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Det er en stor glede å presentere dette tema-
nummeret som for det meste er viet spill og mate-
matikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere
eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i
undervisningen. Det er mitt håp at også mange
foreldre skal hente inspirasjon til å spille spill med
sine barn. Etter min mening er det like viktig å spille
med barna for at de skal bli glad i matematikk,
som det er å lese for dem så de skal bli glad i litte-
ratur. Mange av spillene kan brukes på tvers av al-
derstrinn og skoleslag, og noen av spillene er lette
å endre slik at det matematiske innholdet passer til
aktuelle alderstrinn. Noen steder har jeg gitt kon-
krete tips til hvordan dette kan gjøres. Jeg håper
imidlertid at ideene gir inspirasjon til å finne på
egne spill, og at også elevene kan være med å lage
spill og regler.

Spillteori er en egen disiplin innenfor matema-
tikk. Det er ikke gjort noe forsøk på å gi noen dyp
innføring i spillteori, men for noen av spillene
drøftes det om det er en strategi, og hvordan denne
kan forstås. Det er karakteristisk at spillet er uin-
teressant når spillstrategien er kjent. Spillet bør
spilles mange ganger. La elevene spille det uten at
dere kjenner strategien. Prøv å finne en strategi
sammen med elevene, så kan dere lese om dere har
tenkt på samme måte som det som blir presentert
her.

For lettere å kunne finne fram til spill som egner
seg til den enkelte lesers formål, har vi merket tek-
sten med symboler som viser hvilket alderstrinn vi
tror spillet passer best for.

❀ småskoletrinnet
❀❀ mellomtrinnet

❀❀❀ ungdomstrinnet
❀❀❀❀ videregående skole

Til de fleste av spillene trengs det minimalt med
utstyr. Det meste kan kopieres eller lages av elevene.
Noen spill er med pinner eller fyrstikker. I stedet for
å bruke fyrstikker, er det lurt å kjøpe små pinner i
hobbybutikker.

Arne B. Sletsjøe ved Matematisk institutt, Uni-
versitetet i Oslo, har laget to hefter om «Bruk av
spill og spillteori i matematikkundervisningen», ett
for grunnskolen og et for videregående skole. Han
har vært så generøs å la oss bruke noe av innhol-
det i disse heftene. Jeg har tatt med noe av hans
stoff i innledningen om «Matematikk og spill». Bi-
drag er gjengitt med bidragsyterens navn og tittel.

Jeg spesielt glad for at så mange lærere har
sendt inn bidrag, og håper på flere i framtiden. De
spillene jeg selv har bidratt med, er delvis klassiske
spill, delvis selvlaget og delvis hentet fra ulike bøker
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og tidsskrifter. Alt er prøvd ut med elever fra ulike
klassetrinn og skoleslag. På side XXX finner du en
litteraturliste og en liste over interessante spillsider
på nettet.

Jeg er takknemlig for tilbakemeldinger om
hvordan spillene fungerer i klassene, og tar gjerne
imot spørsmål og kommentarer på e-post.

Stor takk til alle som har bidratt med spill og
ideer.

planer om å utgi et eget temanummer om
kalkulatorbruk (nr 4/2001) og et temahefte om
symmetri i geometrien (nr 2/2002).

TANGENTEN er også i gang med en stor
oppgavesamling, der du vil finne kopiorginaler til
oppgaver som du kan ta rett med til klasserom-
met. Her finnes alt fra korte «grubliser» til pro-
sjektoppgaver for en treukers periode.

Med sine fire årlige numre og all tilleggsaktivitet
som TANGENTEN står for håper vi å kunne bi-
dra til å øke læreres bevissthet omkring
matematikkfaget, slik at vi alle sammen kan smitte
den nye generasjonen med en faglig begeistring
som hjelper dem til å bruke matematikk, til å glede
seg over den og til å brenne for den.

Dette nummeret av TANGENTEN sendes ut til alle
grunnskoler og videregående skoler i hele landet i
tillegg til abonnentene. Dette er et første skritt i en
ny og stor rekrutteringskampanje som LAMIS
sammen med TANGENTEN har satt i verk. Det
betyr at tidsskriftet når mange lesere som ennå ikke
abonnerer på tidsskriftet vårt og som gjerne vil vite
hva som venter dem i TANGENTEN i fremtiden.

TANGENTEN er Norges eneste tidsskrift for
matematikkundervisning i skolen. Vi tar opp
· Konkrete undervisningsopplegg
· Forskningsresultater fra matematikk-

didaktikken i en forståelig språkdrakt
· Debatt omkring matematikkfaget
· Bokomtaler og internett-tips
· Konferanser, kurs og seminarer for lærere

som underviser i matematikk
· Oppgaver og prosjektidéer til klasserommet

For den nærmeste fremtiden har TANGENTEN

Lykke til med mye moro med spill i
matematikkundervisningen!

Ingvill M. Holden
ingvill.holden@plu.ntnu.no
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De fleste mennesker er glad i å spille spill. Det kan
skyldes at aktiviteten som inngår i spillet er mor-
som, eller det kan skyldes konkurransemomentet
og spenningen i forhold til utfallet av spillet.
Dessuten er det sosialt! Noen liker utfordringen
som ligger i spill der en må tenke nøye før en fore-
tar trekket.

De aller fleste spill har innslag av matematisk
art. Det kan være logiske resonnementer, poeng-
beregning, jakt på strategier, eller liknende. Dette
kan og bør utnyttes i matematikkundervisningen.
De aller fleste temaer kan knyttes opp mot en form
for spill, og hvis det ikke finnes et spill innenfor et
aktuelt tema, kan dere lage et.

Spill kan deles inn i to hovedtyper:

1. Spill som avgjøres ved ren flaks
2. Spill der utfallet kan styres ut fra en vinner-

strategi.

Eksempel på det første, er stigespill. Her er det ter-
ningen som avgjør. Eksempel på det andre er vari-
anter av pinnespillet «Nim». Når strategien er
kjent, er spillet helt uinteressant. Begge disse spil-
lene blir beskrevet i dette heftet. Dere vil også finne
mange eksempler på flaksspill som gir mye
matematikktrening. Noen spill bygger på en kom-
binasjon av flaks og kløkt.

Vi kan skille mellom åpne spill og lukkede spill.
I et åpent spill har alle spillerne full innsikt i hveran-
dres strategier og legger det til grunn for egne valg.
Slike spill blir interessante hvis mulighetene for
hvert enkelt trekk er mange, slik at spillet ikke blir

«brukt opp». Et velkjent eksempel på et slikt spill er
sjakk. Der har hvit 20 muligheter å velge mellom til
sitt første trekk. Sort har like mange. Det gir
20·20 = 400 muligheter for åpningsrunden. I luk-
kede spill gjør spillerne trekkene sine enten samtidig
eller de gjør trekkene sine etter tur med hemmelige
strategivalg. Da vet ikke den ene spilleren hva den
andre gjør og omvendt, så her blir psykologisk
innsikt en suksessfaktor. Et enkelt eksempel på et
slikt spill er «Stein, saks , papir», et spill barna blant
annet bruker for å avgjøre hvem som skal telle når
de leker gjemsel. Da holder alle sammen fram
hånda samtidig, og viser enten knyttet hånd
(stein), to sprikende fingre i V-form (saks) eller flat
hånd (papir). Saks vinner over papir, papir vinner
over stein og stein vinner over saks.

Vi har også valgt å ta med ulike typer
enmannsspill, som for eksempel matematiske pus-
lespill og Hanois tårn. Alle varianter spill bør få
plass i undervisningen, knyttet til de faglige tema-
ene der de naturlig hører hjemme.

I et fag der vi strever med å motivere elevene,
kan spill av ulike slag være en måte å vekke interes-
sen på. Det legges mye vekt på at matematikken
skal være virkelighetsnær og praktisk. Da bør dette
ses fra elevenes ståsted. For dem er spill, lek og
moro mer virkelighetsnært enn betaling av skatt
eller beregning av hvor mye maling som trengs for
å male huset. Det behøver dessuten ikke å bli enten
spill eller praktisk regning, det bør være begge de-
ler. Variasjon er viktig for motivasjonen, og det skal
ikke så mye til før elevene synes matematikken er

Matematikk og spill
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mer spennende.
Ved å bruke spill som en del av matematikk-

undervisningen, vil elevene samtidig få øvelse i å
samarbeide. Noen ganger kan det være fint å la
elevene eksperimentere med å endre reglene. Det
ligger mye fin trening i å tenke ut hvilke konsekven-
ser det får for spillet dersom reglene endres.

For at læreren skal kunne få innblikk i hva de
ulike elevene og gruppene får ut av spillene, kan
det være fint å samle inn det skriftlige materialet
som produseres i løpet av spillet. Det kan være
spilleplanet, poengberegninger eller andre ting som
viser hva elevene har tenkt. Som lærer kan en legge
inn ulike krav om beregninger og dokumentasjon,
muntlig eller skriftlig, slik at fokuseringen på faglige
mål blir ennå mer skjerpet. Elevene behøver ikke å
få presentert hva de skal lære eller øve på mens de
spiller, men det er viktig at du som lærer har tenkt
igjennom dette.

For elevenes læring, er det avgjørende at de blir
oppmuntret til å reflektere over dette mot slutten
av arbeidsøkta. Det betyr noe å sitte sammen og
diskutere hva slags matematikk dere har hatt bruk
for, om dere har lært eller oppdaget nye matema-
tiske sammenhenger, noen problemer som oppsto,
eller noe dere ikke forsto. Samtalen bør være na-
turlig avslutning på enhver arbeidsøkt.

Terningspill og spinnere

Har du terninger i klasserommet, er det nesten
ubegrensede muligheter for spill med matematisk
innhold. Hvis du ikke har terninger, kan elevene
lage sine egne spinnere. En spinner fungerer på
samme måte som en terning, men kan lettere til-
passes behovet og er mye billigere. Dessuten er det
gøy! Her ser du eksempel på en spinner og hvordan
den brukes.

For å lage en spinner, må du ha litt papp, linjal,
blyant, passer (eller en tråd), og gjerne en trans-
portør. For å bruke den, trenger du i tillegg en bin-
ders.
1. Tegn en sirkel, enten med passer eller en tråd

bundet fast i en blyant. (Det er enklere for
elevene å forstå hva en sirkel er når de tegner
den med blyant i tråd. Da SER de virkelig at

det er samlingen av alle punkter som har
avstand lik lengden av tråden fra et fast punkt,
som vi kaller sentrum av sirkelen.)

2. Bestem hvor mange felt det skal være på
spinneren. Hvis den skal brukes til å lage store
tall, kan det være lurt med 10 felt, fra 0 til 9.
Hvis vi skal ha et tall mellom 0 og 100, kan vi
snurre spinneren to ganger. Første gang gir
den tierne og andre gang enerne. Hvis elevene
går i ungdomsskolen, vil du kanskje fokusere
på hvilke vinkler vi kan konstruere med passer
og linjal. Da kan elevene få i oppdrag å lage
ulike spinnere, for eksempel med 4, 6, 8 og 12
felt. Eller dere kan fokusere på at gradetallet
rundt hele sirkelen er 360, og regne ut hvor
mange grader hvert felt skal ha. Deretter
bruker dere transportøren til å tegne sekto-
rene i riktig størrelse og antall.
Hvis dere skal lage en spinner som skal vise de
fire regningsartene, er det kanskje best med 4
eller 8 felt. Skal det bare være + og –, kan det
være greit med 6 felt.

3. Skriv de ønskede tallene eller symbolene inn i
sektorene.
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Mål for aktiviteten:
Oppnå poengsum mindre enn eller lik 100, og så
nær som mulig 100.

Beskrivelse av spillet:
To til fire spillere. Kast en terning hver sin gang.
Når du har kastet, skal du velge om du vil la øy-
nene terningen viser være tiere eller enere. Målet er
å komme så nær 100 som mulig etter seks kast,
uten å komme over 100.

Eksempel:

Kommentar:
Her har Ida vunnet, selv om Kari er nærmere 100,
for målet var å komme til en poengsum mindre
eller lik 100. Spillet gir øvelse i posisjonssystemet og
trener hoderegning.

Sandra og Anne har summert underveis. De
har også spandert smilefjes og surt fjes for vinner
og taper:

I stedet for tabell, kan elevene merke av poengene
sine på ei tallinje som de lager underveis i spillet. Da
er det lettere å holde styr på hvor mange poeng de
har etter hvert kast. Det samme gjelder alternativ 1
til 4 nedenfor. For spillet til Ida og Kari kunne det
se slik ut:

Terningspill
Terningspillet 100

Posisjonssystemet, ❀

Dere trenger en eller to terninger.

Ida Kari

Kast 5 Ida velger 50 Kast 1 Kari velger 10

Kast 3 Ida velger 3 Kast 4 Kari velger 40

Kast 2 Ida velger 20 Kast 5 Kari velger 5

Kast 6 Ida velger 6 Kast 2 Kari velger 20

Kast 1 Ida velger 10 Kast 2 Kari velger 20

Kast 4 Ida velger 4 Kast 6 Kari velger 6

Poengsum: 93 Poengsum: 101
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Ida

0_____________50_53_____ 73__79___89_93

Kari

0__10_________50_55______75__________95_101

❀❀ og ❀❀❀

Alternativ 1:
Det samme spillet som over, men nå kan det ter-
ningen viser enten være hundrere, tiere eller enere.
Hundre byttes ut med 1000.

Alternativ 2:
Samme som over, men nå kastes to terninger.
Hvis terningene for eksempel viser 4 og 6, må spil-
leren velge enten 46 eller 64.

Mål for spillet:
Å få tre kryss etter hverandre, enten vannrett, lodd-
rett eller diagonalt.

Tre på rad
Koordinatsystemet, ❀ og ❀❀

Dere trenger to terninger, ruteark (helst med
størrelse 1×1cm. Lages lett med et
tekstbehandlingsprogram. Sett inn tabell og
velg riktig størrelse på rutene) og
fargeblyanter.

Alternativ 3:
Desimaltall
Samme som over, men nå skal poengsummen bli
mindre eller lik 1,00 og så nær som mulig 1,00. For
hvert terningkast må spilleren bestemme om det
skal være tideler eller hundredeler. Hvis terningen
for eksempel viser 2, må spilleren bestemme om
det skal være 0,20 eller 0,02.

Alternativ 4:
Brøkregning
Bruk to terninger og lag en brøk av tallene ternin-
gene viser. Det ene skal være telleren og det andre
nevneren. Målet er nå å komme nærmest mulig 4
etter seks kast.

La elevene finne på liknende spill selv!

Beskrivelse av spillet:
To spillere er best, men det går også med tre. Hver
spiller velger en farge.

Spillebrettet er et koordinatsystem med x-akse
og y-akse fra 1 til 6. Dette kan enten elevene lage
selv, eller læreren kan lage det ferdig og kopiere opp
på forhånd.

Kast to terninger hver sin gang. Når første-
mann har kastet skal hun/han velge et punkt i
koordinatsystemet som passer med øynene ternin-
gene viser. Hvis terningene viser for eksempel 1 og
6, velges enten punktet (1, 6) eller (6, 1). Sett et
merke med riktig farge. Vinneren er den som først
har tre på rad, vannrett, loddrett eller diagonalt.

Alternativt:
Førstemann til å få fire kryss som danner et kva-
drat, tre kryss som danner en likebeint trekant etc.

Mer avansert:
La koordinatsystemet gå fra –6 til +6 på begge
akser. Bruk en terning der det står + på tre flater og
– på tre flater, eller en spinner med 6 felt, tre + og
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Arne Gravanes, lærer ved Eberg skole i
Trondheim
Hvis dere ikke vil kopiere for hver gang, kan elevene
lage tallinjer som de klistrer fast på pulten sin, og
bruke knapper eller andre gjenstander til brikker.

Mål for spillet:
Førstemann til 100.

Beskrivelse av spillet:
Spillet er for to eller flere spillere. Spillerne kaster to
terninger, finner differansen (“forskjellen”) mellom
tallene terningene viser, og merker av dette på tal-
linja. Neste gang det er denne spillerens tur, legges
den nye differansen til den gamle. Elevene kan telle
seg oppover på tallinja og se hvor langt de kom-
mer. Førstemann til 100 har vunnet. Elevene som
spiller sammen, kan selv bestemme om de skal
treffe akkurat på 100 for å vinne.

Alternativt:
Bruk spinnere med større tall.

Først til 100 – finn forskjellen

Subtraksjon av små tall, addisjon av store tall
med små tall, ❀

Dere trenger to terninger, fargeblyanter og ei
tallinje fra 0 til 100 (ungene kan lage disse
selv, eller de får dem ferdig kopiert opp på
ark).

tre – (se ovenfor). Spillet er som før, men det kas-
tes en terning av gangen. Viser terningen for ek-
sempel 3, må man spinne eller kaste +/- terningen
for å se om det skal være +3 eller –3. Så kastes for
eksempel 4, og spinneren eller terningen viser om
det skal være +4 eller –4. La oss si det ble –3 og +4.
Da kan spilleren velge mellom punktene (–3, 4) og
(4, –3).

❀❀❀ og ❀❀❀❀

Likningen for rette linjer
Spill som over, enten med bare positive tall, eller
både positiv og negative tall. Bruk gjerne spinnere
som har tall fra –6 til +6, eller f.eks fra 0 til 9
sammen med en +/– spinner.

Nå er målet å bli førstemann til å få tre punkter
som ligger på ei rett linje. Etterpå skal spillerne
sammen finne likningen for den rette linja og kon-
trollere at punktene virkelig ligger på denne linja.

Spillet kan eventuelt gå videre og gi et ekstra
poeng til førstemann som får enda et punkt på
denne samme linja, men da må vedkommende
kunne vise at det virkelig ligger på linja.
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Nils Kristian Rossing, NTNU

Mål for aktiviteten
Det er om å gjøre å oppnå størst mulig resultat.

Beskrivelse av spillet:
Hver deltager lager følgende skjema:

(  +   –   )·   :   =   

Det spilles med 5 terninger. Ved første kast tas en
av terningene ut og antall øyne på denne noteres i
den første ruten. I neste kast benyttes bare 4 ternin-
ger. Etter at de fire terningene er kastet, velges en av
terningene og verdien noteres på ønsket plass. Der-
nest kastes bare 3 terninger. Igjen plukkes en ter-
ning ut, og verdien noteres på en av de gjenvæ-
rende ledige plassene. Etter fem kast er det ikke flere
terninger igjen, og alle rutene er fylt ut. Det er nå
viktig å ha valgt de gunstigste verdiene plassert på
de beste plassene i «regnestykket», slik at resultatet
blir størst mulig.

Utfordring:
Hva er det største tallet en kan oppnå?

Alternativt:
Som ovenfor, men målet er å få et så lite tall som
mulig.

Størst mulig tall

De fire regningsartene

❀❀ og ❀❀❀

Dere trenger 5 terninger.

Arne Gravanes, lærer ved Eberg skole i
Trondheim

Mål for aktiviteten
Komme først til 50.

