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Denne utgaven av TANGENTEN står i de 
«gode» oppgavers tegn. Vi har forsøkt å finne 
frem til oppgaver som har spesielle kvaliteter 
samtidig som vi også presenterer noen artikler 
som tar opp hva som kan kjennetegne en «god» 
oppgave. Ikke noe annet fag i skolen har så 
sterk oppgavetradisjon som matematikkfaget. 
På babylonske leirtavler, ca. fire–fem tusen år 
gamle, kan vi lese oppgaver knyttet til grøfte-
graving. Ingen praktisk funksjon, men oppgaver 
gitt for å lære og løse andregradsligninger. Vi 
som underviser i matematikk lever i denne tra-
disjonen og kommer vanskelig helt ut av den. På 
grunn av den unike stillingen matematikkopp-
gaver har i skoletradisjonen, vil det være viktig 
at vi er bevisste hvilke kvaliteter oppgavene vi 
tar i bruk har og at vi reflekterer rundt hvilke 
kvaliteter vi ønsker de skal ha. 

Undersøkelseslandskap er et begrep utviklet 
av Ole Skovsmose, en dansk matematikkdidak-
tiker. Undersøkelseslandskapet åpner for oppga-
ver knyttet til ren matematikk, semivirkelighet 
og fra elevenes virkelighet og viser til oppgaver 
som inviterer eleven til en undersøkende tilnær-
ming. Der vil ikke ett rett svar være det viktig-
ste, men det å stille spørsmål som «Blir det alltid 
slik?» «Hva om vi … ?» «Kan vi …?» osv., slik at 
deltakerne er med på å utvide det matematiske 
innholdet som læres gjennom å være spørrende. 
Veien er risikofull og utfallet er usikkert, noe 

som kan oppleves utfordrende både for lærer 
og elever. 

Rike oppgaver er et annet begrep som 
be skriver oppgaver med gode kvaliteter for 
mate matikkundervisningen. Rike oppgaver 
kan f.eks. ha flere mulige innfallsvinkler, gjerne 
med et konkret utgangspunkt som en også kan 
arbeide abstrakt med, finne mønster og gene-
ralisere resultater. Et mål med oppgavene er at 
de skal være tilgjengelige på forskjellige nivåer 
slik at alle elever kan arbeide innenfor samme 
oppgave.

Inquiry er et tredje begrep som setter fokus 
på å stille autentiske spørsmål, undre seg, 
undersøke, eksperimentere, utforske og søke 
etter kunnskap sammen. Ofte kan veien fra en 
rutineoppgave til en inquiry-oppgave være kort 
og læreren (men også eleven med sine spørsmål) 
kan med få håndgrep gjøre en tradisjonell mate-
matikkoppgave til en undersøkelse ved å endre 
noen få ingredienser. 

Problemoppgaver har lange tradisjoner der 
man arbeider med å utvikle en kultur for nye 
strategier i arbeid med matematikkoppgaver. 
Som en ser har de fire tilnærmingene til opp-
gaver og oppgaveløsning mange likhetstrekk.

(fortsettes side 26)
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Anne Gunn Svorkmo

Gode oppgaver – mange 
muligheter 
Jeg samler på gode oppgaver i matematikk, og 
er alltid på jakt etter flere til samlingen min. 
Jeg stiller imidlertid visse krav til oppgavene 
jeg leter etter. Oppgaven skal være slik at flest 
mulig elever skal kunne arbeide med den, den 
skal være enkel å komme i gang med, og det må 
ligge en eller annen matematisk tanke bak. Når 
opp gaven er løst, skal problemstillingen sammen 
med resultatet, gjøre elever interessert og nys-
gjerrig på nye og lignende oppgaver. 

En god oppgave kan sammenlignes med et 
isfjell. Det er bare oppgaveformuleringen som er 
synlig, og oppgaven kan i første omgang se for-
holdsvis liten og enkel ut. På samme måte som 
hos et isfjell, skjuler det seg mye mer, i det her 
tilfellet mange muligheter, under overflata. 

Dessverre blir ikke oppgaven god bare ved at 
den blir merket med tre eller fire stjerner. En 
god oppgave blir først god ved hjelp av en lærer. 
Før undervisningen må læreren ha identifisert 
noen av de matematiske idéene i oppgaven, og 
hun må ha en viss formening om hvilke mulig-
heter og begrensninger oppgaven kan gi. Dersom 
læreren kan se for seg hvordan oppgaven kan 
forenkles eller utvides, blir det enklere å drive 
tilpasset opplæring. En lærer må også ha tenkt 

gjennom hvordan oppgaven på best måte kan 
presenteres for elevene. Hun er den som skal lede 
elevene gjennom læringsprosessen og hjelpe dem 
med å strukturere den matematiske tenkingen. 
Matematikken må synliggjøres og løftes fram 
for elevene, og læreren er den som må sørge for 
at det skjer. Dette foregår blant annet gjennom 
diskusjoner og ved å stille spørsmål. Nøkkel-
spørsmålene, dvs. hvilke spørsmål som bør stilles 
i den enkelte sammenhengen, bør også være noe 
læreren har tenkt gjennom i forkant av under-
visningen. Slike spørsmål kan fremme elevenes 
ulike måter å tenke på. En god læringssituasjon 
legger opp til å stille spørsmål, kanskje først fra 
læreren, senere fra elevene. Lærerens «hvorfor» 
skal bli elevenes «hvorfor» (Skovsmose, 2003). 
Elevene må også trene på og lære å stille spørs-
mål. 

Ball m.fl. kaller denne formen for lærerkunn-
skap for spesialisert matematikkunnskap (Ball, 
Thames & Phelps, 2008). Det er en kunnskap, 
kompetanse og innsikt som en matematikklærer 
bør ha, og som kommer i tillegg til og er noe 
mer enn den faglige, generelle matematikkunn-
skapen. 

Når elever arbeider med gode oppgaver, 
ønsker jeg at elevene skal oppleve det å stille 
spørsmål som en naturlig del av oppgaven. Å 
stille spørsmål støtter en utforskende måte å 
arbeide på. Jeg ønsker at elevene skal bli nys-
gjerrige på matematikk, og at de skal oppleve 
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faget som et kreativt fag. Spørsmålene kan 
enten være knyttet opp mot problemstillingen, 
løsnings prosessen eller mot selve svaret. Disse 
spørsmålene kan være oppstarten på nye opp-
gaver som for eksempel kan starte slik: Hva hvis 
du har …, enn om det bare er …, er det mulig å 
…, hva skjer hvis … eller dersom vi tar … hva 
vil skje da?

Den gode oppgave for meg, er en problem-
løsingsoppgave som en ser nytten i, eller får lyst 
til å løse. Man kjenner ikke på forhånd til en 
metode for å kunne løse oppgaven. For at det jeg 
leter etter skal kunne identifiseres som et pro-
blem, skal det kunne kreves både tid og krefter 
for å finne en løsning. Dette er en blant mange 
definisjoner på et problem (Björkqvist, 2003, 
Hagland m.fl., 2005).

De kravene jeg stiller til den gode oppgave 
er sammenfallende med mange av de kriteriene 
som boka «Rika matematiska problem» beskri-
ver som problemløsingsoppgaver (Hagland m.fl., 
2005). Rike oppgaver har vært en av mine inspi-
rasjonskilder. Den gode oppgave, slik jeg ser det, 
er en oppgave med mangfold og muligheter. Når 
det gjelder differensieringsmulighetene, ligger 
disse ofte i selve oppgaven. Den skal både kunne 
forenkles, utvides, utvikles og løses på mange 
ulike måter. 

Oppgaven bør egne seg bedre til å samarbeide 
om, enn å løses individuelt. Mulighetene med 
oppgaven vil etter det jeg har erfart, komme 
tydeligere fram i en diskusjon og i en løsnings-
prosess i samspill med en annen. Skriftlig-
gjøring er også et viktig moment. Mangfoldet i 
oppgaven synliggjøres ofte i elevers ulike måter 
å gjøre notasjoner på i løsningsprosessen. Fra 
dette skriftlige materiellet kan læreren finne 
mye å gripe fatt i og følge opp videre. Som lærer 
bør jeg være oppmerksom og bevisst på at det 
finnes ulike måter å fremstille en matematisk 
tanke på. 

I denne artikkelen vil jeg vise hvordan jeg 
har arbeidet med en av mine favorittoppgaver, 
nemlig en myntoppgave som Ingvill Stedøy-

Johansen introduserte for meg. Jeg vil beskrive 
hvilke grep jeg som lærer gjorde for å tilrette-
legge for ønsket elevaktivitet i to dobbeltøkter, 
fordelt på to påfølgende dager. For å synliggjøre 
mangfoldet og mulighetene med oppgaven, vil 
jeg vise noen elevbesvarelser fra 5. trinn. Disse 
er hentet fra min masteroppgave «Rike mate-
matiske problemer og spørsmålsformuleringer i 
matematikkundervisningen» (Svorkmo, 2007).

Myntoppgaven
Jeg har åtte mynter i lomma, og jeg har til 
sammen 50 kroner. 

Hvilke mynter har jeg i lomma mi?

Jeg delte arbeidet med oppgaven inn i fire faser:
1. Myntoppgaven presenteres muntlig for 

elevene i lytterkroken.
2. Oppfølgingsspørsmål: Tror dere at dere har 

funnet alle løsningene eller ikke? Forklar 
hvorfor dere tror det. 

3. Elevene lager selv en oppgave med inspira-
sjon fra myntoppgaven

4. En ny myntoppgave uten løsning presente-
res for elevene.

Fase 1:
Etter at oppgaven ble presentert muntlig for 
elevene i lytterkoken, ble stikkordene 50 kroner 
og åtte mynter skrevet på tavla. Alle elevene 
hadde det da klart hva de skulle gjøre når de 
i neste omgang forflyttet seg fra lyttekroken 
til arbeidsplassene sine. To og to elever samar-
beidet om oppgaven, og hadde et felles ark til å 
notere på. På dette arket skulle det vises spor 
etter hvordan de hadde tenkt. De kunne tegne, 
skrive eller gjøre begge deler.

I løpet av denne arbeidsøkta var jeg var 
innom alle gruppene. Mitt mål var: 
– å få elevene, ut fra det de hadde skrevet på 

arket, til å forklare hva de så langt hadde 
kommet fram til 

– å stille spørsmål om det var mulig at det 
kunne være mer enn en løsning
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Etter en passende arbeidsøkt samlet jeg elevene 
i lyttekroken. Arkene som elevene hadde skrevet 
på, var med. Elevene presenterte løsningene sine 
for hverandre. Jeg skrev ned det elevene dikterte 
på en flippover. En løsning var seks 5-ere og to 
10-kr, en annen var fem kronestykker, en 5-er og 
to 20-kr. Jeg spurte etter flere løsninger selv om 
jeg visste at det ikke fantes flere. Overraskende 
nok dukket det opp enda flere forslag, og disse 
ble også skrevet på flippoveren. Det var elevene 
selv som så at de siste løsningene var det samme 
som en av de to første, bare at rekkefølgen på 
myntene var annerledes. Elevene kom selv fram 
til at rekkefølgen på myntene ikke spilte noen 
rolle i denne sammenhengen. Foreløpig hadde 
vi funnet to løsninger. 

Fase 2:
Samlingen i lytterkroken ble oppsummert på 
følgende måte: Vi har nå funnet to løsninger. 
Det er mulig det finnes flere, eller kanskje det 
ikke gjør det? Tror dere at dere har funnet alle 
løsningene eller ikke? Forklar hvorfor dere tror 
det. 

Ettersom dette ikke var så lett å forklare for 
elevene, viste jeg et par eksempler på hvordan en 
slik forklaring kunne starte. Om elevene ønsket 
å bruke tipsene som for anledningen var skrevet 
på tavla, var valgfritt.
– Vi tror at det finnes flere løsninger fordi … 
– Vi tror ikke at det finnes flere løsninger 

fordi …

Elevene gikk deretter tilbake til arbeidsplassene 
og prøvde så godt de kunne å svare på hvorfor 
de trodde eller ikke trodde at de hadde funnet 
alle løsningene. De skulle skrive ned det de kom 
fram til på et ark. 

Elevene måtte her forholde seg til betingel-
sene i oppgaven, dvs. antall mynter og summen 
av disse. Samtidig måtte de betrakte den enkelte 
myntenheten for seg selv, men også i kombina-
sjon med de andre myntenhetene. 

Her er noen eksempler på elevenes forklarin-
ger. Spørsmålet var «Tror dere at dere har funnet 

alle løsningene eller ikke? Forklar hvorfor dere 
tror det.»
Ine og Finn: Vi tror at det ikke finnes flere 

muligheter fordi … Det er litt rart om 18 
personer ikke finner flere … Dessuten går 
det ikke an og bruke 50 øre … fordi det er 
så smått.

Vilde og Tom: Sikkert flere men de er vanske-
lige og finne ut. Og bruke penger kunne ha 
vært en bra løsning til flere.

Anne og Vera: Vi tror ikke det finnes flere 
fordi vi har prøvd alle vi klarte, og at vi 
ikke kan ta med lapper og 50 ører. Da blir 
det for lite. Vi har prøvd mange forskjellige 
svar og vi fant 2 svar. Med tre 20 kroner 
blir det også for mye og det må være med 8 
mynter.

Pål og Vivi: Vi tror det finnes flere løsninger. 
Men vi lurer fortsatt på hvordan vi finner 
dem. For hvis vi finner en løsning, er den 
enten skrevet opp eller så er det for lite 
mynter eller for mange.

Første dobbeltøkt gikk mot slutten, og den ble 
avrundet med at elevene leste opp sine forklar-
inger for hverandre i lyttekroken.

Fase 3:
Neste dag fortsatte vi med det videre arbeidet 
med myntoppgaven. Elevene skulle nå selv lage 
en oppgave, gjerne inspirert av den oppgaven 
vi hadde arbeidet med dagen i forvegen. For at 
oppgaven ikke skulle bli for omfangsrik, laget 
jeg noen rammer. Maks antall mynter elevene 
kunne bruke var 10, og summen kunne ikke 
overstige 100 kroner. Dessuten skulle oppgaven 
ha mer enn en løsning. Her fikk elevene bruke 
plastpenger dersom de ønsket det. Mange valgte 
å tegne myntene.

To og to elever laget hver sin oppgave, og 
jeg ble overrasket over at mange av oppgavene 
som ble produsert hadde ett fellestrekk. Antall 
mynter elevene brukte i oppgavene sine, var det 
samme som antall tiere i summen. For eksem-
pel: 
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– Jeg har seks mynter 
i lomma og har til 
sammen 60 kroner, 
eller jeg har ni mynter 
i lomma og har til 
sammen 90 kroner.

Hvorfor ble så mange opp-
gaver formulert på denne 
måten? En mulig årsak kan 
være at med denne formule-
ringen visste elevene at det i 
alle fall fantes en løsning på 
oppgaven deres. Mange elever tok utgangs-
punkt i antall 10-ere da de løste egne oppga-
ver. Hvis oppgaven gikk ut på å finne hvilke 6 
mynter som hadde summen 60 kroner, tegnet 
de først opp den mest innlysende løsningen dvs. 
med seks 10-ere (noen gjorde det samme med 
plastpenger). Deretter vekslet de to 10-ere til en 
20-kr mynt, samtidig som de vekslet en annen 
10-er til to 5-ere. Ved å løse oppgaven på denne 
måten, var summen hele tiden konstant, og det 
samme var antall mynter. Mange elever tegnet 
dette som i figur 1.

Oppsummeringen av denne fasen, var å pre-
sentere de ulike oppgavene for hverandre, ikke 
å skrive opp og forklare alle løsningene. Elevene 
kunne selvfølgelig si hvor mange løsninger de 
hadde funnet. Det var en ærlig sak å innrømme 
at de ikke var sikker på om de hadde funnet 
alle løsningene. Stikkord ble skrevet på tavla for 
eksempel:
– 6 mynter og 60 kroner, 3 løsninger

Fase 4:
Elevene hadde i løpet av de tre foregående fasene 
kommet godt inn i problematikken med mynt-
oppgaven. Til slutt ønsket jeg å utfordre elevene 
med en oppgave som ikke hadde løsning.

Elevene hadde, ut fra det jeg kjente til, ikke 
tidligere arbeidet med oppgaver hvor svaret var: 
det finnes ingen løsning, eller det går ikke an å 
løse denne oppgaven med disse kriteriene. 

Jeg var derfor spent på hva som kom til å 

skje. Oppgaven lød som følger: «Jeg har fem 
mynter og har til sammen 20 kroner. Hvilke 
mynter kan det være?»

Alle elevene arbeidet parvis med oppgaven. 
Jeg intervjuet ett av parene etter at de hadde 
arbeidet en stund med oppgaven og nærmet 
seg en løsning. 

Spørsmålet som ble stilt i fase 2, «Tror dere 
at dere har funnet alle løsningene eller ikke?» 
ble uoppfordret brukt av elevene da de for-
klarte meg hva de var kommet fram til. Elevene 
begrunnet også svaret sitt uten oppfordring.

Elevene jeg intervjuet, Ine og Filip, brukte 
plastpenger i løsningsprosessen, men hadde 
skrevet hva de hadde kommet fram til under-
veis på et ark. 

Jeg innledet samtalen med å spørre dem hva 
de hadde gjort.
Ine: Vi begynt med å prøv. Vi prøvd om vi 

bare hadd hatt 10 krona, men det går jo 
an med fire femmera, men

Filip: Men det skull vær fem mynta.
Ine: Så da fant vi ut at 50 øringen va for lite 

og 20 kroningen den går ikke an å bruk.
Filip: Nei.
Ine: Så derfor prøvd vi først med den der. 

(Elevene viser til det de har skrevet på 
arket: 10+5+1+1+1+1+1).

Anne-Gunn (AG): Mmm, altså med en 10-er, 
og en 5-er og fem 1 krona.

Ine: Det går jo selvfølgelig an bare å ha en 
10-er i stedet for 1 kronan, så får vi tjue, 

Figur 1. Veksling av mynter.
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men det går ikke det heller
Filip: så da ble det for lite mynta. Hvis vi tar 

10-er, 5-er og fem 1-krona blir det for 
my.

AG: Akkurat.
Ine: Det går ikke an å bruk fem, fem, nei tre 

5-era og så går det ikke an å bruk en 10 
krone og to 5-era 

Filip: Nei.
AG: (Leser høyt det elevene har skrevet på 

arket) 20 kroner er for stor og 50 øre for 
lite. Man kan, dåkker har faktisk funne 
ut at to mynta kan vi ikke bruk. Vi har 
igjen bare en krona og 5 krona og 10 
krona.

Filip: Så fant vi ut at tre 1-krona kunn vi 
heller ikke bruk da. Men da ble det for 
lite.

Ine: Da måtta vi bruk fem av den. Vi mått 
bruk fem av den for å bruk den. 

AG: Ja
Ine: Så det går ikke. Det blir hele svaret.

Tidlig i prosessen eliminerte Ine og Filip bort 
50-ører og 20-kr. Av de resterende myntene 
kombinerte de myntene slik at de fikk en nær-
liggende løsning som tilfredstilte én av de to 
forutsetningene i oppgaven, dvs. at summen av 
myntene skulle være 20 kroner.

Med utgangspunkt i dette eksempelet bestå-
ende av fem 1-kr, en 5-er og en 10-er, vekslet 
elevene seg fram og tilbake med plastmyntene. 
Dette gjorde de for å kunne se om de klarte å 
oppfylle den andre forutsetningen i oppga-
ven, nemlig at det skulle være fem mynter til 
sammen.

Dersom jeg sammenligner oppgaven fra 
fase 1 og oppfølgingsspørsmålet fra fase 2, pres-
ser denne oppgaven i større grad elevene til å 
betrakte kombinasjonene av myntene. Ine og 
Filip gikk ikke gjennom kombinasjonene sys-
tematisk. Ettersom de tar utgangspunkt i kom-
binasjonen 10 + 5 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 og reson-
nerer videre ut fra dette eksempelet, klarer de 
likevel å betrakte alle kombinasjonsmulighetene 

med de resterende myntene.
Eksempelet Ine og Filip viser, er et eksempel 

på hvordan elevene nyttiggjorde seg de erfarin-
gene de hadde opparbeidet seg med oppgaven 
fra fase 1. I fase 4 brukte elevene myntenhetene 
i større grad da de forklarte, og begrunnet hvor-
for de ikke fant noen løsning på problemet.

«Kan vi reis til et anna land,» spurte Niklas 
høyt slik at alle elevene i gruppa hørte spørs-
målet.

«Hvorfor spør du om det,» spurte jeg. 
«Jo fordi dæm har andre penga (han mener 
mynter),» sa Niklas. Jeg spurte videre: «Hva 
slags penger er det du vil ha da?» Niklas svarte: 
«4-kroninga.» «Ok, det er greit. Bare reis til et 
anna land du,» svarte jeg.

Spørsmålet til Niklas hadde tydelig påvir-
ket mange av de andre elevenes sine løsninger. 
Det kom tydelig fram da vi på slutten av økta 
møttes i lyttekroken. Elevene hadde arkene som 
de hadde skrevet sine løsninger på, tilgjengelig. 
Her var det mye interessant som kom fram i 
elevenes presentasjoner. Jeg skal vise til et par 
eksempler, men tar ikke med resonnementet 
på hvorfor elevene trodde det ikke fantes noen 
løsninger. Her gjengir jeg bare konklusjonen og 
de videre fabuleringene til elevene. 
– Vi finner ingen løsning. Vi skulle ha hatt 

4-kr, 2-kr, 3- kr, 6-kr så hadde vi klart det!
– Det finnes ingen nøyaktig løsning. Det 

nærmeste vi kommer er 5 + 5 + 5 + 5 + 
0,50 = 20,50. Løsning med andre mynter:  
5 + 5 + 5 + 3 + 2 = 20. Vi burde ha hatt 
3-kroning og 2-kroning i Norge.

Overraskende nok ble oppgaven med ingen løs-
ning mottatt av elevene på samme måte som 
hvilken som helst annen oppgave. De godtok 
«det finnes ingen løsning» eller lignende for-
muleringer som et svar. Jeg ble overrasket over 
det. I oppsummeringa i lytterkoken ble vi enige 
om at noen oppgaver ikke lar seg løse, og da må 
svaret bli at det ikke finnes en løsning.

 Jeg trodde at oppgaven ville være ferdigløst 
når elevene hadde kommet fram til dette. Der 
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tok jeg feil. Det var interessant å se at elevene 
lagde sine egne kriterier, slik at oppgaven kunne 
løses. Spesielt interessant var det at ett elevpar 
løste oppgaven ved å finne det de mente var den 
«nærmeste» løsningen på problemet! Jeg hadde 
aldri kommet på den idéen!

Her sluttet myntoppgaven for disse elevene. 

Når er en oppgave god?
Kravene til den gode oppgave sier noe om kva-
liteten, mulighetene og mangfoldet med slike 
oppgaver. Jeg mener at gode oppgaver også har 
gitt meg innspill og idéer til egen undervis-
ning. 

Jeg har blitt mer bevisst på den matematiske 
idéen en eller flere oppgaver bygger på. For meg 
som lærer er det viktig å få tak i idéen bak en 
oppgave, se det generelle med en oppgave og 
ikke bare betrakte en enkelt oppgave isolert. 
Det gjør at jeg lettere kan omformulere, for-
enkle eller utvide oppgaven, slik at den passer 
til elevene. Jeg liker å utforme oppgaven som et 
oppdrag, som igjen utfordrer elevenes sammen-
satte kunnskaper i matematikk (Emanuelson & 
Bergius, 2011). Dette er et viktig moment i pro-
blemløsing. Med litt trening finner jeg også ofte 
oppgaver som ligner eller bygger på samme idé. 
Da har jeg mer enn nok å ta av i undervisnings-
sammenheng, fordi jeg ser variasjonsmulig-
hetene innenfor en enkelt oppgave. 

Når jeg blar i ei lærebok, har jeg også her 
blitt mer oppmerksom på idéer ulike oppgaver 
bygger på, enn det jeg har vært tidligere. Ved å 
være dette bevisst, blir jeg også mer våken på 
hva det er elevene skal lære ved å arbeide med 
disse oppgavene. Kanskje kan flere oppgaver på 
ei side i ei lærebok, slås sammen til en oppgave 
ved at de omformuleres til et oppdrag? Det kan 
være utfordrende, men jeg mener jeg lærer mye 
ved å søke etter de mulighetene.

For at mangfoldet og mulighetene med en 
god oppgave skal tre fram er en avhengig av flere 
faktorer. For det første avhenger det av hvor-
dan læreren styrer og veileder elevene gjennom 
prosessen hvor målet er at de skal lære, samti-

dig som elevene arbeider med oppgaven. Dette 
nevnte jeg innledningsvis. Myntoppgaven viser 
eksempler på hvordan en lærer kan arbeide seg 
gjennom de ulike fasene av oppgaven sammen 
med elevene. Myntoppgaven ble her presentert 
muntlig for alle elevene da gruppa var samlet 
i lyttekroken. I andre sammenhenger hvor jeg 
har vært sammen med elever på småtrinnet, 
har jeg ofte tegnet oppgaven på tavla. Uansett 
hvordan en oppgave presenteres for elevene, er 
målet mitt at elevene klarer å danne seg et bilde 
og en oversikt over hva problemet går ut på før 
de begynner å arbeide med oppgaven. Å kunne 
formulere spørsmål er et interessant fenomen i 
matematikkundervisningen. Jeg mener spørs-
målsformuleringer kan ses på som et pedago-
gisk virkemiddel eller en metode. Når elever får 
trening i å stille spørsmål, tør jeg påstå at de 
kan være mer kreative på det her området enn 
lærere.

En god oppgave skal lede elevene til å stille 
spørsmål som i neste omgang kan bli til nye 
oppgaver. På denne måten blir de også mer 
bevisste på hvordan problemløsingsoppgaver 
i matematikk er bygd opp. Hvilke opplysnin-
ger må være med, hva skal det spørres etter og 
hvordan må da spørsmålet formuleres? Her kan 
det være små nyanseforskjeller i formuleringen 
som kan føre til at oppgaven oppfattes på ulike 
måter. Elevene må, etter å ha laget en oppgave, 
selv løse den, og kan dermed oppdage uklar-
heter i egne oppgaver. Motivasjonen for å løse 
egne og etter hvert hverandres oppgaver, er ofte 
større enn å løse oppgaver fra ei bok. 

Jeg mener elever kan lære matematikk ved å 
stille spørsmål. Ved å arbeide med denne form 
for problemløsingsoppgaver, har jeg sett mulig-
heter med det å betrakte elevene både som pro-
dusenter og konsumenter av oppgaver. Det gir 
variasjoner i matematikkundervisningen. 

