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Hva er den gode skolen og hvordan kan dagens
skole bli bedre?

Dette er spørsmål som ofte blir reist i forbin-
delse med valgkamper, den pågående valgkampen
er intet unntak.

Nå er det selvsagt slik at det i oppfatningen av
skolens kvalitet gjemmer seg politiske meninger, ja
hele verdensanskuelser. Det er det som gjør det så
vanskelig å enes om tiltak for å bedre skolen.

¶ I VG leser vi om flinke elevers foreldre som
etterlyser spesielle tiltak for sine begavete
spirer. «Flinke» elever kjeder seg. Blir eliten
glemt i Norge? Er det her vi må sette inn tiltak
for å få den optimale skolen?

¶ Lærerorganisasjonene ønsker kraftige lønns-
økninger. Dette vil heve statusen til læreryrke.
Gir mer status og bedre rekruttering dyktigere
lærere og en bedre skole?

¶ Høyre foreslår høyere snittkarakterer når
studenter tas opp til lærerstudiet som bote-
middel mot stryk i lærerutdanning. Ville dette
føre til en bedre matematikkundervisning?

¶ Mobbing og vold blir nevnt som skolens
svøpe. Er dette hovedpunktet vi skal fokusere
på for å bedre skolen?

Alle disse tiltakene etterlater utilstrekkelighetens bi-
smak hos oss. Vi spør «og hva med fagene?»

Vi tror en faglig kvalitetsøkning vil kunne bidra
til å løse mange av de problemene som nevnes i
debatten.

Lærerutdanningen skal etter utredningsrunden
igjen i støpeskjeen. Mange impulser går i retning av
en utdanning med færre fag og større fordypning.
Fordypning kan gi status. Faglig fordypning vil
også gjøre oss i stand til å takle differensierings-
problematikk, slik at vi klarer å engasjere både
«svake» og «flinke» elever i den grad de har krav på
i samsvar med egne forutsetninger.

Faglig dybde vil være nødvendig for å fore-
bygge situasjoner der elever klager over kjedsom-
het.

I LAMIS og TANGENTEN har lærere arbeidet i
flere år med en faglig bevisstgjøring. Medlemmene
utvikler en bevissthet som matematikklærere. Dette
gir yrkesstolthet. På sommerkurs, i lokallagenes
aktivieteter og gjennom artikler i TANGENTEN
har en mulighet til å oppdatere seg slik at en kan
videreutvikle faget i sin egen klasse til større dybde.

Faglig fordypning, videre- og etterutdanning
kan imidlertid ikke være overlatt til frivillige organi-
sasjoner og sporadisk kommunal og interregional
kursvirksomhet i takt med læreplanreformer.
Dette må inn i organisert utdanning. For lærere
som har vært i jobb i en årrekke og som ser beho-
vet for en dypere faglig videreutvikling må det skaf-
fes til veie et reelt tilbud med faglig oppgradering
og fordypning. Her ligger store utfordringer for
skoleledelse og lærerutdanning, og myndighetene
har det avgjørende ansvaret. Det utfordrer innsikt,
handlekraft og samarbeidsvilje.

Korden
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Ragnar Solvang har gjennom et langt liv vært lærer,
lærebokforfatter og lærerutdanner i matematikk. Vi
kan trygt kalle ham en nestor i norsk matematikk-
didaktikk. I fjor fylte han 70 år, og han er nå pensjo-
nist. Men han er fremdeles faglig aktiv og engasjert.
Tangenten har stilt ham noen spørsmål om hans liv
og hans forhold til matematikken.

– Vi tenker på deg som matematiker, men du har
utdanning i flere fag?

– Ja, jeg har fysikk og kjemi i tillegg. Da jeg be-
gynte å studere, var det vanskelig å få jobb i skolen.
Derfor valgte jeg en sterk fagkrets. En tid overveide
jeg faktisk å ta fysikk som hovedfag, så godt likte jeg
det. Det skyldtes ikke minst de professorene og lek-
torene jeg hadde. Jeg tenker særlig på Otto Øgrim,
som skapte en kolossalt interessant forbindelse
mellom matematikk og fysikk.

– Men det endte med matematikk. Hvorfor?
– Jeg hadde vært veldig interessert i matematikk

helt siden jeg gikk i realskolen. På Blindern kom jeg
inn i et matematikkmiljø. En av mine eldre med-
studenter satte i gang med noe som ble kalt Mate-
matisk seminar. Der var det studentene som fore-
leste, med professorene til stede. Da jeg hadde stu-
dert i bare to år, ble jeg bedt om å legge fram Abels
måte å løse en spesiell integrallikning på. Det var en
kraftig utfordring for en så ung student. Jeg gikk løs
på den med liv og lyst, og kjemistudiene ble skjøvet i
bakgrunnen. Dermed kom jeg inn i det matematiske
miljøet. Der var det alltid noen man kunne gå og
spørre og diskutere med. Like etter gikk jeg på noen
forelesninger hos Viggo Brun. Det var en fascine-
rende forestilling. Han kom blant annet inn på
iterasjoner av funksjoner, som senere ble tema for

hovedfagsoppgaven min.
– Du skrev om iterasjoner av funksjoner av kom-

plekse tall. Det kan jo lyde ganske avansert! Etterpå ble
du lærer, og da underviste du i faget på det mange vil
kalle et lavere nivå. Var det en nedtur?

– Nei, det var ikke det. Men dette har to sider. For
det første har jeg alltid synes at det er morsomt å
snakke matematikk. Og det ble det mye av i
realskoleklassene som jeg underviste det første året.
Om det for eksempel var kvadratsetningene, så var
det interessant å snakke med elever om dem. Det var
slett ikke noen nedtur. Samtidig må jeg si at jeg
gjerne skulle ha fortsatt studiene mine et år til. På
slutten av hovedfagsstudiet hadde jeg fått en idé som
viste seg å være fruktbar. Denne ønsket jeg å arbeide
videre med, men jeg hadde ikke råd til å studere len-
gre. Jeg fortsatte imidlertid å arbeide med denne
idéen etter hovedfaget, og hadde gleden av å se noen
resultater som for meg var nye. Noen få år senere
ble jeg timelærer på Matematisk institutt, da de
store studentkullene kom til Blindern. Dermed var

Torgeir Onstad

Ragnar Solvang
– en foregangsmann
i norsk skolematematikk
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jeg så heldig at jeg fikk undervise både i skolen og på
universitetet.

– Men du har ikke bare vært lærer?
– Nei, på begynnelsen av 1960-tallet var jeg

skolesekretær i Norsk Lektorlag. Jeg var da med på
å skrive de to store bøkene Gymnaset i søkelyset. Men
etter fire år orket jeg ikke mer kontorarbeid, så jeg
gikk tilbake til skolen. Jeg fortsatte likevel med faglig-
pedagogisk arbeid på sentralstyrenivå i de seks etter-
følgende årene, så jeg brukte mye tid på organisa-
sjonsarbeid i en tiårsperiode.

– Og deretter ble det lærerutdanning?
– I 1971 ble jeg spurt om jeg ville begynne på Pe-

dagogisk Seminar. På den tiden fikk seminaret et
voldsom løft, og det ble ansatt mye folk. Etter min
oppfatning fikk vi gode arbeidsforhold, og jeg syns
jeg fikk gjort en god del. Så da det gikk mot slutten
av 1970-tallet og jeg hadde ”snudd bunken” noen
ganger, begynte jeg å tenke på å skrive ut en del av
stoffet. Det var jo noe studentene like gjerne kunne
lese som at jeg skulle fortelle om det. Slik begynte den
delen av skribentvirksomheten.

– Det er noen som har regnet ut at du har vært
forfatter eller medforfatter til anslagsvis 10 000 bok-
sider! Hvordan er det mulig?

– Ikke vet jeg. Jeg har arbeidet med lærebøker i
30–40 år, og der er det jo blitt en god del serier. Og
så har det vært flere revisjoner, med den reduserte
arbeidsbyrden som ligger i det. Det er visstnok
Norsk faglitterær forfatterforening som har funnet
det tallet, og ikke vet jeg hvordan de leter opp sånt.

– Mye av det du har skrevet, er gjort som gruppe-
arbeid. Du har deltatt i en forfattergruppe. Er det pro-
blematisk å skrive sammen med andre og bryne seg på
andres synspunkter?

– Jeg må si at jeg foretrekker å skrive sammen
med flere. Ta for eksempel den første matematikk-
didaktikkboka, den skrev jeg sammen med Stieg
Mellin-Olsen. De diskusjonene vi hadde underveis,
de var så interessante og satte så mange spor oppe i
hodet mitt, at de ville jeg ikke ha vært foruten. Da vi
senere skulle revidere, endte det med at vi skrev hver
vår bok. Det hadde sammenheng med at manus-
bunken nå hadde sprengt alle rammer for én bok.
Det ble naturlig at Stieg konsentrerte seg om grunn-
skolen og jeg om ungdomsskolen og den videregå-

ende skolen. Samtidig hadde vi nok også utviklet oss
i litt forskjellige retninger. Men likevel leste vi hveran-
dres manuskripter og fortsatte på den måten sam-
arbeidet.

– Du nevner Stieg. Det er neppe galt å si at det er
han og du som til nå har satt sterkest preg på norsk
matematikkdidaktikk. Dere kjente hverandre lenge og
drøftet mye. Hva har dere betydd for hverandre?

– Jeg var jo tidlig klar over at Stieg var en inter-
nasjonal størrelse. Han har satt spor etter seg i den
matematikkdidaktiske litteraturen. Særlig knyttes
navnet hans til instrumentalismebegrepet. Men også
andre ting, som boka The Politics of Mathematics
Education, blir veldig ofte sitert. Det som var så be-
undringsverdig hos Stieg, var at han alltid var un-
derveis. Han kunne gladelig si: «De standpunkter du
arresterer meg for nå, de hadde jeg for tre år siden.
Du kan ikke vente at jeg skal forsvare dem i dag.»
Den som slik står åpent og ærlig fram, det er et
menneske jeg beundrer! Jeg vet ikke hvor mye jeg har
betydd for ham, men han har betydd kolossalt mye
for meg. Det er en del mennesker man er glad for å
ha truffet personlig. I tillegg til Stieg, kan jeg for min
del for eksempel nevne matematikerne Viggo Brun,
Ralph Tambs Lyche og Thoralf Skolem.

– Du sa at Stieg var underveis og kunne skifte
standpunkt. Du har selv vært gjennom en del refor-
mer og «motebølger» innenfor skolematematikken.
Blant annet var du involvert i den moderne matema-
tikken. Hvordan opplevde du det den gangen, og hvor-
dan ser du på det nå?