Beskrivelse av spillet:
To til fire spillere. Den ene terningen gir positive tall
og den andre negative. Spillerne kaster hver sin
gang og velger selv om de vil kaste med begge ter-
ningene, bare pluss-terningen, eller bare minus-

terningen. Tallene skal summeres etter hvert. Alle
starter på 0, og merker av med fargeblyant hvor på
tallinja de er kommet etter hvert kast. Målet er å
komme først på nøyaktig 50.

Eksempel:
Petter starter. Han kaster begge terningene og får
–6 og +3. Da setter han et merke på –3. Neste gang
det er hans tur, velger han å kaste bare pluss-ter-
ningen. Han får 3 og setter merket på 0. Slik fort-
setter han å kaste plussterningen til merket hans
står på 48. Igjen velger han plussterningen. Det blir
5. Da er han på 53. Neste gang velger han minus-
terningen. Det blir –2, og han er nå på 51. Nå tar
han begge terningene. Han har flaks og får –3 og
2. Nå er han framme.

Alternativt:
Spill med to plussterninger og en minusterning.
Alle tre terningene må kastes hver gang.

Først til 50

Addisjon og subtraksjon. Negative tall.
❀❀

Dere trenger fargeblyanter og to terninger
med ulike farger (eller to spinnere) og ei
tallinje fra –10 til 70 (spillerne lager helst
denne selv).
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Midt i blinken

Kast alle terningene på en gang og velg selv opera-
sjoner (+, –, · ,  :, �, potens osv,). Elevene velger
operasjoner i forhold til hvilket nivå de befinner seg
på. Målet er å komme nærmest mulig et på for-
hånd avtalt svar. Svaret er «blinken».

Eksempel:
Nærmest mulig 25. Kastet viser 6, 5, 5, 3, 1. Da vil
for eksempel 6·(3 + 1) + 5 : 5 = 25. Det kan også
være andre muligheter. Hvis motspilleren treffer
nøyaktig på 25, blir det uavgjort, ellers blir det po-
eng til denne spilleren. Fortsett med samme mål
(25), eller bestem et nytt.

Alternativt:
Det kan være lov å bruke tallene på terningene som
siffer i flersifrede tall, slik at for eksempel en 3-er og
en 5-er kan bli 35 eller 53.

Det kan spilles med flere eller færre terninger
enn fem.

Tallbehandling av små tall

❀ til ❀❀❀❀

Dere trenger fem terninger.

Den endeløse landevei

Hoderegning og sannsynlighetsregning

❀❀ og ❀❀❀ (selve spillet)

❀❀❀❀ (spillet med
sannsynlighetsbetraktninger)

Dere trenger en terning.

Kai Forsberg Kristensen, Høgskolen i
Vestfold, Avdeling for lærerutdanning

Oppbygning og spilleregler
Målet for hver av deltakerne er å samle poeng for
raskest mulig å passere (for eksempel) 100. I hver
omgang kan deltakerne kaste terningen så mange
ganger de ønsker og addere poengene, men opp-
nådde poeng innenfor en bestemt omgang faller
bort dersom man slår en ener. Hvis man for ek-
sempel har fått 15 poeng i en omgang og har stan-
set i tide, kan disse poengene tas med videre. De
kan ikke mistes i en senere omgang og blir altså
regnet med i sammendraget. Som man kan forstå,
er dette spillet svært relevant med tanke på hode-

regning, men risikoaspektet vil også kunne gi en
viktig støtte for innføring av sannsynlighets-
begrepet samtidig som det er spenningsskapende.

Utvidelsesmulighetene er ganske åpenbare der-
som en ønsker å ta i bruk flere terninger. Addisjon
og multiplikasjon av resultatene kan gi grunnlag
for å la målet være høyere enn 100. Risikoprofilen
(dvs kriteriene for når en mister sine oppnådde
poeng innenfor en omgang) vil kunne endres slik
en ønsker og etter hvor mye tid en har til disposi-
sjon. Hvis for eksempel kriteriet for å miste sine
poeng er at sum øyne på tre terninger er et prim-
tall, vil kanskje flere fatte interesse for hva et prim-
tall er?

I tabellen på neste side vises et mulig forløp for
en spiller, ved bruk av en terning.

Optimale stopptidspunkter
La oss tenke oss at en spiller innenfor en omgang
har oppnådd 14 poeng (uten å få noen ener). Vil
det da lønne seg å gå videre? Mot dette spørsmålet
vil mange innvende at en ikke kan si noe sikkert
fordi det noen ganger vil lønne seg, andre ganger
ikke. Vi må derfor presisere at det er en lønnsom
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Stigespillet

❀ , ❀❀ , ❀❀❀
Stigespillet kan spilles av alle aldersgrupper.
❀❀❀❀

strategi vi søker – en som vil være best i det lange
løp. Hvis man altså har oppnådd 14 poeng, vil det
være en sannsynlighet på 1/6 for hver av følgende
poengsummer (dersom en velger å kaste terningen
en gang til): 0 , 16, 17, 18, 19, 20. Hvis en tenker seg
å stå i den samme situasjonen – med 14 poeng –
svært mange ganger, vil en som et gjennomsnitts-
tall for antall poeng etter neste kast få

 (1/6)·0 + (1/6)·16 + (1/6)·17 + (1/6)·18 +
(1/6)·19 + (1/6)·20 = 15

At et slikt gjennomsnittsantall (forventet antall) er
høyere enn det man har fra før, bør indikere at det
lønner seg å kaste en gang til. Spørsmålet melder
seg så om hvor grensen går.

La oss anta at du allerede har oppnådd x poeng
innenfor en omgang. Vi ønsker å undersøke hvor
stor x må være for at det ikke lenger skal lønne seg
å kaste terningen en gang til. Dette kan vi finne ut
ved å kreve at x settes lik forventet antall poeng et-
ter et eventuelt nytt kast:

x = {(x + 2) + (x + 3) + (x + 4) + (x + 5)
+ (x + 6)}/6 ,

som gir x = 20.

Forløp Poeng Totalt

denne omgang denne omgang

4–5–5–5 19 19

4–2–6–4–1 0 19

6–6–2–2 16 35

2–6–1 0 35

5–2–4–4 15 50

4–1 0 50

2–5–3–2–6–3 21 71

2–2–5–2–2–4–2–1 0 71

1 0 71

3–2–5–4–3–4 21 92

2–1 0 92

2–1 0 92

1 0 92

5–2–3 10 102

Dette sier oss at det vil lønne seg å fortsette å
kaste inntil en passerer 20 poeng. Det må her presi-
seres at dette er en langsiktig strategi og at det i spil-
lets avslutningsfase vil kunne finnes argumenter for
å fravike strategien.

Kai Forsberg Kristensen, Høgskolen i
Vestfold, Avdeling for lærerutdanning

Beskrivelsen av statistiske fordelinger og
stokastiske forsøk passer best for lærere med bak-
grunn i statistikk, og eventuelt flinke og interesserte
elever i videregående skole.

Oppbygning og spilleregler
Det finnes selvsagt et utall muligheter når det gjel-

der oppbygning av et stigespill. Vi skal imidlertid ta
utgangspunkt i følgende struktur, gitt i figuren, en
variant av spillet som iallfall fantes i handelen tid-
ligere.
Spillerne starter i posisjon «0», nederst til venstre
for selve spillebrettet. Brikken flyttes i henhold til
antall øyne. Kommer man på felter der det starter
en pil, skal brikken flyttes dit hvor pilspissen be-
finner seg. For å gå i mål, må man komme akkurat
på feltet som er merket med 90. Hvis man står på
88 og får en sekser, teller man seg først inn til 90 og
så tilbake igjen inntil man havner på 86. Ved bruk
av to plussterninger og en minusterning, vil man
nå og da få et negativt tall. Det er naturlig at man
da rykker tilbake det antall plasser som svarer til
tallverdien av det negative tallet. Hvis en står på
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feltet 2 og får –4, havner en likevel på feltet 2 etter
flyttingen fordi vi regner startfeltet 0 som et ordi-
nært felt og fordi det ikke skal være mulig å flytte
lenger tilbake enn 0.

Et mulig spilleforløp med én terning kan da
være som i det følgende:

I dette eksemplet måtte det altså benyttes 16 kast
for å komme fra start til mål.

Ved bruk av to plussterninger og en minusterning,
ble forløpet ved et forsøk som vist i tabellen.

Det ble altså benyttet 57 kast for å komme i
mål. Vi ser det forholdet godt illustrert at det ofte
er innkomsten som kan være tidkrevende.

Statistiske fordelinger.
Forventningsverdier.
Et terningkast er det vi kaller et stokastisk forsøk. Det
vil si at utfallet av forsøket er usikkert. Hvis ikke
terningen er «skjev/urettferdig», har vi 6 like sann-
synlige utfall. Sannsynligheten er derfor 1/6 for
hvert av utfallene. Hvis vi tenker oss at en terning
kastes svært mange ganger og at vi registrerer hvor
mange kast som må foretas mellom hver gang det
opptrer en sekser, vil vi finne at det i gjennomsnitt
forekommer en sekser på hvert sjette kast. Vi sier
da at seks er det forventede antall kast som må
foretas for å få en sekser.

Hvis vi lar xj betegne det forventede antall kast
som skal til for å nå mål dersom vi starter i posi-
sjon j med én terning, vil vi for eksempel kunne
sette opp følgende sammenheng:

x
0
 = 1 + 1/6x

39
 + 1/6x

2
 +1/6x

3
 +

1/6x
4
 +1/6x

5
 +1/6x

23

Denne likningen kommer som et resultat av en så-
kalt ettrinnsanalyse. Hvis man etter det første kas-
tet havner i posisjon 3, må man forvente å kaste
ytterligere x3 ganger for å nå mål. Gjennomsnittlig
må en derfor regne med å benytte 1/6(x 39 + x 2 +

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 18  17  16  15  14  13  12  11  10

 19  20  21  22  23  24  25  26  27

 37

 36  34 35  33  32  31  30  29  28

 38  39  40  41  42  43  44  45

 46

 55

 54  53  52  51  50  49  48  47

 56  57  58  59  60  61  62  63

 64

 73

 72  71  70  69  68  67  66  65

 74  75  76  77  78  79  80  81

 82 90  89  88  87  86  85  84  83

Kast Posisjon

(start)

4 4

2 23

5 28

2 30

6 36

4 40

1 41

4 45

Kast Posisjon

3 62

2 82

6 88

1 89

6 85

3 88

1 89

1 90 (mål)

Kast Pos

5+1–6 start

6+2-2 23

6+3-1 31

5+4-4 36

6+1-4 39

1+1-3 38

2+2-5 37

2+1-1 39

5+5-6 43

5+1-3 46

5+3-4 69

6+3-2 76

5+3-3 81

6+2-5 84

5+2-3 88

2+1-5 86

6+4-4 88

5+3-4 88

5+4-6 89

Kast Pos

5+3-4 75

5+1-1 80

6+2-5 83

2+1-4 82

2+1-2 83

6+3-6 86

4+3-1 88

4+3-3 88

3+2-4 89

4+3-5 89

4+2-3 88

5+4-2 85

3+1-4 85

6+4-3 88

5+1-2 88

5+5-6 88

5+1-3 89

5+3-1 84

5+1-6 84

Kast Pos

6+3-4 89

5+2-4 88

4+1-1 85

6+5-5 89

6+5-4 84

6+2-4 88

6+6-1 81

6+3-5 85

4+2-3 88

4+3-4 89

6+2-5 88

6+1-2 75

5+4-2 82

6+1-6 83

5+3-4 75

6+6-2 85

5+4-5 89

4+2-3 88

3+1-2 90
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x 3 + x 4 + x 5 + x 23) kast for å nå mål etter det før-
ste kastet, men uansett hvilken posisjon man måtte
havne i, så har man allerede gjennomført ett kast.
Dette forklarer ettallet i likningen.

Liknende ettrinnsanalyser kan nå gjennomføres
med utgangspunkt i samtlige av de andre aktuelle
startposisjonene. Vi vil for eksempel få at

x
46

 = 1 + 1/6x
27

 + 1/6x
62

 + 1/6x
49

 +
1/6x

69
 +1/6x

51
 +1/6x

37

Det går ganske raskt å generere det aktuelle
likningssettet med 75 likninger og 75 ukjente ved
hjelp av et egnet dataprogram, for eksempel
Mathematica som også løser hele systemet i løpet
av få sekunder. (Det blir ikke flere ukjente enn 75
fordi det 16 posisjoner der spillebrikken aldri kan
stå, nemlig 1, 6, 11, 16, 26, 42, 47, 48, 50, 52, 64, 72,
74, 78, 79 og 87.)

Vi finner da blant annet følgende (tilnærmede
verdier): x0 = 32,8, x7 = 34,5 og x 89 = 11,3. Litt
merkelig kanskje at posisjon 7 er den som viser seg
å ligge lengst fra mål i antall kast. Vi ser imidlertid
at det der er slutt på mulige oppturer og at «ørken-
vandringen» har begynt.

Kast med to terninger
I tillegg til at kast med to terninger gir større utfor-
dringer innen addisjon for barna, vil jo et aktuelt
spørsmål for travle voksne være hvor mye tid en
kan forvente å spare ved å gå over fra én terning til
to. Vil en forvente å komme til mål på ca 16 kast,
eller er det forhold som gjør at vi må regne med å
bruke flere/færre?

Ved kast med to terninger finnes det 36 like
sannsynlige utfall når vi vil holde greie på hva re-
sultatet på hver terning har blitt. Det er imidlertid
summene som er interessante. Vi finner at «sum
øyne = 7» er den hendelsen som har størst sann-
synlighet, nemlig 6/36, mens «sum øyne = 2» og
«sum øyne = 12» er minst sannsynlige da det bare
finnes én måte dette kan oppnås på.

Når vi tar hensyn til at fordelingen ikke lenger er
uniform (som med én terning), kan vi sette opp
tilsvarende likningssett som i avsnittet foran. Når
dette store likningssystemet løses, finner man for
eksempel at x 0 = 26,7, x 83 = 13,7 og x 89 = 15,5.

Dette betyr at det forventede antall kast på hele
spillet reduseres med ca 6, en nedgang på under
20 %! Vi kan også merke oss at det må være pro-
blemer med den nøyaktige innkomsten til 90 som
gjør at gevinsten ikke blir større med to terninger.
Vi står nærmest mål (i antall kast) ved posisjon
83, dvs. i en avstand på 7 fra mål, noe som ikke er
uventet.

Kast med tre terninger
De aritmetiske utfordringene øker dersom en tar i
bruk tre terninger, det være seg tre plussterninger
eller to plussterninger og en minusterning. Vi får
63 = 216 like sannsynlige utfall. Generering og løs-
ning av likningssystemene ved hjelp av
Mathematica gir blant annet x 0 = 30,8 og
x 80 = 21,7 når en benytter tre plussterninger og
x 0 = 38,9 og x 86 = 17,5 ved bruk av to pluss-
terninger og en minusterning. Vi ser at man uan-
sett må forvente å bruke flere kast med tre ternin-
ger enn med to terninger. Dessuten er det blitt enda
verre å komme i mål. Når en bruker tre pluss-
terninger, vil en ikke ved noen posisjon forvente å
være nærmere mål enn 21,7 kast. Det tilsvarende
tallet for to plussterninger og en minusterning er
17,5 kast.

Simulering
Når man spiller stigespill, erfarer man at det vari-
erer ganske mye fra gang til gang hvor mange kast
som trenges for å komme i mål. Hvor sannsynlig
det er å bruke over 50 kast fra start til mål med én
terning vil avhenge av hva som er en naturlig va-
riasjon i dette tilfellet. Standardavviket er et slikt
variasjonsmål. I tilfeller som dette, der det er van-
skelig å regne eksakt, kan vi med fordel foreta
simuleringer for å estimere verdien på standard-
avviket. Med datamaskin kan en foreta så mange
tilnærmet tilfeldige terningkast en måtte ønske på
svært kort tid. Å addere resultatet av flere terning-
kast byr selvsagt heller ikke på problemer.

Også her ved hjelp av Mathematica, ble det fore-
tatt simuleringer av 30 spilleomganger innenfor hver
av kategoriene: 1 terning, 2 terninger, tre pluss-
terninger og endelig to plussterninger og en minus-
terning. Resultatene ble slik (kolonne 1 og kolonne 3):
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Kategori x x0 s x s+

Én terning 32,2 32,8 16,1 48,3

To terninger 25,9 26,7 16,4 42,3

Tre plussterninger 32,9 30,8 21,9 54,8

To pluss- og en 37,0 38,9 26,0 63,0

minusterning

Her er s estimert standardavvik. Som man kan

se, stemmer gjennomsnittsverdiene, x , ganske
godt overens med de teoretiske beregningene for x0

som ble gjort i avsnittet ovenfor. De ligger alle godt

innenfor ±1 standardfeil ( s 30 ) fra x 0.

Hvis det er viktig å unngå mange kast, vil stør-
relsen x s+  spille en rolle. Vi vil relativt sjelden

bruke over 50 kast ved å benytte en eller to ternin-
ger, mens dette er noe mer hyppig forekommende
med tre terninger.

Sluttkommentar
Dette er selvsagt ikke ment som noen uttømmende
analyse av stigespill. Det er mange sider som ikke er
behandlet. En kunne for eksempel velge å se nær-
mere på hvilken virkning det vil ha på forventet
antall kast å forandre posisjonen til og antallet av
«snille» og «slemme» felt. Jeg antar at en da blant
annet vil få bekreftet at lokale opphopninger av
«slemme» felt favoriserer bruk av flere terninger
(hvis målet er å bruke færrest mulig kast) på
grunn av behovet for å kunne hoppe langt.

En kan videre foreta en økning (eller reduksjon)
av det totale antall felt på stigespillet (med samme
andel og fordeling av «snille» og «slemme» felter).
Da vil det være naturlig å gjette på at det optimale
antall terninger vil vokse med spillebrettets stør-
relse, men neppe i samme takt.

Klovnespill

Henrik Kirkegaard, lærer ved Flisnes
skole i Ålesund

Dette spillet er basert på en idé fra Skal vi leke
matte av Kristin Dahl.

Her kan det være så mange spillere dere vil. Alle
må ha hvert sitt ark og en blyant. Hvis der er ter-
ninger til alle, er det best. Hver spiller begynner
med å tegne en sirkel på arket sitt (kan være kopi-
ert av læreren i forveien). Det blir klovnens ansikt.

Små tall, telling

❀

Dere trenger en terning.

Så kastes terningen etter tur. Spillet gå ut på å tegne
ferdig klovnens ansikt.

6 = en hatt 5 = ett øre 4 = ett øye

3= en nese 2 = en munn 1 = et øyenbryn

Det kan lages regler med 2 terninger og partall,
oddetall, addisjonstabell, multiplikasjonstabell …
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Andre spill
Sprouts eller «bønnespirer»

Dette spillet ble oppfunnet i 1967 av to engelske
matematikere, John Convway og Michael Pater-
son.

