De siste åra har vi sett tendenser til at mange
ungdommer dropper ut av videregående opp
læring. I enkelte yrkesfaglige studieprogram
kan frafallsprosenten komme opp i 30%. Også
innen studieforberedende program er frafallet
stort, så stort at det vekker offentlig bekym
ring. Mange av disse ungdommene sliter med å
komme seg inn på arbeidsmarkedet. Samfun
net er også avhengig av en godt skolert arbeids
styrke som kan tilpasse seg arbeidsforhold i
rask endring. Det er derfor ønskelig både for
ungdommene og samfunnet at ungdommene
klarer å fullføre videregående skole. Et av sva
rene som den nåværende regjeringen har på fra
fallsproblematikken er storsatsingen NY GIV.
Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av
de problemene disse ungdommene sliter med
faglig i skolen, allerede er synlige på ungdoms
skolen. I prosjektet, som også kalles for over
gangsprosjektet, får de ungdommene som sliter
med fagene norsk engelsk og matematikk alle
rede i andre halvdel av 10. klasse et eget tilbud.
Her står den grunnleggende lese-, skrive og reg
neopplæringen i fokus. Undervisningen i pro
sjektet der elevene følger små klasser gir et mer
kreativt tilbud i matematikk enn i den vanlige
undervisningen. Mange får lærelysten tilbake
og fullfører ungdomsskolen med så pass bra
karakterer at mange kommer seg inn på rele
vante program på videregående skoler. Om NY
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GIV klarer å stoppe frafallet i stor utstrekning
vet vi ennå ikke siden NY GIV elevene ennå ikke
har gått ut av videregående skole. Men vi håper
på det. Matematikksenteret skolerer såkalte
NY GIV – lærere som står ansvarlig for denne
intensivundervisningen for ungdommene som
står i fare for å droppe ut av skolen. Målet er at
en lærer fra hver ungdomsskole skal ha en slik
etterutdanning. Derfra skal kunnskapen spres
videre på den enkelte skolen. På samme måte
får også aktuelle videregående skoler tilsva
rende tilbud. Dermed kan metoden videreføres
når elevene starter på videregående skole. La oss
håpe at satsningen lykkes.
Det ligger mye positiv vilje og gode hensikter
bak NY GIV. Likevel er det i ferd med å reises en
aktuell debatt i kjølvannet. Blant annet i bladet
Utdanning har noen klassifisert NY GIV som
en storstilt nivådeling. Det hevdes at regjeringen
selv bryter loven om deling av elever i klasser
etter nivå. Frafallet i videregående skole er alvor
lig for den enkelte det gjelder og for samfunnet.
Prosjektet NY GIV kan være ett svar blant flere
som kan vise en vei i dette landskapet. Men
debatter om hvilke sideeffekter ulike svar kan
få, er for viktig til at vi kan la dem ligge. For
ungdommenes skyld trenger vi engasjement og
løsninger på mange plan!
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Annbjørg Håøy

Utforskende geometri
Vi er på 2. trinn. Læreren har samlet elevene i
ring og begynner å fortelle.
«Det er i landet Grønnlistrand. Folket har
lenge bodd i huler i dette landet. De kaller
seg for Grønnlifolket. En vinterdag kom det
en magisk storm. Hulene ble fylt av vann. De
kunne ikke bo der lenger. Men det ble slengt
opp mange, mange kubeformede trestubber på
stranda. – Det ser ut som klosser, kanskje vi kan
bo i dem?
De ville ha hus med to klosser hver, men
visste ikke hvordan de skulle gjøre det. De
hadde jo bodd i huler før. Hvordan kunne de
bygge husene sine?
En liten gutt som het Bram kom padlende.
Han tenkte: Jeg er gammel nok og klok nok til å
gjøre det. Det er lett, bare noen få klosser. – Jeg
vil gjøre det slik som dette, sa han, og bygget to
klosser som sto halvveis på hverandre. – Det er
et fint hus, sa Bram.
– Nei, sa grønnlifolkene, vi passer ikke inn
der. Vi må kunne gå fra den ene klossen til den
andre, de må ha hel flate mot hel flate slik at det
kan være en dør mellom klossene.
– Er dette bedre, da? sa Bram. Han la klos
sene etter hverandre.
Annbjørg Håøy
Kastellet skole
annbjorghaoy@hotmail.com
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Figur 1

Figur 2

– Ja, sa folkene. Nå kan vi gå slik som dette,
fra denne klossen og gjennom døra til neste. –
Det var vel enkelt. Men jeg forstår ikke at dere
ikke kan gjøre det selv?
Kan vi hjelpe Grønnlifolket å bygge husene?
Kan husene bygges på forskjellige måter?»
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Fortelling setter elevene i gang. De er unge,
og fiksjonen gir en ramme som skal engasjere
og sette det matematiske arbeidet inn i en sam
menheng som passer for aldersgruppen. Etter
fortellingen er det fint med samtale der man
gjentar det viktigste.
Elevene er straks interessert og engasjert.
– Ja, det kan vi hjelpe til med! Det ligger et grønt
ark på gulvet, dette er liksom Grønnlistrand, og
klosser strøs utover. Det er 19 elever til stede,
hvor mange klosser trengs? Det blir det dobbelte
av 19, sier en elev. Hvor mange? De finner ut av
det, og to elever skal dele ut klosser, to til hver.
Husk at de små folkene ønsker seg forskjel
lige hus, sier læreren igjen, og elevene er raskt i
gang med å sette sammen klossene sine.

Figur 3

Figur 4

Oppgaven inviterer elever til undring og under
søkende samhandling. Gjennom undersøkelse,
manipulering og utprøving av materialet utfor
tangenten
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dres elevenes romforståelse. Under arbeidet får
de erfaringer med klossene, de diskuterer og
prøver ut. Underveis kan de komme borti nye
problemstillinger de vil undersøke. Hva om vi
gjør slik, blir det et mulig hus? Her er det mulig
heter for drøfting av ethvert innhold som blir
foreslått. Det er også lærerens oppgave å stille
spørsmål, delta i samtalene, komme med inn
spill og bringe arbeidet videre.
I etterkant oppsummeres arbeidet i en mate
matisk dialog der husene står i sentrum. I opp
summeringen blir vi også i fiksjonen, det blir
mindre risikofylt å delta da. Hva med huset i
figur 3? Det og mange andre hus blir levert til
Grønnlifolket (figur 4). Elevene har laget sine
kreative løsninger, noen klosser er også utprøvd
stående på sideflate. Kravene til byggverket er
ikke oppfattet som endelig. Figur 4 viser at elev
ene har blomstret fritt i sine forsøk på å finne
løsninger. De viser hver sine hus og endrer slik
at klossene står med hel flate mot hel flate etter
grønnlifolkenes ønske. I løpet av oppsummerin
gen endte elevene opp med to ulike hus, samme
hvor mye de prøvde.
Læreren forteller videre fra Grønnlistrand:
«Etter en stund kommer en ny kjempestorm.
De nye husene blir ødelagt. Det er også kommet
mange flere klosser opp på stranda. Det er nok
til tre klosser til hver familie. – Vi kan få større
hus, tenker Grønlifolket. Hvordan kan vi da
bygge husene?
Kan dere hjelpe Grønnlifolket å lage hus
med tre klosser? Kan dere vise hvordan dette
kan gjøres? Hvor mange forskjellige hus kan det
bli nå?»
Elevene gisper når stormen kommer. – Å,
nei! En elev løper til for å redde huset. Men stor
men tar alle og det kommer flere klosser opp
på stranda. Nå er det straks flere elever som vil
vise sine forslag. De trekkes med i fortellingen.
Ninia (elevens navn) kommer en dag roende i en
liten kano. – Jeg er stor nok og sterk nok til å bygge
et slikt hus, sier hun og lager ett. – Se. Er dette et
godt hus for Grønnlifolket? (figur 5) – Nei, ikke
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helt, for det er ikke hel flate mot hel flate, sier en av
elevene. Klossen i midten legges rett over en av de
andre. Nå er det et fint hus, synes Grønnlifolket.
Så kommer Fransen padlende en dag, og han vil
også hjelpe til. Han lager et hus med tre klosser på
langs som straks blir godkjent.

Figur 6

Figur 5

Hvor mange klosser trengs nå for at alle skal
kunne bygge et hus? Det kommer nokså kon
tant at nå trengs 57 klosser, og snart kan elevene
hente klosser. De setter seg og arbeider i grup
per. – Jeg er spent og nysgjerrig på hvor mange
forskjellige hus dere kan lage, sier læreren.
Underveis går hun rundt, ser, roser elevene
og stiller spørsmål som: Hva hender hvis du
snur den? Hvor mange løsninger tror dere det
er? Hvordan kan du vite at du har funnet et nytt
hus? Hvilke andre hus er det mulig å lage? Kan
du lage et enklere hus? Finnes det noe mønster,
noe som er nesten likt?
Så er det tid for å vise alle husene. En elev fra
hver gruppe henter et hus, deretter henter de
flere hus, alle tror at deres hus er unike, og vi ser
på dem. I løpet av samtalen og visningen blir vi
enige om at det er mulig å lage fire forskjellige
hus med tre klosser (figur 6). Da har vi også sett
på husene fra forskjellige vinkler ved å gå rundt
dem, og vi har snudd og vendt på husene.
– Men kan vi ikke lage folkene med pipe
rensere og leke med dem, sier elevene nå. De vil
gjerne bli i fiksjonen og utvikle fortellingen.
– Nå skal dere få tegne arbeidet deres, sier
læreren, og de går i gang med å tegne. De beskri
ver, bearbeider og fantaserer.

Figur 7

Figur 8

Figur 9
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Figur 10

Figur 11

Undersøkelseslandskap

Skovsmose (1998) bruker denne betegnelsen på
matematiske oppgaver der eleven inviteres til en
undersøkende tilnærming. Der vil ikke ett rett
svar være det viktigste. Gjennom å være spør
rende er deltakerne med på å utvide det mate
matiske innholdet som læres. – Blir det alltid
slik? – Hva om vi …? – Kan vi …? Veien er
risikofull og utfallet usikkert, noe som kan opp
leves utfordrende både for lærer og elev. Elevene
våre inviteres med i en undersøkelse der de også
er med og skaper selve landskapet.

ger hus. Hvordan kan det bygges gode hus med
to, tre eller fire klosser som tilfredsstiller visse
krav? Husene kan f.eks. ikke ha noen bro eller
noe rom mellom seg. Klossene må legges hel
flate mot hel flate. Dette er den problemstillin
gen og de kravene elevene presenteres for.
Denne oppgaven har sitt utgangspunkt i et
nederlandsk opplegg (Heuvel-Panheuzen og
Buys, 2004) der ulike hus bygges av fire klos
ser. Det er tilpasset til og utprøvd i norsk skole
med samme historie, deretter med en annen
fortelling. I vårt opplegg brukes først to kubisk
formede klosser, deretter tre og så fire klosser
i utforskningen, og vi går tilbake til fortellin
gen:
«Senere har grønnlifolkene funnet ut at de
liker å bo i hus som er satt sammen av fire klos
ser. Husene må bygges nøyaktig. Folkene liker
ikke at to klosser bare er halvveis mot hverandre
eller på toppen av hverandre. Bram ville prøve å
hjelpe dem. Han la fire klosser på rad. Så la han
fire klosser på rad den andre veien. For disse fol
kene på Grønnlistrand er små, og de trenger hjelp.
Men hva med dette da, det er vel et fint hus? (Fire
klosser på langs den andre veien.)
Grønnlifolkene begynte ikke å le. De sa at det
var akkurat dette som var det vanskelige: Det så
ut som et annerledes hus, men det var ikke noe
annerledes hus. Hva tenkte de nå? Hva ga dem den
idéen? (Samtale med barna om dette).
Læreren: – Kom hit og se. Gutten kunne ikke
se at det var det samme huset. – Men hvis du ser
det herfra, er det likt eller forskjellig da? Om det
snus slik eller slik, så blir det annerledes. Kan dere
lage et annerledes hus?
Skal vi prøve å hjelpe folkene på Grønnli
strand? spør læreren. Bram kunne jo hjelpe, hva
med dere?

Elevstyring

Skovsmose la vekt på læring som noe aktivt og
villet, noe elever er interessert i og derfor enga
sjerer seg i. Som lærer ønsker jeg å tilrettelegge
for slik læring i klasserommet. Det er elevene
som utfører selve undersøkelsen. Grunnlaget
er fiksjonen, fortellingen om folket som tren
tangenten
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Læreren spør elevene hva slags hus de kan lage,
og de tar for seg noen eksempler sammen. Der
etter uttrykkes forventninger. Hvor mange tror
dere vi kan lage? Fire, eller kanskje fem? Hvem
sier fire? Hvem tror flere eller færre? Hva tror
5

du? Åtte eller kanskje ti? Læreren svarer at det
tror kanskje hun, men vi må finne det ut.
De fleste elevene husket nå hva slags hus fol
kene på Grønnlistrand ønsket seg, og bygde ut
fra det. Hvert hus skulle bestå av fire klosser. De
måtte kunne gå rett gjennom fra kloss til kloss.
Hvis det skulle være flere etasjer, måtte klossene
da også stå rett oppå hverandre, flate mot flate.
Det ble mange hus, og på fire av fem grupper
ble det for få klosser. Men de kunne ta noen av
de rette husene og jobbe videre med dem slik at
de fikk testet flere. De var svært ivrige og jobbet
utrolig bra sammen.
Denne dagen var det også noen elever som
eksperimenterte med å sette klosser halvveis
oppå hverandre, til tross for det som var sagt.
En elev som gjorde dette, fikk igjen vite hvor
dan husene skulle bygges. Så kom han med et
hus som hadde klossene på skrå oppover som et
tårn, men ikke rett oppå hverandre. Han mente
at dette var et godt hus for de små folkene, og
begrunnet med at de bare kunne klatre på skrå
opp en trapp innvendig. Huset kunne ikke god
kjennes. Siden ville eleven prøve enda en gang.
Kanskje han var på vei til å finne ut hvordan
arbeidet skulle gjøres? Og nå klarte han det.

Figur 12

Elevene arbeidet to og to, men ble også
utfordret til å samarbeide på tvers av gruppene
og se om de kunne lage flere unike hus. Denne
gangen ble det mange flere unike hus enn da det
bare var tre klosser! Vi vekslet mellom jobbing
og visning. De hentet hus fra én og én gruppe.
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Dette var enormt spennende. Engasjementet var
til å ta og føle på. De ivret og kom tett inntil, var
nesten oppå bordet. Følgende spørsmål var vik
tige: Består det av fire klosser? Er det et godt hus
for de små folkene? Hvorfor det? Barna legger
utover hus etter hus og i største alvor gir de sine
forklaringer.

Figur 13

Flere ganger når elever kommer med hus, blir
det diskusjon om hvorvidt dette er et nytt hus,
eller om det er likt et annet. Flere ganger sier
noen: – Men det huset er der fra før, der ligger
det, og nå står det! Vi gikk gjennom resonne
mentet: Hus kan ha samme fasong. Men var
det det samme huset for Grønnlifolket? Nei,
det var forskjell på om alle klossene lå nede på
bordet, om de lå etter hverandre i planet, eller
om huset var bygd vertikalt. Begrunnelsen var
at da trengte de trapper, og det var en forskjell.
Hva nå hvis huset ble dreiet? Ved å stille et
undrende spørsmål kunne en utforske videre i
fellesskap. Var huset likt eller forskjellig fra de
andre? På denne måten kunne en identifisere
et faglig innhold som er sentralt i geometrien –
rommets ulike sider, vinkelen du betrakter noe
fra, og betydningen av å flytte perspektivet ved
å dreie eller rotere i planet og i rommet. Ved å
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gjøre dette med et hus i plenum ble det mulig å
se det fra en annen vinkel. Det ble tydeligere om
det var et unikt hus eller ikke.
Etter hvert er det tolv hus på bordet. Noen
mener at de har flere. Spenningen er stor, og
mange kommer inntil bordet og følger med. En
gutt henter sitt hus og bygger det. Han får ikke
helt til å lage et nytt hus, men så ser vi det, det er
en speilvendt utgave av et annet hus. Det teller,
vi er oppe i tretten hus. Det er åndeløs stillhet
når de igjen har muligheten til å hente ett av
sine hus, det går stadig etter tur. Igjen er det en
som mener at han har et hus, han kaster fram
idéen sin, og de andre sjekker ivrig fra sitt sted i
sofaen: Er det likt eller forskjellig? Er det et godt
hus for grønnlifolkene? Hvorfor? Hvorfor ikke?
Og huset må dreies rundt og det blir sammen
lignet med det andre. Til slutt står det 14 unike
hus på bordet.
– Dette er kjempebra. Dere har jobbet utrolig
godt, sier læreren. Men enda en liten gutt har
hånden oppe. Han får også lov å hente klossene
og bygge opp et nytt hus. – Det er jo der, sier de
andre. Ingen ler, ingen erter. – Det var nesten,
oppmuntrer læreren. Det er ikke lett å vite om
vi nå har funnet alle husene.
Stemningen har hele tiden vært svært god, og
det er også nå spørsmål om elever kan få hente
flere hus.
Refleksjon

Oppgaven til elevene er at de skal tenke seg inn
i situasjonen til noen som trenger hus. De skal
så lage forskjellige løsninger ut fra de krav som
må stilles til husenes utforming. Disse matema
tiske utfordringene innebærer at de må snu og
vende på klossene, de tester og prøver ut, lager
forslag, feiler og lykkes mens de samarbeider.
De speilvender, de legger horisontalt og reiser
noe opp til vertikalt. De tester symmetri, de
utfordrer sin romforståelse og evne til å se fra
flere synsvinkler. Noen vil ikke gi slipp på egne
idéer før de er testet i plenum. Men det er stort
engasjement, og ingen vil egentlig gi seg. Vet vi
om alle varianter er funnet? Vi kan se i boka,
tangenten

1/2012

Heuvel-Panheuzen og Buys (2004), men det
beste er å holde på selv.
Matematikk settes her inn i en samfunns
messig og kulturell kontekst samtidig som den
innebærer utforskning. Bishop (1991) hevder
at matematisk tenkning ikke kan læres raskt
og effektivt, men må læres som prosesser i en
kulturell kontekst. Han mener at man bør til
strebe klasseromsprosesser der en forskyver den
tradisjonelle lærer–elev-rollen, og der læreren
er autoriteten, men ikke gir eller korrigerer alle
svar. Det er elevene i fellesskap som sammen
med læreren oppdager, lærer og konstruerer
kunnskapen. I vårt tilfelle settes en mate
matisk utfordring inn i en hverdagslig kontekst.
Husene trengs i denne konteksten. Det er videre
bestemte krav til utforming som elevene må ta
hensyn til. Det blir et unikt engasjement der
elevene også samarbeider om å finne løsninger.
De viser, forteller og lytter til hverandre.
Et annet moment er at oppgaven utgjør en
sentral erfaring som blir felleseie for klassen.
Dette bidrar til klassens matematiske diskurs,
der elevene sammen bidrar og utvikler sin
kunnskap. Geometri blir her noe mer enn å
kjenne til forskjellige romlegemer med et gitt
antall hjørner og kanter. Ved å sette sammen,
snu og vende på klossene, lage forskjellige kom
binasjoner, se resultatet fra ulike vinkler, dreie
på husene og se etter symmetrier øver man opp
geometrisk forståelse gjennom matematiske
kombinasjoner og trener på å se i rommet. Pro
blemløsningen skjer i en felles prosess der alles
bidrag blir vesentlig. Slik kommer man fram til
flest mulig løsninger. Arbeidet med disse geo
metriske mønstrene kan videreføres gjennom
mer arbeid med klosser, ved å tegne klosser eller
ved hjelp av dataprogrammer der man mani
pulerer med klosser, se f.eks. hos Freudenthalinstituttet (2012).
Som en ekstraoppgave kan man jobbe med
fem klosser. Hvor mange kombinasjoner får
man da?
(fortsettes side 49)
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Ole Enge, Anita Valenta

Varierte tenkemåter
og regnestrategier
I denne artikkelen skal vi se på hvordan en kan
arbeide med utvikling av varierte regnestrate
gier, og hvilken rolle regnehistorier spiller for en
slik utvikling. Regning er mer enn å kunne følge
en oppskrift, og Kunnskapsløftet legger vekt på
at regning også er å utforske dagligdagse situa
sjoner for å utvikle ulike strategier. Det å vite
når en regnestrategi kan anvendes, og å kunne
bruke den på en effektiv og fleksibel måte, er en
viktig del av matematisk kompetanse (National
Research Council, 2001, s. 121–124). Vi vil her
se på utvikling av regnestrategier og modeller
for multiplikasjon, men tankegangen vil være
tilsvarende for andre regneoperasjoner.
Det å kunne lage et bilde til et gitt regne
stykke, for eksempel av to bunker som slås
sammen i addisjon, eller poser med samme
antall i hver pose i multiplikasjon, gir mulig
Anita Valenta
Høgskolen i Sør-Trøndelag
anita.valenta@hist.no
Ole Enge
Høgskolen i Sør-Trøndelag
ole.enge@hist.no
Artikkelen er en fortsettelse av forfatternes
artikkel i Tangenten nr. 4, 2011:
Argumentasjon og regnestrategier.
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het til å utvikle varierte regnestrategier, gjøre
overslag og vurdere svar. Mange elever tenker
ubevisst på bilder av regnestykker når de skal
komme med et overslag eller regne skriftlig eller
i hodet. Disse bildene er grunnlaget for tallfor
ståelse og regning, og de åpner tidlig i skole
gangen for dyp matematisk tenkning, argumen
tasjon og generalisering (se Enge, Valenta, 2011).
Det er derfor viktig at elevene får et bevisst for
hold til at de kan bruke slike bilder som red
skaper i matematikklæringen. Slike bilder kan
tas i bruk for å utforske tall og regneoperasjo
ner, for å utvikle varierte regnestrategier og for å
kunne argumentere for strategiene. Det er disse
bildene vi senere i teksten vil kalle for modeller
for tanken.
Regnehistorier og deres betydning i
utviklingen av regnestrategier

I matematikkundervisningen har bruk av tekst
oppgaver lang tradisjon. En vanlig begrunnelse
for slik bruk er at elevene skal oppleve faget
som nyttig i hverdagslivet, og at de skal kunne
anvende det de lærer i faget. I forhold til reg
ning ser en det som viktig at elevene klarer å
gjenkjenne ulike situasjoner, som for eksem
pel addisjonssituasjoner, slik at de vet hvil
ken regneart de skal bruke. Det er lite nyttig å
kunne addere hvis en ikke klarer å avgjøre om
en skal addere eller multiplisere i en gitt situa
sjon. Tradisjonelt blir tekstoppgaver brukt til å
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anvende prosedyrer som elevene er blitt intro
dusert for, og tanken er at elevene skal bruke
prosedyren i en praktisk situasjon. I motsetning
til denne tradisjonelle bruken av tekstoppgaver,
framhever Fosnot og Dolk (2001) betydningen
av regnehistorier for å gi elevene mulighet til å
organisere informasjon, legge merke til og utfor
ske mønstre og til å utvikle regnestrategier og
argumentere for disse.
En god regnehistorie må i følge Fosnot og
Dolk (2001) gi mulighet til å utforske egen
skaper ved en matematisk operasjon, til å
utv ikle varierte regnestrategier og til å utvikle
et «bilde» av operasjonen. Dette «bildet» kaller
Fosnot og Dolk en modell for tanken, og eleven
kan alltid komme tilbake til det og støtte seg
på det i arbeidet med den gitte operasjonen. La
oss se på et konkret eksempel på en slik regne
historie. Vi tenker oss at vi er i en tredjeklasse
som skal introduseres for begrepet multipli
kasjon. Som utgangspunkt for utforskning av
operasjonen får elevene følgende oppgave: «En
klasse på 24 elever skal på en busstur, og skolen
skal betale 105 kroner for hver elev. Hvor mye
koster turen?»

Umiddelbart kan dette virke som en utfor
drende oppgave for tredjeklassinger som ikke
har jobbet med multiplikasjon tidligere. Tal
lene som inngår er også ganske store, og kan
skje er det elever som ikke er så trygge på slike
tall. Tanken er ikke at dette er en oppgave som
skal være ferdig på 10–15 minutter. Oppgaven
er et utgangspunkt for en undersøkelse om både
(store) tall, multiplikasjon og ulike strategier,
og oppgaven kan gjerne jobbes med i flere uker.
Historien er slik at elevene forstår situasjonen,
de forstår problemet, og slik kan de komme
i gang med å finne en løsning. De kan tegne,
hente/lage konkreter (som for eksempel penger),
addere og telle. Store tall gjør det vanskelig og
lite effektivt å telle, og det er også lite effektivt å
addere. Utvikling av andre, mer effektive stra
tegier ligger naturlig i historien. Tallene som er
valgt, inviterer til en utvikling av strategier. En
kan for eksempel tenke seg 105 kroner som en
hundrelapp og en femkroning. En effektiv stra
tegi ville da være å tenke på den totale betalin
gen som 24 hundrelapper og 24 femkroninger
(se figur 1).