– Den gangen de første ideene kom fra USA, så
rørte den amerikanske debatten ved noe som jeg selv
hadde opplevd i skoleverket, men aldri hadde kunnet
sette navn på. Til det kunne jeg for lite matematikk-
didaktikk på 1950-tallet. Da dette rullet fram, var det
på veldig bred front og ble sett på som en slags
«frelse» innenfor matematikken. Selv Stieg, som se-
nere ble svært skeptisk til moderne matematikk,
skrev en bok om strukturert matematikk. Han var
en av de aller første her i landet som beveget seg inn
i Piaget-teori, og argumenterte for hvor gunstig det
kunne være å undervise mer strukturert. Og det var
nettopp dette som skjedde på slutten av 1950- og
begynnelsen av 1960-tallet: En gruppe amerikanske
pedagoger og psykologer anbefalte at man burde
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legge mer vekt på den strukturelle siden ved mate-
matikken og mindre på terping av regler. Dette var
fascinerende på alle måter. Når vi prøvde det ut i
skolestua, fikk vi hele veien inntrykk av at det var
vellykket. Det kunne jo komme av at vi som gjorde
dette, var entusiastiske lærere som la sjela vår i det.
Men vi ble oppildnet av en positiv holdning fra for-
eldre og elever. Og i de revisjonene vi så gjorde ut-
over på 1960-tallet, er det helt klart at vi gikk for
langt. På slutten av 1960-tallet ble dette tydelig for
oss, og vi begynte å stikke hodene sammen for å
finne ut hvordan vi kunne endre på opplegget. Men
tidlig på 1970-tallet kom det store avisoppslag som
slo det hele over ende.

– Ja, det kom jo en kraftig motreaksjon den gan-
gen, Back to basics. Vil du si at den moderne matema-
tikken dermed døde, eller har dette forsøket og denne
bølgen satt spor etter seg?

– Jeg mener at den har satt tydelige spor etter
seg, faktisk mer enn motreaksjonen. Det er mitt inn-
trykk at når man skal øve inn tallbegrepet i barne-
skolen, så tyr man stadig til det vi i sin tid kalte et
naivt mengdebegrep. Men for å ta eksempler som
jeg kjenner bedre: Da jeg underviste i realskolen på
1950-tallet, så fantes det ikke et eneste ord i lærebø-
kene om funksjoner. Nå har dette lenge vært pen-
sum i ungdomsskolen. I våre dager tegner elevene
rette linjer i koordinatsystemet, men den gangen
fantes det ikke noe koordinatsystem i pensum og
slett ikke noe funksjonsbegrep. Det var med den
moderne matematikken at dette kom inn. Det
samme gjelder sannsynlighet og vektorer.

– Et par andre bølger som har skyllet gjennom
skolematematikken i din tid, syns jeg også at vi kan
berøre. En av dem gjelder bruksorienteringen, nytte-
aspektet. I våre dager er det mange som sterkt under-
streker at matematikken og eksamensoppgavene skal
være hverdagsnære. Vi benytter matematiske model-
ler. Dette har du også vært med på. Du var en av for-
fatterne til læreboka Matematikk og samfunn for 1.
klasse i videregående skole. Den satte spor etter seg i
denne retningen.

– Ja, det er riktig. Helt siden jeg studerte fysikk,
har jeg vært opptatt av matematiske modeller. Men
jeg har aldri vært av den oppfatning at all matema-
tikk skal være hverdagsnær og praktisk. Det er å gi

et galt bilde av matematikken. I Matematikk og sam-
funn innledet vi hvert kapittel med et praktisk ek-
sempel som viste at det var grunnlag for å
matematisere noe. Det praktiske utgangspunktet le-
det til matematikk, og etterpå kunne vi da studere
selve matematikken. Dette viser jo også hvordan
mye matematikk er blitt til opp gjennom historien. –
Skal vi for eksempel studere økonomiske forhold
eller befolkningsutvikling, så benytter vi gjerne mo-
deller med kontinuerlige funksjoner. Skal vi ha nytte
av dette, må vi beherske det matematiske begreps-
apparatet. Den deriverte er ikke i seg selv noen prak-
tisk sak, men den har mange praktiske anvendelser.
Som lærer fortalte jeg noen ganger klassene om
primtallstvillinger, og at ingen ennå har funnet ut
om det er endelig eller uendelig mange av dem. Dette
var ikke hverdagsnært, men elevene syntes det var
gøy.

– Den tredje bølgen jeg vil nevne, er problemløsing,
som særlig kom på 1980-tallet. Dette er en tilnærming
til matematikken som vel du som person har stor sans
for?

– Ja, jeg har alltid vært problemorientert. Det å
tukle med et problem, å se det fra alle bauger og
kanter, og så kanskje få det til en vakker dag, det syns
jeg er ordentlig festlig. Men når dette kom inn i
skolen, så var det vel fordi man trodde at det kunne
være en motiverende vei for mange elever. Jeg tror
imidlertid at flere av lærebøkene gjorde den feil at de
lagde alt for mange forskjelligartede problemer.
Hvert problem ble en totalt ny opplevelse. Det skal
det god matematikkerfaring til for å takle. På
midten av 1990-tallet innledet jeg og noen kolleger
ved vårt institutt et samarbeid med matematikere
fra et tsjekkisk universitet. Vi utarbeidet sett med
oppgaver som hang sammen. Hvis en elev fikk til én
oppgave, så var det store sjanser for å få til den neste
også. Det krevde stor gjennomtenkning av
problemrekkefølgen. Vår erfaring var imidlertid at
det fungerte fint i klassene.

– Et annet tema du har arbeidet mye med, er
hvordan vi i matematikkundervisningen skal forholde
oss til det faktum at elever er ulike: differensierings-
problematikk og tilpasset opplæring.

– Slik jeg har opplevd det, var det ofte så store
forskjeller mellom beste og dårligste elev at det egent-
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lig var umulig å undervise klassen samlet. Jeg drev
en del gruppearbeid innenfor klassens ramme, hvor
elevene arbeidet med problemer de kunne få til. Men
jeg drømte om at man en gang skulle kunne gjøre
dette mye mer systematisk. Jeg har senere holdt
mange kurs om differensiering. Og i den læreboka
jeg skrev i matematikkdidaktikk, tok jeg nettopp
opp mer strukturert differensiering. Sigmund
Ongstad hadde en fin definisjon, nemlig at differen-
siering er en bevisst forskjellsbehandling til beste for
hver enkelt elev.

– Nå er du pensjonist. Men du har ikke lagt inn
årene på det matematiske feltet. Vi som kjenner deg,
vet at du har interessert deg sterkt for matematikkens
kulturelle og historiske sider, ikke minst disse siste
årene. Kan du fortelle litt om det bokprosjektet du hol-
der på med nå?

– Det er et prosjekt som faktisk begynte allerede
på 1960-tallet. Da jeg reiste rundt og holdt kurs i
moderne matematikk, var det mange som spurte
meg hva forskjellige ord i den «nye» matematikken
betydde. Noen ganger kunne jeg svare, andre ganger
ikke. Når jeg ikke kunne svare, tok jeg problemet
med meg hjem og forsøkte å finne ut av det. Etter
hvert ble det ganske mye av dette, og jeg begynte å
spare på det. Og da jeg avsluttet min tid på universi-
tetet som seniorforsker under Norges Forsknings-
råd, begynte jeg å skrive på det. Det dreier seg altså
om etymologien og historien bak matematikk-
terminologien. Dette er nå i ferd med å bli en ord-
bok på rundt regnet tusen matematiske begreper.
Den er hovedsakelig rettet inn mot skoleverket, men
har også med litt fra den elementære universitets-
matematikken.

– Hva er det egentlig du skriver om?
– Jeg forsøker å finne ut hva de matematiske or-

dene betyr og hvor de opprinnelig kommer fra. Vi
må skille mellom to typer ord. Noen av dem er blitt
til gjennom en lang utviklingsprosess, og det står
ikke noe bestemt menneske bak. Et eksempel på dette
er rett og slett ordet matematikk. Utgangspunktet er
det greske ordet mathema, med flertallsformen
mathemata. Dette betyr vitenskap eller kunnskap.
Sakte utviklet det seg videre til mathematika, som er
blitt til vårt ord matematikk. Hvem sto bak dette?
Det er umulig å si. På den annen side har vi ord som

vi vet presist hvem som laget. Eksempelvis har vi
ordet gruppe. Selv om vi ikke vet hvorfor akkurat
dette ordet ble valgt, så vet vi at det ble innført av
Galois. Selve gruppebegrepet lå implisitt i de arbei-
dene som Abel skrev i likningsteori. Men det var
Galois som satte navn på begrepet.

– Har du eksempler på ord som det er vanskelig å
finne etymologien til?

– Ja, vi kan ta et vanlig ord som hundre. Det har
en eiendommelig etymologi, som jeg slett ikke er fer-
dig med å finne ut av. Vi vet at stavelsen hund kom-
mer fra gotisk en gang etter år 300. På 800-tallet ble
det laget et gotisk alfabet av en prest som oversatte
Bibelen til gotisk. Gjennom denne oversettelsen har
vi fått et innblikk i goternes tallsystem. På gotisk blir
10 kalt taihun, og 100 heter taihun-taihund, det vil
si ti tiere. Ordet taihun kommer kanskje fra det
greske dekem, som betyr 10. Men hvordan dette ut-
vikler seg videre til vårt hundre, er ganske innfløkt.
Det første hundre som ble laget, betydde ikke 100
men 120. Slike alternative hundre-begreper kan vi se
spor av i flere språk: storhundre på Island, Gross-
hundert i Tyskland og hundredweight i England.

– Nå blir det vanskelig å holde oversikten!
– Nettopp. Dersom noen av leserne har kunn-

skaper om dette, håper jeg at de tar kontakt.
– Da passer det i alle fall å anbefale leserne å kjøpe

boka når den kommer ut! Takk for intervjuet.

Som nevnt innledningsvis, fylte Ragnar Solvang 70 år i
fjor. I den anledning ble det utgitt en bok med tittelen
Mathema 2000. Boka var ment å spille to roller: For det
første var den et festskrift for å hylle Solvang. For det
andre var den ment å være en bok med relevans og in-
teresse for lærere, lærerstudenter og fagdidaktikere i
matematikk. Den inneholder 12 artikler om ulike te-
maer knyttet til norsk skolematematikk. De aller fleste
forfatterne er lærerutdannere.

Litteratur

Mellin-Olsen,S. (1987): The Politics of Mathematics
Education, Reidel Publ, Dordrecht

Onstad, T. & Gjone, G. (2000): Mathema 2000, NKS-
Forlaget

Solvang, R. & Mellin-Olsen, S. (1978): Matematikk
fagmetodikk, NKI-forlaget

Solvang, R. (1986): Matematikkdidaktikk, NKI-forlaget



2/2001 tangenten6

Som prosjektoppgave i forbindelse med seksårs-
reformen jobbet tre pedagoger med matematikk-
verksted for seksåringene i Ura barnehage i Sand-
nessjøen.

Jeg var invitert som observatør, og var svært
spent på hva jeg ville møte når så små barn skulle
prøve ut en arbeidsform som vi hadde jobbet med
i skolen i flere år.

Oppstarten var enkel. Stasjonene som var valgt ut
i prosjektet var «Butikk»,  «Knapper» og «Cuise-
nairestaver». Barna var godt kjent med konseptet,
så det var ikke mye innledende prating i starten.
Knappestasjonen foregikk på gulvet bak en sofa,
Cuisenairestavene var plassert på et rundt bord, og
Butikkstasjonen ble hentet frem fra en eske bak en
hylle som fungerte som disk.