Mål for spillet:
Være sistemann som kan gjøre et lovlig trekk

Beskrivelse av spillet:
To spillere. Bli enige om hvor mange punkter dere
skal ha som utgangspunkt for spillet. Bestem hvem

som skal begynne. Trekk en sammenhengende bue
mellom to punkter uten å krysse en bue som alle-
rede er tegnet. Tegn et nytt punkt mellom de to
punktene på kurven. Dette skal gjøres slik at
a) maksimum tre buer skal starte i hvert punkt
b) to buer kan ikke krysse hverandre
c) en bue kan gjerne begynne og slutt i samme

punkt

Eksempel:
Hanne og Hans begynner med tre punkter.
1) Slik ser det ut før spillet starter.
2) Hanne begynner. Hun velger å tegne en bue

mellom A og C, og setter på punktet D.
3) Hans tegner en bue som starter og slutter i B.

Han legger til punktet E.
4) Hanne forbinder D og B og legger til punktet

F.

Nettverk. Strategier og logisk tenking.
Tallmønster.

❀❀ , ❀❀❀ og ❀❀❀❀

Dere trenger blanke ark og fargeblyanter.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

A

B

C

D

A

B

C

D

E

1 2 3 4
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Slik fortsetter spillet helt til en av dem ikke kan
tegne noen lovlige buer. Den som har tur da, her
tapt spillet.

Utfordring:
– Hvor mange starttrekk er mulig hvis man

starter med to punkter? Tre punkter? Fire
punkter? Fem punkter? n punkter? (svar: 3, 6,
10, 15, n(n + 1)/2)

– Hva skjer med antall mulige trekk som kan
gjøres etter at en spiller har tegnet en bue og et

punkt? (svar: det minker med 1)
– Kan sprouts ende opp med uavgjort? Hvorfor

eller hvorfor ikke? (svar: Nei, fordi den som
gjør det siste lovlige trekket, er vinneren)

– Hva er det største antall trekk hvis man
starter med to punkter? Tre punkter? Fire
punkter? Fem punkter? n punkter? (svar: 5, 8,
11, 14, 3n – 1)

Slik kan spillet se ut med to punkter som utgangs-
punkt:

Fra Student Math Notes, National Council of
Teachers of Mathematics 1994.

Mål for spillet:
Få tre på rad.

Beskrivelse:
Dette er et spill for to spillere. De fleste har spilt
Tripp trapp tresko der spillebrettet er et kvadrat
med tre ganger tre ruter. Nå skal det spilles på et
trekantet spillebrett, men reglene er de samme.

– Velg hvem som skal bruke ×××××     og hvem som
skal bruke �.

– Bestem hvem som skal begynne.
– Spillerne setter sitt symbol i en tom sirkel

annenhver gang.
– Førstemann som har tre av sine symboler

langs en rett linje, har vunnet.

TTTTTripp–trapp–trripp–trapp–trripp–trapp–trripp–trapp–trripp–trapp–treskoeskoeskoeskoesko

Logisk resonnement, strategi, kombinatorikk
(hvis elevene får sette opp turneringer i
klassen).

❀ til ❀❀❀❀

Dere trenger kopier av spillearket og ruteark
med litt store ruter.
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Hanois tårn

Strategitenkning, tallrekker.

❀ til ❀❀❀❀

Treplate med tre pinner stående vertikalt. 6
eller flere treskiver (eller kvadrater) med hull i
midten, som kan tres over pinnene. De skal
ha ulik størrelse, fra største til minste med
trinnvis synkende radius.

Utfordring:
Prøv å finne en strategi for hvordan du kan være
sikker på å vinne. De som har spilt vanlig Tripp
trapp tresko ofte, vet at hvis begge spillerne er like
gode, ender det uavgjort.

Alternativer:
Det er tre måter å endre Tripp trapp tresko-spillet.
1. Endre reglene. Det kan for eksempel være at

den første som får tre på rad taper!

2. Forandre på spillebrettet, men beholde
reglene.

3. Forandre både spillebrettet og reglene

– Spill med spillebrettene nedenfor. Prøv hele
tiden å finne en strategi.

– Spill på et stort ruteark. Bruk hele arket og
spill førstemann til å få fire på rad. Deretter
kan dere prøve førstemann til fem på rad.

Legenden forteller: Ved jordas begynnelse plasserte
Gud tre alen høye stolper på en messingplate ved
tempelet Benares, verdens midtpunkt. På en av stol-
pene plasserte han 64 gullskiver. Den største lå ne-
derst, og så ble platene mindre og mindre oppover
søylen. Dette kalles Brahmas tårn, eller Tårnet i
Hanoi. Dag og natt, og uten stans, flytter prestene
gullskiver fra den ene stolpen og over på de andre etter
Brahmas uforanderlige regler: Bare en plate kan flyt-
tes av gangen, og det skal aldri ligge en større plate
oppå en mindre. Målet er å få hele tårnet flyttet over
til en av de andre stolpene. Når dette er gjort, vil
verden gå under og bli til støv.
Denne legenden ble oppfunnet av den franske ma-
tematikeren Edouard Lucas i 1883.

Mål med spillet:
Flytte hele tårnet fra en pinne til en av de andre;
bare en skive skal flyttes av gangen. En større skive
kan aldri ligge oppå en mindre.
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Matematiske mål:
Strategitenking. Søking etter mønster og system.
Viktig matematisk prinsipp for å undersøke sam-
menhenger: begynn med det enkleste tilfellet og
prøv å generaliser. Vitenskapelig arbeidsmåte: hy-
potese � testing � resultat. De eldste elevene kan
komme fram til en formel for det minste antall flytt
som trengs når det er n skiver som utgjør tårnet.

Glimt fra 4.-klasserommet:
Elevene har laget spillet på sløyden. De har laget fire
skiver på tårnet, og målet er å flytte hele tårnet
over til en av de to andre pinnene uten at en mindre
skive er under en større noen gang underveis. Dette
skal gjøres på færrest mulig trekk. En gruppe elever
tar fram spillet når jeg kommer inn.

– Rekorden er 15 trekk, sier de. Jeg spør om de
tror det går an å slå den rekorden, og det tror de
ikke. Jeg spør hva som er rekorden med tre skiver,
og får vite at det er 7. Med to skiver er det 3 trekk.

– Ja, og med én er det selvsagt 1 trekk, sier
Nicolai og ler. Jeg setter opp en tabell

Ingvill: Kan dere se et mønster? Kanskje dere kan
gjette hvor mange trekk vi må bruke på 5 skiver!

Andreas: Vi legger til 2, og så 4, og så 8 - det
mangler liksom 6.

Nikolai: Kanskje vi må legge til det dobbelte av 8?
Adrian: Det er 16. 15 + 16 = 31. Kanskje det blir

31 trekk?
Siden Adrian var den som først klarte 4 etasjer

på 15 trekk, blir det han som skal teste hypotesen
vår. Nikolai klipper raskt ut ei ekstra skive i papp.
Alle teller høyt mens Adrian flytter skiver. Det er
tydelig at han har funnet det mest effektive syste-
met.

…–28–29–30–31 Det stemmer!
Vi fyller ut i tabellen, og diskuterer hva det blir

neste gang.
Nikolai: Da må vi legge til 32. Det blir 31 + 32 =

63 trekk.
Ingvill: Orker du det, Adrian!
Adrian orker, og vi teller. Først må vi lage enda

en ny brikke. Når han har kommet til 31 trekk, be-
merker han selv at nå har han flyttet fem etasjer
over til en annen pinne, mens en større brikke ligger
igjen. Vi teller videre, og igjen stemmer det.

Ungene er nå så ivrige at de klipper nye brikker
og gjør flere beregninger. Adrian tester det ut på
127 og 255. Når han skal prøve 255, foreslår han å
starte fra 128, slik:

I løpet av prosessen har han oppdaget at det ikke er
nødvendig å flytte hele tårnet, men bare sjekke
hvor mange ekstra trekk som trengs for å flytte den
nye skiva. Dette er en STOR oppdagelse. Som ma-
tematikere, ser vi at dette faktisk er kjernen i
induksjonsbeviset!

Det stemmer denne gangen også. Alle er enige
om at vi må ha funnet det rette mønsteret. Dette
viser at selv om elevene er langt unna å kunne
skrive opp en formel for n etasjer, kan de klare å
finne algoritmen for hvordan de kan beregne tal-
let. De har funnet et «program» som virker. Det er
ingen tvil om at dette ga dem «et gyllent øyeblikk».

Antall skiver Minste

i tårnet antall trekk

1 1

2 3

3 7

4 15

5 ?

Formelen for det minste antall trekk når
tårnet består av n skiver, er gitt ved 2n – 1. Det
betyr at hvis prestene i tempelet Benares
flytter en skive hvert sekund, uten stopp, så
vil det ta 264 – 1 sekunder fra de starter til
verden går under. Det er 590 000 000 000 år.
Vi har lang tid igjen!
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Bowling med brusflasker

❀

Dette trenger du:
10 brusflasker som rommer 0.5 l. Skal
bowlinga foregå utendørs, kan du godt fylle
flaskene med vann, da står de mer stødig om
det er vind! Du trenger også en ball eller ei
kule, noe som ruller lett. Vi brukte en
barnepakke med «boulles»(fransk kulespill
med fire kuler) og det gjorde at vi fikk avviklet
køen ganske raskt.

Marit Prøsch Stilson,lærer ved Eberg
skole i Trondheim

Dette gjør du med flaskene:
Mal eller tegn på en stor prikk på fire av flaskene,
de neste tre flaskene gir du to prikker, de neste to
blir utstyrt med tre prikker hver og den siste flaska
får fire prikker. Prikkene må være godt synlige.

Deretter stiller du flaskene opp slik at de danner
en trekant. Først en rad med fire, så tre, to og en
flaske på spiss. Du kan godt ha «firepoengflaska» i
spiss! Ellers kan man variere hvordan man setter
flaskene i forhold til poengene de gir, trekanten kan
også snus på hodet.

Beskrivelse av spillet:
Ungene stiller seg så i rekke eller får utlevert
«kønummer» på lapper som de må følge med på.
Barnet som skal bowle går ned på kne, sikter og
ruller kula. Sjekker så om noen flasker er velta og
teller hvor mange prikker som har «gått i bakken».

Poengsummen kan noteres som prikker eller
streker på et ark. Etter f.eks. tre omganger telles alle
poengene.

Alternativt:
Bowling med flasker kan brukes på mange måter.
For eldre barn kan flaskene merkes med ulike far-
ger f.eks. og da kan røde prikker bety poeng ganger
med to, blå kan bety ganger med tre og så videre.

Kanskje kan «strike» gi poengsummen ganger
med 10?! Noen har hatt bowling med minus og det
finnes nok mange måter å telle poeng på. Det som
er viktig er at leiken har et element av spenning og
uforutsigbarhet som gjør den artig å drive med!

Klunse (dansk)

Henrik Kirkegaard, lærer ved Flisnes
skole, Ålesund

Her kan det være så mange spillere dere vil.
Hver spiller har tre fyrstikker. De legger 1, 2, 3

eller ingen fyrstikker i sin lukkede hånd. Ingen må
se hvor mange de andre tar i hånden. Alle skal nå
etter tur gjette hvor mange fyrstikker alle spillerne
har til sammen i hendene sine. Den som gjetter
nærmest, legger fra seg en fyrstikk. Vinneren er
den som først er tom for fyrstikker.

Sum av små tall. Telling.

❀

Dere trenger tre fyrstikker til hver spiller.
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Dette spillet er oppfunnet av en barneskolelærer
ved en skole som heter Juniper Green. Spillet er
hentet fra spalten Mathematical Recreations av Ian
Stewart, Scientific American, mars 1997. Legg kor-
tene ut over bordet i rekkefølge fra 1 og oppover,
med 10 kort i hver rad. Det skal være lett for spil-
lerne å finne et bestemt kort.

Regler:
1. To spillere fjerner ett kort fra bordet annen-

hver gang. Kort som er fjernet, kan ikke legges
tilbake eller brukes om igjen.

2. Bortsett fra åpningstrekket, må hvert tall som
fjernes enten være en faktor i det forrige tallet
eller et helt multiplum av tallet. (Hvis f.eks.
forrige tall var 32, kan tallene 1, 2, 4, 8, 16, 64
eller 96 fjernes).

3. Den første spilleren som ikke har noe kort å ta
bort, har tapt.

Siden et primtall ikke har andre faktorer enn 1 og
seg selv, vil en spiller som starter med å velge et
primtall større enn 50 vinne spillet. Hvis første spil-
ler fjerner 97, må andre spiller ta 1. Da kan første
spiller ta et annet stort primtall, for eksempel 89.
Siden 1-eren er tatt, har den som startet spillet
vunnet. På denne måten blir spillet lite spennende.
Derfor lager vi en ekstra regel:

4. Åpningstrekket i spillet må være et partall.

For de yngste barna kan det være lurt å spille bare
med de første 20 kortene.

Selv om spillet starter med et partall, vil store
primtall spille en viktig rolle i spillet. Spesielt ser vi

at hvis en av spillerne tar 1, vil hun/han tape, siden
da kan den andre ta et stort primtall. Tallet 97 vil
alltid være igjen, siden det bare kan tas hvis det for-
rige tallet var 1.

Eksempel på spill:

Trekk Alice Bob Kommentarer

1 48 Regel 4 krever partall

2 96 Dobler tallet til Alice

3 32 En tredel av tallet til Bob

4 64 Bob må velge en potens av 2

5 16 Alice også

6 80

7 10

8 70

9 35 Halvparten

10 5 Må enten ta 7 eller 5

11 25

12 75 Må enten ta 50 eller 75

13 3

14 81

15 9 Må enten ta 9 eller 27

16 27 Dårlig trekk!

17 54 Må ta dette, for 1 gir tap

18 2 Eneste mulighet bortsett fra 1

19 62 Tenker mot store primtall

20 31 Eneste mulighet bortsett fra 1

21 93 Eneste mulighet, men godt trekk

Divisorspill

Faktorisering, multiplikasjon, primtall

❀❀ til ❀❀❀❀

Kort med de hele tallene fra 1 til 100.
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22 1 Eneste mulighet, som gir tap

23 97 Stort primtall

Vinner Taper

Vi skal ikke røpe vinnerstrategien, men analysere
spillet for bare 40 kort med tallene fra 1 til 40. Prøv
å spill spillet noen ganger før du leser videre! Denne
analysen vil gi innsikt i hvordan en kan finne stra-
tegier for det store spillet. For noen åpningstrekk
vil den som starter raskt kunne tape.

Eksempel:
Trekk Alice Bob

1 38

2 19

3 1

4 37

5 Taper

Det samme gjelder for åpningstrekk 34. Det er
noen flere tall en bør unngå. La oss se hva som
skjer hvis Alice trekker 5. Da tar Bob 25. Nå må
Alice ta 1, siden 5 er tatt og 40 er det høyeste tallet.
Merk at 25 vil være ledig, siden det bare kan velges
hvis forrige kort var 1 eller 5.

Taktikken til Alice kan være å tvinge Bob til å ta
5. Klarer hun det? Hvis Bob tar 7, kan hun ta 35.
Da må Bob ta 1 eller 5, som gir tap. Kan hun
tvinge Bob til å ta 7? Ja, hvis Bob har tatt 3, kan
Alice ta 21. Da må han ta 7. Men hvordan skal hun
få Bob til å ta 3? Vel, hvis han tar 13, kan hun ta 39.
Slik kan hun fortsette å bygge opp antakelser for
hva han kan ta for hvert trekk, og til slutt klare å slå
ham.

Men kan hun klare dette helt fra begynnelsen?
Tidlig i spillet, er det partall som tas bort. Det betyr
at 2 vil sannsynligvis gå ganske tidlig. Hvis Bob tar
2, kan Alice ta 26. Da må han ta 13. Så nå er vi ved
kjernen. Hvordan skal hun få han til å ta 2?

Hvis Alice begynner med 22. må Bob enten ta 2
eller 11. Hvis han tar 2, kan hun følge trekkene
ovenfor. Hvis han tar 11, må Alice enten ta 1 og
tape, eller ta 33. 11 er brukt opp, så Bob må ta 3 og
taper hvis Alice gjør som ovenfor. Tabellen neden-
for viser mulighetene. Vi antar at begge spillerne
prøver å unngå 1.

Det finnes minst ett annet åpningstrekk som kan
få Alice til å vinne: 26. Da ser mulighetene for Alice
til å vinne slik ut:

De viktige tallene er primtallene 11 og 13. Hvis
åpningstrekket er det dobbelte av et av disse
primtallene (22 eller 26), må Bob spille enten 2 –
som medfører at Alice vinner – eller primtallet.
Men da svarer Alice med tre ganger primtallet, slik
at han må ta 3, og hun vinner igjen. Det finnes
nøyaktig ett multiplum som er mindre enn 40,
nemlig 33 eller 39. Disse «mellomstore primtall-
ene» med størrelse mellom en tredel og en firedel
av antall kort, gjør at Alice kan vinne.

Går det an for Alice å vinne med noen andre
åpningstrekk? Det overlates til leseren å finne ut.

Trekk nr Alice Bob Alice Bob

1 22 22

2 11 2

3 33 26

4 3 13

5 21 39

6 7 3

7 35 21

8 5 7

9 25 35

10 taper 5

11 25

12 taper

Trekk nr Alice Bob Alice Bob

1 26 26

2 13 2

3 39 22

4 3 11

5 21 33

6 7 3

7 35 21

8 5 7

9 25 35

10 taper 5

11 25

12 taper
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Multiplikasjon med desimaltall.

❀❀❀

Dette kan spilles med eller uten kalkulator.
Det kan være to lag eller to spillere. Hver
spiller trenger egne bikker.

Liv Sissel Grønmo, ILS, UiO og
Bo Rosén, Høgskolen i Oslo.

Mål:
Førstemann til å få fire på rad, vannrett, loddrett
eller diagonalt.

Regler:
1. Velg to av tallene i ringen. Pek på dem.
2. Multipliser tallene du har pekt på. Det er ikke

lov til å ombestemme seg.
3. Legg en av dine brikker på det riktige svaret på

brettet.
Den som først får fire på rad, har vunnet.

Kommentarer v/Ingvill Holden:
Jeg har brukt dette spillet mange ganger, alltid uten
kalkulator. Det er interessant å se hvor vanskelig
dette med desimaltall faktisk er (også for lærere på
kurs!). Det tar lang tid å tenke ut hvilke tall som
skal kombineres for å gi produktet 1. For å gjøre
spillet enda litt vanskeligere, kan elevene bli enige

Fire på rad

6 1,9 40

0,4 0,5 0,9

1,5 14 2,5

Nå har du et godt utgangspunkt for å analysere
det store spillet med 100 kort, eller kanskje
kjempespillet med 1000 kort? Finnes det en strategi
som gjør at den første spilleren vinner?