Figur 1
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En kan nå addere hundrelappene og fem
merne for seg selv. Her har vi ikke bare kommet
frem til en nyttig strategi i denne oppgaven,
men også til en av de grunnleggende egen
skapene ved multiplikasjon (den distributive
egenskapen), nemlig at en kan regne ut 24 · 105
ved å dele 105 i 100 + 5 og så gange ledd for ledd
med 24. Den distributive egenskapen er grunn
laget for veldig mange regnestrategier i multipli
kasjon (deriblant standardalgoritmen). Videre
står vi med 24 hundrelapper og kan tenke oss
ti pluss ti pluss fire hundrelapper. Igjen utnyt
ter vi den distributive egenskapen og bruk av
posisjonssystemet. Det er også en mulighet å
utforske en annen viktig strategi, nemlig mul
tiplikasjon med 10 og 100. Hvorfor er det bare
å legge henholdsvis én og to nuller til 24? Når
det gjelder 24 femkroninger, åpnes det for en
annen viktig strategi i multiplikasjon, nemlig
dobling og halvering. Slår vi sammen to og to
femkroninger, får vi 12 tikroninger i stedet for
24 femkroninger (figur 2).
Dermed ser vi at 24 ·5 = 12 ·10. Nå har vi
kommet til tre ulike viktige strategier ved å
starte med å dele opp 105. Ved å bruke histo
rien videre med andre tall får vi en mulighet til
å generalisere de ovennevnte strategiene, altså
til å undersøke om de virker generelt når man
multipliserer to hele positive tall.
Ved å starte oppgaven 24 ·105 med å tegne

24 bussbilletter med 105 kroner for hver billett,
utvikler elevene et bilde av situasjonen som hjel
per dem til å tenke og til å se hva de kan gjøre
(ulike strategier), og hvorfor de kan gjøre det
(argumentasjon). Ved å spørre om en strategi
ville virket hvis antall elever var annerledes eller
prisen var en annen, åpnes det mulighet for
generalisering og argumentering for strategiene.
En kan for eksempel drøfte om noen strategier
vil være mer fornuftige og effektive enn andre,
avhengig av hvilke tall en jobber med. Slike
utforskninger er en viktig del av arbeidet med
å utvikle matematisk kompetanse. Når elevene
senere får en ren regneoppgave i form av multi
plikasjon med hele positive tall, la oss si 68 ·14,
vil det å tenke på 68 ·14 som 68 elever som skal
betale 14 kroner hver, gi dem en mulighet til å
komme i gang med problemet selv om de ikke
husker noen av strategiene. Har en elev et bilde
av en operasjon (et bilde kan være en tegning
eller en regnehistorie) som hun tar i bruk selv
stendig når det er behov for det, uten at det er
en del av oppgaven i utgangspunktet, så sier vi
at bildet er blitt et hjelpemiddel til å tenke med,
en modell for tanken.
Man kan si at når en elev klarer å gi mening
til et regnestykke (har en modell for tanken,
med andre ord), er grunnlaget for tallforståelse
og regning lagt. Regningen kan gå litt sakte i
starten hvis man hver gang må legge til en

Figur 2
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regnehistorie og tegne, for så å finne en stra
tegi ut fra tegningen, men det viktige er at en
elev som har slike bilder, ikke står fast. Eleven
er ikke avhengig av å huske riktig regneprose
dyre for en gitt oppgave. Vi vet mye om elever
som enten ikke husker hvilken prosedyre som
skal brukes, eller husker den feil. Husker en ikke
hvilken prosedyre som skal anvendes, så har en
ingen ting å falle tilbake på. Har eleven et bilde
(en modell for tanken), så fører bildet til at hun
aldri står fast og alltid kan komme i gang med
et gitt problem. Man unngår at den eneste fram
gangsmåten eleven har, er å prøve å gjenkalle
hvilken prosedyre som skal brukes, og hvordan
det skal brukes. Videre gir bildet et grunnlag for
å utvikle strategier. Det gjør det også lettere å
vurdere rimeligheten av svaret, å generalisere og
argumentere for strategien gjennom et represen
tasjonsbevis (se Enge og Valenta, 2011). Senere i
teksten gir vi eksempler på og diskuterer hvor
dan strategiene gradvis kan effektiviseres.
Multiplikasjonsmodeller

I konteksten med elever på busstur er en under
liggende tegning/modell for multiplikasjon like
grupper, der man tenker på 24 ·105 som 24 grup
per med 105 i hver (som på bilde 1). Kontekster
av denne typen er veldig vanlige i starten av
arbeidet med multiplikasjon.
Vi kan også tenke oss en regnefortelling der
vi har et rektangulært brett med knapper på,
for eksempel at knappene ligger i esker med
tolv rader og ni knapper i hver rad. Spørsmålet
om hvor mange knapper det er i alt, vil da gi
et annet bilde, nemlig det vi kaller en rutenett/
areal-modell for multiplikasjon (se eksempel i
figur 3).
I dette tilfellet får vi et rutenett (én rute for
hver knapp), men det er tydelig (for oss som
er fortrolige med arealbegrepet) at 12 ·9 kan
betraktes som et areal av et rektangel med
dimensjonene 12 og 9. Når arealbegrepet er
kjent for elevene, kan man fremheve areal av
rektangler i tekstoppgaver og som illustrasjon
til et multiplikasjonsstykke.
tangenten
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Figur 3

Det å tenke på multiplikasjon som «like
grupper» kan være et redskap å tenke med hver
gang man har en multiplikasjon med positive
hele tall. Modellen vil være til hjelp også når ett
av tallene er et desimaltall eller en brøk. I opp
gaven 24 ·0,8 kan vi tenke oss 24 grupper med
0,8 av noe (meter, stoff, liter osv.), og spørsmålet
er fremdeles hvor mye det er i alt. Nå er det ikke
nødvendig å huske hvor mange plasser en skal
flytte komma osv. En kan nå tenke seg at en slår
sammen poser (for eksempel ti og ti og så fire til
slutt). Ved å bruke modellen kan en resonnere
seg fram til svaret og samtidig videreutvikle
strategiene en har utviklet innen multiplikasjon
mellom heltall, til å gjelde multiplikasjon der ett
av tallene er et desimaltall.
Alle modeller har sine begrensninger. Det å
bruke like grupper som modell for multiplika
sjon av to desimaltall, for eksempel i stykket
2,1 · 3,5, vil være vanskelig. Å tenke seg regne
stykket som areal av et rektangel med dimen
sjonene 2,1 og 3,5 gir derimot mening, og det vil
fortsatt være en nyttig modell for tanken.
Multiplikasjon introduseres som oftest i kon
11

tekster som går på like grupper. For at elevene
skal utvikle dypere forståelse for multiplikasjon,
og for at de skal utvikle flere modeller som de
kan ta i bruk etter behov, kan det være viktig at
kontekstene varieres, og at elevene oppfordres til
å bruke flere modeller og regnehistorier når de
skal resonnere og utvikle strategier.
Å øve på regning

Tradisjonelt brukes det mye tid i matematikk
undervisningen på å arbeide med regnestykker.
Ofte går disse oppgavene bare ut på å komme
fram til et (og bare ett) korrekt svar. Det legges
lite vekt på å utvikle varierte strategier og argu
mentere for dem eller på å velge fornuftige stra
tegier ut fra de involverte tallene. Hvis vi tar
utgangspunkt i at det å kunne regne, i matema
tikken handler om å tenke fleksibelt og mate
matisk, vil øvelse fremdeles være viktig, men i
en annen form. Å starte med en tekstoppgave
der man undersøker hva operasjonen kan stå
for, og der man undersøker hva man kan gjøre
og hvorfor, vil bare være en begynnelse. Elevene
bør stadig oppfordres til å gi mening til regne
stykkene gjennom en kontekst, tegning eller
konkreter for å utvikle en modell for tanken.
Videre må de utfordres til stadig å utvikle og
effektivisere strategiene og å argumentere for
dem. Man kan velge få, men gjennomtenkte
oppgaver og gå i dybden på dem sammen med
elevene. Nedenfor er det noen eksempler på
mulige utgangspunkt.
– Hvor mange epler er det på brettet? Hvor
dan kan du finne ut hvor mye 6 ·9 er hvis
du vet hvor mye 5 ·9 er? Hvordan kan du
finne ut hvor mye 5 ·9 er hvis du vet hvor
mye 5 ·10 er? Hvordan kan du finne ut hvor
mye 6 ·9 er hvis du vet hvor mye 6 ·10 er?
Her kommer en inn på bruk av den distri
butive egenskapen samt bruk av multipli
kasjon med 10, som er en effektiv strategi.
I diskusjonen med elevene bør man legge
vekt på at strategiene begrunnes, og en kan
gjerne ta utgangspunkt i lignende bilder
som i figur 4.
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Figur 4

– Hvordan kan du regne ut 23 ·11 hvis du
vet svaret på 23 ·10 er? Hvordan vet du at
du kan gjøre det slik? Valget av tall legger
opp til en diskusjon om den distributive
egenskapen og multiplikasjon med 10.
– Hvordan kan du lett finne ut hvor mye
99 ·12 er? Her fremheves strategien med å
runde opp 99 til 100 for så å trekke fra en
tolver, som er en form av den distributive
egenskapen, eller å dele opp 12 i 10 og 2,
som igjen er den distributive egenskapen.
Enn hvis du skal finne ut 95 ·12?
– En elev i en annen klasse regnet slik ut:
99 ·101 = 100 ·100. Går det an? Hvorfor /
hvorfor ikke?
– Hvordan kan du finne ut hvor mye 32 ·7 er
hvis du vet hvor mye 32 ·14 er?
– Husker dere da vi diskuterte at 25 ·20 blir
det samme som 50 ·10? Kan det være slik at
det alltid blir samme svar når vi dobler det
ene tallet og halverer det andre i et multi
plikasjonsstykke? Hvordan kan vi under
søke det?
– Ei jente sier til meg at når man skal regne
ut 16 ·16, så kan man bare ta 10 ·10 + 6 ·6.
Kan det stemme? Hvis vi tenker på 16 ·16
som et rutenett, hvordan kan vi da se om
det stemmer eller ikke?
Selv om det ikke nevnes eksplisitt i alle eksem
plene ovenfor, er det å ta i bruk regnehistorier
og modeller i tenkning og resonnering om reg
nestrategiene et felles utgangspunkt i diskusjo
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nene. Som lærer kan en være påpasselig med å
ta i bruk ulike modeller i egne forklaringer og
resonnementer. I tillegg kan man tenke på at det
første tipset til en elev som står fast på en regne
oppgave, kan være: «Tenk på hva regnestykket
kan være. Husker du da vi jobbet med den opp
gaven med knapper på brett (eller klasseturen
med buss)? Der hadde vi multiplikasjon, og her
har vi multiplikasjon, så la oss prøve å tenke
slik og se om det hjelpe her. Nå er det andre
tall, så det blir litt annerledes. Finner du den
oppgaven så vi kan se hvordan det blir her?» En
opplevelse av at det nytter å gi mening til regne
stykket gjennom en kontekst og en tegning, det
vi kaller en modell, kan legge grunnlaget for at
eleven ved en senere anledning gjør det selv uten
at noen trenger å minne om muligheten. Altså
at modellen av en situasjon er på vei til å bli
en modell for tanken, en tankemodell som kan
brukes til å resonnere matematisk.

lig språk, tabeller og grafer. Etter hvert er reg
ning en rutine, og man klarer seg med bare
tall. I starten er regning derimot ikke rutine for
elevene, men heller problemløsning, og veksling
mellom ulike representasjoner er nødvendig for
å utvikle tallforståelse og varierte regnestrate
gier. En regneoperasjon, for eksempel multipli
kasjon, er ikke selve symbolet ∙. For å utvikle
en forståelse av multiplikasjon må den oppleves
både gjennom symboler (12 · 4), gjennom ulike
regnefortellinger og ulike tegninger som kan gi
mening til symbolene. Vi kan tenke på symbo
ler, regnefortellinger og tegninger som tre ulike
representasjoner av multiplikasjon, og hver av
dem har sin funksjon i utviklingen av forståelse.
Ved å spille på ulike representasjoner og tenke
på regning som utforskning, problemløsing og
søk etter mening og begrunnelser legger man
ikke bare grunnlaget for å kunne regne, men
også for å kunne tenke matematisk generelt.

Noen ord til slutt

Referanser

I denne teksten har vi sett at tekstoppgaver/
kontekster/regnefortellinger kan ha en rolle
også utover det å anvende matematikk. Nøye
utvalgte kontekster kan åpne for utvikling av
varierte strategier og av modeller for tanken
som kan brukes som et redskap til å tenke.
Alle matematiske begreper er abstrakte, og
for å få tilgang til dem og utvikle en forståelse
av hva de er, bruker vi ofte ulike representasjo
ner for å tenke om dem. Det kan være symboler
(for eksempel tallsymboler), tegninger, grafer,
illustrasjoner, naturlig språk eller regnefortel
linger (se for eksempel kapittel 4 i Skott, Jess &
Hansen, 2008 eller Duval, 2006). Tenk på ditt
eget arbeid med et matematisk problem som
ikke bare var et rutinearbeid. Man veksler ofte
mellom symboler, tegninger, kontekster, natur

Duval, R. (2006). A cognitive analysis of problems
of comprehension in a learning of mathematics. Educational Studies in Mathematics, 61, 103–131.
Enge, O., & Valenta, A. (2011). Argumentasjon og
regnestrategier. Tangenten, 22(4), 27–32.
Fosnot, C. T., & Dolk M. (2001). Young mathematicians at work : Constructing multiplication
and division. Portsmouth, N.H.: Heinemann.
National Research Council (2001). Adding it up:
Helping children learn mathematics. J.
Kilpatrick, J. Swafford, & B. Findell (red.).
Washington, DC: National Academy Press.
Skott, J., Jess, K., & Hansen, H. C. (2008).
Matematik for lærerstuderende: Delta:
fagdidaktik. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.

tangenten

1/2012

13

Anne-Gunn Svorkmo

Det må henge sammen!
Teknologi og design (ToD) er et hovedemne i
naturfag og kunst og håndverk. I følge LK06
skal matematikk vise sin nytte som redskapsfag
når det arbeides med teknologi og design. Mate
matikk skal her brukes i en praktisk sammen
heng, dvs. det er fagets anvendelsesmuligheter
og bruksområder som skal synliggjøres.
Noe skal fremstilles og produseres i teknologi
og design. Når matematikk brukes som et red
skapsfag, bør kvaliteten på det som skal lages,
både når det gjelder form og funksjon, øke og
bli til noe bedre enn om matematikken hadde
vært fraværende. Det skal vises på produktet at
det er gjennomtenkt, og at det ikke er tilfeldig at
resultatet har blitt slik det har blitt. Matematikk
kan brukes for å støtte opp om denne prosessen.
Samtidig er det viktig at elevene erfarer og opp
lever at matematikk er både nyttig og nødvendig
for å få et godt resultat.
Designprosessen

Arbeidsprosessen i et ToD-prosjekt kalles en
designprosess. Stegene eller fasene i en design
prosess gjentar seg uansett hva du skal lage.
Arbeidsoperasjonene er de samme om du skal
lage en vifte eller en mekaniske leke. Designpro
Anne-Gunn Svorkmo
Matematikksenteret
anne-gunn.svorkmo@matematikksenteret.no
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sessen er god å støtte seg til og er til stor hjelp
når en idé skal utvikles og bli til en eller annen
form for et produkt.
Idé
Prøve ut
Vurdere
Justere

Produkt

Figur 1.

Figur 1 viser et eksempel på en meget for
enklet utgave av en designprosess. Når en idé er
skapt, lages det en modell. Modellen prøves ut
og vurderes ut fra de kravene som er satt eller
som er forventet. Ut fra de vurderingene som
gjøres, justeres og forbedres modellen. I noen
tilfeller må det kanskje lages en helt ny modell.
Denne prosessen gjentas helt til modellen som
i løpet av arbeidsprosessen har blitt et produkt,
er blitt god nok.
Matematikk kan kobles til de ulike delene
av designprosessen. Det kan enten være til
oppstartsfasen, bearbeidings- og utprøvings
fasen eller til sluttfasen. Når en lærer planlegger
et ToD-prosjekt, er det viktig å stille følgende
spørsmål:
– Hvor i prosessen trengs matematikken
mest?
– Hvor i prosessen, både ut fra elevenes nivå
og ut fra kompetansemålene, egner det seg
best å bruke matematikk som et verktøy?
1/2012
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– Gjøre overslag, estimere og vurdere, bruke kvalitativ gjetting
– Sammenligne, vurdere og resonnere i forbindelse med ulike tallverdier og størrelser som for
eksempel brukes i forbindelse med målinger
– Måle, bruke ulike måleredskaper, lese av på ulike skalaer
– Bruke ulike måleenheter, gjøre om enhetene, få praktisk erfaring med og kunnskap om ulike
måleenheter
– Matematiske modeller i en praktisk sammenheng, bli kjent med ulike former for modellering.
– Tolke og lese ulike grafiske framstillinger og diagrammer, lese og lage ulike former for oversikter
og tabeller
– Bruke desimaltall i praktiske sammenhenger, for eksempel i forbindelse med måleusikkerhet og
gjeldende siffer
– Kjenne til geometriske formers ulike egenskaper, muligheter og begrensninger; bruke to- og
tredimensjonale former i en praktisk sammenheng
Figur 2.

Matematikk som verktøy bør trekkes inn når det
er hensiktsmessig, og når nytteverdien av faget
kommer best til sin rett. Matematikk skal etter
min mening brukes i ToD der det føles naturlig.
Oppkonstruert og unødvendig bruk av matema
tikk har ingen hensikt i denne sammenhengen.
Å beregne materialkostnader kan i noen pro
sjekter være meningsfylt, men i andre kan det
være lite hensiktsmessig og dermed meningsløst.
I visse sammenhenger kan også matematikken
bli for avansert. Jeg mener at det da er bedre
å utelate matematikk i ett prosjekt for så å la
faget få større plass i et annet hvor nytteverdien
er større. I ToD kan jeg som lærer velge hvilket
eller hvilke av fagene naturfag, kunst og hånd
verk og matematikk som skal vektes i de ulike
prosjektene. Når jeg er bevisst på det, jevnes ulik
vekting på fagene seg ut over år.
På hvilken måte kan matematikk brukes
som et verktøy?

Matematikk som verktøy i ToD trenger ikke
nødvendigvis bare å bestå av beregninger og
utregninger. Å regne ut hva utstyret til et pro
sjekt koster, kan være interessant og hensikts
messig. Dersom matematikk bare blir brukt på
denne måten, viser det et lite og smalt spekter av
fagets nytteverdi og anvendelsesmuligheter.
Mange av de ferdighetene som elevene nød
tangenten
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vendigvis ikke får god nok trening i i løpet av
matematikktimene, kan i ToD arbeides med
og øves på i en praktisk og kanskje mer vir
kelighetsnær situasjon. Jeg ser for meg all den
kunnskapen som på en måte ligger i mellom
rommene og mellom linjene i kompetansemå
lene i Kunnskapsløftet! Eksempler på slike fer
digheter finnes i faktaboksen(figur 2).
ToD kan vekke elevenes nysgjerrighet rundt
et matematisk fenomen, en matematisk ferdig
het eller et emne. I mange sammenhenger tenker
jeg at ToD kan være en mulighet til å bearbeide
eller utvide et emne som elevene tidligere har
arbeidet med i matematikktimene. Men jeg
ser også at det er fullt mulig å sette elevene i en
situasjon der de må etterspørre en manglende
kompetanse, eller der matematikk kommer
inn som en utforskende eller problemløsende
del av prosjektet. Jeg viser et eksempel på dette
i avsnittet «Hva skal esken romme?»
Samarbeid mellom tre nasjonale fagsentre

Matematikksenteret har de seinere årene sam
arbeidet med Kunst- og Kultursenteret og
Naturfagsenteret om å lage undervisningsopp
legg i ToD. Mange av oppleggene er prøvd ut og
gjennomført blant elever. Undervisningsopp
leggene finnes på Naturfagsenterets nettsider
(www.naturfag.no/tod). For å spre gode idéer og
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undervisningsopplegg i ToD har de tre nasjo
nale sentrene dannet et nettverk sammen med
åtte arbeidslivsorganisasjoner. Gruppen kaller
seg Teknologiinspiratørene (TEKin). TEKin har
gjennomført kursdager i ToD for lærere i grunn
skolen over hele landet. Matematikksenteret har
i denne sammenhengen også samarbeidet med
Skolelaboratoriet i Trondheim og Høgskolen i
Oslo og Akershus, avdeling for estetiske fag. Vi
har sammen utviklet et undervisningsopplegg
kalt «Kosmetikk og emballasje».
I ToD arbeides det ofte med mekaniske
objekter, elektriske kretser og lodding. Vi ønsket
å trekke inn andre deler av naturfag, for eksem
pel kjemi. Opplegget går ut på å lage en serie
kosmetikkprodukter med blant annet hudkrem
og lypsyl. Designprosessen går som en rød tråd
gjennom hele prosjektet og knytter produksjon
av produkter sammen med emballering av pro
duktene. Sluttresultatet skal bli et emballert kos
metikkprodukt som rettes mot en bestemt mål
gruppe. Form, farge, logo og størrelse på embal
lasjen skal signalisere om dette er et produkt for
menn, kvinner, småbarnsforeldre, ungdom osv.,
og om det er et eksklusivt eller hverdagslig pro
dukt eller kanskje et billigprodukt. Jeg bruker
dette undervisningsopplegget for å vise et par
eksempler på hvordan matematikk kan brukes
som et verktøyfag.
Emballasje til kosmetikkserie

I «Kosmetikk og emballasje» valgte jeg å
trekke matematikk inn som redskapsfag under
emballasjedelen av prosjektet. Emballasje er et
tema med mange muligheter og passer for elever
på ulike nivåer. Materialkostnadene er også
minimale. I en designprosess kan arbeidet med
emballasje ha mange innfallsvinkler avhengig
av hva som skal emballeres.
Her er noen sentrale problemstillinger:
– Hvilken funksjon skal emballasjen ha?
– Hva skal emballasjen signalisere?
– Hvordan skal åpne- lukkemekanismen i
emballasjen fungere?
– Hvordan er esken tilpasset innholdet?
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Jeg ønsket å fokusere på hvordan esker er satt
sammen, og hvordan esker kan lages. Hvordan
vil en todimensjonal mal til en eske se ut når
den brettes til en tredimensjonal form? Hvor
stort volum vil esken få? Det å gå motsatt vei,
dvs. fra det tredimensjonale til det todimen
sjonale, er også interessant i denne sammen
hengen. Hvordan ser malen til en ferdigbrettet
eske ut? Hvordan kan denne konstrueres? I de
to neste avsnittene viser jeg noen eksempler på
hvordan dette kan arbeides med.
Fra to- til tredimensjonal form

Malene i figur 3 er eksempler på enkle, utbret
tede esker uten lokk. Diskuter hvordan disse
malene kan brettes til en tredimensjonal form.
Her er noen spørsmål som kan være til hjelp i
diskusjonen. Fokus er på former, kanter, flater
og hjørner.
– Hvilke geometriske figurer er malen satt
sammen av?
– Hvilken funksjon har de ulike delene? (for
eksempel bunn, sideflater og lokk)
– Hva skjer med de todimensjonale figurene
på malen når de brettes?
– Hvilke av de todimensjonale figurene
møtes i en kant?
– Hvilke av de todimensjonale formene
møtes i et hjørne?
– Hvordan vil malene se ut når de brettes til
en tredimensjonal eske?
– Er det mulig, ut fra malen, å si noe om
størrelsen på esken?
For å demonstrere hva som skjer når en todi
mensjonal form omdannes til en tredimensjo
nal eske, er jovobrikker et godt hjelpemiddel.
Den gule og røde figuren i figur 3 er brukt som
et eksempel. I figur 4 ser vi at det gule kvadratet
danner bunnen i esken, og at alle de fire røde
kvadratene blir sideflater i esken. Esken har
form som en terning uten topp/lokk.
Det finnes mange maler å velge mellom. Jo
mer sammensatt malen er, desto vanskeligere
er det å se for seg hvordan den todimensjonale
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Figur 3: Brettemaler tegnet i GeoGebra.

malen blir når den omformes til en eske. Mange
maler har overlappende flater som enten funge
rer som en forsterkning eller som limflater. Det
gjør omformingen fra det todimensjonale til det
tredimensjonale enda mer utfordrende.
Figur 5 og 6 viser et eksempel på en noe mer
avansert mal. Idéen fikk jeg fra en eske det opp
rinnelig var chips i (figur 5). Denne esken kan
lukkes, åpnes og dras ut og fungere som en liten
skål. Jeg ville lage en mal og oppdaget under
arbeidet at jeg hadde bruk for å konstruere
tangenten til en sirkel i et punkt. I figur 5 har
jeg forstørret denne delen av malen og markert
tangenten med rødt. Matematikken var her et
nødvendig verktøy!
tangenten
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Figur 4: Brett en eske med jovobrikker.
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ser. Hva med å lage esker til økonomiutgaven
eller miniatyrutgaven av en produktserie? Eller
skal esken romme et bestemt volum? Ja, hvor
stor må malen da være? For elever som blant
annet ikke kan nyttegjøre seg Pytagoras’ lære
setning, kan dette være et eksempel på hvordan
problemløsing kan trekkes inn i ToD. Matema
tikk er verktøyet.
Bretteoppskrifter

Figur 5: Konstruer en eske.