Butikk

Ved butikkstasjonen arbeidet barna med ordent-
lige varer og penger. Dette ga stor inspirasjon, og
gjorde leken betydningsfull for barna. Per var ek-
speditør i første runde. Mens kunden, Ola, be-
stemte seg for hva han skulle kjøpe, fordrev ekspe-
ditøren tiden med å slå på melposene for å se mel-
støvet som svevet ut på sidene. Kunden måtte på-
kalle oppmerksomheten når han hadde bestemt
seg for hva han skulle kjøpe. Etter en siste utblå-
sing kunne handlingen starte opp. Ola fikk sine tre
varer slik konseptet er på matematikkverksted for
de yngste. Barna skal ha sjanse til å telle opp og

legge sammen uten at de roter seg bort underveis.
Prisene varierer fra en til ti kroner, så det er også en
regulerende faktor. Det er lite poeng i å handle med
store sedler og svære beløp i oppstartsfasen. Det
blir lett anarki når tall og pengesummer går ut
over deltakernes begrepsrammer.

Barna var innforstått med reglene og mestret
fint å håndtere en handel som besto av 1 kg mel til
7 kroner, 1 pakke kakao til 5 kroner og en drops-
eske til 2 kroner. Når summeringen skulle skje, del-
tok både ekspeditør og kunde like ivrig. De var
enige i at det var alltid lurest å ta den dyreste varen
først og telte opp sju kuler på kuleramma. Når fem
kuler skulle legges til for de fem kronene som ka-
kaoen kostet, ble det en diskusjon om de skulle be-
gynne på ny rekke på kuleramma. De fleste barn
gjør det hvis de ikke får forklaring på at det er lurt
å bruke opp alle kulene på en rekke før de tar til
med neste rekke. Per og Ola hadde nok hørt dette.
De kom fram til at de skulle fortsette tellingen med
de tre kulene som gjensto på første rekke før de
telte «fire, fem» på neste rekke. Diskusjonen om
«fire, fem» når det vitterlig bare var to kuler på
andre rekke pågikk inntil de kom på at de hadde
telt «en, to, tre» på første rad. Når dette var av-
klart, var det lett å telle til de to kulene for drops-
eska til to kroner til slutt.

Jeg var spent på den endelige oppsummerin-
gen, og den ble slik jeg oftest har sett den; Per og
Ola startet tellingen på første rekke med en, to, tre,
fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti, og fortsatte på andre
rekke med elleve, tolv, tretten, fjorten. De var enige

Ragnhild Efskin

På  besøk hos seksåringer
som jobber med
matematikkverksted
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om at prisen for hele handelen ble 14 kroner. De
var også enige i at det var ti kuler på øverste rekke,
og at det gikk an å si ti, elleve, tolv, men når de
skulle telle opp igjen på den nye måten, begynte de
med «en, to, tre …»

Dette viser noe om forholdet deres til kunnska-
pen, og at de foretrekker sin egen måte helt til de
har full forståelse for tieren.

Knapper

På knappestasjonen er det frydefullt dypdykk i
knappehaugen. Her har barna allerede gjennom-
gått ulike formbegrep, og dagens første oppgave
går ut på å finne så mange forskjellige former som
mulig.

Siv er den heldigste, eller den mest systematiske.
Hun finner den helt spesielle åttekantede knappen
som de har snakket om tidligere. Høytidelig holder
hun knappen opp for de andre mens hun teller
kantene: «en, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte.» På
spørsmål om hvor mange hjørner kappen har, blir
det stille inntil et annet barn peker på et hjørne. Så
teller de i kor; åtte det også!  Fantastisk å lære nye
begrep og gjøre oppdagelser. Å prate om form,
farge, størrelse og bruk er lett når eksemplene lig-
ger rett foran deg og du kan se dem og ta på dem
med det samme. Nest størst og nest minst i en se-
rie er ikke vanskelig når du selv har sortert på for-
hånd. Selv uvanlige ord i vår dialekt som færre og
færrest blir begripelige når barna blir kjent med
dem gjennom denne type arbeidsoppgaver.

Cuisenaire-staver

Ved Cuisenaire-bordet sitter en liten jente helt
oppslukt av stavene med de fine fargene. Hun kan
navnet på alle sammen, men er nå svært opptatt
av de minste, hvite stavene. Det hun jobber med er
å legge opp et slags system som hun spekulerer
hardt på.

Slik ser det ut:

Først seks hvite staver i en loddrett rekke.
Så ser det slik ut:

Lenge betrakter hun oppleggingen sin. Så sier hun
46. «Mamma’n min er 46 år. Her er det 46.»

Hun ser på meg for å få bekreftelse. Jeg er liv-
redd for å bryte den «hellige» tenkingen hennes, og
nikker bare. Men selv tenker jeg at her har jeg vært
vitne til en slags åpenbaring. Er det mulig at hun,
seks år gammel, har hatt en posisjonssystem-
opplevelse som har gjort henne i stand til å uttrykke
mammas alder på en annen måte enn ved å telle
opp enkeltelementer slik barn i den alderen vanlig-
vis gjør?

Disse korte møtene med seksåringer i arbeid på
matematikkverksted gir meg sikkerhet om at barn
tenker matematikk, er ivrige etter å gjøre oppda-
gelser og fryder seg ved dem. På butikkstasjonen
var det kanskje «støveksplosjonen» som ga den
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største fryden denne gangen. Siv visste hva hun var
ute etter da hun lette etter og fant den åttekantede
knappen, og det var glede og stolthet hos henne da
hun kunne fortelle  de andre om kanter og hjør-
ner.

For meg var imidlertid Cuisenairestasjonen en
klar topp denne gangen. Jeg tror den tenksomme
jenta så inn i noe som det er viktig å bygge videre
på. Hun forstod noe for første gang, og hun vil
aldri glemme det. Det vil ikke jeg heller. I ettertid har
jeg tenkt på hvordan hun ville ha forklart dette for
de andre i gruppen.

Slik jeg så matematikkverksted i bruk i Ura bar-
nehage, ble jeg begeistret for hvor lite stress og styr
det var ved igangsettelsen; – snu sofaen og tøm ut
knappene, ta fram eskebutikken med de ordentlige
varene og pengene, og plasser Cuisenairestasjonen
på et bord hvor barna kunne fordype seg i egne
tanker med materialet. Slik skal møtene med mate-
matikken være, myke, i eget tempo og med egne
tanker. Så kan pedagogen komme inn og diskutere
problemstillinger og spørsmål som barna har.

Vi lærer av andres enkle organisatoriske grep
og utfordres til å prøve.

Olof Magne
Literature on Special Educational
Needs in Mathematics

Boka presenterer om lag 5000 publikasjoner som omhandler svakt presterende/ytende i
matematikk. Den dekker tidsrommet 1886 til 2000.

Dette er langt mer enn en liste over spesialpedagogiske arbeider innen matematikk. Olof
Magne høster her av sin store kunnskap innen emnet, og setter publikasjonene inn i en
sammenheng.
Boka finnes i sin helhet på internett, den kan leses eller lastes ned fra adressen
http://www.lut.mah.se/pedinst/specialped.html

Dette er en viktig bok! Den bør derfor ha interesse, ikke bare for spesialpedagoger, men for alle
som underviser i matematikk.

Neste nummer av Tangenten blir et spesial-

hefte om lommekalkulatoren
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«Gjennom valg av praktiske tilknytninger, ek-
sempler og arbeidsmåter skal elevene, både jenter
og gutter, og elever med ulik kulturell og sosial
bakgrunn gis mulighet til å oppleve tilhørighet og
utvikle positive holdninger til faget.»

(Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen,
1996, side 153)

Jeg ønsket å undersøke om endring i kontekst på
matematikkoppgaver førte til endret frekvens av
riktige og gale svar hos jenter og gutter. I den for-
bindelse testet jeg mer enn 600 norske 10. klassin-
ger i matematikkoppgaver hentet fra TIMSS-un-
dersøkelsen og fra oppfølgeren TIMSS-Repeat
(Fyhn, 2000). De fleste oppgavene i testen fantes i
to eller tre versjoner der det matematiske innholdet
var noenlunde likt, mens konteksten varierte. Tes-
ten fant sted høsten 1998. Noen oppgaver lyktes
jentene bedre med enn guttene. Andre oppgaver
lyktes guttene bedre med enn jentene. Jeg bruker
betegnelsene «gutteoppgaver» på oppgaver der gut-
tene har høyere middel testskåre enn jentene. To av
de mest typiske gutteoppgavene i testen omhandlet
kjøretøy i bevegelse, i det følgende går jeg nærmere
inn på noen mulige årsaker til at dette var gutte-
oppgaver.

Prisøking og reduksjon av reisetid

Resultater fra TIMSS (Brekke, Kobberstad, Lie &
Turmo, 1998) tyder på at guttene generelt gjør det
bedre enn jentene på prosentoppgaver. En slik

oppgave i testen gikk ut på å finne prosentvis pris-
øking for en vare, når gammel og ny pris var opp-
gitt. En variant av oppgaven var å finne prosentvis
prisøking for blyanter når gammel og ny pris var
oppgitt. Guttene skåret drøyt 10 prosentpoeng
høyere enn jentene på begge disse prosent-
oppgavene.

Den tredje versjonen av oppgaven hadde en
helt annen kontekst. Elevene fikk oppgitt følgende:
Ved å bygge ny motorvei blir reisetiden mellom to
byer ble redusert fra 25 til 20 minutter. Oppgaven
gikk ut på å  finne prosentvis reduksjon i reisetid.
Forskjellen i skåre i guttenes favør var hele 29 pro-
sentpoeng på denne oppgaven.

Å finne prosentvis reduksjon er trolig omtrent
like vanskelig som å finne prosentvis øking. Slik jeg
ser det, ligger hovedforskjellen mellom oppgavene
i konteksten. Dette resultatet støtter antagelsen om
at biler som kjører, representerer en kontekst som
favoriserer guttene.

Menneskeskritt og bilkjøring

Jeg vil nå drøfte elevenes resultater fra tre oppgaver
som har noenlunde likt matematisk innhold, nem-
lig omvendt proporsjonalitet, mens oppgavenes
kontekst er svært ulik.

«Fire elever målte bredden av et rom ved å telle
antall skritt. Steinar brukte 10 skritt, Else 8 skritt,
Anne 9 skritt og Carl 7 skritt. Hvem tok lengst
skritt?»

En variant gikk ut på at fire jenter målte leng-

Anne Fyhn

Biler og hastighet
i matematikkoppgaver
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den på skrittene sine. Hvem vil bruke flest skritt på
å gå fra den ene enden av en korridor til den andre,
når jentenes skrittlengder var oppgitt?

En annen variant omhandlet biler og hastighet:
«Tre biler kjørte den samme strekningen. Bil X
brukte 3 timer, bil Y brukte 3½ time og bil Z
brukte 4 timer. Hvilken bil kjører med høyest gjen-
nomsnittsfart?» Svaralternativene var i tillegg til
hver av de 3 bilene, alternativet «Du kan ikke si noe
om det ut fra den informasjonen du har fått.»

Disse tre oppgavene var tilsynelatende omtrent like
vanskelige. Resultatet viste at de fleste elevene av
begge kjønn hadde riktig løsning på oppgavene om
skrittmåling. Oppgaven om bilkjøring var betyde-
lig vanskeligere, og her hadde guttene hele 15 pro-
sentpoeng høyere skåre enn jentene.