Til slutt en stor utfordring: La det være et vil-
kårlig antall kort n. Siden spillet ikke kan ende i
uavgjort, forteller spillteorien oss at enten Alice
som begynner, eller Bob kan ha en vinnerstrategi,
men ikke begge.

La oss si at n er «primær» hvis Alice kan vinne
og «sekundær» hvis Bob kan vinne. Hvilke n er
«primære» og hvilke er «sekundære»?

For veldig små n, kan vi fort se at 1, 3, 8 og 9 er
primære, mens 2, 4, 5, 6 og 7 er sekundære. Hva
med n = 100? Hva med helt generelle n? Kan noen
finne et mønster, eller løse hele problemet?

0,2 0,6 1,25 26,6 2,4 1,35

12,6 84 16 560 36 2,85

1,71 240 7 1 35 5,6

11,4 20 3 9 100 5,4

0,95 76 21 15 60 0,45

3,75 2,25 0,75 4,75 0,76 0,36

om å ha begrenset betenkningstid.
Spillet gir en annen utfordring hvis vi begynner

å spørre om det er helt sikkert at de ni tallene gir 36
svar, og hvorfor er det i såfall riktig. Elevene kan få
i oppdrag å lage nye spill, med flere eller færre ru
ter og flere eller færre tall som utgangspunkt. Etter

(forts. side 27)
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Nim med én bunke

Ingvill Holden, NTNU

Mål for spillet:
Å ta den siste pinnen fra bunken.

Beskrivelse av spillet:
Spillet er for to spillere. 21 pinner legges i en bunke

mellom spillerne. De bestemmer hvem som skal
begynne å trekke pinner fra bunken. De skal fjerne
én eller to pinner fra bunken etter tur. Den som har
tur når det ikke er flere pinner igjen i bunken, har
tapt.

Kommentar:
Du bør utfordre elevene til å lete etter en strategi.
Noen elever vil oppdage strategien ganske fort. Det
er lurt å be dem om å la være å røpe strategien for
hverandre. De som har skjønt det, kan utfordre
andre i klassen til å spille mot dem. Etter hvert vil
flere og flere se hvordan de kan vinne. Allikevel er
det ikke sikkert de forstår hvorfor strategien virker.
Da er det flott å la elevene forklare sin egen tenke-
måte for de andre i klassen. Ei jente i 4. klasse sa det
slik:

«Hvis jeg slipper å begynne, kan jeg vinne. Når
hun tar 1, tar jeg 2, og når hun tar 2, tar jeg 1. Det
er fordi 3 mange ganger etter hverandre til slutt
blir 21!»

Når elevene har forstått dette spillet, kan dere
endre reglene. Neste gang kan det være lov til å ta
1, 2 eller 3 pinner. Dere kan også variere antall pin-
ner i haugen (se nedenfor).

Nim – et spill med pinner

Presentasjon av ulike varianter av det gamle
spillet av tyrkisk opprinnelse.

❀ til ❀❀❀❀

Alle varianter kan spilles av små og store.
Strategien for den aller enkleste varianten
kan forstås av elever på mellomtrinnet, mens
de vanskeligste kan være i tøffeste laget selv
for elever i videregående skole.

Multiplikasjon, divisjon

❀ til ❀❀❀

Dere trenger 21 fyrstikker eller pinner.
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Nim med en bunke –

variant

Heidi Dahl og Ørjan Pedersen,
matematikkstudenter ved NTNU i
Trondheim.
❀❀❀❀

Beskrivelse av spillet
Dette spillet har som hensikt å fremme matematisk
resonnering for barn i alle aldre. Spillet er for to
spillere. Spillerne får utdelt n fyrstikker til sammen,
som legges ut på et bord. Det er nå det blir spen-
nende! Spillerne blir enige om et bestemt antall fyr-
stikker, r der r < n, som spillerne har lov å trekke i
hver omgang. Poenget med spillet er å få tatt den
siste/de siste fyrstikkene.

Strategi for å vinne:
Tilfelle 1:Tilfelle 1:Tilfelle 1:Tilfelle 1:Tilfelle 1: n er delelig med r + 1
Du lar motparten begynne spillet. Sørg for at det i
hver runde blir tatt (r + 1) fyrstikker, dvs. tar mot-
parten 1 tar du r , tar motparten 2 tar du (r – 1) ,
... , tar motparten r tar du 1 . Da vil det ligge (r +
1) fyrstikker igjen på bordet når det er motpartens
tur. Han må ta minst en av dem, men kan ikke ta
alle (r + 1) . Dermed gjenstår mellom 1 og r fyr-
stikker når det blir din tur. Du tar alle, og du har
vunnet!

Tilfelle 2:Tilfelle 2:Tilfelle 2:Tilfelle 2:Tilfelle 2: n er ikke delelig med r+1, og gir rest a
ved deling, 0 < a < (r + 1).
Du starter. Ta a fyrstikker. Da gjenstår (n – a) fyr-
stikker, og (n – a) er delelig med (r +1). Det er nå
motpartens tur, og du følger fra nå av strategien
beskrevet i tilfelle 1. Dette vil igjen føre deg til en
sikker seier. Dersom du skulle komme skeivt ut, for
eksempel ved at motparten insisterer på at du skal
starte når n er delelig med (r +1), foreslår vi føl-
gende strategi: Ta færrest mulig fyrstikker. (Det gir
deg muligens flere trekk.) Prøv å få det til å ligge
k(r +1) fyrstikker igjen på bordet når det er
motstanderens tur. Da er du (forhåpentligvis) i til-
felle 1. Da har du vunnet igjen. Gratulerer!

Nim med to bunker

Arne B. Sletsjø, Universitetet i Oslo

❀ til ❀❀❀❀

Spillet er for to spillere. Fordel pinner i to bunker
med et vilkårlig antall pinner i begge bunkene. Spil-
lerne trekker annen hver gang, og de kan trekke så
mange fyrstikker de vil, men bare fra én bunke.
Den som trekker de siste pinnene, vinner spillet.

Beskrivelse av vinnerstrategi:

❀❀ til ❀❀❀❀

Dette er et rent strategispill med full åpenhet. Det er
ikke mulighet for uavgjort. Det betyr at det finnes
en vinnerstrategi for en av spillerne. En generell
vinnerstilling vil være to bunker med like mange
fyrstikker i hver. Strategien er da å gjøre det samme
som motspilleren. Dermed kan man uansett hva
motspilleren gjør opprettholde vinnerstrategien. Til
slutt er motspilleren tvunget til å ta resten av den
ene bunken og har tapt spillet. (Se også nedenfor,
Kjetil Bergesen, Høgskolen i Bergen)

Nim med flere bunker

Arne B. Sletsjø, Universitetet i Oslo
Spillet er for to spillere. Fordel pinnene i et passende
antall bunker med et vilkårlig antall pinner i hver
bunke. Spillerne trekker annen hver gang, og de kan
trekke så mange pinner de vil, men bare fra én
bunke. Den som trekker de siste pinnene, vinner
spillet.

Beskrivelse av vinnerstrategi:

❀❀❀ og ❀❀❀❀

Dette er også et strategispill med full åpenhet, men
det er vanskeligere å forstå hva man må gjøre for
å være sikker på å vinne. Her kommer beskrivel-
sen: Gjør om antall pinner i hver bunke til
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totallsystemet. Summer modulo 2 de forskjellige
antallene som om tallene skulle være vektorer
(summér 1-ere, 2-ere, 4-ere, 8-ere, osv). Hvis sum-
men blir null-vektoren, har vi en vinnerstilling. I
praksis kommer vi inn i vinnerstillingen på føl-
gende måte. Tell opp hver bunke i totallsystemet og
legg sammen vektorer modulo 2. Hvis vi ikke er i
en vinnerstilling, får vi et svar forskjellig fra null-
vektor. Gjør om dette svaret fra vektor til tall og
fjern et passende antall pinner fra en av bunkene.
Eksempel: Tre bunker med 8, 5 og 3 er ingen
vinnerstilling. I totallsystemet skriver vi disse tal-
lene som 1000, 101 og 11. Summen blir 1112 som
ikke består av bare partall, og derfor ikke er null-
vektoren. Fjerner vi 2 fra den første bunken blir
tallene 6 (110), 5 (101) og 3 (11). Til sammen 222,
og vi har en vinnerstilling. Uansett hva motstan-
deren gjør nå, vil der dukke opp et oddetall i sum-
men. La oss anta et motstanderen for eksempel tar
2 fra den største bunken. De tre tallene blir da 4
(100), 5 (101) og 3 (11), som gir sum 212. Fjerner
vi 2 fra den minste bunken, blir summen 202, som
gir en ny vinnerstilling.

Det er mange som har vært opptatt av å forstå
dette enkle spillet. Jeg vil ta med deler av bidraget
som ble sendt inn av Ketil Bergesen.

Den vinnende strategi

for Nim

Ketil Bergesen, Høgskolen i Bergen

❀❀❀❀

Vi skal se på det mest generelle spillet og prøve å
«knekke koden».

Et spørsmål til avklaring først:
Er det slik at man alltid kan vinne dersom

motstanderen begynner? Eller mer generelt, er det
slik at gitt en vilkårlig startposisjon så kan du alltid
vinne hvis du får bestemme hvem som skal be-
gynne? Følgende utsagn er ikke uvanlig: «I starten

er det ikke så nøye hva man gjør, det er på slutten
man må begynne å tenke».

Vi skal se at det er nøye fra første trekk.
Før vi går videre trenger vi et felles språk. Når

du har gjort et trekk står du kanskje til gevinst.
Dersom en slik posisjon fins kaller vi den en vin-
ner. Eksempelvis er følgende tre situasjoner vinnere:

Situasjoner med én bunke er lette: Alle er tapere,
motstanderen tar ut alle og har vunnet. Situasjoner
med to bunker: En sikker vinner er situasjon 1);
motstanderen må ta den nest siste og du den siste.

Enhver situasjon som kan gjøres om til (1, 1) i
et trekk, for eksempel (1, 5) er følgelig en taper.
(2, 2) kan derimot ikke gjøres om til (1, 1) i et trekk
og er en vinner. Tilsvarende er alle situasjoner på
formen (n, n) vinnere da man kan «kopiere»
motstanderens trekk og holde «balansen» med like
mange i hver haug. Før eller siden må motstande-
ren overlate deg en null-k-situasjon.

Tilsvarende kan vi tenke om situasjoner med
tre, fire, … mange hauger. Vi kan jobbe «i revers»
og finne at for eksempel (1, 2, 3), (1, 4, 5), (1, 6, 7)
og (2, 4, 6) alle er vinnere.

I kartleggingen av vinnerne så jeg et slags mønster,
for eksempel er alle tre-bunkere på formen (1, 2n,
2n+1) vinnere. Det samme for (3, 4n+1, 4n+2) og

1 2

3
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16 8 4 2 1

3 0 0 0 1 1

5 0 0 1 0 1

7 0 0 1 1 1

x 1 0 1 1 0

23 1 0 1 1 1

Sum 2 0 4 4 4
16 8 4 2 1

3 0 0 0 1 1

5 0 0 1 0 1

7 0 0 1 1 1

28 1 1 1 0 0

23 1 0 1 1 1

Sum 2 1 4 3 4

for (6, 8n+3, 8n+5). Vinnerne så ut til å gruppere
seg på en måte som hadde med toerpotenser å
gjøre.

Eksempel:
Følgende situasjon er gitt: 3, 5, 7, 28, 23. Vi skriver
opp disse i en tabell som viser hvilke toer-potenser
som inngår for hvert tall.

For å få til en vinner, må alle summene være par-
tall (0 i to-tallsystemet). Da sier vi at det er balanse.

Vi ser det er ubalanse i 8-er blokka og 2-er
blokka. Tallet 28 er det eneste tallet som har en 8-er.

Pyramiden

Henrik Kirkegaard, lærer ved Flisnes
skole, Ålesund

Dette spillet er for to spillere. Spillerne fjerner etter
tur 1, 2 eller 3 streker (eller pinner) om gangen i
samme rekke og ved siden av hverandre. Han som
får siste strek har tapt.

Strekene (eller pinnene) skal plasseres i en «py-
ramide»:

Begrepsforståelse, telling

❀

Dere trenger seks pinner eller fyrstikker.

Kommentar:
Dette er en annen variant av spillet Nim. Legg
merke til at her er det om å gjøre å ikke ta siste
pinne. Dessuten må pinnene ligge ved siden av
hverandre. Prøv om dere kan finne strategien for
dette spillet!

Vi endrer tallene i denne raden slik at vi får partall
som sum for hver blokk:

Det vi ønsker å stå igjen med er tallet x = 16 + 4 +
2 = 22, vi tar altså ut 28 – 22 = 6 fra haugen med 28
i og har skaffet oss balanse og dermed seieren.

Vi har sett at vi finner vinnerstrategien ved å be-
trakte binærutviklinga til tallene (tallene i totall-
systemet). Kunne vi like gjerne ha brukt 3-tall-sys-
temet eller enda bedre titallsystemet som vi er vant
til å regne med?

Så håper jeg mange løper og kjøper fyrstikker
med det samme! Måtte alle vinne!
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På slutten av attenhundretallet og begynnelsen av
nittenhundretallet, var det veldig populært med
geometriske puslespill. Det ble gitt utfordringer til
leserne av populære pusletidsskrifter. Puslisten
Earnest Dudeney var opptatt av hvordan kjente
geometriske figurer kan klippes i biter som kan

Geometriske puslespill
settes sammen til en annen kjent geometrisk figur.
Vi skal presentere noen av puslespillene her. De kan
gis til ulike aldersgrupper, og jeg skal antyde hvor-
dan de matematiske utfordringene kan tilpasses
det riktige nivået.

Fra rektangel til kvadrat

1. utfordring
Del opp et rektangel på 4×9 ruter i to biter, slik at
det kan settes sammen til et kvadrat.

❀  og ❀❀
Klipp ut de to brikkene på forhånd og be elevene
pusle både et rektangel og et kvadrat med de to
brikkene.

Løsning:
Del opp rektangelet slik:

og sett sammen bitene slik:

2. utfordring:

Del opp et rektangel på 2×5 ruter i tre biter, slik at
bitene kan settes sammen til et kvadrat.

Geometriske former

❀ til ❀❀❀

Dere trenger ruteark.

Geometriske former, konstruksjon av
irrasjonale størrelser, trekantberegninger

❀❀❀❀

Dere trenger ruteark, passer og linjal.
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Denne er adskillig vanskeligere enn den første.
Selv i videregående skole må elevene sannsynligvis
få noen hint for å klare å løse oppgaven.

Alternativt: ❀ til ❀❀❀

Klipp ut de tre brikkene på forhånd og be elevene
pusle både et rektangel og et kvadrat med disse
brikkene. De eldste elevene kan få i oppgave å be-
vise at det de kommer fram til virkelig er et kvadrat.
De yngre elevene kan måle og sjekke om sidene er
omtrent like lange.

Løsning:

Dette rektangelet har areal 10. Da må sidene i kva-

dratet være 10 . Konstruer ei linje med lengde

10 , f.eks slik:

1

3

10

Ved bruk av Pythagoras’ setning ser vi at hypote-

nusen i denne trekanten er 10 . Lengden av dette

linjestykket brukes til å dele opp rektangelet slik:

10

10

2 2

5 10-

5 10-

x

Nå har vi tre brikker som kan pusles sammen til

et kvadrat med side lik     10 . Vi må vise at side-
kantene som er sammensatt av to ulike brikker,

også har lengde 10 . Vi benytter at de to trekan-
tene er formlike. Katetene i den store trekanten er 2

og 10 . Vi kaller linjestykket markert med pil for
x. Den andre kateten i den lille trekanten har lengde

( 5 10- ). Vi må vise at x + =2 10 . Da kan vi
sette opp forholdet mellom samsvarende sider i
trekantene slik:

x

2

5 10

10
=

–( )

som gir

x

x

=
– ·

· =
· – ·

=
– · ·

= –

+ =

( ) ( )

( )

5 10 2

10

10

10

5 10 10 2

10

10 2 5 2

10
10 2

2 10

10

10

x

x

2

2

(forts. fra side 21)

hvert vil de oppdage at det er trekanttallene som
angir hvor mange mulige svar det blir.

Det går også an å la det være lov til å peke på
samme tallet med begge hendene. Da blir det neste
trekanttall som angir antall ruter det må være på
brettet (som selvsagt ikke alltid kan ha form som
et kvadrat).

Spillet kan varieres på mange måter, for ek-
sempel:
– bruk sum, differens eller kvotient i stedet for

produkt
– bruk heltall av passende størrelse
– bruk brøk
– bruk to rekker det skal pekes på, tall i den ene

rekka og prosent i den andre
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Nils Kristian Rossing og Ingvill Holden,
NTNU
I 1907 ga Dudeney ut en bok som het The
Canterbury Puzzles. Der presenterte han følgende
problemstilling: Er det mulig å dele opp en like-
sidet trekant med rette kutt slik at bitene kan settes
sammen til et kvadrat?

Han løste oppgaven selv, og viste at det går an
med så få som fire biter. Ved å starte med en like-
sidet trekant, kan elevene selv konstruere kuttene
med passer og linjal.

For yngre elever kan læreren lage ferdig brikkene.
Da blir oppgaven:

Sett sammen disse fire bitene til
a) en likesidet trekant
b) et kvadrat.

Nyttige tips til elevene:
– Let etter «trekantvinklene» (60°) på de

ulike puslebrikkene .
– Let etter de rette vinklene som utgjør

hjørnene.

Oppgaven blir mer utfordrende hvis du bare sier at
brikkene kan legges sammen på to forskjellige må-
ter som hver gir to velkjente geometriske figurer.

Jeg har prøvd dette puslespillet for alle alders-
grupper. Det er veldig interessant å se hvordan
ulike personer går fram, nesten uavhengig av alder.
Det som er felles for alle, er gleden og stoltheten
som lyser av dem når de får det til!

Dudeneys triangel

Geometriske former, konstruksjon

❀ og ❀❀ hvis brikkene er laget på forhånd

❀❀❀ og ❀❀❀❀ hvis elevene selv skal
konstruere brikkene

Dere trenger passer og linjal.

A J K C

B

H

D

M

L

G E

F

Trekanten kan konstrueres på denne måten:

Tegn en likesidet trekant ABC i passende størrelse.
La punktene D og E dele siden AB og BC i to like
deler. Trekk en linje mellom A og E og forleng
denne til F slik at EF er lik BE. La punktet G dele
linjen AF i to like deler AG og GF. Med G som sen-
trum, slå en sirkelbue som går gjennom både A og
F. Denne buen skjærer forlengelsen av linjen EB i
punktet H. Med punktet E som sentrum, slå en
sirkelbue gjennom punktet H som skjærer linjen
AC i pnktet J. Dra linjestykket JE. Finn et punkt K
på linjen JC som ligger i avstand BE fra J i retning
C. Nedfell normalene fra punktene K og D til linjen
JE. Disse normalene treffer linjen JE i punktene M
og L.

