På den
eine sida kan ho oppfattast fragmentarisk, på
den måten at mange ulike tema vert presen3/2010
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terte på ein svært kort måte. På den andre sida
dannar desse fragmenta på ein glimrande måte
ein ny heilskap som er større enn summen av
dei einskilde delane. Innhaldet kan seiast å
ligge på tre ulike nivå: Framlegg til praktiske
aktivitetar, teoretisk innføring av fagstoff (som
utgjer hovudtyngda), og fagleg tyngre stoff som
«bonusmateriale». Dette gjer at boka passar
for ulike lesargrupper. Forfattaren meistrar
kunsten å «fatte seg i korthet». Språkforma er
enkel og minimalistisk, ja så enkel og direkte at
det nærast berre er stavemåten som minnar oss
om at språket er dansk og ikkje norsk!
Når eit så omfattande materiale vert presentert i ei så kort form, vil det sjølvsagt vere stader
der lesaren kunne ynskje nokre fleire detaljar
og meir tydelege overgangar. Dette gjeld spesielt
på det musikkfaglege området. Som døme kan
nemnast side 41 der det står: «Der er nogle små
forskelle mellem de beregnede overtoners frekvenser og frekvensene i skemaet [den temperte skala].
[…] Disse små forskelle er det, der kalles ”det
pythagoreiske komma.”» Denne påstanden er
etter mitt syn upresis fordi han eigentleg berre
gjeld for kvintintervallet, og kan ikkje seiast å
gjelde for vilkårlege intervall1. Det matematiske
området vert teke betre hand om både gjennom
hovudpresentasjonen og gjennom det såkalla
«bonusmaterialet» bak i boka. Her går ein grundigare inn på meir avansert matematikkstoff,
som til dømes utleiing av formlar, ulike geometriske konstruksjonar og bevis.
Musikkens Matematik er utgitt på Danmarks
Matematiklærerforenings forlag, og er skriven
for elevar i den danske «folkeskolens ældste
trin», for lærarar, lærarstudentar og andre
interesserte. Tilsvarande målgrupper er aktuelle også her i landet. I og med at det blir gitt ei
enkel innføring i sentrale emne frå musikkteorien, føreset boka ingen spesielle forkunnskapar i musikk hos lesaren. Skjønt ei viss interesse
for, og kjennskap til, musikkterminologien vil
likevel gjere det lettare å henge med, og kunne
konsentrere seg om det matematiske. Etter mitt
syn vil dette vere ei glimrande ressursbok for
tangenten
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matematikk- og musikklæraren! Ho passar
også godt for elevar i ungdomsskulen og vidare
oppover i skulesystemet. Dette gjeld spesielt for
elevar med interesse for dei to faga, men ho har
etter mitt syn også eit stort potensiale til å skape
interesse for desse faga!
Leif Bjørn Skorpen
Note
1

Grunngjeving for min kommentar: Det
pytagoreiske komma er differansen mellom
sju reine oktavar og tolv reine/pytagoreiske
kvintar, noko som vert gjort greie for på
ein enkel og elegant måte lenger framme
i boka (side 31). Det pytagoreiske komma
ligg til grunn for utviklinga av den tempererte tolvtoneskala, men er utelukkande
knytt til kvintintervallet i denne skalaen,
på den måten at «feilen» frå det pytagoreiske komma er fordelt jamt utover dei tolv
kvintane. Differansen mellom ein kvint i den
tempererte skalaen og ein kvint i overtone
skalaen er altså «tolvterota av det pytagoreiske komma» Differansen mellom andre
intervall i dei to skalaene er av varierande
storleik, og er slik eg ser det ikkje direkte
knytt til det pytagoreiske komma.
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7491 Trondheim
Telefon: +47 73 55 11 42
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merete.lysberg@matematikksenteret.no

Nasjonal prøve i
regning
Grethe Ravlo, grethe.ravlo@
matematikksenteret.no
Tidspunkt for gjennomføring av årets prøver
og generell informasjon

Nasjonale prøver for 2010 i den grunnleggende
ferdigheten «å kunne regne», skal gjennomføres
i tidsrommet uke 42 til 45. Hoveduke for gjennomføringen på 5. trinn er uke 42, og for 8. og
9. trinn er det ukene 43 og 44. Se www.udir.no
for mer informasjon. På samme nettsted ligger
første del av veiledningene som gir informasjon
om innholdet i prøvene, om hvordan de vil bli
vurdert og tips til hvordan resultatene kan følges
opp. Andre del av veiledningene som består av
fasit og analyse av noen oppgaver, blir offentliggjort når elevene har gjennomført prøven. Nytt
av året er at nasjonal prøve er obligatorisk også
for elevene på 9. trinn. Kunnskapsdepartementet har bestemt at 8. og 9. trinn skal gjennomføre samme prøve. Denne prøven tester som
tidligere, grunnleggende ferdighet i å kunne
regne slik ferdigheten er integrert i kompetansemål for alle fag etter 7. trinn i Kunnskapsløftet
(LK-06). Prøven for 5. trinn tester tilsvarende
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kunnskaper med basis i kompetansemålene i
alle fag etter 4. trinn. Områdene som testes er
tall, måling og statistikk.
Innhold, praktisk gjennomføring og
resultater

Prøvene i regning er elektroniske prøver. Prøvene for 2010, består i hovedsak av samme
type oppgaver som prøvene for 2009. Interaktive oppgaver representerer imidlertid noe
nytt i årets prøver. Her er det aktiviteter som
for eksempel «klikk og dra», «klikk på bildet»
og «å dra opp søyler». De ulike oppgavetypene
ligger på www.udir.no/nasjonaleprover under
eksempeloppgaver/tidligere prøver. Vi anbefaler at elevene gjør seg kjent med de ulike typene
ved å øve på eksempeloppgavene. Dette er viktig
for at feilkilden som kan være til stede ved at
prøvene gjennomføres elektronisk, skal bli så
liten som mulig.
Når en elev trykker på «lever prøve», sendes
resultatene direkte til Utdanningsdirektoratets
prøve- og administrasjonssystem (PAS). Ved å
logge seg på PAS vil læreren finne samlet rapport for egen klasse og resultatet for den enkelte
elev. Besvarelsen til den enkelte elev ligger også
i PAS, og slik kan læreren se hvordan hver elev
har svart på hver enkelt oppgave.
3/2010 tangenten
Nasjonalt senter for matematikk
i opplæringen