Fra tre- til todimensjonal form

Vi kan ta utgangspunkt i noen ferdige esker i
papp eller papir. Diskuter hvordan esken vil se
ut når den brettes ut til en todimensjonal form.
Her er noen spørsmål som kan være til hjelp i
diskusjonen:
– Hvilke geometriske figurer består esken av?
– Når esken brettes ut, hvordan vil da de
geometriske figurene som esken er satt
sammen av, plassere seg i forhold til hver
andre?
– Hvordan er esken limt eller heftet
sammen?
– Hvor mye kan esken romme? Hvordan kan
esken forstørres eller forminskes?
Hva skal esken romme?

I dette eksemplet er det kosmetikkprodukter
som skal emballeres. Esken må tilpasses både
formen og volumet på det som skal ligge inni.
Som jeg skrev i innledningen: Når matematikk
brukes som et redskapsfag, bør kvaliteten på
det som skal lages, øke og bli til noe bedre enn
om matematikken hadde vært fraværende. Her
stilles det krav til det endelige produktet. Slike
krav kan formuleres i en kravspesifikasjon. I
kosmetikkserier finnes det esker i ulike størrel
18

Det finnes et mangfold av origamibøker, og i
disse er det mange ulike oppskrifter på esker.
Origami har en egen notasjon, og det trengs
trening i både det å lese og kunne utføre en
bretteoppskrift. Elevene kan også lage egne
bretteoppskrifter. De må da kjenne til denne
spesielle, men enkle formen for notasjon. Det
kan enten gjøres på papir med blyant, linjal og
eventuelt passer eller ved hjelp av det dynamiske
tegneprogrammet GeoGebra.
Figur 6 viser en bretteoppskrift på en eske
laget av en elev på femte trinn. Her er det mye
geometrikunnskap som ligger til grunn.
Andre måter å bruke matematikk som
verktøyfag på

Vi har hatt flere kurs for lærere i «Kosme
tikk og emballasje». Kjersti Hedalen-Heggset
og Sissel Bolstad, to kursdeltakere fra Øystre
Slidre barne- og ungdomsskole, har i etterkant
av kurset sendt oss en CD med sin versjon av
undervisningsopplegget. De har brukt vårt opp
legg som en idé, utviklet det videre og tilpas
set det til sine elever på tiende trinn. Sissel og
Kjersti valgte å bruke matematikk som verktøy
i en annen del av prosjektet enn det som er skis
sert over. De ønsket å fokusere på oppmåling og
veiing av ingredienser, ulike måleenheter samt
bruk av regneark for å finne pris på de ulike
kosmetikkproduktene.
Lærerne ønsket at elevene skulle bruke mest
tid på matematikken og ikke på å skrive inn
ingredienser, enheter og innkjøpspris i hver
sine regneark. Lærerne laget derfor et elevark i
Excel som elevene skulle fullføre. Se illustrasjon
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under. For å finne kostnaden på hver ingredi
ens måtte elevene ut fra de gitte opplysningene
i regnearket skrive inn en formel i kolonnen til
høyre. Til slutt skulle elevene også finne pro
duksjonskostnadene for hvert enkel produkt
ved å summere kostnadene for hver ingrediens.
Lærerne la stor vekt på at regnearket skulle være
oversiktlig og lett å lese for andre, og at riktige
benevnelser skulle brukes.
Matematikk som verktøyfag kan brukes i
mange sammenhenger i ToD. Jeg har vist to
eksempler. Dersom elever i det siste eksemplet
oppdager hvor billig det er å produsere hud
krem, vil de kanskje undre seg over hvorfor den
hudkremen vi kjøper i butikkene, koster så mye.
Det er også store prisforskjeller på hudkrem. Er
det i denne sammenhengen emballasjen som
koster mest? Eller er det markedsføringen som
koster? Her åpnes det mange nye muligheter for
å bruke matematikk som et nyttig verktøy.

Figur 6: Bretteoppskrift fra en elev på femte trinn.

Hudkrem: (Nok til 2 elever)
Innhold
Trietanolamin
Glyserol
Vann
Kokosfett
Parafinolje
Stearinsyre
Duftolje (rose)
Plastboks m/lokk
Kostnad til sammen:

Mengde
1g
5g
30 ml
20 g
5g
5g

Innkjøpspris Innkjøpsenhet Kostnad
237,50 kr
500 ml
447,50 kr
1000 ml
0,00 kr
100 ml
15,50 kr
250 ml
137,50 kr
500 ml
168,75 kr
250 g
170 dråper
2 dråper
41,50 kr
(10 ml)
2 stk
7,00 kr
1 stk

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Tabell 1.
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Gert Monstad Hana

Stjernepolyeder og glidefigurer
I denne artikkelen beskrives hvordan man lager
romfigurer ved å la papirbiter «gli inn» i hver
andre. Ved å klippe hakk i to papirbiter kan
vi få dem til å gli inn i hverandre, og det ser
ut som om de skjærer hverandre langs en rett
linje. Se figurene 3, 4 og 5. Dette baserer seg på
at skjæringen mellom to plane flater (som ikke
er parallelle) er en rett linje. Dette er en viktig
egenskap ved plan som vi møter ustanselig:
Sannsynligvis sitter du inne og leser dette og
kan heve blikket og se på de plane flatene som
utgjør rommet. Da vil du kunne observere at to
vegger møtes langs en linje1, gulv og vegg møtes
langs en linje og vegg og tak møtes langs en linje
(på Tangentens nettsider ligger en alternativ og
lengre versjon av denne teksten der denne egen
skapen hos plan drøftes rent geometrisk).
Jeg har benyttet meg av stjernepolyeder og
andre glidefigurer som juledekorasjoner samt
som gaver ved helt andre anledninger. Det at de
er estetisk tiltalende, samtidig som de innehol
der en god del matematikk både i byggefasen og
som ferdig produkt, gjør dette til en fin aktivitet
i klasserommet. Maler til figurene som omtales i
artikkelen, finnes tilgjengelig på nettet (se lenke
til slutt i artikkelen).
Gert Monstad Hana
Høgskolen i Bergen
gert.monstad.hana@hib.no
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Stjernepolyeder

Stellasjon (etter latinsk stella for stjerne) er en
metode å lage nye polyeder av et gitt polyeder.
Ved stellasjon starter vi med et polyeder og lager
et nytt polyeder av det ved å forlenge sidekan
tene eller sideflatene i polyederet til de skjærer
hverandre. Så lar vi disse skjæringene danne
grunnlaget for et nytt polyeder. Det nye poly
ederet kalles et stjernepolyeder.
La oss ta et eksempel. Vi starter med dode
kaederet, som er satt sammen av tolv regulære
femkanter. Dersom vi forlenger sidekantene, får
vi en pyramide oppå hver av femkantene. Den
nye figuren vi da får, kalles et stjernedodekaeder
(se figur 1).2

Figur 1: Dodekaeder og stjernedodekaeder.

Vi kan se på stjernedodekaederet, som satt
sammen av tolv pentagram som skjærer hveran
dre.3 Denne måten å se på stjernedodekaederet
på gir oss også en måte å lage et stjernedode
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Figur 2: Stjernedodekaeder fra pentagram.

kaeder på. Lag tolv pentagram med snitt som
indikert i figur 2. Disse kan vi da sette sammen
til et stjernedodekaeder ved å føre pentagram
mene inn i hverandre langs snittene. Dersom vi
lager pentagrammene i par med seks forskjellige
farger, kan de settes sammen til et stjernedode
kaeder slik at ingen pentagram snitter et penta
gram med samme farge (figur 2).
For å få et solid sluttprodukt må vi bruke
papir som er tykkere enn vanlig papir, men
likevel så tynt at det er uproblematisk å brette
og bøye det. Vanlig papir er noe enklere å hånd
tere, og resultatet blir fortsatt ganske bra selv
om det ikke er like holdbart og vanskeligere å
frakte (noe som blir viktig dersom elevene skal
ta med produktet hjem). Det er umulig å sette
samme figuren uten å bøye og brette en god del,
og det får liten innvirkning på sluttproduktet
om en gjør det. Pass også på hele tiden å la de
forskjellige delene gli så godt inn i hverandre
som mulig. Dette hindrer at figuren faller fra
hverandre under byggingen, og er dessuten
viktig for at sluttproduktet skal se bra ut.
Det finnes flere andre stellasjoner av dodeka
eder og andre polyeder. Se lenkene i slutten av
artikkelen. I lenken med maler finnes det også
en mal for å lage en stellasjon av oktaederet. En
fin øvelse i romgeometrisk tenkning kan være
å undersøke hvorfor det ikke finnes noen stel
lasjoner av tetraederet eller kuben.
Glidefigurer

Vi kan også lage andre romfigurer ved å la
papirbiter gli inn i hverandre. For eksempel
kan det lages to kuber som skjærer hverandre,
tangenten
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Figur 3

eller en kube og et tetraeder som skjærer hver
andre. George Hart (2001, 2004) har laget mer
kompliserte figurer som er snitt av uniforme
polyeder.
Den av hans figurer jeg har benyttet oftest,
er en som består av tretti kvadrat som har glidd
inn i hverandre (figur 3). Dersom en lager denne
i fem farger med seks kvadrat av hver farge, kan
den settes sammen slik at kvadratene av samme
farge danner kuber dersom de tenkes utvidet.
Dette får en til dersom en passer på at ingen
kvadrat av samme farge skjærer hverandre, og
at de femkantede «hullene» som dannes, har en
sidekant av hver farge. Disse betingelsene er nok
til å sette sammen figuren slik at fargekombina
sjonen blir som ønsket. Start med et kvadrat, og
før kvadrater av de fire andre fargene inn i det,
se øverst i figur 4. Vi må så bestemme hvilken
farge kvadratet som skal glis inn i det fremre
venstre hjørnet på det gule kvadratet skal ha.
Det svarte, det grå og det gule kvadratet gir
sidekanter i et femkantet hull. Derfor må de to
siste kantene i dette hullet være blå og røde. Det
gule kvadratet skjærer allerede et rødt kvadrat,
så i det fremre venstre hjørnet til det gule kva
dratet må det føres inn et blått kvadrat. Vi kan
så fullføre det femkantede hullet med et blått
kvadrat, se nederst i figur 4. Ved å fortsette med
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Her må en ikke være redd for å bøye og brette
kvadratene mens figuren settes sammen.
Det er mye spennende geometri i denne figu
ren. Ved å lete kan en finne både kuber, ikosa
eder og dodekaeder gjemt i dens geometri. Den
kan også være en spennende innfallsvinkel til
kombinatorikk: Hvordan kan en på en syste
matisk måte telle opp antall hjørner, kanter eller
hulrom på den?
Slike glidefigurer tar en del tid å klippe ut
og sette sammen første gangen. Nå bruker jeg
omtrent en time på å klippe ut delene og sette
sammen denne figuren, men det kan fort ta det
dobbelte første gangen.
Stjernepolygon

Figur 4: Konstruksjon av figur 3.

denne typen argumentasjon kan vi fullføre hele
figuren.
Når en setter sammen denne figuren, er det
mest problematiske å sette sammen kvadratene
der hvor tre av dem møtes i et punkt, se figur 5.

En todimensjonal variant av stjernepolyeder
er stjernepolygoner. Disse lager vi ved å starte
med hjørnene i en p-kant (en polygon med p
kanter) og et gitt tall q. Så lager vi linjestykkene
mellom alle hjørnene som ligger q plasser bor
tenfor hverandre. Figuren vi da får, er en stjer
nepolygon.
La oss ta et eksempel. Figurene blir finest
dersom vi starter med en regulær polygon.
Figur 6 viser en regulær syvkant (p = 7) og
hvilke stjernesyvkanter vi da får for forskjellige

Figur 6:

verdier av q.
Stjernepolygon kan være en god innfalls
vinkel til å arbeide med største felles divisor. Se
GeoGebra-arbeidsarket som det er henvist til i
lenkesamlingen.

Figur 5: Et problematisk hjørne.
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Lenker
home.hib.no/ansatte/gmh/lamis/stjerner.htm
Maler til figurer nevnt i artikkelen:
home.hib.no/ansatte/gmh/lamis/Glide_figurer_maler.pdf
GeoGebra-arbeidsark om stjernepolygon:
home.hib.no/ansatte/gmh/geogebra/
diverse/stjernemangekant.html
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Noter
1

2

3

I hjørnene til rommet vil tre plane flater
møtes. Dette illustrerer det matematiske
resultatet at tre plane (ikke-parallelle) flater
møtes i et punkt. At plane flater skjærer
hverandre langs en linje, har mange konsekvenser, som for eksempel at bildet av
en linje i en perspektivtegning alltid blir en
linje.
Disse figurene har jeg laget med Vladimir
Bulatavs program for stjernepolyeder. Dette
er gratis tilgjengelig på bulatov.org/polyhedra/stellation_applet/ og kan brukes til å se
nærmere på mange forskjellige stjernepolyeder.
Historisk har det vært en heftig diskusjon blant matematikere om en skal se på
stjernedodekaederet som satt sammen
av tolv femkanter eller seksti trekanter. En
grunn til at dette har vært diskutert, er at
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det har betydning for gyldigheten av Eulers
formel, som beskriver sammenhengen
mellom antall sideflater, sidekanter og
hjørner i et polyeder (se Lakatos, 1976).
Her kommer det også inn en diskusjon om
hva en mangekant er: Er et pentagram en
femkant eller en tikant? Forskjellige måter å
se på mangekantbegrepet på gjør at begge
disse alternativene er matematisk fruktbare
i forskjellige situasjoner.

Polygon er det greske ordet for mangekant
(satt sammen av πολύς– mange – og γωνία–
hjørne). En regulær mangekant er en
mangekant hvor alle kantene er like lange og
alle vinklene er like store.
Polyeder er romfigurer som består av plane
flater og rette kanter. Også ordet polyeder
stammer frå gresk (πολύς – mange – og έδρα –
flate). Ordet έδρα betydde opprinnelig sete. Et
polyeder ble da sett på som en romfigur hvor
flatene kan hvile på bakken. Når en på 1500tallet begynte å studere stjernepolyedrene
omtalt i denne artikkelen var det derfor mye
diskusjon omkring hvorvidt de faktisk kunne
betraktes som polyeder eller ikke.
De platonske legemene er polyedre som
er konvekse (alle hjørnene vender «utover»)
og hvor alle flatene er kongruente regulære
mangekanter. Det finnes fem platonske
legemer: tetraederet (som består av 4
likesidete trekanter), kuben (også kalt
heksaeder, som består av 6 kvadrat),
oktaederet (som består av 8 likesidete
trekanter), dodekaederet (som består av 12
regulære femkanter) og ikosaederet (som
består av 20 likesidete trekanter).
Et pentagram er en femtagget stjerne som
består av fem like lange linjestykker.
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Jostein Våge

Suksessive tall –
en undersøkelse
Noen tall kan skrives som summen av sukses
sive naturlige tall, slik som
6=1+2+3, 9=4+5.
Noen kan til og med skrives som ulike
summer:
21=10+11, 21=1+2+3+4+5+6.
Vi skal her undersøke hvilke tall som kan skri
ves som slike summer, eller om alle tall kan gis
en slik representasjon.
Det er allerede i utgangspunktet klart at
verken 1 eller 2 lar seg skrive som en sum av
suksessive naturlige tall.
3 = 1 + 2, 4 umulig, 5 = 2 + 3,
6 = 1 + 2 + 3, 7 = 3 + 4, 8 umulig, …
En systematisk gjennomprøving av stadig større
naturlige tall viser at det neste umulige tallet er
16. Allerede her synes et visst mønster å komme
til syne. De tall som ikke kan skrives som en
sum av suksessive naturlige tall, er:
1, 2, 4, 8, 16, …
Det skal ikke stor fantasi til å gjette at de neste
tallene blir 32 og 64. Potenser av 2 ser ut til å
Jostein Våge
NTNU
jostein.vage@plu.ntnu.no

24

være umulige å skrive som en sum av suksessive
naturlige tall.
Vi legger også merke til at alle oddetallene
kan skrives som en sum med bare to ledd, Det
er også klart at det må være slik. Tar vi f.eks. for
oss tallet 17, så er halvparten av 17 lik 8 12 :
17 = 8 12 + 8 12 .
Ved å overføre den første
vi

1
2

til andre ledd, får

17 = 8 + ( 8 12 + 12 ) = 8 + 9 .
For alle oddetall vil det være mulig å foreta en
slik omskriving. Generelt får vi for oddetallet
2n + 1
2n + 1 = n + (n + 1).
For å få bedre oversikt over våre data, velger vi
å stille opp en tabell (se Tabell 1). Her står f for
det første tallet i summen som er angitt i kolon
nen lengst til venstre, n står for antall ledd, og er
angitt i den øverste rekken i tabellen.
Ved oppstillingen av denne tabellen er det
lettere å se at differansen mellom nabotall i de
horisontale rekkene øker med én mot høyre.
Dette kan illustreres ved rekke 2:
9 – 5 = 4, 14 – 9 = 5,
20 – 14 = 6, 27 – 20 = 7, …
1/2012
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n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

1

3

6

10

15

21

28

36

45

55

…

2

5

9

14

20

27

35

44

54

65

…

3

7

12

18

25

33

42

52

63

75

…

4

9

15

22

30

39

49

60

72

85

…

5

11

18

26

35

45

56

68

81

95

…

f

Tabell 1

Siden tallene nettopp representerer summer av
suksessive tall som alle starter med samme tall,
2, og hvor antall ledd øker med én for hver rute
mot høyre, ser dette rimelig ut. En slik økning
av differansene er kjennetegnet på en andre
gradsfunksjon. Det er lett å vise at
g 1 (n) = 12 n(n + 1)
vil generere leddene i første rekke ved
n = 2, 3, 4, …:
g1(2) = 3, g1(3) = 6, g1(4) = 10, …
De tilsvarende funksjoner for de øvrige fire rek
kene gir oss sammen med g1 følgende
Rekke 1: g 1(n) = 1/2 n(n + 1)
Rekke 2: g 2(n) = 1/2 n(n + 3)
Rekke 3: g 3(n) = 1/2 n(n + 5)
Rekke 4: g 4(n) = 1/2 n(n + 7)
Rekke 5: g 5(n) = 1/2 n(n + 9)
for n = 2, 3, 4, … Generatorfunksjonen i rad f
blir derfor
g f (n) = 12 n(n + 2 f − 1)
for n = 2, 3, 4, … og f = 1, 2, 3, … Her legger vi
merke til at alle tallgeneratorene har to faktorer
som inneholder n. Hvis n er et partall, vil alle
andrefaktorene bli odde, og er n et oddetall vil
alle andrefaktorene bli partall. Etter som n aldri
er lik 1, vil begge faktorene være større enn 1,
og produktet vil derfor alltid inneholde minst
én odde faktor. Dette betyr at at toerpotenser
aldri vil kunne genereres av noen av generator
funksjonene.
tangenten
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Spørsmålet blir da: Kan alle tall med unntak
av toerpotenser genereres?
Mønsteret i rekkene gir oss idéen om også
å undersøke kolonnene. Ser vi på tallene i de
vertikale kolonnene, legger vi merke til at dif
feransen mellom suksessive ledd i hver kolonne
er konstant. For eksempel finner vi i kolonnen
med topptall 8 leddene
36, 44, 52, 60, 68, …
Disse representerer egentlig
36 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8
44 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9
52 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10
60 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11
68 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12
Summen som er representert ved 44, kan tenkes
avledet av summen som er representert ved 36,
ved at hver addend gis et tillegg på 1. Det samme
vil gjelde overgangen fra en linje til neste hvor
som helst i denne kolonnen.
Etter som denne kolonnnen representerer
summen av 8 ledd, vil differansen mellom
naboledd i kolonnen med topptall 8 bli 8. Da
det første leddet er 36, kan vi uttrykke leddene
i denne kolonnen slik
g f (8) = 28 + f · 8 for

f = 1, 2, 3, …

Vi har allerede vist at formelen
1
n2 n
g f (n) = n(n + 2 f − 1) = + (2 f − 1)
2
2 2
for n = 2, 3, 4, … og f = 1, 2, 3, … beskriver hele
tabellen, og for partalls n ser vi at funksjonen
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genererer tall i gangetabellen for n/2. De odde
multiplene av n/2 blir generert, men i starten
mangler alltid noen. Om vi ønsker, vil vi derfor
kunne finne ethvert tall i en gitt posisjon i tabel
len. Dette hjelper oss likevel lite om vi ønsker å
finne den tallmengden som denne heltallfunk
sjonen totalt vil kunne generere. Vi må tyde
ligvis gå andre veier om vi ønsker å bevise vår
hypotese om at bare toerpotenser ikke lar seg
skrive som en sum av suksessive naturlige tall.
Tar vi for oss tabellen igjen og ser på tallene
i hver enkelt kolonne, vil vi legge merke til at
første kolonne inneholder alle oddetallene som
nevnt tidligere. Det kommer også tydelig fram
om vi ser på kolonnen med toppverdi 2. Det står
da bare igjen å bevise at alle partall med unntak
av toerpotenser finnes i tabell 1. Ved å se på de
øvrige kolonnene får vi nok følelsen av at dette
er riktig, men det er ingen åpenbar måte å vise
dette på.
Hvis vi imidlertid foretar en faktorisering av
tallene i tabellen, vil den bli som i tabell 2.
Mønsteret i tallkolonnene trer meget tydelig
fram. Det er enkelt å påvise at dette vil fortsette
om vi utvider tabellen mot høyre og nedover.
Den gule remsen viser at 2 ganger oddetal
lene kan genereres, den røde viser at 4 ganger
oddetallene er med, og den grønne viser at 8
ganger oddetallene er med. For hver toerpotens
m finner vi en kolonne (topptall 2m) slik at
kolonnen inneholder m ganger oddetallene,
bortsett fra noen tall i starten. Tallene som
måtte mangle i starten av m-gangen finner vi
på de skrå linjene.

n

2

3

4

5

6

7

1

1∙3

3∙2

2∙5

5∙3

3∙7

2

1∙5

3∙3

2∙7

5∙4

3∙9

3

1∙7

3∙4

2∙9

5∙5

4

1∙9

3∙5

2∙11

5

1∙11

3∙6

6

1∙13

3∙7

7

1∙15

3∙8

f

Da er også alle nødvendige data til stede for
å trekke den endelige konklusjonen:
Alle naturlige tall unntatt potenser av 2 kan
skrives som en sum av suksessive naturlige
tall.
Den endelige argumentasjonen for at denne
konklusjonen kan trekkes, overlates til leseren.
Det fins sikkert flere alternative måter å vise
denne setningen på.
Ny undersøkelse: Antall fremstillinger

Når vi ser på tabell 1, legger vi merke til at
enkelte tall forekommer mer enn ett sted i tabel
len. F.eks. forekommer 15 både i posisjon (5, 1)
og i posisjon (3, 4). En systematisk gjennom
gang av alle tall mindre enn 50 viser:
Forekommer bare én gang:
3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 23,
24, 26, 28, 29, 31, 34, 37, 38, 40 41, 43, 44,
46, 47, 48
Forekommer to ganger:
9, 18, 25 36,49, 50
Forekommer tre ganger:
15, 21, 27, 30, 33, 35, 39, 42
Forekommer fire ganger: INGEN
Forekommer fem ganger: 48
(fortsettes side 38)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