Trekanten er nå delt opp i fire mindre deler.
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Mål for spillet:
Å være den siste som legger på en brikke.

Forberedelser:
Gi elevene i oppgave å finne alle kombinasjoner av
5 kvadrater, der hvert kvadrat deler en hel side
med minst ett annet kvadrat. Dette kalles
pentomino. To pentominoer er like hvis de dekker
hverandre fullstendig ved speiling, vridning eller
parallellforskyvning.

Klipp ut brikkene (eller lag dem på sløyden i tre
eller tykk papp). De tolv ulike pentominobrikkene
er tegnet nedenfor. Spillebretter er et ruteark med
8×8 ruter, like store som kvadratene i
pentominobrikkene.

Beskrivelse:
To eller flere spillere spiller sammen med ett
pentominosett og ett spillebrett. Spillerne legger i
tur og orden en selvvalgt pentominobrikke på

spillebrettet. Den kan legges hvor som helst, bare
den ikke overlapper en annen brikke. Taperen er
den som ikke kan legge på en brikke når det er
hans eller hennes tur. Hvis det blir plass til alle tolv
brikkene, er den som legger på siste brikke vinne-
ren.

Kommentar:
Spillet vil vare i minst fem og høyst tolv trekk.
Nedenfor har vi illustrert hvordan fem brikker kan
stenge for resten av brikkene.

Dette spillet har flere åpninger enn sjakk, og det er
vanskelig å finne en vinnerstrategi. Først i 1994
klarte Hilarie Orman å vise at første spiller kan
vinne.

Amerikaneren Solomon W. Golomb «fant
opp» polynominoer i 1953. De enkleste kjenner vi
som domino. Deretter har vi trimino (tre kvadra-

Golombs spill

Rotasjons-, translasjons og
refleksjonssymmetri, geometriske former

❀ til ❀❀❀❀

Selve spillet passer for alle, forberedelsene
passer fra 6. klasse og oppover.
Dere trenger et spillebrett med 8×8 ruter og
12 pentominobrikker (se nedenfor). Dette
lages av ruteark med ruter på 2×2 cm.
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ter satt sammen), tetromino (fire kvadrater) og
pentomino. Prøv å lage alle! Slik kan vi fortsette
oppover, til større og mer kompliserte sammenset-
ninger av kvadrater.

Senere har mange små og store matematikere
studert disse geometriske objektene. Matematike-
ren og spaltisten Martin Gardner brakte ideen ut til
det brede lag av matematikkinteresserte over hele
verden ved å skrive om det i Scientific American i
1957. Men Golomb var ikke den første som inter-
esserte seg for disse geometriske formene. Den
kjente engelske oppfinneren og puslisten Henry
Ernest Dudeney skrev om dette i 1907, og på tretti-
og førtitallet presenterte de oppgaver og problem-
stillinger om pentominoer i et britisk tidsskrift om
puslespill og problemløsningsoppgaver. Men nav-
net pentomino er introdusert av Golomb.

Foruten Golombs spill, er det en masse andre
interessante puslerier å prøve seg på. Utfordre elev-
ene til å lage rektangler av ulike størrelser. Med alle
tolv brikkene er det mulig å lage rektangler på
6×10, 5×12, 4×15 og 3×20 ruter. Den siste er den
vanskeligste. Figuren nedenfor viser den eneste løs-
ningen, med unntak av den du får ved å rotere det
skraverte feltet 180° .

Det er også mulig å bruke alle brikkene til å lage
en forstørret utgave av hver av de tolv brikkene.

Disse puslespillene kan gjøres til lag-
konkurranser, der vinnergruppa er den første til å
finne en løsning. Løsningen må presenteres for og
godkjennes av de andre gruppene.
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En modell for en lek- orientert undervisning.
Konsekvenser for læring.

Innledning

Artikkelen presenterer en didaktisk modell for un-
dervisning i de første årene i grunnskolen. Model-
len bærer i seg ideen om en undervisning basert på
verksteds aktiviteter og stasjonsundervisning, med
Vygotsky’s virksomhetsteori som det teoretiske ut-
gangspunkt. I artikkelen vil vi også diskutere
Bruner’s didaktiske stillas begrep som rammeverk
for å forstå hvordan en lekpreget undervisning
kan virke som redskap for barns læring.

Da en av forfatterne har lang erfaring i å bruke
modellen i begynneropplæringen, vil eksemplene
utledes fra hennes erfaring.

Elevsentrert undervisning og prosjektarbeid er
viktige idealer som settes som basis for undervis-
ning i engelske og norske læreplaner. Vi presenterer
læringskarusellen som en mulig måte å arbeide mot
noen av læreplan målene, og vi drøfter modellen
fra to teoretiske perspektiver. De to perspektivene er
virksomhetsteorien, utviklet av den russiske psyko-
logen Lev Vygotsky (Vygotsky 1978), og det
didaktiske stillas begrepet introdusert av Brunner i
samarbeid med Wood,og Ross (Wood, Bruner og
Ross 1976)

Et glimt inn i en pedagogisk sirkel

Elevene og læreren sitter i en sirkel. På tavlen har

læreren plassert en fargerik papirsirkel, som er delt
inn i seks områder som representerer seks forskjel-
lige aktiviteter. I hver del er det et bilde av en aktivi-
tet. Læreren har valgt aktivitetene ut fra den faglige
plan for klassetrinnet.

Det er legoklosser, dukkehus, papir og blyant,
sand, bøker og pc. Hver aktivitet i sirkelen har et
nummer som forteller hvor mange elever som kan
delta, og barna blir bedt om å velge aktiviteter med
urviseren, en om gangen, ved å plassere små mer-
kelapper med navnet sitt på det området de har
valgt. Det er sjelden dette gir grunn til klager, kan-
skje barnas mål om å delta i aktiviteten, er sterkere
enn deres ønske om en konkret aktivitet?

En gruppe er «full» når det er seks deltagere, i
andre aktiviteter kan det bare delta fire. Max delta-
gere markeres ved tall . Snart kan elevene fortelle
når hver av gruppene har seks deltaker, eller når de
har fire, de vil raskt regne ut når der er ledige plas-
ser.

Timen begynner

«Tamia, hva velger du?» «PC-en.» «Ok, kom og
sett navnet ditt på sirkelen».

«Og du John?» «Jeg har lyst til å arbeide i san-
den.» Etter en stund blir Nicholas, som det sy-
vende barnet som ønsker PC-en, fortalt av grup-
pen at det ikke er plass til ham. «Hva ønsker du å
gjøre i stedet, Nicholas?» «Ingenting … jeg hadde
lyst på PC-en, men … jeg ville likt å leke med John,
jeg velger sanden.»

Heather Harvey og Nora Lindén

Læringskarusellen
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Etter en kort stund arbeider alle 28 barna med
de valgte aktivitetene, i aktivt samarbeid. Når
Nicholas etter en stund ser at Tania har forlatt PC-
en, går han til tavlen, tar navnet sitt fra sand-
området og plasserer det på den tomme plassen på
PC-området. Han kan følge sitt første mål, og i
mellomtiden har han deltatt i bygging av en
landsby i sandkassen, mot et annet av sine mål, å
arbeide sammen med John. Ved muligheten til å
forandre aktivitet, har han frihet til å følge sine
egne mål.

Læreren foretar valg når det gjelder hvordan
hun vil fordele sin oppmerksomhet ut fra det
barna har behov for. I en differensiert undervis-
ning vil læringskarusellen være med på å sikre elev-
ene tjenlige læringssituasjoner, ut fra den enkelte
elevs interesser og forutsettinger. De faglige emnene
er bestemt, men arbeidsmetode og variasjon
innenfor materiale bestemmes av elevene selv. Hva
når en elev ikke ønsker å skifte aktivitet, når det
bare er sanden som trekker? Dette løses ofte ved at
andre barn peker på at «Sarah, du har lekt med
sanden i hele dag, nå er det min tur. Du kan gå til
PC-en, det er plass der.»

Med bakgrunn i våre erfaringer som pedagoger
er vi opptatt av å lære om hvordan barns egne
mål kan være et viktig hjelpemiddel for læring.

Virksomhetsteori som et teoretisk
rammeverk

Som et teoretisk rammeverk vil vi anvende
Vygotskys virksomhetsteori. Vygotsky utviklet en
teori om barnet som et aktivt individ. Grunnlaget
for aktiviteten er i følge hans teori, barnets mål og
motivasjon. Lærerens forpliktelse blir å støtte må-
let på en måte som hun finner fruktbar. Måten
unge elever lærer på, er gjennom å utforske mulig-
hetene i prosjektene rundt omkring.,

Karusell-modellen

I aktivitetene i karusellens sirkel er det strukturerte
leke-aktiviteter for matematikk, språk, kunstfag,
altså hele spekteret fra læreplanen, som vi finner i
grunnskolen. Ordet leke er satt i kursiv, for å peke

på betydningen av at leken har et faglig mål i tillegg
til å være barnets viktigste uttrykksmåte for inter-
esse og virketrang. Det kan være at noen vil reise
innvendinger mot denne bruk av begrepet lek.
Dette er ikke gjenstand for vår drøfting av model-
len i den foreliggende artikkel.

Læringskarusellen kan bli brukt helt fra den
første dagen på skolen. Vi har erfart at elevene
raskt føler seg trygge over å vite hva som skjer og
hvordan det skal skje. Til å begynne med er elevene
i første klasse nølende med å gå til tavlen for å
sette navnene i sirkelen. De forstår kanskje ikke teg-
nene på sirkelen, men reglene er snart oppfattet, og
de bruker modellen naturlig i klassesituasjonen.
Elevene samarbeider selvstendig, og læreren får
frigjort tid til å støtte de barna som ber om hjelp,
eller som hun ser trenger mer støtte.

Fra tid til annen velger barna selv nye aktiviteter
for karusellen, og sirkelen endres i takt elevenes ut-
vikling. Vanskelighetsgraden som er lagt inn i de
ulike aktivitetene øker, og har som mål å øke bar-
nas mestring …

Karusellmodellen gir gode muligheter i
matematikkundervisningen

I første klasse har vi ikke tradisjon for å ha en helt
fullstendig time med norsk eller matematikk. Gjen-
nom modellen lærer elevene å forstå betydningen
av at arbeidet i klasserommet skal være et rolig og
konsentrert arbeid. Mestring av en slik arbeids-
form øves opp gjennom korte perioder med akti-
viteter som tegning, lekeskriving og matematikk.
Gruppene organiseres etter elevenes valg av aktivi-
tet, og det er lærerens oppgave å legge til rette for
matematikkaktiviteten. Ved hjelp av en to-lærer,
eller en assistent slik tilfelle er i klassen, lykkes det å
gi en undervisning som er relevant i forhold til
både elevens interesse og faglige mål. Etter bare
femten minutter med en lærerstyrt aktivitet , som
virker som en introduksjon til en ny aktivitet, er
gruppen enda ivrigere etter å gå tilbake til karusel-
len, hvor matematikkoppgavene fortsetter som en
naturlig og nødvendig forlengelse. Det kan være
bygging med lego eller beregning av volum av
sand. Resultatene skrives opp etter hvert som
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skriveferdigheten oppøves, fra det å skrive en strek
for hver kopp til seinere på året å skrive et 5-tall
når det er fem kopper.

Marit Johnsen Høines (Johnsen Høines 1996)
bruker begrepet grublis om elevenes arbeid i det
matematiske klasserommet. Å gi elevene mulighe-
ter til å skape sine egne mentale problemer, og lage
strategier for å løse dem med sine egne ord eller
gjennom sine egne prosjekter, engasjerer elevene i
læringsprosessen. I forsøket på å løse problemene
arbeider elevene med vanskeligere oppgaver enn
hva som er planlagt ut fra læreplanen eller satt på
timeplanen. På grunn av muligheten til å tenke i
sitt eget språk, bruke sine egne interesser som en
motivasjonsfaktor, utvikler elevene matematikk-
kunnskaper gjennom en lekpreget virksomhet.

I følge Vygotsky er barn i stand til å velge aktivi-
teter som er riktige for dem når de blir ledet av et
mål og en motivasjon. Dette er særlig relevant der
hvor elevene er trygge i en situasjon, og har over-
sikt. Læringskarusellen gir elevene et redskap til å
fortsette mot nye utfordringer, og elevene er i stand
til å utvikle ny mestring gjennom deres virksomhet
i modellen. Vi har alle sett elever som kjeder seg et-
ter en stund med skoleaktiviteter. Dette skjer ofte
når elevene deltar i aktiviteter i klasserommet uten
å se meningen med arbeidet, eller hvilken betydning
arbeidet har. Edwardsen (1981) sier at elevene blir
som kameleoner, og tar det som en selvfølge at de
må gjøre det som læreren sier, bli lik læreren, og
spør ikke om mulighet til å få følge sine egne valg.
Mangel på frihet til å velge kan gjøre oppgaven
kjedelig, elevene blir avhengig av læreren for å finne
nye oppgaver eller læringsaktiviteter.

Den proximale utviklingssonen

Utviklingen av kunnskap som et tankeredskap er
viktig i Vygotskys teori. Elevene skal tilegne seg nye
kunnskaper i skolen, og gjennom virksomhetene
utvikles ny kunnskap. Kunnskapen blir på samme
tid en forutsetning for aktiviteten og et resultat.
Eleven bruker kunnskapen til å tilpasse seg sam-
funnet, og til å utvikle samfunnet. Når Vygotsky
utviklet sin teori om utviklingssonene, åpnet han
opp for en didaktisk tilnærming for å forstå barns

læring. Vygotsky definerer to soner i barnets
kognitive utvikling. I den første sonen, den aktuelle
utviklingssonen hos barnet, er barnets kunnskaper
og ferdigheter allerede utviklet som et resultat av
tidligere utviklingssoner. I denne sonen observerer
vi hva barnet allerede mestrer. Han definerer imid-
lertid en annen sone, antagelig mer viktig for læ-
ring, som han beskriver som den proximale
utviklingssonen, hvor barnet er i stand til å løse
problemer i samarbeid med jevnaldrende eller med
støtte av voksne, som for eksempel læreren.

Stillas om barns læring

Vygotsky beskriver ikke videre sitt begrep «støtte»
som fortsetter å være diffust inntil Bruner innfø-
rer det didaktiske begrepet «stillas» i 1976 (Bruner
et al 1976). Bruner hevder at begrepet proximal
utviklingssone inneholder et paradoks. Vygotsky
drøfter den proximale utviklings sone som om
barnet har mulighet til å kontrollere en aktivitet det
i virkeligheten ikke mestrer. En bevisst kontroll er
bare mulig etter at mestring er oppnådd, og barnet
har tilegnet seg passende kunnskap i forhold til
oppgaven. Som en løsning på dette teoretisk vik-
tige problemet skulle vi fokusere på målet for akti-
viteten og ikke redskapene. Hvis støtten, eller stilla-
set er rettet mot målet for aktiviteten, vil støtten til
oppgaven hjelpe barnet til å lykkes i å arbeide be-
visst mot ny mestring. Linden(1994) viser hvor-
dan ny mestring blir mulig gjennom en slik støtte
til barnas mål.

Læringskarusellen skaper en atmosfære av
samarbeid i klassen

Som rammeverk rundt karusell modellen brukte vi
National Curriculum (i England) og L97 (i
Norge). L 97 fastsetter at Opplæringen skal gi elev-
ene et ønske om liv, nok mot til å handle og til å
bruke og utvikle ny kunnskap (L97. Generell del
11).

I dette pedagogiske paradigmet passer modellen
med læreplanens hovedidé. Læreplanens bruk av
betegnelsen det skapende mennesket (L97:11) og
mennesket søker etter mening i livet (L97: 9) invite-
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rer norske lærere til å se nærmere på karusell-
modellen.

Måten modellen virker på er at elevene støtter
hverandres aktiviteter. I gruppeleken, eller aktivite-
ten lager de sine egne mål for virksomheten. I noen
tilfeller vil elevene utvikle nye «mål» eller ny inter-
esse for en av de andre aktivitetene i sirkelen, som
vi så i tilfellet med Nicholas. I disse tilfellene forla-
ter eleven aktiviteten og går over til noe annet. Der-
med får et annet barn muligheten til å gjøre det
samme. Elevene synes å være seg dette bevisst og
hjelper hverandre til å følge sine egne mål eller øn-
sker.

I situasjoner der læreren ber elevene om å bytte
til en annen aktivitet, vil ordren bli oppfattet som
et inngrep. Vi kan se at interessen for aktiviteten
svikter, og leken utvikler seg på en mindre fruktbar
måte. Den voksne virker i disse tilfellene ikke som
et stillas rundt elevenes aktivitet.

Vi kan identifisere to former for stillas i klasse-
rommet. I et tilfelle er det der hvor læreren støtter
prosjekter som eleven har startet selv, eller er opp-
tatt med, kalt en A-situasjon. Den andre finner vi
der hvor læreren introduserer sine prosjekt for
elevene, og støtter elevene sitt arbeid med disse, kalt
en B-situasjon. Lærerens rolle er å engasjere elevene
i læringsaktiviteter, og få dem til å utvikle ny kunn-
skap. Målet med læreplanen formidles av læreren.
Vi kjenner alle av erfaring de gyldne øyeblikkene
når våre elever uttrykker initiativ og engasjement i
skolearbeidet. Eller situasjoner hvor en elev roper
«Jeg har det, jeg forstår …, jeg får det til …
(Harvey H. og Linden, N.) Hvis vi betrakter
karusellmodellen som en mulighet for å tilrette-
legge for A-situasjoner, og ser at aktivitetene resul-
terer i rop som dette, har læreren gjort en god
jobb med å støtte elevens læring. Når en elev erfarer
at hun mestrer aktiviteten, som for eksempel når
hun løser et problem hvor hun skal måle en
lengde, eller ved å bygge et hus med lego, trenger
hun ikke lenger støtte. Stillaset kan nå bli flyttet til
nye områder for læring, eller bli overført til nye
elever som trenger støtte.

I modellen er A- og B-situasjonene nær ved å
smelte sammen, som vi har sett i eksemplet hvor
Nicholas måtte velge den nest beste aktivitet. De

mangfoldige ulike målene til den unge eleven hjalp
barnet i situasjonen.

Avslutning

Teori kan være en god veiviser for praksis. Teori
viser retning for praksis, hvilke strategier vi skal
utvikle. Når en lærer griper en teori som en basis
for praksis kan det være fordi den teoretiske struk-
turen eller begrepene gir gjenklang hos henne.
Strukturen passer med erfaringene og ideene til
læreren. Vi gjenkjenner oss selv i teorien, gjennom
teorien kan vi gjenkjenne karakteren av våre erfa-
ringer, og ideene vi har utviklet, og teorien kan vise
oss noen muligheter. Teorien virker som en modell
eller et bilde på virkeligheten, eller i den pedagogiske
sammenhengen, klasserommet.