Pilotering av oppgaver for 2011

Antall interaktive oppgaver økes ytterligere i
prøvene for 2011 sammenlignet med 2010.
Vi som utvikler prøvene, har for tiden fokus
på siste pilotering av prøvene for 2011. Piloteringen skal gjennomføres i uke 36, og ca. 2000
elever på 5. trinn og på 8. trinn skal delta. Første
pilot for 2011 ble gjennomført i uke 22. Da var
det elever på 4. og 7. trinn som deltok. Vi møter
stor velvilje fra lærerne når det gjelder å la elevene få delta i piloteringene. Statistisk sentralbyrå
trekker skolene, og vi prøver å legge til rette for
at flest mulig skoler får delta over en toårsperiode.
Det er mye som tyder på at de tidligere nasjonale prøvene også brukes aktivt på skolene. Vi
velger å tro at prøvene ikke bare brukes som
«teaching to the test», men at lærerne ser faglig
nytte av å la elevene prøve seg på testene fra tidligere år.
Ved utvikling av prøvene i regning, piloterer vi først oppgavene i åpent format. Elevsvar

med høy frekvens, blir svaralternativer i flervalgsoppgaver i 2. pilot. Etter piloteringen i uke
22, fikk vi melding fra flere skoler om en del
tekniske problemer. Noen elever hadde problemer med å få frem enkelte av de interaktive
oppgavene. Ved å logge seg av maskinene uten
å levere prøven, og så logge seg på igjen med
samme brukernavn og passord, opplevde mange
elever at oppgavene nå ble lastet opp riktig.
Dette kan være greit å merke seg med tanke på
videre gjennomføring.
Nedenfor er to oppgaver med analyse av
resultatene. Oppgavene er fra prøvene i 2009.
Oppgave 33 består i å finne et tidsintervall
mellom to klokkeslett, og har vanskelighetsgrad
2 på en skala fra 1 til 5 hvor 5 er vanskeligst.
Under piloteringen løste bare 41 % av elevene
oppgaven riktig. Ca. en firedel av elevene gjorde
trolig en klassisk feil som førte til svaret 8 timer
og 12 minutter. Det er grunn til å tro at ca. 18 %
av elevene har tenkt titallsystemet.
(Fortsettes side 69)

Oppgave 5 (2009, 5. trinn)

Andel av
elevene

Svar

Kommentar

Rute 1

Ser bare på telleren og regner med at 1/3 tilsvarer en fargelagt
rute

22 %

Rute 2

Ser bare på nevneren og regner med at 1/3 tilsvarer tre
fargelagte ruter

32 %

Rute 3

Ser at den fargelagte delen er like stor som 1/3 av de rutene
som ikke er fargelagt

6%

Rute 4

Korrekt svar

39 %

Andre svar og ubesvart
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

2%
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Novemberkonferansen
2010: «Meningsfylt
Matematikk Motiverer»
Den årlige Novemberkonferansen ved Matematikksenteret vil i år bli holdt onsdag 1. desember
og torsdag 2. desember. «Meningsfylt Matematikk Motiverer» byr på spennende og varierte
plenumsforedrag og verksteder, både faglig og
didaktisk. Det omfattende programmet dekker
barnehage, grunnskole, videregående skole og
lærerutdanningen.
Programmet finner du også her: www.matematikksenteret.no, og vil oppdateres kontinuerlig
etter hvert som detaljene kommer på plass.
Vel møtt til en meningsfylt og motiverende
Novemberkonferanse i desember!
Onsdag 1. desember
09.00–10.00 Registrering og kaffe/te
10.00–10.30 Åpning
10.30–11.15 Plenum 1: Vigdis Sjelmo, Truls
Lorentzen og Nils Kristian
Rossing: «Heavy med tall» – et
konsertforedrag om rock og
matematikk
11.15–11.30 Pause
11.30–12.15 Plenum 2: John Mason
12.15–13.30 Lunsj
13.30–15.00 Paralleller 1
P1
Tor Andersen, VGS:
Håndgripelig matematikk i
videregående skole.
Hva må til for å øke motivasjon
og forståelse i matematikk i
videregående skole.
P2
Mona Røsseland, U. trinn:
Hvordan forholde seg til
matematikkfagets økende
abstraksjonsgrad på
ungdomstrinnet?
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Hvilke konsekvenser får denne
abstraksjonen for elevene og
ikke minst for lærerne?
P3
Mike Naylor
P4
Oddveig Øgaard, Barnehagen:
Arbeid med geometri i
barnehagen
P5
Therese Hagfors, 1.– 4. trinn:
Kreativ matematikk med mening
P6
Grethe Ravlo, Alle:
Nasjonale Prøver
15.00–15.20 Pause. Kaffe/te
15.20–15.45 NSMO har ordet
15.45–16.30 Plenum 3: Tom Lindstrøm
19.00
Festmiddag på Britannia Hotel

Torsdag 2. desember
08.30–09.15 Plenum 4: Kjersti Wæge
09.15–10.00 Plenum 5: Mona Røsseland:
«Matte er blitt et pytonfag». Hva
er det som gjør at elever som
mestrer matematikk godt på
barnetrinnet får problemer med
faget på ungdomstrinnet?
10.00–10.15 Pause. Kaffe/te
10.15–11.30 Erfaringer fra klasserommet og
utstillinger
11.30–12.45 Lunsj
12.45–14.15 Paralleller 2
P7
Kjersti Wæge og Anne Mari,
VGS
P8
John Mason
P9
Nils Kristian Rossing,
5.–10. trinn: Matematikk og
ornamentikk – et opplegg for
grunnskolen
P10
Anne-Gunn Svorkmo, 1.–10.
trinn: Med matematikk som
verktøy i teknologi og design
P11
Geir Botten
14.15–14.30 Pause
14.30–15.15 Plenum 6: Mike Naylor
15.15–15.30 Avslutning

3/2010 tangenten
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de i utgangspunktet er beregnet for. For eksempel kan 3-poengsoppgavene i Ecolier være gode
problemløsingsoppgaver til elever på 3. trinn.
3- og 4-poengsoppgavene i Cadet, som opprinnelig er beregnet for elever på 9. og 10. trinn,
kan for eksempel fint fungere som samarbeidsoppgaver for elever på 7. og 8. trinn. Vi håper
at flere lærere lar elevene sine arbeide med kenguruoppgaver i matematikktimene. Tilbakemeldinger vi får tyder på at mange elever liker
denne type oppgaver.

Anne-Gunn Svorkmo

Kengurukonkurransen 2010 er avviklet, forhåpentligvis til glede for 5588 elever som har
registrert sine resultater på nettsidene våre. For
første gang er Kengurukonkurransen i Norge
også et tilbud til elever på 9. og 10. trinn.
I 2010 er det to vinnere på 4. trinn, og de
kommer fra Vigernes og Løkeberg skole. På 5.
trinn er det flere vinnere, og de går på Husvik
skole, Straumen skole, Buggeland skole og
Nordstrand skole. På 6. trinn kommer vinneren fra Eiksmarka skole. En elev fra Apeltun
skole har beste poengsum på 7. trinn, mens
vinnerne fra ungdomstrinnet kommer fra Presterød ungsdomsskole (8. trinn), Haugerud
ungdosmsskole (9. trinn) og Sørreisa Sentralskole (10. trinn). Vi gratulerer alle vinnere med
flotte spillpremier!
Uttrekkspremie er sendt til følgende skoler:
– Vikåsen skole (4. trinn)
– Kringsjå skole (5. trinn)
– Samfundets skole (6. trinn)
– Stordal skule (7. trinn)
– Hakadal ungdomsskole (8. trinn)
– Verket skole (9. trinn)
– Luster ungdomsskole (10. trinn)

NMCC – Norge til topps
Svein H. Torkildsen

Askeskyer kan føre til så mangt. I år måtte
Matematikksenteret arrangere den nordiske
matematikkkonkurransen for vinnerne av KappAbel (Norge), Best (Island), Sigma 8 (Sverige),
MatCup (Finland) og Nordisk Matematikkonkurranse (Danmark). 20 flotte ungdommer
møttes og hadde det trivelig sammen. Allerede
første kveld ble de godt kjent med hverandre
under en bowling-konkurranse der alle lagene
bestod av en elev fra hvert land. Under grillmiddagen neste dag insisterte elevene på å sitte på
samme måte, og praten gikk livlig for det meste
på engelsk.