Den gode oppgave har for meg etter hvert 
blitt noe mer enn en oppgave med mange mulig-
heter, som kan tilpasses og utfordre den enkelte 

(fortsettes side 32)
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Matthias Stadler

Utforskende oppgaver med 
tallpyramider
Denne artikkelen dreier seg om bruk av opp-
gaver i matematikkundervisningen. Den 
på peker at oppgaver som bare kan løses ved 
anvendelse av enkle rutineoperasjoner, fører til 
utilstrekkelige læringsresultater. Ved eksemplet 
prøver jeg å vise at elevene gjennom tilføying av 
utforskende spørsmål til en øvingsoppgave både 
kan oppnå større læringsutbytte, og oppleve mer 
meningsfull læring.

Et tradisjonelt undervisningsopplegg
En lærer på andre trinn har som mål at elev-
ene skal trene på å legge sammen to tall og har 
funnet en god idé i en lærebok, nemlig bruk av 
tallpyramider. Han tegner en pyramide på tavla 
og forklarer hvordan den fungerer. Læreren 
spør elevene etter tallene som skal skrives, og 
gir deretter et nytt eksempel. For å heve vanske-
graden tegner han en pyramide med fire tall i 
den nederste rekken (se figur 1). Det viser seg at 
elevene ikke finner det vanskeligere, bortsett fra 
at tallene blir større. Med det tredje eksemplet 
blir det annerledes. Først etter en stund forstår 
noen elever at de også må subtrahere, og hjel-
per læreren med å fylle inn tallene. Når læreren 
spør elevene om de har spørsmål, svarer ingen. 

Han deler ut et ark med ti oppgaver av hver av 
de ulike variantene, som elevene skal arbeide 
med.

2 7 1 4

3 4 6 4

8

18

Figur 1. Eksempler på tallpyramider med tre og fire 

etasjer.

Denne fremgangsmåten er ganske vanlig i 
mange matematikktimer i Tyskland, men også 
i Norge (Grønmo, Onstad, & Friestad Peder-
sen, 2010; Klette et al., 2008; Stigler, Gonzales, 
Kawanaka, Knoll, & Serrano, 1999). Etter å ha 
innført noe nytt innhold, gir læreren oppgaver 
til alle eleveene. Disse skal de arbeide med for 
å vise at de har forstått prinsippet, og samtidig 
for å øve på å bli sikker i regning. Læreren går 
rundt og hjelper dem som ikke klarer det alene. 

Matthias Stadler
Universitetet i Bergen
matthias.stadler@kj.uib.no
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Det generelle inntrykket er at det går bra, og 
alle elevene forstår hva de gjør. I det minste får 
de rett svar. 

Utfordringer: Tilpasning og fleksibilitet
Det er noen problemer knyttet til dette under-
visningsopplegget, slik jeg ser det. Arbeidsmeng-
den er fastlagt, men tidsbehovet er forskjellig for 
de ulike elevene. Oppgavene gir nesten ingen 
fleksibilitet i forhold til elevenes forkunnskaper, 
fordi elevene kun trenger en spesiell kunnskap 
som de må anvende flere ganger. De flinkeste 
elevene er ferdig etter 20 minutter og må da 
vente, fordi de fleste av klassekameratene bare 
har gjort en del av oppgavene. De kjeder seg 
og begynner å gjøre andre ting som forstyrrer 
læreren og de andre elevene. Noen elever for-
står ikke oppgavene, selv etter lærerens hjelp og 
begynner også å snakke med hverandre. Lære-
ren iakttar stigende uro. Formaninger virker 
ikke lengre, og det blir mer og mer vanskelig å 
fokusere på elever som trenger hjelp. Etter timen 
er han ikke fornøyd, fordi han ikke vet hva de 
svake elevene ikke forstår, og han er redd for at 
mange snart vil glemme stoffet som de har vist 
at de be hersker i dag. «Hvordan kan jeg gjøre 
det bedre,» spør han.

Utforskning som alternativ 
Utfordringene som er beskrevet over var et tema 
på SINUS-prosjektet (Prenzel, Stadler, Frie-
drich, Knickmeier, & Ostermeier, 2009) i Tysk-
land. Dette prosjektet pågikk fra 1998 til 2007, 
og dreide seg om videreutvikling av undervis-
ning i matematikk og naturfag. 

I SINUS-prosjektet samarbeidet lærerne på 
en skole med andre lærere fra andre skoler og 
med fagdidaktikere for å prøve ut nye idéer som 
kunne bedre læringsutbyttet for elevene. Pro-
sjektet var en stor suksess og har bidratt mye til 
forandringer i det tyske skolesystemet de siste 
årene. Et hovedfokus var oppgavene som ble 
brukt i undervisningen, og hvordan man kunne 
forbedre arbeidet med oppgaver i klassen slik at 
læringsutbyttet ble større. Dette dreide seg blant 

annet om kvalitet på oppgaver i samspill med 
hvordan de ble innlemmet i under visningen 
og de læringsmålene en arbeidet med. I det føl-
gende beskriver jeg et eksempel som viser hva 
slags type oppgaver som ble brukt av mange 
lærere i klasserommet i forbindelse med SINUS-
prosjektet. Kanskje dette eksemplet kan være 
til inspirasjon for norske matematikklærere til 
bruk i matematikktimer?

Dette eksemplet tar utgangspunkt i den 
samme idéen som ble beskrevet ovenfor, tall-
pyramider. Hovedpoenget nå, er at oppgaven 
ikke lenger fokuserer kun på øving. I stedet er 
oppgaven bygd opp slik at elever kan finne ut 
nye ting mens de arbeider med den. Øving skjer 
i forbifarten, samtidig som det er umulig å løse 
oppgaven uten en viss mengde øving.

Oppgaven viser seks tallpyramider (Spiegel & 
Selter, 2003) (se figur 2). På den nederste rekken 
står de samme tallene i seks ulike rekkefølger. 
Elevene skal først fylle ut pyramidene, deretter 
skal de reflektere over hva de har fått, og hva de 
finner interessant. Elevene skal skrive ned sine 
funn og idéer så utførlig som mulig. Et videre 

5 3 6 5 6 3

6 5 3 6 3 5

3 6 5 3 5 6

Figur 2. Utforskningsoppgave.
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spørsmål kan være om elevene kan forklare 
hvorfor resultatene er slik de er.

Forutsetningen for å kunne jobbe med denne 
oppgaven, er at man må kunne legge sammen 
ensifrete tall. Det kan virke kjedelig å måtte 
legge sammen de samme tre tallene seks ganger, 
men det er det ikke, fordi spørsmålene i opp-
gaven gjør at elevene forventer at de vil finne ut 
noe som de ikke vet om ennå. Dette kan opp-
leves som en spennende situasjon sammenliknet 
med situasjonen som er beskrevet ovenfor.

Flere overraskelser
Det er mange ting som kan overraske når man 
ser på resultatene fra de seks tallpyramidene. 
Hvor overrasket man blir, eller hva man undrer 
seg over er avhengig av hvor mye man allerede 
kan i matematikk. Derfor er det viktig som 
lærer at man prøver å se på oppgaven som et 
barn som ikke har stor matematisk kunnskap, 
når man vurderer potensialet av oppgaven. Van-
lige funn er: 
– Å legge sammen de tre tallene i de seks 

tallpyramidene, gir tre ulike resultater.
– Hvert resultat kommer fram to ganger.
– Avstandene mellom de tre resultatene er 

de samme som avstandene mellom de tre 
tallene i den nederste rekken.

– Resultat på toppen er avhengig av hvil-
ket tall som står i midten av den nederste 
rekken.

– Jo større tall i midten, jo større er resulta-
tet.

– To og to av pyramidene er speilsymme-
triske.

Når elevene har funnet noe av dette, er det 
naturlig å spørre videre hvorfor det er slik. 
Hvis de for eksempel skal forklare hvorfor de 
tre resultatene er forskjellige, må de finne ut hva 
som skjer når de legger sammen tallene i pyra-
miden. Svaret er at resultatet er summen av de 
tre tallene, pluss tallet i midten av den nederste 
rekken. Dette kan forklare alle funnene over.

Utfordringene i oppgaven stopper ikke her, 

dette er bare starten. Hva skjer når man lager 
en pyramide med fire tall i nederste rekke i 
stedet for bare tre? Her vil den første utfordrin-
gen være å finne alle mulige rekkefølger av de 
samme fire starttallene i nederste etasje. Man 
kan prøve seg fram, men etter hvert som at 
pyramidene blir større blir det vanskeligere og 
vanskeligere. Da kan det være en stor fordel å 
gå systematisk til verks for å stille opp alle de 24 
mulige rekkefølgene.

Det samme gjelder for løsningstallet på 
toppen i en hvilken som helst pyramide (figur 
3). Man kan stille opp algebraiske uttrykk for 
hvert tall i en pyramide med hjelp av Pascals 
trekant. For eksempel vil det øverste tallet i en 
pyramide med 5 rekker være 

a + 4b + 6c + 4d + e, 

der a, b, c, d og e er tallene i nederste rekke. 
Eksemplet kan altså brukes som innføring i 
algebra.

a + 2b + c

a + b

a

b + c

b c

Figur 3. Algebra med tallpyramider.

Speilsymmetrien av annenhver pyramide (se 
figur 4) tyder på at resultatet av addisjonsopp-
gavene er uavhengig av rekkefølgen av adden-
dene. Dette kan være en innfallsvinkel for å 
utvikle forståelse av den kommutative lov ved 
addisjon.

3 5 6 6 5 3

11 8

19

8 11

19

Figur 4. Symmetriske pyramider.

Andre spørsmål som elevene kan utforske kan 
være: Når er tallet på toppen et partall og når 
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er det et oddetall? Hvor mange muligheter har 
man for å lage forskjellige pyramider med det 
samme topptallet? Eller, hva skjer hvis man 
multipliserer tallene i stedet for å addere?

Hva kjennetegner denne typen oppgaver?
Det finnes ulike betegnelser for slike oppgaver 
som for eksempel «Inquiry task» (Büchter & 
Leuders, 2005), arbeidsoppdrag (Ruf & Gallin, 
1998) eller «problem» (Hiebert et al., 1996) og 
autorene legger vekt på ulike egenskaper.1 Men 
det er noen aspekter med en slik oppgavetype 
som jeg mener i større eller mindre grad er 
felles:

– Tilknytning til elevenes forkunnskaper 
Det må være nødvendig å bruke denne 
viten når elever prøver å løse oppgaven. 
Samtidig må denne viten være tilstrekke-
lig for å gå noen skritt videre, slik at elever 
opplever mestring.

– Enkel i begynnelsen 
Oppgaven må være bygd opp slik at alle 
elever kommer i gang. Det kan være nyttig 
at deler av oppgaven kan løses uten mate-
matikkfaglig kunnskap, bare med bruk av 
hverdagskunnskap. På den måten kan man 
se om problemet blir forstått.

– Utfordring 
Etter at elevene har tatt forkunnskapene 
sine i bruk, må det komme en barriere, slik 
at det ikke er mulig å gå videre bare ved 
hjelp av rutiner. Samtidig må utfordringen 
ikke være for stor, slik at elevene har en god 
sjanse for å komme videre.

– Åpen situasjon 
Sistnevnte aspekt krever at oppgaven har 
en viss grad av åpenhet. Det betyr at elev-
ene kan velge ulike veier frem mot en løs-
ning, eller få løsninger på ulike nivåer.

– Muligheter for variasjon 
Ved å variere og ved å angripe oppgaven fra 
forskjellige hold, er det ofte mulig å finne 
ut om matematiske utsagn er generaliser-
bare. Da trengs det også begrunnelser og 

matematiske argumenter for å overbevise 
om sammenhengen er korrekt eller ei.

– Meningsfylt og autentisk 
En oppgave er meningsfylt når svarene 
elevene får er tilknyttet deres liv. Det kan 
være livet utenom skolen – for eksempel er 
det nyttig å kunne sammenlikne priser – 
men det kan også være innen fagområdet. 
Hvis elever opplever at de forstår matema-
tikk blir de kanskje interessert i faget og 
synes at det er kjekt å lære mer.

Denne type oppgaver har altså ikke bare ett rett 
svar eller én fremgangsmåte for å kunne løses 
Derimot åpner den for utforskning i ulike ret-
ninger. Læreren tilrettelegger slik at alle elev-
ene kommer i gang med oppgaven. Elevene kan 
selv velge – til en viss grad – hvilken retning de 
ønsker å ta. Hvor dypt de går inn i matematik-
ken, er selvfølgelig avhengig av deres forkunn-
skaper og idéer. Likevel gir oppgaven en ramme 
slik at elevene jobber med de samme tingene. 
Dette er viktig hvis man senere ønsker å snakke 
om det man har gjort i fellesskap. Hensikten 
med denne typen oppgaver er ikke å la elever 
jobbe som forskere i den forstand at de skal opp-
dage ny vitenskapelig kunnskap, eller gammel 
kunnskap på nytt. Derimot skal de finne ut 
hvordan de kan bruke egne kunnskaper for å 
jobbe med et problem, og at de opplever mest-
ring mens de arbeider med matematikk.

Det viser seg også at skriving har en stor 
betydning for disse oppgavene, og det er ikke 
bare skriving av regneoppgaver (Ruf & Gallin, 
1998). Det er viktig at elever skriver ned sine 
tanker. De skal helst skrive ned antagelser om 
sammenhenger og begrunnelser for hva de 
tenker og gjør. Dette kan da være grunnlaget for 
utveksling mellom elever. Når de ser at de har 
jobbet på ulike måter, må de forklare for hver-
andre hvordan de kom frem til sine resultater. 
De kan også drøfte hvilken løsningsstrategi som 
er mest effektiv, raskest eller mest elegant. Hvis 
slike oppgaver ofte blir brukt i undervisningen, 
kan elevenes kunnskaper og ferdigheter i mate-
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matikk bli mer fleksible, siden de kjenner ulike 
måter for problemløsning. De får en bedre for-
ståelse av matematikken enn hvis de bare hadde 
trent algoritmer med tradisjonelle oppgaver.

Fornyelse av undervisningen
Det er ikke lett å endre undervisningen og det 
tar lang tid før lærere er fornøyde og føler seg 
trygge på nye undervisningsopplegg. Idéene 
ved de utforskende oppgavene som ble fremstilt 
ovenfor, kan brukes for å endre vanlige oppga-
ver skritt for skritt. Dette er også viktig for elev-
ene, fordi også de må bli vant til de nye opp-
gavene. Imidlertid viser forskning om utvikling 
av undervisning ved etter- og videreutdanning 
av lærere, at innføring av nye undervisnings-
måter både er mest effektivt og bærekraftig når 
lærerne fra en skole jobber sammen over tid, 
gjerne i flere år (Hochberg & Desimone, 2010). 
Da kan de prøve ut hva slags endringer som 
leder til fremgang hos elevene, og se på hvilken 
måte de kan øke læringsutbyttet og forståelsen 
til elevene. Det kan synes som om denne type 
samarbeid mellom lærere allerede er i gang flere 
steder i Norge (prosjekt bedre matematikk-
undervisning, se Tangenten 4/2010) og det er 
ønskelig at enda flere får støtte fra skoleeiere, 
universiteter og høyskoler som sikkert også kan 
bidra med gode idéer.

Noter
1 Se også Tangenten 4/2010 for begrepet 

inquiry.
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Sigbjørn Hals

Trekanttal og rettferdige spel
I ein tidlegare artikkel i Tangenten med titte-
len «Ja takk, begge delar!» (Hals 2011) refererte 
eg til vinnaren av Fields-medaljen 2010, Cédric 
Villani. Han understreka at det er heilt nød-
vendig med fantasi og kreativitet for at ein skal 
kunne finne skjulte strukturar og samanhengar 
mellom to tilsynelatande uavhengige matema-
tiske fenomen. Intuisjon og heuristiske tilnær-
mingsmåtar har òg vore sentralt i arbeidet til 
store matematikarar som Newton og Poincaré:

In his seminal work The Nature of Mathema-
tical Discovery, Henri Poincaré demolishes 
the myth of the mathematician as a totally 
rational being. With examples drawn from 
history, as well as from his own research 
experience, he places special emphasis on the 
role of the unconscious in research (Doxiadis 
2000, s. 97).

I mai hadde eg gleda av å snakke med vinnaren 
av Abel-prisen 2011, John Milnor. Eg spurde 
om han delte erfaringane til Poincaré på dette 
området, og det svarte Milnor absolutt bekref-
tande på: Intuisjon er viktig for å oppdage 
samanhengar. Logikken kjem inn etterpå som 
ein nyttig reiskap i bevisføringa.

I denne artikkelen vil eg illustrere saman-

hengen mellom ein heuristisk tilnærmingsmåte 
og ei formell bevisføring, ved å sjå nærare på eit 
konkret undervisningsopplegg om sannsynsrek-
ning og talmønster. Dette opplegget kan, med 
litt ulike tilnærmingar, nyttast både på mellom-
trinnet, ungdomstrinnet og i den vidaregåande 
skulen. Mange elevar i grunnskulen vil kunne 
ha ei visuell oppfatning av den aktuelle saman-
hengen, og den formelle bevisføringa vil gje 
utfordringar for elevar på R1 og R2. 

I eit tidlegare nummer av Tangenten skreiv 
eg om «fingermultiplikasjon», og viste alge-
braisk kvifor dette fungerer. Her vil eg føre eit 
tilsvarande bevis på kvifor trekanttala dukkar 
opp i rettferdige trekningar. Poenget er å vise 
at utforskinga av slike spel kan vere rike opp-
gåver, som gjev utfordringar for elevar på ulike 
trinn. Eksempelet illustrerer ein interessant 
samanheng mellom sannsynsrekning og gene-
rell talteori. 

Det aktuelle undervisningsopplegget er henta 
frå www.skoleipraksis.no (Tofteberg u.å.), der 
Grete Tofteberg viser korleis vi kan bruke rett-
ferdige og urettferdige spel som ein inngangs-
port til sannsynsrekning på ungdomstrinnet. I 
eitt av spela jobbar elevane i par. Kvart par får 
utdelt to raude og to svarte kort. Ein av elevane 
trekkjer to kort og vinn runden om han får 
to kort i same farge. Etter at elevane har spelt 
nokre rundar, styrer læraren ein diskusjon 
som dreiar seg om dette er eit rettferdig spel. 

Sigbjørn Hals
Måløy vidaregåande skule
sigbjorn.hals@sfj.no
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På denne måten blir det lettare for elevane å sjå 
samanhengen mellom sine eigne erfaringar med 
spelet, og dei meir abstrakte utrekningane. 

Mike Naylor, som no er gjesteprofessor ved 
NTNU, har demonstrert og analysert det same 
spelet i eit engasjerande foredrag som han har 
kalla «Probability and beyond». (Naylor 2010). 
Der brukar han farga kuler i staden for kort. Ein 
av mange måtar å vise at spelet er urettferdig, 
er å teikne linjestykke mellom dei ulike kom-
binasjonane. Då ser ein at sannsynet for å få to 
ulike kuler er dobbelt så stort som sannsynet 
for å få to like.

Naylor går vidare og stiller spørsmål om korleis 
ein kan endre på fordelinga, slik at spelet blir 
rettferdig. Ein av dei rettferdige kombinasjo-
nane er vist i figuren nedanfor.

Vi ser av figuren at det er like mange strekar 
mellom like kuler, som mellom ulike. Dette kan 
vi også vise ved rekning. Sjansen for å trekkje ei 
raud kule først er 3/4. Då er det to raude og ei 
svart kule igjen. Sjansen får å trekkje ei ny raud 
kule er no 2/3. Sannsynet for å trekkje to raude 

kuler etter kvarandre blir . Vi kan 

ikkje trekkje to svarte kuler med denne forde-

linga, så sannsynet for å trekkje to like kuler er 
her 1/2. Vi ser at spelet er rettferdig når det er 
ei svart og tre raude (eller ei raud og tre svarte) 
kuler. Vi vil no prøve å finne ut om det er andre 
fordelingar av kuler som gjev eit rettferdig spel, 
og kallar då talet på raude kuler for r og talet 
på svarte kuler for s. Ved å bruke same fram-
gangsmåten som ovanfor, får vi at sannsynet 
for å trekkje to raude kuler etter kvarandre er 

. Sannsynet for å trekkje to svarte 

kuler etter kvarandre er . Dersom 

det skal vere eit rettferdig spel, må summen 
av desse sannsyna vere 1/2. Omformar vi lik-

ninga , får vi 

. Summen av raude og svarte kuler 
må altså vere eit kvadrattal. Det viser seg at alle 
kvadrattala n2 er summen av to etterfølgjande 
trekanttal når n ≥ 2. Dei fire første trekanttala 
er 1, 3, 6 og 10.

Elevar på barne- og ungdomstrinnet kan forstå 
samanhengen mellom trekanttala og kvadrat-
tala visuelt ut frå dei to følgjande figurane.

Vi kan òg bevise denne samanhengen alge-
braisk. Trekanttala er bygde opp slik: 1, 1 + 2, 1 
+ 2 + 3 osv. Dei er altså summen av dei n første 
naturlege tala, og kan derfor skrivast ved for-
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melen . To etterfølgjande trekanttal er 

 og . Summen av desse 

blir då 

 

som er eit kvadrattal. Vi kan naturlegvis starte 
i den andre enden med (n + 1)2, og ende opp 

med , som er to etter-

følgjande trekanttal. Eg har no vist følgjande:
1. For at det skal vere eit rettferdig spel, må 

summen av kulene vere eit kvadrattal.
2. Alle kvadrattal større enn 1, kan skrivast 

som summen av to etterfølgjande trekant-
tal.

Vi er likevel ikkje i mål, fordi kvadrattala kan 
skrivast som summen av to andre tal enn tre-
kanttala. For eksempel kan vi skrive 16 som 2 + 
14, 3 + 13 osv. Det står no igjen å vise at to etter-
følgjande trekanttal er den einaste fordelinga av 
kuler som gjev eit rettferdig spel. Utfordringa er 
altså å finne ut om r og s er nøydde til å vere to 
etterfølgjande trekanttal.

Eg viste tidlegare at for at det skulle vere eit 
rettferdig spel, måtte samanhengen mellom 
r og s vere gitt med likninga r + s = (r – s)2. 
Omformar vi denne likninga (gjerne med eit 
CAS-verktøy som wxMaxima eller GeoGe-

bra 4), får vi . (Vi held oss 

her til dei positive tala.) For at r skal vere eit 
heilt tal, må 8s + 1 vere både eit kvadrattal og 
eit oddetal. (  må vere eit oddetal for at 
teljaren skal bli eit partal, og dermed vere dele-
leg med 2.) Vi har altså at . 
Då blir 8s + 1 = 4n 2 + 4n + 1, som gjev 

. Dette kan omformast til 

. Difor må s  vere eit trekanttal.  

Skiftar vi ut s i uttrykket for r med  og 
set  får vi: 

 
eller

Dette viser at vi får eit rettferdig spel dersom, og 
bare dersom talet på raude og svarte kuler (kort) 
er to etterfølgjande trekanttal! 

Utrekningane viser òg at vi med fordel kan 
ta utgangspunkt i konkretiseringsmateriell og 
praktiske øvingar på alle trinn i opplæringa, 
så lenge vi fokuserer på matematikken i aktivi-
teten. På den måten kan ein gi ei meiningsfull 
og utfordrande matematikkopplæring for ein 
større del av elevane.

Referansar
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Aron Kirfel i samtale med Tangenten

Babels tårn
Minecraft (se bl.a. filmen på www.minecraft.
net)er et populært spill blant ungdom, og spe-
sielt blant gutter. Det er et 3D «rollespill», der 
verdenen består av kuber. Landskapet, hus og 
inventar er bygget opp av terninger. Det er lett 
å fjerne en terning eller legge til en terning. 
Man kan også velge forskjellige materialer for 
terningene. Det er imponerende å se hva slags 
byggverk ungdommene kan lage. Samtidig som 
man bygger, beveger man seg rundt i landskapet 
og har hele tiden en opplevelse av 3D.

Aron (14 år) har spilt Minecraft i lengre tid. 
Han forteller at han har brukt programmet 

til å lage geometriske figurer. – Da jeg bygde 
et slags Babels tårn lurte jeg på om det kunne 
være en matematisk formel som fortalte hvor 
mange klosser jeg måtte bruke. Grunnflaten var 
kvadratisk. På grunnflaten står det søyler som 
øker med én kube når man går oppover i tårnet 
i spiralform. Jeg lagde flere tårn. Den første var 
bare en enkel kube. I den andre var kanten til 
grunnflatens kvadrat 2 kuber, så 3 og helt til 6 
(figur 2 og 3). Så lurte jeg på hvor mange ternin-
ger det var i hvert tårn, og om det går an å lage 
en formel for dette.

Tangentens svar: Det kan se ut som om det er 
lettere å «brette ut» tårnene slik at de forskjellige 

søylene fra et tårn står på rekke etter hverandre. 
Da ser det hele ut som en stor trapp. Den første 
trappen er jo bare en terning. Den andre er 4 
brikker lang, den tredje 9 osv. Søylene i trappen 
øker med en for hvert trinn. Dette gir fortsatt 

Aron Kirfel
Elev ved Hop ungdomsskole  
kirfel.hestholm@broadpark.no

Figur 1. Eksempel på konstruksjon.
Figur 2. De fire første tårnene.
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ingen formel. Men når man tenker seg to like 
trapper, der den ene står på hodet og den andre 
står den vanlige veien, kan man se et rektangel 
(figur 4). Da skulle det vel være mulig å finne en 
formel? Grunnflaten i det første tårnet er 12 = 1. 
I det andre tårnet er det 22 = 4. Dermed blir 
den første trappelengden 1 og den andre 4. Den 
tredje trappelengden blir faktisk 9, den fjerde 16 
og den n-te blir derfor n 2. Nå er trappen like høy 
som bred men når trappens motstykke settes 
på toppen øker høyden med en enhet til n 2 + 1. 
Rektangelet som består av begge trappene inne-
holder derfor n 2(n 2 + 1) klosser og en enkel 
trapp (et enkelt tårn) har dermed halvparten så 
mange, altså n 2(n 2 + 1) /2 klosser.

Figur 3. Det sjette tårnet. Figur 4. To trapper danner et rektangel.