Som lærere ber vi ofte elevene om å arbeide
med en oppgave med det for øyet å gjøre den fer-
dig, fordi vi trenger dette synlige tegnet på at elev-
ene arbeider. Gjennom bruk av læringskarusellen
er hele arbeidets karakter endret og vi finner mer
selvstendighet i elevenes arbeid. Det meste av arbei-
det blir gjort i små grupper, det er aldri en mengde
arbeidsark å ordne vekk. Hvis det er skriftlige ar-
beider, legger elevene det i hyllene på slutten av ak-
tiviteten.

Vår hensikt med denne artikkelen har vært å
drøfte en modell for praksis, utviklet i grunnsko-
len. Vi kjenner igjen prinsippene fra norsk
verkstedsundervisning og tilrettelegging for en
praksis med stasjonsundervisning. Målet med
læringskarusellen har vært å utvikle en pedagogisk
strategi som kan utvikle elevenes læring gjennom
en lekpreget aktivitet.

Modellen tar vare på viktige sider ved elevenes
behov for støtte til læring og utvikling. Det er en
fordel for læring hvis eleven kan få mulighet til å
følge sitt eget mål og interesse, til å erfare sin egen
mestring, eller at hennes valg er respektert som viktig
i lærings situasjonen. Det er også en fordel hvis
eleven erfarer utfordrende situasjoner hvor støtte
behøves, og kan utvikle ny mestring ved hjelp av
denne støtten. Læringsmodellen representerer begge
disse mulighetene, og har vist seg å være et fruktbart
didaktisk redskap i begynnerundervisningen.
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Verk som er vurdert tidligere:
Cappelen: Sinus i Tangenten 4/2000
Aschehoug: Matematikk i Tangenten 1/2001
NKS-forlaget: Eureka i Tangenten 1/2001

Vi er nå kommet til vurderingen av de to siste lære-
bøkene for femtimerskursene i matematikk på
grunnkurs i videregående skole. Vi følger samme
mal som ved de tidligere vurderingene, og legger
mest vekt på de temaene som er nye i disse kur-
sene.

Vurdering av lærebøker

Formel og fakta

Forlag: Gyldendal
Forfattere: Karl Erik Sandvold, Stein Øgrim,
Paul Jasper

Verket består av:
· 1M med oppgaver, 247 sider. Pris 298,–
· 1X med oppgaver, 171 sider. Pris: 210,–
· 1Y med oppgaver, 168 sider. Pris: 210,–
· Bruk av lommeregner Texas TI-83, 20 sider.

Gratis
· Bruk av lommeregner Casio CFX-9850, 20

sider. Gratis
· Brukerkontakt. Informasjonspakke som

distribueres gratis til skoler som bruker
verket.

Beskrivelse av verket.

Verket skiller seg først og fremst fra de tre vi har
vurdert før i måten bøkene er oppdelt på. Her er
det en bok for hver modul, men denne inneholder
både lærestoffet og oppgavesamlingen. Dette gjør
at tema som er felles for X og Y-modulen ikke
nødvendigvis er framstilt likt for de to elev-
gruppene, noe vi tror spesielt Y-elevene kan ha
glede av. Lommeregnerstoffet er så å si fraværende
i lærebøkene fordi det er laget et eget hefte for to
lommeregnertyper. Ellers har verket en innbydende
og ryddig layout og er skrevet med et elevvennlig
språk.

Bøkene har myk perm og de er trykt i farger.
Det er ingen merking av orienteringsstoff/tilvalgs-
stoff. Oppgavene kommer etter hvert i avsnittene,
og det er en side med kontrolloppgaver etter hvert
kapittel. Disse er fullstendig løst i fasitdelen av
boka. Det er et sammendrag etter hvert kapittel.
Læreplanmål som tas opp står ved innledningen
til hvert kapittel, og kapitlene avsluttes med et his-
torisk avsnitt. Disse kan fungere som et godt ut-
gangspunkt for prosjektarbeid. Oppgavesamlingen
er nivådifferensiert med to nivå på oppgavene.
Verket har et stort og variert oppgavetilfang.

Brukerkontakt sendes normalt til brukerne to
ganger per år, men dette skoleåret blir det tre. Den
første inneholder korte omtaler av de ulike kapit-
lene i lærebøkene. En sier litt om valg som ble gjort
da lærebokteksten ble skrevet og gir læreren noen
praktiske tips. Det er også tips om differensiering.
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Læreplantolkningen er dermed utdypet noe. Prø-
ver til hvert kapittel, terminprøver, forslag til tem-
poplan og teksten fra lommeregnerheftene fins
også i brukerkontakten.

Tema som er nye i læreplanen for
matematikk på grunnkurs.

Mål 4: Geometri
De første tre avsnittene av dette kapitlet omhandler
for elevene velkjente temaer som areal, volum og
formlikhet. Språket er som ellers lett og ledig, og av
praktiske eksempler er det mange. Begrepet lineært
forholdstall innføres i forbindelse med formlikhet.
Som i Sinus anvendes dette senere i sammenlikning
av areal av formlike figurer.

Sammenliknet med de tre første avsnittene er
trigonometridelen knapp i omfang. En årsak til
dette, er at Formel og Fakta velger å introdusere
cosinus, sinus og tangens samtidig. Fra et pedago-
gisk ståsted synes vi denne bokas tilnærming er
heldig.

Når det gjelder det nye læreplanmålet om
kjeglesnitt, har Formel og Fakta vektlagt «praktiske
anvndelser» og «deres rolle i utviklingen av vårt
verdensbilde» framfor «formelregning». Det er
mange gode eksempler, men slik de framstår her,
kreves det mye av elever og av lærer for å gå i dyb-
den. Kanskje noen vil finne idéer til prosjektarbeid
her? Keplers lover er utførlig behandlet, både i tekst
og oppgaver.

Kapitlet avsluttes med det fine avsnittet «Geo-
metri og historie». Her behandles blant annet de
tre klassiske konstruksjonsproblemene, <pi>, og
ikke-euklidske geometrier.

Mål 5: Sannsynlighetsregning
Formel og Fakta introduserer sannsynlighet som
relativ frekvens i det lange løp. De venter med de
mer tradisjonelle «Trekk et kort»- og «Kast en ter-
ning»-eksemplene til det andre avsnittet, hvor uni-
form sannsynlighetsmodell presenteres. Aksio-
mene for en sannsynlighetsmodell er fint uthevet i
en lettfattelig form. Lærebøkene har valgt ulike
løsninger i valg av notasjon i dette lærestoffet.
Formel og Fakta velger å bruke de mengde-

teoretiske symbolene <union> og <snitt>,
<Astrek> for «ikke A» samt A|B  for «A gitt B».
Det er fint at den matematiske betydningen av or-
dene «og» og «eller» er uthevet. Som de andre ka-
pitlene avsluttes dette med et avsnitt om historisk
stoff. Her er det mye artig å gripe fatt i.

Mål 6: Geometri II
Kapitlet starter med flislegging. Beregning av kant-
vinkelen i mangekanter vises og konstruksjon av
mangekanter forklares nøye. Når det gjelder flate-
fylling, tar en bare opp semiregulære mønstre.
Kanskje elevene kan finne flere mønstre enn de 8
semiregulære ved å prøve seg fram?

Verket bruker fibonaccitallene som innfallsport
til det gylne snitt. Konstruksjonen av femkant og
pentagram kommer helt til slutt sammen med
konstruksjon av gylne rektangel. Dette synes å være
fornuftig da en godt kan eksperimentere med disse
formene uten nødvendigvis å mestre konstruksjo-
nene.

Spiraler tegnes både ved hjelp av et papptrapes,
ved å beregne punkt ved hjelp av polar-
koordinater, på lommeregner og med utgangs-
punkt i tallfølger. Fraktaler innføres med utgangs-
punkt i Koch-kurven. Det er til og med vist hvor-
dan en kan lage den ved konstruksjon.

Mål 7 og 8: Praktisk bruk av funksjoner og algebra
Her har vi sett på to tema: Logaritmer og datering
av historisk materiale. Det forklares hva logaritmer
er, blant annet ved hjelp av grafen til 10x. Den
regneregelen som behøves for å løse
eksponentiallikninger sannsynliggjøres med et ek-
sempel.

Datering av arkeologiske funn innledes med et
avsnitt av halveringstid for radioaktive isotoper.
Det brukes en formel der 1/2 inngår, og en
sannsynliggjør at formelen er riktig. For nedbry-
ting av <^14_6C> brukes samme formel.

Framstillingen av disse to temaene er identisk
for X- og Y-modulen.

Mål 9: Funksjonslære
Gjennomsnittlig vekst innføres med utgangspunkt
i vekstkurven til en plante. Momentan vekst innfø-
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res ved at en beregner stigningstallet til en på øye-
mål inntegnet tangent. Så går en over til å vise
hvordan dette gjøres på lommeregner ved først å
beregne gjennomsnittlig vekst for et svært kort
tidsintervall, og dernest bruke derivasjons-
funksjonen.

Tilsvarende beregnes areal under funksjons-
grafer ved å først summere areal av rektangler og
dernest la rektangelbredden bli mindre, for så å
bruke integrasjonsfunksjonen på lommeregneren.
Boka går langt i bruken av matematisk notasjon
og matematiske begrep. For eksempel innføres
både derivasjons- og integrasjons-symbolet. Ka-
pitlet «Vekst og logaritmer» er plassert etter avsnit-
tet om momentan vekst. Dermed kan en bruke de-
rivasjon til å analysere vekstfunksjoner. Et avsnitt
som omhandler logististisk vekst illustrerer dette.

Teknologiske verktøy.
Lommeregnerstoffet er samlet i et eget hefte; ett for
Casio og ett for Texas. Heftene kan kopieres fritt til
elever som bruker bøkene. Lommeregneren er
nevnt i læreboka på de helt sentrale stedene. Som i
de andre verkene er hovedvekten lagt på lomme-
regneren når det gjelder teknologiske verktøy. For
de som er interessert i programmering er det med
BASIC-kode for et program som tegner en
bregne-fraktal. Det oppfordres til bruk av tegne-
program på datamaskin for flislegging. Dette er en
god idé, men prøv ut tegneprogrammet først.
Tegneprogrammet må enkelt kunne tegne ulike
mangekanter med like lang side, og det må kunne
rotere mangekantene.

Konklusjon

Bøkene er tiltalende og godt gjennomarbeidet.
Oppdelingen av verket gjør det dyrt for elever å
bytte modul, og erfaringen fra 1MA tilsier at en del
elever gjør det. Om fylkeskommunene går over til
utlånsordninger av lærebøker, faller dette proble-
met bort. Da vil fordelen med å ha tekst og opp-
gaver samlet veie tyngre.

Beskrivelse av verket

Forfatteren har valgt å dele opp slik at eleven tren-
ger to lærebøker. Oppgavene er integrert i lære-
boka slik at en ikke trenger egen oppgavesamling.
Lærebøkene framtrer som svært omfangsrike, og
innholdet avviker en del fra de andre verkene som
er utgitt til 1MX/Y. To ting slår oss når vi går gjen-
nom verket: Det er sentrert rundt gamle
eksamensoppgaver og forfatterens interesse for
matematikkens historie. Det er tatt med mye
repetisjonsstoff. Mye går ut over det som nevnes i
læreplanen i 1MX/Y. Deler av læreplanmål man-
gler. Teksten er imidlertid krydret med smakebiter
fra matematikkens historie. Vi synes nok at bøkene
er rotete. Det er vanskelig å skille mellom
repetisjonsstoff, stoff en må kunne, «matematisk
krydder» og stoff for spesielt interesserte.

Lærebøkene er trykt i svarthvitt. Det er ingen
nivådifferensiering av oppgavene, sidenummere-
ringen er komplisert, indeks mangler og lære-
planen er ikke med i boka. Regler og viktige algorit-
mer er ikke tydelig framhevet. Det er ingen sam-
mendrag.

Løsninger av øvingsoppgavene i Pytagoras-
bøkene har et enormt omfang. Den inneholder

Arven fra Pytagoras

Forlag: Matematikkforlaget

Forfatter: Ole Petter Jensen

Verket består av:
· Arven fra Pytagoras 1M, ca. 350 sider.

Pris: 250,–
· Arven fra Pytagoras 1X og 1Y, ca 350 sider.

Pris: 250,–
· Løsninger av øvingsoppgavene i Pytagoras-

bøkene, ca 600 sider. Pris: 500,–
· Transparentoriginaler til Pytagorasbøkene.

Omtrent 300 sider. CD med teksten i Word-
format følger med. Pris: 500 kr.
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faktisk løsning av eksamensoppgaver i 1MA fra
1986 og fram til 1997. I tillegg til fullstendig løsning
av oppgavene er det med teoribiter.

Transparentoriginaler til Pytagorasbøkene
inneholder mye av teksten fra læreboka redigert litt
mer «transparentvennlig».

Oppgavematerialet i dette verket er annerledes
enn i de andre verkene vi har sett på. De fleste
oppgavene kalles øvingsoppgaver og er gamle
eksamensoppgaver. Det er laget noen oppgaver
spesielt for verket, men kvaliteten på disse varierer.
Det er svært få oppgaver til de temaene som ikke
har vært gitt til eksamen før. Gruppeoppgaver,
forskningsoppgaver og forslag til tema for elev-
foredrag fins, mange med tema fra matematikkens
historie. Disse kan nok fungere godt som utgangs-
punkt for prosjekt.

Bruken av den grafiske lommeregneren er
knapt nevnt i det hele tatt. Vi finner heller ikke noen
oppgaver som er løst ved hjelp av grafisk lomme-
regner. Det er synd, for mange elever ville hatt nytte
av å få eksempler på hvordan en kan føre oppgaver
der en bruker lommeregneren.

Det er satt av mye plass til Geometri II. Dette er
nok en medvirkende årsak til at avsnittene om
flatefylling, spiraler og fraktaler er blitt gode. Det
kan synes som om plassen er nødvendig for å
kunne få til en eksperimenterende tilnærming til
dette stoffet. Et ordinært forlag ville muligens ikke
ha tillatt dette omfanget.

Vi merker oss at ikke alle læreplanmålene er
dekket. Vi har for eksempel verken funnet noe om
konstruksjon av mangekanter eller om betinget
sannsynlighet. Til gjengjeld er det tatt med mye
stoff som går langt ut over læreplanen. Eksempel
på dette er behandlingen av funksjonslæren der det
hele faktisk ender opp i antiderivasjon. Mye av stof-
fet som går utover læreplanen kan være interes-
sant for spesielt interesserte elever. Et eksempel her
er mengdelære, der blant annet komplekse tall tas
opp. Flere sammenhenger mellom matematikk og
musikk bringes på banen.

Konklusjon

Selv om deler av innholdet er bra kan vi ikke anbe-

fale dette verket brukt som lærebok. Av en lærebok
kreves det mer enn mye matematikk mellom to
permer. Den må være tilpasset læreplanen, være
ryddig, legge til rette for differensiering og omfan-
get må være slik at en kommer gjennom alle
læreplanmålene på et skoleår. Vi tror imidlertid at
verket kan fungere godt som en ekstra ressursbok
sammen med et annet læreverk.

Sluttkommentarer

Å vurdere de fem verkene har vært en vanske-
lig men interessant oppgave. De fire verkene
som er utgitt på store forlag er alle godt
gjennomarbeidede verk og faktisk ganske like
både i struktur og presentasjon av lærestoffet.
Læreplanen legger nå større vekt på
eksperimenterende aktiviteter enn det vi har sett
i tidligere læreplaner (mål 2c, 2d, 2e og 6). In-
gen av verkene har lagt avgjørende vekt på
dette. Det er heller ingen som har lagt spesielt
mye vekt på prosjektarbeid/større arbeid i ma-
tematikk som nå er blitt et krav i kursene.
Læreplanen legger stor vekt på praktiske anven-
delser av matematikken, det har verkene stort
sett fått tydelig fram.

Alle vurderingene er skrevet før vi har un-
dervist et helt år med den nye planen. Vi ville
muligens ha vurdert noe annerledes etter ut-
prøving i egen klasse. På tross av dette håper vi
at det vi har skrevet kan være nyttig som disku-
sjonsgrunnlag når skolene skal velge bøker for
1MX/Y.

Vi to som i fellesskap har vurdert bøkene heter
Arne Amdal og Anne Karin Wallace.  Arne har
hovedfag i matematikk og har undervist i ma-
tematikk en god del år. Han er nå ansatt ved
Orkdal vidaregåande skole i Sør-Trøndelag.
Anne Karin underviser ikke i videregående skole
inneværende skoleår, men har lang erfaring
som matematikklærer, hovedsakelig fra Trond-
heim Katedralskole.
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Boka kan sies å ha form som en enkel, liten roman
der matematikken har en av hovedrollene. Tre an-
dre hovedroller innehas av lærerstudentene Mona,
Martin og Janne. Boka gir noen glimt av hvordan
deres forhold til matematikkfaget utvikler seg over
noen måneder.

Martin har stor selvtillit i faget, men liker ikke å
bli satt fast og tape ansikt.

Mona har liten tillit til egne ferdigheter i mate-
matikk. Hun har slitt med faget før og forventer
nye problemer. Men hun har livserfaring og
kampvilje.

Janne har matematikkangst og vegring. Hun
flykter unna alle konfrontasjoner med faget og er
innstilt på nederlag.

Vi følger Mona og Martin fra deres første,
utprøvende samtaler om matematikk, fram mot
økende fortrolighet med hverandre og faget,
økende interesse, nysgjerrighet og kreativitet,
økende kunnskaper, forståelse og ferdigheter, og
økende glede over å fordype seg i matematiske
problemer og aktiviteter. Underveis drar de også
med seg Janne, og selv hun slapper av i sin angst,
deltar i faglige samtaler og begynner å begeistres

over matematikken.

Er dette en troverdig fortelling?

Nei, egentlig ikke. De tre personene er nokså ren-
dyrkede, og forfatterne kan beskyldes for å bygge
opp under banale kjønnsstereotypier. Dessuten er
det vanskelig å tro på en så vellykket prosess som
boka forteller om. Her overvinnes de fleste proble-
mer, og til slutt er alle tre blitt matematikk-
entusiaster med pågangsmot og selvtillit. Vi aner
at de kommer til å bli ypperlige matematikklærere.
Happy end! Hvor ofte opplever vi en slik utvikling
i virkeligheten?

Etter min mening er det urimelig å dømme
boka på et slikt grunnlag. Også forfatterne er klar
over at for svært mange mennesker er det ikke så
enkelt å løse sine faglige og personlige problemer.
Dette berøres i et lite etterord. Bokas hensikt er ikke
å beskrive en sannferdig historie, men å gi studen-
ter med nederlag og mismot en oppmuntring. Det
går an å forstå matematikk. Det går an å lære mer,
å forstå sammenhenger og løse problemer. Ja, det
går faktisk an å like matematikk!

Jeg har stor sympati for forfatternes intensjo-
ner. Jeg velger å lese boka med velvilje, og har en
trivelig stund sammen med Mona, Martin og
Janne. Jeg gleder meg over deres utvikling og gry-
ende entusiasme. På dette grunnlaget anbefaler jeg
boka gjerne.