Årets oppgaver kan lastes ned fra www.matematikksenteret.no/kengurusiden. Oppgavesettene
kan gjerne brukes på tvers av den aldersgruppe
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
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Dere skal studere tre rutenett: 27×27, 26×28
og 25×29. I hvilket rutenett skjærer diagonalen
færrest steder? I hvilket rutenett skjærer diagonalen flest steder? Begrunn svarene.
Kan dere finne en generell regel for hvor
mange ganger diagonalen skjærer i et m×nrutenett?
En terning med maling

Men i selve konkurransen tenkte alle på seg og
sitt lag. Alle 20 la seg i selen for å dra seieren i
land. For første gang klarte det norske laget å gå
til topps i den nordiske finalen. Norge og Island
tok ledelsen etter første oppgave med tre poeng
hver. På andre oppgave kapret Norge et poeng
mer enn Island, og på de tre siste oppgavene
fikk begge lag samme poengskår. Godt gjort av
laget fra Sommerlyst skole i Troms som kom til
Trondheim på egen hånd. Læreren var tatt ut i
streik og kunne derfor ikke bli med dem.
Som i KappAbel-konkurransen må lagene
også presentere et prosjekt som klassen har
arbeidet med. Årets tema var Matematikk og
energi, og her stakk det danske laget av med en
knepen seier.
Nordic Math Class Competition (NMCC)
er et samarbeidsprosjekt mellom de fem nordiske landene. En gruppe på seks personer setter
sammen oppgavesettene som brukes i konkurransen. Her følger et par av oppgavene elevene
fikk å arbeide med.

En kube med mål 10×10×10 er malt på fem av
sideflatene. Kuben blir delt i små kuber med mål
1×1×1. Hvor mange små kuber er det maling
på?

Mange nuller

Hvor mange 0-er (nuller) er det på slutten av
produktet
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · ··· · 98 · 99 · 100?

Rutenett

I et 6×4-rutenett vil diagonalen skjære rutenettet 7 steder:
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Matematikk i
barnehagen – erfaringer
fra et kompetanse
hevingsprosjekt
Gerd Åsta Bones
Høgskolen i Vestfold har på oppdrag fra
Kunnskapsdepartementet gjennomført
en evaluering av hvordan rammeplan for
barnehagens innhold og oppgaver blir innført,
brukt og erfart. Rapporten (KD, 2009) viser
at matematikk er et område barnehagen er
interessert i og villige til å satse på. Tall og
telling har fått en mer framtredende plass
gjennom det nye fagområdet «Antall, rom
og form». Rapporten viser dessverre også
at arbeidet er lite langsiktig og mangler
systematisk satsing på kompetanseheving.
Det avdekkes et stort kompetansebehov på
alle nivåer i hele barnehagesektoren. Faglig
oversikt hos de voksne er viktig.

Dersom barnehagen mangler kompetanse i matematikk, må barnehagen lage en plan for hvordan
de vil følge opp intensjonene fra rammeplanen
med mål og tiltak. Kompetanseheving kan skje
på mange forskjellige måter.
Pilotprosjekt

Vårt prosjekt starter med et initiativ fra Trondheim Kommune. Kommunen satser på matematikk i barnehagen. For å få implementert matematikk i sine barnehager, bestemmer de at alle
ansatte skal få tilbud om kompetanseheving. Som
en oppstart vil kommunen ha et samarbeid med
Matematikksenteret om å lage en konferanse om
små barns matematikk.
Inspirasjonskonferanse

Vi starter med en todagers konferanse, «Små
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

matematikere teller mest», som handler om
matematikk og språk, matematikk og motivasjon,
undersøkende matematikklæring, bruk av konkretiseringsutstyr, hva matematikk i barnehagen
er, bør og kan være.
Responsen fra deltagerne er positiv og det blir
ytret ønske om mer. Vi blir enige om en å fortsette samarbeidet og lager en videre modell for
kompetansehevingen.
Målet er at personalet ser muligheter for og
engasjerer seg i barnas matematikklæring på en
slik måte at personalet
– er en god støttespiller
– stiller gode spørsmål
– motiverer og stimulerer
– lærer av barna og med barna
Personalet må få innsikt i
– hvordan små barn lærer matematikk
– potensielle vanskelige områder
– hva helhetlig matematisk kompetanse i
matematikk er
Kompetansehevingen skal vekke glede og interesse for matematikk og føre til høy faglig kompetanse, sammen med didaktisk forståelse av hva
matematikk i barnehagen handler om.
Besøk på Matematikksenteret

På senteret fins et eget matematikkrom fullt av
konkretiseringsutstyr. Her kan vi gjennomføre
praktiske aktiviteter og samtidig vise eksempler
på laborativt materiell som bidrar til å gjøre matematikklæringen variert, spennende og levende.
Vi vil prøve ut en modell hvor barnegrupper
sammen med voksne, både pedagoger og andre
ansatte, kommer til senteret for å delta i aktiviteter på matematikkrommet. En forutsetning for å
få komme hit, er at de som får komme, forplikter seg til å gjøre et forarbeid og et etterarbeid i
forbindelse med besøket. Forarbeidet blir sendt
minst 3 uker i forveien, mens etterarbeidet får de
med seg når de drar herfra. Dette for at besøket
ikke skal bli en «happening» der og da og for at
barnehagen skal få mest mulig ut av besøket.
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Tiltaket er populært. To dager etter at tilbudet
er gått ut til barnehagene, er vi fulltegnet. Høsten
2008 besøker mer enn 350 barn og 70–80 voksne
senteret. Personalet både fra besøkende og andre
barnehager deltar som observatører. Gruppene er
på senteret ca. 2–3 timer hver gang.
2–3 timer er lang tid for de små. Utholdenheten er større enn vi tror og tida går som en røyk.
Allikevel mener vi at det optimale for slike samlinger er at de heller bør skje hyppigere og vare
kortere. Gjerne gjentatte økter i en intens periode
som går over tid og med en varighet på ca. 10–20
minutter for hver økt.
Under besøkene får de voksne observere hvordan vi tilrettelegger for aktiviteter, både som lek,
eksperimentering og undring, ved problemløsningsoppgaver og logisk resonnement, ved filosofering, fabulering og humor.
Deltagerne skal få kunnskap om matematikkdidaktikk og forståelse for hvordan gode matematikkopplegg kan utvikles, utprøves og spres.
Arbeid med grunnleggende begrepsforståelse,
ferdigheter og evne til å møte ukjente problemstillinger med et utvalg av matematisk «verktøy»
skal forenes med valg av innfallsvinkler og temaer
som virker motiverende på deltagerne.
Underveis og i avslutningsfasen er den matematiske samtalen, refleksjon og oppsummering i
fokus. Matematikksenteret oppfordrer til aktive
barn og voksne som er godt forberedt og tør å
kaste seg ut i matematiske aktiviteter og diskusjoner.
I fortsettelsen av dette blir vi enige om at vi vil
fordype oss og jobbe tett på to barnehager, for å
utvikle et opplegg og gjøre oss erfaringer vi kan

spre til flere barnehager i etterkant.
To barnehager i Trondheim vil få tett oppfølging med planlegging av utstyr som trengs til et
«matematikkrom» i egen barnehage, sammen
med kompetanseheving med veiledning. Spredning til flere barnehager kan følge dersom satsingen er vellykket.
Vi vil møte dem på hjemmebane og bistå med
hjelp til å utvikle et matematikkrom og til å finne
egnet utstyr. Samtidig må vi sørge for at personalet er kjent med hvordan de kan bruke utstyret og
at de får faglig påfyll.
Hver gang vi kommer til barnehagen, legger vi
opp et faglig tema. Dette blir gjennomgått med
personalet i forkant av ei økt vi gjennomfører med
barna. Økta med barna varer ca. en time. Dette er
lengre tid enn vi anbefaler i hverdagssituasjonen.
Her handler det om å ha et felles utgangspunkt
direkte knyttet til praksis, hvor vi kan diskutere
faglig og didaktisk, reflektere over og oppsummere på bakgrunn av helt ferske erfaringer.
I løpet av året er vi i barnehagene 6 ganger på
hver av dem. En halv time i forkant hvor opplegget blir gjennomgått, en time med barna til
stede og hvor vi gjennomfører aktiviteter mens de
voksne er observatører. Så avslutter vi med faglig
fordypning omkring dagens tema.
Gruppesammensetting