Hastighet på biler måles i reelle tall, mens antall
skritt måles i positive heltall. For å kunne løse
oppgavene som omhandler menneskeskritt, tren-
ger elevene kun et delvis begrep om  multiplika-
sjon. De kan telle seg frem til løsningen. For å
kunne løse oppgavene med biler og hastighet, kre-
ves en langt bedre forståelse for multiplikasjons-
begrepet (Brekke, 1995).

Brekke, Kobberstad, Lie & Turmo (1998,
side104) skriver om skrittmålingsoppgaven L12:

Denne oppgaven dreier  seg ikke om standar-
diserte måleenheter.

L97 presiserer at det må arbeides med ulike
naturlige enheter for lengde før introduksjon
av SI-enheter.

Jeg har selv undervist elever med dårlig forståelse
av meterbegrepet ved å gå ut og telle skritt, deretter
kalte vi ett langt skritt for en meter. Det var vellyk-
ket. På det viset kunne matematikkundervisningen
ta utgangspunkt i elevenes egen erfaring. Utgangs-
punktet for undervisningen var elevenes innenfra-
forståelse og deres spontane meterbegreper (Brå-
ten, 1996). Matematikkundervisningen var knyttet
til en kontekst som var kjent for både elever og læ-
rer. Skrittlengden er omvendt proporsjonal med
antall skritt man går over en gitt strekning. Hastig-
heten er omvendt proporsjonal med tiden en bil
bruker på en gitt strekning. Jeg vil hevde at elever

som mangler forståelse for proporsjonalitets-
begrepet, vil ha vansker med å forstå sammenhen-
gen mellom tid og hastighet. Skrittmåling er etter
min oppfatning et utmerket utgangspunkt for inn-
føring av proporsjonalitet i skolen, fordi de aller
fleste elevene har egen erfaring med å gå skritt av
ulik lengde.

Jeg fant at jenter og gutter skåret likt på skritt-
målingsoppgavene, men når konteksten var bilkjø-
ring, skåret guttene høyest. Dette resultatet under-
bygger også antagelsen om at biler som kjører, re-
presenterer en kontekst som favoriserer guttene.

Biler i ro og i bevegelse

I min test inngikk en oppgave der elevene skulle
gjøre overslag over antall biler på en parkerings-
plass. Jenter og gutter hadde lik skåre på den opp-
gaven. Når konteksten var  biler som sto i ro, var
det ingen forskjell i skåre hos jenter og gutter. På
oppgavene tidligere i denne artikkelen var bilene i
bevegelse, og da skåret guttene høyere enn jentene.

Dagens fjortenåringer har ikke førerkort.
Mange jenter drømmer om å være passasjer hos
den utvalgte drømmeprinsen, ikke om å være sjå-
før. De fleste ungdomsskoleelevene mangler en
innenfra-forståelse for hva bilkjøring handler om.
En måte å skaffe seg lignende erfaring på, er å si-
mulere bilkjøring ved hjelp av playstation og pc-
spill. Min erfaring så langt er at playstation er en
gutteleke. Mange gutter veksler mellom ulike play-
stationspill, der konteksten enten er skyting eller
bilkjøring. Så vidt jeg vet, spiller jenter slike spill en
gang i blant, mens mange gutter har dilla på slike
spill i lange perioder. En annen form for erfaring
fra bilkjøring har gutter som har fått sitte på pap-
pas fang og kjøre bil. Jeg vet ikke om ett eneste til-
felle der ei jente har fått forsøke det samme. Jeg
tror vi gjør norske skoleelever en tjeneste ved å in-
trodusere dem for regning med fart og tid uten å
komme trekkende med bilene. Etter min oppfat-
ning er bilkjøringsoppgaver velegnet for voksne og
ikke uten videre for skoleelever.
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Hastighetsbegrepet i grunnskolen

Jeg kjenner ikke til noen undersøkelser om hvor-
dan norske matematikklærere innfører hastighets-
begrepet. Jeg vet at biler blir mye brukt. Dette er en
kontekst som lærerne er fortrolige med, det er
flust med bilkjøringsoppgaver i lærebøkene innen
både dette og andre emner. I tillegg ble mange læ-
rere selv undervist om biler da de lærte hastighets-
begrepet. Mange voksne, både matematikklærere
og andre, har en mer eller mindre kontekst-
avhengig kunnskap om hastighet. Kunnskapen er
knyttet til bilkjøring. Vi har en innenfra-forståelse
av å være sjåfør i bil. Mer enn en matematikklærer
blir hjelpeløs hvis hun/han blir spurt om det er
normalt å jogge i 18 m/s eller om hvorvidt lett trav
hos en hest foregår i 12 km/t eller 25 km/t.

Elevene er vanligvis passasjerer i bilene. Mange
av dem har aldri reflektert over verken fartsgrenser,
oppbremsing, hastighet eller for den saks skyld
hvor mange pedaler det er på gulvet. Men de fleste
elevene har mye erfaring både med å løpe og å sy-
kle, etter hvert også med både skateboard og
rollerblades. Jeg tror vi lærere loser mange elever en
omvei når vi benytter bilkjøring i matematikkopp-
gavene. I dagens norske skole er idrettsdagen et
fast årlig innslag. Klassenes resultater fra 60 m er
velegnet til å regne med fart og tid – 10 sekunder på
60 meter, hvor fort er det?

Kontekst og hastighet hos Piaget

Piaget undersøkte «Barnets oppfattelse av beve-
gelse og hastighet» i 1946. I 1971 forelå en dansk
oversettelse, utført av tre menn, i boka Barnets
oppfattelse af tal, rum og bevegelse:

Med legetøjsbiler eller andre genstande, som
bevægede sig ad forskjellige baner, nogle ganger
gennem tunneler, andre gange helt synligt,
undersøgte Piaget barnets oppfattelse af «hurti-
gere end» og «lige hurtigt».

[…]

Om to «biler» startede og/eller kom i mål
samtidigt, og om den ene overhalede den an-
den, var afgørende for de yngre børns
opfattelse. Et andet forhold, som også kunne

spille en rolle, var om de startede og/eller kom i
mål ud for hinanden. (Meyer, Søholm &
Vejleskov, 1971, side 147–148)

Etter første gangs gjennomlesing trodde jeg at
Piaget kun brukte biler, som er en typisk gutteleke i
mine øyne, til å undersøke barns oppfattelse av
hastighet. I en fotnote på side 149 refererer imidler-
tid oversetterne til et forsøk hvor to dukker beveget
seg gjennom tunneller.

Piaget benytter et mangfold av kontekster, mens
oversetterne generaliserer med sin nesten konse-
kvente bruk av biler. En mulig forklaring på dette,
er at de uforvarende har oversatt Piaget til den
konteksten de selv er mest fortrolig med.

Både på bakgrunn av Piagets teori og på bak-
grunn av at ikke alle elevene har like god forståelse
av multiplikasjonsbegrepet, hevder jeg at oppgaven
med biler og hastighet (som jeg nevnte i st46

arten) er vanskeligere enn oppgavene med å
telle skritt.

Bilkjøringsoppgaver – oppgaver for voksne

Funn i mine data tyder på at endring i kontekst på
matematikkoppgaver i noen sammenhenger kan føre til
endring i frekvens av riktige og gale svar hos jenter og
gutter. Gutter skårer høyere enn jenter på to oppgaver i
prosentregning når konteksten er prisen på ulike varer.
Når konteksten i prosentoppgaven er reisetid på en mot-
orvei, er forskjellen i skåre mellom kjønnene betraktelig
større.

Jenter og gutter skårer likt på to oppgaver i om-
vendt proporsjonalitet, når konteksten er mennesker
som går til fots. Når konteksten er bilkjøring, skårer gut-
tene betydelig høyere enn jentene. Oppgavene om skritt-
måling ble imidlertid løst riktig av en mye større andel
jenter og gutter enn tilfellet var med den tilsvarende
bilkjøringsoppgaven.

Jeg vil hevde at oppgaver om bilkjøring er velegnet
for oss voksne, fordi vi da beveger oss innenfor en kon-
tekst vi selv er fortrolige med og trygge på. Norske skole-
elever løper til bussen, sykler og kjører fort på ski – men
de kjører ikke bil før de har gått ut av grunnskolen. Elev-
ene bør få bli kjent med hastighetsbegrepet innenfor
kontekster de selv er trygge på og har erfaring fra, på det
viset blir intensjonene i L97 oppfylt.

(Fortsetter side 36)
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Dataspill ser ut til å være den typen programvare
som dominerer i barns og ungdoms bruk av data-
maskiner. Vi hører og leser om dataparty over flere
døgn, der de unge guttene til slutt sovner over tas-
taturet. Og det er dataspill de er opptatt av mye av
tida. Det er tydelig at dette fenger! Mange av spil-
lene hentes fra Internett. Denne store interessen
bør vel også kunne utnyttes i matematikk. Men
hvor finner vi informasjoner?

En kilde til informasjoner er webstedet
Through the glass wall som presenterer resultater
fra et FoU prosjekt og tar opp  tema «computer
games for mathematical empowerment»,   http://
w w w. t e r c . e d u / m a t h e q u i t y / g w / h t m l /
gwhome.html. Her finner vi beskrivelse og vurde-
ring av ca 50 dataspill og flere artikler om det ma-
tematiske innholdet i dataspill, om jenter og data-
spill og lignende.

En del spill er  mulig å laste ned gratis, som
«shareware» eller kan kjøpes fra Internettbutikker.
Andre spill kjøres direkte på websidene.  Det kan
være Java Applet, Flash eller andre nyere teknikker
som ligger bak.

Webstedet Cut the knot
http://www.cut-the-knot.com
har en stor samling med mate-
matiske problemer. Noen av
dem presenteres ved hjelp av
Java Applets som interaktive
spill eller puslerier, men andre
er presentert mer tradisjonelt.
Her er det også  løsninger og

kommentarer til problemene. Samlingen er organi-
sert etter tema, for eksempel finner vi problem-
oppgaver både under geometri og algebra.  En
egen samling er klassifisert som games and puzzles,
http://www.cut-the-knot.com/games.html.

Funbrain, http://funbrain.com/,  har en sam-
ling med interaktive spill som passer for førskole og
grunnskole. En del av disse gir talltrening, med en
spillpreget innpakning.  For eksempel spiller vi Tic
Tac Toe, tre kryss – ved å utføre regnestykker,  eller
vi  spiller Math Car Racing  ved å velge et regne-
stykke som gir et stort tall til svar, samtidig som vi
må unngå at datamaskinen får velge et større. An-
dre er strategispill der vi må planlegge videre ut fra
et mønster i spillbrettet.

I spillet Dare to be squared skal vi danne kvadra-
ter ved å klikke på ei side. Problemet er bare at vi

Anne Berit Fuglestad

Internettressurser:
Dataspill i matematikk
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må være på vakt slik at ikke datamaskinen, her re-
presentert ved  Flora Plural kommer i forkjøpet og
utnytter de sider vi har plassert. Her må vi plan-
legge flere trekk framover.

På webstedet  Mazeworks http://
www.mazeworks.com/home.htm finner vi en rekke
spill som kjøres direkte på Internett. Her er et
strategispill der hundene skal flyttes slik at de fan-
ger haren.

Andre spill her er Hanois tårn,  tre på rad,  eller
problemet å lage sammenhengende veg over et
brett med sekskanter. I andre spill skal vi fjerne  el-
ler sette inn pinner ved å flytte dem på bestemte
måter. I alle disse er problemet å se konsekvenser av
valg flere trinn framover og samtidig vurdere mot-
partens trekk.