Tårn nr. 1 2 3 4 5 6

Antall 
klosser,

n n2 2 1

2

( )+
1 2

2
1

⋅
=

4 5

2
10

⋅
=

9 10

2
45

⋅
=

16 17

2
136

⋅
=

25 26

2
325

⋅
=

36 37

2
666

⋅
=

Tårn nr. 7 8 9 10 11

Antall 
klosser,

n n2 2 1

2

( )+

49 50

2
1225

⋅

=

64 65

2
2080

⋅

=

81 82

2
3321

⋅

=

100 101

2
5050

⋅

=

121 122

2
7381

⋅

=

144 145

2
10440

⋅

=
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Arne Amdal, Anne Bjørnestad, Anders Sanne

Elevgenererte eksempler
Bruk av eksempler har en sentral rolle i mate-
matikkundervisningen. Lærerne og læreverkene 
bruker eksempler til å illustrere matematiske 
begreper, og til å demonstrere bruk av bestemte 
utregningsteknikker. Vi ønsket å finne ut mer 
om hvordan elevgenererte eksempler kunne 
brukes i videregående skole, og lot elevene i en 
R1-gruppe jobbe med oppgaver der de skulle 
generere sine egne eksempler. Elevene fikk i 
oppdrag å lage egne eksempler på likninger og 
ulikheter der løsningen var gitt. Elevene gav 
klart uttrykk for at de opplevde denne nye opp-
gavetypen som både motiverende og lærerik. Vi 
observerte at elevene ble mer engasjerte, og at de 
hadde glede av å lage sine egne eksempler. Det 
virket som om disse oppgavene gjorde det mulig 
for elevene å bli mer aktive og undersøkende i 
læringsarbeidet. Det ble også noen interessante 

matematiske diskusjoner mellom elevene, og 
mellom lærerne og elevene, og vi opplevde at 
elevene faktisk snakket matematikk med hver-
andre. 

Bruk av eksempler i matematikkundervisnin-
gen er selvsagt ikke noe nytt. Watson og Mason 
(2002, 2005) har skrevet mye om elevgenererte 
eksempler, og slike eksempler er også sentrale 
i en studie av Dahlberg og Housman (1997). 
Watson og Mason (2002, 2005) kategoriserer 
forskjellige typer eksempler og introduserer 
begrepet eksempelrom. Et eksempelrom er av 
Sinclair med flere (i trykk) definert som

… the set of mathematical objects and 
construction techniques that a learner has 
access to as examples of a concept while 
working on a given task. This is different 
from the conventional space of examples 
that is represented by the worked examples 
and exercises in textbooks.

Elevene kan konstruere og utvide sitt personlige 
eksempelrom både ved å arbeide individuelt og 
ved å dele sine egne eksempler med hverandre. 
Arbeidet med å utvide elevenes eksempelrom 
kan opplagt bidra til å gi dem det Skemp (1976) 
beskriver som relasjonell forståelse.

Først litt om R1-gruppen og deres arbeidsva-
ner: Den besto av 15 elever; 12 gutter og 3 jenter. 
Alle elevene hadde egne bærbare PC-er og var 
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Anne Bjørnestad 
Tanks videregående skole, Bergen
annbjo5@hfk.no 

Anders Sanne 
NTNU, Program for lærerutdanning 
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vant til å bruke digitale hjelpemidler som gra-
fisk kalkulator og GeoGebra. En vanlig under-
visningssøkt var på 90 minutter, hvor ca. 30 % 
av tiden ble brukt til introduksjon av nytt emne/
nye begreper. Resten av tiden brukte elevene til 
å diskutere og arbeide med oppgaver, vanligvis 
sammen i par eller i grupper på tre. Elevene var 
vant til først å jobbe med innlæringsoppgaver, 
for deretter å arbeide med sammensatte oppga-
ver hvor de selv kunne velge vanskelighetsgrad.

Elevene hadde arbeidet med emnet algebra 
i ca. 14 dager før læreren introduserte såkalte 
elevgenererte eksempler på den første fagdagen 
i matematikk. De fikk først en kort presenta-
sjon av elevgenererte eksempler. I stedet for å 
løse likninger som var gitt, skulle de nå arbeide 
sammen i bestemte par for å finne eksempler 
på likninger som passet til en gitt løsning. De 
kunne bruke alle tillatte hjelpemidler. Læreren 
repeterte reglene for å løse likninger, og skrev 
likningen x = –2 på tavlen. Etter forslag fra elev-
ene la hun i neste linje til brøken x/5 på begge 
sider av likhetstegnet, multipliserte så likningen 
med tallet 5, slik at det nå sto 5x + x = –10 + x 
på tavlen. Hun spurte så elevene hva mer som 
kunne gjøres. Et forslag var å dividere alle ledd 
med x, et annet var å kvadrere begge sidene. De 
ble enige om det siste forslaget, slik at likningen 
nå var blitt

 35x 2 + 20x – 100 = 0.

Vi hadde nå fått en annerledes lik-
ning, som i tillegg hadde to løsnin-
ger. Læreren skrev igjen likningen x = –2  
på tavlen, la så til tallet 2 til på begge sider. Etter 
en kort diskusjon ble elevene enige om å kva-
drere begge sider av likningen, og multiplisere 
med tallet 3, slik likningen til slutt ble

 3x 2 + 12x + 12 = 0.

Her bruker læreren og elevene en strategi som 
Watson og Mason (2002, s. 244) kaller «burying 
the bone»:

… concealing the essence of a mathematical 

situation (in this case, the value of x) and 
thus experiencing a mathematical structure. 
Such a strategy could be used wherever stu-
dents are expected to learn a technique that 
involves simplification or transformation of 
a structure.

Vi mener en slik strategi bidrar til en dypere 
forståelse av likninger i den forstand at elev-
ene blir mer bevisste på hvorfor de skal ta den 
omvendte operasjonen i løsningsprosessen, og 
som en påminnelse om at det er dette de fak-
tisk gjør. Noen av elevene oppdaget gjennom sitt 
arbeid med å generere egne eksempler, at det å 
kvadrere likningen avstedkommer nye (og even-
tuelt falske) løsninger.

Hensikten med å jobbe med elevgenererte 
eksempler akkurat i denne klassen, var å kon-
solidere kunnskapen elevene allerede hadde om 
likninger. Det går selvfølgelig også an å tenke 
seg å la elevene generere eksempler i en tidligere 
fase i læringsforløpet, slik det for eksempel er 
beskrevet i Dahlberg og Housman (1997).

Elevenes arbeid med oppgavene
Elevene ble nå delt inn i par, og var klare til å 
begynne å arbeide med elevgenererte eksem-
pler. De ble umiddelbart interessert i oppgavene, 
begynte å diskutere problemstillinger og arbei-
det veldig godt. De fleste elevene begynte å lage 
sine egne eksempler ved å velge samme metode 
som ble vist i gjennomgangen. På bakgrunn av 
elevbesvarelsene vi samlet inn etter fagdagen, 
valgte vi ut noen elever som vi intervjuet i til-
legg. Vi vil her presentere noen av elevbesvarel-
sene, og gjengi utdrag fra intervjuer hvor elevene 
forklarer løsningsstrategiene sine.

Oppgave 1a
Lag et eksempel på en likning hvor x = –1 er en 
løsning. Vis at løsningen er riktig.

De fleste parene valgte den samme strategien 
som ble brukt i de eksemplene læreren innledet 
med. De startet med å skrive likningen x = –1, 
la til 1 på begge sider, for så å multiplisere med 
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(x + 1), eller kvadrere på begge sider.
Ett par valgte en litt annerledes start ved å 

dividere med x før de kvadrerte. Resten av løs-
ningen fulgte det samme mønsteret som de 
andre parene brukte (se figur 1).

Et annet par hadde valgt å starte annerledes, 
men uten å forklare hvordan de tenkte. De skrev 
likningen 2x(x 2 + 1) = 4x, og løste den med en 
grafisk kalkulator. De har kanskje multiplisert 
likningen (x 2 + 1) = 2 med 2x?

Oppgave 2b
Lag et eksempel på en likning som ikke er lineær 
der x = –1 er eneste løsning. Vis at løsningen er 
riktig.

Det var interessant å observere de ulike løs-
ningsstrategiene som elevene viste. Flere tok 
utgangspunkt i uttrykket x + 1 og multipliserte 
dette enten med x + 1 eller med et andregrads-
uttrykk uten røtter. To par valgte å sette opp en 
eksponentiallikning. Det var ikke alltid like lett 
å se hvordan elevene hadde tenkt. Mange av de 

skriftlige elevbesvarelsene bestod bare av den 
likningen de hadde funnet, gjerne med et løs-
ningsforslag på denne.

Ett par brukte GeoGebra til å tegne grafen 
til funksjonen f gitt ved f (x)= 20/x + 1 og flyt-
tet grafen til de hadde funnet skjæringspunktet 
mellom grafen og x-aksen (se figur 2).

Vi synes denne strategien var så interessant at 
vi i etterkant intervjuet disse elevene. Her er et 
kort utdrag fra intervjuet:
Lærer: Hvorfor valgte dere å starte med funk-

sjonen f (x)= 20/x + 1?
S og O: Vi ville starte med et annet uttrykk 

i denne oppgaven, det er kjedelig å 
bruke det samme eksemplet igjen.

Lærer: Hvorfor valgte dere å bruke GeoGe-
bra?

S: Jeg bruker omtrent alltid GeoGebra 
når jeg skal løse en oppgave. I dette 
tilfellet tegnet vi kurven, og flyttet 
den til vi fant den gitte løsningen og 
likningen; veldig lett!

Figur 1

Figur 2
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O: Jeg bruker ikke GeoGebra særlig 
ofte, og jeg ville ikke løst oppgaven 
på denne måten selv. Kanskje jeg skal 
bruke graf for å illustrere mer.

Oppgave 3
Lag et eksempel på en likning som ikke er en 
andregradslikning og som har x = 1 og x = 3 
som løsninger. Vis at løsningen er riktig.

De fleste elevene startet med likningen  
(x – 1)(x – 3) = 0. Noen multipliserte likningen 
med et uttrykk som gav en ekstra løsning. Andre 
brukte den samme likningen de hadde brukt i 
en tidligere oppgave, eller multipliserte med et 
uttrykk som ikke gav en ekstra løsning. Paret 
som brukte GeoGebra i eksemplet over, valgte 
igjen en helt annerledes og interessant løsning 
(se figur 3). 
Lærer: Hvorfor startet dere med en sinus-

kurve for å løse denne oppgaven?
S: Jeg kjenner til radianer fordi omkret-

sen av en sirkel er 360° = 2p, og da 
vet jeg at sin x = 0 når x = p, derfor 
multipliserte jeg med p.

O: Jeg lærte noe nytt, jeg har aldri hørt 
om sinuskurven.

Lærer: Hvordan lærte du om sinuskurven?
S: Når jeg lærer noe nytt, for eksempel 

sinus eller n !, vil jeg finne ut hvordan 
det ser ut grafisk. Jeg visualiserer alt, 
jeg lager mentale bilder. Jeg konstru-
erer begreper, uttrykk etc, for å se 
hvordan matematikken virker, jeg 
tenker på matematikk som en måte å 
tenke på. GeoGebra hjelper meg til å 

se hvordan matematikken ser ut, å se 
bildene.

O: Jeg tror det vil være nyttig for meg å 
bruke grafer, figurer til å illustrere. 
Det er viktig å visualisere, jeg forsto 
oppgaven.

Avslutning
Ved å lytte til elevene mens de jobbet med opp-
gavene overhørte vi mange gode diskusjoner. 
En elev utbrøt for eksempel på et tidspunkt: 
«Aha! Når du multipliserer en likning med  
x – 3, vil likningen få en ekstra løsning.» Opp-
gavene hadde en lav inngangsterskel. Dette 
medførte at alle elevene kom fort i gang og 
arbeidet veldig bra. 13 av elevene svarte på et 
spørreskjema i etterkant av fagdagen. Alle 13 
var positive til å arbeide på denne måten, og vi 
fikk svar som «Kreativt, og utfordrende på en 
ny måte.» og «Det krevde en ny type forståelse 
for stoffet. Jeg synes det er en bra avveksling til 
de vanlige oppgavene.» Elevene var delt i for-
hold til om de foretrakk å lage egne eksempler, 
eller å arbeide med oppgaver fra læreboken. En 
skriver: «Jeg lærer best av å lage egne oppgaver. 
Det er hovedsakelig fordi vi til vanlig ikke gjør 
det, og det er bra å jobbe på forskjellige måter.» 
En annen svarer: «Eg synes at eg har lært mye 
av begge deler! Lager vi våre egne oppgaver, så 
må vi forstå stoffet vi lager oppgaver fra. Men 
når vi arbeider med oppgaver fra læreboken, så 
prøver man å lære seg stoffet.» Vi spurte også 
elevene om de ville likt å arbeide mer med å lage 
egne oppgaver. En elev svarte slik: «Ja, men ikke 
i forkant av prøver, da er det bedre å se i lære-

Figur 3
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boken.» En annen skriver: «Ja, det hadde vært 
lurt å jobbe med dette litt mer. Det er virkelig 
lærerikt.»

Vi opplevde at elevene snakket matematikk 
med hverandre på en naturlig måte. Det er ikke 
lett å lage en undervisningssituasjon hvor elev-
ene føler seg komfortable med å snakke matema-
tikk med medelever. Derfor var det inspirerende 
å lykkes i å lage en situasjon hvor samtalen dreier 
seg om mer enn «hvordan har du gjort oppgave 
3a?» Elevene i R1-gruppen ble både engasjerte 
og motiverte da de arbeidet med å lage sine 
egne matematiske eksempler. Vi har stor tro på 
at dette kan være en måte å variere, og forbedre 
undervisningen på både i videregående skole og 
i grunnskolen. 

Nedenfor følger samtlige av oppgavene fra 
første fagdag i den rekkefølgen de ble gitt til 
elevene.

Oppgave 1
a) Lag et eksempel på en likning der x = 1 er 

løsning. Vis at løsningen er riktig. 
b) Lag et eksempel på en likning der x = 1 og x 

= 3 er løsninger. Vis at løsningen er riktig.

Oppgave 2
a) Lag et eksempel på en likning som ikke er 

lineær der x = –1 er løsning. Vis at løsnin-
gen er riktig.

b) Lag et eksempel på en likning som ikke er 
lineær der x = –1 er eneste løsning. Vis at 
løsningen er riktig.

Oppgave 3
Lag et eksempel på en likning som ikke er en 
andregradslikning, og som har x = 1 og x = 3 
som løsninger. Vis at løsningen er riktig

Oppgave 4
a) Finn en irrasjonal likning der x = 3 er løs-

ning. Vis at løsningen er riktig.
b) Finn en irrasjonal likning der x = 3 og  

x = 5 er løsninger. Vis at løsningen er riktig.

Oppgave 5
Lag et eksempel på en ulikhet som har følgende 
løsning: L = ·0,5, 4Ò. Vis at løsningen er riktig.

Oppgave 6
Lag et uttrykk som har denne fortegnslinjen og 
vis at uttrykket er riktig.

–1 2,5

Oppgave 7
Lag et eksempel på en ulikhet som har følgende 
fortegnslinje, bestem løsningsmengden og vis at 
løsningsmengden er riktig.

–3 20
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Monica Langeland

Detektiver i tallsystemer
Matematikkens betydning for samfunns-
utviklingen er velkjent for de fleste av oss, men 
lærebøker i matematikk gir ofte bare små drypp 
fra matematikkens historie. Det er viktig å over-
bevise elevene om at matematikk har en lang 
og samfunnsmessig nyttig historie og at mange 
av fortidens «underverker» ikke kunne ha vært 
bygget uten store kunnskaper i matematikk.  
Det kan være nyttig for elevene å se at proble-
mer de selv strever med også har vært proble-
matiske historisk. 

Jeg bestemte meg derfor for å lage et under-
visningsopplegg om ulike historiske tallsyste-
mer. Jeg har selv prøvd det ut på 8. trinn, men 
mener at det fint kan brukes både på høyere og 
lavere trinn. Tallsystemene elevene fikk kjenn-
skap til var: babylonsk, egyptisk, kinesisk, maya 
og romersk. I tillegg til å vise hvordan mennes-
ker i ulike deler av verden har bygget opp sine 
tallsystemer, gir dette utvalget eksempel på 
additivt tallsystem, multiplikativt tallsystem 
og posisjonssystem, og en blanding av to eller 
flere av disse. Det er nyttig for elevene å se at 
også andre måter å bygge opp et tallsystem på 
enn posisjonssystemet fungerer.

Oppstart
Før vi satte i gang med de historiske tall-
systemene hadde elevene arbeidet grundig med 
oppbyggingen av titallsystemet. For å sette de 
ulike tallsystemene inn i en kontekst valgte jeg 
å fortelle og vise bilder fra de ulike samfunnene 
hvor tallsystemene ble brukt. Jeg fokuserte da 
på monumentale byggverk som mayapyrami-
der, Istharporten i Babylon, den kinesiske mur 
osv. Nøyaktigheten og dimensjonene til disse 
byggverkene setter i gang tanker om hvordan de 
har greid å bygge dette for flere tusen år siden. 
Dette gir en fin innfallsvinkel til å snakke om 
nødvendigheten av matematikk. 

Stasjoner
I stedet for å fortelle elevene hvordan de ulike 

Monica Langeland
Ny Krohnborg skole
monica.langeland@bergen.kommune.no

Figur 1. Kheopspyramiden i Egypt: kvadratisk 

grunnflate med sidelengder 230 m. Høyde: 146 m  

(ca. 10 m lavere i dag). Gravmonument/kammer til 

Farao Kufu (Kheops på gresk).
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tallsystemene var bygget opp, ville jeg at elev-
ene skulle finne dette ut selv. Elevene ble delt 
inn i grupper på 3–4 elever. De arbeidet på 5 
stasjoner som omhandlet de historiske tall-
systemene. Elevene var detektiver som ved hjelp 
av eksempler på hvordan noen tall ble skrevet 
skulle prøve å finne ut hvordan tallsystemene 
var bygget opp.

På hver stasjon hadde jeg på forhånd laget 
laminerte ark som gav eksempel på ulike tall 

skrevet i et fremmed tallsystem (figur 4). Jeg 
hadde med vilje ikke gitt eksempel på høye tall 
på dette stadiet. Elevene fikk utlevert et utfyll-
ningshefte der hvert land fikk en side, og hver 
side var delt inn i tre kolonner(figur 5). I kolon-
nene skal elevene både forklare med ord og vise 
med symboler oppbyggingen av tallsystemene. 
Dette viste seg å være nyttig siden det fikk i gang 
diskusjonen rundt bordet. Elevene var tvunget 
til å sette ord på det de hadde funnet ut, og alle 
var svært ivrige i denne perioden. Gjennomgan-
gen etterpå viste at absolutt alle elevene hadde 

Figur 4. 

Land/

kultur

M

A

Y

A

E

N

E

Forklar 
oppbygging 
av tall-
systemet 
med ord

14 skrevet i 
tallsystemet

Figur 5.

Figur 2. Pyramiden med verdens største volum finnes i 

Mexico. Grunnflate: 450×450 m. Høyde: 60 m. Selv om 

pyramidene varierte i form og størrelse, var alle templer.

Figur 3. Ishtarporten var en av byportene i Babylon. 

Den var ca. 20–24 m bred og 250 m lang, og 

oppkalt etter gudinnen Ishtar. Hvert nyttår gikk lange 

prosesjoner gjennom porten, som endte med en svært 

viktig religiøs fest.
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greid å skrive 14 i alle tallsystemene. Det var 
også mange gode beskrivelser av hvordan tall-
systemene var bygget opp. Selv om begrepene 
og formuleringene var mangelfulle, kunne en 
skjønne at elevene hadde forstått viktige trekk 
ved oppbyggingen. Dette overrasket meg noe 
siden jeg overhodet ikke gav hjelp/hint til elev-
ene verken før eller underveis. 60 % av elevene 
jeg testet opplegget på er minoritetsspråklige, 
og en tredel av elevene hadde mindre enn to år 
i Norge. Mange av disse strever forståelig nok 
i hverdagen med teksttunge oppgaver, men 
blomstret opp da de fikk avdekke mønster i 
disse ukjente tallsystemene. Elevmassen stilte 
plutselig likt, uavhengig av språkbakgrunn.

Figur 6.

Etter stasjonene hadde vi en felles gjennomgang 
på tavla. Elevmedvirkningen var stor, også blant 
de minoritetsspråklige. Vi kom da frem til en 
oversikt over tallsystemenes oppbygging (se 
oversikten i nettversjonen av artikkelen på Tan-
gentens nettside). Her må en selvsagt ta hensyn 
til ordvalg ut fra alderstrinn. Det vil også være 
lurt å vise en del flere eksempler på tall, og hvor-
dan de fremkommer, enn det jeg har gjort her.

Spill
Jeg ønsket å avslutte arbeidet med en morsom 
aktivitet, men med et faglig innhold. Valget falt 
da på å lage et spill om de fem tallsystemene. 
Elevene ble delt inn i grupper der de skulle sam-
arbeide for å finne svar på spørsmål. Jeg hadde 
på forhånd laget åtte spørsmål om de historiske 

tallsystemene. Jeg valgte å lage to kategorier: 
«Hvilket tallsystem?» og «Hvilket tall?» I hver 
kategori formulerte jeg spørsmål av ulik van-
skegrad. Eleven kunne velge kategori og vanske-
grad. Spørsmålene som gir 25 poeng er lettest og 
de som gir 100 poeng er vanskeligst (se figur 9). 
Spillet begynner med at en av gruppene velger 
kategori og vanskegrad. Dersom f.eks. «Hvilket 
tall» med vanskegrad 50 blir valgt (se figur 7), 
ville jeg skrevet opplysning 1 på tavla ( ). 
Alle gruppene har nå mulighet til å svare, men 
gruppen som svarer først får alle poengene. 
Dersom ingen grupper greier å svare, leser jeg 

Poeng Hvilket 
tallsystem?

Hvilket 
tall?

25

50 221 (f.eks. 
gruppe 3)

75

100

Figur 9.

Hvilket tall?

 

–  De loddrette strekene er enere og 
hundrere

– Tallet består av 2 loddrette streker i 
hundrerposisjon, 3 vannrette streker 
i tierposisjon og 3 loddrette streker i 
enerposisjon.

Figur 7. «Hvilket tall»  50p (Svar: 221).

Hvilket tallsystem?

– De brukte tallsystemet til å regne ut hvor 
planeter befinner seg på himmelen.

– Tallsystemet består av 3 tegn

– De har et eget symbol for 0.

Figur 8. «Hvilket tallsystem» 75p (Svar: Maya).
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opplysning 2, osv. Gruppen som svarer riktig får 
poengene, og velger ny kategori og vanskegrad. 
Etter hvert som det blir svart riktig noterer jeg 
gruppenavnet til de som har svart riktig i tabel-
len.

Når alle kategoriene og vanskegradene fra 
tabellen under er valgt og besvart, kan vinner-
gruppen kåres. 

Erfaringer fra gjennomføringen
Den mest vellykkede delen av opplegget var 
detektivoppgaven, der elevene skulle prøve 
å forstå de fremmede tallsystemene. Her var 
gruppene ferdige tidligere enn jeg hadde bereg-
net. Dette sier kanskje noe om menneskets 
evne til å se mønster. Jeg ser det også som en fin 
øvelse i å tenke utradisjonelt. Her hjalp det ikke 
med innøvde metoder, men en måtte tenke selv. 
Etter detektivoppgaven lot jeg elevene arbeide 
med å skrive tall i de ulike tallsystemene  Dette 
fungerte godt, og det var stor aktivitet i elev-
gruppen. Jeg lot deretter elevene fordype seg i 
ett av tallsystemene (dette blir ikke omhandlet 
her), før emnet ble avsluttet med spillet omtalt 
over. Spill appellerer generelt til elever med 
konkurranse instinkt, og er ofte en bra taktikk 
for å få flere gutter aktive. Det var også en ufor-
mell sjekk for meg på hva elevene husket. 

Kilder:
Holme, A. (2008). Matematikkens historie 1, 

2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget.
Eves, H. (1990). An Introduction to the history 

of Mathematics, 6th edition, Philadelphia: 
Saunders College.

Laughton, T. (1999). Mayaene: myter, kunst og 
levende symboler. Oslo: Grøndal Dreyer.

Selv om vi har mange relevante oppgave-
typer med gode kvaliteter, er det stadig rele-
vant å utvikle oppgavekulturen. En oppgave 
vil aldri kunne være god for alle bare i kraft av 
seg selv i en læringskontekst. Men den kan bli 
god i et samarbeid mellom lærer og elever, når 
f. eks. lærer ser kvaliteter i oppgaven, inviterer 
elevene med på utforsking og elevene tar imot 
invitasjonen og sammen ser oppgaven som en 
god utfordring. 

Lett tilgjengelig oppgaver på internett og i 
bøker gir oss rik tilgang på mange ulike opp-
gaver.  Men å lage en oppgave selv kan også være 
svært verdifullt. Da kan vi få med oss nøyaktig 
det poenget som vi ønsker med oppgaven og 
vi kan forholde oss enda mer bevisst til elev-
ens arbeid med oppgaven. Klarer vi til og med 
å engasjere elevene i prosessen med å lage gode 
oppgaver, ja da er vi kommet et godt stykke på 
vei mot en bedre oppgavekultur.

(fortsatt fra side 1)
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Ole Enge, Anita Valenta

Argumentasjon og regnestrategier
Undersøkelser (se for eksempel Boaler, 2008) 
viser at det er en stor forskjell på hvilke oppfat-
ninger matematikere og folk flest har om mate-
matikk. Mens matematikere fremhever fagets 
resonnerende natur, problemløsning og krea-
tivitet, beskriver folk flest matematisk arbeid 
som noe som dreier seg om å huske regler, og 
å huske hvordan de skal brukes riktig. Det er 
ingen andre fag der forskjellen er så stor i hvor-
dan fagets natur oppfattes av de som jobber med 
faget og de som ikke gjør det. Når folk flest skal 
regne ut et regnestykke som for eksempel 245·23 
eller 20011 – 9875, setter de som oftest i gang 
med et oppsett de har lært på skolen, prøver å 
huske alle stegene, og å bruke dem i riktig rekke-
følge. Fremgangsmåten fører frem til et svar som 
ikke på noen måte blir vurdert i forhold til de 
involverte tallene, eller operasjonen som skulle 
gjennomføres. De fleste matematikere i under-
søkelsen Boaler (2008) refererer til, starter med 
å se på tallene og tenke gjennom hva som kan 
være mulig og fornuftig med de gitte tallene og 

den gitte operasjonen. Ofte ser de seg ikke ferdig 
med oppgaven når de kommer frem til svaret, 
men prøver å finne en mer effektiv strategi enn 
den første. Et vanlig, kjedelig regnestykke kan 
bli til en lek og matematisk utforskning. 

Det å kunne regne i matematikk innebærer 
mer enn å kunne følge et oppsett, selv om man 
husker det riktig og kommer fram til et riktig 
svar. I Læreplanverket for kunnskapsløftet (KD, 
2006) fremheves det at elevene i barneskolen 
bør utvikle og bruke varierte strategier i reg-
ning, både i hoderegning og skriftlig regning. 
I denne prosessen skal elevene kunne utnytte 
tabellkunnskaper, egenskaper til de invol-
verte tallene, samt sammenhenger mellom de 
ulike regne operasjonene. Videre skal elevene 
kunne forklare beregninger og fremgangsmå-
ter og argumentere for disse. Strategier man 
har ut viklet selv, som man har begrunnet og 
argumentert for, trenger ikke huskes som regler 
– de kan alltid gjenskapes om man er i tvil om 
hvordan de brukes. Å regne gjennom, å vur-
dere tallene og bruke deres egenskaper, finne en 
fornuftig måte å angripe problemet på, tegne, 
undersøke, resonnere og argumentere. Alt dette 
handler om mer enn å regne på en måte som er i 
samsvar med det faget handler om – det handler 
om lære å tenke matematisk, gjøre matematikk 
generelt.