7∙4

4∙9

9∙5

5∙11

11∙6

6∙13

13∙7

7∙15

15∙8

8∙17

7∙5

4∙11

9∙6

5∙13

11∙7

6∙15

13∙8

7∙17

15∙9

8∙19

3∙11

7∙6

4∙13

9∙7

5∙15

11∙8

6∙17

13∙9

7∙19

15∙10

8∙21

5∙6

3∙13

7∙7

4∙15

9∙8

5∙17

11∙9

6∙19

13∙10

7∙21

15∙11

8∙23

2∙13

5∙7

3∙15

7∙8

4∙17

9∙9

5∙19 11∙10

6∙21

13∙11

7∙23

15∙12

8∙25

2∙15

5∙8

3∙17

7∙9

4∙19 9∙10 5∙21 11∙11

6∙23

13∙12

7∙25

15∙13

8∙27

2∙17

5∙9

3∙19 4∙21 4∙21 9∙11 5∙23 11∙12

6∙25

13∙13

7∙27

15∙14

8∙29

Tabell 2
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Arne Amdal

Mer om summer
av påfølgende tall
I dette nummer av Tangenten beskriver Jostein
Våge en induktiv tilnærming til følgende pro
blemstilling:
Hvilke naturlige tall kan skrives som en
sum av påfølgende naturlige tall?
Dette er en problemstilling jeg vil videreføre i
denne artikkelen. Jeg har selv pleid å gi til stu
denter i matematikkdidaktikk i PPU-studiet.
Jeg har da pleid å gi den når vi arbeider med
såkalte «rike oppgaver» (se for eksempel Kris
tensen, 2008). Jeg mener den oppfyller flere av
kravene til en slik type oppgave. Alle greier å
komme fram til hypotesen om at det er umulig å
skrive en toerpotens som en sum av påfølgende
naturlige tall. De fleste greier å argumentere
for hvorfor ethvert oddetall kan skrives som
en sum av naturlige tall. Argumentet pleier å
være «del tallet på to og legg til en halv på hver
side». Ofte kommer et lyst hode opp med idéen
om at hvis tallet inneholder en odde faktor, for
eksempel 3, så er det bare å dele på 3 og legge
til tallet over og tallet under. For eksempel er
15 = 4 + 5 + 6. Tilsvarende prinsipp kan utnyt
tes for andre odde faktorer. Tallet 15 inneholder
Arne Amdal
NTNU
arne.amdal@plu.ntnu.no
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også den odde faktoren 5. Vi legger da til det
nødvendige antall ledd over og under 3, slik at
vi får representasjonen 15 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5.
Skulle denne framgangsmåten medføre at noen
av leddene blir negative, er ikke dette noe pro
blem da disse leddene vil kanselleres av seg selv.
For eksempel er 9 en faktor i 27, og metoden gir
opphav til representasjonen
27 = –1 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
= 2 + 3 + 4 + 5 + 6.
Etter mitt syn gir disse eksemplene et godt nok
argument for at alle naturlige tall med en odde
faktor kan skrives som en sum av naturlige tall.
Jeg kan allikevel tenke meg å gi et «algebrabevis»
for dette. Det hører også med å bevise hvorfor
ikke toerpotensene kan skrives som en sum av
påfølgende naturlige tall. I tillegg gir metoden
ovenfor opphav til følgende problemstilling:
Gitt et naturlig tall, på hvor mange måter
kan dette tallet skrives som en sum av
påfølgende naturlige tall?
La oss nå først anta at a = b·c, der c er odde.
Summen av påfølgende naturlige tall som består
av c ledd, og der b er det midterste tallet har som
første ledd b – (c – 1)/2 og siste ledd b + (c – 1)/2,
og dermed sum

27

 c −1   c −1 
b −
 + b +

2  
2 

⋅c = b ⋅c = a .
2
Skulle noen av leddene være negative, oppveies
disse av de tilsvarende positive slik som i eksem
plet med 27 over. Dette viser at det bestandig er
mulig å skrive naturlige tall som inneholder en
odde divisor, som en sum av påfølgende natur
lige tall.
La oss så si at a = 2b , og anta
a = c + (c + 1) +…+ c + (n − 1)
=

c + c + (n − 1)
2

n
⋅ n = ⋅ (2c + n − 1)
2

Jeg påstår at dette er umulig, for hvis n er odde,
så inneholder summen den odde divisoren n, i
strid med antagelsen. Hvis n er like, inneholder
summen den odde divisoren 2c + n – 1, igjen i
strid med antagelsen. Kan det tenkes at denne
siste divisoren er 1? Nei, for vi har (implisitt)
antatt at c ≥ 1. Dermed er påstanden vist.
Så over til det andre spørsmålet: Gitt et
naturlig tall a, på hvor mange forskjellige måter
kan a skrives som en sum av påfølgende natur
lige tall? Vi har allerede sett at hvis a inneholder
en odde divisor c, så vil vi kunne danne en sum
bestående av c ledd. Vil ikke de like divisorene
bidra i det hele tatt? Vi undersøker dette ved å
anta at a = 2 b ·c, der c er odde. Vi antar videre
at a kan skrives som en sum av n påfølgende
naturlige tall, der d er det minste leddet. Som
over vil summen bli
n
⋅ (2d + n − 1).
2
Anta n odde. Da må n være en divisor i c, og
det må finnes e slik at c = e·n, og vi kan danne
summen bestående av e ledd, som beskrevet
over. Det er klart at a kan skrives som en sum
av e påfølgende ledd på bare én måte. Anta så n
like. Det er umulig. Summen av n påfølgende
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naturlige tall, der n er et like tall, vil være et
odde tall. Den eneste måten å få summen til å
bli odde på da, er om n = 2, men det er også
umulig, for da kan ikke a selv være like.
Det ovenstående viser at et naturlig tall a kan
skrives som en sum av påfølgende naturlige tall
på like mange måter som det er odde divisorer
i a. Og hvor mange er så det? Anta
a = 2k ⋅ p1k1 ⋅ p2k2 …⋅ prkr
der p i er distinkte odde primtall og k i ≥ 1. Vi
begynner å liste opp de odde divisorene.
1, p1 , p12 ,…, p1k1 er k 1 + 1 divisorer. Hver av
disse divisorene danner opphav til en ny divisor
ved å multiplisere med en av de andre faktorene.
p2 , p1 ⋅ p2 , p12 ⋅ p2 ,…, p1k1 ⋅ p2 er således k 1 + 1 nye
divisorer. Det skulle være mulig å innse at det
totale antall odde divisorer må være

(k1 + 1) ⋅ (k2 + 1)(kr + 1).
Vi tillater ikke summer bestående av ett ledd, så
det endelige svaret er

(k1 + 1) ⋅ (k2 + 1) (kr + 1) − 1.
For eksempel kan 45 = 32·5 skrives som en sum
av påfølgende naturlige tall på i alt 3·2 – 1 = 5
måter:
45 = 14 + 15 + 16
   = 7 + 8 + 9 + 10 + 11
   = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9
   = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10
   = 22 + 23.
Etter mitt syn er dette en oppgave som i tillegg
til i videregående skole også kan gis i ungdoms
skolen. Flere gode matematiske resonnement
ligger like under overflaten her.
Referanser
Kristensen, T.E. (2008). Tilpasset opplæring
innenfor fellesskapet. Tangenten, 19(2).
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Nils Henry Rasmussen og Shengtian Zhou

Matematikkundervisning i Kina
I den siste PISA-undersøkelsen, som ble
offentliggjort i desember 2010, scoret Shanghai
høyest av alle de 65 landene (eller områdene)
som ble testet. Det vil si at de var nummer én
både i naturfag, lesing og matematikk.
I mediene er det kommet beskyldninger om
at resultatene ikke gir et sannferdig bilde av
nivået blant skoleelever i resten av Kina, og at
bare de sterkeste elevene i Shanghai var valgt ut i
forkant av testen.1 Andre kritikere har påpekt at
kinesiske elever i større grad enn elever i andre
land blir drillet i å klare slike tester, at det er
mer pugg i den kinesiske skolen, og at kineserne
fokuserer sterkere enn andre land på konkrete
resultater i skolene og for elevene, målt gjennom
nettopp slike tester.2
Men hvordan er det egentlig virkeligheten
ser ut i kinesiske skoler? Da bildet sannsynligvis
ikke er så svart-hvitt som man kan få inntrykk
av gjennom mediene, ønsker vi her å gi en mer
dyptgående analyse av hvordan undervisningen
går for seg i Midtens rike, og hva det er med den
Nils Henry Rasmussen
Høgskolen i Telemark
nils.h.rasmussen@hit.no

kinesiske kulturen som gjør skolene forskjellig
fra det vi gjerne er vant til i Vesten.
Et undervisningsopplegg i brøkregning for
en kinesisk femteklasse

Vi vil begynne med et ekte undervisningsopp
legg fra en kinesisk skole for å gi et inntrykk
av hvordan undervisningen faktisk foregår. Det
dreier seg om et undervisningsopplegg i brøk
regning utviklet av lærer Sun Ying på Tiyu
donglu barneskole i Tianhe-distriktet i Guan
gzhou.3 Vi har latt planen for timen være slik
hun har presentert den, og bare oversatt selve
teksten.
Leseren bes merke seg at dette undervis
ningsopplegget ligger tett opp til det som regnes
som idealopplegget i kinesiske skoler. Vi har
valgt dette eksemplet fordi det gir et bedre inn
trykk av hva som regnes som god undervisning
i Kina, enn om vi hadde valgt en undervisnings
økt ledet av en mer gjennomsnittlig lærer.
Undervisningsopplegget blir presentert i
tabellene de neste sidene.

Shengtian Zhou
Høgskolen i Telemark
shengtian.zhou@googlemail.com
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Plan for undervisning i addisjon og subtraksjon av brøk med ulike nevnere, av Sun Ying
Rettet mot
Lengde

elever i andre halvdel av 5. klasse
én skoletime (45 minutter)

Elevene har allerede lært addisjon og subtraksjon av brøker med lik
nevner og hvordan man kan få fellesnevner for to brøker. Dermed har
elevene allerede ferdighetene og teknikkene som skal til for å forstå
addisjon og subtraksjon av brøker med ulike nevnere. Samtidig blir
Vurdering av elevene
elevene mer motiverte når de lærer gjennom egen utforskning, så
det kan være en god idé å tilrettelegge slik at elevene kan arbeide
med stoffet på egen hånd, observere, sammenligne, skaffe til veie
informasjon som kan analyseres, abstrahere og oppsummere.

Plan for hvordan elevene skal kunne utforske teorien, og plan for timen
Tema

Innhold

Motivasjon

Avfallet som folk
produserer i hverdagen,
kalles hverdagsavfall.
Vi har følgende
statistikk hentet fra en
miljøvernorganisasjon:
Av alt avfallet utgjør
skadelig avfall 3/20,
papir 3/10, matavfall
3/10 og metall 1/4. Hvor
mye utgjør da papirog metallavfallet til
sammen av alt avfallet?

Presentasjon

Addisjon og subtraksjon av brøk
med ulike nevnere.

Hvordan det
skal presenteres

Hentes fra
teksten i
læreboken.
Presenteres med
prosjektør.

Avfallet som folk produserer i
hverdagen, kalles hverdagsavfall.
Metall og papir er det som
hovedsakelig kan gjenvinnes. Hvor
mye utgjør papir- og metallavfallet
av hverdagsavfallet?
1/4 + 3/10 = ____
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Mål med
undervisningen

1. Finne svaret på ovenstående problem hentet fra
virkeligheten.
2. Bruke matematiske forsøk til å finne ut hvordan man
beregner summen og differansen av brøker med ulike
nevnere.

Presenter med
prosjektør.

Utforming av prosessen

Trinn 1

Tenk over problemet med hverdagsavfall. Hvordan kan vi gå frem
for å finne ut hvor stor andel metallavfall og papir til sammen
utgjør av alt avfallet?
Vi har lært addisjon og subtraksjon av brøk med samme nevner,
men nå er nevnerne ulike. Har vi lov til å legge dem sammen
direkte? Hvorfor? Hva burde vi gjøre isteden?

Trinn 2:
Lære å
bruke
visualiseringsprogramvaren
og de
tilhørende
funksjonene.

tangenten

La først
elevene tenke
på dette hver
for seg, spør
deretter noen
av elevene.

Individuelle
undersøkelser:
Elevene
lærer om
funksjonene og
programvaren
på
datamaskinen.
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Gruppearbeid:
Trinn 3:
Tabell for undersøkelser av addisjon og subtraksjon av
Presentere
brøker med ulike nevnere
svaret på
ovenstående
problem
Lag et
Hvordan
hentet fra
Hvor
addisjonsgjøres det
virkeligeller subtrak- mange
om til pluss
heten
Resultat
sjons-stykke deler må
eller minus
det deles
med brøker
av naturlige
inn i?
med ulik
tall?
nevner
Trinn 4: Lage
flere brøker
med ulike
nevnere,
og prøve å
finne frem til
regelen for
addisjon og
subtraksjon
av slike
brøker.

Konklusjon av undersøkelsen: Dere finner ut at
1. forholdet mellom brøken og den omformede brøken
er ____________________________________
2. metoden for addisjon og subtraksjon av brøker med
ulik nevner er _________________________________

1. Én elev bruker
programvaren for å
løse regnestykkene.
En annen elev skriver
ned resultatene i
tabellen.
2. Gruppen analyserer
tallene i tabellen og
finner frem til hvilken
regnemetode de må
bruke.
3. Noen av gruppene
blir bedt om å
presentere sin
tabell og analysere
tallene og resultatet
de har kommet
frem til gjennom
undersøkelsen.
4. Gruppene
kommenterer
hverandres arbeid
og kommer frem
til regelen som må
brukes.

Gjør flere oppgaver: Regn ut følgende oppgaver online
Trinn 5
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www.ciwong.com
Programmet gir automatisk tilbakemeldinger og
statistikk på arbeidet elevene gjør.
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VisualiseringsRessurser og programvare
verktøy

science.iris.cn/resource/maths/exploremath/220/index.htm

Overhead

Elevene bruker overhead til å presentere tabellene de har laget.

1. Hvorfor kan vi ikke legge sammen brøker med ulik nevner direkte?
Kommentarer
2. Hvordan kan vi regne ut summen eller differansen av to brøker med ulik
til elevenes
nevner?
utforskning
3. Gjør ferdig testen i timen: www.ciwong.com

Læringskulturen i Kina

Det er stort sprik i innsatsen til lærerne i kine
sisk skole, men en del lærere ser i økende grad ut
til å følge noen av de pedagogiske idéene som er
typiske for vestlige skoler. Elevene skal i større
grad involveres for dermed å bli mer engasjert i
det som foregår, de skal få arbeide i grupper, og
de skal selv finne frem til noen av resultatene.
Likevel er det en del særegenheter som gjør
at også denne typen undervisning i Kina skiller
seg ut fra det vi er vant til. Addisjon av brøker
med ulik nevner innføres allerede i 5. klasse, og
undervisningsopplegget er svært strukturert og
tangenten
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ikke minst stramt. Det blir heller ikke repetert
hvordan brøker med lik nevner skal adderes.
Det nevnes innledningsvis at elevene allerede
har dette inne.
Dette peker mot et dypere skille mellom
den kinesiske og vestlige læringskulturen enn
bare idéen om involverende læring. Forskning
som nylig er utført blant vestlige og kinesiske
matematikklærere, har vist at dette faktisk er
tilfelle. Mye tyder på at det er synet på selve
matematikkfaget og hva elevene kan prestere,
som utgjør den store forskjellen.
Cai, Perry, Wong og Wang (2009) har dybde
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intervjuet matematikklærere fra FastlandsKina, Hong Kong, Australia og USA og konklu
derer med at kinesiske matematikklærere har
et annet syn enn vestlige lærere på hva som kan
karakteriseres som matematikkens vesen. (Se
også Yu, 2008, som presenterer en tilsvarende
undersøkelse, der britiske og kinesiske mate
matikklærere sammenlignes.) Mens vestlige
lærere har et mer praktisk syn på hva matema
tikken i skolen bør handle om, mener kinesiske
lærere at matematikk er like mye en abstrakt
vitenskap som et praktisk verktøy, og at barn i
skolen er fullt i stand til å forstå det abstrakte
i faget. De amerikanske og flere av de austral
ske lærerne i undersøkelsen mente at barna
ikke ville være i stand til å forstå det abstrakte i
matematikken.
Flere tidligere undersøkelser der ulike under
visningsopplegg i USA og Kina er blitt sam
menlignet, har vist tilsvarende resultater. Blant
annet har undersøkelser gjort av Cai (2004,
2005) og Cai og Wang (2006) vist at amerikan
ske elever blir oppmuntret til å bruke figur
representasjoner for å finne frem til løsningen på
matematiske problemer, mens kinesiske elever
blir trukket i poeng for å gjøre det samme, med
den begrunnelse at slike representasjoner ikke
er generelle nok. Det kan nevnes at kinesiske
elever fra sjette klasse av skal benytte algebra
når oppgaver skal løses.
Et poeng i disse artiklene er at kinesiske
lærere har langt større tro enn vestlige lærere
på hva elevene kan forstå. I den konstruktivis
tiske tankegangen ligger det til grunn at elever
er forskjellige, og at forståelsen av matematik
ken som undervises, må komme gjennom ulike
representasjoner og eksempler for å nå frem til
alle elevene. Ofte vil ikke alle elevene oppnå den
samme forståelsen, og dette må det tas hensyn
til i undervisningen. I spørsmålet om undervis
ning i algebra, for eksempel, er det ifølge Cai,
Perry, Wong og Wang (2009) en utbredt opp
fatning blant amerikanske matematikklærere
at algebra ikke bør inngå i pensum for sjette
klassinger fordi så få vil være i stand til å forstå
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teorien.
Men hvorfor tar ikke kinesiske lærere det
samme hensynet? Bryr de seg ikke om elevene
på samme måte som de amerikanske lærerne?
Er det press på å oppnå best mulig poengsum i
nasjonale og internasjonale tester som ligger til
grunn for forskjellene? Eller kanskje elevene har
bedre forutsetninger for å lære fordi de har mer
ro i klasserommet?
Amy Chua (2011) har et annet syn på for
skjellene mellom østlig og vestlig læringskul
tur. Det handler om troen på at barna kan
klare det umulige. For kinesiske oppdragere –
både foreldre og lærere – fremstår den vestlige
oppdragelsesmodellen som en stor gåte. Mens
et barn i Kina som ikke får til et matematikk
stykke, må sitte i timevis med lærebøkene til
han/hun forstår teorien («as long as it takes»,
for å bruke Amy Chuas ord), vil både lærere og
foreldre i Vesten tenke at matematikk kanskje
ikke er akkurat dette barnets sterke side. Vest
lige oppdragere er altså veldig snare til å gi opp
på barnas vegne. Det som fremstår som viktigst
i Vesten, er barnas selvbilde, læringslyst og sosi
ale utvikling. I Kina fremstår det som selvsagt
at det enkelte barn ikke er noe dårligere enn de
andre barna, og at det er både foreldrenes og
lærernes plikt å få frem de evnene barna har
inni seg. Kinesiske oppdragere registrerer økt
glede hos barn som ser at de mestrer teori og
oppnår gode resultater etter hardt arbeid, spe
sielt i tilfeller der barna i utgangspunktet ikke
hadde tro på egne evner.
Etter denne beskrivelsen av kinesisk
oppdragerkultur kan vi se den kinesiske skolen
i et nytt lys. For matematikklærerne er mate
matikken som en abstrakt vitenskap den riktig
ste måten å presentere faget på, og det går fint
for elevene å lære matematikk på den måten,
da det eneste som må til er hard nok innsats.
Å forringe eller forenkle matematikken for at
den skal fremstå som mer forståelig for elevene,
vil være det samme som å innrømme at elev
ene ikke har de evnene man skulle ønske at de
hadde.
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Konklusjon

Referanser

Vi har her diskutert hvordan den kinesiske kul
turen kan forklare hvordan matematikkunder
visningen er lagt opp i kinesisk skole. Det er to
typer forklaringer det er snakk om her: Den ene
tar utgangspunkt i lærernes oppfatning av mate
matikkens vesen, den andre tar utgangspunkt i
den kinesiske oppdragelseskulturen. Den første
forklaringsmodellen forteller oss at skolemate
matikken gjenspeiler lærernes syn på hva som er
det sentrale i faget. Den andre modellen gir en
mer inngående beskrivelse av det pedagogiske
læringssynet og forteller oss hvorfor lærerne i så
stor grad kan la seg styre av de faglige interes
sene på bekostning av det vi i Vesten vil oppfatte
som hensynet til elevene.
Vi mener at begge disse forklaringene bør
trekkes frem for å kunne gi et helhetlig bilde
av den kinesiske skolen. På samme måte som
den vestlige skolen i århundrer har utviklet seg
i takt med verdiene i samfunnet ellers, er det
naturlig at også den kinesiske skolen gjenspeiler
kinesiske verdier. På det grunnlaget vil det være
interessant å se hvordan den kinesiske skolen vil
utvikle seg fremover.
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Se education-portal.com/articles/Apples_
to_Oranges_Are_PISA_Tests_Fair.html
Se www.monstersandcritics.com/news/
education/features/article_1606019.php/
China-s-strength-in-PISA-study-highlightsschools-weakness-Feature
Gå til doc.duk.cn/d-1472606.html for å se
originaldokumentet. Lærerens hjemmeside
er å finne på tydlxx.gz.eecn.cn/module/
view/school_teacher/page/school_teacher.
do?member_id=8
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Harald Slaatrem

Litt om pytagoreiske triangler
Først en oppgave:
Den ene kateten i en rettvinklet trekant
har lengde 40 mm. Hvor mange forskjellige
rettvinklede trekanter kan vi beregne når
lengdene til de øvrige sidene også skal være
i hele mm?
Før vi går løs på oppgaven, ser vi litt nærmere på
sammenhengen mellom hypotenusen og de to
katetene. Vi kan for eksempel ta utgangspunkt
i en klassisk rettvinklet trekant der sidene har
lengder på 3, 4 og 5.

5

3

4
La oss nå uttrykke lengdene i trekanten
som kvadrattall. 5 = 4 + 1, og 3 = 4 – 1, dvs.
5 = 2² + 1², og 3 = 2² – 1². Uttrykt ved x og
Harald Slaatrem
Lønborg videregående skole
slaatrem@start.no
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y angir vi at x = 2 og y = 1. Hypotenusen blir
således uttrykt som x 2 + y 2 og den ene kateten
som x 2 – y ².
Den siste kateten med lengde 4 ser ut til å ha
to mulige uttrykksformer ved bruk av x og y,
enten: x 2y (2 2×1) eller 2xy (2×2×1). Ved å gi x og
y større verdier ser vi straks at den siste kateten
må uttrykkes som 2xy.
Hensikten med denne innledningen er å få
leseren til å se at triplene i et rettvinklet trian
gel der sidelengdene er heltall kan skrives som
n(x 2 + y 2), n(x 2 – y 2) og 2nxy, der n er et hel
tall.
Nå går vi løs på oppgaven som ble nevnt
innledningsvis. Vi tar først utgangspunkt i den
kateten som uttrykkes som 2nxy. Vi setter altså
2nxy = 40, dvs. nxy = 20. Vi finner alle mulige
kombinasjoner av tre hele tall som gir produktet
20.
Først setter vi n = 1:
a) 1×20×1 = 20 – sidene blir 40, 399 og 401.
b) 1×10×2 = 20 – sidene blir 40, 96 og 104.
c) 1× 5×4 = 20 – sidene blir 40, 9 og 41.
Deretter setter vi n = 2:
d) 2×10×1 = 20 – sidene blir 40, 98 og 202.
e) 2×5×2 = 20 – sidene blir 40, 42 og 58.
Så setter vi n = 5:
f) 5×4×1 = 20 – sidene blir 40, 75 og 85.
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Til slutt setter vi n = 10:
g) 10×2×1 = 20 – sidene blir 40, 30 og 50.
For ordens skyld sjekker vi den andre kateten
som har uttrykket n(x 2 – y 2).
Først n = 1, som gir 1(7 2 – 3 2) = 40. Sidene
blir 40, 42 og 58 (lik løsning e).
Deretter n = 2, som gir 2(6 2 – 4 2) = 40. Sidene
blir 40, 96 og 104 (lik løsning b).
Så n = 5, som gir 5(3 2 – 1 2) = 40. Sidene blir
40, 30 og 50 (lik løsning g).
Til slutt n = 8, som gir 8(3 2 – 2 2) = 40. Sidene
blir 40, 96 og 104 (også lik løsning b).
De andre verdiene vi kunne gitt n, er hen
holdsvis 4, 10 og 20. Men to ulike kvadrattall
gir aldri en differanse på 40, 4 eller 2.
Utgangspunktet var å finne et gitt antall rett
vinklede triangler med lengde 40 mm. Siden 40
er et partall, ser vi at det lønner seg å beregne ut
fra kateten som uttrykkes 2nxy.
Konklusjon: Vi kan beregne syv forskjellige
rettvinklede triangler hvor den ene kateten er
40 mm og de andre sidene også er uttrykt i hele
millimeter.
Ny oppgave:
Hypotenusen i en rettvinklet trekant er
65 mm. Hvor mange forskjellige rettvin
klede trekanter kan vi beregne når lengdene
til de øvrige sidene også skal være i hele
mm?
Vi setter opp følgende likning: n(x 2 + y 2) = 65.
Først setter vi n = 1
a) 1(8 2 + 1 2) = 65 – sidene blir 16, 63 og 65.
b) 1(7 2 + 4 2) = 65 – sidene blir 56, 33 og 65.
Så setter vi n = 2, men det går ikke, så vi setter
n = 5:
c) 5(3 2 + 2 2) = 65 – sidene blir 60, 25 og 65.
Til slutt setter vi n = 13:
d) 13(2 2 + 1 2) = 65 – sidene blir 52, 39 og 65.
tangenten
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Konklusjon: Vi kan beregne fire forskjellige rett
vinklede triangler hvor hypotenusen er 65 mm
og lengden av de øvrige sidene er uttrykt i hele
mm.
Primitive pytagoreiske tripler