På Svartlamoen barnehage velger vi en organisering der forskjellige barn og voksne deltar
fra gang til gang. På Nardo barnehage er det de
samme barn og voksne hver gang.
Foreldremøter

I tillegg er vi med på kveldsmøter for foreldre og
ansatte med tema matematikk i barnehagen.
Foreldre er en viktig ressurs vi spiller på lag
med når det gjelder barnets matematikklæring.
Matematikk i barnehagen
– idéhefte med erfaringer

Nå er vi i ferd med å bruke erfaringene fra prosjektet til å lage et hefte om kompetanseheving i
barnehagen som vi legger ut gratis på sidene våre
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straks det er ferdig; se www.matematiksenteret.no.
I heftet kan dere lese om små barns matematikk,
kompetanseheving i barnehagen og konkretiseringsutstyr. Bakerst i heftet fins 25 forslag til idéer
og aktiviteter som er i tråd med intensjonene i
rammeplanen.
Litteratur
KD, (2009): www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/
rapporter_planer/rapporter/2009/evalueringav-rammeplan-for-barnehagens-.html

(Fortsatt fra side 63)

Oppgave 33 (2009, 8. trinn)

Svar

Kommentar

Andel

7 t og 48 min

Riktig svar

41 %

8 t og 12 min

9 – 1= 8 og 57 – 45 = 12 (Klassisk feil)
Eller: Fra 9.45 til 10.00 er det ”15” og fra 1.57 til 2.00 er det ”3”.
10 – 2 = 8 og 15 – 3 = 12

24 %

8 t og 28 min

Elevene tenker ti - tallsystemet: 09.45 – 01.57 = 07.88
Gjøres om til 8 t og 28 min

18 %

9 t og 42 min

16 %

Ubesvart

1%
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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
Landslaget for matematikk i
skolen er å heve kvaliteten på
matematikkundervisningen
i
grunnskolen, den videregående
skole og på universitet/høyskole.
Landslaget skal stimulere til
kontakt og samarbeid mellom
lærere på ulike utdanningsnivåer
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
Fra ungdomstrinnet
Tommy Nordby, Skien
Fra videregående skole
Ann-Mari Jensen, Meløy,
Sidsel Ødegård, Stavanger (leder)
Fra høgskole/universitet
Anders Sanne, Trondheim
Varamedlemmer
Grete Tofteberg, Våler i Østfold,
Øyvind Bjørkås, Bodø

Medlemskontingent
Skole/institusjon
650,–
Enkeltmedlem
380,–
Husstandsmedlem 150,–
Studenter
150,–
Studenter får gratis medlemskap første året. Tangenten
inngår i kontingenten. (Gjelder
ikke husstandsmedlemmer.)
Organisasjonssekretær
Gro Berg, gro@lamis.no
41562324 / 72521715

Fra LAMIS’ skriftserie
NR 6 2010: FEM TIL ÅTTE
– Matematikk i overgangen fra barnehage til skole
200 kr (150 kr for medlemmer)
Dette heftet er en samling med praktiske matematikkaktiviteter som
passer for barn i alderen fem til åtte år. Alle aktivitetene er prøvd
ut sammen med barn i skolestartsalder. Her er det sanger, spill.
regelleker, papirbrettingsoppgaver og problemløsningsoppgaver.
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Lederen har ordet
Sidsel Ødegård

August betyr sommerkurs og
LAMIS sommerkurs i Sandefjord
er nå historie. Årets høydepunkt
ble avviklet på en fantastisk måte
og ga alle deltageren solid faglig
og sosialt påfyll. Deltagerne på
årets sommerkurs kan nå surfe
på en bølge av entusiasme inn
i det nye skoleåret. ”Matematikk – nå snakker vi” var årets
tema. Kommunikasjon er viktig
for læring og forståelse. I undersøkelser, for eksempel TIMMS
Advanced, kommer det tydelig fram at norske elever bruker
stor del av tiden til individuell
oppgaveløsning og lite tid på
diskusjoner rundt strategier for
egen læring. I de grunnleggende
ferdighetene ligger det nå krav
om muntlighet også i matematikk. Årets sommerkurs bidro til
at deltagerne nå er bedre rustet
til å møte disse utfordringene i
det nye skoleåret.
Årsmøte i LAMIS ble som vanlig
avholdt under sommerkurset. Til
tross for fint vær møtte det opp
40 engasjerte deltagere, hvorav
39 var stemmeberettigede. Styret
la fram saksliste med alle nødvendige poster. Det var regnskapet for 2009 som hadde størst
behov for en forklaring. Der gikk
LAMIS med underskudd på
grunn av flere uforutsette og ikke
planlagte utgifter. Da styret så
Landslaget for matematikk i skolen

hvordan resultatet ville bli, måtte
vi stramme litt inn på utgiftene.
Dette ble ikke bare godt mottatt,
men vi håper nå på forståelse for
at det var nødvendig. Vi vil også
kommende år satse på lokal
lagene. Det er de som holder liv
i organisasjonen gjennom året.
Også i år vil vi arrangere lokallagsamling for 2 styremedlemmer
fra hvert lokallag og det blir selvsagt nytt sommerkurs, neste år i
Bodø. Driften i lokallagene skal
også gå som før.
Styrets forslag om reduksjon
av antall styremedlemmer ble
vedtatt. Bakgrunnen for dette
forslaget er et ønske om å effektivisere arbeidet, samt at hele
styret nå vil ta del i alle nødvendige diskusjoner. Valgkomitéen
fikk en stor utfordring med å sette
sammen styret etter to modeller,
men de har gjort en god jobb. De
skal sikre både kontinuitet og fornyelse og det har de fått til. Grete
Tofteberg går nå fra fast plass i
styret til å bli 1. vara. For styret
har Grete vært en solid støtte, så
vi er selvsagt glad hun ikke blir
helt borte. Ronny Birkeland går
ut, men også han får vi se i en
ny rolle. Han går nå inn i valgkomitéen. Øyvind Bjørkås går ut
av fast plass men går inn som
2. vara. Therese Hagfors går
også ut av styret, hun vil sikkert få

mer enn nok å gjøre i kjølvannet
av sin Holmboepris. Uansett er
jeg overbevist om at alle disse vil
dukke opp i LAMIS-sammenheng
også i framtiden, men de fortjener
en stor takk for det arbeidet de
har lagt ned i styrearbeidet. I det
nye styret ble de fleste gjenvalgt,
men ny i styresammenheng, om
ikke i LAMIS sammenheng, er
Tommy Nordby. Vi har stor tro
på at det nye styret skal klare å
gjøre den jobben vi er valgt til å
gjøre. Vi har også fått på plass
vår nye organisasjonssekretær,
Gro Berg, og tror lokallagene vil
sette pris på det. Velkommen til
de to nye!
Medlemstallet vårt har gått
noe ned og det vil vi ta på alvor.
Uten medlemmer eksisterer ikke
LAMIS. Det er viktig at både sentralstyret og lokallagene klarer å
gi medlemmene gode tilbud slik
at de ser at det er en hensikt
å være medlem. Vi ønsker en
levende organisasjon og dialog
med våre medlemmer. Det skal
være en lav terskel for å ta kontakt, enten lokalt eller sentralt om
det er forslag til driften. Lykke til
med nytt Lamisår, lykke til med
nytt skoleår.
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Ny organisasjonssekretær
Gro Berg