Men jeg er ikke en representant for bokas mål-
gruppe. Den virkelige testen er om studenter med

Olav Nygaard, Petter Pettersen:
Fatte Matte: For deg som vil tette huller i
elementære matematikkunnskaper
Høyskoleforlaget, 176 sider,
ISBN 82-7634-315-5

Bokanmeldelse
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matematikkvegring, angst og nederlag vil lese den,
oppmuntres av den og finne hjelp i den til faglig
vekst og utvikling.

Innvendinger

Selv om jeg klart anbefaler boka, har jeg også inn-
vendinger. De finnes en god del små feil,
unøyaktigheter og inkonsekvenser. Det er en del
skrivefeil og gale orddelinger, radikale og moderate
bokmålsformer nyttes om hverandre, desimal-
komma og desimalpunktum brukes hulter til bul-
ter. Det er noen matematiske feil i teksten og i fasi-
ten. Slike kan kanskje virke skjerpende for gode stu-
denter, men vil sikkert være hemmende for svake,
usikre studenter.

En overskrift lyder «Vi bruker algebra til å be-
skrive verden rundt oss», men kapittelet handler
om oddetall, trapes, hypotenus, kvadrat, diagonal
m.m., og vil neppe svare til forventningene til
mange av lesere.

Boka har en del må-formuleringer, dette liker
jeg dårlig fordi formuleringer formidler lett et
budskap om matematikk som et rigid, statisk og
instrumentelt fag.

Angående hvilke ord og begreper som forkla-
res, og hvilke som forutsettes kjent finner jeg at
boka er inkonsekvent. For begrepet
«metakognisjon» forklares «meta-» grundig, mens
«kognisjon» ikke forklares. Algebra forklares svært
kort som «det å regne med symboler».
Konjugatsetningen innføres i kapittel 4, men har

allerede vært brukt flere ganger i kapittel 3. Den
deriverte brukes også før den defineres. Absolutt-
verdi forutsettes kjent.

I starten av boka er progresjonen forsiktig. Mot
slutten er den svært mye brattere.

Brøkbegrepet

De ovenstående eksemplene har i stor grad vært
formelle. Det er mer interessant å diskutere de fag-
lige og didaktiske valgene forfatterne har gjort. Jeg
vil ta for meg ett eksempel på dette, brøkbegrepet.
Det starter med at vi får vite om opprinnelsen til
selve ordet «brøk». I følge oppslagsverk er en brøk
et «tall som betegner et antall deler av en enhet».
Merk presiseringen, brøk er et tall. Det framgår
nemlig slett ikke klart av framstillingen i Fatte
matte.

 Brøker blir illustrert med oppdeling og skrave-
ring av rektangler. I tilknytning til en slik figur får vi
vite at skrivemåten 2/3 betyr «to av de tre like store
delene som til sammen danner det hele».

Tallinja tegnes. Deretter divideres 2:3, og svaret
gir grunnlag for plassering på tallinja. Boka sier:
«Vi vet at 2/3 svarer til punktet 0,666…» Her iden-
tifiseres ikke brøken med den utregnede desimal-
verdien, derimot identifiseres desimalverdien med
et punkt på tallinja. Dette er både matematisk og
pedagogisk diskutabelt. Litt senere finner vi «17/25
= 68/100 = 0.68» (skrivemåten 0,68 brukes også på
samme side). Bruken av likhetstegn er interessant,
når teksten ikke noe sted synes å uttrykke likhet
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mellom brøk og tilsvarende desimalverdi.
Rett etterpå formuleres følgende definisjon:

«Når to brøker er slik at de begge representerer
samme punktet på tallinja, sier vi at de er likever-
dige.» En pussighet her er at «likeverdighet» defi-
neres via plassering på tallinja, ikke ved at brøkene
har (eller svarer til) samme verdi. Ordbruken for-
sterkes gjennom følgende utsagn: «Ofte sier vi at
1/2 og 2/4 er like. Da er det likeverdige vi mener.»
Likeverdighet er altså ikke det samme som likhet,
forteller dermed forfatterne oss. Men de sier ikke
hva forskjellen består i. Denne tankegangen videre-
føres på neste side: «Alle brøkene som represente-
rer samme punktet på tallinja som 1/2, dvs. alle
brøker som er likeverdige med 1/2, sier vi at ligger i
ekvivalensklassen til 1/2. 1/2 er den maksimalt for-
kortede brøken i sin ekvivalensklasse.» Nok en
pussighet er at denne definisjonen innføres uten å
forklare ekvivalensbegrepet.

Dette er et forsøk på nokså abstrakt og avan-
sert matematikk. Men den kan da vanskelig være
velegnet for matematikksvake studenter? Forfat-
terne streber utvilsomt etter å være matematisk
korrekte og samtidig pedagogisk tydelige. Begge
deler lykkes dårlig etter min mening. Det tunge og
ukjente begrepsapparatet må være en belastning
for studenten. Og forfatterne greier ikke en gang
selv å holde seg konsekvent til den innførte
begrepsbruken.

Etter forsøket på å legge et teoretisk grunnlag
for brøkene går boka over til å regne med dem. De
ulike regningsartene innføres med anskuelig-

gjørende figurer og intuitive argumenter. De teore-
tiske begrepene og definisjonene spiller en under-
ordnet rolle. Divisjon med brøk faller vanskeligst.
Det er ikke lett å skjønne hvordan Mona problem-
fritt regner ut at «2:1/2 er 4».

Forfatterne burde brukt mindre plass på å
teoretisere rundt selve brøkbegrepet, og mer plass
på å anskueliggjøre og sannsynliggjøre regnereglene
for brøker.

I forbindelse med multiplikasjon sier boka: «Så
er det penere å ta den minste brøken i ekvivalens-
klassen til 6/15.» Dette illustrerer hvor vanskelig det
er å holde seg til bokas terminologi. Hva skal det
bety å ta den minste brøken i en ekvivalensklasse,
når alle brøkene i en slik klasse er likeverdige?

Hvorfor matematikk?

Spørsmålet om legitimering av matematikkens
plass som skolefag er viktig og vanskelig. I svaret
som boka gir på spørsmålet fokuseres ensidig på
fagets nytteverdi for samfunnet og det enkelte indi-
vid. Fins det ikke andre argumenter? Jo, og mellom
linjene har Fatte matte et annet budskap. Vi får vite
noe om glede – gleden ved å mestre, gleden ved å
lære, gleden ved å overkomme nederlag og angst,
gleden ved å finne ut av ting på egen hånd, gleden
ved å løse problemer, gleden ved å forstå et logisk
resonnement, gleden ved å formulere den nyvunne
kunnskapen i egne ord, gleden ved å samarbeide og
dele innsikt med hverandre.

Dette formulerer ikke forfatterne eksplisitt i
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Er du et nysgjerrig menneske?
Da bør du definitivt lese videre.
Trangen til å avsløre hemmeligheter er dypt

rotfestet i menneskets natur, selv den minst nys-
gjerrige tiltales av muligheten for å vite noe som
holdes hemmelig for andre. Noen er så heldige å ha
som arbeid å løse mysterier, men de fleste av oss
må sublimere denne trangen ved å løse kunstige
gåter ment som underholdning. De fleste tyr til
kriminalfortellinger eller kryssordoppgaver; det er
ikke mange som forsøker å knekke koder.

Nå har du muligheten! Forfatteren av Fermats
siste sats har igjen klart å trollbinde leseren. Vi blir
med på en reise i historien fra de tidligste hierogly-
fer (3000 f.Kr.) frem til dagens forsøk på å
konstruerere en kvantedatamaskin. Vi får en po-
pulærvitenskapelig innføring i de ulike krypterings-
teknikker på en slik måte at det er mulig å følge
fremstillingen uten store matematikkunnskaper.
Forfatteren er en glimrende forteller som legger
frem stoffet på en lettfattelig og engasjerende måte.

Boken er delt inn i tre hoveddeler pluss en ord-
liste. De åtte kapitlene som utgjør hoveddelen, kan

Simon Singh: Koder. Skjulte budskap fra det
gamle Egypt til kvantekryptografi.

Norsk utgave: H. Aschehoug CO.
(W. Nygaard), Oslo (2000), 398 sider.

boka. Jeg skulle ønske at de hadde gjort forsøk på
det. Og at alle vi andre tar opp en samtale om
legitimeringsproblemet. Ser vi ikke her en annen
type argumenter for matematikkfaget? Kan vi
bruke dem i klasserommet, på foreldremøtet, på
lærerværelset og i den allmenne kulturdebatten?

Avslutning

Jeg kan til dels ha virket kritisk mot Fatte matte i
denne omtalen. Det skal forfatterne ta positivt.
Hadde jeg ikke likt boka, ville jeg ha brukt langt
mindre tid på den enn det jeg har gjort. De har et-
ter min mening skrevet en engasjerende og tanke-
provoserende bok. Den fortjener å bli lest, og den
fortjener å bli drøftet.

Torgeir Onstad
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for så vidt leses uavhengig av hverandre hvis du
ikke spesielt vil følge evolusjonen av krypteringens
mysterier. Ønsker du en virkelig utfordring, kan du
gi deg i kast med de ti oppgavene som følger etter
kapitlene. Der vil du nok få noe å bryne deg på
uansett matematisk nivå. I den siste delen er det
mer matematisk baserte tilleggsopplysninger å
finne for spesielt interesserte.

Koding og kodeknekking er ofte et kappløp
med tiden, men det finnes unntak. Vi hører om
budbringeren som fikk barbert bort håret og fikk
budskapet skrevet på den blanke issen. Så var det å
vente til håret vokste ut, reise til adressaten,
barberes på ny og la mottakeren lese beskjeden.

Den enkleste formen for hemmelig skrift er
Cæsars chiffer der hver enkelt bokstav erstattes
med en annen bokstav et visst antall plasser lenger
ut i alfabetet. En enkel kode å knekke for de fleste
siden det bare er 28 muligheter i vårt alfabet. Men
hvis hver bokstav i alfabetet blir koblet til en ny
bokstav uten «system», blir det straks 400 000 000
000 000 000 000 000 000 muligheter. I en slik situa-
sjon kan man benytte frekvensanalyse, det vil si
undersøke hyppigheten av ulike bokstaver. Det er
denne metoden ivrige kryssordløsere bruker i kode-
kryssord.

Oppfinnelsen av telegrafen (ca. 1850) og ra-
dioen (ca. 1900) startet en telekommunikasjons-re-
volusjon; muligheten for å sende signaler over
lange strekninger på kort tid. Dette førte til at beho-
vet for sikrere kryptering ble presserende. Under
første verdenskrig ble det utviklet stadig nye chifre,

men kodeknekkerne seiret.
Omstillingen kom da den tyske oppfinneren

Scherbius utviklet et kryptografisk apparat som
skulle bli det mest overveldende krypteringssystem
i historien: Enigma-maskinen. Den polske mate-
matikeren Rejewski knekket imidlertid Enigma-ko-
den før andre verdenskrig startet, men tyskerne
gjorde stadig forbedringer slik at de i 1938 fikk
overtaket igjen.

Enigma-maskinen ble videreutviklet og forbe-
dret under hele krigen, men kryptanalytikerne lyk-
tes stadig. En av grunnene var de britiske kode-
knekkeres spesielle sammensetning av matemati-
kere, naturforskere, lingvister, klassiske filologer,
stormestere i sjakk og fanatiske kryssordløsere. Blant
kodeknekkerne fantes spesielt intelligente og krea-
tive forskere som ikke fikk kreditt i form av viten-
skapelige artikler siden dette var resultater som på
ingen måte kunne publiseres.

En annen grunn var utviklingen av den mo-
derne datamaskinen. Datamaskinen kan utføre det
samme som en enormt komplisert Enigma-mas-
kin - på en brøkdel av tiden. Den viktigste forskjel-
len er kanskje at datamaskinen kaster om tall, rek-
ker av enere og nuller, i stedet for bokstaver. Opp-
finnelsen av RSA-systemet som bare kan knekkes
ved å primtallsfaktorisere enorme tall, gjør
krypteringen sikker. RSA-systemet baserer seg på
kombinasjoner av klassisk tallteori og moderne
teknologi. Dette og lignende chifre er tatt i bruk for
for å beskytte e-post og verne privatlivet. Det ar-
beides nå med å bygge en kvantedatamaskin som
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vil få uante konsekvenser. Kryptografien går over
fra å spille sin hovedrolle i militær og diplomatisk
kommunikasjon til også å dreie seg om individets
privatliv og den globale sikkerhet.

Koder vil være verdt å lese og bruke som opp-
slagsverk for alle som er interessert i matematikk.
For lærere i skolen er det ideer å hente på alle ni-
våer. Hvem kjenner ikke ungenes «røverspråk» der
de ønsker å kommunisere uten at alle skal skjønne
budskapet. Cæsar-chifferet kan danne grunnlag
for å utvikle «sitt eget språk». Andre mer krevende
chifre kan brukes på høyere klassetrinn. Mulighe-
tene for differensiering er store til vi ender opp med
RSA-koding som er pensum i tallære/tallteori ved
høyskoler/universiteter.

En bok til glede, nytte og ettertanke! Anbefales!

Vigdis Brevik Petersen
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Du har 100 kg torv som består av 90 % vann.
Torva tørkes slik at vannprosenten reduseres til
80 % vann. Hvor mye veier torva nå? Enn når
vannprosenten reduseres til 70 %, hvor mye veier
torva da? Kan du finne et uttrykk som sier noe om
hvor mye torva veier når vannprosenten er n %?

Oppgaver

«Hva er det med den der prosenten?»

Far skal legge ned agurker i eddiklake. Etter oppskriften skal han bruke 2,50 liter 12 % eddik. Problemet er
at han bare har to flasker 7 % eddik, og en flaske 35 % eddik. Hver flaske er på 0,70 liter. Hva må far gjøre?
Vi går ut fra at eddiken har omtrent samme tetthet som vann.

Du skal kjøpe deg en treningsjakke. Tilbudet i bu-
tikken er 30 % avslag på alle treningsjakker. Vil det
lønne seg å få 30 % avslag før momsen er lagt til
eller etter momsen er lagt til?
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Landslaget for
matematikk i skolen
Adresse:
Landslaget for matematikk i skolen
Boks 2919, Landås
N-5825 Bergen
E-post: lamis@hib.no
Postgiro: 0819 2039356 Organisasjonsnr: 980 401 103

Det overordnede målet for
Landslaget for matematikk i
skolen er å heve kvaliteten på
matematikkundervisningen i
grunnskolen, den videregå-
ende skole og på universitet/
høyskole.

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

Styret består av:Styret består av:Styret består av:Styret består av:Styret består av:
Fra grunnskolens barnetrinn:
Henrik Kirkegaard, Ålesund
Arne Gravanes, Trondheim
(nestleder)

Fra grunnskolens ungdomstrinn:
Johannes Hjelland, Bømlo

Fra videregående skole:
Anne Karin Wallace, Trondheim
Bjørg Johansen, Trondheim
(leder)

Fra høyskole/universitet:
Kristian Ranestad, Oslo
Ingvill Holden, Trondheim
(medlem i arbeidsutvalget)

Medlemskontingent for 2001Medlemskontingent for 2001Medlemskontingent for 2001Medlemskontingent for 2001Medlemskontingent for 2001
Skole/institusjon 500,–
Enkeltmedlem 275,–
Husstandsmedlem 125,–
Studenter 200,–
Tangenten inngår i kontingenten
(Gjelder ikke husstandsmed-
lemmer)

Nytt fra styretNytt fra styretNytt fra styretNytt fra styretNytt fra styret

Styret i LAMIS avholdt møte i
Trondheim 2. og 3. februar.
Målet for vårt videre arbeid
kan sammenfattes i «flere
medlemmer gjennom et bedre
tilbud».

Dette nummeret er et tiltak for
å rekrutere nye medlemmer til
LAMIS. Nummeret er sendt ut
til alle grunnskoler og videre-
gående skoler i Norge. Vi hå-
per at en synliggjøring av or-
ganisasjonen vil gi mange nye
medlemmer, både institusjoner
og personlige medlemmer.

Neste tiltak er å utarbeide
årlige hefter med matematikk-
opplegg som sendes ut til alle
LAMIS-medlemmer. Dette

arbeidet er beskrevet i en egen
sak på side 50. Heftene skal
sammen med en matematikk-
ens dag sette et positivt søke-
lys på matematikk-
undervisning.

På side 53 kan du lese mer om
vårt samarbeid med RENATE
(Nasjonalt senter for rekrutte-
ring til naturvitenskapelige og
teknologiske fag). I disse da-
ger jobber vi med et plan for å
tilby inspirasjonskurs for
matematikklærere på ulike
trinn innen ulike områder.

Det skjer mye spennende om
dagen. Vi i styret håper og tror
at organisasjonen vil vokse slik
at tilbudet til enkelt-
medlemmene vil bli enda
bedre. Mye er opp til deg som
nå leser Tangenten for første
gang. Meld deg inn i LAMIS.
Da får du tips og inspirasjon til
egen undervisning samtidig
som du bidrar til et økt fokus
på matematikkfaget.
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Matematikkens dag

Styret i LAMIS jobber for at
alle medlemmer hvert år skal få
en oppgavesamling tilpasset
det skoleslaget de jobber ved.
Første nummer kommer til
høsten og planen er at dette
skal bli en årlig begivenhet. – Vi
lager hefter som beskriver
aktiviteter til en matematikkens
dag, sier initiativtaker og sty-
remedlem i LAMIS, Ingvill Hol-
den. – Det blir ett hefte for
barnetrinnet, ett for ungdoms-
trinnet og ett for videregående
skole. Heftene vil inneholde
beskrivelse av aktivitetene,
kopioriginaler, veiledning til
lærerne om hvordan dagen
kan forberedes, hvordan de
bør instruere elevene, og for-
slag til organisering.

Ideen fikk styret fra lignende
opplegg i Danmark. Der lager
matematikklærerforeningen
årlig hefter med kreative, elev-
aktive matematikkutfordringer.
Oppgavene er annerledes enn
mye av det lærebøkene pre-
senterer. Elevene får gjøre ma-
tematikk, lage geometriske
kunstverk, forske på ulike
praktiske problemstillinger,

spille spill og leke seg med tall
og figurer.

– For LAMIS er det viktig å
gjøre matematikkfaget mer
spennende både for lærere og
elever, sier Ingvill Holden. – Vi
er opptatt av å øke barn og
unges kunnskaper innen faget
og tror at en viktig vei å gå er
å påvirke måten faget presen-
teres på. Matematikk skal
være artig, undersøkende og
fylt av opplevelser.

Arbeidet med årets hefter er
allerede i gang. Styret har
også fått uformelle løfter om
økonomisk støtte, slik at pla-
nene våre kan realiseres. Målet
er at heftene skal være klare
for utsendelse medio septem-
ber.