Det ligger i matematikkens natur at en alltid 
skal kunne argumentere for en fremgangsmåte/

Anita Valenta
Høgskolen i Sør-Trøndelag
anita.valenta@hist.no

Ole Enge
Høgskolen i Sør-Trøndelag
ole.enge@hist.no



4/2011 tangenten28

strategi. Et slikt argument skal være slik at det 
ikke gir rom for tvil om at strategien fører frem, 
og at den gir en riktig konklusjon, et riktig svar. 
Et annet element som kjennetegner matematikk 
er generalisering. Det er sjeldent man er interes-
sert i en strategi som gjelder bare for de tallene 
som er gitt i en konkret oppgave. Det man er 
interessert i er om strategien kan brukes mer 
generelt, gjelder den for alle tall, eller gjelder den 
kanskje bare tall av en spesiell type? Og hvis den 
kun kan benyttes for spesielle tall, hvilke er det 
og hva er spesielt med dem? Videre prøver man 
gjerne å se om strategien virker for andre mate-
matiske operasjoner, eller om den må justeres.

I denne artikkelen skal vi se på hva som kan 
være elementer av matematisk tenking når man 
regner på barnetrinnet, og hvordan det kan 
legges til rette for at elevene utvikler varierte 
regnestrategier som de klarer å argumentere 
for og bruke fleksibelt. Her starter vi med selve 
kjernen i alt matematisk arbeid, det vil si mate-
matisk argumentasjon (Kilpatrick, Swafford & 
Findell, 2001, s. 129). Vi vil se nærmere på hva 
det innebærer å argumentere for en utregning 
i oppgaver som er «rene regneoppgaver», altså 
oppgaver av typen 26 + 37, 32 – 14 eller 12 · 4. 

Fremgangsmåte kontra argumentasjon
Vi er på 2. trinn og elever jobber med oppgaven 
31 + 26. En av elevene, Mari, skriver følgende:

 31+26  30+27  57

Læreren spør hvordan hun har tenkt. Mari sier: 
«Jeg flyttet 1 fra 31 til 26. Da blir det 30 + 27, og 
det er lettere å regne da – det blir 57.»

Det er åpenbart for oss lærere at Mari bruker 
en strategi som både fungerer i den gitte oppga-
ven og som kan brukes generelt i addisjon av to 
vilkårlige tall. Dermed kan vi lett tenke at det 
Mari sier er en forklaring og argumentasjon for 
fremgangsmåten. Men har Mari egentlig argu-
mentert for hvorfor denne strategien virker i den 
gitte oppgaven og generelt, eller har hun bare 
fortalt HVA hun har gjort og ikke hvorfor? 

Vi kan ta en liten test: Vi kan tenke oss at 

Mari jobbet med 31 – 26 i stedet, og at hun sa 
at man kunne flytte 1 fra 31 til 26; da får man 
30 – 27 og det blir 3 slik at svaret på 31 – 26 
blir 3. Vi ser at svaret blir feil og at strategien 
ikke virker, og dermed forstår vi at Maris argu-
mentasjon i subtraksjonsoppgaven ikke holder. 
Hennes argumentasjon i addisjonsoppgaven er 
av samme typen, og da må vi vel si at hennes 
argumentasjon heller ikke der kan betraktes 
som gyldig matematisk argumentasjon, selv 
om strategien hun bruker virker i addisjon. 
Spørsmålet som kan lede oss videre til en gyldig 
matematisk argumentasjon her er: «Hvordan 
visste du at du kunne gjøre det slik, at det blir 
samme svar når du flytter 1 fra det ene tallet til 
det andre tallet i et addisjonsstykke?»

En mulig argumentasjon her ville vært 
av typen: «Hvis Martin har 31 biler og Stian 
har 26, og vi skal se på hvor mange de har til 
sammen, blir det like mange biler til sammen 
selv om Martin gir en bil til Stian. Derfor har 
31 + 26 samme svar som 30 + 27.» Eller «Hvis 
man har to bunker med noe og så ser man på 
hvor mye det blir til sammen, blir det like mye 
til sammen hvis vi flytter ett element fra den ene 
bunken til den andre.» (Se figur 1.)

Figur 1. 

Vi ser i begge utsagn ovenfor at addisjon 
kommer tydelig frem – det er to mengder og det 
er spørsmål om antall til sammen. Videre ser vi 
klart at «det å flytte 1» vil virke i alle addisjons-
stykker med positive tall, uansett hvilke tall det 
gjelder. Denne generaliseringen er inkludert i 
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det andre utsagnet i og med at det ikke diskute-
res noen spesielle tall, men bare «to bunker med 
noe» (altså hvilke som helst positive tall). Også i 
det første utsagnet er det åpent for å gjøre gene-
raliseringen – bytter vi ut tallene 31 og 26, ser 
vi nemlig lett at konklusjonen ikke blir påvirket 
av det. Argumentasjonen ovenfor åpner også for 
en videre generalisering: vi ser at det går fint «å 
flytte mer enn 1» fra det ene tallet til det andre, 
svaret blir det samme. I talleksemplet vi ser på 
her, betyr det at 31 + 26 = 30 + 27 = 20 + 37 = 
17 + 40 = osv.

Hvis vi skal argumentere for at man ikke kan 
flytte 1 fra det første tallet til det andre tallet 
i subtraksjon, kan man se for seg en mengde 
biler. Noen biler blir så tatt bort, og spørsmålet 
er hvor mange som er igjen. Hvis totalen går 
ned, og det som tas bort øker, ser vi at «det som 
er igjen» blir endret som vi kan se i figur 2.

Figur 2.

Strategien kan ikke virke i subtraksjon, og det 
kan vi se uten at vi trenger å regne ut og sjekke, 
og uten at vi trenger å forholde oss til noen 
konkrete tall i det hele tatt. Vi ser at den ikke 
vil gjelde for noen tall. Det å regne ut og se at 
svaret blir feil, gjør at vi kan si at strategien er 

feil. Likevel gir argumentasjonen ovenfor oss 
også et bilde for hva som blir feil og hvorfor, 
og det gir oss også en mulighet til å se hva som 
kan endres i strategien slik at den virker. For 
eksempel, endrer vi strategien til «ta bort 1 fra 
begge tallene», ser vi lett at denne virker. Mer 
generelt er det lett å se at «ta bort eller legge til 
samme tall til begge tallene i en subtraksjon» vil 
virke i subtraksjon).

Når man begrunner og argumenterer for en 
strategi, må man skille mellom 
– selve strategien, dette er hva har man gjort,
– argumentasjonen, dette er hvorfor man kan 

gjøre det, hvordan vet man at det går an å 
regne slik. 

I matematikkundervisningen må vi legge 
vekt på å komme «bak» regnestrategier, vi må 
komme fram til argumentasjoner for at strate-
gier er matematisk korrekte. 

Man kan si at argumentasjonen ligger bak en 
strategi, og er grunnlaget for vårt valg av fram-
gangsmåte. Før vi går inn i en drøfting om hva 
dette grunnlaget kan være i «rene regneoppga-
ver», ser vi på to eksempler innen multiplika-
sjon.

I oppgaven 12 · 4 kan en strategi være å dele 
opp 12 i 10 pluss 2 og multiplisere ledd for ledd, 
10·4 + 2·4. Argumentasjonen bak denne stra-
tegien kan være at man ser for seg hva 12·4 kan 
stå for. For eksempel kan vi tenke på 12 poser 
med 4 ting i hver pose. For å finne det totale 
antallet, kan vi først finne ut hvor mye det er i 
10 poser, og deretter legge til antallet i de reste-
rende 2 posene, se figur 3.

En mulig strategi for å regne ut 20·6, er å 
bruke at 20·6 = 2·60, altså «flytte 0»-strategien. 
En argumentasjon for denne strategien kan 
være at man tenker 20 poser med 6 ting i hver 
pose. For å finne det totale antallet, kan man 

Figur 3.
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slå sammen 10 og 10 poser i esker. Da får man 
2 esker med 10·6=60, som vil si 60 ting i hver 
eske. Siden ingenting er lagt til eller tatt bort, 
ser man da at man KAN flytte 0, at 20·6 ER LIK 
2·60 (se figur 4). 

Bildet viser at det ikke er noe spesielt med 
disse tallene her. Så lenge et av tallene i en mul-
tiplikasjon har 0 på enerplassen, kan man «flytte 
0». Gjennom et slikt bilde og dets generalisering 
har man dermed en generell argumentasjon for 
denne framgangsmåten.

Å argumentere for regnestrategier
Hva kan være et matematisk holdbart argument 
for en regnestrategi? En lærer i barneskolen 
må kjenne til ulike måter elever argumenterer 
på, og kunne vurdere om argumentasjonen 
er gyldig. Schifter, Bastable og Russell (2008) 
beskriver fire ulike argumentasjonsmåter, der 
to er matematisk gyldige. Carpenter, Franke 
og Levi (2003) har også en tilsvarende katego-
risering og drøfting av måter å argumentere 
på. Nedenfor skal vi se nærmere på argument-
asjonsmåter beskrevet av Schifter et. al. (2008). 
Deres kategorier er generelle i utgangspunktet, 
og beskriver argumentasjonsmåter i arbeid med 
tall generelt. Her vil vi derimot spesielt vise til 
argumentering for regnestrategier. Merk at det 
kun er strategi 3 og 4 som er matematisk gyl-
dige. 

1. Referere til autoriteter som lærer, læreboka, 
regelboka og foreldre. På spørsmålet om hvorfor 
man gjør slik man gjør og hvordan man vet at 
det blir riktig svar, viser elevene ofte til at lære-
ren har vist at det er slik det skal gjøres, eller 

at det står i en bok. Det er viktig for elevenes 
holdning til matematikk at de opplever at det 
finnes en forklaring bak reglene og regnestrate-
giene, og at de sjøl kan være med å utvikle slike 
forklaringer.

2. En av de vanligste formene for argumentering 
brukt av elevene i barneskolen er utprøving på 
konkrete eksempler, der elevene sjekker på et 
eller flere eksempler at en strategi virker. For 
eksempel når man skal argumentere for at det 
går an «å flytte 0» i multiplikasjon, kan elev-
ene regne ut et eller flere eksempler på en annen 
måte (uten å bruke «flytte 0») før de konklu-
derer med at det går an bare å flytte 0. Å regne 
ut og sjekke ett eller flere eksempler er ikke et 
holdbart matematisk argument, da vi aldri vil 
klare å sjekke noe for «alle tall». Så lenge man 
ikke vet hvorfor strategien virker, vet man ikke 
i hvilke tilfeller den virker, og om den virker 
generelt. At det ikke hjelper å sjekke noe på 
eksempler, selv om man sjekker hundrevis av 
eksempler, kan være utfordrende for elever, men 
samtidig er det en så grunnleggende matematisk 
tankegang at det ikke bør nedprioriteres. Tvert 
imot vil det å fremheve dette helt fra barnetrin-
net, danne et grunnlag for videre matematikk-
læring, spesielt i forhold til algebra som er et 
område elever bruker å ha store problemer med 
(Carpenter, Franke & Levi, 2003). Spørsmålet 
er om det går an å gjøre det så tidlig i skolen, og 
i så fall hvordan?

3. Typen argumentasjon som vi brukte ovenfor 
for å argumentere for de ulike regnestrategi-
ene (med bunker, biler, poser), kalles ofte for 

Figur 4.
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et representasjonsbevis. Argumentasjon som 
bygger på en tegning, bruk av konkreter eller 
en regnefortelling, kalles for et representasjons-
bevis hvis representasjonen (det man viser med 
tegningen, konkreter eller regnefortellingen) 
oppfyller følgende kriteria:
– Betydning av den involverte operasjonen 

er representert tydelig i tegningen, konkre-
tene eller regnehistorien.

– Representasjonen kan bli generalisert/ 
tilpasset til å gjelde for en hel klasse eksem-
pler, for eksempel alle hele tall.

– Strategien det argumenteres for kommer 
tydelig frem i representasjonen og kon-
klusjonen, og om strategien virker eller 
ikke følger av representasjonen.

Ser vi tilbake på argumentasjonene vi har frem-
stilt for de ulike regnestrategiene, er det tydelig 
at disse kriteriene er oppfylt og at vi argumen-
terer gjennom representasjonsbevis. I argumen-
tasjonen om «å flytte 0» i multiplikasjon, starter 
vi med et bilde der betydning av multiplikasjon 
er fremhevet. I og med at vi har multiplikasjon 
med positive hele tall, kan vi tenke oss «poser 
med samme antall ting i hver pose» som repre-
senterer multiplikasjonsstykket. Representasjo-
nen tar utgangspunkt i de gitte tallene, 20 poser 
med 6 ting i hver pose, men kan tilpasses til å 
gjelde hvilke som helst positive heltall der et av 
tallene består av bare tiere (0 på enerplassen). 
Omgruppering – ti poser i en eske, ingenting er 
lagt til, ingenting er tatt bort – fører tydelig til 
konklusjonen at strategien «å flytte 0» holder i 
alle overnevnte regnestykker.

4. Den siste måten å argumentere på for regne-
strategier er gjennom bruk av algebraisk nota-
sjon og bygging på egenskaper ved operasjoner 
som allerede er bevist. La oss anta at elevene 
har argumentert tidligere for den assosiative 
egenskapen til multiplikasjon, altså at (a·b)·c 
= a·(b·c), der a, b og c er tre vilkårlige tall. Vi 
kan nå betrakte 20·25 som (2·10)·25, og ved å 
bruke den assosiative egenskapen, ser vi at dette 

blir det samme som 2·(10·25) på samme måte 
som i «å flytte 0»-strategien. Mer generelt kan 
man si at et tall som består av bare tiere kan 
skrives som a·10. Hvis et slikt tall skal ganges 
med et annet tall, la oss kalle det c, så er stra-
tegien med «å flytte 0» et spesialtilfelle av den 
assosiative egenskapen: (a·10)·c = a·(10·c). Her 
argumenter vi for strategien ved å bygge på noe 
som er tidligere bevist, og siden strategien skal 
vises generelt innebærer det bruk av algebra-
iske symboler. På barnetrinnet er det gjerne 
slik at det som skal argumenteres for er «helt i 
bunnen», og vi har ikke så mye vi kan bygge på. 
I oppgaven der vi ser på 12·4 og bruker strate-
gien med å dele opp 12 i 10 og 2, er det egentlig 
en grunnleggende egenskap ved multiplikasjon 
(distribusjon) vi prøver å argumentere for, og 
dermed er det ikke mulig å bygge på noe. En 
annen utfordring er den algebraiske notasjo-
nen som må til for å argumentere for strategien 
generelt. I en overgangsfase kan man skrive «et 
tall» eller noe tilsvarende i stedet for symboler 
som a, når man diskuterer om noe som gjelder 
generelt for alle tall. Dette vil da være en over-
gang til mer algebraisering av regning når man 
nærmer seg ungdomsskolen. 

I denne artikkelen ønsket vi å se nærmere 
på argumentasjon og utvikling av regnestrate-
gier tidlig i skolegangen. Som det kommer frem 
i drøftingen ovenfor, har representasjonsbevis 
en svært viktig rolle her. Representasjonsbevis 
er matematisk gyldige, og gir samtidig et bilde 
som åpner for en forståelse for hva de ulike 
operasjonene står for. Videre inviterer de til en 
vurdering av ulike strategier både i forhold til 
operasjonen og de involverte tallene. Om stra-
tegien ikke virker, kan man gjennom bruk av 
representasjoner ofte få et bilde på hvorfor den 
ikke virker.

Å tenke på et regnestykke som et bilde eller 
regnefortelling, for eksempel to bunker som slås 
sammen i addisjon, eller som poser med samme 
antall i hver pose i multiplikasjon, gir også 
mulighet til å gjøre overslag og å vurdere svar. 
Mange elever tenker ubevisst på noen bilder av 
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regnestykker når de skal komme med et over-
slag, regne skriftlig eller regne i hodet. Disse bil-
dene er grunnlaget for tallforståelse og regning, 
og som vi har sett, åpner de for dyp matematisk 
tenking, argumentasjon og generalisering tidlig 
i skolegangen. Dermed er de et av de viktigste 
redskapene vi har når vi skal tenke matematisk 
i regning, og det er viktig at elevene tar i bruk 
disse bildene som redskaper mer bevisst. 
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Maria Wærn

Matematik i kubik
Här följer ett underbart problem som låter gym-
nasieelever föra matematiska resonemang om 
mönster, modeller, funktioner och matematiska 
generaliseringar. 

En kub ramlar ned i en burk med Falu röd-
färg och plockas genast upp för att torka.

Därefter skärs den i mindre kuber som 
kommer att ha några eller inga sidor rödfär-
gade.

Gör en tabell som visar antalet snitt, det 
totala antalet bildade småkuber, antalet små-
kuber med ingen och med en, två, tre, fyra eller 
fler rödfärgade sidor. 

Använd gärna tabellen nedan.

Förslag på lektionsplanering
Låt eleverna sitta i mindre grupper för att dis-
kutera och resonera om hur många rödfärgade 
sidor det finns på alla småkuber. Om alla elever 
kan få tillgång till en kub så underlättar det 
mycket för att visualisera kuben med alla dess 
rödfärgade sidor. (De kuber som jag använder 
finns att köpa hos Claes Ohlson för en överkom-
lig summa).

När eleverna anser sig ha funnit de generella 
mönstren är det lämpligt att ha en gemensam 

diskussion med samtliga elever. För att visua-
lisera de mönster som uppstår så är det till stor 
hjälp av att göra s k punktdiagram från tabel-
lerna och att försöka finna lämpliga funktioner 
för att se om våra resonemang stämmer. 

När jag går igenom problemet med eleverna 
brukar jag numera använda dator med pro-
gramvaran TI-Nspire som ger mig utmärkta 
möjligheter att få en bra diskussion samtidigt 
som vi kan åskådliggöra våra resonemang i 
programmet. Dessutom börjar jag alltid baki-
från…

Hur många småkuber har tre röda sidor?
Resonemang: 

Det är endast de småkuber som finns i den 
stora kubens hörn som har tre röda sidor. 

Den generella formeln: 
För n småkuber längs en sidokant så finns 

det alltid 8 kuber med tre röda sidor.

Här är det lämpligt att ha en diskussion om 
verk ligen den där kuben där inga snitt har gjorts 
ska få vara med eller ej? Den har ju inte produ-
cerat några småkuber och passar därför inte in 
i vårt mönster. Men då kan man ju även stryka 
kolumnen med fler än 3 röda sidor eftersom 
ingen av småkuberna kan ha det.

Maria Wærn
Åva Gymnasium, Täby, Sverige
maria.waern@taby.se
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Hur många småkuber har två röda sidor?
Resonemang: 

Två röda sidor har bara de småkuber som 
finns på ”kanterna i mitten” av sidan på stor-
kuben. 

Det finns 12 kanter på storkuben.
Den generella formeln:

För n småkuber längs en sidokant (kantku-
ber) så finns det alltid 12·(n – 2) kuber med två 
röda sidor

En diskussion om diskreta värden kontra konti-
nuerliga värden faller sig naturligt i detta sam-
manhang. Kan vi alltid ta hjälp av funktioner 
för att se det diskreta generella mönstret?

Hur många småkuber har en röd sida?
Resonemang:

En röd sida har bara de småkuber som finns 
mitt på en av den stora kubens sidoytor.

Det finns sex sidoytor och en ram av småku-
ber på en sidoyta tas bort. 

Den generella formeln:
För n småkuber längs en sidokant (kantku-

ber) så finns det alltid 6·(n – 2)2 kuber med en 
röda sida.

Hur många småkuber har ingen röd sida?
Resonemang:

Ingen röd sida har bara de småkuber som 
finns inuti den stora kuben. Det är som en 
mindre kub innanför den stora kuben. Sidan 
på denna innerkub är (n – 2).

Antal små-
kuber per 
sidokant

Antal 
snitt per 
sidokant

Totala 
antalet 
små-
kuber

Ingen 
färg

1 röd 
sida

2 röda 
sidor

3 röda 
sidor

> 3 röda 
sidor

1 0 1 0 0 0 0 1

2 1 8 0 0 0 8 0

3        

4        

 …        

n        
Tabell 1. Antal småkuber.

Figur 1. y = 12·(n – 2) Figur 2. y = 6·(n – 2)2
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Den generella formeln:
För n småkuber längs en sidokant så finns 

det alltid (n – 2)3 kuber med ingen röda sida.

Sammanfattning 
Från tabellen framgår det att (från höger till 
vänster)

8 + 12·(n – 2) + 6·(n – 2)2 + (n – 2)3 = n 3.

Men hur kan vi visa det algebraiskt?
Om n ≥ 2 och n ∈ Z+ så är 

((n – 2) + 2)3 =  
(n – 2)3 + 3·(n – 2)2·2 + 3·(n – 2)·22 + 23 =  
(n – 2)3 + 6·(n – 2)2 + 12·(n – 2) + 8 = n3.

Antal 
småkuber 
per 
sidokant

Antal 
snitt per 
sidokant

Totala 
antalet 
småkuber

Ingen 
färg

1 röd sida 2 röda 
sidor

3 röda 
sidor

2 1 8 0 0 0 8

3  2  27  1  6 12 8

4  3  64  8  24 24 8

5  4 125  27  54 36 8

6  5 216  64  96 48 8

7  6 343  125  150  60 8

 …       

n n – 1 n3 (n – 2)3 6·(n – 2)2 12·(n – 2) 8
Tabell 2: Antal småkubor

Figur 3. y = (n – 2)3

När eleverna försöker lösa detta problem så 
uppstår ett matematiskt surr som är som ljuv 
musik för en seriös matematiklärare. Den entu-
siasm och det engagemang som finns i diskus-
sionerna är en fröjd att skåda. Eleverna är mer 
motiverade än någonsin. Stigler och Hiebert 
påstår i ”The Teaching Gap” att den typen av 
undervisning som kännetecknar högpresterande 
länder i TIMSS är just; ”the engagement of stu-
dents in active struggle with core mathematics 
concept and procedures”

Ett mål med min undervisning är att mina 
elever ska lära sig att upptäcka mönster och att 
kunna beskriva dem på ett matematiskt kor-
rekt sätt. Sedan är det så mycket lättare att föra 
generella resonemang och när tillfälle ges även 
genomföra matematiska bevis. Dessa mål åter-
finns även i styrdokumenten. Gymnasieskolans 
kursmål anger att eleverna ska utveckla sin för-
måga att följa och föra matematiska resonemang 
samt redovisa sina tankegångar muntligt och 
skriftligt. Kursplaner inom IB, International 
Baccalaureate, förespråkar tydligt att elever 
bl. a. ska lära sig att ”recognize patterns and 
structures in a variety of situations, and make 
generalizations”.

(fortsettes side 53)
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Gert M. Hana

Definering av vektet snitt
Gjennomsnittsbegrepet er mye brukt, da det 
finnes så mange situasjoner hvor det er hen-
siktsmessig å bruke. I stedet for å måtte oppgi 
alle aktuelle tall, gir gjennomsnittet oss et 
enkelt tall som forteller oss noe representativt 
om tallmaterialet vårt. Vi mister naturligvis en 
god del informasjon når vi går fra mange tall 
til ett, men samtidig får vi et tall som kan være 
mer oversiktlig og enklere å formidle. Det finnes 
imidlertid også mange liknende situasjoner 
hvor gjennomsnitt ikke er like passende. Hel-
digvis kan en ofte, med bare små tilpasninger 
av gjennomsnittsbegrepet, lage nye begrep og 
metoder som passer i disse situasjonene. I denne 
artikkelen vil jeg ta utgangspunkt i noen slike 
situasjoner for å eksemplifisere definering som 
en matematisk handling. I to tidligere Tangen-
ten-artikler Hana (2011a) og Hana (2011b) har 
jeg sett nærmere på rollene til definisjoner, og 
på hvordan disse rollene relateres til gjennom-
snittsbegrepet.

I følgende tre situasjoner kan det å bruke 
gjennomsnittsbegrepet ukritisk, gi et annet svar 
enn ønskelig:
1. Per og Pål kjører bil fra A til B og tilbake 

igjen til A. Per har en hastighet på 70 km/t 

begge veier. Pål kjører 60 km/t til B og 80 
km/t på tilbaketuren. Hvem bruker minst 
tid på kjøreturen?

2. Snittskolen er en ungdomsskole med 20 
elever på 8. trinn, 30 på 9. trinn og 25 på 
10. trinn. Hvor stor er gjennomsnittlig 
klassestørrelse per elev på Snittskolen?

3. Mari har avlagt noen eksamener for 
videregående. Hun har fått karakteren 4 
i et tretimersfag, 5 i et firetimersfag og 2 
i et femtimersfag. Hva er snittkarakteren 
hennes?

I den første situasjone skulle en tro at Per og Pål 
har samme gjennomsnittshastighet og derfor 
kommer frem samtidig. I situasjon 2 er første 
innskytelse kanskje at gjennomsnittlig klasse-
størrelse per elev er (20 + 30 + 25)/3 = 25. I situ-
asjon 3 kan første innfall være at snittkarakteren 
er (4 + 5 + 2)/3 ≈ 3,7. I disse situasjonene blir 
det direkte galt å bruke gjennomsnitts rekning 
på denne måten. Svaret en kommer frem til 
gjennom å ukritisk benytte gjennomsnittet, 
beskriver noe annet enn det skulle beskrive. 
Gjennomsnitt er godt til å beskrive situasjoner 
hvor alle tallene har like stor og lineær innvirk-
ning på det som beskrives. I andre situasjoner 
må gjennomsnittet tilpasses for å korrespondere 
med det en ønsker å beskrive. En matematisk 
måte å gjøre en slik tilpassing, er ved å endre 
definisjonen av gjennomsnitt slik at den passer i 

Gert M. Hana
Høgskolen i Bergen
gert.m.hana@hib.no
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situasjonen en står ovenfor. I noen tilfeller (sånn 
som for vektede snitt nedenfor) vil endringen 
gi en utviding av gjennomsnitt. I andre tilfeller 
(sånn som for harmoniske snitt nedenfor) vil 
endringen gi noe helt nytt. La oss se nærmere 
på hva som skjer i de forskjellige situasjonene 
en etter en.