Først og fremst: Takk for tilliten.
Jeg har sett fram til å starte som
organisasjonssekretær i Lamis
siden jeg ble tilbudt stillingen
i mai. Jeg fikk en pangstart på
sommerkurset i Sandefjord der
jeg fikk møte mange av medlemmene våre.
Jeg har ingen lang fartstid i
Lamis. Jeg er leder for det nyopprettede lokallaget i Fosen, og det
er vel egentlig det jeg kan om
Lamis. Foran meg har jeg mange
utfordringer som jeg skal ta tak
i. Det virker i skrivende stund litt
uoverkommelig, men vi lærere er
heldigvis vant med utfordringer.
Jeg håper dere kan komme med
innspill til meg, og dessuten være
litt tålmodige med meg. Jeg tåler
å bli maset på, og jeg vil gjerne
at dere minner meg på ting jeg
glemmer i farten. Jeg ser at det
er mye å ta tak i, men i starten
vil jeg prioritere å være et binde
ledd mellom sentralstyret og
lokallagene. Dessuten ser jeg at
vi i Lamis har mange bra hefter
i skriftserien vår, og dem bør vi
promotere mer.
Jeg bor i Ørland kommune
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ytterst i Trondheimsfjorden. Det
er en liten kommune med ca
5000 innbyggere. Jeg jobber på
ungdomsskolen her, og vi flyttet
høsten 2009 inn i ny, åpen skolebygning. Vi har ca. 240 elever på
ungdomsskolen vår. Her i kommunen har vi også to ganske
nyoppussede barneskoler og
en nybygd stor barnehage med
plass til ca. 150 barn samt en
mindre barnehage. Vi har også
to private barnehager, og for å gå
på videregående skole må man
ta bussen til nabokommunen
Bjugn. Der er Fosen videregående skole med et bredt utvalg
av linjer og fag.
Jeg kommer opprinnelig fra
Arendal og flyttet til Trøndelag
for 18 år siden. Her fant jeg meg
fort til rette og bor her sammen
med min «trøndermann» og to
barn. Jeg har musikk årsenhet

fra Kristiansand lærerhøgskole
og allmennlærerutdanning fra
Telemark lærerhøgskole på Not
odden. Deretter har jeg tatt litt
videreutdanning i matematikk
ved NTNU og jeg har også 10
studiepoeng i matematikkvansker fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. Fra 1991–2004 jobbet jeg
på barnetrinnet, men siden 2004
har jeg undervist på ungdomstrinnet. Jeg trives godt med å
undervise på ungdomstrinnet,
det gir spennende utfordringer
både faglig og sosialt.
Nå ser jeg fram til å kombinere undervisning med jobben
i Lamis. Det vil sikkert by på
utfordringer, men også mange
nye spennende opplevelser. For
å få dette til håper jeg mange vil
gi meg innspill og tips. Ta gjerne
kontakt.
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Sommerkurs i Mullsjø 2010
Hugo Christensen, Ronny Birkeland

Sveriges matematikklærerforening (SMaL) holder sommerkurs
i Mullsjø hvert år ved skoleårets
slutt. Mullsjø er en liten kommune med ca. 7000 innbyggere
som ligger i nærheten av Jønkøping.
SMaL hadde 130 deltagere
på årets sommerkurs. Det var
en noe ujevn fordeling av kjønn,
med 104 damer og 26 menn.
Lamis og SMaL har i den
senere tid tenkt å få til et samarbeid, men det har vært litt usikkert hva dette samarbeidet skal
gå ut på.
For å få i gang noe så ble
Lamis invitert til å delta med to
personer på årets sommerkurs i
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Mullsjø. Hugo Christensen og
Ronny Birkeland var de heldige
som fikk lov til å dra.
SMaL har holdt sommerkurs
hvert år siden 1994, og det
ble en suksess helt fra starten.
Under sommerkurset medvirker
forskere, lærere, læremiddelprodusenter, forfattere og personer
som holder på med utdanning
av lærere.
SMaL har ca. 50 lokalavdelinger med ca. 2000 medlemmer totalt. De har da dobbelt
så mange lokalavdelinger som
Lamis, men bare halvparten så
mange medlemmer. De har som
oss utfordringer med å holde på
og skaffe flere medlemmer.

Vi ble tatt godt imot av ledelsen
i Sverige, og vi hadde en lengre
samtale hvor vi diskuterte hva vi
kunne samarbeide om i framtiden. Vi inviterte to fra SMaL til
å komme på vårt sommerkurs i
Sandefjord, noe de takket ja til
med en gang.
Og vi ser fram til å utvikle et
nært og godt samarbeid i framtiden.
SMaL er en organisatorisk litt
annerledes forening enn LAMIS;
de har halvparten så mange
medlemmer, tar 100 kroner i kontingent, ingen økonomisk støtte
utenfra, ingen ansatte og alt
arbeid er dugnadsarbeid. De har
ingen «Abelstiftelse i ryggen», ei
heller oljepenger – som de selv
uttrykker det.
Årets sommerkurs startet
med foredrag av leder i det
svenske
friidrettsforbundet,
Lennart Karlberg, og tittel på
foredraget var «Vinna, ingen
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enkel match. Mål och metoder
for framgång.» Friidrettsforbundet sitter med ansvaret for unge
utøvere som Kaisa Bergkvist,
Stefan Holm, Linus Thörnblad,
Christian Olsson, Emma Green,
Carolina Klüft, Susanna Kallur,
Jenny Kallur og mange andre
med resultater rett bak disse.
Hva er felles? Jo, i 1990 var alle
barn og ungdom og hadde regnestykket 3x5x45 å forholde seg
til fra tenåringsalder og oppover:
3 timer trening, 5 ganger per uke,
45 uker i året for å bli en vinner.
Karlbergs retoriske spørsmål til
lærerne var; arbeider elevene like
mye med matematikken?
De svenske sommerkursene
er nokså like de norske. Laborativ aktivitet står sentralt i tenk-

ningen og dermed også at elevenes ulikhet og mangfold skal
få komme til utfoldelse gjennom
aktivitetene.
Ingvar O. Persson holdt foredrag under tittel «Bra matematikk – hva er det?» og han stilte
innledningsvis spørsmålet «Hva
er årsaken til at så mange elever
lærer så lite på så lang tid?» Han
tok for seg litt undervisningshistorie og utvikling fra behavioristene (gjør slik – «hermelæringen»)
til kognitivismen som dreier seg
OM problemløsning og tro på
eleven som informasjonsbehandler og videre til konstruktivismen
og læring i sammenheng GJENNOM problemløsning og eleven
som tenker (Vygotsky).
Deretter raljerte han kraftig

med den praksis vi også ser i
norsk skole i dag; eleven skal
søke sin kunnskap selv og behovet for såkalt studietid. Han konkluderte med at dette står i motsetning til det vi vet om den gode
lærer; nemlig at lærers agerande
er avgjørende for læring.
Til slutt reklamerte han for en
nivådeling i læringsmiljøene der
målet er likt for alle, men veien
ulik. Målet er at alle skal nå sitt
maksimale nivå og han påsto at
ingen – ingen – har lykkes med
dette i det vi kaller sammensatte
klasser. Den som kan påvise og
ha lykkes med dette, ville etter
Perssons mening, være verd en
nobelpris. Undertegnede har
ingen problem med å følge Perssons resonnementer.