Hvis lengdene til alle sidene i et pytagoreisk
triangel er tall uten felles faktor, blir disse tal
lene kalt et primitivt pytagoreisk trippel. Hvis
vi går tilbake til de to oppgavene foran, finner
vi at følgende fire av de totalt elleve tilfellene er
primitive pytagoreiske tripler (tabell 1). For alle
disse fire tilfellene er n = 1.
x
20
5
8
7

y
1
4
1
4

c
401
41
65
65

a
399
9
63
33

b
40
40
16
56

Tabell 1

Hvordan finner vi primitive pytagoreiske tri
pler? Utgangspunktet er primtallene, som vi
gjerne kan betegne som tallenes diamanter.
Primtall kan ordnes i to klasser:
1. klasse: 5, 13, 17, 29, 37, 41 … Når disse divi
deres med 4, blir det alltid 1 til rest.
2. klasse: 3, 7, 11, 19, 23, 31 … Når disse divi
deres med 4, blir det alltid 3 til rest.
Nå kan det vises at alle primtall av 1. klasse kan
uttrykkes som en sum av to kvadrater, slik:
5 = 2 2 + 1 2, 13 = 3 2 + 2 2, 17 = 4 2 + 1 2,
29 = 5 2 + 2 2 osv.
Primtall av 2. klasse kan derimot ikke uttryk
kes på denne måten. Dette siste kan vi se av det
faktum at kvadratet av et oddetall alltid gir 1
til rest når dette kvadratet deles med 4. Det
betyr at uttrykket p 2 + q 2 der p og q er primtall,
enten gir resten 2 (p og q begge oddetall) eller
1 (p eller q er 2, den andre et oddetall).
Dette kalles Fermats tokvadratsteorem og
er ansett som ett av de fineste teoremene innen
aritmetikken.
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Det kan også vises at når vi har med primi
tive pytagoreiske tripler å gjøre, vil hypotenusen
alltid bestå av enten et primtall av første klasse
eller av et produkt av primtall av første klasse.
Som en kuriositet finnes det til slutt et meget
begrenset utvalg primitive pytagoreiske tripler
som gir trekanter med samme flateinnhold (F)!
Her skal nevnes noen få (tabell 2).
x

y

c

a

b

F

n
1

5

2

29

21

20

210

6

1

37

35

12

210

10
14

3
1

109
197

91
195

60
28

2730
2730

2

12
20

7
1

193
401

95
399

168
40

7980
7980

3

21
33

10
2

541
1093

341
1085

420
132

71610
71610

4

90 13 8269 7931 2340
110 7 12149 12051 1540

9279270 21
9279270

Tabell 2

Jeg har moret meg (i et par hundre timer) med
å regne ut de første 21 parene ved hjelp av vanlig
lommeregner. For å finne ytterligere par med
identisk flateinnhold har jeg lenge fundert på
om et mulig PC-program kunne ta seg av utreg
ningene av større tall. Jeg kontaktet i høst min
bridgevenn i Kiel, Udo Petersen, og han satte
opp en liste på ca. 220 slike par når x < 1000.
Jeg avslutter med å nevne at det i denne listen
forekommer ett tilfelle der en trilling kommer
til syne(!) (tabell 3).
x
77
78
138
Tabell 3

38

y
38
55
5

c
7373
9109
19069

a
5852
8580
1380

b
4485
3059
19019

F
13123110
13123110
13123110

(fortsatt fra side 26)

Tallene i de forskjelige gruppene viser tydelig
enkelte fellesegenskaper:
De som forekommer to ganger: Her finner
vi kvadrattall og det dobbelte av kvadrat
tall.
De som forekommer tre ganger: Her fore
kommer tall med to primfaktorer (15, 21,
33, 35, 39), det dobbelte av slike tall
(30, 42) og kubikktallet (27).
På bakgrunn av disse observasjonene kan det
være naturlig å gruppere tallene som forkom
mer bare én gang på følgende måte:
Primtall:
3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47
Det dobbelte av disse:
6, 10, 14, 22, 26, 34, 38, 46
Det firedobbelte av disse tallene:
12, 20, 28, 44
Det åttedobbelte:
24, 40
Det sekstendobbelte:
48
Systematiseringen behøver ikke være den mest
hensiktsmessige, men den gir et grunnlag for
induksjoner. Mønsteret synes så slående at det
kanskje er data nok til å foreta temmelig gene
relle gjetninger. Disse overlater jeg til leserne
sammen med eventulle bevis eller sannsynlig
gjøring av gjetningene.
Jeg antar at en primærundersøkelse som
denne, utført av læreren, kunne gi inspirasjon
til å utarbeide et prosjekt eller en større øving på
ungdomstrinnet eller i videregående skole.
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Gunn Elisabeth Larssen

Dødelig statistikk
Jeg kom over en kronikk i Dagbladet den 14.
desember 2002. Den var skrevet av Finn Skårde
rud og hadde tittelen Den kalkulerte døden.
Skårderud forteller om den kjente vitenskaps
mannen og evolusjonsforskeren Stephen Jay
Gould. Gould fikk kreft, og legen sa at han
kunne regne med å leve åtte måneder til. Dette
skjedde i juli 1982. Gould var kritisk til statis
tikk og undersøkte mer. Det viste seg at åtte
måneder var median levetid etter diagnostise
ring. Han «bestemte seg» så for å være en av de
heldige som tilhørte den halvparten som lever
lenger enn medianen. Han ville bidra til at
denne kurven ble veldig høyreskjev – med «en
hale av overlevelse». Det viste seg at Gould levde
i 20 år til. Han døde ikke engang av den opprin
nelige kreftsykdommen, men av en annen som
ikke hadde sammenheng med den første!
Som lærer er det nærliggende å tenke at
Gould kan ha vært en person med svært mangel
fulle matematikkunnskaper, dårlige ressurser og
liten evne til å stille spørsmål. Jeg ble veldig fas
cinert av at Gould turte å stille spørsmål ved det
en «maktperson»”, nemlig legen, hadde fortalt
ham, samt at han hadde så god kompetanse i
statistikk at han kunne stille kvalifiserte spørs
Gunn Elisabeth Larssen
Tananger ungdomsskole
kvitlyng@hotmail.com
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mål. Etter min mening er han et godt eksempel
på høy måloppnåelse med hensyn til både kri
tisk demokratisk kompetanse og matematikk
faglig kompetanse. Det er altså slike elever vi
skal prøve å få fram flest mulig av.
Denne historien dannet utgangspunktet
for et utviklingsarbeid på videreutdanning i
matematikk ved Høgskolen i Bergen høsten
2010. Undervisningsopplegget hadde fokus på
beliggenhetsmål, skjevhet og utvikling av den
kritiske demokratiske kompetansen hos elev
ene. Første del var et opplegg i en skoletime på
en matematikkdag på skolen. Alle elevene på
niende trinn deltok på første delen. De lærte om
sentralmålene gjennomsnitt, median og typetall
gjennom praktiske øvelser. Andre del, som blir
presentert i denne teksten, var for en gruppe på
fem jenter, tilfeldig plukket ut fra en klasse.
Gjennomføring av opplegget

De fem jentene fikk presentert historien om
Gould. Vi snakket om hva det kunne bety at
median levetid for denne diagnosen var åtte
måneder. De greide å forklare at det betyr at den
ene halvparten døde mellom null og åtte måne
der, mens den andre halvparten levde lenger.
Jeg spurte dem hvor mye lenger det kunne være
snakk om. Jeg tegnet opp en tidsakse på tavla og
merket av fra én til 20 måneder, og jeg markerte
medianen på åtte måneder. De skulle nå prøve
å plassere 17 fiktive personer. De plasserte dem
39

Figur 1.

slik som i figur 1.
«Men hvor ble det av Stephen? Han levde jo i
20 år», sa en av elevene. De kom fram til at han
måtte få en søyle ikke bare i neste klasserom,
men faktisk utenfor skolens område! Vi visket
så ut de syv personene på hver side av media
nen og laget nye forslag på tavla. Vi diskuterte
om 17 var et stort nok antall som grunnlag for
statistikk. Elevene syntes det var et lite antall
og mente at en ikke kunne være helt sikker på
at det en kom fram til, stemte med virkelighe
ten. De satte altså ord på at resultatene en kom
fram til, bare kunne gjelde for de som var med
i undersøkelsen. Slike diskusjoner er viktige for
å utvikle den kritiske kompetansen.
Jeg spurte dem hva gjennomsnittlig levetid
ville bli her. De regnet ut at det ble ni måne
der.
Kunne gjennomsnittet vært høyere? Hvordan
måtte de innsamlede levetidsdataene vært da?
Elevene forklarer i fellesskap at da måtte noen
av de syv personene på høyre side av medianen
flyttes lenger mot høyre. En annen elev sier at
det vil gjøre gjennomsnittet høyere hvis noen av
de syv personene til venstre for medianen også
flyttes nærmere medianen, men ikke over den,
for da blir medianen en annen. Jeg spør hvor
høyt gjennomsnittet kan bli med medianen på
åtte måneder. De resonnerer seg fram til at de
åtte første personene kunne vært plassert på
åtte måneder, mens de siste syv kunne plasse
40

res sammen med Gould langt utenfor skolens
område, på 20–30 år eller mer. Da ville gjen
nomsnittet bli ganske høyt! Ved å diskutere slike
ekstremtilfeller får man øvd på en dyp og grun
dig forståelse av hva sentralmålene gjennomsnitt
og median betyr. Slike diskusjoner der elevene
muntlig må forklare hva som skjer, fremmer
forståelse. Etter min mening er det viktig at en
ikke bare innøver bruken av algoritmene for å
finne sentralmålene, men i tillegg vektlegger
forståelse og muntlig aktivitet.
Jeg spurte elevene om noe som hadde skjedd
kunne fortelle noe om framtida. Personene bak
statistikken som viser at median levetid er åtte
måneder, er døde nå. Kan disse tallene fortelle
noe til dem som blir syke i dag? Kan man si noe
om utsiktene for hvor lenge man kan leve?
Elevene diskuterte litt og mente at det måtte
være veldig mange med. De greide ikke å si hvor
mange, men mente at det måtte være snakk om
mer enn hundre for at statistikken skulle kunne
fortelle noe om sannsynligheten. De mente også
at virkeligheten stadig vil forandre seg etter
hvert som nye data blir tatt med i datagrunn
laget. Statistikken er fra i går, og vi lever i dag
med morgendagens muligheter for behandling.
Ved å diskutere hvor mange personer som må
være med i utvalget for at tallene skal kunne
brukes til å uttale seg om sannsynlighet, kom
vi også inn på de store talls lov.
På slutten av timen fikk de en oppgave for
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Skonummer

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Antall elever

II

II

II

I

I

I

II

II

II

II

Tabell 1: Frekvenstabell for skostørrelser.

34 + 34 + 35 + 35 + 36 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 40 + 41 + 41 + 42 + 42 + 43 + 43
= 38, 59
17
Figur 2: Gjennomsnittlig skostørrelse.

å teste hva de hadde lært. De skulle plotte inn
17 personer i en frekvenstabell slik at medianen
ble skonummer 39 og gjennomsnittet ble høyere
enn medianen. Fire av jentene leverte riktige
svar uten å få hjelp. En elev strevde veldig med
å fylle ut frekvenstabellen, men greide det når
jeg hjalp henne og stilte spørsmål underveis.
Tabell 1 viser hvordan hun først hadde fylt ut
tabellen.
Jeg ga henne ros for at medianen var riktig.
Men hvordan skulle hun forandre gjennom
snittet? Hun hadde regnet ut at gjennomsnit
tet var 38,6. Hun visste hvordan hun regnet ut
gjennomsnittet, men greide ikke å se at hun
kunne flytte markeringene sine mot høyre. Jeg
lurte på om hun trodde hun måtte ha noen på
hvert skonummer, men det var ikke det. Vi så på
gjennomsnittet en gang til, og hun la sammen
på kalkulatoren en gang til. Jeg spurte hva hun
skulle dele på, og hun svarte 17. Jeg spurde hvor
for, og hun svarte med stor sikkerhet at det var
17 fordi det var 17 elever i denne gruppa. – Men
hva med tallet du deler på 17, hvordan finner du
det? – Jeg legger jo sammen alle skostørrelsene
først og så deler jeg på 17, sa hun. – Du legger
sammen 34 + 34 + 35 + … + 42 + 43 + 43 og
får ett tall som du deler på 17, sier jeg og skriver
dette opp på et ark (se figur 2). På bakgrunn
av denne utregningen hadde vi følgende disku
sjon:

L:
E:
L:

E:
L:

E:
L:

E:

Du skal altså prøve å få et større tall til
svar. 38,6 er ikke høyt nok.
Jeg skjønner det.
Hvis en brøk skal bli et større tall, er
det nevneren eller telleren som må bli
større?
Nevneren må bli mindre.
Men du kan vel ikke gjøre noe med
nevneren, den er vel bestemt, er den
ikke?
Jo, den må være 17.
Men kan du ikke forandre på telleren,
på skostørrelsene som disse personene
bruker, slik at du får et større tall oppe?
Jo, det kan jeg jo. Jeg skal prøve.

Så visket hun ut en av dem med skonummer
34 og streket av på 35, og så regnet hun ut gjen
nomsnittet på nytt og fikk 38,64. Hun tenkte at
hun måtte flytte én til, og denne gangen visket
hun ut den samme og flyttet den opp til 36.
Det gikk i alle fall riktig vei selv om det gikk
sent, og etter mange flyttinger fikk hun det til.
Hadde hun virkelig sett sammenhengen,
hadde hun trolig forandret litt mer i andre
forsøk. En del elever har et rigid forhold til
matematikk og er nærmest redde for å leke seg
med tallene. Hennes forsiktighet med tallene
forteller meg at hun ikke har den samme for
ståelsen som de andre på gruppa. Hun trenger
å arbeide mer med dette før hun blir fortrolig
med stoffet.
(fortsettes side 45)
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Jan Nordgreen

På seminar
med Jaime Escalante
Jaime Escalante, den verdenskjente matematikk
læreren som er foreviget i filmen Stand and Deliver, døde i 2010. I 2003 trollbandt han 200 lærere,
deriblant undertegnede, i tre timer. Seminaret
hadde tittelen Stimulering til kreativitet i klasse
rommet. Denne beretningen skrev jeg dagen
etter.
Jeg selger popkorn!

Det er juli, det er vinter. Jeg er i Sør-Amerika,
nærmere bestemt i Santa Cruz, Bolivia. Plakater
har i flere dager annonsert et matematikkseminar
ledet av Jaime Escalante. Escalante gjorde furore
i California for noen tiår siden. Så stor furore at
Hollywood laget filmen Stand and Deliver (1988)
basert på hans karriere i klasserommet.
21 år gammel bestemte han seg for å bli lærer.
«Hvordan kan du drømme om å bli lærer?» var
reaksjonen. «Du har ikke engang dress!» Før
seminaret starter, treffer jeg tilfeldigvis Esca
lante i heisen. Han har fremdeles ikke dress.
Vindjakke, sixpence og store briller er hans
kjennetegn. Under armen har han en eske med
terninger, tau osv. «Skal vi leke i dag?» spør jeg.
«Nei, jeg skal selge popkorn!» svarer han med
et smil.
Jan Nordgreen
British School Tenerife, Spania

jannordgreen@gmail.com
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Nasjonal stolthet

Samme morgen hadde Escalante blitt stoppet på
gaten av en ukjent person. «Jeg bodde i Califor
nia da De ble førstesidesoppslag i alle avisene.
Jeg var så stolt over å være bolivianer. La meg få
håndhilse på Dem.»
«Når jeg blir presentert på konferanser og
møter, som rådgiver for Unesco eller lignende,
vil jeg ikke at mine titler skal nevnes, bare at jeg
er bolivianer. Det er det jeg er mest stolt av.»
«I Bolivia, i motsetning til Mexico, for
eksempel, importerer vi våre helter. Det er ingen
grunn til det. I går døde Salsaens dronning på
Cuba, og vi stoppet opp. Bolivia har mange flere
musikkformer enn Cuba. Hva skal jeg med salsa
når vi her hjemme har Cueca Chapaca, Taqu
irari, Morenada og Saya?»
Der oppe i Nord

Escalante starter med å fortelle om hvilke for
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hold han jobbet under som matematikklærer i
USA. De fleste elevene hadde meksikansk eller
annen latinsk bakgrunn, og fattigdom og kri
minalitet var en del av deres hverdag. «I mine
sytten år ved Garfield High School gikk jeg i
femten begravelser for elever som var drept i
feider mellom bander.»
«De tre første månedene lærte ikke elevene
mine noe matematikk. Jeg måtte først lære deres
språk.» Han gir en demonstrasjon på hva slags
språkbruk og holdninger han møtte. «En lærer
må være en vulkan av energi,» sier han. Ingen
av deltakerne er i tvil om at energien er der fort
satt, til tross for at han har passert de sytti. I tre
timer er vi trollbundet av hans skuespill, humor,
erfaringer og teorier. Han praktiserer sine egne
teorier. «Matematikk betraktes av mange som
tørt og vanskelig,» sier han. Men ikke i hans
klasser eller seminarer.
En skole i skolen

«Eleven trenger ikke pugge definisjoner.» For å
undervise i brøk og prosent hakket Escalante
appelsiner i småbiter med en machete. Han var
så tøff i måten han behandlet elevene på, at de
trodde at han også tilhørte en bande. «De ga
meg navnet Quino, senere Ciclón.»
«Her er en halv appelsin, 50 prosent eller 0,5.
Det bør du helst lære, ellers får du med mache
ten å gjøre,» truet han. Neste dag stoppet han
elevene i døren. Bare de som svarte rett på Esca
lantes appelsinspørsmål, slapp inn. «Rektor, du
må gjøre noe med Escalante! Han følger ikke
reglene!» klaget mange. Escalante justerte en
smule, alle elevene ble sluppet inn, men han
delte rommet opp i grupper. «Du setter deg der,
i karanteneavdelingen!» «Hvor lenge?» «Det er
opp til deg!»

Han var autoritær. «Din mor har alltid rett!»
«Hvorfor?» «Fordi jeg sier det!»
Han brydde seg om dem. Han snakket deres
spåk. Han tok dem alvorlig. Han ville at de
skulle lære matematikk. Han lekte ikke med
macheter og appelsiner. «Brøkregning er en
viktig del av aritmetikken. Forstår man den, er
det lettere å lære seg algebra.» «Matematikk er
å oversette. Fra det konkrete man kjenner, til
matematikkens abstrakte språk.»
Escalante laget pappfigurer for å undervise
i algebra. Et lite kvadrat sto for tallet 1. Et rek
tangel med samme side, men en annen høyde,
sto for den ukjente x. Et stort kvadrat var x kva
drert, og med farger introduserte han positive
og negative størrelser. Ved siden av meg sitter
en matematikklærer. Hun forteller at hun aldri
har brukt konkrete hjelpemidler i undervisnin
gen. Det ser ut til å være normen i Bolivia. Med
undervisningsreformer og seminarer som dette
skal kursen endres.
Pianoundervisning

Escalante spretter frem og tilbake i salen.
Modellene hans går fra hånd til hånd blant del
tagerne. Han viser hvordan man kan bruke fin
grene til å gange med. «Hvor mye er 7×8?» Han
bøyer tre fingre på venstre hånd og to på høyre.
«2 + 3 = 5 og 3×2 = 6, så 7×8 = 56.»
«Dess mer man spør, dess mer lærer man.»
En deltager rekker opp hånden og vil vite hvor
for han bøyde tre og to fingre. «Hvor mye er
7×7?» Escalante bøyer tre fingre på hver hånd.
«3×3 = 9, og 2 + 2 = 4. Så 7×7 = 49.» De bøyde
fingrene ganges, mens de ikke-bøyde legges
sammen. «En gang rektor kom inn, spurte han
hva vi holdt på med. ‘Dette er en pianotime,’
svarte jeg.»

Mer enn sirkus

Holdninger

Escalante studerte elevene og trådte inn i deres
verden. Hvis de var borte fra skolen, fant han ut
hvorfor. Han besøkte dem hjemme, han tvang
dem til å undertegne kontrakter for sin egen
læring.

«Holdninger er for meg en viktig faktor. Vik
tigere enn fortiden, skolegang, penger. De er
forutsetningene for suksess eller fiasko, vik
tigere enn hva andre mennesker sier og gjør.»

tangenten
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Brian McCartin

En egenskap ved
likesidete trekanter
For en stund siden hadde TANGENTEN en
serie med små geometriartikler der syntetiske
(rent geometriske) og analytiske (algebraiske)
forklaringer konkurrerte med hverandre. Vi
skal ta opp tråden fra dette dilemmaet her. I en
artikkel av Brian J. Mc Cartin (2011) finner vi et
hittil ukjent resultat for likesidete trekanter, som
er overkommelig også for elever på videregående
skole, og kanskje til og med i ungdomsskolen.
Teorem: Det fargete området i illustrasjo
nen er like stort som arealet av den inn
skrevne sirkelen i trekanten.
Syntetisk argument: Vi kaller radius i den
omskrevne sirkelen R og radius i den innskrevne
sirkelen r. Linjestykket FC i trekanten er en
median (forbindelse mellom midtpunkt på en
side og motstående hjørne). Et kjent resultat for
medianer sier: «Tyngdepunktet S deler media
nen i forholdet 1:2.» I en likesidet trekant faller
Brian J. McCartin
Kettering University, MI, USA
bmccarti@kettering.edu
Oversatt og tilrettelagt av
Christoph Kirfel
Universitetet i Bergen
christoph.kirfel@math.uib.no
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C
AR
AS

Ar
S
AL
F

tyngdepunktet og sentrene for inn- og omskre
ven sirkel sammen. Dermed er R = 2r og area
let AR til den omskrevne sirkelen er fire ganger
så stort som arealet til den innskrevne sirkelen
Ar. Nå er det fargete området T en tredjedel av
«ringen» mellom yttersirkelen og innersirkelen,
altså AR – Ar = 3T, eller 4Ar – Ar = 3Ar = 3T, og
dermed er Ar = T.
Analytisk argument: Vi setter AS lik arealet
av det store fargete området, AL lik arealet av
det lille fargete området, AR lik arealet av den
store sirkelen, Ar lik arealet av den lille sirkelen
og til slutt AT lik arealet av trekanten. Setter vi
1/2012
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(fortsatt fra side 43)

ved å utnytte at tyngdepunktet S deler

Besluttsomhet, disiplin og hardt arbeid er hans
oppskrift for suksess. «Det er tre typer elever.
De raske som tar alt med én gang, de sene, og
de slappe.» Han mener at en lærers største utfor
dring er å få de slappe elevene til å jobbe.

lengden av trekantsiden lik a, får vi

høyden FC i forholdet 1:2. Da har vi

Sør-Amerikas første matematikkbok

siden

. Leseren får

selv vurdere hvilken type argument som passer
best for ham.
Referanse
Mc Cartin, Brian J. (2011). An Elementary
Property of the Equiliteral Triangle: A Tale
of Two Proofs. International Mathematical
Forum, 6(14), 699–701.

«Jeg fant denne boken i London.» Projektoren
viser forsiden av «Sumario Compendioso», den
første trykte bok i Amerika, utgitt i Mexico City
i 1556. En lærebok i aritmetikk basert på de inn
fødtes metoder. Han viser oss ganske raskt deres
algoritme for multiplikasjon, før han kaster et
blikk på klokken og ser at tiden er ute.
Han takker for fremmøtet, får en velfortjent
applaus og blir øyeblikkelig omringet som en
popstjerne. Jeg sitter på første rad og hører at
en dame innviterer ham hjem til seg. Andre
ber om telefonnummeret hans, mens de fleste
danner en usystematisk kø av pedagoger som
vil ha autografen hans.
Etterord

(fortsatt fra side 41)

Avslutning

Det er viktig for videreføring av demokratiet
at vi utdanner bevisste, spørrende borgere.
Det regnes for å være viktig for både samfun
nets, fellesskapets og enkeltmenneskets del. Det
handler om å utvikle en holdning til kunnskap
som gir rom for spørsmål, tvil og kritikk. Det
innebærer blant annet å utvikle evne til analyse
og refleksjon i møte med påstander basert på
tolkning av undersøkelser, slik det handlet om
i Steven Jay Goulds tilfelle.
Historien om Gould har fascinert meg i åtte
år. Jeg har lest den mange ganger, men finner
stadig nye aspekter innen statistikk og sannsyn
lighet som i kombinasjon med fokus på utvik
ling av kritisk demokratisk kompetanse kan
brukes i undervisningsøyemed.
tangenten
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Neste dag går jeg og skal hente seminarbeviset
mitt. Arrangøren forteller at Escalante har
kommet med følgende hjertseukk etter semi
naret: «Du skulle fortalt meg om at det var en
gringo i salen så jeg kunne ønsket ham velkom
men på engelsk.»
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Ny bok:
Trude Fosse (red.):

Rom for matematikk – i barnehagen
Dette er en nødvendig bok for arbeid med matematikk i barnehagelærerutdanningen. Forfatterne viser
ulike matematikkdidaktiske innfallsvinkler til fagområdet matematikk og barn. Fagstoffet blir presentert
med nærhet til praksisfeltet samtidig som det blir satt
inn i faglige og historiske sammenhenger. Boka utfordrer og bevisstgjør leserne til å se muligheter i barns
matematiske verden.
Bidragsytere:
Magni Hope Lossius
Bildenes betydning – for små barn
Gert Monstad Hana
Varians og invarians
Leif Bjørn Skorpen
Utforskande tenking og samtale
Line I. Rønning Føsker
Grip rommet!
Vigdis Flottorp og Torgunn Wøien
Barns klassifisering og pedagogens muligheter
Elena Bøhler
Matematikk i barnehagen: en historie
Fra forordet:
Å arbeide med matematikk i barnehagen og i barnehagelærerutdanningen er spennende og utfordrende.
Faget er stadig i utvikling, nye rammebetingelser utfordrer vårt språk og vår viten om små barn og
matematikk. Spesielt er det interessant å se hvordan faget blir arbeidet med i ulike barnehager. Derfor
er det godt å presentere en bok som tar på alvor den utvikling som har vært i faget og som ikke minst
viser hvordan man kan arbeide med matematikkfaget. […]
Mange som arbeider i barnehagen vil kjenne igjen små barns utforskertrang, deres glede ved å
kjenne igjen ting, mennesker, relasjoner og situasjoner. Det er de voksnes utfordring å løfte barns aktivi
teter i matematikkpedagogisk retning. Denne boka skal stimulere til det ved å utfordre og bevisstgjøre
leserne til å se muligheter i barnas matematiske verden.