Nrich er webstedet for ekstra utfordringer og
materiell som beriker matematikkundervisningen,
http://nrich.maths.org.uk/. Her er det også et eget
område for spill. På Nrich kommer stoff for
matematikkundervisning som et magasin med ar-
tikler av forskjellige typer. Her er det nye proble-
mer, oppgaver og spill hver måned.  Spillet i fe-
bruar 2001 er en utgave av «Memory», her kalt
Pelmathism. Andre spill fra arkivet er Trekantspill,
og stopp klokka som trener overslag med vinkler.

På  http://puzzlemaker.school.discovery.com/
kan vi få laget labyrinter og andre oppgaver,  som
matematiske kvadrat i forskjellige størrelser og
med forskjellige regneoperasjoner. Oppgavene skri-
ves ut på papir, og kan ikke løses direkte på
Internett.

Her skal vi bruke tallene 1–9 for å fylle ut, og
hvert tall skal brukes bare en gang.
NCTM,  Matematikklærerforeningen i USA, har en
samling med e-eksempler i tilknytning til  den ny-

este utgaven av  «Standards»,  på http://
standards.nctm.org/document/eexamples/ og på
Illuminations Web: http://Illuminations.nctm.org/
imath/.  Det er Java Applets som kan kjøres direkte
på web. Her finner vi en rekke utforskingsoppgaver

og noen spill for forskjellige emner i matematikk,
gruppert etter klassetrinn i skolen.  For eksempel
finner vi faktorspillet på http://
Illuminations.nctm.org/imath/6-8/FactorGame/
index.html med samme ide som vi kjenner fra
Langfinger-spillet. Et annet er utforsking av hvor-
dan kula triller på et biljardbrett med bestemte di-
mensjoner.

På http://www.lawrencegoetz.com/programs/
finner vi en samling av rimelige spill, og her er et
matematikkspill  Larry’s Learning Math Machine.
Programmet gir trening i matematikk. Spilleren er
om bord på et romskip og bruker datamaskinen
for å arbeide med matematikkoppgavene.

Flere lenker til matematikkspill og andre  sider
for matematisk preget underholdning finner vi på
http://www.abc.se/~m9847/matre/fun.html.

Andre aktuelle kilder for å laste ned spill er
Games domain: http://www.gamesdomain.com/
directd/index.html og Cnet: http://
d o w n l o a d . c n e t . c o m / d o w n l o a d s / 0 -
10008.html?tag=dir   Her er litt av hvert av spill,
men det ser ikke ut til å være så mye matematikk
på disse sidene. Men kanskje spillet basert på Alice
in Wonderland Through the Looking glass, kan ha
noe å tilby?  Den finnes på Games domain: http://
www.gamesdomain.com/directd/2720.html.

Gode tips om lenker mottas med takk:
Anne.B.Fuglestad@hia.no
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Om Kinas jenter m.m.
I mange samfunn er det sterke tradisjonelle ønsker
for barnas kjønn: En kinesisk familie bør ha en
sønn, den muslimske familie en av hver. Og i noen
afrikanske samfunn kan det være viktig å få to
barn av hvert kjønn, slik at alle besteforeldre kan
oppkalles. Dette går vanskelig sammen med radikal
fødselskontroll, f.eks. Kinas ett-barn politikk, som
har ført til merkbart færre jentefødsler og sikkert
mange triste foreldre.

Hvis vi lar mødrene prøve flere ganger, hvor-
dan kan det da gå med folketallene?

Dette er jo et veldig alvorlig tema. men vi kan li-
kevel prøve å belyse det med enkel regning:

Vi tenker oss 100 kvinner som føder barn inntil
ønskene er oppfylt og så stopper. Hvor mange
barn vil de da sannsynligvis få til sammen? Vi an-
tar at jente og gutt er like sannsynlige og at ingen
dør.

a Kinas problem: Alle vil ha en sønn.
Alle 100 får sitt første barn, det blir 100 barn.
50 mødre har da fått gutt, og slutter. 50 får
sitt andre barn, og 25 av dem får gutter. De
andre 25 får sitt tredje barn, osv. Hvor mange
blir de?

b Alle vil ha gutt og jente.

c Alle vil ha to døtre.

d Oppkalling av 4 besteforeldre: alle vil ha to
jenter og to gutter.

Løsninger/kommentarer side 17

Oppgaver

Oppgaven er innsendt av Herman Ruge
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«Brobygningsforløb til ungdomsuddannelse er
sammensatte vejlednings- og undervisningsforløb
i en overgangsperiode mellem grundskolen og
ungdomsuddannelserne.»2

Ungdomsuddannelserne udgør bl.a. gymna-
sium, handelsskole, teknisk skole, landbrugsskole
og social- og sundhedsskole. I Aalborg kommune
er brobygning et tilbud til alle elever i
grundskolens 10. klasse med henblik på, at elev-
erne får mulighed for at stifte nærmere
bekendtskab med forskellige uddannelsestilbud og
dermed for at kvalificere deres valg af videregående
skole. Brobygningen varer mellem 8 og 40 uger og
sammensættes af 2 til 4 elementer fra forskellige
skoleformer.

Forløbet på gymnasiet er af 4 ugers varighed,
hvor eleverne har et normalt skoleskema med
forskellige fag 6 timer om dagen. Et af fagene er
matematik. To lærere fra hver sin side af broen,
Søren, som er lærer i 10. klasse og Erik, som er
gymnasielærer, har samarbejdet om brobygning i
matematik i to omgange. I dette år har Erik
modtaget 7 af Sørens elever på et hold, som skal
have en smagsprøve på det matematiske gymna-
sium.3

Der er ingen formaliserede krav til samarbejdet
mellem institutionerne, men Søren og Erik er enige
om, at et af succeskriterierne for brobygningen er,
at parterne aftaler og målretter forløbet i forhold
til eleverne. Kvalitetssikring opnås desuden gennem
involvering af studievejledningen på begge sider af
broen.

For Søren er det primære formål med bro-
bygningen, at eleverne finder ud af, hvad det vil
sige at gå på gymnasiet, hvordan de faglige krav er,
og hvordan det sociale miljø fungerer. Det er en
god chance for dem til at finde ud af, om det er et
godt sted for dem at være, inden de træffer den
endelige beslutning. Mht. faget matematik får de et
indblik i, hvad matematikundervisning indeholder
på gymnasiet. «Det er noget helt andet end den
matematikundervisning, vi har,» siger Søren.
«Gymnasiet har jo en teoretisk indgangsvinkel til
faget. Når jeg har 28 elever, så kan jeg ikke stå og
forelæse om matematiske emner, for jeg ved, at så
er 15 af dem stået af.» De matematikinteresserede
elever kan få en matematisk oplevelse i gymnasiet,
mener Søren, mens andre finder ud af, at den måde
at arbejde med matematik på, slet ikke er noget for
dem, og så vælger de måske det matematiske gym-
nasium fra til fordel for en anden ungdoms-
uddannelse.

Erik siger: «Jeg skal give dem et intryk af, hvor-
dan det er at være på et gymnasium, og at have
faget matematik. Det har jeg så gjort – det kan de
ikke vide – på en mere håndfast måde, end jeg nor-
malt starter med en 1. G. Vi går lige på og hårdt
med faglig undervisning uden de introduktions-
arrangementer, som vi plejer at lave, når vi
modtager nye elever.» F.eks. startede eleverne den
første time i edb-lokalet, hvor de skulle tegne
regressionslinier i ‘Excel’. Dette blev brugt som
afsæt for undervisningssamtalen, og for en snak
om linien y = ax + b. Hvad betyder a? Hvad er b

Helle Alrø, Søren Kusk og Erik Nød Sørensen11111

Brobygning mellem
grundskolen og
ungdomsuddannelserne
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for en størrelse? Hvad udtrykker ligningen? Der var
eksakt matematik på skemaet. I begyndelsen var
eleverne noget mystificerede. «Mener han virkelig,
at vi skal sige noget om det?» «Er det nu nødven-
digt?» Det var nyt for eleverne at skulle forholde sig
til matematiken og matematikens sprog snarere
end til anvendelsen af matematik. «Jeg kan tillade
mig at presse det F-A-G-lige indhold ret hårdt,»
siger Erik. Når jeg har så få (7) elever, så kan jeg
have kontakt med alle, stille spørgsmål, provokere
dem, hjælpe dem, rose dem og stille krav til dem.»

De elever, der har deltaget i det omtalte
brobygningsforløb, kom hjem og var meget
motiverede, fortæller Søren: «De er rent fagligt nået
et niveau, som vi ikke er kommet til her. Og de vil
gerne have mere fordybelse.» Men samtidig er de
glade for at være tilbage og for at få lov at blive i
«kuvøsen» lidt endnu.

Efter brobygningsforløbet har Søren en
evalueringssamtale med hver enkelt elev. Herefter
melder Søren tilbage til institutionen, hvad der har
været godt, og hvad der måske skal være ander-
ledes næste gang. Fra folkeskolens side lægges der
op til, at elevernes faglige niveau under brobyg-
ningsforløbet skal bedømmes med en karakter.
Men Erik vil ikke evaluere elevernes standpunkt i
matematik, give karakterer eller vurdere elevernes
studieegnethed på baggrund af et 4-ugers forløb.
Derimod vil han gerne kommentere, hvordan elev-
erne har arbejdet i matematik gennem de 4 uger.

Som et led i brobygningen har den enkelte elev
med hjælp fra læreren udarbejdet en uddannelses-
plan, og efter brobygningsforløbet skriver eleven
en opgave, hvor han eller hun reflekterer de
indhøstede erfaringer i forhold til egne fremtids-
planer. Eleven kan f.eks. sammenligne de
brobygningsforløb, han eller hun har deltaget i
forskellige steder og vurdere hvilket sted, der vil
være bedst for ham eller hende.

Lone og David har begge deltaget i bro-
bygningsforløbet på det matematiske gymnasium.
Lone skriver i sin opgave: «Jeg kunne tænke mig at
gå i gymnasiet, fordi studentereksamen giver mig
en masse muligheder for at komme videre bagefter
[…] Der er mange lektier, undervisningen kan
være svær og er ofte på et højt niveau […] Jeg får

kun bonus, hvis jeg laver noget. Går der et par
uger, hvor jeg ikke følger med i matematik eller
fysik/kemi, har jeg virkelig noget at indhente […]
Miljøet på gymnasiet har også været meget posi-
tivt. Der er et godt kammeratskab, som styrkes ved
at samarbejde med elever på hele skolen […] Inden
jeg startede, var jeg ikke klar over, hvad jeg skulle
lave efter folkeskolen. Det er nu afklaret. Jeg kunne
godt tænke mig at tilbringe de næste 3 år på gym-
nasiet.» David, som i forlængelse af brobygningen
har undersøgt udbuddet af ingeniøruddannelser
konkluderer i sin opgave: «I et par år har jeg gerne
villet være ingeniør på grund af min dominerende
type, og jeg kan bruge mine evner, som jeg selv sy-
nes hovedsageligt er matematik, fysik og sprog
[…] Efter at have arbejdet med de forskellige
ingeniøruddannelser, mener jeg at den
ingeniøruddannelse, der passer bedst på mig er
maskiningeniør.»