Fra LAMIS’ skriftserie
NR 5 2010: Regneark – mellomtrinn
90 kr (60 kr for medlemmer)
Dette heftet er skrevet for deg som lærer, med tanke på at du skal
bli kjent med den viktigste funksjonaliteten i regneark og dermed
bli tryggere i bruken av verktøyet. En slik trygghet vil også gi deg
mulighet til å ta regneark i bruk til nye oppgaver.
I de fleste eksemplene er det tatt med mer enn det elevene
skal gjøre. Dette for at du skal bli best mulig kjent med forskjellige
muligheter regnearket byr på. I tillegg gir det deg som lærer mulighet til å lage undervisningsmateriell ved hjelp av regnearket. De
fleste operasjonene kan gjøres på flere måter. Det angis ofte flere
alternativer, for at man skal bli bedre kjent med programvaren. I
valget av eksempler, er det tatt utgangspunkt i læreplanen.
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Lamis sommerkurs
Sandefjord, august 2010
Anne-Mari Jensen

På mattelærerkurs i sommerferien? Bruker noen feriedagene til
slikt? Ja, noen av oss har prøvd
det. Og resultatet er at vi fortsetter å komme på sommerkurs år
etter år! Det er ganske enkelt et
solid faglig påfyll samtidig som
det er veldig trivelig.
Årets sommerkurs ble holdt
i Sandefjord fra 5. til 8. august.
Lokallagene i Lamis fra Østfold
og Vestfold har samarbeidet om
arrangementet, og vi var i alt ca.
120 personer, - lærere for alle
trinn fra barnehage til høgskole
og universitet.
Mange av oss har deltatt år
etter år, så det er mye gjensynsglede når vi møtes. Heldigvis
kommer det også mange for
første gang – så hvert år blir vi
kjent med nye kolleger fra alle
kanter av landet.
Det var høytidelig åpning. En
komité av ti damer (!) og lederen i
Lamis ønsket velkommen. Vi fikk
høre vakre musikkinnslag. Ordføreren i Våler holdt åpningstalen – hun snakket om de mange
arbeidsplassene i Østfold og
Vestfold som aldri ville vært
skapt uten matematikkunnskap,
om viktige produkter som har gitt
mange et levebrød.
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Og så var vi i gang. Komitéen har arbeidet i et par år. De
var spente når de slo an tonen:
«Matematikk – nå snakker vi!»
var årets tema. Programmet
vekslet mellom plenumsforedrag
og verksteder, alle med muntlig
kommunikasjon i matematikk
som overordnet tema.
I verkstedene fikk vi mange
praktiske idéer til hvordan vi kan
legge til rette for varierte arbeidssituasjoner der elevene får trening i å kommunisere muntlig.
I plenumsforedragene ble flere
forskningsresultater presentert:
Geir Botten snakket om vurderingsformer som vektlegger
kommunikasjon og evne til å
presentere matematisk innhold
muntlig. Han utfordret oss til å
bruke vurderingsformer som stimulerer læring og ikke bare rangerer elevenes prestasjoner.
Det er forsket mye på bruken
av arbeidsplaner i matematikk. Ole Kristian Bergem har
deltatt i PISA+, en videobasert
klasseromsstudie i matematikk, naturfag og norsk (lesing) i
flere klasser på 9. trinn. Bruk av
arbeidsplaner er svært vanlig, og
vi fikk dokumentert både fordeler
og ulemper. En utfordring er at

matematikktimene blir monotone, det er sjelden variasjon.
Elevene mister motivasjonen
som kommer av variasjon i presentasjons- og arbeidsformer.
Dessuten viser det seg at mange
elever velger ugunstige strategier
som å utsette matematikken til
de aller siste dagene av en 2–3
ukers periode, eller å gjøre faget
unna på de første dagene i perioden. Det er viktig for god læring
at arbeidet med matematikk
blir spredt utover hele skoleåret
og at det ikke blir et skippertak
annenhver uke. Et tredje punkt er
at en innramming av en læringsøkt er viktig, læringen blir bedre
dersom timen har en start som
fokuserer på læringsmål og en
tydelig oppsummering. Det blir
vanskelig når elevene arbeider
med helt ulike ting.
Åse Streitlien viste hvordan
vi kan stimulere og øke læringsutbytte ved samtaler der vi får
anledning til å knytte ny læring
til elevenes kjente begreper og
hverdagserfaringer. Hun hadde
studert elevenes første møte
med matematikken og viste
hvor viktig det er å bygge en bro
mellom det kjente og det nye de
skal lære.
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Line Rønning Føsker snakket om forskning fra barnehagen.
Hun viste hvordan den voksne
kan kommunisere slik at barnas
læring og medvirkning støttes.
Man må være bevisst helt fra
barna skaper de første begrepene om størrelser og former.
Forstå, lytte, tilby barna nye ord,
utfordre, legge til rette, støtte og
oppmuntre.
Muntlig kommunikasjon er mye
mer enn å snakke og uttrykke
seg i og om matematikk. Den
henger nøye sammen med skriftlig kommunikasjon, og med det
å lytte. Det gjelder mellom elev
og lærer og det gjelder mellom
elever. En god kommunikasjon
består i at vi lytter til hverandre
og prøver å forstå hverandres
utsagn og påstander, og at vi
øves i å uttrykke oss selv slik at
vi får fram det vi vil.
Men dagene fyltes med mer
enn matematikk og didaktikk.
Vi bodde godt, hadde hyggelige måltider sammen med god
mat og drikke. Vi hadde sang og
musikk. En kveld hadde vi rekeaften ute i det fri. Først var vi i
parken ved Anders Jahres hjem
Midtåsen, et praktfullt sted med
en stor park som nå eies av
Sandefjord kommune. Og vi fikk
en smakebit av Vestfolds vakre
skjærgård i Folehavna mens vi
koste oss med reker og godt
tilbehør. Komitéen stilte med en
trillebår med reker!
Det ble også tid til møter med
representanter for lokallagene i
Lamis og sentralstyret. Og det
ble avholdt årsmøte i Lamis med
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påfølgende festmiddag.
Jeg reiste fra Sandefjord med
en god følelse. Jeg hadde truffet
så mange «gamle» kjente og blitt
litt kjent med flere nye. Og jeg
synes jeg fikk mye faglig i løpet
av kurset. Dagene var fylt av hyggelige og interessante opplev
elser – jo, jeg var heldig som fikk

være med! Nå er det bare ett år
til neste sommerkurs: Da samles
vi på nytt, denne gangen i Bodø.
Temaet skal være «Matematikk i
ulike rom». Jeg er spent på å se
hvordan programmet for kurset
blir, og ønsker komitéen i Bodø
lykke til!
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LAMIS handlingsplan for
2010–2011
Dette er styrets forslag til handlingsplan for skoleåret 2010–
2011. Handlingsplanen skal
være et viktig styringsredskap for
styret og et nyttig arbeidsdokument for organisasjonssekretæren. Den legges fram for årsmøtet
i august 2010. Årsmøtet vedtar
handlingsplanen med eventuelle
endringer og tilføyelser. Handlingsplanen skal revideres årlig
og legges fram for årsmøtet.