Harmonisk snitt
I første problemstilling ønsker vi å si noe om 
tidsbruken til Per og Pål. Da er det fristende 
å finne gjennomsnittshastigheten og dermed 
konkludere at lik gjennomsnittshastighet gir lik 
tid. Problemet er at å bruke vanlig gjennom-
snitt til å finne gjennomsnittshastighet bare 
fungerer for like tidsintervall, og ikke når dis-
tansene er like store som her (se figur 1 a). Når 
tidsintervallene ikke er like store må en derfor 
finne gjennomsnittshastigheten på en annen 
måte. For å finne ut hvem av Per og Pål som 
kommer først, kan vi i stedet se på hvor lang tid 
de bruker på å bevege seg en kilometer, altså det 
omvendte av hastigheten som er hvor langt de 
beveger seg på en time. Pål bruker 1/60 t/km =  
1 min/km når han beveger seg fra A til B, og  
1/80 t/km = 0,75 min/km på tilbaketuren. Gjen-
nomsnittlig bruker han da

(se figur 1.b). Gjennomsnittshastigheten hans 
er da det omvendte av dette, altså 

Altså bruker Per minst tid. Dette har med at Pål 
bruker lengre tid på stykket han kjører 60 km/t 
enn han bruker på stykket han kjører 80 km/t.

Når en holder på med matematikk, er en 
hele tiden ute etter generaliseringer: Kan det 
jeg gjør nå brukes i andre tilfeller? Har det flere 
bruksområder enn det jeg ser på nå? Har det 
sammenheng med andre begrep, resultat eller 
metoder jeg har brukt før? Å definere er en måte 

å generalisere på. Definisjonen prøver å trekke 
ut det essensielle fra situasjonen en er i. Den gjør 
at vi får et begrep å arbeide med. En god defini-
sjon kan gjøre den aktuelle problemstillingen 
klarere, gjøre det lettere å avgjøre gyldigheten 
til det en gjør, og gjøre det enklere å benytte det 
en har lært fra denne problemstillingen i andre 
sammenhenger.1 Når matematikere møter nye 
situasjoner, starter de gjerne med å definere, 
fordi det er gjennom definisjonen de kan utfor-
ske den matematiske situasjonen videre. 

Definering er en grunnleggende matematisk 
handling som også skoleelever bør få erfaring 
med. La oss se om vi kan få oversikt over hvor-
dan gjennomsnittshastighetene ble utregnet 

Figur 1. a) Pål bruker lenger tid på å kjøre fra A til 

B, enn fra B til A. Derfor kjører han i lengre tid i 60 

km/t enn i 80 km/t. Gjennomsnittshastigheten hans 

er derfor ikke gjennomsnittet av 60 km/t og 80 km/t. 

b) Pål kjører like lang distanse i 1/60 t/km og 1/80 t/

km. Hans gjennomsnittlige tid per distanse er derfor 

gjennomsnittet av 1/60 t/km og 1/80 t/km.
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ovenfor, og generalisere utregningen. For å se 
muligheter for generalisering, bør vi studere 
hvilke muligheter til variasjon som ligger i situ-
asjonen. En variasjonsmulighet er å forandre på 
tallene 70, 60 og 80. En annen er at Per kjører 
med to ulike hastigheter. En tredje variasjons-
mulighet er å bruke mer enn et fartsskifte: hva 
vil skje dersom de skifter hastighet ti ganger? 
Hvordan finner vi da gjennomsnittshastighe-
ten?

Vi ser at dersom vi forandrer på tallene 60 
og 80 vil argumentet fortsatt holde. Forskjel-
len blir at i uttrykket  må tallene 60 
og 80 forandres. Hva så om Per kjører tre like 
lange distanser med hastighetene v1, v2 og v3? 
Et tilsvarende argument som det over, gir at 
gjennomsnittshastigheten blir . 
Fortsetter vi med flere og flere fartsskifter over 
like lange distanser ser vi et klart mønster. Dette 
mønsteret gir vi et navn, og kaller det harmo-
niske snittet 2 (jf. den økonomiske rollen til defi-
nisjoner). Vi lager oss en definisjon.

Definisjon 1. Det harmoniske snittet av tal-
lene x1, x2, … xn er

 
.

La oss nå vurdere om denne definisjonen er 
hensiktsmessig. Rollene til definisjoner beskre-
vet i Hana (2011a) kan være til hjelp her. Det vil 
være situasjonsavhengig hvorvidt en definisjon 
er hensiktsmessig, så et entydig svar vil det ikke 
være mulig å gi.

Den logiske rollen handler om hvorvidt defi-
nisjonen er brukende logisk. Er innholdet i defi-
nisjonen forståelig? Altså, forstås bestanddelene 
i definisjonen, og gir definisjonen som helhet 
mening? Beskriver definisjonen det begrepet 
vi har i tankene? Er det klart hva definisjonen 
omfatter? Er definisjonen flertydig? Denne type 
spørsmål bør en ha i tankene mens en define-
rer. Når vi har kommet fram til et forslag på en 
definisjon, viser det seg ofte at vi må svare nei 
på minst ett av disse spørsmålene.3 Dette gjør at 

vi må se nærmere på definisjonen, og forandre 
eller forkaste den.

La oss så gå videre til den strukturelle rollen. 
Et viktig spørsmål her blir hva slags struktur 
som er tilstede når vi har behov for denne defi-
nisjonen? Eller sagt på en annen måte, hvilken 
relasjon mellom problemstilling og betingelser 
må være tilstede for at definisjonen kan brukes? 
Problemstillingen kan ses på som et spørsmål 
om å finne gjennomsnittsfart. Betingelsene var 
farten over forskjellige distanser. Fart forteller 
oss distanse per tidsenhet. Dersom betingelsen 
hadde vært fart over forskjellige tidsrom, kunne 
vi brukt det ordinære gjennomsnittet. Her kjen-
ner vi derimot distanse per tidsenhet, altså fart, 
over forskjellige distanser. Da kan vi finne tid 
per distanseenhet for hver av disse distansene 
(ved å ta inversen 1/v), og så bruke det ordi-
nære gjennomsnittet til å finne gjennomsnittlig 
tid per distanseenhet for hele distansen. Ved å 
ta inversen igjen, finner vi da gjennomsnitt-
lig distanse per tidsenhet for hele distansen. 
Prose dyren som er beskrevet her finner vi igjen 
i det algebraiske uttrykket i definisjonen: Først 
tar vi inversen av alle tallene, så finner vi gjen-
nomsnittet, deretter tar vi inversen igjen. Det 
harmoniske snittet kan derfor brukes i alle pro-
blemstillinger som kan løses med denne prose-
dyren. 

Ordene distanse og tid kunne vært byttet ut 
med andre typer mål, og prosedyren beskrevet 
i forrige avsnitt gir fortsatt mening. Dette gir 
oss en type problemstilling hvor det harmo-
niske snittet kan brukes: Harmonisk snitt kan 
brukes til å finne gjennomsnittet av et forhold 
mellom to mål (i mitt eksempel fart som er 
forholdet mellom distanse og tid) når forhol-
det mellom målene og målet i telleren er gitt 
(i mitt eksempel blir dette at farten er gitt over 
gitte distanser).4 Dette tungtfordøyelige utsag-
net forteller oss noe om hvilke relasjoner som 
bør være tilstede mellom betingelsene (altså tal-
lene en beregner det harmoniske snittet fra) og 
hvilken relasjon det harmoniske snittet har til 
betingelsene.
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Den økonomiske rollen ligger til grunn for 
deler av teksten over. Jeg hadde ikke kunnet 
skrive om det harmoniske snittet som jeg gjorde 
i de forrige avsnittene, uten at definisjonen 
hadde virket kondenserende og stedfortredende. 
Den komprimerende rollen ser vi igjen i de korte 
avsnittene. Det er derimot et annet spørsmål vi 
også må stille oss knyttet til den økonomiske 
rollen: Får vi nok igjen fra definisjonen til at 
den er verdt å innføre og bruke? Er begrepet 
harmonisk snitt viktig nok? Er bruksområdene 
til harmonisk snitt slik at begrepet er verdt å ta 
i bruk i klasserommet? 

Til syvende og sist blir det opp til hver enkelt 
lærer å avgjøre, alt etter elevgruppe og mål med 
undervisningen, hvorvidt strukturen som defi-
nisjonen gir og bestemmer er hensiktsmessig og 
om det er økonomisk å innføre begrepet har-
monisk snitt. 

Selvvektet snitt
Det er på tide å gå videre til problemstilling 
2, som handler om størrelsene på klassene til 
en ungdomsskole. Sett fra lærernes ståsted er 
det 3 klasser med til sammen 75 elever. Gjen-
nomsnittstørrelsen per lærer blir 25 elever. 
Utfordringen i denne problemstillingen er å 
finne gjennomsnittlig klassestørrelse per elev. 
Dermed må vi se dette fra elevenes ståsted. Det 
er 20 elever som går i en klasse med 20 elever, 
25 elever som går i en klasse med 25 elever og 
30 elever som går i en klasse med 30 elever. Til 
sammen blir dette 20 + 25 + 30 = 75. Dette er 
tall som til sammen blir 20·20 + 25·25 + 30·30 
= 1925. Gjennomsnittet av disse tallene er . 
Vi har dermed fått to forskjellige gjennomsnitt-
størrelser på klassene på Snittskolen.

Gjennomsnittlig klassestørrelse per lærer er 
gjennomsnittet av tallene

 20, 25, 30

mens gjennomsnittlig klassestørrelse per elev er 
gjennomsnittet av tallene

.

De to gjennomsnittene er altså gjennomsnitt av 
ulike datasett. 

Tilsvarende får en når en ser på kommune-
størrelsen: En gjennomsnittlig norsk kommune 
har 11 298 innbyggere. En gjennomsnittlig norsk 
innbygger bor i en kommune med 113 932 inn-
byggere.5 I Oslo bor det 586 860 innbyggere, 
i Bergen bor det 246 600 innbyggere, … og i 
Utsira bor det 218 innbyggere. Gjennomsnitt-
størrelsen på norske kommuner er da gjen-
nomsnittet av 218, …, 586 860. Gjennomsnittlig 
kommunestørrelse for en nordmann er derimot 
gjennomsnitt av

.

La oss prøve å generalisere som for det harmo-
niske snittet. I dette tilfellet tar vi gjennomsnit-
tet av en samling tall som fremkommer fra en 
annen samling med tall. Hvis vi derimot alge-
braiserer problemstillingen med klassestørrelse 
per elev og bytter ut tallmengden 20, 25, 30 med 
x1, x2, x3, blir den nye samlingen tall som vi tar 
gjennomsnittet av: 

Dette gir et gjennomsnitt som ser slik ut:

.

Ser vi på tilfellet med gjennomsnittlig 
kommune størrelse per innbygger, ser vi at møn-
steret i likningen over også gjelder i det tilfellet. 
Dette gjør at jeg prøver meg på følgende defini-
sjon:

Definisjon 2. Gitt noen positive tall x1, x2, … 
xn, så er det selvvektede snittet SVS av tallene

.
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Det kan være verdt å merke seg at jeg i defini-
sjonen har gjort en ytterligere generalisering. I 
eksemplene over er det implisitt at tallene jeg 
bruker er positive heltall (hvis ikke gir uttrykket 

 ingen mening). Uttrykket i defini-
sjonen derimot, gir mening for alle tall så fremt 
brøken er definert.6 Her er det gjort et valgt ved 
å la definisjonen gjelde for tilfeller hvor x1, x2, … 
xn alle er positive. På den ene siden ønsker jeg 
at definisjonen skal være så generell som mulig. 
På den andre siden ønsker jeg at strukturen skal 
være mest mulig lik strukturen når x1, x2, … xn 
er naturlige tall. Det er spesielt to egenskaper jeg 
ønsker å beholde i det mer generelle tilfellet:

1. Dersom vi har minst to naturlige tall og tar 
bort tall, kan vi fortsatt finne det vektede 
gjennomsnittet av tallene som er igjen.

2. Dersom vi har en samling naturlige tall og 
legger til et nytt tall, kan vi fortsatt finne 
det vektede gjennomsnittet av alle tallene.

Dersom selvvektet snitt defineres for positive 
verdier av x1, x2, … xn, vil de to egenskapene 
fortsatt holde. Dette er et valg jeg har tatt, og 
andre valg kunne vært gjort.

Diskusjon omkring ulike valg ved defini-
sjoner, er et uttrykk for den strukturelle rollen. 
Diskusjonen dreier seg om hvilken struktur det 
skal være på tallene som inngår i definisjonen, 
og hvilke strukturelle egenskaper definisjonen 
skal ha. Ellers kan en utdype definisjonen for 
selvvektet snitt opp mot den strukturelle rollen 
som det ble gjort for definisjonen av harmonisk 
snitt. Kommentarene om den logiske og økono-
miske rollen blir som for harmonisk snitt.

Vektet snitt
Vi har nå tre forskjellige typer snitt: gjen-
nomsnitt, harmonisk snitt og selvvektet snitt. 
I matematikken er det ofte praktisk å se på 
sammenhengene mellom forskjellige relaterte 
begrep. Hvilke sammenhenger finnes det? Hva 
er likt og hva er forskjellig?

La oss først se på problemstilling 3. Her får 
de forskjellige fagene ulik tyngde eller vekting 
etter størrelsen på faget. Et tretimersfag teller 
tre ganger så mye som et ettimersfag, osv. Vi 
kan derfor se på karakteren 4 i et tretimersfag 
som likt med å få karakteren 4 tre ganger i et 
ettimersfag, osv. Totalt skal vi da finne gjen-
nomsnittet av tallene 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 2, 2, 2, 2. 
Dette er 3,5.

Kan vi generalisere fremgangsmåten i pro-
blemstilling 3? Hva vil skje dersom vi varierer 
karakterene? Vi kaller de nye karakterene x1, x2 
og x3. Hva vil skje dersom vi varierer fagstørrel-
sene? La v1, v2 og v3 betegne størrelsen på fagene. 
Da skal vi finne gjennomsnittet av tallene

.

Det er v1 + v2 + v3 tall, så gjennomsnittet blir

.

Her ser vi klare likhetstrekk med de siste lik-
ningene vi fant, før definisjonen av selvvektet 
snitt. Dersom v1 = x1, v2 = x2 og v3 = x3, får vi et 
selvvektet snitt. Å oppdage slike sammenhenger 
er en av gledene ved matematikken.

Kan vi finne tilsvarende sammenhenger 
mellom det vanlige gjennomsnittet og det 
harmoniske snittet? Når vi har mange tall i 
matematikken, er det ofte lurt å se på hva som 
skjer i ekstremtilfellene. Et ekstremtilfelle her 
er tilfellet der alle fagstørrelsene er like, altså 
v1 = v2 = v3. Da får vi:

som er gjennomsnittet slik vi er vant til det. 
Hva så med det harmoniske snittet? I liknin-
gene over finner vi produkt som v1x1. En annen 
vanlig strategi i matematikken er å studere hva 
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som skjer når uttrykk blir så enkle som mulig. 
I dette tilfellet når svaret på de ulike produk-
tene blir så enkelt som mulig, nemlig 1. Da må  
v1 = 1/x1.

7 Dersom vi gjør det samme med de 
andre produktene i telleren blir v2 = 1/x2 og 
v3 = 1/x3. Dette gir

som er det harmoniske snittet. Vi ser at ved å 
forandre på «vektene» v1, v2 og v3 får vi gjen-
nomsnittet, det harmoniske snittet og det selv-
vektede snittet. Dersom vi tillater å ha flere eller 
færre enn tre vekter, blir følgende definisjon 
nærliggende

Definisjon 3 Gitt tall x1, x2, … xn og positive 
tall v1, v2, … vn, (disse tallene kalles vekter), så 
er det vektede gjennomsnittet til x1, x2, … xn med 
vektene v1, v2, … vn lik

.

Strukturelt er dette en fantastisk definisjon. 
Definisjonen sammenfatter strukturene til de 
andre snittypene, og viser på den måten sam-
menhenger mellom begrepene.

Noter
1 Jf. de kondenserende, logiske og struktu-

relle rollene til definisjoner beskrevet i Hana 
(2011a). 

2 Navnet stammer fra anvendelser innen 
musikk, og pytagoréerne oppdaget at 
frekvensen til noter kan beskrives gjen-
nom det harmoniske snittet til andre noter. 
Eksempelvis er G det harmoniske snittet av 

to D-er og E det harmoniske snittet av D og 
fiss. En tidlig beskrivelse av det harmoniske 
snitt finner en i Platons Timaios, hvor det 
harmoniske snitt inngår i beskrivelsen av 
oppdelingen av sjelen i musikalske intervall. 

3 Jf. å definere ordet firkant i Hana (2011a). 
4 Se også Brown & Lizzardi (2005).
5 Befolkningstallene er fra 01.01.2010 og er 

hentet fra nettsidene til Statistisk Sentral-
byrå.

6 Uttrykket «brøken er definert» betyr at den 
brøken vi ser på er innbefattet av defini-
sjonen til brøk. Definisjonen til brøk tillater 
ikke en nevner lik null, så uttrykket «brøken 
er definert» forteller oss at nevneren er ulik 
null.

7 Da beveger vi oss utover den situasjonen 
vi startet med, ettersom fagstørrelsene er 
heltall. Det å hele tiden teste grensene for 
hva som er tillatt og mulig er noe av det 
som driver matematikken fremover.
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Matematikkens dag. Udematematikk – med 
åbne sanser er en fin og litt annerledes bok om 
uteskolematematikk. Den inneholder beskri-
velser av aktiviteter knyttet til naturen, men i 
mindre grad enn hva som er vanlig i bøker om 
uteskolematematikk. Dette synes jeg er spen-
nende. Aktivitetene som foreslås i boka gjør i 
større grad elevenes nærområde til gjenstand for 
undersøkelser, i forhold til oppgaver som blir 
foreslått i lignende bøker . 

Boken er utgitt av Danmarks matematik-
lærerforening, og er en invitasjon til å flytte 
matematikkundervisningen ut av klasse rommet, 
i hvert fall for en dag: Matematikkens dag.

Boken inneholder aktiviteter for hele grunn-
skolen. Til hvert elevopplegg er det foreslått 
hvilke trinn aktiviteten passer for, og hvilke 
fakta og begreper som inngår.

Aktivitetene foreslår undersøkelser knyt-
tet til trafikken rundt og i nærheten av skolen, 
oppgavene dreier seg for eksempel om bilmer-
ker, symboler på bilenes nummerskilt og blinde 
vinkler fra et bilførersete. 

Nærområdet er også arena for oppdagelser 
og beskrivelser av geometriske former, koordi-
natsystemer, avstander og lengder. Sykler skal 
måles, veies og dokumenteres i ny målestokk, og 
elevene skal undersøke sammenhenger mellom 
pedalomdreininger og kjøreavstander, i ulike 
gir.

I en rekke av aktivitetene er bruk av digitale 
hjelpemidler som kamera og PC essensielt til 
dokumentasjon og bearbeidelse av data. Elev-
ene lærer om GPS, og inviteres til å ta den i bruk 
som redskap for å undersøke om fotballbanen er 
rektangulær, hvor langt det er til skolen, finne 
poster, måle høye trær og skolegårder.

Et eget kapittel handler om kirkematematikk. 
Her blir konstruksjoner, mønster og former 
iakttatt, og dokumenteres, tegnes og bygges i 
nye måleenheter.

I siste kapittel er undersøkelsene lagt til 
skogen. Elevene skal undersøke sirkler og kuler 
i naturen, og finne diameter, omkrets, over-
flate og volum. Man studerer ulike bladfor-
mer, spiral mønster i kongler, treets årringer, 
tretetthet i et avgrenset område og forholdet 
mellom volum og tetthet i ulike tresorter.

Ser vi på formål med matematikkfaget i 
LK06 vektlegges utforskning av universet og 
fagets sterke sammenheng med en rekke yrker 
og samfunnsområder. Problemløsning er viktig 
for utvikling av matematisk kompetanse. Elev-

Matematikkens dag.  
Udematematik – med åbne sanser

Pris: Dkr. 295,– (ekskl. moms)
ISBN 978-87-92637-00-0
Danmarks matematiklærerforening
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ene må få anledning til å arbeide både praktisk 
og teoretisk.

Boken er et positivt bidrag for den norske 
skolens formål. Det er en styrke at de fleste for-
holdene som skal undersøkes er innenfor enhver 
skoles nærmiljø. Det påpekes likevel at det ikke 
er noen garanti for at det skjer læring selv om 
læreren tar elevene med utenfor skolen. 

Boken tilbyr mange gode og rike idéer til 
utforskning og problemløsning i matematikk, 
og til hvordan man kan samle inn fakta. For å 
bearbeide oppdagelsene og bygge bro til skolens 
matematikkinnhold vil man i tillegg trenge en 
dyktig matematikklærer.

Presentasjonene av aktivitetene er ganske 
stramme. Vi får oppramsinger av hvilke mate-
matiske kompetanser som er i spill, men liten 
tilgang til hvordan kompetansene kan utvikles 

under aktivitetene. Vi aner at elevenes kreativi-
tet, nysgjerrighet og lærelyst skal ha plass. Nett-
opp her legges et stort ansvar over på læreren. 

Jeg kunne ønske meg eksempler på hvordan 
kommunikasjonen kan høres ut når den tar 
undring, oppfølgende spørsmål og resonne-
menter på alvor. Og hvordan situasjonen kan 
se ut i klasserommet når det skapes bro mellom 
aktiviteter og læringsmål. 

Jeg kunne også ønske meg eksempler på 
arbeid ute som blir bearbeidet inne, og hvordan 
elevenes erfaringer ivaretas i relasjon til ulike 
prosedyrer, hjelpemidler, representasjoner og 
modelleringer. 

Boken inneholder i tillegg en CD med PDF-
versjon.

Tone Dalvang

Utfordring til leseren
I neste nummer av Tangenten kommer en 
artikkel om et nytt resultat for likesidete 
trekanter. Som en oppvarming gir vi deg 
teoremet her, og så kommer som sagt beviset i 
nr. 1/2012. Lykke til!

Teorem. Det fargete området i illustrasjonen er 
like stort som arealet av den innskrevne sirkelen 
i trekanten. 

Teoremet (og beviset) er hentet fra en artikkel 
av Brian J. McCartin ved Kettering University, 
Michigan.
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Frode Rønning

Gyllent snitt og plastisk tall 
Det gylne snitt og Fibonacci-tallene
Fibonacci-tallene og forholdstallet det gylne snitt 
er godt kjent og har vært diskutert i Tangen-
ten tidligere (Berggren, 2011; Flakstad, 2004; 
Grøntvedt, 2004; Haugerudbråten & Kirfel, 
2007; Hestholm & Kirfel, 2011; Stølås & Kirfel, 
2007). Temaet er også grundig behandlet i 
lærebøker (f.eks. Petersen & Tvete, 2010, kap. 
3). Jeg vil derfor bare kort presentere det her. 
Med startverdiene f0 = f1 = 1, defineres Fibo-
naccis tallfølge ved den rekursive formelen  
fn+1 = fn + fn–1. Dette gir da tallfølgen 1, 1, 2, 3, 
5, 8, 13, 21, … Ved å danne forholdet mellom 
to på hverandre følgende Fibonacci-tall får 
man tallfølgen 1, 2, 3/2, 5/3, 8/5, 13/8, 21/13, 
…, og ser man på grenseverdien for denne tall-

følgen, altså , er den det som kalles Det 

gylne snitts forholdstall. Rekursjonsformelen for 

Fibonacci-følgen gir  

som, dersom vi antar at  eksisterer, 

gir , eller j2 – j – 1 = 0. Denne andre-

gradslikningen har to reelle røtter, en positiv og 
en negativ, og det er den positive roten som er 

kjent som det gylne snitt, 

 

Andregradslikningen ovenfor kan skrives på 
flere måter, f.eks. som j + 1 = j2, men den kan 

også skrives . Den siste skrivemåten 

kan for øvrig brukes til å utvikle tallet j på en 
svært elegant måte i det som kalles en kjede-
brøk:

 

(Notasjonen med de senkede plusstegnene 
brukes for å spare plass.) Kjedebrøken er på 

formen , der alle ai,  

i = 1, 2, … er positive heltall, og da kalles den 
en regulær kjedebrøk (Lorentzen & Waade-
land, 2008, s. 4). Dessuten er det slik at tallene 
i nevnerne opptrer regelmessig (faktisk er alle  
ai = 1), og da sies den i tillegg å være en periodisk 
kjedebrøk (Lorentzen & Waadeland, s. 172). 

Fibonacci-tallene kan illustreres geometrisk 
på mange måter. Én måte er å starte med to kva-
drater med sidekant 1, sette et kvadrat med side-
kant 2 inntil disse, så et med sidekant 3 inntil, 

Frode Rønning
Høgskolen i Sør-Trøndelag og NTNU
frode.ronning@hist.no
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og så videre som vist i figur 1. For hvert trinn i 
denne prosessen dannes det rektangler der for-
holdet mellom den lange og den korte siden er 
forholdet mellom to påfølgende Fibonacci-tall. 
I figur 1 er prosessen stoppet når rektanglet har 
forholdstall 21/13. De rektanglene som dannes 
på denne måten, vil bli mer og mer lik et gyllent 
rektangel, altså et der forholdet mellom langside 
og kortside er lik det gylne snitt.

Variasjoner over Fibonacci-tallene
Hovedhensikten med denne artikkelen er å 
presentere noen variasjoner over Fibonacci-
tallene. En mulig variasjon kunne være å starte 
tallfølgen med andre startverdier. Den klassiske 
Fibonacci-følgen starter med f0 = f1 = 1, men 
man kunne jo tenke seg å starte med andre tall, 
men fortsatt følge samme rekursjonsformel  
fn+1 = fn + fn–1. Det ville naturligvis gi en annen 
tallfølge, men grenseverdien for forholdet 
mellom påfølgende ledd ville fremdeles bli det 
samme, altså det gylne snitt, fordi denne gren-
severdien bare avhenger av selve rekursjonsfor-
melen, ikke av startverdiene. Man kunne også 
tenke seg å variere rekursjonsformelen ved å 
innføre positive konstanter a og b, og definere 
fn+1 = afn + bfn–1. Hvordan vil det da gå med 

 for ulike verdier av a og b? Hvordan vil 

kjedebrøkutviklingen for denne grenseverdien 
se ut? Finnes det heltallsverdier av a og b som er 
slik at grenseverdien blir et rasjonalt tall? 

En annen mulig variasjon er å endre på 

rekursjonsformelen slik at et ledd ikke bestem-
mes ved hjelp av det siste og det nest siste leddet, 
men ved hjelp av det nest siste og det før det 
igjen. Den enkleste formelen av denne typen 
vil være pn+1 = pn–1 + pn–2. For å komme i gang 
trengs det nå tre startverdier, f.eks. p1 = 1, p2 = 1 
og p3 = 1. Dette vil gi tallfølgen 1, 1, 1, 2, 2, 3, 
4, 5, 7, 9, … Denne tallfølgen er kjent som Pad-
ovan-følgen. Ved å velge p1 = 3, p2 = 0 og p3 = 2 
fås tallfølgen 3, 0, 2, 3, 2, 5, 5, 7, 10, 12, … som 
er kjent som Perrin-følgen (se Petersen & Tvete, 
2010, s. 75). Akkurat som for Fibonacci-følgen 

er grenseverdien  uavhengig av startver-

diene og vil bli den samme for både Padovan- 
og Perrin-følgen. På tilsvarende måte som for 
Fibonacci-følgen får en, ved å ta utgangspunkt 
i rekursjonsformelen, 

 
.