Men hvorfor er det nødvendigt at bygge bro?
Broer er vel noget, man bygger på steder, hvor der
ikke er forbindelse? Betyder det, at der ikke findes
nogen forbindelse mellem folkeskolen og gymna-
siet? Søren og Erik siger samstemmende, at der har
været studievejledning, men ikke et egentligt
samarbejde i forbindelse med overgangen til gym-
nasiet. Det råder brobygningsprojektet bod på.

Søren peger på betydningen af, at ikke alene
eleverne, men også lærerne får en større viden om,
hvad der foregår på den anden side af broen. Sø-
ren har f.eks overværet noget af Eriks undervis-
ning. «Det er to forskellige verdener, og vi kan
komme til at forstå hinandens verdener bedre,» si-
ger Søren. Ved at gå lidt ud på broen og kigge over
på den anden side får Erik et større indblik i, hvilke
elever han kan forvente, hvad der rører sig i dem,
og hvad de forventer af matematik i gymnasiet.
Det bruger han til at finde ud af, hvordan han kan
anvende deres erfaringer med matematik som et
pædagogisk afsæt. Han overraskes f.eks. over, at
eleverne har svært ved helt grundlæggende
spørgsmål om f.eks. brøker. Søren mener, at det
skyldes, at anvendelsesaspektet og redskabs-
orienteringen er meget mere i fokus i folkeskolens
matematikundervisning end i gymnasiets, og som
han siger: «Jeg ganger da heller aldrig 2 brøker med
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hinanden. Jeg har aldrig brug for at gange en halv
lagkage med en kvart.»

Erik fremhæver, at eleverne generelt er gode til
at løse problemer ad hoc. De er gode til at stille
spørgsmål, og de har god appetit på at løse nye
problemstillinger. Til gengæld savner han ofte
nogle reflekterede og generaliserede løsninger. Han
vil gerne have, at eleverne i løbet af de 4 uger får en
fornemmelse af, at matematikken er en måde at
beskrive verden på, et sprog som har nogle særlige
kvaliteter.

To perspektiver mødes, to sprog mødes, to ver-
dener mødes. Der er bygget bro.

Noter

1 Helle Alrø, Aalborg Universitet, har interviewet

Søren Kusk, folkeskolelærer, og Erik Nød

Sørensen, gymnasielærer, om deres

samarbejde om brobygning i faget matematik.

2 Bekendtgørelse om brobygningsforløb til

ungdomsuddannelse, Undervisnings-

ministeriet, Sept. 2000. Ordningen har

eksisteret siden 1995. Brobygning finder

sted overalt i Danmark, men er ikke obligato-

risk.

3 Før har de sprogligt og de matematisk

orienterede elever været på samme

matematikhold, men nu har man fået mere

homogene hold ved at dele dem op. Det har

bl.a. gjort det nemmere at målrette indholdet.

Kommentarer til oppgaven side 14
a Summen av barn blir

100 + 50 + 25 + 12,5 + … = 200.

Altså en uendelig geometrisk sum som
nærmer seg 200. Gjennomsnittlig barnetall
blir altså 2 per kvinne, og det skaper ingen
vekst. Dette er naturlige fødsler, og det må bli
like mange barn av hvert kjønn. Men
søskenflokkene kan bli rare. Bare jentene får
småsøsken, kanskje 10 søstre og til slutt en
bror, mens halvparten av guttene forblir
enebarn.

b Alle 100 får sine to første barn, og da har 50
mødre fått både jente og gutt. 50 får sitt tredje
barn og 25 sitt fjerde, osv:

200 + (50 + 25 + 12,5 + …) = 200 + 100 = 300

Gjennomsnittlig barnetall blir 3 per mor.

Oppgavene c) og d) kan løses på liknende måte,
men gir vanskeligere tall. I c) blir svaret 4 fødsler
per kvinne, og i d) blir det 5,5. Dette kan enklest
prøves med simulering på datamaskin.

Caspar Forlag har bøker om pedagogikk:
Lindén, Nora: Stillaser om barns læring ISBN 82-90898-80-0 220,–

Forfatteren undersøker stillaset i lys av ulike teorier, spesielt Piaget og Vygotskys utviklingsteori.

Mellin-Olsen, Stieg: Kunnskapsformidling ISBN 82-90898-76-2 250,–

Virksomhetsteori: gjennom elevenes virksomheter innenfor og utenfor skolen kan læreren få øye

på elevenes egentlige potensiale for læring.

Flere bøker på www.caspar.no/pedbib

Caspar Forlag AS · Postboks2966 Landås · 5825 Bergen · 55 28 53 25 / 55 28 89 98 (fax)
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En nøytral verden

Regning med fortegnstall er et område som mange
elever sliter med i skolen.  Vår erfaring er at de ikke
skjønner hensikten med denne regningen og at
oppgaver ofte løses ved å lære seg regler som er
meningsløse og dermed vanskelige å huske.

I følge L97 skal elevene … gjøre erfaringer med
negative tall i praktiske sammenhenger (4. klasse)
… få flere erfaringer med negative tall og med å
ordne tall på tallinja (5. klasse) … arbeide med å
bygge opp forståelse for bruk av bokstaver og pa-
renteser i enkle regneuttrykk og formler…
(8. klasse)

Dette er derfor et område som elevene i grunn-
skolen skal ha kjennskap til.

Regneregler for fortegnstall kan være vanskelig å
begrunne slik at elevene skjønner dem.  Øvelsen
som følger er en måte å illustrere regler og sam-
menhenger på.  For eksempel vil man når man i
punkt 2a skal gi verden verdien +9 både få forslag
om å ta bort negative brikker og forslag om å legge
til positive. Et utmerket utgangspunkt for en dis-
kusjon om at «minus og minus blir pluss» dvs å
legge til noe positivt er det samme som å trekke fra
noe negativt. For at elevene skal være i stand til å
bruke resultatene i andre sammenhenger bør lære-
ren påpeke dette.  Det er også aktuelt å vise til øvel-
sen når elevene stopper opp i regningen ellers.

Øvelsen har også den fordelen at det ikke kre-
ver dyrt utstyr, men kan produseres av elevene selv.

Hans-Jørgen Brucker og Bodil Kleve

To aktiviteter
Dette kan i seg selv være motiverende. Nødvendig
utstyr er brikker som kan klippes ut av papir i to
ulike farger (her har vi brukt gule og rød). Brikker
i plast eller klosser kan også brukes.

Kvadrater og andre rektangler

Overgangen fra aritmetikk til algebra er ikke alltid
enkel, hverken for elever i grunnskolen eller studen-
ter i lærerutdanningen.  Ved å benytte konkreter
kan man vise algebraiske og geometriske sammen-
henger.  Oppgavene under er ikke alle sammen en-
kle, men ved å samarbeide om dem over noe tid, vil
de fleste få dem til.

L97 sier: «På alle nivåer skal opplæringen i ma-
tematikk gi muligheter til
– å arbeide praktisk og få konkrete erfaringer …
– å fortelle og samtale om matematikk, å skrive

om arbeidet og formulere resultater og
løsninger …

– å samarbeide om å løse oppgaver og proble-
mer»

Vi mener oppgavene egner seg til samarbeid i grup-
per for at elevene skal snakke matematikk og gjen-
nom samarbeid diskutere seg fram til løsninger.
Observasjon og vurdering av hvordan elevene fun-
gerer i et slikt samarbeid kan også være spennende
innfallsvinkler til arbeidsmåten.

Når dette brukes i skolen, trenger mange elever
hjelp til overgangen fra den geometriske til den al-
gebraiske sammenhengen. Denne øvelsen egner
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Kvadrater og andre rektangler
I denne oppgaven vil du oppdage en eller flere matematiske regler. Gjennom oppgaven skal du re-
flektere over de erfaringer du gjør.

Dette er oppgaven:
1 Som en forberedelse til hva du skal gjøre videre, og for å bli kjent med materialet, lag noen

kvadrater og rektangler av brikkene i konvolutten.

2a Ta 1 gul, 6 røde og 9 svarte og lag et kvadrat.
Gjør det samme med 4 gule, 20 røde og 25 svarte.

b Ta 4 gule, 9 svarte og så mange røde du trenger for å lage et
kvadrat.

c Ta 12 røde og så mange gule og svarte du trenger for å bygge
et kvadrat. Gjør det samme med 16 røde.

d Finn på lignende øvelser som de i a, b og c.
e Hvis du ikke allerede har funnet en regel, prøv å finne en nå.

3a Ta 1 gul, 8 røde, 15 svarte og lag et rektangel.
Gjør det samme med 16 gule, 10 røde og 1 svart.

b Ta 1 gul, 5 røde og så mange svarte du trenger for å lage et
rektangel.

c Ta 9 røde og så mange gule og svarte du trenger for å lage et
rektangel.

d Finn andre øvelser som likner på de i 3a, b og c.
e Hvis du ikke allerede har funnet en regel, prøv å finne en nå.

Diskuter hvorvidt denne øvelsen kan brukes i skolen som gruppearbeid og hvilke sider du som lærer
kan vurdere under arbeidet.

Hvordan fungerte din egen kreativitet og samarbeidsevne under løsning av oppgaven?
Diskuter videre hvilke erfaringer dere gjorde under dette gruppearbeidet, og reflekter over denne

erfaringen i forhold til egen undervisning.

6×6 cm

6×4 cm

4×4 cm

seg best i 10. klasse og i videregående skole. Den kan
også  brukes i lærerutdanningen, enten på grunn-
kurset eller på påbygningskurs.

Som aktivitet på etter- og videreutdannings-
kurs for lærere i matematikk har den også vist seg
å fungere godt.  Spørsmålene til slutt er laget med
tanke på lærerutdanning eller etter- og videreut-
danning av lærere.

Utstyr: Konvolutt med mange kvadrater og rektan-
gler. Størrelsen på de store kvadratene (gule)  kan
være 6×6 cm. Lengden på rektanglene (røde) blir
da 6 cm, mens bredden kan være 4 cm. De små
kvadratene (sorte) får da en side på 4 cm. Det er
viktig at siden i det store kvadratet ikke er et multi-
plum av siden i det lille.
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En nøytral verden(?)
Det kan lønne seg at du som lærer gjør disse øvelsene sammen med en kollega før du prøver dem ut
i klassen. Du vil oppdage en eller flere matematiske regler. Mens du gjør øvelsen skal du registrere
dine egne erfaringer og dine reaksjoner på disse. De matematiske reglene er ikke det vesentlige med
denne øvelsen, erfaringene og dine reaksjoner er viktigere nå. Etterpå kan dere diskutere hvilke erfa-
ringer dere gjorde og hvordan dere kan bruke dem når dere skal undervise i matematikk.

Dette er øvelsen:
Ta mange gule brikker og like mange røde. Legg bort ca. 20 av hver farge som du kan ha i reserve.

Legg det du har tatt i en haug, i en boks, i en konvolutt eller under et tørkle. Når disse er
sammen (like mange av hver farge) danner de en nøytral verden.

1a Ta bort 5 gule.
Nå er ikke lenger verden nøytral; den har verdien +5.

b Legg de 5 gule tilbake. Verden er nøytral igjen.
c Ta bort 8 røde.