Lokallag
Bakgrunn
LAMIS har 24 lokallag. Det er
varierende aktivitet i lokallagene,
og vi ønsker å hjelpe de lagene
som strever med å få i gang aktivitet. En tettere kontakt og samarbeid mellom lokallagene og
mellom sentralstyret, organisasjonssekretæren og lokallagene
forventes å bidra til økt aktivitet.
I vedtektene er det presisert krav
for å opprette og opprettholde
lokallag.
Tiltak
Brev fra sentralstyret/organisasjonssekretæren til lokallagene
med
– Informasjoner fra styremøter
og AU-møter
– Nytt fra enkelte lokallag om
vellykkede temakvelder/kursdager
– Tips til temaer og foredragsholdere
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Seminar for lokallagstyrene
februar 2011 med
– Faglig påfyll
– Organisasjonsarbeid

Satsing mot
barnehagepersonell
Bakgrunn
Rammeplanen for barnehager
har fått et eget punkt om matematikk, til stor glede for oss i
matematikkmiljøet. Både formålet
i vedtektene og prinsipprogrammet til LAMIS er i samsvar med
intensjonene i Rammeplan for
barnehager, men vi har få medlemmer fra barnehagesektoren.
LAMIS har en representant fra
barnehagene i sentralstyret.
Tiltak
Aktiv verving av barnehager og
barnehagepersonell som medlemmer gjennom
– Verksteder på sommerkursene
– Temakvelder i lokallagene
Differensiere velkomstpakken
slik at barnehagepersonell får
en pakke som passer bedre for
dem.

Beholde medlemmer i
grunnskolen
Bakgrunn
LAMIS har mange medlemmer i
grunnskolen, og mange av lokallagene tilbyr kursing i matema-

tikkdagsheftet hvert år. Det er
viktig for organisasjonen at vi tar
godt vare på dette «grunnfjellet»
i medlemsmassen.
Tiltak
Vi bør finne ut mer om hvordan vi
kan ta godt vare på medlemmene
i grunnskolen
– Hva er denne medlemsgruppa
opptatt av?
– Hva ønsker de å få ut av medlemskapet sitt?
Samarbeid med Fokus bank om
Pengeby og Cash Control.
Undervisningsopplegg
om
økonomi i 9. klasse.
Sørge for at medlemmene
har et attraktivt og godt tilbud
fra LAMIS i nærheten av der de
bor.

Satsing mot videregående
skole
Bakgrunn
LAMIS er fortsatt mindre kjent i
videregående skole enn i grunnskolen, og det er relativt få medlemmer fra dette skoleslaget.
Oppslutningen på våre samlinger
ligger langt under det vi ønsker
fra lærere i videregående skole.
Gjennom samarbeidet med
Norsk GeoGebra-institutt klarte
vi å trekke ganske mange lærere
fra videregående skole til lokallagskvelder, men kun noen få av
disse ble medlemmer i LAMIS.
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Tiltak
Aktiv verving av videregående
skoler og lærere i videregående
skoler som medlemmer gjennom
– Aktuelle verksteder på sommerkursene
– Målrettede temakvelder i
lokallagene
– Være synlige i fora som Del &
Bruk og Facebook
Markedsføring av nytt undervisningsopplegg innen økonomi
utarbeidet i samarbeid med
Fokus Bank.

Sommerkursene er en viktig faktor
i markedsføringen av LAMIS og
et treffsted for de engasjerte
medlemmene som bidrar med
sine erfaringer gjennom verksteder. Mange lærere opplever
dagene på sommerkursene som
inspirerende og en god opptakt
til arbeidet i et nytt skoleår.
Tiltak
Sommerkurs 2010:
Østfold/Vestfold
Sommerkurs 2011: Bodø
Sommerkurs 2012:
Utnevnes høsten 2010

engangssum for og dermed får
rettighetene til. Inntektene fra
salg av hefter dekker foreløpig
ikke kostnadene.
Tiltak
Heftene
må
markedsføres
bedre:
– Sende hefter med bestillingslister til lokallagene slik at de
kan ta opp bestillinger på
lokallagskveldene.
– Selge heftene via nettsidene
våre.
– Annonsere i Tangenten
– Markedsføres via Del & Bruk,
Facebook og lignende

Matematikkdagen
Satsing mot studenter
Bakgrunn
Veksten i medlemsmassen har
nå stoppet opp, og det er viktig
å sikre rekruttering av de som
tar lærerutdanning nå og som
skal stå for matematikkundervisningen i Norge i mange år
framover.
Tiltak
Aktiv verving av lærerstudenter
som medlemmer gjennom
– Løpeseddel til studentene
som kan distribueres via
matematikk@hit.no og i andre
aktuelle kanaler
– Aktiv markedsføring av velkomstpakken
– Vervekampanjer på læresteder som utdanner førskolelærere, faglærere og allmennlærere
– Oppfordre medlemmer som
er øvingslærere til å aktivt
verve studenter

Sommerkurs
Bakgrunn
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Bakgrunn
Matematikkdagen er blitt en fin
tradisjon som svært mange skoler
rundt om i hele landet arrangerer.
Heftene gir et rikt tilbud på aktiviteter som kan bidra til en mer
variert matematikkundervisning.
Utvikling av heftene går på rundgang blant lokallagene etter forespørsel fra sentralstyret.
Tiltak
Sunnmøre har påtatt seg oppgaven med å produsere heftet for
2011.
Follo har påtatt seg oppgaven med å produsere heftet for
2012.

Skriftserie
Bakgrunn
LAMIS utgir en egen skriftserie.
Heftene skal gi forslag til undervisningsopplegg med erfaringer
og kommentarer. Målet er få utgitt
små hefter på 15–30 sider med
et variert innhold. Medlemmene
kan utarbeide manus som LAMIS
vurderer og eventuelt betaler en

Nettsidene
Bakgrunn
LAMIS har helt siden opprettelsen for 10 år siden hatt et nettsted med informasjon om organisasjonen og nyttig informasjon
om matematikk og matematikkundervisning. Sidene er antakelig
organisasjonens viktigste ansikt
utad. De skal være dynamiske og
informative, og det er behov for
fornyelse av nettstedet vårt.
Tiltak
Det må ryddes opp på nettstedet, og innholdet må ajourføres.
Nyheter av interesse for alle medlemmer legges ut jevnlig.
Lokallagssidene holdes oppdatert med informasjon om aktivitet i lokallagene.
Hva skjer? Holdes oppdatert
med aktiviteter i lokallagene.
Nedsette arbeidsgruppe som
skal fornye nettsiden.

Profilere LAMIS
Bakgrunn
Organisasjonen

er

høringsin-
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stans, men lite synlig i offentligheten.
Tiltak
LAMIS ønsker å være mer synlig i
det offentlige rom og å delta i den
offentlige meningsutvekslingen.
Ta i bruk nye media (web 2.0)
som kommunikasjonskanal.
Kontakt med myndighetene
med siktemål å øke etterutdanningen i matematikk for lærere.