Setter en nå  (vi tar for gitt at denne 

grenseverdien eksisterer) gir dette at p må 

være en løsning av likningen , eller  

p 3 = 1 + p. Ved å betrakte funksjonene f(x) 

= x 3 og g(x) = x + 1 er det opplagt at f(x) = 
g(x) for nøyaktig én reell verdi av x, og at 
denne x-verdien må ligge mellom 1 og 1,5. 
Det er naturligvis mulig å angi verdien 
eksplisitt ved hjelp av rotuttrykk (det går 
an for alle løsninger av tredjegradsliknin-
ger), men det vil jeg utelate. Jeg vil imidlertid 
påpeke at tallet p er et irrasjonalt tall, liksom 
tallet j er det. En desimalrepresentasjon er  
p = 1,32471… Dette tallet er kjent under navnet 
det plastiske tall. 

Det plastiske tall
Padovan-følgen kan også illustreres geometrisk 

13

8

5
3

21
1

Figur 1. Fibonaccitallene.
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på flere måter, og én måte er en slags tredimen-
sjonal variant av den måten Fibonacci-tallene ble 
vist på innledningsvis. Man starter nå med en 
terning med sidekant 1, altså dimensjon 1×1×1 
(se figur 2, den første terningen er oransje). 
Legg en identisk terning (blå) ved siden av slik 
at det oppstår et prisme med dimensjon 1×1×2. 
På den sideflaten som har dimensjon 1×2, legg 
et nytt prisme med dimensjon 1×1×2 (grønt). 
Dette gir til sammen et prisme med dimen-
sjon 1×2×2. På toppen av dette (på flaten som 
er 2×2) legger man en 2×2×2-terning (rosa) og 
får et prisme med dimensjon 2×2×3. Legg så på 
et 2×2×3 prisme til, og man får 2×3×4-prisme. 
Fortsett videre med å legge på et 3×3×4-prisme 
slik at det til sammen blir et 3×4×5-prisme. Se 
figur 2. Sidekantene i de prismene som oppstår 
på denne måten blir etterfølgende Padovan-tall, 
og forholdet mellom sidekantene vil etter hvert 
nærme seg det plastiske tall. På tilsvarende måte 
som man snakker om et gyllent rektangel, når 
forholdet mellom sidekantene er lik det gylne 
snitt, kan man her snakke om et plastisk prisme 

når sidekantene l < b < h er slik at . 

Det plastiske tall har en interessant historie. 
Det synes å være først omtalt av den nederland-
ske arkitekten og benediktinermunken Dom 
Hans van der Laan (1903–1991). Han brukte det 
som et forholdstall til støtte for design, tilsva-
rende som det gylne snitt har vært brukt bevisst 
både innenfor arkitektur og kunst. Illustrasjo-

nen med prismer i figur 2 ligger nært opp til 
måten van der Laan betraktet det plastiske tall 
på, men det finnes også en todimensjonal måte 
å illustrere det på. Liksom Fibonacci-følgen 
kan illustreres med kvadrater som ligger inntil 
hverandre kan Padovan-følgen illustreres med 
likesidete trekanter som ligger inntil hverandre 
(Gazalé, 1999, s. 138; Stewart, 1996). 

Det plastiske tall har noen interessante tall-
teoretiske egenskaper som muligens ikke er så 
godt kjent. Som nevnt ovenfor kan det define-
res som den positive løsningen av likningen  
x 3 = 1 + x. Det gylne snitt kan defineres som 
den positive løsningen av likningen x 2 = 1 + x. 
Dette viser et slektskap mellom disse to tallene. 
Det er klart at for ethvert positivt heltall n ≥ 2 
vil likningen x n = 1 + x ha en eneste positiv løs-
ning. Dermed kunne man tenke seg en følge av 
slike tall {tn}, der tn defineres som den positive 
løsningen av likningen x n = 1 + x. Her er altså 
t2 = j og t3 = p. Det viser seg imidlertid at det 
gylne snitt og det plastiske tall har mer til felles 
enn dette. Som jeg har nevnt er det gylne snitt 

også løsning av likningen . Jeg skal nå 

vise at også det plastiske tall er løsning av en 
likning av denne typen, dvs. en likning av typen 

, der k er et positivt heltall.

Ved direkte utregning kan man se at  
(x 3 – x – 1)(x 2 – x + 1) = x 5 – x 4 – 1. Dermed 
er p også løsning av likningen x 5 – x 4 – 1 = 0, 
altså er p 5 – p 4 – 1 = 0, som litt omskrevet gir 

at . 

Vi definerer nå begrepet morfiske tall som 
positive tall x som oppfyller et likningssystem 
av typen

 
,

der n og k er positive heltall. Av det ovenstå-
ende framgår det at det gylne snitt er et mor-
fisk tall, med n = 2 og k = 1, og det plastiske 

Figur 2. Padovanfølgen.
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tall er et morfisk tall med n = 3 og k = 4. En 
naturlig tanke kunne nå være å undersøke tal-
lene i den tallfølgen som jeg har kalt {tn} oven-
for for å se om det var flere av tallene der som 
var morfiske tall. De oppfyller jo likningen x + 

1 = x n, så spørsmålet er om de også oppfyller 

 for en eller annen k. Det viser seg at 

det ikke finnes noen andre tall som oppfyller 
begge disse likningene, noe jeg synes er et meget 
over raskende resultat. Sagt på en annen måte, 
det gylne snitt og det plastiske tall er de eneste 
morfiske tall. Det er også interessant at dette 
resultatet følger av noen gamle resultat om fak-
torisering av polynomer som ble publisert med 
noen års mellomrom av to norske tallteoreti-
kere, Ernst S. Selmer og Helge Tverberg, begge 
ved Universitetet i Bergen. Dette synes jeg gjør at 
dette resultatet burde være bedre kjent i Norge, 
enn det jeg har en mistanke om er tilfellet. Jeg 
vil komme nærmere inn på sammenhengen 
mellom morfiske tall og Selmers og Tverbergs 
resultater i siste del av artikkelen, men først vil 
jeg si litt mer om egenskapene til det plastiske 
tall.

Det er en elegant måte å uttrykke det plas-
tiske tall som en nøstet kjede av rotuttrykk. 
Siden p 3 = 1 + p kan vi skrive , og 
ved å sette inn dette rotuttrykket for p under 
rottegnet, og fortsette denne prosessen får vi 

. På tilsvarende måte får vi 

naturligvis , og generelt for 
tallfølgen som jeg tidligere har kalt {tn} får vi 

tn
nnn= + + +1 1 1  . Jeg viste innledningsvis 

at det gylne snitt har en spesielt enkel kjede-
brøksutvikling. Ethvert irrasjonalt tall kan utvi-
kles i en regulær, uendelig kjedebrøk (Lorent-
zen & Waadeland, 2008, s. 16), så det plastiske 
tall må også ha en slik representasjon. Den er 
imidlertid ikke fullt så enkel som for det gylne 
snitt. Ifølge The On-Line Encyclopedia of Inte-

ger Sequences kan det plastiske tall utvikles i en 

kjedebrøk slik:  

(OEIS, 2011). Det er her ikke noe system i hvor-

dan tallene i nevnerne kommer, dvs. kjedebrø-
ken er ikke periodisk. 

Til slutt i denne delen vil jeg kort nevne en 
kobling mellom det plastiske tall og et problem 
fra elektrostatisk teori. Brauchart, Dragnev, 
Saff og van de Woestijne (under trykking) 
undersøker følgende situasjon. Anta at vi har 
en kule som er positivt ladet og at den positive 
ladningen er jevnt fordelt over kuleoverflaten. 
Anta videre at vi har en positiv punktladning 
i en avstand r fra kula. Når r er svært stor, er 
det naturlig at punktladningen ikke vil påvirke 
ladningen på kuleoverflaten, men når r avtar 
vil en forvente at punktladningen vil påvirke 
og forstyrre ladningen på kule overflaten. Brau-
chart et al. stiller spørsmålet om å finne den 
minste avstanden r0, som er slik at ladningen 
på kuleoverflaten fortsatt er jevnt fordelt, altså 
at punktladningen ikke påvirker den. De løser 
dette problemet for kuler i n, og viser at r0 = 
r0(n) er slik at 1 + r0(n) er den minste positive 
roten til noen ganske bestemte polynomer av 
grad 2n – 3. Det viser seg videre at tallet r0(3) 
er lik det gylne snitt, mens r0(5) er lik det plas-
tiske tall. Jeg nevner dette som et eksempel på at 
matematiske konstanter, i dette tilfellet j og p, 
ofte kan dukke opp i svært uventede sammen-
henger. Faktisk var det dette resultatet, og sam-
tale med den ene av forfatterne av artikkelen, 
Ed Saff, som gjorde at jeg i det hele tatt ble opp-
merksom på det plastiske tall. 

Det gylne snitt og det plastiske tall er de 
eneste morfiske tall
Jeg minner om at et tall x kalles morfisk dersom 
det tilfredsstiller likningene x + 1 = x n og 

 for positive heltall n og k. Et annet 

viktig begrep i det følgende er irredusible poly-
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nomer. Et polynom kalles irredusibelt (over de 
rasjonale tall) dersom det ikke kan faktoriseres 
i polynomer av lavere grad med rasjonale koef-
fisienter. Irredusible polynomer er altså en slags 
«primpolynomer» i den forstand at de ikke kan 
skrives som produkt av andre polynomer (jf. 
primtall). Selmer (1956) beviste følgende resul-
tat om irredusible polynomer.

Teorem 1 
Polynomene f1(x) = x n – x – 1 er irredusible 
for alle n. Polynomene f2(x) = x n + x + 1 har 
en faktor x 2 + x + 1 dersom n er på formen 
n = 3q + 2. Dersom n ikke er på denne 
formen, er de irredusible. 

Kommentarer
Polynomene f1(x) = x n – x – 1 er akkurat de 
som jeg har nevnt tidligere, der det gylne snitt 
er et nullpunkt for n = 2 og det plastiske tall er 
et nullpunkt for n = 3. Selmers resultat sier at 
ingen av disse polynomene har rasjonale røtter. 
Resultatet sier også at polynomene f2(x) = x n + 
x + 1 er redusible eller irredusible avhengig av 
graden n. Når n = 3q + 2, dvs. når n gir rest 2 
under divisjon med 3, er de redusible, dvs. de 
kan faktoriseres innenfor de rasjonale tall. Som 
eksempel, velg n = 5, altså f2(x) = x 5 + x + 1. 
Vi ser at x 5 + x + 1 = (x 2 + x + 1)(x 3 – x 2 + 1), i 
samsvar med Selmers resultat.

Noen år senere viste Tverberg (1960) et resul-
tat som utvider Selmers tidligere resultat. 

Teorem 2 
Polynomet f(x) = x n ± x m ± 1, 0 < m < n, 
er irredusibelt dersom det ikke har noen 
rot med modulus 1. Dersom det har røtter 
med modulus 1, kan disse samles og gi en 
rasjonal faktor i f(x). Den andre faktoren er 
da irredusibel. 

Kommentarer
Notasjonen ± skal forstås slik at alle kombina-
sjoner av + og – er mulige, dvs. for hver n og m 
representerer f(x) fire forskjellige polynomer. 

Tverbergs resultat sier noe om irredusibili-
tet avhengig av om polynomet har røtter med 
modulus 1 eller ikke. Jeg minner her om begre-
pet modulus. Modulus til et komplekst tall 
z = u + iv defineres som . Så |z| 
= 1 betyr at u 2 + v 2 = 1. Tallet z ligger altså på 
en sirkel med sentrum i origo og radius 1. For 
å illustrere Tverbergs resultat bruker jeg igjen 
x 5 + x + 1 som eksempel. Vi vet at dette ikke er 
irredusibelt, for vi har sett hvordan dette poly-
nomet faktoriseres, nemlig som x 5 + x + 1 =  
(x 2 + x + 1)(x 3 – x 2 + 1). Etter Tverbergs teorem 
må det da ha røtter med modulus 1, som er 
samlet i en rasjonal faktor, og det er faktoren 
x 2 + x + 1 som inneholder disse røttene. Med 
enkel utregning kan man se at dette polynomet 
har røttene  og , som man, 
igjen med enkel utregning, kan se har modu-
lus 1. Den andre faktoren, x 3 – x 2 + 1, er altså 
irredusibel.

Bevis for at det bare finnes to morfiske tall
Jeg følger nå framstillingen til Aars, Fokkink og 
Kruijtzer (2001) for å vise at det gylne snitt og 
det plastiske tall er de eneste morfiske tall. 

Likningene x + 1 = x n og  kan skri-

ves om til x n – x – 1 = 0 og x k+1 – x k – 1 = 0 . For 
n = 2 og k = 1 har de løsningen j, det gylne 
snitt. I det følgende antar vi derfor at n ≥ 3 og 
k ≥ 2. 

Polynomet x k+1 – x k – 1, k ≥ 2, er av typen 
som ble studert av Tverberg. Hvis dette er redu-
sibelt, må det ifølge Tverbergs resultat være et 
produkt av et irredusibelt polynom, kall det 
p(x), og et polynom der alle røttene har modu-
lus 1, kall dette q(x). Vi skal nå bestemme q(x). 
Anta at x er en løsning av x k+1 – x k – 1 = 0 og 
at |x| = 1. Likningen x k+1 – x k – 1 = 0 var jo en 

omskrivning av , som også kan skri-

ves . Dette betyr at , og 

siden |x| = 1, så må også |x – 1| = 1. Skriv nå  
x = u + iv, og siden |x| = 1, så betyr det at  
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u 2 + v 2 = 1. Sett x = u + iv inn i |x – 1| = 1 og 
bruk u 2 + v 2 = 1, og vi får da, etter litt regning, 

at  og v = ±
1

2
3 . Dvs. vi har de to løs-

ningene   og x i2

1

2

1

2
3= − . Det 

betyr at q(x) er et polynom av grad 2, nærmere 

bestemt q(x) = (x – x1)(x – x2) = x 2 – x + 1. 
Dermed kan, ifølge Tverbergs resultat, x k+1 – x k 
– 1 skrives som q(x) · p(x) = (x 2 – x + 1) · p(x), 
der p(x) er irredusibelt.

Anta nå at x n – x – 1 = 0 og x k+1 – x k – 1 = 0 
har en felles løsning for n ≥ 3 og k ≥ 2. Fra Sel-
mers resultat vet vi at det første polynomet er 
irredusibelt, så den eneste muligheten for en 
felles løsning er at hele det første polynomet 
er en faktor i det andre. Det betyr at det andre 
polynomet ikke kan være irredusibelt, men 
da har vi sett ovenfor, ved å bruke Tverbergs 
resultat, at vi må kunne skrive x k+1 – x k – 1 =  
(x 2 – x + 1) · p(x), der p(x) er irredusibelt. Dette 
betyr at det må finnes en faktorisering på 
formen

 (x n – x – 1) (x 2 – x + 1) = x k+1 – x k – 1.

Ved å multiplisere ut venstre side ovenfor får 
vi

 x n+2 – x n+1 + x n – x 3 – 1 = x k+1 – x k – 1.

Denne likheten skal altså holde for alle x, og da 
er eneste mulighet at n = 3 og k = 4, som gir at 
x må være lik p, det plastiske tall. 
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Johan Aarnes

Myten om Arkimedes og kronen
Vitrivius’ beretning
Historien om kronen er kanskje den mest 
kjente av mytene om Arkimedes, selv om ikke 
alle husker klart hva han var så opprømt over 
da han naken løp ut i Syrakus’ gater og ropte 
«Eureka!» Historien er fortalt av Vitruvius, en 
romersk ingeniør og arkitekt som levde i perio-
den ca. år 80–15 f.Kr., altså lenge etter Arkime-
des ble myrdet av en romersk soldat i året 212 
f.Kr1. 

Vi skal imidlertid se at det heller ikke er sik-
kert at Vitrivius hadde fått med seg poenget. 
Ifølge Vitrivius var det slik at Kong Hieron, som 
hersket med stor fremgang i Syrakus, ønsket å få 
laget en seremoniell krone av gull til ære for de 
udødelige gudene. En smed ble engasjert og fikk 
utlevert en viss mengde gull, nøyaktig oppveid. 
Etter å ha utført oppdraget kom smeden tilbake 
med kronen, vakkert utført og med nøyaktig 
samme vekt som gullet han hadde fått utlevert. 
Etterhvert oppsto imidlertid et rykte om at 
smeden hadde erstattet noe av gullet med sølv, 
men slik at vekten ble den samme. Kongen ble 
selvsagt opprørt over dette, men var ikke i stand 
til å avgjøre om ryktet var sant eller ikke. Han 
sendte bud på Arkimedes og ba ham finne ut 

av problemet. Det er da, mens Arkimedes skal 
ta seg et bad, den store inspirasjonen kommer. 
Vitruvius skriver:

Da han satte seg ned i karet la han merke til 
at mengden av vann som fløt ut over kanten 
var like stor som mengden kroppen hans 
fortrengte. Det ga ham idéen til hvordan 
problemet kunne løses, og han sprang ut i 
gatene. 

Det er noe som skurrer her. For det første er det 
uklart hvordan Arkimedes så nøyaktig kunne 
måle vannmengden som plasket over kanten, 
men mer vesentlig er at man trenger ikke være 
et geni for å innse at senker man et legeme med 
et visst volum ned i et fullt kar, så vil vann-
mengden som renner ut ha det samme volum. 
Det er en dagligdags observasjon, som ganske 
sikkert var gjort før Arkimedes. Vitrivius skri-
ver videre:

Etter denne oppdagelsen sies det han fikk 
laget to masser med samme vekt som 
kronen, en av gull og en av sølv. Da han 
hadde gjort det, fylte han et stort kar med 
vann helt opp til kanten. Deretter slapp 
han sølvklumpen ned i vannet. Vann-
mengden som fløt ut over kanten var like 
stor som den sølvklumpen fortrengte. Han 
tok så sølvet ut, og helte vann tilbake igjen 
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til karet var fullt, mens han målte denne 
mengden med et målebeger. På denne 
måten fant han ut hvilken vekt av sølv 
som svarte til et visst mål av vann. Da han 
hadde gjort dette forsøket, gjorde han det 
samme med gullklumpen. Da han tok den 
ut igjen og målte vannet den hadde for-
trengt, fant han at det ikke var det samme, 
men mindre, og at differansen tilsvarte det 
større volumet til en sølvklump av samme 
vekt som en gullklump. Endelig gjentok 
han forsøket ved å senke kronen ned i 
vannet, og fant at den målte vannmengden 
som da rant ut var større enn for gullklum-
pen. Etter disse målingene beregnet han 
blandingsforholdet mellom sølv og gull i 
kronen, og smedens bedrag var avslørt.

Basert på de tre volummålingene er det en rela-
tivt enkel sak å beregne dette forholdet. Det er 
imidlertid atskillig grunn til å tvile på om det 
virkelig var slik Arkimedes gikk frem. Det er 
simpelthen for mye omstendelighet og søl. Først 
skal det lages klumper av gull og sølv med nøy-
aktig samme vekt som kronen, og så skal det 
måles vann etter en noe tvilsom metode. Likevel 
er det Vitrivius’ beretning som er gjengitt i flere 
bøker om matematikkhistorie. 

Fra Arkimedes’ egen hånd finnes det intet 
om problemet med kronen. Han skriver mate-
matikk og om oppdagelser som hviler på mate-
matikk. Hans tekster er forbilledlig klare og har 
en tilsynelatende enkelhet, til tider en nesten 
leken eleganse. Hos Plutark2 heter det:

Arkimedes eide en så høytflyvende ånd, en 
så dyp sjel og en slik rikdom av vitenskape-
lig innsikt, at selv om han gjennom sine 
oppfinnelser hadde fått et navn og et rykte 
for guddommelig snarere enn menneske-
lig intelligens, ville han ikke nedlate seg til 
å etterlate et eneste skrift om slike emner 
(Plutark, 1700).

Arkimedes’ oppdagelse
Men oppdagelsen som lå til grunn for løsnin-
gen av problemet skriver han om. Da han lå i 
badekaret og grunnet over problemet fikk han 
en innsikt som utløste euforisk begeistring, 
og han ropte sitt Eureka: «Jeg har skjønt det!» 
Det han hadde skjønt lå på et langt dypere plan 
enn det Vitrivius forteller. Arkimedes hadde i 
et glimt forstått loven om legemers oppdrift i 
en væske, det vi kaller hydrostatikkens første 
lov, eller Arkimedes’ lov. I Arkimedes’ tekst Om 
flytende legemer (Heath, 1897, s. 254), finner vi 
følgende setning (Proposisjon 7):

Legemer tyngre enn en væske vil, hvis plas-
sert i væsken, synke til bunnen, og de vil, 
hvis veid i væsken, bli lettere tilsvarende 
vekten til en væskemengde med samme 
volum som legemet. 

Denne lettelsen i vekt som finner sted i en væske 
kaller vi oppdrift, og kan også oppfattes som en 
oppadrettet kraft som virker på legemet. Vi kan 
merke oss at Arkimedes ikke sier noe om volum, 
han snakker om vekt. Han begrenser seg heller 
ikke til legemer i vann, loven gjelder for enhver 
flytende væske. Og Arkimedes nøyer seg ikke 
med å formulere loven. Han beviser den i beste 
euklidske stil. Og det er i den teksten vi finner 
nøkkelen til det som kanskje var Arkimedes 
egen metode for å løse problemet med kronen. 
En moderne (og litt mindre presis) formulering 
av loven er som følger: 

Et legeme nedsenket i en væske vil få 
en oppdrift lik vekten av den fortrengte 
væske mengde.

Her er Arkimedes elegante bevis, noe foren-
klet og forkortet. La A være et legeme tyngre 
enn væsken, og la a være vekten av legemet. 
La b være vekten av væsken det fortrenger, 
dvs. vekten av en væskemengde med like stort 
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volum som legemet A. Siden vi antar at lege-
met er tyngre enn væsken er a > b og vi setter 
g = a − b. Påstanden er at i væsken vil legemet 
ha en vekt lik g. 

La nå B være et annet legeme med vekt lik b 
og slik at vekten av væsken med samme volum 
som B er lik a.3 Hvis vi nå kombinerer de to 
legemene A og B til ett legeme C, så vil C ha en 
vekt lik a + b og vekten av væsken med samme 
volum som C er også lik a + b. Derfor, hvis 
legemet C plasseres i væsken vil det balansere 
væsken, og vil bevege seg verken oppover eller 
nedover. Kraften som virker nedover på legemet 
A er derfor like stor og motsatt rettet til kraften 
som virker oppover på legemet B. Denne kraf-
ten vil være lik g fordi det er vist (Heath, 1897, 
Proposisjon 6) at hvis et legeme lettere enn en 
væske trykkes ned i væsken vil det bli trykket 
oppover med en kraft lik forskjellen mellom 
legemets vekt og vekten av væsken med et volum 
like stort som legemet. Påstanden følger.

Problemets løsning –  
basert på Arkimedes’ idé
En umiddelbar konsekvens av Arkimedes’ lov er 
at tyngre stoffer får en relativt mindre oppdrift 
enn lettere stoffer fordi de tar mindre plass. 
Oppdriftsegenskapene til et stoff, for eksempel 
en klump bly i vann er derfor en karakteristisk 
egenskap ved bly. Forholdet mellom vekten i 
vann og på land vil være uavhengig av klum-
pens størrelse fordi vekt og volum vil endre seg 
proporsjonalt med størrelsen. Tar vi en mengde 
av et bestemt stoff kan vi definere oppdriftsfor-
holdet for dette stoffet som kvotienten

 k = w’/w,

der w’ og w er vekten av stoffet henholdsvis i 
vann og på land. For å løse problemet med 
kronen trenger vi å kjenne oppdriftsforholdene 
kg og ks for gull og sølv. Det kan gjøres enkelt 
med vilkårlige klumper gull og sølv som plas-
seres på en skålvekt og veies hver for seg i vann 
og på land. Antar vi at kronen har en vekt lik w 

(for eksempel uttrykt i datidens måleenheter) 
gjelder

 w = wg + ws (1)

der wg og ws er vekten av henholdsvis gullet og 
sølvet i kronen. Poenget er nå at gullet og sølvet 
som er smeltet sammen i kronen bevarer sine 
egne oppdriftegenskaper på samme måte som om 
de var klumper hver for seg, simpelthen fordi 
volumene de opptar er uforandret. Det er nøy-
aktig samme idé som vi finner i beviset i for-
rige avsnitt, hvor to ulike legemer, med ulike 
egenskaper ble føyet sammen til et legeme. Vi 
må derfor ha

 w’ = w’g + w’s (2)

Her er w’ kronens vekt i vann, og vekten av gullet 
i kronen og vekten av sølvet i kronen nedsenket i 
vann betegnet med henholdsvis w’g og w’s. Da 
er

 w’ = kw, w’g = kgwg og w’s = ksws

der k, kg og ks betegner oppdriftsforholdet for 
henholdsvis kronen, gull og sølv. Setter vi disse 
uttrykkene inn i ligning (2) får vi

 kw = kgwg + ksws. (3)

Multipliserer vi ligning (1) med k, og kombine-
rer resultatet med (3), får vi 

 kwg + kws = kgwg + ksws.

Divisjon med wg gir

 
.

Etterfølgende løsning av denne ligningen med 
hensyn på blandingsforholdet ws/wg gir så

 

som er problemets løsning. Hvis kronen ikke 
er laget av rent gull vil, k π kg, og formelen gir  
ws/wg π 0, som avslører smeden. I en kommen-
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tar til Arkimedes’ lov angir Heath en litt annen 
metode som er basert på samme idé (Heath 
1897, s. 259).

Noter
1 Vitrivius er mest kjent for sitt ti-binds verk: 

De Architectura (‘Om Arkitektur’, Vitruvius, 
1960), hvor også historien om Arkimedes 
og kronen finnes. Han er berømt for uttalel-
sen «Et hus må være solid, funksjonelt og 
vakkert.» (Firmitas, utilitas, venustas.)

2 Plutark levde ca. år 46–127 e.Kr. Han var 
født nær Delphi i Hellas, og ble senere 
romersk borger. Han var historiker, biograf 
og essayist, og siteres fortsatt ofte. Det er i 
bigrafien om Marcellus, en romersk general 
som erobret Syracus og kjempet mot Arki-
medes’ krigsmaskiner, vi finner beretningen 
om Arkimedes’ død.

3 Denne setningen, som er nøkkelidéen i 
beviset, må vi kanskje lese to ganger. Arki-
medes tenker seg her et fiktivt legeme med 
disse egenskapene, som innebærer at det 
vil flyte i væsken.