Nå er ikke verden nøytral lenger; den har verdien -8.
d Legg de 8 røde tilbake. Verden er igjen nøytral.
e Hva er regelen for verdens verdier?

2a Gi verden verdien +9. Så skal du ta bort 6 røde.
Hva er verdien nå?

b Gi verden verdien +9. Så skal du ta bort 13 røde.
Hva er verdien nå?

c Gi verden verdien -6. Så ta bort 5 røde.
Hva er verdien nå?

d Gi verden verdien -6. Så legg til 5 røde.
Hva er verdien nå?

e Gi verden verdien -12. Så legg til 15 røde.
Hva er verdien nå?

f Gjør noen flere øvelser som de foran hvis du vil.

3 Gjør øvelse 2a til 2f omigjen, men bytt ut «rød» med «gul».

På hvilken måte har denne øvelsen bidratt til din egen forståelse av regning med fortegnstall?
Hvilke muligheter og begrensninger kan et slikt konkretiseringsmateriale ha til bruk i grunnsko-

len?
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Kreativt utviklende for noen,
meningsfullt for de fleste
Noe av det mest positive ved den nye matematikk-
planen i L97 er vektleggingen av at elevene skal
delta aktivt i kunnskapstilegnelsen og at språket er
et viktig redskap til dette. Lærerens rolle endres
derfor fra å være formidler til mer å være en tilret-
telegger av lærestoffet og en veileder i elevenes
læreprosess. Prosessmatematikk imøtekommer de
viktige signalene i L97.

I denne artikkelen skal jeg først presentere et
eksempel på hva jeg forstår med prosess-
matematikk, deretter skal jeg reflektere omkring
fordelene med å tilrettelegge matematikk på denne
måten og til sist vise et eksempel på hva en elev kan
arbeide fram på egenhånd.

Prosessmatematikk kan kanskje best beskrives
ved opplegget som vises i rammen. Det er en bear-
beidet utgave av en svensk ide, gitt i Nationellt prov
i matematik kurs A vt 1997.

Elever har svært ofte en forståelse av matematikk-
faget som et fag der det gjelder å gi hurtige svar og
å tilegne seg en rekke formler for dernest å bruke
dem i oppgavesammenheng. Matematikk har alt
for lenge vært oppgave- og svarorientert. Det er
svarene - de hurtig avleverte svarene - som har
vært matematikkens mål. Jo flere riktige svar, jo
bedre karakter. Derfor har det vært viktig å tilegne
seg raske regneteknikker selv på oppgaver som kan
synes meningløse eller totalt uten relevans for
oppgaveløseren. Elever som er instrumentelt opp-
lært i matematikk svarer ofte refleksjonløst. Bare
prøv denne hoderegningstesten:

Per Ødegaard

Prosessmatematikk

En undersøkelse om naturlige tall
Velg tre naturlige tall som følger rett etter
hverandre for eksempel: 10,11 og 12
Multipliser det største tallet med det min-
ste: 10 · 12
Multipliser det midterste tallet med seg
selv: 11 · 11
· Sammenlign de to resultatene med

hverandre og gjenta undersøkelsen
med tre andre naturlige tall som
kommer etter hverandre.

· Beskriv resultatet ditt med ord og
med formler.

· Undersøk så på samme måte tre
andre tall som følger etter hverandre
på andre måter som for eksempel
10, 12 og 14
10, 13 og 16
10, 14 og 18

· Beskriv resultatene av disse undersø-
kelsene med ord og med formler.

Ved vurderingen av ditt eller gruppens
arbeid kommer læreren til å ta hensyn
til :
– Hvor systematisk undersøkelsen er

gjort.
– Hvilke sammenhenger som er funnet.
– Hvor allment/generelt formuleringene

er gjort.
- Hvor oversiktlig du viser resultatene

dine.
- Hvor gode begrunnelser som er gjort

for slutningene.
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· «Tre brus koster 15 kr, hva koster fire brus?»
· «Even spiste 4 epler, Jorunn spiste halvparten

så mange. Hvor mange spiste Jorunn?»
· «Henrik 8. hadde seks koner, hvor mange

hadde Henrik 4.?»

Like selvfølgelig som at elevene svarer at Henrik 4.
hadde 3 koner, svarer de også at gjennomsnitts-
høyden på norske rekrutter i 1990 var 18,2 m. Er
det så nøye med komma da, eller om oppgaven er
meiningløs? Læreren har fått sitt svar og bør altså
være fornøyd.

Nå kan man selvfølgelig innvende at relevansen
eller meningen for eleven i prosessoppgaven heller
ikke er framtredende. Likevel er det en vesensfor-
skjell. Elevene utfordres, de kan diskutere med
hverandre, de kan be om hjelp til å forstå inngan-
gen på oppgaven. De skal prøve å avdekke en skjult
sammenheng. Den burde appellere til under-
søkelsestrangen.

Ifølge L97 skal matematikken fungere i en
språklig kontekst. Språk og matematikk hører
sammen. I denne oppgaven kan de samtale om
problemstillinger, om hvordan oppgaven skal for-
stås og løses. Læreren støtter, veileder og hjelper.
Elevene velger selv strategier for mulige løsninger,
og de må også hjelpe hverandre med å presentere
dem på norsk - og også på det spesielle matema-
tiske symbolspråket. Kanskje vil mange elever nett-
opp gjennom slike oppgaver se nytten av å benytte
bokstaver i stedet for tall. Et annet viktig moment
er at elevene får klare signaler om hva som blir
vektlagt ved vurderingen. Det gir eleven en ekstra
trygghet når vurderingsgrunnlaget er kjent på for-
hånd og ikke avsløres med røde streker når besva-
relsen gis tilbake fra lærer. Dette er helt i tråd med
de nye signalene fra Eksamenssekretariatet om at
vurdering underveis skal vektlegges sterkere, og at
den skal være en læringsstøtte for elevene og ikke
kun en bekreftelse på at sluttproduktet er riktig el-
ler galt.

Prosessmatematikken åpner muligheter for
tverrfaglig samarbeid. Eksempelet i denne artikke-
len ligger vel til rette for et samarbeide med norsk.
Elevene kan få en opplevelse av at matematikk ikke
er den evige jakten på det eneste rette svaret, men

mer som et fag med anknytninger til andre fag, og
at det er deres eget produkt som er det viktige.
Norsktimer og matematikktimer kan flyte over i
hverandre uten at en sjenerende ringeklokke insis-
terer på oppbrudd og omstilling. Tenk om norsk-
læreren kunne satt i gang en diskusjon om elevenes
forhold til matematikkfaget gjennom dette diktet
av Rolf Jacobsen:

Spør igjen

Tallrekken ler av oss
og vil forklare alt.
Den har kjever av jern og tenner
som det klirrer i.

Vi spør og vi spør
og tallene svarer
men ikke om fiolinene
eller om lykken mellom to armer
Da hoster det på skjermen
– uklart spørsmål.

Spør igjen.

Rolf Jacobsen: Nattåpent, Gyldendal 1985

Prosessopplegget nevnt ovenfor er prøvd ut på en
klasse med 15 fremmedspråklige 16–19 åringer.
Erfaringen oversteg alle forventninger. De var for-
nøyde med treningen i å måtte bruke norsk som
kommunikasjonsmiddel, og de fikk en opplevelse
av at matematikk var noe de kunne skape selv. Et-
ter mine vurderinger hadde alle meningsfullt ar-
beid så lenge vi holdt på, og ¾ av elevene klarte å
gjøre generaliseringer på forbløffende høyt nivå –
og til dels på for meg helt uventete måter.

Det mest overraskende var at en av elevene, en
utrolig flittig og arbeidsom ung jente fra Vietnam,
en måned seinere kom og sa at hun hadde laget en
algoritme for å kvadrere tall, tosifrete som tre-
sifrete. Jeg har ikke sett denne algoritmen før, men
den kan jo være kjent av andre fagfolk. Hun sier at
hun har funnet på systemet selv. Mange fremmed-
språklige fra Asia har jobbet med tall og tall-
behandling i langt større grad enn elevene våre gjør.
Inntil noen påpeker min uvitenhet, kaller jeg den

(Fortsetter side 36)
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I den nye læreplanen for grunnkurset i videregå-
ende skole står det følgende: «Elevene skal kjenne til
kjeglesnittene og deres rolle i utviklingen av vårt
verdensbilde og kunne gjøre rede for noen prak-
tiske anvendelser av kjeglesnittene.»

Vi skal her konsentrere oss om noen anvendel-
ser av kjeglesnittene, nærmere bestemt visse nyttige
aspekter ved refleksjonsegenskapene til de forskjel-
lige kjeglesnitt. Man vet at allerede antikkens store
geometer, Apollonius (262–190 f.Kr.) kjente til
visse av disse refleksjonsegenskapene. Og når vi
dertil minner om at bl.a. parabolantennen baserer
seg på parabelens refleksjonsegenskap, skulle man
kunne sette disse spørsmål inn i et enestående his-
torisk perspektiv. Vi skal imidlertid i denne artikkel
unnlate å ta opp denne historiske utvikling for i
stedet å kunne bruke mer plass på anvendelsene,
men først og fremst for å kunne presentere ek-
sakte begrunnelser for refleksjonsegenskapene hos
de forskjellige kjeglesnitt. Hvorvidt disse bevis bør
presenteres i grunnkurset eller eventuelt i 2MX eller
3MX er et spørsmål som vi lar gå videre til leserne.
Vårt syn er imidlertid at de enkle geometriske bevis
vi gir for kjeglesnittenes refleksjonsegenskaper
burde være forståelig for mange elever allerede på
grunnkurset. Sannsynligvis blir det plass til noe
mer geometri enn tidligere i 2MX og 3MX i de revi-
derte planene, og i så fall kan man komme tilbake
til disse spørsmål på et senere tidspunkt. Den re-
flekterende elev vil rimeligvis føle seg en smule
snytt dersom hun/han blir presentert for en rekke
matematiske fenomener, men aldri får muligheten

til å forstå hva som egentlig stikker i disse faktaene.
Mange artige observasjoner og konstruksjoner i
forbindelse med kjeglesnitt kan gjøre matematikk-
timene levende og spennende for elevene. Men når
nysgjerrigheten først er vekket, bør elevene også få
svar på de spørsmål de stiller seg. Her er man jo
ved fagets egentlige kjerne! Eksperimentering og
observasjoner leder til det fundamentale spørsmål:
«Men hvorfor er det nå egentlig sånn?»

Geometrisk definisjon av kjeglesnitt

Som de fleste leserne vet, kan kjeglesnittene ellipse,
parabel og hyperbel defineres på flere måter, både
geometrisk uten kartesiske koordinater og analy-
tisk med kartesiske koordinater. Vi skal her nøye
oss med å minne om en spesiell type geometriske
definisjon som er mest praktisk for vårt formål i
det etterfølgende.

(i) Ellipse (Figur 1) La P og Q være to faste punkter
i planet og la k være et fast tall som er større enn
avstanden mellom P og Q. Samlingen av de punk-
ter i planet der summen av avstandene til P og Q
er lik k kalles en ellipse. Hvis vi lar P og Q falle
sammen blir dette en sirkel med radius k/2. P og Q
blir kalt ellipsens brennpunkter.