Tangenten
Bakgrunn
LAMIS disponerer 12 sider i hvert
nummer av Tangenten. Leder har
fast spalte, og et lokallag presenterer seg i hvert nummer.
Tiltak
I hvert nummer av Tangenten har
sentralstyrets leder en artikkel om
aktuelle tema.
Første side med informasjon
og annonsesiden med publikasjoner oppdateres etter behov.
Annet stoff:
– Nytt fra LAMIS sentralt
– Synliggjøring av lokallagenes
aktiviteter
– Orientering om prosjekter
Vi ønsker å fylle sidene med godt
stoff og trenger derfor flere bidrag
fra medlemmene.

Samarbeidspartnere
Bakgrunn
LAMIS har siden starten hatt
samarbeid med ulike organisasjoner om kortere og mer langvarige prosjekter. Tangenten er
en viktig samarbeidspartner.
LAMIS har også hatt samarbeid
med Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (NSMO)
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siden senteret ble opprettet. Da
Abel-prisen ble opprettet, blant
annet med eget utvalg for arbeid
blant barn og unge, ble LAMIS en
av samarbeidspartnerne. LAMIS
ønsker å fortsette dette verdifulle
samarbeidet og spesielt gjelder
dette arrangement for barn og
unge i forbindelse med Abelprisutdelingen i mai. Abelprisen er en
svært viktig økonomisk bidragsyter i forhold til sommerkurset og
matematikkdagsheftet.
Tiltak
Være representert i Abelprisens
barne- og ungdomsutvalg.
Nordisk samarbeid: SMaL har
vist interesse, og vi er invitert til
hverandres sommerkurs.
Videreutvikle samarbeidet med
Fokus bank.
Forsøke å etablere samarbeid
med større organisasjoner som
for eksempel Utdanningsforbundet, NHO og Tekna med tanke
på økonomisk støtte til konkrete
prosjekter.

Økonomi
Bakgrunn
LAMIS har solid og god økonomi,
men våre kostnader til lønn er
høyere enn før. Regnskapet
for 2009 viser et underskudd.
LAMIS holder sine årsmøter i
forbindelse med sommerkurset i
august, mens regnskapet følger
kalenderåret. Dette fører til noen
utfordringer i forbindelse med
budsjettarbeidet.
Tiltak
Inntekter og utgifter må balanseres.
Utrede om regnskapsåret bør
endres slik at det sammenfaller

med aktivitetsåret, og eventuelt
fremme forslag om en slik endring på årsmøtet 2011.

Organisasjonssekretær
Bakgrunn
Ny organisasjonssekretær ble
ansatt i 50 % stilling 1. august
2010 på to års åremål.
Tiltak
Videreføre ordningen med organisasjonssekretær i 50 % stilling.

Styrets arbeid
Bakgrunn
Sentralstyret har 9 medlemmer,
og alle skoleslag er representert.
Leder velges direkte av årsmøtet,
de øvrige verv fordeler styret seg
imellom. Styret har fire møter i
året, og organisasjonssekretæren
deltar på styremøtene. Styret har
et arbeidsutvalg med fire medlemmer, og disse møtes ca. 10
ganger i året. Styreleder får 20 %
frikjøp/kompensasjon.
Styret fremmer forslag for årsmøtet om at vedtektene endres
slik at styret reduseres til 6 medlemmer. Dersom dette forslaget vedtas, vil ordningen med
arbeidsutvalg bortfalle, og styret
vil møtes 10 ganger i året.
Tiltak
Begynne med årlige strategisamlinger for styret.
I større grad delegere oppgaver ved å sette ned utvalg, råd og
arbeidsgrupper.
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Styrets årsberetning
2009–2010
Styret har bestått av
Fra barnehage: Else H. Devold,
Oslo
Fra grunnskolens barnetrinn:
Therese Hagfors, Finnmark, Dordi
Askildsen, Rogaland. Varamedlem:
Anette Figenschau, Nordland
Fra grunnskolens ungdomstrinn:
Grete N. Tofteberg, Østfold, Ronny
Birkeland, Akershus. Varamedlem:
Elisabeth Moe Omland, NordTrøndelag
Fra videregående skole: Sidsel
Ødegård, Rogaland (leder), AnneMari Jensen, Nordland. Varamedlem: Tor Andersen, Nord-Trøndelag
Fra høyskole/universitet: Øyvind
Bjørkås, Nordland, Anders Sanne,
Sør-Trøndelag.
Varamedlem:
Frode Haara, Sogn og Fjordane
Medlemmer råd/utvalg:
Norsk matematikkråd: Anne Mari
Jensen og Anja Glad von Zernichow. Faglig råd til Nasjonalt
senter for Matematikk i Opplæringen: Therese Hagfors
Styremøter:
Styret har vært samlet til 4
møter: september 2009, november
2009, februar 2010, april 2010.
Arbeidsutvalgsmøter:
Arbeidsutvalget har bestått av
Sidsel Ødegård, Grete N. Tofteberg, Anders Sanne og Else H.
Devold og utvalget har hatt møter
ca. en gang i måneden.
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Medlemstallet:
Prr 01.06.10 (01.06.09) hadde
LAMIS totalt 3582 (4000), derav
1840 (2085) enkeltmedlemmer,
1576 (1665) skolemedlemmer,
156 (237) studentmedlemmer og
10 (13) husstandsmedlemmer.

Lokallag
LAMIS har nå 24 lokallag, ett er nytt
(Fosen) og tre lokallag (Sunnfjord,
Øvre Setesdal, Varangerhalvøya)
ble vedtatt lagt ned i år pga. manglende aktivitet de siste to år. Det
har som vanlig vært varierende
aktivitet rundt om i lokallagene,
men generelt må vi si at det er stor
aktivitet rundt om i landet.
Lokallagene er fremdeles satsningsområde for styret. I februar
ble den fjerde lokallagssamlingen arrangert, denne gangen på
Gardermoen. Alle lokallagene ble
invitert til å delta med to styremedlemmer. Faglig innspill fikk vi
fra Heidi Måsøval med foredraget: «Algebraisk generalisering
og bevis – Hva er en matematisk
setning?» Foredraget ble fulgt av
en aktivitetsøkt.
Randi Håpnes informerte om
rutiner når det gjelder økonomi.
Styret ønsket tilbakemelding fra
lokallagene, så det ble brukt tid
på diskusjon og grundig gjennomgang av handlingsplanen. Neste
samling foreslås februar 2011.

Satsing mot
barnehagepersonell
Lamis har et uttrykt ønske om å
innlemme barnehagepersonell i
organisasjonen vår, og vi har også
dette året hatt en representant fra
barnehage i styret, samt en vara.
Mange lokallag har også arrangert
lokallagskvelder rettet mot målgruppen. Sommerkurset 2010 har
også et godt tilbud til barnehager.
Nytt hefte i skriftserien rettet mot
barnehage er nå utgitt.

Satsing mot videregående
skole
Aktiviteten rettet mot videregående skole har i år vært på et lokalt
plan gjennom lokallagskvelder og
sommerkurs. Samarbeidet med
Norsk Geogebra-institutt har slått
godt an i denne målgruppen.

Skolenes matematikkdag
Skolenes matematikkdag har blitt
en tradisjon. Matematikkdagheftet
ble denne gangen laget av Bergen
lokallag ved: Gjert-Anders Askevold, Gert Monstad Hana, Renate
Jensen, Stella Munch, Knut Stølås
og Gunnar Tveiten. Selv om dette
nå er godt innarbeidet i organisasjonen er det et populært innslag
på lokallagskveldene. Sunnmøre
lokallag er snart ferdig med hefte
for 2011.
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