Referanser
Heath, T. L. (1897). The Works of Archimedes. 

New York: Cambridge University Press.
Plutark, L. M (1700). ‘Marcellus’, (overs. John 

Dryden), Lives of the Noble Greeks and 
Romans. Lest 21.10.2011 på ebooks.ade-
laide.edu.au/p/plutarch

Vitrivius, P. (1960). ‘De Architectura’, (overs. 
Morris Hicky Morgan), i The ten books on 
Architecture, Courier Dover Publ.

Redaksjonen vil også vise til følgende artikkel om 
samme tema:
Manne, P. (2001). ‘Arkimedes under hammeren’. 

Tangenten 11(1), s. 17–21.

Holmboeprisen 2012
Husk nominasjoner 
til Holmboeprisen 
2012. 
Dette er en årlig 
pris på 100 000,– 
som skal gå til 
en lærer eller 
en gruppe av 
lærere som 
har gjort en innsats ut over det vanlige for 
matematikkfaget. Prisbeløpet vil bli delt 
mellom prisvinneren og skolen han/hun 
arbeider ved.

Frist: 17. januar 2012.
 
Se holmboeprisen.no/nominsajon

Fler bra problem som har en undersökande 
karaktär eller har mer öppna frågeställningar 
att använda i gymnasieundervisningen i mate-
matik finns i Yee & Hoe’s bok ”Teaching Secon-
dary Mathematics”. 

Litteratur och hjälpmedel: 
Stigler, J. W. & Hiebert, J. (2009). The Teaching 

Gap
Yee, L. P. & Hoe, L. N. (2009). Teaching Second-

ary School Mathematics, A Resource book 
TIMSS rapporter. Tillgänglig 2010-10-15 på www.

skolverket.se/sb/d/3482/a/19014
TI-Nspire Trialversion. Tillgänglig 2010-10-15 på 

education.ti.com/calculators/downloads/
SVERIGE/Software/Detail?id=6768

(fortsatt fra side 35)
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NMCC
Svein H. Torkildsen

I år var naturkreftene på vår side, og vi kunne 
avvikle finalen i Nordic Math Class Competition 
(NMCC) på Island. I fjor satte askeskyene som 
Eyjafjallajökull forsynte Europa med, en stopper 
for de planene. Men vi var på tå hev en stund i 
månedsskiftet mai–juni, for i år begynte vulka-
nen Grimsvötn, som ligger under Vatna jökull, å 
røre på seg omkring 20. mai. Men det hele roet 
seg heldigvis i god tid før konkurransen ble gjen-
nomført 6.–9. juni. 

Sosialt program
Anna Kristjansdottir kunne så ønske oss vel-
kommen til den nordiske matematikkkonkur-
ransen for vinnerne av KappAbel (Norge), Best 
(Island), Sigma 8 (Sverige), MatCup (Finland) 
og Nordisk Matematikkonkurranse (Danmark). 
20 flotte ungdommer møttes og hadde det trive-
lig sammen og fikk oppleve noe av det Island 
har å by på. Første kveld bruker vi til å bli kjent 
med hverandre. Etter et felles måltid i restau-
ranten Perlan med en fantastisk utsikt over Rey-
kjavik, og bowling i en nærliggende hall, var vi 
klare til å ta fatt på alvoret. Neste dag startet 
med et morgen bad i deilig naturlig varmt vann. 

Ekskursjonen seinere på dagen ble en kjøligere 
opplevelse, selv om dette var en forholdsvis god 
sommerdag i Island.

Sommerlig frostrøyk?

Prosjektarbeid
Presentasjon av et prosjekt som klassen har 
arbeidet med inngår i konkurransen. Dette ele-
mentet var sløyfet i KappAbel-konkurransen 
dette året. Siden prosjektarbeid er et sentralt 
innslag i den nordiske konkurransen, måtte et 
av lagene som var kvalifisert til semifinalen i 
KappAbel påta seg arbeidet med å gjennomføre 
et klasseprosjekt hvis Norge skulle bli repre-
sentert i den Nordiske konkurransen. Noen av 
klassene ga positiv tilbakemelding på det, og 
vi var så heldige at vinnerklassen fra Lierbyen 
skole med lærer Frode Trolsrud Berg i spissen 
tok utfordringen. Klassen hadde startet arbei-
det allerede før de reiste til Arendal for finalen i 
KappAbel. Matematikksenteret takker for flott 
innsats. Lærer, elever og medfølgende foreldre 
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var flotte representanter for Norge.
Årets prosjekttema var Matematikk i spill, 

og her stakk det danske laget av med en knepen 
seier. Danskene har en god tradisjon på denne 
arbeidsformen og er de som oftest drar i land 
seieren i prosjektkonkurransen. Klasse 8b (til-
svarer norsk 9. trinn) fra Katrinebjergskolen 
hadde laget et matematisk brettspill. Finnene 
hadde også selv laget et matematikkspill. Islen-
dingene hadde sett på matematikken i Black 
Jack mens det norske laget så på sannsynlighets-
beregninger i Texas Hold’em. Svenskene la opp 
sitt prosjekt en del bredere, med utgangspunkt i 
Las Vegas. Det er en fornøyelse å høre hva disse 
unge menneskene er i stand til å formidle av fag-
stoff på engelsk! 

Oppgavedelen
Nordic Math Class Competition (NMCC) er et 
samarbeidsprosjekt mellom de fem nordiske lan-
dene. En gruppe på seks personer setter sammen 
oppgavesettene som brukes i konkurransen. I 
hvert av landene er det som i KappAbel-konkur-
ransen to kvalifiseringsrunder, en semifinale og 
en nasjonsfinale. Det hele rundes av med den 
nordiske finalen som består av prosjektet og 
fem oppgaver som skal løses på oppgitt tid som 
i regelen varierer fra fem til ti minutter. På hver 
av oppgavene får lagene inntil fem poeng. 

Årets konkurranse ble svært spennende. Fin-
land og Sverige tok ledelsen etter første oppgave 
med fem poeng hver. Norge og Danmark fulgte 
opp med fire poeng mens Island lå litt etter med 
sine tre poeng. På andre oppgave fikk alle lagene 
fire poeng, så rekkefølgen var uendret. Etter 
fjerde oppgave var Island tilbake på sisteplass 
mens Finland og Norge var i føringen med hhv. 
20 og 19 poeng. Men på siste oppgave slo Finland 
og Island til med full pott, fem poeng, mens de 
tre andre landene kun fikk ett poeng. Dermed 
kapret islendingene andreplassen etter Finland! 
Flott levert av alle lagene.

Her følger noen av oppgavene elevene fikk 
arbeide med fra første kvalifiseringsrunde til 
den nordiske finalen.

Kvalifiseringsrunder
Mye grått?

Hvordan er forholdet mellom arealet av de grå-
markerte områdene og arealet av hele kvadra-
tet?

Større enn 100 grader

Klokka 3 danner viserne en vinkel på 90 grader. 

Det norske laget. Foto: Lene Christensen
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Etter hvor mange minutter danner viserne en 
vinkel som er større enn 100 grader? Gi svaret 
i det hele antall minutter som er nærmest det 
riktige svaret.

Hvor gamle er Nora og moren?
Nora og moren sitter og lurer på hvor gamle 
de er. De får hver sin tanke. Nora: Om ni år 
kommer du til å være dobbelt så gammel som 
jeg er da. Mor: Ja, men for ni år siden var jeg 
fem ganger så gammel som du var da.
Hvor gamle er Nora og moren nå?

Nasjonal semifinale
Største produkt
Tallet 20 kan skrives som en sum av naturlige 
tall på mange måter, f.eks. 

13 + 4 + 3, 15 + 5, 10 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1

Om vi bytter ut alle disse addisjonstegnene (+) 
med multiplikasjonstegn (·), får vi mange ulike 
produkter, f. eks.

13 · 4 · 3 = 156, 15 · 5 = 75,  
10 · 2 · 2 · 2 · 2 · 1 · 1 = 160

Hvilken av alle mulige summer gir størst pro-
dukt når addisjonstegnet byttes ut med multi-
plikasjonstegn?

Vinkel X

Figuren viser en regulær nikant. Bestem vinkel X.

Nasjonal finale
Sju ledd som gjentas
Et stort antall ledd regnes ut etter følgende 

regel:

6 – 2 + 7 – 1 + 5 – 3 + 4 + 6 – 2 + 7 – 1 + 5 – 3 
+ 4 + 6 – 2 + 7 – 1 + 5 – 3 + 4 + …

Mønsteret gjentar seg i det uendelige. Hvor 
mange ledd, med samme mønster, må vi bruke 
for å få resultatet 2011?

En sekskant som vokser

Figuren består av en ring med 18 likesidete tre-
kanter som til sammen danner en sekskant med 
en sekskant i midten. Forestill deg at sekskanten 
vokser etter samme prinspipp slik at den neste 
ringen lages på samme måte på utsiden av fore-
gående ring. Hvor mange trekanter vil det være 
i ring nummer 2? Lag en formel som viser hvor-
dan antall trekanter øker.

Nordisk finale
Kortest mulig vei
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Oppgaven består i å finne den korteste veien fra 
Start til Mål på den platen dere har fått utlevert. 
Dere skal passere alle punktene A–G og dere 
kan kun benytte de oppmerkede veiene mellom 
punktene. Gi svaret med den snoren dere får 
utlevert. Fest snoren på Start og la den gå innom 
alle punktene på veien fram til Mål.

De nærmeste naboene til et tall
Med de nærmeste naboene til et heltall mener 
vi de tallene som er en mindre og en mer enn 
heltallet. 14 og 16 er for eksempel de nærmeste 
naboene til 15. 14 er delelig med 2 og 7 slik at vi 
får et heltall til svar. 16 er delelig med for eksem-
pel 4 og 8. Disse nabotallene er altså delelige 
med ett eller flere av tallene 2, 4, 7 og 8. Bestem 
det minste positive heltallet som er slik at et av 
tallets naboer er delelig med 5, 7, 11 og 13.

– Kursdag med innlagt demonstrasjons-
undervisning 

– Kursdager om foreldrematematikk

Støtte i forskning
Denne form for etterutdanning støttes av nyere 
forskning. Hattie (2009) referer til Timperley et 
al. (2007) som nevner seks faktorer med positiv 
innvirkning på lærerens profesjonelle utvikling. 
Her gjengitt etter Peter von Marion på Værnes-
konferansen, januar 2011:
1. Learning opportunities for teachers over a 

period of time
2. Involvement of external experts more 

succesfull than within-schools initiatives 
3. Strong engagement of teachers is needed 
4. Must challenge teachers’ conceptions 

about learning 
5. Involvement in a professional community 

of practice 
6. Support from school leadership 

Organiseringen de prosjektene Matematikk-
senteret gjennomførte på Helgeland i perioden 
fra august 2007 til desember 2010 var organisert 
slik at det skulle være mulig å få alle disse fak-
torene i spill. 
1. Prosjektene gikk over en periode på to og 

et halvt år med et variert utvalg av aktivite-
ter der lærerne ble involvert. 

2. Ansatte ved matematikksenteret og res-
surspersoner knyttet til senteret fungerte 
som eksterne eksperter. Samlet har disse 
ekspertene god matematikkfaglig utdan-
ning, solid matematikkdidaktisk innsikt, 
lang undervisningserfaring og erfaring 
med utviklingsarbeid knyttet til mate-
matikkundervisning.

3. Utviklingstiltaket ved den enkelte skole 
gir alle lærerne i prosjektet anledning til å 
bidra positivt til fellesskapet utover det å 
endre sin egen praksis.

4. Lærernes begreper om matematikkunder-
visning ble utfordret gjennom praktiske 
aktiviteter, diskusjoner etter demonstra-

Nytter det?
Erfaringer fra etterutdanningsprosjekt

Svein H. Torkildsen

Etterutdanning har i en årrekke vært organisert 
slik at enkelte lærere får dra på kortvarige kurs, 
en halv eller en hel dag. Erfaring viser at dette 
i liten grad fører til endring av praksis hos den 
enkelte lærer, og i enda mindre grad får denne 
ressursbruken innvirkning på undervisningen 
ved skolen som helhet. De siste årene har derfor 
Matematikksenteret prioritert etterutdanning 
som strekker seg over flere år og er basert på 
flere ulike elementer:
– Et lokalt definert utviklingsprosjekt alle 

deltakende lærere skal involveres i.
– Nettverksbygging mellom skoler
– Kursdager tilpasset ulike hovedtrinn i 

grunnskolen
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sjonsundervisning og presentasjoner av 
arbeid i egen klasse og på egen skole.

5. Systemet med prosjektgrupper som orga-
niserer et felles utviklingstiltak og legger 
til rette for faglige diskusjoner i kollegiet 
og det å møte kolleger fra andre skoler 
gjennom nettverksamlinger gir et godt 
utgangspunkt for eksterne innspill og sam-
arbeid om praksis.

6. Det var en forutsetning at skolens ledelse 
skulle ha en representant i prosjektgruppa 
på skolen. Dette for å sikre at lederen har 
førstehånds kjennskap til prosjektgruppas 
og lærernes behov. Det er en forutsetning 
for å kunne gi reell moralsk støtte og sørge 
for en praktisk tilrettelegging som sikrer 
fremdrift i arbeidet.

Vel gjennomtenkt organisering
Skolene definerer hvem som skal være del takere 
i etterutdanningsprosjektet. Det etableres ei 
prosjektgruppe som skal organisere arbeidet 
innad på skolen og delta i nettverksamarbeid 
med andre skoler. Skolens ledelse skal delta 
i prosjektgruppa. Blant oppgavene prosjekt-
gruppa skal ta seg av er disse de viktigste:
– Sørge for struktur, framdrift og arbeids-

deling i det felles utviklingsprosjektet
– Inspirere lærere til å gjøre seg ulike under-

visningserfaringer og dele dem med kol-
leger

– Sørge for at flest mulig lærere får delta på 
kursdager

Organiseringen av prosjektene gir rom for de 
faktorene Kari Heier Nistad lister opp i sin 
masteroppgave: «Leiing i skular som utviklar 
matematikkundervisninga» (Høgskulen i Sogn 
og Fjordane, 2008). Nistad studerte to skoler 
som har lykkes med utviklingsarbeidet. Begge 
skolene har gått fra en matematikkundervis-
ning preget av «formidling, tavleundervisning 
og individuelt arbeid i bøkene» som i løpet av 
prosjektene og tida etter endret seg slik at «No, 
nokre år etterpå, sit ein anneleis matematikk, 

forståingsmatematikk, prega av mangfald i 
elevaktive metodar, refleksjon og dialog i veg-
gane.»

Nistad har undersøkt disse skolene med 
fokus på «Kven (subjekt) initierer, setter i gang 
og følger opp, kva (metode/strategi), slik at 
skulen sin praksis vert endra og videreutvikla 
(objektet)?» I ei matrise summerer hun opp 
vesentlige faktorer hos ulike aktører. Her kon-
sentrerer vi oss om tre av dem:
Rektor/lederteam: Oppdatert på/dialog om 

styringssignal. Har god innsikt i hva som 
skjer i skolehverdagen. Åpner for ekstern 
assistanse. Initierer støttende kurs. Er 
genuint interessert – fronter prosjektet 
både internt og eksternt. Demokratiske 
beslutningsprosesser. Krav om skikkelig 
gjennomføring. Dialog. Viser tillit. Gir 
ansvar. Etterspør. Støtter.  
Utfordringer: Å korrigere kursen i forhold 
til styringssignal. Få nytilsatte inn i kultu-
ren, åpne for nye tanker.

Prosjektgruppen («fyrtårnene» i faggruppa): 
Fra tette skott til samhandling. Griper 
sjansen til å være med på prosjektet. Tar 
initiativ. Tar ansvar. Erfaringsutveksling – 
formell og uformell. Idéutveksling. Reflek-
sjon. Nettverksdeltaking. Kompe tanse-
heving gjennom eksterne kurs. Inspirerer 
– gir tilbakemelding til resten av personalet 
– info med små drypp – viser at tiltakene 
fungerer. Gir ansvar videre. Etterspør og 
støtter.  
Utfordringer: Å holde motet oppe. Holde 
trykket oppe, få nytilsatte inn i kulturen, 
være åpne for nye innspill. Overføring av 
tankene til andre områder.

Andre lærere: Lar seg inspirere – blir truffet i 
behov for endring av undervisningspraksis 
– ser overføringsverdi. Tar ansvar – får per-
sonlig erfaring – deler erfaringer og tanker 
med andre – spesielt på teamet, men også i 
fellestid, i fagseksjoner og i mer uformelle 
situasjoner. Tar initiativ til kursing. Gir 
info og kurser foreldre på trinn-nivå etter 
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samme aktive malen.  
Utfordring: Holde motet og trykket oppe. 
Få nytilsatte inn i kulturen. Være åpne 
for nye innspill. Overføring av tankene til 
andre fagområder.

Tilbakemeldinger på samlingene
I løpet av etterutdanningsperioden er det fore-
tatt enkle undersøkelser av hvor godt Matema-
tikksenteret treffer med tilbudet. Deltakende 
lærere har fått gitt uttrykk for sin mening ved å 
krysse av på en skala fra 1 (Dårlig) til 6 (Godt). 
4, 5 og 6 gikk igjen med et snitt på ca. 5. Skrift-
lige tilbakemeldinger og uformelle samtaler 
med deltakerne underveis støttet opp om dette 
inntrykket. Et utvalg uttalelser viser hva lærere 
satte mest pris på.

Kursdager
Målet med kursdagene er å gi lærerne mulighet 
til å utvikle en teoretisk forankret praksis. Men 
teoriene illustreres alltid med konkrete aktivite-
ter som lærerne kan benytte i egen undervisning 
og forhåpentlig føre til at lærerne selv utvikler 
aktivitetsbaserte opplegg. En uttalelse tyder på 
at vi i en viss grad har lykkes med dette:

Jordnær og praktisk tilnærming til matte-
undervisningen under kursdagene. Dyktige 
fagpersoner som kjenner utfordringene i 
skolen. Har blandet praksis og teori på en 
god måte. Har vært direkte overførbart til 
lærerens hverdag. Flinke formidlere når 
kontakt med deltakerne.

Demonstrasjonsundervisning
Før dagen med demonstrasjonsundervisning 
har klassens lærer levert inn en bestilling på 
innholdet i undervisningsøkta. På den måten 
har kursdeltakerne hatt sterk innvirkning på 
innholdet disse dagene. Det kan være en av 
grunnene til at vi skårer svært høyt på denne 
aktiviteten: 5,7. Men erfaringsutvekslingene på 
disse samlingene med forholdsvis få deltakere 
blir også verdsatt i kommentarer: 

Prosjektet har hatt stor betydning spesielt 
demo-dager med gode erfaringsutvekslin-
ger. Stor betydning. Prosjektet har bidratt 
med gode demo-undervisninger og kurs, 
hvor man har fått muligheten til å lære, 
diskutere og også fått bekreftelse for tanker 
man har hatt om undervisningen. 
Demoundervisninga avgjørende for pro-
sjektet for å forstå hva det har vært snakk 
om.

Nettverk- og prosjektsamlinger
Disse samlingene har hatt et tredelt formål:
1. Presentasjon og drøfting av prosjektet og 

praksis ved den enkelte skole.
2. Muntlige rapporter og drøfting av utfor-

dringer ved den enkelte skole – «prosess-
overvåking».

3. Faglig innspill i form av foredrag med inn-
lagte aktiviteter.

Begge disse typene samlinger har fått en vurde-
ring på 4,9. Flere av kommentarene antyder de 
lokale presentasjonene ikke alltid har svart til 
forventningene.

Den faglige biten har vært bra og lærerik, 
men har ikke fått så mye ut av  
div. framlegg fra skolene.

Andre omtaler disse samlingene i mer positive 
vendinger og peker spesielt på erfaringsutveks-
lingen som lettere kan finne sted i slike samlin-
ger, spesielt på nettverksamlingene der det er 
omkring 20 deltakere. Flere kommenterer at den 
kontakten og delingskulturen som er ut viklet 
gjennom prosjektene bør fortsette:

Viktig at det blir avsatt tid til videre arbeid, 
f.eks. nettverk, eller at vi kan dra rundt til 
hverandre og demonstrere opplegg vi har 
lykkes med. Fortsatt viktig å dele gode idéer 
og opplegg skolene mellom.
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Betydning for den enkelte
Det er et gjennomgående trekk i sluttvurde-
ringen at prosjektet har hatt stor betydning for 
den enkelte lærer. Det gjelder også skoler der 
prosjektet «ikke har vært på skinner.» Lærerne 
peker spesielt på at de har fått et større metodisk 
repertoar å spille på og bruk av konkretiserings-
materiell som en naturlig del av den daglige 
undervisningen. Flere lærere har innsett at de 
har for svak faglig bakgrunn til å drive en god 
matematikkundervisning. 

Prosjektet inspirerte meg til å søke videre-
utdanning gjennom «kompetanse for kva-
litet». Tok 30 studiepoeng forrige skoleår og 
er i gang med de siste 30 i år. Har dermed 
fått økt kompetanse som følge. Har blitt 
mye mer interessert i faget og syns det er 
spennende å undervise. Har tidligere hatt 
litt «matematikkskrekk» men syns nå det 
er artig å diskutere faget med kolleger. Har 
til og med begynt på etterutdanning ved 
HiST.

Også lærere med god faglig bakgrunn har hatt 
nytte av etterutdanningen.

Jeg har tatt en del videreutdanning i mate-
matikk. Gjennom denne utdanningen og 
grunnutdanningen har jeg kun lært å regne 
matematikk. Stort sett repetisjon av det jeg 
lærte i grunnskole, og videregående. Det 
eneste nye var sannsynlighet og statistikk. 
Gjennom prosjektet har jeg for første gang 
fått idéer og kompetanse i hvordan man 
kan ta matematikken inn i klasserom-
met i møte med elever. Jeg har gjennom 
praktiske oppgaver og diskusjoner lært 
undervisningsmetoder, og fått fokus på hva 
som er viktig i matteundervisningen. Har 
fra før mange vitnemål på at jeg er høvelig 
godt utdannet i faget matematikk gjennom 
lærerskolen, MEN i tidligere utdannelse 
har jeg kun lært å regne matematikk selv. 
Gjennom prosjektet har jeg fått virkelig 

utdannelse i matematikkundervisning. Så 
gjenstår bare fortsatt å prøve ut lærdom-
men i undervisning.

Betydning for skolene
De etterutdanningsprosjektene som danner 
grunnlag for disse vurderingene omfattet i alt 59 
skoler fra 16 kommuner i Nordland fylke. Selv 
om vi har godt belegg for å si at deltakelse i pro-
sjektet har hatt mye å si for de lærerne som har 
vært sterkt involvert i opplegget, er det tydelig-
vis stor forskjell på den betydningen etterutdan-
ningen har hatt for den enkelte skole som orga-
nisasjon. For noen skolers vedkommende sitter 
det nå «en del i veggene» som Nistad uttrykte 
det. De skolene som har lykkes med prosjektet 
har i særlig grad hatt en ledelse som har fulgt 
prosjektet på nært hold og har sørget for å rydde 
plass i fellestid og på lærernes arbeidsplan. Slike 
skoler har en del erfaring med utviklingsarbeid 
fra før: Nyttig å ha erfaring med et kollegegium 
som er vant til nytenkning sammen.

Stabilitet synes å være en viktig faktor i 
ut viklingsarbeid. Noen skoler rapporterer at 
utskiftinger i ledelsen har ført til at prosjektet 
ikke har blitt prioritert som det burde. En skole 
som i liten grad har fått gjennomført utviklings-
arbeidet ved skolen har denne kommentaren:

Vi som har vært på kurs føler at vi har 
fått drøftet en god del sammen knytt opp 
mot kursdagene. I hverdagen tilbake på 
arbeidsplassen er det ikke gitt rom for slike 
samtaler, annet enn enkle smådiskusjoner 
tatt i øyeblikket. Fravær av administrasjon 
og skoleledelse har vært et problem for oss. 
Kommunen har samtidig prioritert lesepro-
sjekt. Siden «Kick off» har vi bare brukt en 
av 10 plandager til matematikkprosjektet. 
Dette skoleåret har prosjektgruppa fått en 
ettermiddagsøkt til arbeide med prosjektet. 
Rektor ser på prosjektet som avsluttet.

Flere skoler har hatt anskaffelse og bruk av kon-
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kretiseringsmateriell som sitt satsingsområde. 
Noen har satset stort: kjøpt og organisert mate-
riell i forhold til det læreverket de benytter.

Oversiktlig ordnet og lett tilgjengelig materiell. 

Andre har produsert en del materiell selv. En 
skole lar for eksempel elevene lage meterstokker 
med ulike inndelinger på hver av de fire sidene 
på meterstokken:

Elevene lager meterstokker. 

Konsekvenser for nye prosjekt
Flere av skolene i prosjektet hadde liten erfaring 
med utviklingsarbeid. 

For meg har prosjektet hatt stor betydning. 
Lært mye om prosjektstyring. Organisering 
av utviklingsarbeidet. 
Ser at vi totalt har vært for dårlige på alle 
nivå i prosjektet til å sjekke ståsted, lage 
delmål og milepæler og å sjekke ut disse 
underveis. Kunne tenkt oss mer støtte 

underveis til prosjektstyring.

Matematikksenteret er i gang med et nytt tilsva-
rende etterutdanningsopplegg i Sør-Østerdalen. 
Der tar vi konsekvensen av disse erfaringene og 
gjør noen endringer i forhold til det utviklings-
prosjektet som skal foregå ved den enkelte skole. 
Vi vil nå tilby skolene maler for prosjektstyring, 
og vi endrer noe på innholdet i første del av 
nettverksamlingene slik at vi kommer tettere 
på hver enkelt skole og deres prosjekt.
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NTNU, Realfagbygget, A4
7491 Trondheim
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Bankgiro: 7878 0500882 Organisasjonsnr: 980 401 103

Fra formålsparagrafen
Det overordnede målet for  
Lands laget for matematikk i 
skolen er å heve kvaliteten på 
matematikk undervisningen i 
grunnskolen, den videregående 
skole og på universitet/høy-
skole. 

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

Styret for LAMIS
Leder
Anders Sanne, Trondheim
Fra barnehage/førskole
Else H. Devold, Oslo
Fra barnetrinnet
Åge Rygsether, Nedre Eiker
Fra ungdomstrinnet 
Tommy Nordby, Skien
Fra videregående skole
Anne-Mari Jensen, Meløy,
Fra høgskole/universitet
Marianne Maugesten, Trondheim
Varamedlemmer
Grete Tofteberg, Våler i Østfold, 
Trine S. Forfang, Bodø

Medlemskontingent
380 kr for enkeltmedlem  
m/Tangenten
150 kr for husstands-
medlemmer
150 kr for studenter  
m/Tangenten 
760 kr for skoler/institusjoner 
m/Tangenten

Organisasjonssekretær
Gro Berg, org.sek@lamis.no
41562324 / 72521715

Lokallagssamling
Hotell Park inn by Radisson på Gardemoen 4.–5. februar 2012. Husk påmelding!