– LAMIS vil foreslå en bestemt
uke i høst der vi håper flest
mulig skoler vil legge inn en
matematikkdag, sier Ingvill
Holden. – På den måten kan vi
lettere få media til å skrive om
det, og dermed synliggjøre at
det skjer mye positivt for
matematikkfaget i skolen.

Matematikkdagen vil foreslås

lagt til en uke i oktober. Alle
LAMIS-medlemmer vil få til-
sendt heftet for det skoles-
laget de jobber ved. Skoler
som ikke har medlemmer av
LAMIS kan også få heftet, men
da må de betale for det.

– Når vi sender ut heftet til
medlemmene, vil vi samtidig
foreslå uken som skal brukes
til å arrangere skolens
matematikkdag, sier Ingvill
Holden. – Høsten 2001 går
dermed den første
matematikkens dag av stabe-
len. På litt lengere sikt jobber
vi for at dagen skal bli en offisi-
ell matematikkdag for alle sko-
ler i hele landet. Det må synes
at matematikk er et fag å
regne med – for alle!
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lett noen brister hvis en opple-
ver slike situasjoner ofte.

Skal man uttrykke sine tanker
må man få sjanse til å prate i
matematikktimene, mente In-
grid. Gruppearbeid fremmer
muligheten til
– å sette ord på sine tanker

og utvikle sitt språk
– å lytte og trene på å forstå

andres tanker
– å oppdage at det fins

mange ulike løsninger og
tankeformer

– å trene seg i å argumentere
for sin tenkning

Ingrid Olsson pekte på nytten
av åpne oppgaver som for
eksempel «Emma har 8 kr.
Hvilke mynter kan hun ha?»
Her fins det mange rette svar
og oppgaven gir naturlig opp-
hav for diskusjoner og kreativ
tenkning. Problemløsnings-
situasjoner blir da viktige
kommunikasjonsøvninger, der
barna øver like mye på å lytte
til andres løsninger og forsøke

og tolke og forstå disse som å
fortelle og uttrykke sine egne
tanker med ord. På den måten
kan mangfoldet i matematik-
ken komme frem i barnas ulike
måter å tenke på, og de vil
lære av hverandre.

Lokallag Sør er vertskap for
LAMIS’ sommerkurs 2001, og
vi har fått Ingrid til å holde et
av foredragene. Hun har i til-
legg tilbudt seg å holde et
verksted. Her har vi noe å
glede oss til.

Årstallsoppgaven

Med denne utgaven av Tan-
genten vil vi innføre en ny
spalte, nemlig årstallsopp-
gaven. Det skal være en
oppgave knyttet til årstallet
vi befinner oss i. Nå er det
altså det første årstallet i det
nye årtusen, nemlig 2001.

Vi begynner med en
oppvarmingsoppgave:

å skrive sifrane i datoen som
et helt tall. 1. mars blir da
10301, 17. mai blir 170501.

––––– Hvor mange primtallsdager
har vi i 2001? Hvilken dato
er første primtallsdag og
hvilken er siste? Hvilken må-
ned har flest primtallsdager?

————— Finn alle kvadrattalls-
datoene.

Primtallsfaktoriseringen av
2001 er

2001 = 3×23×29

Hvordan kan du ut fra dette
finne et naturlig tall som er
løsning av likningen

3(x 2 – 9) = 2001?

Så kommer den virkelige opp-
gaven:

For hver dag i året kan vi lage
et datotall, ganske enkelt ved
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LAMIS’ lokal-lag i Kristiansand
arrangerte i samarbeid med
Høyskolen i Agder et seminar
med temaet matematikklæring
– fra vansker til mestring. Se-
minaret som inngikk i høy-
skolens tilbud til hovedfags-
studentene i matematikk-
didaktikk var godt besøkt, og
utbyttet var stort for delta-
kerne.

Olav Lunde innledet med et
tankevekkende budskap: Vi
lurer ofte på hva vi skal gjøre
med Bob-Kåre for at han skal
klare skolematematikken. Kan-
skje vi heller bør være opptatt
av hva vi skal gjøre med skole-
matematikken for at den skal
passe til Bob-Kåre?

Ann Ahlberg fra Enheten for
specialpedagogik, Göteborgs
Universitet, holdt et innlegg
om Mangfold og variasjon i
barns matematikklæring. Hun
understreket betydningen av
elevenes følelsesmessige inn-
stilling til matematikk. Under-
visning som ikke er koblet til
elevenes behov, følelser og
interesser kan hemme interes-
sen for matematikk. Dette

øker risikoen for at elever slut-
ter å tro på egne evner og
derfor heller ikke følger med i
undervisningen. Ann Ahlberg
konsentrerte seg så om
veiledningssamtalens betyd-
ning for lærere som ønsker å
endre sin undervisning i retning
av større mangfold og varia-
sjon.

Stemningen løftet seg mot de
store høyder i det fullsatte
auditoriet da Ingrid Olsson fra
Mitthögskolan i Härnösand ga
til beste sine synspunkter på
hva mangfold og variasjon i
matematikkundervisningen kan
innebære i praksis.

Ingrid Olsson er opptatt av
hvordan barnet skal få tiltro til
egen tenkning og egen evne til
å forstå og lære seg matema-
tikk, og bruke matematikk i
ulike situasjoner. Et godt ut-
gangspunkt er at møtet med
faget blir positivt og styrkende
for selvtilliten. De må få opp-
leve at de lykkes og bli bevis-
ste på at de lærer noe – og
hva de lærer. Det å skape et
miljø der barna våger å ut-
trykke sine tanker er viktig.

Ingrid ga oss et levende ek-
sempel på hvordan det føles
når en ikke får det til. Hun er-
stattet tallordene med fantasi-
ord og ga oss noen raske
hoderegningsutfordringer.
Ordene hun brukte er borte,
men hvis man f.eks sammen-
ligner med alfabetet, skulle A
være 1, B være 2, C være 3
osv. Hvilken bokstav blir da E
+ D? Om det er en trøst er
denne oppgaven mye lettere
enn den vi fikk …

Ettersom vi ikke hadde våre
vanlige assosiasjoner, tok det
å omsette de nye ordene og
deretter bruke dem i regne-
prosessen uendelig lang tid.
Hun hadde på forhånd gitt
svaret til en av deltagerne som
kunne svare lenge før vi andre
hadde fått tenkt ferdig. Mange
hadde sluttet å tenke, og satt
og ventet på at ubehaget
skulle ta slutt. Følelsen av å
være «dum», ikke strekke til
var sterkt tilstede. Og en befri-
ende latter brøt ut da Ingrid
fortalte at det var avtalt spill.
Vi var ikke så «håpløse» likevel.
Trygghet og tiltro til faget får

Matematikklæring –
fra vansker til mestring
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Kursing av kursholdere

I samarbeid med Nasjonalt
senter for rekruttering til natur-
vitenskapelige og teknologiske
fag, RENATE, har LAMIS star-
tet arbeidet med å spre kunn-
skap om og ideer til nye ar-
beidsmåter i matematikk-
undervisningen. De gir økono-
misk støtte til dette spesial-
nummeret av Tangenten (også
støttet av de fire matematiske
instituttene ved våre universi-
teter). Videre støtterRENATE
kurs for ressurspersoner som i
neste omgang kan bli kurs-
holdere i sine lokalmiljøer rundt
om i landet. LAMIS stiller med
kursholdere og et nettverk for
å finne lokale ressurspersoner.

-Arbeidet har så vidt begynt,
sier Arne Gravanes, nestleder i
LAMIS. - Vi har hatt det første
møtet med RENATE. De er
veldig positive til tiltak som
kan øke interessen for mate-
matikk i skolen, og ei gruppe
er satt ned for å jobbe videre
med saken. Kursingen av res-
surspersoner vil bli en del av
en større satsing på matema-
tikk i skolen.

Målet er å spre gode ideer og

nye tanker på en mest mulig
effektiv måte. LAMIS har alle-
rede funnet kursholdere innen-
for temaene

– uteskolematematikk,
grunnskolen

– matematikk og spill, grunn-
skolen

– sannsynlighetsregning i
spill og spillteori, videregå-
ende skole

– lekprega matematikk-
undervisning, grunnskolen

– matematikk i kunst, kultur
og håndverk, alle skoleslag

– matematikk og modell-
bygging, alle skoleslag

– ny geometri i videregående
skole

– matematikkens historie
som en integrert del av
undervisningen, alle skole-
slag

– differensiering i
matematikkundervisningen,
alle skoleslag

– samarbeidslæring i mate-
matikk, alle skoleslag

– matematikk i tema- og
prosjektarbeid, alle skole-
slag

I løpet av våren vil LAMIS sup-
plere listen over kurstemaer.

– Vi håper at lokale krefter
henvender seg til oss med
forslag på ressurspersoner,
sier Arne Gravanes. – Vi øn-
sker både personer som kan
ta på seg ansvaret å skolere et
korps av kursholdere og per-
soner som kan bli en del av et
slikt korps. De sistnevnte må
si seg villig til å arrangere lo-
kale kurs for skoler og grupper
av lærere, eller være med som
innledere på samlinger arran-
gert av LAMIS lokalt.

Så snart finansieringen er på
plass, og LAMIS har fått re-
spons fra ressurspersoner, vil
opplegget prøves ut på noen
av emnene på lista. Nærmere
informasjon vil komme i neste
nummer av Tangenten.

Alle medlemmer som har egen
e-postadresse bør sender den
til LAMIS så fort som mulig på
adressen lamis@hib.no. Planen
er å lage et elektronisk nett-
verk, slik at alle medlemmene
raskt kan nås med informa-
sjon, bl.a. om kurs.
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Konkurranser og spill utendørs

Dette nummeret av Tangenten
inneholder haugevis med ma-
tematiske spill. Noen av dem
må gjøres inne, noen kan gjø-
res både inne og ute og andre
må man ut for å gjennomføre.
Jeg vil i denne siste av tre arti-
kler om uteskolematematikk
fortelle noe om min erfaringer
med matematikk i konkurran-
ser og spill utendørs.

Jeg har skrevet det før og
gjentar det gjerne, større
tomleplass er den aller største
fordelen med uteskole. Når
man konkurrerer vil det ofte
medføre mye bevegelse og en
del støy. Ute skaper dette mye
mindre problemer enn inne.

Jeg har gode erfaringer med å
la ungene selv finne på konkur-
ranser. Da velger jeg meg et
matematisk emner som jeg
ønsker fokus på, f.eks. koordi-
nater. Det kan ofte være lurt å
vise et spill først. I 4. klasse
kan «tre på rad» i et stort
koordinatsystem være aktuelt.

Det foregår slik at to elever
spiller mot hverandre, resten
er brikker. Første spiller gir sin

første brikke beskjed om å gå
til et felt. Man kan bruke
(tall,bokstav) eller (tall,tall) alt
etter hvor langt elevene har
kommet. Så plasserer neste
spiller sin første brikke osv. til
begge har tre personer plas-
sert. Deretter kan spillerne gi
brikkene beskjed om å flytte
seg, fortsatt er det bare lov å
snakke med bruk av koordina-
ter; «du som står på (3,2) gå til
(2,3).»

Når klassen har spilt dette
spillet selv en periode, kan de
få i utfordring å lage nye spill
som kan spilles i samme
koordinatsystemet. Man kan
da sette krav, f.eks at spillet
skal inneholde bruk av koordi-
nater og at minst 5 personer
må være med. Dette er en
oppgave som mange unger
syns er kjempeartig. Det opp-
står livlige og lærerike disku-
sjoner, mange ideer blir ut-
prøvd, noen forkastet andre
tatt i bruk. Til slutt sitter klas-
sen (og du som lærer) igjen
med mange nye, artige spill.

Jeg prøvde dette selv og satt
etter endt dag igjen med føl-

gende varianter som kan bru-
kes senere:

1. Tre-på-rad i røverspråket,
første-koordinat angis sist,
andre-koordinat først.

2. Slagskip, to brett hvor spil-
lerne står slik at de ikke ser
hverandres brett. Begge plas-
serer fire personer ved å gi
dem lapper med koordinatene
på. Målet er å slå ut motstan-
dernes personer. Spillerne gir
etter tur en person på sitt lag
beskjed om å slå ut f.eks (3,2)
ved at denne spilleren går til
posisjon (3, 2) på motstander-
ens brett. Dersom det står
noen der blir han slått ut, om
ikke, bedre lykke neste gang.
Så forsøker neste lag seg og
slik fortsetter det til det ene
laget har slått ut alle på det
andre laget.

3. Turnering, førstemann til …
To og to mot hverandre. En
opproper sier f.eks (3,2).
Førstemann i ruta går videre,
den andre er slått ut. Da får
man også muligheten til å se
på hvilke antall spillere som
trengs i hver runde for at det
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skal bli to igjen til finalen.

Mange idrettsaktiviteter nær-
mest oppfordrer til fokus på
matematikk. Tenk på tid,
lengde, deling (av lag), telling
av poeng. (Større utfordringer
dersom et mål gir flere poeng,
kanskje det varierer gjennom
kampen også …?)

Vi arrangerte tøyse-OL hvor
fokus var matematikk. Første
øvelse var «stille tenkende
høyde», elevene skulle tenke ut
hvor høyt de trodde koste-
skaftet var og skrive ned sitt
resultat. All snakking ga di-
rekte diskvalifikasjon. De 5
nærmeste gikk til finale hvor de
fikk muligheten til å endre
tipset sitt. Vinneren var den
som kom nærmest i finalen.

Videre stod plommesteins-
spytting på programmet.
Spytt, gjett lengde og forskjel-
len fra tips til resultat avgjør
prestasjonen din.

I presisjonsløp var det om å
gjøre å løpe 40 meter på 16
sek. Her gikk også de 5 beste
til finale hvor lengde og tid ble
endret. Siste øvelse var

presisjonsstafett. Etappe-
lengden var 20 meter, alle 5
deltakerne skulle løpe/gå to
etapper, samlet tid skulle bli så
nær 2 min som mulig. Etter
hver etappe skrev jeg ned alle
etappetidene på en flippover.
Dermed kunne lagene regne ut
hvordan de lå an, men de fikk
ikke lange pauser mellom hver
etappe.

– Hvor lang tid må hver etappe
vare? spurte noen.

– Hvor mye har vi brukt nå?
summet det etter hver etappe.

– Det er over 100 sekunder
igjen enda, vi har god tid, sa
en etter første etappen.

– Nå tror jeg vi må skynde
oss, sa flere når det ble mange
etappetider på flippoveren.

Mot slutten prøvde lagene å
finne ut hvor lang tid de hadde
igjen. Jeg lot dem få litt lengre
pauser mellom hver etappe
(aldri mer enn 1/2 minutt) og
flere lag hadde akkurat klart
for seg hvor lang tid de kunne/
måtte bruke på siste etappe.
Vinnerlaget kom faktisk i mål

på akkurat 2 min. Hadde elev-
ene vært eldre (dette var 5.
klasse) ville jeg brukt tideler,
det går også an å lage lengre
etapper, slik at hver
gjennomsnittsetappe blir på
over 1 minutt. Da får elevene
regne med minutter og sek-
under.

En viktig årsak til at denne
serien om uteskolematematikk
er laget, er at jeg ønsker at
ideene spres. Jeg har holdt
noen kurs for lærere og stiller
gjerne opp for å holde flere. Vi i
styret i LAMIS håper også at
uteskolematematikken (som et
av flere emner) kan spres gjen-
nom kursing av lokale interes-
serte som videre kan spre
tankene i sitt distrikt. Dette er
beskrevet i en annen artikkel
på LAMIS sidene. I tillegg hå-
per jeg at noen har latt seg
inspirere til å prøve ut nye ting
ute. Jeg vil også gjerne ha
forslag og erfaringer andre
sitter inne med. Send en e-mail
til

arne.gravanes@trondheim.
kommune.no
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Matematikk – et obligatorisk
studieretningsfag?

I desember sendte KUF ut på
høring Revidering av struktur
og innhold i studieretning for
allmenne, økonomiske og ad-
ministrative fag (AA). Hørings-
dokumentet åpner for relativt
store endringer, bl.a. innføring
av obligatorisk studieretnings-
fag i matematikk på VK1-nivå
med minimum tre uketimer; alle
elever må velge 2MX eller 2MZ.

Dokumentet påpeker at opp-
læringen i matematikk i videre-
gående skole går over færre år
i Norge enn i andre land det er
relevant å sammenligne oss
med. Det påpekes også man-
glende matematikkunnskaper
hos studenter i såvel realfags-
relaterte studier, som lærer-,
sykepleier- og økonomi-
utdanning. I dagens samfunn
med sterk vekt på teknologisk
utvikling, er det ønskelig å
styrke matematikken generelt.
LAMIS er høringsinstans, og
her følger hovedpunktene i vår
uttalelse:

Innføring av obligatorisk
studieretningsfag i matematikk
får konsekvenser for elever
som ellers ikke ville valgt ma-

tematikk studieretningsfag.
Mange av disse vil ha dårlig
resultat å vise til fra 1MX/Y og
ha en negativ holdning til faget.
Utfordringen blir da å tilby et
kurs med et innhold som virker
meningsfylt for disse elevene
og en undervisningsform som
når dem.

Kurset 2MZ er ennå ikke prøvd
ut. Vi regner med at innholdet i
det stort sett vil framtre som
meningsfylt for denne student-
gruppen selv om det ikke opp-
rinnelig var tenkt som et obli-
gatorisk kurs.

Dersom 2MZ innføres som
obligatorisk studieretningsfag
er det helt nødvendig med en
annen type lærebøker,
eksamensformer og undervis-
ning enn den som er vanlig i
matematikkurs i dag. Det må
legges opp til en mer praktisk,
laborativ matematikk-
undervisning, der elevaktivitet
står i fokus. Dette forutsetter
midler til en omfattende etter-
utdanning av lærere, utvikling
av læremateriell og eksamens/
evalueringsformer samt til inn-
kjøp av undervisningsmateriell

ved skolene.

Å innføre krav om spesiell stu-
diekompetanse for realfags-
studier, lærerutdanning og
sykepleierutdanning er nevnt i
høringsdokumentet som et lite
ønskelig alternativ. Dette er vi
uenige i. 2MZ er velegnet som
grunnlag i matematikk for
lærerutdanning og sykepleier-
utdanning, og disse studiene
kan gjerne bygge på dette
kurset. Studenter som skal ta
realfagstunge studier ved uni-
versitet og høgskoler bør
imidlertid ha kunnskaper ut-
over 2MZ fra videregående
skole. Disse studiene bør
bygge på 2MX/3MZ eller 3MX.

Konklusjon:

Under forutsetning av at nød-
vendige midler stilles til dispo-
sisjon til utvikling av lære-
midler, etterutdanning av læ-
rere og innkjøp av undervis-
ningsmateriell støtter vi forsla-
get om innføring av obligato-
risk studieretningsfag i mate-
matikk på VKI-nivå med mini-
mum tre uketimer på studi-
eretning AA.