ISBN 978-8290898-57-6 ·  136 sider ·  345,– ·  www.caspar.no
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Christoph Kirfel

Å bevise med ord
For noen år siden kom jeg over to bøker med
tittelen «Proofs without words», to bøker som
jeg verdsetter høyt og har anbefalt for mange.
Grunnidéen er å presentere matematiske sam
menhenger utelukkende ved hjelp av illustra
sjoner og med så lite tekst som mulig. Det er
et imponerende prosjekt og fungerer godt for
dem som allerede har en del matematisk kunn
skap, mens det ser ut til at disse bøkene fungerer
dårligere som «lærebøker» for dem som opple
ver stoffet som nytt. Her i TANGENTEN har vi
presentert resultater fra disse bøkene ved flere
anledninger.
Den følgende lille historien er et forsøk på
den motsatte strategien, der jeg prøver å for
midle en matematisk sammenheng utelukkende
gjennom en fortalt historie, altså med mange
ord i stedet for så få ord som mulig. Leseren får
selv vurdere om prosjektet lykkes.
Sammenhengen vi ønsker å komme frem til,
er følgende:
1
1
1
1
1 n −1
+
+
+ +
=1− =
1⋅ 2 2 ⋅ 3 3 ⋅ 4
(n − 1) ⋅ n
n
n

Christoph Kirfel
Universitetet i Bergen
christoph.kirfel@math.uib.no
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Historien går som følger:
En tomt er eid av n personer A1, A 2, … An .
De eier like mye hver. De har avtalt seg imellom
at hvis en av dem dør, skal hans part deles likt på
de gjenlevende. Den seigeste av dem, A1, overle
ver dem alle sammen. I starten eide A1 bare sin
egen andel, nemlig 1/n av grunnen. Når An dør,
blir hans part, også 1/n av tomten, delt i n – 1
like deler og så delt ut til de n – 1 gjenlevende
1
partnerne. Det betyr at A1 arver
av
(n − 1) ⋅ n
den opprinnelige grunnen. Nå er han den stolte
1
1
+ av tomten. Når A
eier av
n – 1 dør,
(n − 1) ⋅ n n
1
blir hans andel, nemlig
av grunnen, for
n −1
delt på de n – 2 gjenlevende partnerne. Nå eier
1
1
1
+
+ av
A1 til sammen
(n − 2) ⋅ (n − 1) (n − 1) ⋅ n n
tomten. Til slutt, når A 2 dør og etterlater sin del
(1/2) til siste gjenlevende partner, ser det slik
ut:
A1 eier nå alt sammen, altså
1
1
1
1
1
+
+
+ +
+ =1
1⋅ 2 2 ⋅ 3 3 ⋅ 4
(n − 1) ⋅ n n
eller
1
1
1
1
1
+
+
+ +
=1− .
1⋅ 2 2 ⋅ 3 3 ⋅ 4
(n − 1) ⋅ n
n
(fortsettes side 52)
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Rutebøker og matematikk
Jeg jobber på Høgskolen i Vestfold og under
viser lærerstudenter i matematikk 1. Hvert år
får jeg nye studenter som møter spent til første
dag i matematikk. Mange av dem har forberedt
seg vel. Kjøpt pensumbøker og skrivebøker.
Og skrivebøkene de har kjøpt, de er av typen
med ruter. For nå skal de ha matematikk, og i
matematikk skriver man i rutebøker. Det har
man alltid gjort. «Rutebøker hører til i matema
tikk,» får jeg som svar når jeg spør om hvorfor,
og kanskje ett og annet «Det er så lett å sette
under hverandre da og få det pent.» For mate
matikk skal være rent og pent og veldig korrekt
og eksakt – ifølge de nye studentene. Selv har jeg
aldri likt ruter og kan ikke huske sist jeg hadde
en rutebok. Jeg kan heller ikke huske å ha fått
utdelt ruteark på konferanser og lignende. Kan
det være fordi det rett og slett er ubehagelig å
skrive tekst på? For det synes jeg det er. Enten
blir bokstavene kappet av linjer i hytt og pine,
ellers så må du skrive så smått at du får sånn
cirka plass til én bokstav i hver rute. Kan det

være at det ikke er så lurt å ha rutebøker når
vi ønsker at elevene også skal formulere hva de
har tenkt? Nå som vi heller ikke har det samme
behovet for å skrive regnestykker under hveran
dre som før, mener jeg det poenget med rutene
også faller bort. Jeg kan se poenget når det gjel
der grafer, men også her kan jeg argumentere
imot med at vi sjelden i den virkelige verden ser
grafer med ruter bak. Og er det virkelig så van
skelig å få to linjer sånn cirka vinkelrett på hver
andre uten ruter? I tillegg til dette at rutene gjør
tekst mindre leselig, har jeg også oppdaget at
mange studenter direkte blir hemmet av rutene
når de skal tegne. De vil så gjerne holde seg til
de allerede oppstrekede rutene, og i noen tilfel
ler fører det til direkte feil. Jeg vil ta et eksempel
som jeg har sett gjentatte ganger. Jeg ber studen
tene tegne 1/3+1/5 (eller et tilsvarende regne
stykke). Mange av dem med ruteark tegner på
følgende måte:

Elise Klaveness
Høgskolen i Vestfold
epost@dresse.no
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Jeg pleier da å tegne opp dette på tavla og sam
tidig gi svaret 2/8 på denne måten:

Da er det – heldigvis – bestandig noen som pro
testerer. Men sjelden de med tegning nummer
én på rutearkene. Dette innleder til en samtale
om brøk som en del av det hele, og jeg har inn
trykk av at mange skjønner hvor det glapp.
Andre eksempler i forbindelse med brøk er
elever som vil si at figurene under illustrerer
6/12 fordi det er seks av tolv ruter. Noe det selv
følgelig også er, men hadde de sagt det samme
uten rutene? Som regel når jeg spør om det ikke
er halvparten også, så bekrefter de det. Like
vel, om jeg kommer tilbake om litt eller neste
dag, og spør «Hvilken brøk var det der igjen,» så
teller mange ruter og forteller meg at det er 6/12.
Spesielt når det gjelder den andre figuren.

På spørsmål om dette med ruter, svarer kol
lega Lars Kristian Løkkevik at ruter kan være
tangenten
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kjekt når en driver med typisk rutenettgeome
tri. For eksempel når en skal tegne figurer en
har laget på spikerbrett. Men så kommer han
med flere eksempler på når ruter er hemmende.
Han nevner først konstruksjon med passer og
linjal. Da fristes mange elever til å bruke rute
nettet, og hensikten med konstruksjon kan bli
borte. I tillegg ender elevene ofte opp med gal
figur (feil konstruksjon). Det andre eksempelet
han nevner er at mange tror at et rektangel eller
kvadrat må ha sidekanter som er horisontale og
vertikale, og kanskje ikke en gang kjenner igjen
figuren hvis den ligger på skrå. Kanskje ikke så
rart at de ender opp med slike oppfatninger. Det
er jammen ikke særlig lett eller naturlig å tegne
et kvadrat som ligger på skakke når man har et
rutenett svevende i bakgrunnen. (Prøv!)
Spørsmålet mitt til diskusjon er altså: Gjør vi
elever en bjørnetjeneste hvis vi til enhver tid lar
dem skrive på ruteark i matematikken?

(fortsatt fra side 7)
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Henning Bueie: GeoGebra for lærere
Universitetsforlaget, 2011.
151 sider
ISBN 9788215018607

GeoGebra for lærere er skrevet som en indfø
ring i matematikprogrammet GeoGebra, med
fremtidige lærere og lærere der underviser efter
gældende læreplaner som målgruppe. Indholdet
er udvalgt med henblik på undervisere i grund
skole, på videregående og på læreruddannel
sen. Bogen har, foruden brugen af GeoGebra,
brugen af et induktivt undervisningsprincip
som et gennemgående tema i en del eksempler
og opgaver.
Bogen indeholder et afsnit som introducerer
selve programmet efterfulgt af syv kapitler der
med udgangspunkt i hver sit matematiske emne
gennemgår GeoGebra-kommandoer og –facili
teter, som kan være relevante for undervisning
indenfor det pågældende emne. Hvert afsnit
er fyldigt illustreret og indeholder konkrete
eksempler og opgaver. De behandlede emner
er: 3: Funktioner, 4: Konstruktion, 5: Dyna
misk geometri, 6: Symmetrier, tesselering og
perspektivtegning, 7: Analytisk geometri med
dynamiske geometriværktøj, 8: Vektorer, og 9:
Statistik.
Inden selve GoeGebra programmet præsen
teres giver bogen, i kapitel 1, en introduktion
50

til fagdidaktisk teori som baggrund for blandt
andet brug af dynamiske geometriprogram
mer og induktive metoder i matematikunder
visningen. Endelig indeholder bogen et kapitel
10: GeoGebra og eksamen. Her gennemgås flere
konkrete eksempler på opgavebesvarelser med
GeoGebra, med udgangspunkt i læreplanen K06
og Vurderingsvejledningen for 2010 hørende til
grundskoleeksamen i matematik. Bogen slutter
med kapittel 11: Opgavedel, litteraturliste og
stikordsregister.
Som opslagsbog vil GeoGebra for Lærere
kunne komme til god nytte, blandt andet fordi
bogen er struktureret efter de nævnte matema
tisk emneområde, og i kraft af de mange eksem
pler og udførlige anvisninger bogen rummer.
Det fremgår ikke nogen steder, at gennemgangen
er baseret på GeoGebra version 3.2. For lærere,
som ikke har brug for de udvidelser som findes
i version 4 har dette ikke nogen betydning, men
det vil kunne skabe stor forvirring at det ikke
fremgår, netop fordi bogen rummer så mange
helt konkrete eksempler og illustrationer.
Bogen vil være et godt redskab især for de
mange lærere som er uerfarne med brug af
GeoGebra, både under forberedelse og i selve
undervisningssituationen, når mange elever på
en gang beder om konkret hjælp og vejledning.
Bogen vil næppe alene kunne danne baggrund
for tilrettelæggelse af større forløb som på mere
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overordnet niveau følger et induktivt princip,
men den vil udmærket kunne bidrage med
opgaver og eksempler i et sådant større forløb.
Mette Andresen

Pernille Pind:
Håndbok i matematikkundervisning
Cappelen Damm AS, 2011
ISBN 978-82-02-34252-4

Som tittelen antyder, er boken ment som et
praksisorientert verktøy for alle som underviser
i matematikk i grunnskolen. Forfatteren ønsker
med denne boken å presentere et større reper
toar av metoder i undervisningen, slik at vi skal
unngå den fellen det er å bare velge det trygge,
de metodene vi selv har lært. Boken er skrevet
med bakgrunn i forfatterens egne erfaringer i
møte med lærere og elevers læring i matema
tikk. Boken er bygd opp som et oppslagsverk
med et kapittel for hvert emne. Språket er lett,
og innholdet er både matematikkfaglig og
didaktisk orientert. Inndelingen i emner er kon
kret og lett tilgjengelig, og alle hovedområdene
i Kunnskapsløftet er dekket. Boken starter med
to innledende kapitler om matematikkunder
visning i grunnskolen generelt. I første kapittel,
“Hvorfor undervise i matematikk?”, får vi en
beskrivelse av de åtte matematiske kompetan
sene, generelle kompetanser som begrep, ferdig
heter og strategier og en beskrivelse av behovet
for matematikk sett på bakgrunn av dagsaktu
elle forhold. Et sentralt tema er hvorfor vi tren
ger faget matematikk, både i et individ- og et
samfunnsperspektiv.
«Å undervise i matematikk» er et kapittel om
matematikk generelt som først tar for seg hvilke
tangenten
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forutsetninger elevene, både de lavtpresterende
og de dyktige, sitter inne med. Her finner vi
forslag til aktiviteter i undervisningen, med
praktiske eksempler på hvordan man kan legge
til rette for undervisning som fremmer læring
for ulike elevgrupper. Her kan vi også lese om
evaluering, om ulike former for vurdering og
hva de har til formål, og om metoder for å gjen
nomføre vurdering i ulike situasjoner, både av
og sammen med elever.
Deretter følger 21 faglige emnekapitler som
følger en felles struktur. Etter en introduksjon
følger litt om elevenes forutsetninger, språk og
mentale modeller; deretter noe om skolen –
hvilken kompetanse elevene skal nå i småsko
len, på mellomtrinnet og i ungdomsskolen; og
til slutt fagstoff – metoder, tips, ulike strategier,
vanlige feil og hjelpemidler.
Det faglige avsnittet i hvert kapittel omfat
ter en gjennomgang av selve matematikken, og
i de fleste kapitlene er det gitt flere eksempler på
metoder og strategier som elever kan foretrekke.
Her beskrives forskjellige metoder, og det er fra
denne delen vi kan hente konkrete forslag til
bruk i praksis. Samtidig er den matematikk
faglige gjennomgangen akkurat så konkret og
utdypende at også andre interesserte, for eksem
pel støttende foreldre, kan ha nytte av boken i
møte med spørsmål om matematikklekser og
annet arbeid med faget. Bokens styrke ligger i
de faglige avsnittene og det som sies om van
lige feil man skal være oppmerksom på. Vi som
underviser i matematikk, vet at det er mange
veier som kan lede frem til en løsning. Mange
elever som strever med vår måte å se matema
tikken på, kan lære mer ved å gå andre veier
med andre metoder.
Strukturen i boken er gjennomarbeidet og
logisk. Innholdet er meningsfylt og er som sagt
praksisnært med mange og gode eksempler. Det
forekommer noen korrekturfeil i den matema
tiske teksten (regnestykker) som en matema
tikklærer vil kunne se bort fra. En mulig svak
het ved boken er av at enkelte emner har få
eksempler på metode og strategier. Totalt sett
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er dette av mindre betydning ettersom boken
ellers gir et bredt utvalg av eksempler til bruk
i praksis.
Bokens tilnærming til den utfordringen vi
som lærere daglig står overfor, har begeistret
meg, og jeg vil bruke den som en inspirasjons
kilde for å prøve andre metoder enn dem jeg selv
er mest fortrolig med. Boken kan være et godt
verktøy for å planlegge en undervisning som
kan treffe flere elevtyper. Den faglige gjennom
gangen av hvert emne gjør også boken aktuell
for engasjerte foreldre som vil støtte sine håpe
fulle i læringsløpet.
Jannecke Lampe

(fortsatt fra side 47)

Dermed har vi plutselig funnet en formel for
en rekke. Med matematisk notasjon kan man
skrive:
k =n −1

1

1

1

1

1

∑ k(k + 1) = 1 ⋅ 2 + 2 ⋅ 3 +  + (n − 1) ⋅ n = 1 − n
k =1

Vi ser også at denne rekken konvergerer, dvs.
har et bestemt endelig svar selv om vi øker antall
ledd i det uendelige. Svaret kan vi lese på høyre
side. Når n, altså antall ledd i summen, går mot
uendelig, vil høyresiden i formelen gå mot 1.
Konsekvensene av denne tilsynelatende ube
tydelige rekken er store. For eksempel kan vi lett
se at summen av inversene til kvadrattallene må
konvergere, altså at uttrykket
1 1
1
1
1
1
+ 2 + + 2  =
+
+ +

2
n
n ⋅n
1 2
1 ⋅1 2 ⋅ 2

Tenk kreativt
1 og 2
180 oppgaver som kopieringsoriginal eller
inspirasjonkilde.
«3 barn plukker
skjell på stranden.
Her ser du
skjellene.
Hvordan synes
du de skal dele
skjellene mellom
seg?
Hvorfor akkurat
slik?»

summerer seg opp til et endelig tall og ikke
vokser over alle grenser. Forklaringen er slik:
Vi fjerner det første leddet 1/12 fra rekken. Nå
ser vi at hvert ledd i rekken med kvadrattall er
mindre enn det tilsvarende leddet i rekken fra
historien, og dermed «smitter» konvergensen
over til den «mindre» rekken. Rekken med de
inverse kvadrattallene har en interessant histo
rie. Grenseverdien ble funnet av Leonhard Euler
i 1734. Den er overraskende nok
π2
1 1 1
1
+
+
+

+

=
n2
12 22 32
6
Det var første gang man hadde funnet en ikketriviell verdi av Riemanns zetafunksjon
∞

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

ξ(x ) = ∑
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Euler fant altså verdien x(2).
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Matematikksenteret –
hva skjer?
Jon Walstad

Matematikksenteret er inne i en periode der
det skjer svært mye. Oppdragsmengden øker,
og dermed øker også aktiviteten. Det som er
karakteristisk for de endringene vi nå er inne
i, er at alt skal skje i svært stort tempo. En av de
store utfordringene er derfor å få en bemanning
raskt nok på plass. Alle vet at det tar tid både å
engasjere nye medarbeidere og å involvere dem
i arbeidet. Dette har i en periode ført til at vi har
vært nødt til å legge til side noen aktiviteter for
å kunne ta tak i det myndighetene vil at vi skal
prioritere. Nå har vi imidlertid fått noen nye
medarbeidere på plass, og det vil skje ennå mer
på denne fronten i løpet av vinteren/våren 2012.
Det er heldigvis slik at de nye og store oppdra
gene vi får fra Utdanningsdirektoratet, ledsages
av økonomiske midler.
For å utvide samarbeidsflaten og få bedre
støtte til veivalg og beslutninger har vi oppret
tet et faglig råd ved senteret. Rådet består av fem
personer, en fra hver av: Norsk matematikkråd,
LAMIS, lærerutdanningen (HiST), vertsinstitu
sjonen (Institutt for matematiske fag, NTNU)
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

og Nationellt centrum för matematikutbildning
(NCM) i Sverige.
Vi har hatt vårt første møte, og som leder av
NSMO ser jeg fram til samarbeidet med rådet.
Nedenfor er det satt opp en oversikt over
oppdrag og utfordringer vi har på senteret, og
hva vi gjør for å takle dem. Listen er ikke full
stendig, men representerer mye av det som har
kommet til oss den siste tiden.
Oppfølging av St. Meld. 22 (2010–2011)
Motivasjon – Mestring – Muligheter

Meldingen om ungdomstrinnet innebærer et
stort løft for Matematikksenteret. Vi har en
betydelig rolle i implementeringen av den delen
av meldingen som kalles regnesatsingen, og fris
tene er svært korte! For å klare dette (og andre
oppgaver i tillegg) har vi engasjert tre nye med
arbeidere. Vi har etablert en arbeidsgruppe der
vi også har med to eksterne deltakere (fra lærer
utdanninger). I tillegg har Direktoratet satt ned
en ressursgruppe som skal involveres i arbeidet.
Hovepunktene i senterets oppdrag er slik:
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– Definere hva som menes med god regning.
Frist 01.02.12.
– Beskrive hva som er gode regneferdigheter
på 8., 9. og 10. trinn. Frist: 01.02.12.
– Illustrere hvordan mål i regning kan ope
rasjonaliseres for ulike nivåer fra lærer til
nasjonale myndigheter. Frist 01.03.12.
– Beskrive god praksis i regning og illustrere
slik praksis med varierte eksempler på hva
som er god regneopplæring. Frist 01.05.12.
– Kartlegge hva som allerede finnes av
materiell og annen støtte vi kan spille på,
hva vi mangler, og tilbud som virker. Frist
01.03.12.
– Videreutvikle eksisterende materiell og
utvikle nytt. Frist: Løpende fra 2012.
– Bidra i arbeidet med å utvikle og prøve
ut et nasjonalt rammeverk for skolebasert
kompetanseutvikling i regning, inklusive
opplegg for nettverksstrukturer for lærere
og for skoleledere. Frist: Direktoratet leder
arbeidet og vil innkalle til arbeidsseminar.
Det første i november. Rammeverket skal
være ferdigstilt 01.03.12.

St. Meld. 18 (2010–2011)
Læring og fellesskap

Meldingen fokuserer på tiltak for barn og voksne
med spesielle behov. Som en konsekvens av mel
dingen vil Matematikksenteret få et særskilt
ansvar overfor PP-tjenesten. Dette innebærer at
de ansatte i denne tjenesten som arbeider med
matematikkvansker, blir en ny målgruppe for
senteret. Det betyr igjen at vi må få tilført kom
petanse på de høyfrekvente vanskene innenfor
matematikk. Aktiviteten overfor PP-tjenesten
vil antakelig foregå via sentrale eller regionale
samlinger der både Matematikksenteret og
lærerutdanningene bidrar.
Ny GIV – Overgangsprosjektet

frafall i videregående opplæring. De svakest
presterende elevene etter første termin i tiende
klasse gis en ny sjanse ved at de får et eget opp
legg med tett oppfølging i tiende klasse, og der
etter i videregående opplæring. Det fokuseres
spesielt på å utvikle grunnleggende lese-, skriveog regneferdigheter. Matematikksenteret har
ansvar for skolering av én matematikklærer fra
hver ungdomsskole og én fra relevante videre
gående skoler. Lærerne får 3 + 2 dager intensiv
opplæring. I tillegg får de en dag som arrange
res lokalt. Det organisatoriske apparatet består
av en fylkeskommunal prosjektleder og 2–3
prosjektledere som skal ha ansvar for en eller
flere kommuner i fylket. Disse har ansvaret for
«spredning» i skolene.
Arbeidet her er nå inne i det andre året. Til
bakemeldingene fra skolene som har deltatt, og
forskningen som har vært gjennomført så langt,
sier oss at tiltaket har vært vellykket. De aller
fleste elevene har gjennomført ungdomsskole
eksamen på en så god måte at de har kommet
inn i videregående skole, storparten på det
høyest prioriterte studieprogrammet. Når vi
er ferdige med den tredje runden (våren 2013),
skal vi ha møtt matematikklærere fra ca. 1300
ungdomsskoler og et stort antall fra videregå
ende skoler. Prosjektet krever store ressurser fra
vår side og har høy prioritet. De undervisnings
metodene vi benytter i lærerskoleringen, kan i
stor grad brukes direkte overfor elever som er
med i Ny GIV-opplegget, men like gjerne over
for andre elever. Det som imidlertid er en utfor
dring for oss (og for prosjektet generelt), er å få
til en god spredning til de lærerne som ikke har
vært med på opplæringen. Vi får stadig henven
delser fra skoler/kommuner som ønsker egne
oppfølgingsdager med Matematikksenteret,
men vi har ikke kapasitet til å stille opp overalt.
Vi arbeider imidlertid nå med å finne en løs
ning for å kunne støtte de lokale prosjektlederne
i spredningsarbeidet.

I dette store nasjonale prosjektet tas konsekven
sen av at det er nær sammenheng mellom fag
lige prestasjoner på ungdomstrinnet og senere
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Yrkesretting av fellesfagene i videregående
opplæring

Dette er også et nasjonalt prosjekt. Det har sam
menheng med Ny GIV og fokuserer på fagene
engelsk, norsk og matematikk. Det skal legges
ned et betydelig arbeid for å gjøre fagene mer
praksisnære og relevante for elevene på yrkes
faglige studieprogram. Arbeidet vil bestå i
utvikling og formidling av gode undervis
ningsopplegg. Det legges opp til en bruk-ogdel-metodikk som skal lanseres på en egnet
læringsplattform (NDLA). Alle fylkeskommu
ner oppretter en knutepunktskole og engasjerer
en koordinator i 25 % stilling i hvert av fagene.
Matematikksenteret får et overordnet ansvar for
matematikkfaget ved at vi engasjerer en nasjonal
prosjektleder i hel stilling i to år (2012–2013).
Denne medarbeideren skal koordinere arbei
det som skjer i fylkene, gjennomføre samlinger,
sørge for framdrift og synliggjøre arbeidet.