Den faglige delen av seminaret vil være åpen for alle interesserte. Ikke alt er klart enda, men faglig 
tema blir «Tilpasset opplæring». Vi er veldig glade for at vi har fått avtale med Kari Haukås Lunde 
og Olav Lunde som vil ta for seg:
– Hvordan kan vi skape læring i matematikk hos lavtpresterende elever uten lærevansker?
– Hvordan kan vi forebygge problemer med matematikklæring?
– Hva gjør vi for de flinke elevene?



Lederen har ordet
Anders Sanne
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LAMIS er opptatt av mate-
matikkens plass i den nye 
førskolelærerutdanningen. I 
ramme planutvalgets forslag til 
ny barnehagelærerutdanning er 
ikke lenger matematikk et eget 
fagområde, men en del av kunn-
skapsområdet «Språk, tekst og 
matematikk». Matematikk og 
språk henger godt sammen, 
men LAMIS mener det er viktig 
å knytte matematikk til flere av 
kunnskapsområdene i den nye 
utdanningen. Matematikk har 
en naturlig plass også i kunn-
skapsområdene «Barns utvikling, 
lek og læring» og «Kunst, kultur 
og kreativitet». LAMIS har vært 
i kontakt med rammeplanutval-
get underveis i arbeidet, og vi vil 
selvsagt uttale oss når forslag til 
ny forskrift blir lagt ut til høring.

Lokallagsseminar februar 2012
4.–5. februar 2012 ønsker vi 

representanter fra alle lokallagene 
velkommen til det årlige helge-
seminaret på Gardermoen. Nytt 
av året er at den faglige delen av 
seminaret vil være åpen for alle 
interesserte. Det faglige temaet 
blir tilpasset opplæring i vid for-
stand. Kari Haukås Lunde og 
Olav Lunde vil ta for seg spørs-
mål som: Hvordan kan vi skape 
læring i matematikk hos lavtpres-
terende elever uten lærevansker? 
Hvordan kan vi forebygge pro-
blemer med matematikklæring? 
Hva gjør vi for de flinke elevene? I 
tillegg til ekteparet Lunde, jobber 
vi med å få på plass ytterligere 
en foredragsholder i tilknytning 
til samme tema. Det endelige 
seminarprogrammet var ikke 
helt klart da dette nummeret av 
Tangenten gikk i trykken, men du 
vil snart finne fullstendig program 
og informasjon om påmelding på 
våre nettsider.

Helt nye nettsider
Vi har lenge ønsket oss nye 

nettsider, og nå er de klare. Jeg 
vil rette en stor takk til Moava AS, 
Tommy Nordby og alle i lokal-
lagene som har jobbet med å 
få på plass de nye sidene. Takk 
også til Dordi Askildsen som har 
holdt liv i de gamle sidene våre 
helt til nå.

 
www.lamis.no
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Eskeprosjektet
Kari Haukås Lunde

Et prosjekt om noen 
sentrale matematiske 
ferdigheter  
«Ka e forskjellen på overflate og 
omkrets, Kari?» spurte Tina. Hun 
var nettopp ferdig med å lage 
esken, og nå skulle hun regne 
ut overflaten og omkretsen av 
den. 

Vi er i 6. klasse og har hatt 
om geometriske figurer, både 
to dimensjonalt og tredimensjo-
nalt. Elevene har sett på utbret-
tete esker og telt flater, hjørner 
og kanter og funnet ut hva slags 
form de ulike flatene har. Vi har 
bygget med jovobrikker, og de 
har fått brettet esker. Jeg synes 
vi hadde jobbet både grundig 
og godt, men likevel er disse 
matematiske ordene og uttryk-
kene vanskelig å holde orden 
på. Vi hadde også hatt en prøve 
i emnet, så grunnlaget for å vite 
forskjellen mellom overflate og 
omkrets burde være til stede.

Dessuten liker de fleste elev-
ene godt å arbeide med geo-
metri, spesielt elever som stre-
ver noe med matematikken. Det 
blir kanskje litt mer tegning og 
dermed konkret for dem. Å finne 
disse geometriske formene igjen 
i hverdagen, gjør også matema-
tikken mer virkelighetsnær. Jeg 
som lærer synes også det er 
aktive og kjekke timer.

Rammen for prosjektet
Jeg var så heldig at jeg fikk en 
ekstra lærer i noen matematikk-
timer. Da tenkte jeg at de timene 
ville jeg benytte til et eske prosjekt. 
Planene var klare, men jeg orket 
ikke å sette i gang alene med 20 
elever. Nivået mellom enkelte 
elever i gruppen kan variere med 
flere årstrinn. 

Rammen ble nå to pedagoger 
og en miljøarbeider, og med de 
ressursene var det mulig for oss 
å gi litt ekstra individuell hjelp. 
Og det trengte noen.

Målet for prosjektet var å lage 
en eske der de skulle finne antall 
hjørne, kanter, flater og regne ut 
omkrets, overflate og volum. 
Dette er ett av kompetanse-
målene etter 7. trinn for mate-
matikk.

Alle elevene fikk utdelt et 
tomt A4 ruteark og et ark med 

følgende oppgaver.
– Finn ut først hvorledes esken 

din skal se ut (pyramide eller 
prisme)

– Hjelpemiddel: Multi 6A og 
6B

– Tenk ut hvor mange flater 
esken skal ha

– Hvor store skal flatene være 
og hva slags geometrisk form 
skal de ha (trekant, trapes, 
rektangel, kvadrat, femkant, 
sekskant …)

– Tegn så flatene med riktig mål 
på rutearket (A4)

– Skriv på måla på esken du 
skal lage

– Regn ut areal av grunnflaten, 
overflaten og omkretsen av 
esken

– Finn ut hvor mange hjørner, 
kanter og flater esken din 
har

– Lag regnestykket: Antall hjør-
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ner – antall kanter + antall 
flater = 2 (Eulers regel)

– Du kan gjerne dekorere 
esken. 

– Tegn flatene på stivt papir og 
klipp ut delene. Sett delene 
sammen. Det er lurt å bruke 
blank teip fordi det blir finere 
og den er sterkere. (Vi brukte 
farget kartong eller omslag-
sidene av gamle Bonytt. Det 
siste var mest populært. 
For det første er papiret på 
Bonytt eller lignende blader 
glanset og litt tykt. Dessuten 
har det fine farger, og det 
blir spennende mønster når 
vi bretter.)

– Det kan også være lurt å 
bruke binders til å holde 
delene sammen mens du tar 
på teipen, men det kan være 
nødvendig at noen hjelper 
deg med å holde.

I disse oppgavene har jeg prøvd 
å legge inn at elevene skal 
danne seg mentale bilder mens 
de arbeider. Forskning viser at 
slike mentale bilder blir lagret 
i hukommelsen og senere kan 
brukes i tenkingen i nye, lignende 
oppgaver. ( Se f.eks. Lunde 2009, 

side 51 ff.)

Forberede erfaringsgrunnlaget 
hos elevene
Før jeg delte ut oppgavearket, 
viste jeg noen eskemodeller 
som jeg hadde laget. Jeg viste 
tegning av dem på A4 ark og 
snakket om hva de måtte tenke 
på når de skulle tegne esken sin 
utbrettet. Likevel syntes noen 
det var vanskelig å tegne esken 
to dimensjonalt. Her måtte de 
tenke hvor mange flater består 
esken av, og hvor lange og 
brede kan de ulike flatene være. 
«Hvordan skal jeg kunne tegne 
alle flatene inn på ett A4-ark?» 
var også et spørsmål noen stilte. 
Det ser ut som det er vanske-
lig å tenke fra todimensjonalt til 
tredimensjo nalt.

 Her var det stor variasjon 
mellom elevene av hva de maktet 
selv. Det rare var at noen av de 
raske og flinke elevene i mate-
matikk, måtte ha en del hjelp her. 
Av og til kan det være godt for 
de elevene som strever, å se at 
de flinke elevene ikke alltid mes-
trer alt. Det var godt å være flere 
voksne. Ellers har det lett for å 
bli kaos og uro viss det ble mye 

venting. Elevene jobbet godt, og 
det var god stemning og arbeids-
moral blant dem. Kort sagt så 
koste de seg med prosjektet. 
Hvis elevene gjør det, ja da gjør 
også vi voksne det.

Elevene setter pris på varia-
sjon fra den vanlige oppgave-
løsningen i matematikkboka. 
«Forskere bak TIMMS peker på 
at en mulig årsak til de generelt 
svake resultatene i matematikk 
i norsk skole er knyttet til ensi-
dige arbeidsmåter i opplæringen. 
Både trening med sikte på å 
automatisere viktige ferdigheter 
og diskusjon og refleksjon rundt 
svar og løsningsmetoder blir 
mindre vektlagt i norsk skole enn 
i andre land.» (KD, 2011.)

Tilpasning til elevens erfarin-
ger og forutsetninger
 Kubeformet eske var det 
enkleste å lage, og det anbefalte 
jeg til noen elever. Alle seks fla-
tene består av like store kvadra-
ter, og da er det lett for eleven å 
regne ut både overflate og volum 
av esken. 

 Noen valgte litt vanskeligere 
esker, for eksempel en pyrami-
deformet eske eller en eske med 
åttekantet lokk og bunnflate. Det 
gikk greit å lage esken og tegne 
den todimensjonalt. Verre var det 
når de skulle regne ut areal av 
grunnflaten eller regne ut volumet 
av en pyramideformet eske. Når 
det gjaldt den åttekantete esken, 
prøvde jeg om de selv kunne se 
hvordan de skulle regne ut area-
let. Mange måtte ha litt hint hvor-
dan de skulle løse det. De hadde 
lært å regne ut arealet av både 
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firkanter og trekanter. Så når de 
fikk tips til å dele den åttekantete 
figuren opp i trekanter og firkan-
ter, gikk det greit. Hvis elevene 
også har lært om trapes, så er 
det enda enklere.

Samarbeid om estimering
Videre gjettet de volumet av 
esken sin. Nå jobbet de to eller 
tre sammen. De fylte eskene sine 
med ris. Deretter tok de risen 
opp i et desilitermål og fant så 
ut det nøyaktige volumet. Det 
var en ekstra utfordring for de 

elevene som regnet ut volumet 
ved å bruke formel. Når de skulle 
finne høyden i den pyramidefor-
mete esken, brukte de en blyant 
som de satte på høykant ned i 
figuren.

Det ga et ekstra løft til dem 
som fikk noenlunde det samme 
ved utprøving og beregning av 
volumet av esken sin.

Eulers formel – et tankekors 
for både elev og lærer
En av oppgavene var også å 
bruke Eulers formel. Den er: 

Antall hjørner minus antall 
kanter pluss antall flater skal bli 
2. Denne formelen gjelder for de 
fleste 3D-figurer. Elevene syntes 
det var litt rart at alle fikk 2 til 
svar, men også artig. En meget 
oppvakt elev ville ikke bare godta 
det. Han ville vite hvorfor det ble 
2. Jeg lurte selv på det og hadde 
både lest i lærerveiledningen til 
Multi og søkt på Internett, men 
fant ikke noe godt og forstå elig 
svar som jeg kunne gi til en sjette-
klassing. Så skrev jeg til forfat-
teren av boka som videre sendte 
det til en professor i matematikk 
ved Universitetet i Oslo, Kristian 
Ranestad. 

Han ga meg et svar og jeg 
prøvde å formidle det videre, 
men jeg tror at det ble litt for 
avansert for en sjetteklassing å 
forstå dette. Så enkelte ganger 
må en gjerne bare si at sånn er 
det og slik virker det. 

Selv om eleven ikke forstod 
dette nå, så tror jeg at han har 
fått en viss nysgjerrighet og inter-
esse for matematikkfaget. Når 
det gjelder Eulers formel, viser 
jeg til matematikk.org der Kristian 
Ranestad har skrevet en artikkel 
om de platoniske legemer og 
Eulers formel, og det er også et 
undervisningsopplegg for vide-
regående skole om dette.

Utstilling og presentasjon
Til slutt laget vi en eske utstilling 
der elevene måtte fortelle til hver-
andre hva de hadde laget og alle 
måtte levere inn et skriftlig arbeid 
der de ble vurdert i forhold til 
oppgavene. 

Så kan en spørre om elevene 
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lærte noe av dette prosjektet. Det 
var tidkrevende og travle timer. 
Jeg mener absolutt at de lærte 
en god del. De fikk repetert det 
de hadde lært om måling og 
beregning av volum, overflate 
og omkrets. De fikk brukt disse 
begrepene i andre, men lignende 
sammenhenger. De måtte tenke 
fra todimensjonalt til tredimensjo-
nalt og omvendt. De fikk gjøre 
konkrete erfaringer med disse 
matematiske ordene. De måtte 
levere et skriftlig resultat, og de 
måtte fortelle om dette til de 
andre elevene og bruke disse 
matematiske begrepene. Her 
kommer inn flere av de grunn-
leggende ferdighetene som de 

får trening i.

Det matematiske innholdet
Først og fremst lærer de noe om 
romlegemer og geometri. Men et 
slikt prosjektarbeid gir også mer. 
For å mestre både hverdags-
situasjoner og «skolematematik-
ken,» må vi gjøre bruk av noen 
sentrale ferdigheter i matematikk. 
Jeg har prøvd å legge disse inn i 
prosjektet og kaller dem av og til 
for «matematikkens 10 bud.»

Det gjelder følgende 10 ferdig-
heter:
1. Erfaringer
2. Tallfakta
3. Lage tegninger
4. Snakke matematikk 

5. Sammenheng mellom mate-
matikk og hverdagen

6. Tallferdighet
7. Bruke tallinja
8. Bruke mønster
9. Lese og skrive tall
10. Kunne ordne tallene etter 

størrelse

For å lese mer om dette, se 
Lunde (2009) s. 51 og 52. 

Betydningen av prosjektet
Jeg tror det er viktig at vi av og 
til tar oss tid til slike prosjekter. 
Jeg så hvor ivrig og godt elevene 
jobbet med det. Men et dilemma 
for matematikklærere er: «Har vi 
tid til dette, hva går det utover, 
har elevene noe igjen for dette 
i forhold til tid og arbeidsinn-
sats?» Jeg forstår veldig godt 
disse spørsmålene som en mate-
matikklærer stiller seg før en går 
i gang med et slikt prosjekt eller 
lar være.

I planen fra Kunnskapsde-
partementet Fra matteskrekk til 
mattemestring (2011) står det 
følgende: «Utfordringen er å få 
til en opplæring der skole, lærer, 
læreplaner og læremidler til 
sammen skaper en god og vari-
ert matematikkopplæring som 
gjør flest mulig trygge på faget, 
skaper god motivasjon og gir god 
læring.» Jeg tror prosjektarbeid 
kan være en meget fin måte å 
møte denne utfordringen på.

For at resultatet skal bli bra 
både for lærer og elev, må vi ha 
nok voksentetthet. Her hadde 
alle samme oppgave, alle var i 
et fellesskap og det var mulig til 
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Barnehagematematikk
Else H. Devold

Hva er egentlig matematikk i 
barnehagen? Spørsmålet kom 
fra John, som er matematikk-
lærer på videregående skole. Vi 
var på styremøte i LAMIS Oslo 
og Akershus og var kommet til 
sak 3, som dreide seg om forslag 
til ny rammeplan for førskole-
lærerutdanningen. Slik forslaget 
så ut i september 2011, så skal 
opp læringen for førskolelærer-
studenter deles inn i seks kunn-
skapsområder: 
– Barns utvikling, lek og 

læring
– Samfunn, kultur, etikk
– Språk, tekst og matematikk
– Kunst, kultur og kreativitet
– Natur, helse og bevegelse
– Ledelse, samarbeid og 

ut viklingsarbeid i barne-
hagen

Matematikk er ikke lenger noe 
eget fagområde, men del av 
kunnskapsområdet «Språk, tekst 
og matematikk». Det var i denne 
diskusjonen om matematikkens 
plass i førskolelærerutdannin-
gen at spørsmålet kom: Hva er  
egentlig mate matikk i barne-
hagen? Jeg forklarte ved å gi et 
eksempel fra spill i barnehagen. 

Det å spille terningspill gir en 
del matematiske erfaringer og 

kunnskaper.
– Alle må følge spilleregler og 

vente på tur (orden og rekke-
følge)

– Hver spiller må finne ut hvilket 
antall terningene viser (telle 
prikker eller se antallet)

– Spillerne må finne ut hvor 
langt de kan flytte brikken 
sin (bruke ulike tellestrategier 
eller regnestrategier)

– De må klare å flytte brikken 
like mange plasser fram som 
terningene viser (forståelse for 
at samme tall kan bety både 
antall prikker på terning ene 
og antall ruter på brettet, og 
erfaring med begrepet «like 
mange»)

– De får erfaringer med bruk av 
rekkefølgeord som først, sist 
og nest sist

– De må iblant løse ulike pro-

blemer i spillet (følg sklia 
eller stigen til en ny rute, eller 
resonnere seg fram til svar på 
et spørsmål)

Spørsmålet ble utgangspunkt for 
denne artikkelen der jeg vil prøve 
å forklare hvilken matematikk 
som er relevant i barnehagen. 

Olof Magne og Alan Bishop 
har to ulike forklaringer på hva 
som er grunnleggende matema-
tikk. Olof Magne mener at det er 
forskjell på å kunne matematikk 
og å lære matematikk. Han deler 
den grunnleggende matematikk-
opplæringen inn i tre hovedom-
rådet: 
1. Språkforståelse og problem-

løsing
2. Tallforståelse
3. Geometrisk forståelse
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Ut i fra denne inndelingen ser 
vi at matematikk passer godt 
sammen med språk og tekst, 
da matematikk også handler 
om språkforståelse. For å få en 
god tallforståelse må en også 
lære og forstå en del ord og 
begreper. En trenger tallord og 
antallsord. Forståelse for orden 
og rekkefølge utvikles gjennom 
utprøving og samtale om det en 
gjør. For å forstå geometri tren-
ger en begreper som beskriver 
rom, form og måling. 

Men matematikk er mer enn 
språk. Matematikk handler om 
å løse problemer, om å følge 
instruksjoner, om å resonnere 
og tenke og å bruke språket 
som redskap for logisk tenkning. 
Matematikk handler om å måle 
og sammenligne og finne ut hvor-
dan noe er i forhold til noe annet. 
Matematikk er også problemlø-
sing, å se og følge mønster og å 
jakte etter sammen henger. 

Alan Bishop har undersøkt 
hvordan matematikk framstår i 
ulike kulturer og har skrevet om 
hvordan mennesker bruker og 
tilegner seg matematikk i hver-

dagen. Bishop beskriver mate-
matikk som noe som er skapt 
av og i det samfunnet som vi 
lever i, og han har kommet fram 
til seks grunnleggende matema-
tiske aktiviteter som finnes i alle 
samfunn og kulturer:
1. Lek og spill
2. Forklaring og argumenta-

sjon
3. Telling
4. Måling
5. Lokalisering 
6. Design

De to første aktivitetene, lek og 
spill og forklaring og argumen-
tasjon foregår i samspill med 
andre. I lek og spill følger vi sosi-
ale regler eller spilleregler. Det er 
viktig å ha matematisk forståelse 
for å kunne delta i lek og spill. 
Når vi forklarer eller argumente-
rer, resonnerer vi og forteller om 
hvorfor noe er som det er. 

De to neste aktivitetene tel-
ling og måling, handler om tall, 
men på forskjellige måter. Telling 
handler om å finne antall. Fem 
barn kan telles ett og ett, man 
finner hvem som er den tredje i 

rekka ved å telle seg fram. Måling 
handler om å beskrive størrelser, 
ved bruk av ulike begreper men 
også ved hjelp av telling og tall. 
Størrelser kan beskrives med ord 
som stor og liten eller man kan 
telle opp antall målenheter, slik 
som antall år eller antall meter. 

De to siste aktivitetene, loka-
lisering og design handler om 
avstand og romforhold. Loka-
lisering vil si å kunne beskrive 
hvor ting er plassert i rommet, 
å finne fram og å orientere seg. 
Design har fokus mot former og 
om hvordan noe ser ut. Lokali-
sering vil ofte beskrive hvordan 
flere ting er plassert i forhold til 
hverandre, mens design i større 
grad handle om å skape, bruke 
eller beskriver former.

En god førskolelærerutdan-
ning må sikre at studentene får 
en solid innføring og opplæring 
i hva matematikk i barnehagen 
kan og bør være. I tillegg til for-
ventningen om at matematik-
ken må bli godt nok vektlagt 
innenfor det kunnskapsområdet 
den er satt inn i, bør matema-
tikk også komme inn i flere av 
kunnskapsområdene. Ser vi på 
Bishop sin inndeling bør mate-
matikk få en plass også i kunn-
skapsområdene «Barns utvikling, 
lek og læring» og i «Kunst, kultur 
og kreativitet.» 

For at matematikken skal bli 
godt nok vektlagt i førskolelærer-
utdanningen må rammeplanens 
formuleringer være konkrete og 
ikke for vage. Det må komme 
fram hvilken matematikk som er 
relevant i barnehagen. 
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Tilbakeblikk på 5 års aktivitet!
Høsten 2005 dannet Lamis 
Nedre Buskerud interimstyre, og 
vi hadde vår første temakveld i 
november samme år. Da var 
Mona Røsseland leder for 
temakvelden, og vi hadde over 
100 påmeldte gjester. I midten av 
2006 ble vi etablert offisielt som 
Lokallag Nedre Buskerud. 

Siden den tid har vi holdt oss 
aktive med jevnlige styremøter 
og tre-fire temakvelder hvert år. 

Noen temakvelder har vi ledet 
selv, ellers har vi vært heldige 
og fått besøk av dyktige mate-
matikkengasjerte personer fra 
ulike deler av landet. Vi har hatt 
varierte temaer hvor vi har prøvd 
å dekke spekteret fra barnehage 
til videregående skole. 

Hvordan har vi klart å holde 
oss aktive i lokallaget og frem-
deles være like engasjerte? Vi 
mener at det sosiale har mye å 
si. Vi er en gjeng på sju styre-
medlemmer som trives godt 

LAMIS Nedre Buskerud 5 år 
Inger-Lise Risøy

sammen og har mye humor. 
Mange av oss har vært med 
siden oppstart og i løpet av 
disse årene har det blitt tre nye 
svigersønner og åtte barnebarn 
på styremedlemmene … Hvert år 
har en eller flere fra styret vært 
på Lamis’ sommerkurs, Novem-
berkonferansen i matematikk og 
på lokallagssamlingene. Det at vi 
har fått nye innspill tror vi er viktig 
for å få ny inspirasjon til videre 
engasjement for å holde lokal-
laget aktivt. Når noen har vært 
på kurs eller konferanser, setter 
vi av tid til tilbakemeldinger og 
tips på styremøtene. Vi fikk det 
privi legium å lage matematikkens 
dag-heftet for 2008, og erfarte 
at det engasjerte og var sosialt 
veldig spleisende for oss i styret. 
Fem av oss i styret har vært med 
på å starte lokallaget og er glade 
for nye, engasjerte styremedlem-
mer som har kommet med etter 
hvert. Vi har et godt samhold og 
når vi møtes henger latteren løst, 
og vi damene kan være ekstremt 
skravlete. Det er godt vi har Åge 
Rygsether som leder som kan 
styre oss tilbake til det vi egent-
lig skulle snakke om – hvis han Lamiskurs for barnehagen 2008



Landslaget for matematikk i skolen 71

kommer til orde, da … Det skal 
sies at når vi er på kurs og leder 
er med, så blir vi bare omtalt som 
– «Åge og damene»!

Vi hadde en egen temakveld 
for barnehage og småskole, noe 
som ble en suksess med mange 
oppmøtte. Lokallaget søkte, var 
heldig og fikk kurs fra GeoGe-
bra. Det førte til en god kursrekke 
hvor mange ble kjent med pro-
grammet og kunne få kursbevis. 
Kursholdere i løpet av disse fem 
årene har blant annet vært: Mona 
Røsseland, Kurt Klungland, Grete 
Tofteberg, Roar Gjelstad, Odd-
veig Øgaard, Svein Torkildsen og 
andre lokallag i forbindelse med 
at de har laget matematikkens 
dag. Nå gleder vi oss til Follo 
lokallag skal holde «matematik-
kens dag»-kveld for oss i januar 
2012. 

matematisk aktivitet de neste 
fem årene.

Sukkerbitmatematikk 2010

Grethe Tofteberg høst 2010

Matematikk i en kortstokk 2011

Siste temakveld i skrivende 
stund var i april 2011. Den ble 
ledet av Svein Torkildsen med 
temaet: Matematikk i en kort-
stokk. Det ble en engasjerende 
kveld med mange tips til akti-
viteter med en kortstokk både 
for barneskole og ungdoms-
skole. Nå ser vi fram til at Else 

H. Devold skal komme i novem-
ber med fokus på barnehage og 
småskoletrinnet med temaet: 
Fem til åtte.

I tillegg har vi tatt på oss å 
produsere matematikkens dag-
heftet for 2014. Det ser ikke ut 
som vi blir arbeidsledige fram-
over, og vi gleder oss til videre 
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å gi noe hjelp til den som trengte 
det og ikke minst kunne elevene 
hjelpe hverandre. Elevene fortje-
ner en variasjon fra den daglige 
oppgaveløsningen i matematikk-
boka, og min erfaring er at det 
også gir et løft for faget. 

De hjalp hverandre, og det 
var lett å tilpasse og kreve ulikt 
av den enkelte elev. Men det er 
viktig at det er tilstrekkelig med 
lærerressurser. Dette er noe av 
det som vår kunnskapsminister 
Kristin Halvorsen også tar opp 
i planen. Der står det følgende: 
«Det er solid forskning på at elev-
ene lærer best når de får under-
visning innenfor rammen av et 
mangfoldig fellesskap. Elevene 
lærer av hverandre. Samtidig 
er det en krevende oppgave 
for læreren å undervise i sam-
mensatte elevgrupper. Derfor er 
det viktig med tilstrekkelig antall 
lærere slik at hver elev kan bli 
sett og få en god tilpasset opp-
læring.»

Konklusjon
Tina i 6. klasse lærte forskjellen 
på omkrets og overflate. Hun 
fikk en sjanse der hun fikk bruke 
disse begrepene i andre sam-
menhenger enn bare å sitte og 
løse lignende oppgaver i matte-
boka. Nettopp dette at hun fikk 
erfaring med hverdagsmatema-
tikk og kunne overføre det til nye 
situasjoner, er viktig for å oppnå 
matematikkmestring. (Se Lunde 
2009, s. 45–46.)

Dermed fikk hun og de andre 
elevene mer trening med sikte 
på å automatisere disse ferdig-
hetene.

Og det hele ble opplevd som 
lystbetont og motiverende både 
av elevene og lærerne.
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