Bakgrunn

Bakgrunnen for oppdraget er på mange måtar
Stortingsmelding 22 Motivasjon – Mestring –
Muligheter, som er storsatsinga på ungdoms
trinnet. Der heiter det mellom anna: «Depar
tementet vil prøve ut en virtuell skole i faget
matematikk […] Departementet vil bedre
muligheten til å ta fag på videregående nivå ved
å prøve en virtuell skole i faget matematikk.»
I Kunnskapsløftet er bruk av digitale verktøy
ei grunnleggjande ferdigheit. Ved å bruke digi
tale verktøy i matematikk ønskjer ein å utvide
læringsarenaen for faget og gjere læringssitua
sjonen meir interaktiv og tilpassa den einskilde
eleven.
Målgruppe

Den virtuelle matematikkskulen skal vere ein
gratis, nasjonal ressurs for elevane. Både elevar
som treng større utfordringar enn dei får i den
ordinære opplæringa, og elevar som har relativt
svake resultat i matematikk, skal kunne bruke
den virtuelle matematikkskulen og ha god nytte
av den.
Matematikksenterets rolle

Den virtuelle
matematikkskulen
May Renate Settemsdal

Senter for IKT i utdanninga fekk hausten 2011 i
oppdrag frå Kunnskapsdepartementet å utvikle
ein virtuell matematikkskule. I oppdragsbrevet
vert det framheva at Matematikksenteret må ha
ei sentral rolle i dette arbeidet, spesielt når det
gjeld det faglege innhaldet.
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Oppdraget med å utvikle den virtuelle mate
matikkskulen er gitt til Senter for IKT i utdan
ninga. Det betyr at det er dei som eig prosjektet.
Dei har kompetanse på funksjonalitet og tek
niske løysingar, medan Matematikksenteret si
rolle blir å velje ut og forme det faglege, mate
matiske innhaldet. Arbeidet er godt i gang, og
i første omgang er det snakk om ein pilot på
området tal og algebra. Det er viktig for Mate
matikksenteret at den virtuelle matematikk
skulen blir noko meir og noko anna enn pro
gram og oppgåver som allereie finst på nettet.
Det som trengst, er oppgåver og aktivitetar som
har fokus på forståing, og som gjer at elevane
må reflektere, diskutere og resonnere.
Målet er å utvikle ein virtuell matematikk
skule som elevane finn det motiverande, relevant
og spennande å bruke!
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A) 890 B) 891 C) 900 D) 909 E) 990

– når sifrene bytter plass

Dette er en tostegsoppgave. Vi skal kombinere
fire sifre og lage ulike årstall. Jeg tror det er
enkelt å finne årstallet som kommer etter 2011.
Men det er kanskje noe mer utfordrende å finne
hvilket tall som kommer før dette årstallet? Det
er lurt å skrive opp alle alternativene for å få en
oversikt over alle mulighetene. Da må det jobbes
systematisk. Årstallene i stigende rekkefølge er:
1012–1021–1102–1120–1201–1210–2011–2101–
2110. Da ser du at B er riktig svaralternativ.
Jeg synes idéen bak oppgaven er morsom, og
det er lett å lage lignende problemstillinger. Hva
hvis årstallet er 2012? Hva hvis du tar utgangs
punkt i årstallet da du ble født? Hva blir løsnin
gen da? Oppgaven kan også forenkles ved å ta
utgangspunkt i et tresifret tall.

Anne-Gunn Svorkmo

Benjamin 2

Kenguruoppgaver

Mange kenguruoppgaver har sifferplassering
eller et flersifret tall som utgangspunkt. Jeg skal
her vise noen eksempler på dette og komme med
noen idéer om hvordan oppgavene kan videre
utvikles. Her ligger det også differensierings
muligheter. I noen av disse oppgavene skal du
sette sammen bestemte sifre slik at det dannes
tall. I andre oppgaver skal de tallene du har,
adderes eller multipliseres. Enkelte ganger er det
differansen mellom tallene det spørres etter. I
noen oppgaver får du oppgitt et flersifret tall
der du skal bytte om på sifrene og på denne
måten lage nye tall som skal brukes videre i
oppgaven.
Benjamin er for 6.–8. trinn. Her er et par
eksempler fra 2011:
Benjamin 1

Kristin leker seg med sifrene i årstallet 2011.
Hun setter opp en liste i stigende rekkefølge over
alle årstall som kan lages ved å bruke nøyaktig
de samme fire sifrene.
Hva blir differansen mellom tallet før og
etter 2011?
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Et femsifret tall skal bestå av sifrene 1, 2, 3, 4 og
5 i en eller annen rekkefølge.
Det første sifferet er delelig med 1. De to
første sifrene danner et tall som er delelig med
2. De tre første sifrene danner et tall som er
delelig med 3. De fire første sifrene danner et
tall som er delelig med 4, og hele tallet er dele
lig med 5.
Hvor mange slike tall finnes?
A) 0 B) 1   C) 2 D) 5 E) 10
Denne oppgaven var den siste i fjorårets opp
gavesett fordi den ble vurdert som utfordrende.
Jeg synes den egner seg godt som en samar
beids- eller diskusjonsoppgave mellom to eller
flere elever. Her fokuseres det på delelighet.
Oppgaven har ingen løsning. Riktig svaralter
nativ er A. En kort forklaring på hvorfor det blir
slik, kan være:
Siste siffer må være 5 ettersom hele tallet er
delelig med 5. Andre siffer (her fra venstre) må
være 2 eller 4 ettersom de to første sifrene skal
danne et tall som er et partall. Ut fra betingel
sene må det siste sifferet i det firesifrede tallet
enten være 2 eller 4. Her kan det enten være 12,
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14, 32 eller 34. Dersom et tall skal være delelig
med 4, må de to siste sifrene i tallet være delelig
med 4. Det er kun 12 og 32 som oppfyller kra
vene. Det medfører at de tre første sifrene enten
blir 431, 341, 143 eller 413. Tverrsum er her 8, og
det er ikke delelig med 3.
Videre utforsking kan være å erstatte ett eller
flere av sifrene i tallet slik at det er mulig å lage
minst ett tall ut fra kriteriene som er gitt i opp
gaven. Hvilket eller hvilke tall vil du bytte ut?
Hva vil du sette i stedet?
En enklere variant av en sifferoppgave kan
være å bruke sifrene 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Hvert siffer
kan bare brukes én gang. Du skal lage to tresi
frede tall, og tallene skal legges sammen. Hvor
dan må sifrene plasseres for å få størst mulig
sum? Hva blir den største summen?
En slik oppgave gir rom for videre utfor
sking. Hva hvis det er differansen det spørres
etter? Hvordan må sifrene plasseres for å få den
minste differansen? Hva er den minste differan
sen det er mulig å få? Eller er det mer interessant
å finne den største differansen?
Multiplikasjon gir andre muligheter. Hva
hvis du har sifrene 5, 6, 7 og 8? Hvert siffer kan
bare brukes én gang. Du skal lage to tosifrede
tall og multiplisere dem slik at produktet blir
størst mulig. Hvordan må du plassere sifrene,
og hva er det største produktet? Et oppfølgings
spørsmål kan være: Hvorfor blir det slik?
Jeg utvider oppgaven ved å føye til sifferet
9. Nå skal vi lage et tresifret og et tosifret tall.
Det er også her om å gjøre å plassere sifrene slik
at produktet av de to tallene blir størst mulig.
Hvordan vil du plassere sifrene, og hva er det
største produktet det er mulig å få? Jeg anbefa
ler at du prøver alternativene ved å kombinere
sifrene på mange ulike måter. Flere har blitt noe
overrasket over at det største produktet det her
er mulig å få, ikke er 83 955!
Her er et par andre oppgaver med variasjo
ner over samme tema. Disse er også hentet fra
fjorårets oppgavesett for Benjamin:

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Benjamin 3

Du har fire tall: 3, 5, 4 og 6. Når disse multipli
seres med hverandre, får du 360. Du skal gjøre
ett av tallene 1 mindre.
Hvilket av de fire tallene må du gjøre 1
mindre for at produktet skal bli minst mulig?
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3
E) Spiller ingen rolle
Benjamin 4

K ·A ⋅ N ⋅G ⋅ A ⋅ R ⋅ O ⋅ O
representerer
G ⋅ A ⋅M ⋅E
hver bokstav et siffer forskjellig fra 0.

I uttrykket

Hva er det minste positive hele tallet uttryk
ket kan være?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 7
Lykke til med sifferoppgavene! Flere og lignende
kenguruoppgaver finnes på
www.matematikksenteret.no/kengurusiden.

Kengurukonkurransen 2012
Kengurukonkurransen er en internasjonal
matematikkonkurranse for elever på 4.–10.
trinn. Konkurransen har først og fremst
som mål å inspirere og motivere elever for
matematikkfaget.
Mer informasjon finnes på
www.matematikksenteret.no/kengurusiden.
Påmelding for 2012 er åpnet.
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Filmer om
utematematikk

og verdsette deres initiativ, løsninger og svar.
Nå tidlig på nyåret 2012 har vi dessuten så
vidt startet produksjon av enda flere filmer.
Disse filmene utvikles med utgangspunkt i LK06
og kompetansemål for første og annet trinn.

for barnehage og begynneropplæring
Kort oversikt over innholdet i filmene.
Gerd Åsta Bones

Matematikksenteret har produsert sju filmer om
utematematikk for barnehagen som nå ligger
klar for bruk. Filmene er knyttet til Ramme
planens område «antall, rom og form». Aktivi
tetene er også relevante for begynneropplærin
gen i matematikk, og kanskje for andre som er
interessert i å lære mer om metoden utemate
matikk og søker inspirasjon og idéer som lett
kan brukes på mange trinn. Filmene ligger
gratis tilgjengelig på våre hjemmesider.
Filmene egner seg godt for bruk i forbin
delse med kompetanseheving, kurs, temakvel
der, personalmøter, foreldremøter og lignende.
De kan brukes som introduksjon til faglige og
didaktiske diskusjoner og refleksjoner eller som
inspirasjon til å finne aktiviteter. Med den enkle
oversikten over hva som er viktig og grunn
leggende innenfor hvert tema, kan opplegget
brukes til systematisk planlegging som sikrer
struktur og oversikt i læringsarbeidet.
I tillegg til filmene lager vi et lite hefte som
følger opp hver av filmene og utdyper viktige
prinsipper og grunnleggende konsepter innen
for samme tema, sammen med noen flere akti
viteter. Heftet legges ut på hjemmesidene til
Matematikksenteret i løpet av februar.
Underveis i produksjonen har vi fått mange
kreative løsninger og morsomme svar på utfor
dringer vi har gitt barna. Vi har sett at når de får
tid til å tenke selv og blir oppmuntret til å holde
ut i problemstillinger, finner de ofte nye og
uforutsette løsninger og svar. Vi erfarer også at
barna er mer spontane og undrer seg og prøver
ut mer enn ellers når vi er ute med dem. Noe av
intensjonen med prosjektet har nettopp vært å
gi barna tid til å tenke selv og å oppmuntre dem
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Film 1: Introduksjon til utematematikk
Uterommet innbyr til utforsking, eksperi
mentering, lek og læring med matematikk.
Her er klipp fra flere situasjoner og mange
idéer du kan bruke for å bli inspirert og komme
i gang!
Film 2: Utematematikk som metode /
Prosessen i utematematikk
Utematematikk er en egen metode. Det som
skjer ute, bør settes i sammenheng med det vi
gjør inne, for at læringsutbyttet skal bli best
mulig. Fra en praktisk situasjon ute overføres
erfaringene til det som skjer inne. Bearbeiding,
skriftliggjøring og dokumentasjon av opp
levelsene er en viktig forutsetning for å lykkes i
læringsarbeidet.
Oppstart og oppsummering/avslutning av
aktivitetene kan gjerne skje inne.
Film 3: Tall og telling
En historie fra gamle dager om en gjeter
og sauene hans, og hvor viktig det er å kunne
telle!
Viktige prinsipper for tall og telling:
– tallreglen utenat
– én-til-én-korrespondanse
– holde sporet
– kardinaltall
Film 4: Tall og mengde
Se på en mengde i ett sekund. Kan du si hvor
mange? Om å gjenkjenne en mengde uten å
telle!
Viktige prinsipper for tall og mengder:
– Gjenkjenne en mengde geometrisk / som et
mønster
1/2012 tangenten
Nasjonalt senter for matematikk
i opplæringen

– Én eller to flere enn, én eller to færre enn
– Del-hele-relasjoner
– Ordinaltall
Film 5: Målinger
Se, det er like langt rundt treet som fra fin
gertupp til fingertupp!
Om å kunne sammenligne objekter og forstå
måleenheter og målesystemer for lengde, areal,
volum, vekt, tid og penger.
Viktige prinsipper for målinger:
– Direkte sammenligning
– Indirekte sammenligning
– Forståelse for ulike måleenheter
Film 6: Mønster
Kan du gjenkjenne, kopiere, utvide, fortsette,
forutsi, sette navn på og oversette mønsteret
mitt?
Mønster er en grunnleggende ferdighet for all
matematikk. Barn har ofte en intuitiv forståelse
av mønster som det er morsomt å bygge på. Når
barna skal lære om mønster, er det nyttig å følge
denne rekkefølgen:
1. Gjenkjenne.
2. Kopiere. Barna bør kopiere et bestemt
mønster.
3. Utvide. Barna fortsetter mønsteret.
4. Forutsi. Spør barna «hva kommer etter
dette?» og «hva er skjult her?»
5. Oversette. Barna klarer å se at to mønster
er like, og de kan lage et mønster som er
likedan, men de bruker andre former eller
materialer til å lage mønsteret. Det kan
være lyd, bevegelse, pinner, figurer, farger,
størrelser og annet.
Film 7: Sortering
Hva skal vi gjøre med steiner som både er
store og flate?
Uterommet innbyr til mange naturlige erfa
ringer med sortering og klassifisering. Barna
sorterer og klassifiserer etter bestemte egen
skaper og kriterier, både gitte og egendefinerte.
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John Mason, Alan Graham,
Sue Johnston-Wilder:

«Å lære algebraisk
tenkning»
Oversatt av Johan Lie

Algebra har alltid representert et vannskille for
elever som lærer matematikk. Denne boka vil
gjøre deg i stand til å tenke på deg selv som
en som lærer algebra på en ny måte. Du vil
bli bedre til å undervise algebra, overvinne
vanskeligheter, og bygge på ferdigheter som
alle elever har.
Boka er basert på prinsipper for undervisning
som har blitt utviklet av teamet ved «The
Open University’s Centre for Mathematics
Education» som har 20 års erfaring med
innovative fremgangsmåter for undervisning
og læring av algebra. Boka er skrevet for
lærere som arbeider med elever i alderen
7–16 år, og inneholder mengder av oppgaver
som kan omarbeides til bruk i din egen
undervisning. Oppgavene diskuterer
prinsipper som lærere har funnet nyttige når
de har forberedt og gjennomført undervisning.

ISBN 978-8290898-56-9
375 sider ·  455,–
Bestill direkte fra forlaget:
ordre@fagbokforlaget.no

59

LAMIS
Landslaget for matematikk i skolen
v/Randi Håpnes
NTNU, Realfagbygget, A4
7491 Trondheim
post@lamis.no · www.lamis.no
Bankgiro: 7878 0500882 Organisasjonsnr: 980 401 103

Fra formålsparagrafen
Det overordnede målet for
Landslaget for matematikk i
skolen er å heve kvaliteten på
matematikkundervisningen
i
grunnskolen, den videregående
skole og på universitet/høyskole.
Landslaget skal stimulere til
kontakt og samarbeid mellom
lærere på ulike utdanningsnivåer
og mellom lærere og andre som
er opptatt av matematikk.

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

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

«Matematikk i aksjon»
Sommerkurs
i Bergen
9.–12. august 2012
Se artikkel side 72.

60

Landslaget for matematikk i skolen

Lederen har ordet
Anders Sanne

Godt nytt matematikkår!
Når dette nummeret av Tangenten foreligger, står Matematikkens dag for tur rundt om på
mange av landets skoler. Matematikkdagsheftet er sendt ut til
alle medlemmer, og LAMIS oppfordrer barnehager og skoler til
å arrangere Matematikkens dag
i uke 6. Årets hefte er laget av
LAMIS Follo, og det er fullt av
idéer til opplegg. Heftet er delt
inn etter barnehage og småskole
trinn, mellomtrinn og ungdomsskole og videregående. Om uke
6 passer dårlig på din skole, så
går det selvsagt fint an å arrangere Matematikkens dag på et
annet tidspunkt også. LAMIS
legger ned betydelig med ressurser på dette arrangementet,
og vi vil gjerne lære mer om hvordan skolene bruker heftet vårt. I
år vil vi derfor legge ut en liten
spørreundersøkelse på våre nettsider. Det tar ikke mange minuttene å svare, og vi setter pris på
om dere kan fortelle oss noe om
hvordan dere bruker matematikkdagsheftet.
Landslaget for matematikk i skolen

Bergen og omegn lokallag
inviterer til årets sommerkurs
9.–12. august. Sett av datoene
allerede nå. Tittelen på årets
sommerkurs er «Matematikk i
aksjon», og kurset finner sted
midt i Bergen by. Mange medlemmer er trofaste bidragsytere
til verkstedene på sommerkurs,
og jeg oppfordrer både gamle
ringrever og nykommere til å
melde inn sine bidrag. Verk
stedene gir praksisnærhet og er
viktige for et godt sommerkurs!
Du kan lese mer om sommerkurset lenger bak i bladet.
Momskompensasjon
LAMIS fikk før jul avslag på sin
søknad om momskompensasjon
for regnskapsåret 2010. Formålet
med ordningen er å kompensere
for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift
ved kjøp av varer og tjenester.
Avslaget på søknaden fra LAMIS
begrunnes blant annet med at
vårt formål og våre aktiviteter er
nært knyttet til skole og utdanning, og at våre medlemmer

stort sett jobber i barnehager,
skoler og høyere utdannings
institusjoner. For mange av dere
som bruker fritid til å arbeide for
LAMIS rundt om i lokallagene,
må en slik begrunnelse fortone
seg som temmelig fjern, kanskje til og med provoserende.
Vi i sentralstyret beklager selvsagt at LAMIS ikke kommer inn
under kompensasjonsordningen.
Landslagene for musikk og fysisk
fostring i skolen har tidligere fått
avslag med omtrent samme
begrunnelse som den vi fikk. De
har klaget, men deres klager har
ikke ført fram. Det ser dermed
ut til å være etablert praksis at
landslagene for skolen holdes
utenfor ordningen.
Sentralstyret ønsker ikke å
bruke mer ressurser på momskompensasjonssaken. Vi velger
heller å se framover og gleder oss
over tilskudd fra både Fokus bank
og Abelfondet for 2012. Solide
og langsiktige samarbeidspartnere er viktige for LAMIS både
faglig og økonomisk.
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Desimaltall og
standardalgoritmen
for divisjon med papir
Elise Klaveness

Jeg underviser i matematikk
for lærerstudenter og opplever
år etter år at de færreste nye
studenter kan forklare hvorfor
oppsettet de har lært for divisjon, virker og er riktig. De fleste
har i løpet av skolegangen bare
akseptert at slik gjør vi divisjon.
På grunn av dette er det mange
som ikke klarer å regne et regnestykke som 2004 : 6 for hånd.
Ett år var det så mye som 75 %
av studentene som ikke svarte,
eller som hadde gjort feil på dette
regnestykket, som de fikk på en
kartleggingsprøve i begynnelsen
av året. Det at de unnlater å svare
eller regner feil, er i de fleste tilfeller ikke fordi de ikke klarer å
regne ut 2004 : 6 – det klarer alle
i påfølgende veiledningssam-

Figur 1. Standardalgoritme for
divisjon.
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tale – men fordi de ikke husker
oppsettet for divisjon, og i hvert
fall ikke kan forklare det. Disse
faste oppsettene eller metodene
kaller vi standardalgoritmer, og
du kan se et eksempel i figur 1. I
utgangspunktet er min holdning
at det ikke er noen grunn til at
elevene skal lære nettopp dette
oppsettet. Det er en av mange
metoder for å regne divisjon,
men jeg ser at mange gjerne vil
benytte det de en gang har lært,
og da ønsker jeg i hvert fall at
de skal gjøre det med forståelse.
På samme kartleggingsprøve og
i samtaler kommer det fram at
det er mange som heller aldri helt
har forstått titallssystemet bak
komma, altså desimaltall. Mange
har ikke forstått at desimaltall er
brøk. Kanskje vi burde benytte
ordet desimalbrøk mye oftere? I
denne artikkelen vil jeg forsøke
å vise hvordan vi kan bruke det
faste oppsettet for divisjon til å
få forståelse for både divisjon og
desimaltall. Jeg vil også bruke
oppsettet i andre posisjonssystemer, slik at vi sikrer forståelsen.
Grunnen til at jeg også benytter
andre posisjonssystemer, er at

jeg opplever at studenter ikke
forstår titallssystemet og desimaltall fullstendig før de har forstått et hvilket som helst annet
posisjonssystem. Kanskje er det
en idé at elevene på barnetrinn
og ungdomstrinn også jobber
med andre posisjonssystemer
når de jobber med desimaltall?
Før jeg forklarer hvordan man
kan jobbe med divisjonsalgoritmen og desimaltall, føler jeg
behov for å svare på følgende
spørsmål: «Er ikke standard
algoritmer
avleggs?»
Jeg
ønsker å svare på dette fordi
jeg i utgangspunktet mener at
man burde være forsiktig med å
jobbe ensidig med standardalgoritmer. Da får man nettopp det
resultatet at elever etter endt
skolegang ikke kan regne enkle
divisjonsstykker fordi de ikke
husker algoritmen, slik tilfellet er
for mine studenter. Når jeg likevel
vil benytte meg av standardalgoritmen, er det fordi jeg ønsker å
vise hvordan man kan bruke den
til noe positivt, og slik at de som
gjerne vil lære den bort, kan lære
den bort med forståelse.
Er så standardalgoritmer
Landslaget for matematikk i skolen

avleggs? Svaret på det er, slik
jeg ser det, både ja og nei. Ja,
standardalgoritmer er ut fordi
undervisningen
ikke
følger
Kunnskapsløftet dersom den
bare har én metode for å regne
hver regneart. I Kunnskapsløftet
kan vi i kompetansemålene for
syvende trinn lese:
– Mål for opplæringen er at
eleven skal kunne: - utvikle
og bruke metoder for hoderegning, overslagsregning og
skriftlig regning […] (LK06,
2006)
Elevene skal utvikle og bruke
metoder for regneartene, og det
gjør de ikke dersom de bruker
standardalgoritmer konsekvent.
Undervisningen følger altså
ikke Kunnskapsløftet dersom
regningen bestandig utføres
med standardalgoritmer. Jeg vil
vise noen andre måter å regne
ut 2004 : 6 på, men henviser
ellers til boken “Skriftlig hovudräkning” av Birgitta Rockström
(Rockström, 2000). La oss starte
med en metode som minner om
standardalgoritmen. Se figur 2.
Her tenker jeg slik: Først kobler
jeg det til en tenkt virkelig situasjon. For eksempel at jeg har
2004 klosser i en haug og skal
dele dem i seks bunker. Jeg vet
at det i hvert fall skal være 100 i
hver av de seks bunkene, så jeg
deler ut hundre i hver bunke. Da
har jeg brukt 600 og har 1404
klosser igjen. Så skriver jeg 100
etter likhetstegnet og trekker fra
600 under 2004. Jeg ser nå at
1404 er mer enn det dobbelte
av 600, nemlig 1200, og deler
Landslaget for matematikk i skolen

Figur 2. Metode som ligner standardalgoritmen for divisjon.

Figur 3. Divisjon med penger.

derfor ut 200 i hver bunke. Da
har jeg brukt nye 1200 klosser
og har 204 igjen. Skriver + 200
(200 til i hver bunke) og trekker
fra 1200 under 1404. Hvis jeg
deler ut 20 klosser i hver bunke,
har jeg nå delt ut 120 til og har
84 igjen. Skriver + 20 (20 til i hver
bunke) og trekker fra 120 under
204. Så kan jeg dele ut 10 i hver
bunke og har brukt nye 60. 24

igjen. Skriver + 10 (10 til i hver
bunke) og trekker 60 fra 84. De
24 klossene ser jeg nå kan fordeles med fire i hver av de seks
bunkene. Skriver + 4 (fire til i hver
bunke) og trekker fra 24 under 24
for å vise at vi ikke har noe i rest.
Til slutt plusser jeg sammen det
jeg har lagt i hver bunke: 100 +
200 + 20 + 10 + 4 = 334.
Så vil jeg vise en metode som
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er nesten lik som den over, men
som er knyttet til penger, og jeg
har notert mye mer. Se figur 3.
Vi skriver først opp regnestykket til venstre, og tegner 2004 i
penger til høyre. Vi tegner så
seks bunker som pengene skal
fordeles i til venstre på høyre
ark. Deretter veksler vi pengene
helt til vi kan klare å dele likt i
de seks bunkene. Det skjer når
vi har vekslet til hundrelapper.
Da deler vi ut tre hundrelapper i
hver bunke (tegner dette til venstre på høyre ark), og noterer det
på venstre ark. Når vi har delt ut
tre hundrelapper i hver bunke,
har vi brukt opp 1800 kroner og
sitter igjen med 204. Disse veksler vi til vi kan få delt ut i seks
bunker igjen. Velger å veksle til
tjuere og deler ut en tjuer i hver
bunke (tegner på en tjuer i hver
bunke). Da har vi brukt opp 120
kroner og har 84 igjen. Tegner og
noterer dette på venstre ark. Så
veksler jeg det vi har igjen. Denne
gangen veksler jeg tjuekroningene til tiere. Da blir det ti kroner
til i hver bunke (tegner på bunkene). Vi har brukt nye 60 kroner
og har 24 kroner igjen. Tegner
og noterer dette på venstre ark.
De 24 kronene vi har igjen, vet
jeg blir fire kroner i hver bunke
(tegner). Tegner og noterer dette
på venstre ark. Til slutt legger jeg
sammen det jeg har i hver bunke.
300 + 20 + 10 + 4 = 334 kroner.
Vi kan selvsagt benytte metoden
også uten å tegne pengene.
En annen metode er skriftlig
hoderegning (Rockström, 2000).
Se et eksempel i figur 4.
Her har jeg benyttet mine
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Figur 4. Skriftlig hoderegning.

Figur 5. Karstenmetoden/
kortdivisjon.

kunnskaper om regneartene. Jeg
vet først at det å dele på 6 er det
samme som å først dele på 2 og
så på 3. Da får vi i stedet 1002
: 3. Så vet jeg at 900 delt på 3
er lett å regne, så jeg deler opp
1002 i 900 og 102. Så benytter
jeg meg av at jeg kan dele hvert
ledd på tre i stedet (tenk klosser
her, så ser du hvorfor det er lov).
Da får jeg 900 : 3 + 102 : 3 = 300
+ 102 : 3. Synes igjen det ikke
er opplagt hva 102 : 3 er, så jeg
deler 102 opp i 90 + 12. 90 + 12
synes jeg er lett å dele på tre. Det
er 30 + 4. Da får jeg at 2004 : 6 =
300 +30 + 4 = 334.
Den siste metoden jeg vil vise,
er utviklet av en tidligere mellomtrinnselev av kollega Lisbet Karlsen. Elevene i denne klassen ble
alle enige om at dette var den
raskeste metoden for divisjon,
og kalte den opp etter gutten
som fant den opp. La oss si Karstenmetoden. Senere har Lisbet

funnet igjen metoden i Rockströms bok. Her under navnet
kortdivisjon. Jeg er enig i at dette
er en rask metode. Det er i hvert
fall den av de metodene jeg har
sett som krever minst notasjon.
Se figur 5. I denne metoden
tenker man slik: Hva er det som
ganget med 6 gir det som er nærmest 2000? Jo, det er 300 fordi
300 · 6 = 1800. Skriver tallet 3 på
hundrerplassen (eller 300 helt
ut). Dersom vi bruker opp disse
1800, har vi 204 igjen. Markerer
dette med en strek på nullen på
hundrerplassen og 2 i mente.
Streken på nullen betyr at vi
mentalt fjerner sifrene til venstre
for streken, her 2 og 0. 2 i mente
betyr at de sifrene vi har fjernet,
byttes ut med sifferet 2 på hundrerplassen. Altså at vi bytter ut
tallet 2004 med 204. Så tenker
vi: Hva er det som ganget med 6
gir det som er nærmest 204? Jo,
det er 30 fordi 30 · 6 = 180. Skriver 3 på tierplassen (eller +30).
Dersom vi bruker opp 180, har
vi 24 igjen. Markerer dette med
en strek på nullen på tierplassen
og 2 i mente. Streken betyr at
vi fjerner alle sifrene til venstre
for streken, og det nye totallet i
mente betyr at det nå står 2 på
tierplassen. Mentalt står det nå
24 : 6 igjen (2 i mente og 4 på
enerplassen). 24 : 6 vet vi er fire,
og vi skriver inn 4 på enerplassen
(eller +4). Nå har vi fått svaret 334
(eller vi må ta en liten pluss til
slutt hvis vi skriver som nederst
i figuren).
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Hvorfor fikk vi
standardalgoritmer?
Opphavet til standardalgoritmene er at vi noen ganger trenger
å regne regneartene fort, effektivt
og uten å tenke noe særlig. For
eksempel hvis man arbeider i en
butikk. I dag er det kalkulatorer
eller datamaskiner som tar seg
av det meste av disse bereg
ningene. Standardalgoritmene er
gamle dagers kalkulatorer. De er
metoder for å regne regneartene
fort og effektivt. Slik jeg ser det,
er det i dagens skole bedre å
benytte tiden på å forstå regne
artene enn på å lære å regne
dem raskt og effektivt for hånd,
og hvis vi skal regne raskt, så
kanskje det er lurere med divisjon på kortform?
Standardalgoritmene og
arbeid med titallssystemet
og veksling
Derimot er standardalgoritmene, slik jeg ser det, gode til
minst én ting, og det er arbeidet
med å forstå titallssystemet og
vekslingen i titallsystemet. Jeg
tenker da på følgende måte når
jeg utfører algoritmen. Se figur
6. Som materiell og kobling til
virkeligheten kan man benytte
basemateriell dersom det er noe
elevene kjenner til (eller man kan
bruke penger og bare ha lov til
å veksle i tusenlapper, hundre
lapper, tiere og énkroner).
Vi begynner med å se på hvor
mange tusenkuber (tusenlapper)
vi har. Det er to, og vi kan ikke få
fordelt dem i seks hauger, derfor
må vi veksle dem inn i tjue hundrerplater (hundrelapper). Vi ser
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Figur 6. Standardalgoritme med basemateriell.

at vi kan få delt ut tre hundrerplater (hundrelapper) i hver av de
seks bunkene. Vi deler dem ut og
skriver 3 på hundrerplassen etter
likhetstegnet på venstre ark. Da
har vi delt ut 18 hundrere og trekker dem fra de 20 vi hadde. Da
har vi to hundrere igjen. Noterer
det til venstre. De to hundrerne
må vi så veksle i 20 tierstaver
(tikroner). Vi noterer dette ved å
skrive en null ved siden av toeren
i utregningen til venstre (trekke
ned nullen, blir det ofte sagt – si
heller at det veksles). Av disse 20
tierstavene (tikroningene) kan vi
legge tre i hver bunke og får to i
rest. Markerer de tre tierstavene
(tikroningene) vi har delt ut ved å
skrive 3 på tierplassen etter likhetstegnet, og noterer at vi har
brukt opp 18 tiere og har to igjen.
De to tierne vi har igjen, veksler vi
i enere og får 24 enere. De fordeler seg med fire i hver bunke, og
vi skriver 4 på enerplassen bak
likhetstegnet.

Ark som konkretiseringsmateriell for desimaltall
Jeg bruker ofte papir og hundrernett som konkretiseringsmateriell
for desimaltall. Jeg har benyttet
et hundrernett for å representere
én enhet. Det er 1. En tidel av
hundrenettet blir en ramse med ti
ruter i. Det er en tidel. En rute blir
da en hundredel. Noen ganger
opplever jeg at elever og studenter kan ha vanskelig for å abstrahere de hundre rutene til å være
enheten 1. Derfor er det mulig
ens lurt å starte med et blankt
ark første gang du jobber med
materiellet, og la elevene tegne
og klippe tideler og hundredeler
selv. Se figur 7. Med dette materiellet kan tallene 1,29 og 3,12
vises som i figur 8 og 9.
Ett av poengene mine med å
bruke ark som må klippes opp,
er å symbolisere og poengtere at
vi veksler på samme måte bak
komma som foran komma. Vi
kan egentlig benytte det samme
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Figur 7. Enheten ett ark. Udelt til venstre. Delt i tideler i midten og
i hundredeler til høyre. Om elevene skal dele inn selv, er det lurt at
kvadratene de begynner med, er 20 cm × 20 cm, slik at de kan måle 2 og 2
cm når de skal dele inn i tideler og hundredeler.

Figur 8. Tallet 1,29. Én komma
to ni. Husk å lese tallet på denne
måten når du arbeider med elever
og desimaltall. Det er ikke galt å
lese én komma tjueni, men det
kan underbygge misoppfatningen
enkelte elever har om at tallene før
og etter komma ikke har noe med
hverandre å gjøre. Det er ÉN hel,
TO tideler og NI hundredeler.

Figur 9. Tallet 3,12. Tre komma én to. TRE hele, ÉN tidel og TO hundredeler.

Figur 12. Tallet 1,13seks i
sekstallssystemet. Én komma to
en. ÉN hel, TO seksdeler og ÉN
trettiseksdel.

Figur 10. En hel. Udelt til venstre. Delt i seksdeler i midten og
trettiseksdeler til høyre.

Figur 11. Tallet 2,45seks i sekstallssystemet. To komma fire fem. TO hele,
FIRE seksdeler og FEM trettiseksdeler.
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konkretiseringsmateriellet
for
desimaltall som for titallsystemet
uten desimaler. Det er intet mystifistisk som skjer bak komma.
Arkene som materiell krever at
elevene har forståelse av brøk
som deler av en hel, veksling,
mengde som areal og sammenligning av størrelse på areal.
Ark som konkretiseringsmateriell for sekstallssystemet
Et sekstallssystem er et posisjonssystem akkurat som titallssystemet, men vi veksler når vi
har seks av en enhet i stedet for
ti. Vi kan veksle seks seksdeler til
Landslaget for matematikk i skolen

én hel. Vi kan veksle seks enere
til én sekser. Seks seksere til én
trettisekser osv. I dette tallsystemet vil jeg derfor dele det hele
arket inn i først seksdeler og så
trettiseksdeler. Se figur 10. Tallene 2,45seks og 1,13seks illustreres
som i figur 11 og 12. Vi skriver
seks med senket skrift for å markere at tallet er skrevet i sekstallsystemet og ikke i titallssystemet (med veksling med seksere i
stedet for tiere).

Figur 14. Ingen hele å dele ut. Vi
veksler to hele i 20 tideler.
Figur 16. Vi deler ut seks tideler.
Har brukt 18 tideler og har to igjen
som veksles i 20 hundredeler.

Standardalgoritmen for divisjon med hundrerark
Da er vi klare til å ta fatt på standardalgoritmen for divisjon. La
oss beregne 2 : 3. Vi symboliserer de to hele med to hele ark.
Vi skal fordele disse i tre hauger.
Det er litt vanskelig å dele to hele
i to hauger, så vi må frem med
saksen. Vi deler arkene i tideler.
Se figur 13.

Figur 13. Øverst har vi to hele. I
midten to hele delt i tideler. Nederst
to tideler delt i oppklipte tideler.
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Figur 15. Til venstre: Deler ut seks
tideler på hver skål. Har delt ut
18 tideler. Har to tideler igjen. Til
høyre: De to tidelene som var igjen,
veksles i hundredeler.

Figur 17. Øverst: Deler ut seks
hundredeler på hver skål. Har i alt
delt ut 18 hundredeler og har to
igjen. På hver skål er det nå 0,66.
Nederst: De to hundredelene deles
begge i ti, og vi får 20 tusendeler.

I standardalgoritmen markerer
vi dette ved å si at vi ikke kunne
dele ut noen hele, og skriver null
og et komma bak likhetstegnet.
Så trekker vi fra det antallet hele
vi har delt ut, nemlig null, under
totallet og «flytter ned nullen»,
dvs. vi veksler to hele inn i 20
tideler. Se figur 14.
Så deler vi ut så mange tideler

vi kan, i tre bunker (skåler). Vi får
delt ut seks på hver skål. Da har
vi til sammen delt ut 18 og har
to igjen. Disse to veksles inn i
hundredeler. Se figur 15.
I standardalgoritmen markerer
vi dette ved å skrive 6 på tidelsplassen etter komma (vi har delt
ut seks tideler på hver skål). Skriver –18 under 20 for å markere at
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Figur 18. Deler ut seks hundredeler
på hver skål. Har delt ut tilsammen
18. Har to igjen som veksles i tjue
tusendeler.

Figur 19. Øverst: Vi deler ut seks
tusendeler på hver skål. Da har vi
delt ut 18 tusendeler totalt og har
to igjen. Nederst: Det tilnærmede
svaret: 0,666.

vi totalt har delt ut 18 tideler. 20
minus 18 er 2, og det skriver vi
under 18. Deretter veksler vi de
to tidelene inn i 20 hundredeler
og markerer det ved å skrive på
en null bak totallet. Se figur 16.
Så deler vi ut hundredelene på
hver skål. Det blir seks på hver
skål, og vi bruker til sammen 18
hundredeler og har to igjen. Se
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Figur 20. Deler ut seks tusendeler
på hver skål, i alt atten stykk. To
igjen.

figur 17. De to hundredelene kan
vi igjen dele i ti og får ti tusendeler. Se figur 17.
I standardalgoritmen markerer
vi dette ved å skrive et sekstall
på hundredelsplassen siden vi
har delt ut seks hundredeler på
hver skål. Vi skriver 18 under det
andre 20-tallet, trekker fra og får
igjen 2 (hundredeler). Vi viser at vi
veksler inn i 20 tusendeler ved å
skrive 0 bak toeren. Se figur 18.
Så deler vi ut tusendelene på
hver skål. Det blir 6 tusendeler
på hver og to i rest. Da har vi delt
ut 18 tusendeler. Se figur 19. Nå
kunne vi delt hver av de to tusendelene i ti og fått 20 titusendeler
som vi igjen kunne delt ut, men
vi synes vi har et nøyaktig nok
svar og stopper her. Svaret er
altså ca. 0,666 siden vi har seks
tideler, seks hundredeler og seks
tusendeler på hver skål. Se figur
19.
I standardalgoritmen markerer
vi dette ved å skrive 6 på tusen-

Figur 21. To udelte til høyre. To hele
delt i seksdeler i midten, og to hele
klippet opp i seksdeler til høyre.

delsplassen siden vi har delt ut
seks tusendeler på hver skål. Vi
skriver at vi har delt ut 18 tusendeler, og trekker disse fra de 20
vi hadde. Vi får det tilnærmede
svaret 0,666. Se figur 20.
Standardalgoritmen for divisjon i sekstallssystemet
La oss utføre den samme divisjonen i sekstallsystemet, altså 2 :
3. Igjen har vi to hele, og disse
kan ikke deles ut på tre skåler,
så vi må dele opp de to. Vi deler
begge de to hele i seks seksdeler. Se figur 21.
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Figur 22. Vi kan ikke dele ut
noen hele. Veksler to hele i 20seks
sekstendeler, som er det samme
som tolv seksdeler.

Figur 24. Deler ut fire seksdeler
og har delt ut alle de 20seks (tolv)
seksdelene vi hadde.

I standardalgoritmen markerer
vi at vi ikke kan dele ut noen hele
ved å skrive 0, bak likhetstegnet
og –0 under totallet. Vi veksler så
begge de hele i seksdeler, altså
tolv seksdeler eller 20seks i sekstallssystemet (to seksere og null
enere). Når jeg skriver tallene i
sekstallssystemet, markerer jeg
seks med senket skrift der vi kan
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Figur 23. Vi deler ut fire seksdeler på hver skål og får svaret 0,4seks.

blande sammen med titallssystemet. Altså i dette tilfellet på 20seks
fordi dette ellers kunne blitt blandet med tallet 20 (i titallssystemet). Se figur 22.
Vi deler ut seksdelene på tre
skåler og får fire på hver. Divisjonen gikk opp. 2 : 3 = 0,4seks eksakt
i sekstallssystemet. Se figur 23.
I standardalgoritmen markerer vi dette ved å skrive de fire
seksdelene vi har delt ut, på
seksdelsplassen etter komma,
og markere at vi har delt ut alle
de 20seks (tolv) ved å trekke dem
fra og skrive at vi ikke har noe
igjen. Se figur 24.
Avslutning
I denne artikkelen har jeg vist
hvordan vi kan benytte standardalgoritmen for divisjon til å
arbeide med forståelse av desimaltall. Vi observerer at noen

divisjonsstykker har endelige
og eksakte svar i noen tallsystemer, mens de ikke har det i
andre. Tilleggsspørsmål kan for
eksempel være: “Hadde vi fått et
helt eksakt svar med komma i
femtallssystemet?” “Hvilket tallsystem er slik at 2 : 3 kan uttrykkes helt eksakt med komma?”
Når elevene eller studentene kan
svare på slike spørsmål, tror jeg
de har kommet langt i å forstå
både tallsystemer, desimaltall og
delingsdivisjon.
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Hva veier mest
av tørr og våt sand?
Else Devold

Et eksempel på hvordan barnehagepersonalet kan legge til rette for gode
matematikkerfaringer.
I følge Rammeplan for barnehagen skal personalet stimulere
barna til å fundere rundt vekt og
volum, og de skal legge til rette
for at barna i lek og hverdagsaktiviteter får erfaringer med ulike
typer mål, måleenheter og måleredskaper. Line Wolff i Heer barnehage i Frogn har laget en vekt
som gir barna gode muligheter
for å fundere rundt og undersøke mer om vekt og volum.
Vekten gir gode muligheter for
voksenstyrte aktiviteter og for
barns egen utforskning av vekt
og størrelser.
For at barn i barnehagen skal
få gode erfaringer og opplevelser
med matematikk, må de voksne
vite noe om barnehagematematikk og hvordan barn kan utforske og finne ut av matematiske
problemer. Vi vet at både barn
og voksne lærer i samspill med
andre og gjennom egen aktivitet.
Barns utbytte av matematiske
aktiviteter har blitt undersøkt, og
det har vist seg at barnas utbytte
av aktivitetene er størst når de
gjennomføres i en atmosfære av
frihet (Magne, 2003). Uteleken er
en arena som gir gode muligheter for dette. Når barna leker ute,
har de større plass å bevege seg
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på, de kan bruke utestemme, og
de står ofte friere til å velge hva
de vil holde på med. Men skal
uteleken gi gode læringsopplevelser, må de voksne legge til
rette for det. Barnehagen trenger
voksne som vet hvordan barn
lærer gjennom lek.
Line Wolff er FAD-student på
Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hun tar førskolelærerutdanning
på deltid og arbeider som førskolelærer 2 på en to- til fireårsavdeling med i alt 17 barn. Høsten
2011 hengte hun opp en vekt ute
i barnehagen. Utenfor inngangsdøra til barnehagen fikk Line
festet en krok i taket, og i kroken
hengte hun opp en kjetting. Så
fant hun en tykk rundstokk og
festet tre kroker i den. En krok på
midten for å kunne henge stokken opp i kjettingen, og en krok
i hver ende av rundstokken. Hun
festet så et tau med en karabinkrok i hver ende, slik at barn og
voksne kunne henge opp ulike
ting i tauene.
Dette er et godt eksempel
på hvordan voksne i barnehagen aktivt kan legge til rette for
at barna får gode matematiske
erfaringer gjennom lek og voksenstyrte aktiviteter.

Gode læringsaktiviteter i et
godt læringsmiljø
I en artikkel om matematikk i
barnehagen skriver Wøien og
Johannesen (2005) om hvordan
voksne kan legge til rette for
gode for læringssituasjoner:
– Lag anledninger der barna
kan velge å gå inn i matematikken eller la være.
– Vær oppmerksom på barnet
og se matematikken i det
barna erfarer i det daglige
livet i barnehagen.
– Grip mulighetene som ligger
hos barna der og da.
– Ha bevissthet rundt matematikken i situasjonen.
– Ha et fokus som smitter over
på barna. (Wøien og Johannesen, 2005)
Utfordringen for barnehage
ansatte er å sette i gang og gjennomføre gode aktiviteter som
gir barna lyst til å leke videre og
undersøke mer, også etter at den
voksenstyrte aktiviteten er over.
Vekten gir barna muligheten til å
leke med mål og vekt ute i barnehagen. Når vekten henger oppe,
kan barna velge om de også vil
bruke vekten i sin egen lek.
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Barns lek med vekten gir
mange muligheter. Barna kan se
hva som veier mest og hva som
er tyngst ved at stokken vipper
nedover mot det tyngste. De kan
sammenligne ulike gjenstander
og materialer ved å legge dem i
bøttene og så se hva som veier
mest. Line planlegger nå å kunne
bruke vekten til å sammenligne
barnas vekt. Hun skal sy to seil
eller henge opp to sekkestoler
i hver av krokene, og så skal
barna kunne sette seg i dem og
se hvem som er lettest og hvem
som er tyngst.
I sosialt samspill og lek skjer
det ofte spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene
Lek med vekten kan gi de voksne
mulighet til å se hvordan barn
utforsker vekt, og starte en samtale med dem der både barn og
voksne blir mer bevisste matematikk i situasjonen. Man kan
undersøke:
Hva er tyngst av tørr og våt
sand? Hvor mange små biler
må vi legge i en bøtte for at de
skal bli like tunge som den store
bilen? Veier store biler mer enn
små biler?
Veier store ting mye mer enn
små ting? Alltid? Aldri? Oftest
eller noen ganger?
Hvordan får vi stokken til å
henge vannrett?
Å lage og henge opp denne
vekten er et glimrende eksempel
på hvordan personalet i barne
hagen gjennom lek og samspill
kan legge til rette for gode matematiske aktiviteter.
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Bilde 1. Her er det festet en bøtte i hver krok slik at man kan sammenligne
vekter gjennom å fylle opp bøttene og så se om bøttene går opp eller ned.
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Bilde 2 og 3. Hva veier mest av
sand og lekebiler?
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LAMIS sommerkurs 9.–12. august 2012 i Bergen:

Matematikk i aksjon
Bergen og omegn lokallag av
LAMIS har gleden av å invitere
til årets sommerkurs. Tittelen på
årets sommerkurs er ”Matematikk i aksjon». Med dette ønsker
vi å vise at matematikk er et
levende fag som finnes på alle
arenaer. Det blir et spennende
program som tar for seg ulike
former for matematisk aktivitet,
fra fysisk bevegelse til matematikk som tenkning. Vi legger opp
til et variert program med mye
som passer for alle.
Sommerkurset vil finne sted
i Bergen, byen med de lengste
LAMIS-tradisjoner av alle. Vi
kommer til å bo på hotell Scandic
Bergen City i Bergen sentrum, lett
tilgjengelig med fly, tog, buss og
båt. Dette er et konferansehotell
hvor også mesteparten av programmet vil foregå. Fredag 10.
august kommer vi til å tilbringe
på VilVite Bergen Vitensenter.
Etter dette vil det bli lagt opp til
å utforske Bergens byrom gjennom ulike byvandringer.
Noen plenumsforelesere:
Ole Hamre er musiker (slagverk,
perkusjon), komponist og
kunstnerisk leder for uteprogrammet ved Festspillene i
Bergen. Han utgjør sammen
med trekkspilleren Gabriel
Fliflet duoen Fliflet/Hamre,
som turnerer nasjonalt og
internasjonalt og holder rundt
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100 konserter i året. Han er
initiativtaker og kunstnerisk
leder for det multietniske
barne- og ungdomsprosjektet Fargespill. Prosjektet har
siden starten i 2005 produsert
forestillingene ”Fargespill”,
”Fargelys” og ”Flere farger”.
Ole Hamre har skrevet en
lang rekke bestillingsverk,
musikk for film og tv, vignetter og lignende. Han ble tildelt Statens arbeidsstipend
for komponister i 2006.
Bengt Aspvall er professor i
datalogi ved Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona
i Sverige og tidligere ansatt
ved Institutt for informatikk
ved Universitetet i Bergen.
Foredragene hans om matematiske begreper er illustrert
med øvelser og forsøk hentet
fra dataverdenen. Via øvelsene aktiviserer han publikum
og gjennomfører forsøk som
utvikler matematisk forståelse hos deltakerne, helt uten
bruk av datamaskiner. Mange
av hans foredrag bygger på
prosjektet Computer Science
Unplugged
(www.ide.bth.
se/~bia/unplugged/). Han
forvalter den nordiske websiden til prosjektet.
Toril Eskeland Rangnes er
stipendiat ved Høgskolen
i Bergen med prosjektet

Elevers matematikksamtaler
– Læring i bevegelse mellom
skole og bedrift, hvor hun studerer samtaler mellom elever
på åttende trinn i et prosjekt
hvor elever samarbeider med
et byggefirma. Hun er tidligere lærer, lærerutdanner og
læremiddelutvikler.
Hjemmeside til sommerkurset
finnes på www.lamis.no. Her
finner man program og ytterliggere informasjon. Det vil også
være mulig å melde seg på sommerkurset.
Dersom du ønsker å holde
et verksted på sommerkurset,
kan du melde din interesse via
hjemmesiden. Frist for dette er
15. mars.
Hjertelig velkommen til fire
aksjonsfylte matematikkdager i
Bergen!
Sommerkurskomitéen i Bergen:
Knut Stølås, Gert Monstad
Hana, Gjert-Anders Askevold,
Torill Fuglum, Hege Rosenlund,
Renate Jensen, Siren Vardøy,
Christoph Kirfel, Janneke
Tangen, Mona Røsseland og
Stella Munch.
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