(ii) Parabel (Figur 2) La P være et fast punkt og s en
fast linje i planet slik at P ikke ligger på s. Samlingen
av de punkter som har samme avstand fra P som
fra s kalles en parabel. (Husk at avstanden fra et

Per Hag og Sverre O. Smalø

Kjeglesnittenes
refleksjonsegenskaper
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punkt X til en linje er lengden av normalen fra X
ned på linjen.)

P kalles brennpunktet og s styrelinjen til para-
belen.

(iii) Hyperbel (Figur 3) La P og Q være to faste
punkter i planet og la k være et fast tall mindre
enn avstanden mellom P og Q. Samlingen av de
punkter i planet som er slik at avstanden til P mi-
nus avstanden til Q er lik k er en gren av en hyper-
bel. Samlingen av de punkter slik at avstanden til Q
minus avstanden til P er lik k utgjør den andre gre-
nen av hyperbelen. P og Q blir kalt hyperbelens
brennpunkter.

Bretting og refleksjonsegeskaper

I det etterfølgende vil vi betegne avstanden mellom
to punkter A og B i planet med |AB|.

(i) Ellipse Vi starter med en sirkel med sentrum P
og radius r og lar Q være et fast punkt innenfor
sirkelen. Vi tenker oss at vi bretter planet langs en
linje t på en slik måte at Q faller på sirkelperiferien.
I Figur 4 faller Q etter brettingen på punktet Y.

Vi lar så skjæringspunktet mellom radien PY og
brettelinjen t betegnes med X. Vi merker oss nå at t

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4
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blir midtnormalen på linjestykket QY, og at derfor

|XY| = |XQ|.

Dette gir

|PX| + |QX| = |PX| + |XY| = r.

Altså vil X ligge på en ellipse med P og Q som
brennpunkter som antydet på figur 4.

Like viktig er det å merke seg at brettelinjen t
blir tangenten til denne ellipsen i punktet X. (Det er
jo dette faktum som gjør at elevene vil oppdage at
det framkommer en ellipse når mange slike
brettinger foretas.) For å se dette, er det nok å vise
at alle punkter X’ ¹ X på t vil oppfylle

|PX’| + |QX’| > r.

I så fall vil nemlig alle punkter på t ligge utenfor
ellipsen, untatt punktet X, noe som viser at t er
tangenten til ellipsen i X. At denne ulikheten holder
insees ved å betrakte figur 5 og la X’ være et punkt
på t forskjellig fra X. Da vil summen av lengden av
siden PX’ og av siden X’Y i trekanten  PX’Y  være
større enn lengden av siden PY og siden
|X’Y | = |QX’| får vi da

|PX’| + |QX’| > |PY| = r.

Vi kan dessuten slutte at vinklene a og b er like si-
den a er like stor som g da de er toppvinkler, og g
er like stor som b da X  ligger på midtnormalen til
linjestykket QY. Av dette følger at normalen n til t i
X halverer vinkelen Ð PXQ.

Denne siste observasjonen har viktige konse-
kvenser. Fra fysikken vet vi at lys reflekteres fra et
speil slik at innfallsvinkel er lik utfallsvinkel (i for-
hold til normalen i punktet). Dette prinsippet gjel-
der også for andre typer stråler/bølger enn det
synlige lys. Man kan tenke seg at den ellipsoiden
som framkommer ved at ellipsen roteres om
hovedaksen (aksen gjennom P og Q) belegges med
et reflekterende stoff på innsiden. Enhver stråle fra
brennpunktet P vil da i følge den fysiske lov nevnt
ovenfor, reflekteres og gå gjennom det andre
brennpunktet Q. Denne egenskapen utnyttes i mo-
derne medisinsk teknologi på følgende måte. En
pasient som lider av nyrestein plasseres i et vann-
fylt kar som har form som en rotasjons-ellipsoide
med nyresteinen nøyaktig i det ene brennpunktet.
En ultralydgenerator plasseres i det andre brenn-
punktet, og denne sender ut en kraftig ultralydbølge
som da fokuseres etter refleksjon nøyaktig der
nyresteinen ligger. Nyresteinen pulveriseres uten at
vevet omkring skades, og pasienten unngår en
komplisert og smertefull operasjon.

(ii) Parabel Vi starter nå med en rett linje s og et
punkt P som ikke ligger på s. Vi bretter planet langs
en rett linje t slik at P faller i et punkt Y som ligger
på s. Vi reiser opp normalen på s i Y og får skjæ-
ringspunktet X mellom denne normalen og linjen
t. Vi påstår nå at X ligger på parabelen med styre-
linje s og brennpunkt P. Avstanden mellom X og s
er lik avstanden mellom X og P da trekanten
� YXP er likebent med YP som grunnlinje.

Videre påstår vi at linjen t blir tangenten til
denne parabelen i punktet X. Dette innses da et-
hvert punkt X’ på t har samme avstand til Y som til
P, mens avstanden fra X’ til s er mindre enn eller lik
avstanden fra X’ til Y med likhet bare når X’ = X.
Altså vil t ligge på «utsiden» av parabelen. Se figur
6.

Figur 5
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Vi skal nå se på refleksjonsegenskapene til parabe-
len. Siden trekanten �XYP er likebeinet er vinklene
a og b på figur 7 like store, noe som igjen medfø-
rer at b = g. Dermed følger det at en linje parallell
med aksen danner samme vinkel med normalen n
i X som linjesegmentet XP.

Hvis man roterer parabelen om aksen får man en
paraboloide. Belegges denne på innsiden med et lag
som reflekterer en viss type stråler, vil en stråle som
kommer inn parallelt med aksen reflekteres og gå
gjennom brennpunktet P. Dette utnyttes i telesko-

per og parabolantenner der kilden (stjernen/ sen-
deren) er så langt borte at strålene som treffer det
parabolske «speilet» er tilnærmet parallelle. Der-
med får man samlet alle stråler i brennpunktet P.
Omvent kan man plassere en lyskilde (sender/gene-
rator) i P og få lysstråler (bølger) som reflekteres
og går ut parallelt med aksen. Dette er utnyttet i
forskjellige typer lyskastere (radiolinker).

(iii) Hyperbel Vi starter nå med en sirkel s med sen-
trum P og radius r og et punkt Q på utsiden av
sirkelen. Det er nå to tangenter til sirkelen som går
gjennom Q. La Z og Z’ være tangeringspunktene
på sirkelen til disse to tangentene. Disse to punk-
tene deler sirkelen s i to buer sn, det nærmest Q, og
sf, det lengst borte fra Q. Vi bretter nå planet (ar-
ket) langs en linje t slik at Q faller i et punkt Y på
sirkelen i sn. Forlengelsen av diameteren PY treffer t
i et punkt X. Vi vil nå bevise at alle X som fram-
kommer på denne måten utgjør den ene grenen av
en hyperbel med P og Q som brennpunkter. Videre
skal vi vise at t blir tangenten gjennom X til
hyperbelgrenen.

Brettelinjen t blir som før midtnormalen til
linjestykket QY. Se figur 8.

Følgelig er

|YX | = |QX |.

Figur 6

Figur 7 Figur 8
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Men vi har dessuten at

|YX | = |PX | – r,

og dermed får vi at

|PX | – |QX | = r

for alle slike X. Derfor ligger X for alle mulige slike
brettinger på den ene hyperbelgrenen til hyperbelen
med brennpunkter P og Q der differensen i av-
stand er bestemt av r. Helt analogt får vi den andre
hyperbelgrenen dersom vi bretter langs en linje slik
at Q faller på Y i sf . (Den observante leser ser sik-
kert at det ikke framkommer noe punkt X dersom
Q brettes over i Z eller Z’. Brettelinjen blir i disse til-
fellene de to asymptotene til hyperbelen, noe vi skal
komme tilbake til siden.)

Fra figur 9 får vi som før at dersom Y ligger på sn,
vil ethvert punkt X’ på t forskjellig fra X oppfylle

|PX’| < |PY| + |YX’| = r + |QX’|,

som gir

|PX’| – |QX’| < r.

Av dette innsees at X’ ligger på «utsiden» av denne
hyperbelgrenen. En rett linje som har eksakt et
punkt felles med hyperbelen men ikke skjærer
denne, er en tangent til hyperbelen i punktet. Et til-
svarende resonnement som for ellipsen og parabe-
len gir nå at vinklene q og s på figur 9 blir like

store og at a og b er like store. Følgende
refleksjonsegenskaper gjelder derfor for en
rotasjonshyperboloide framkommet ved å rotere
den ene hyperbelgrenen om aksen gjennom brenn-
punktene. En stråle som treffer hyperboloiden slik
at forlengelsen ville gå gjennom P, reflekteres og går
gjennom Q. Tilsvarende, en stråle som treffer
hyperboloiden slik at forlengelsen ville ha gått gjen-
nom Q, reflekteres og går gjennom P.

Denne refleksjonsegenskapen utnyttes i kombi-
nasjon med refleksjons-egenskapen til parabelen på
følgende elegante måte. Man har i utgangspunktet
en refleksjonsflate med form som en rotasjons-
paraboloide. For å kunne analysere bilder fra
fjerne objekter på en praktisk måte plasseres en
rotasjonshyperboloide med reflekterende flate på
utsiden inne i paraboloiden slik at det ene brenn-
punkt i hyperboloiden faller sammen med brenn-
punktet i paraboloiden og det andre brennpunktet
i topp-punktet til paraboloiden (se figur 10 der pa-
rabelen har styrelinje s og brennpunkt Q mens hy-
perbelen har brennpunkter P og Q). Lysstråler
som kommer inn parallelt med aksen, reflekteres
først i retning av brennpunktet Q, treffer utsiden
av hyperboloiden og reflekteres mot det andre
brennpunktet P som er topppunktet i paraboloi-
den. Fokusering i P byr på opplagte praktiske for-
deler framfor fokusering i Q som ligger inne i para-
boloiden. Lages for eksempel et hull ved P og en
skjerm bak P, kan lyssterke bilder av fjerne objekter
dannes på skjermen. Dette prinsippet brukes i tele-
linser.

Konstruksjoner vha. passer og linjal

De alternative beskrivelser av hyperbel og ellipse
som er gitt ovenfor samt den klassiske definisjon
av parabel som også er behandlet foran, gir opp-
hav til morsomme konstruksjoner vha. passer og
linjal.

Vi skal her bare se på hyperbelen (se figur 11).
Starter vi med punktene P og Q og sirkelen med
radius r sentrert i P kan vi konstruere den ene
hyperbelgrenen punkt for punkt på følgende måte.
De to tangenten til sirkelen gjennom Q deler sirke-
len i to delbuer sn nærmest Q og sf  lengst borte fra

Figur 9
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Figur 10

Figur 11

Q. La l være en stråle (dvs. en halvlinje) fra P som
skjærer sirkelen s i et punkt Y på sn, (se figur 11). Vi
konstruerer så et punkt X på denne stråle ved å
finne skjæringspunktet mellom midtnormalen t til
linjestykket YQ. Da blir

|YX | = |XQ |,

og X må ligge på den ene hyperbelgrenen som på-
stått.

Men hva om t og l er parallelle? Betrakt da figur
12.
I dette tilfellet vil l åpenbart angi retningen for den

ene asymptoten til hyperbelen. Siden M er midt-
punkt på linjestykket ZQ, blir C midtpunkt på
linjestykket QP siden l og t er parallelle. Dermed
følger det at t blir den asymptoten vi nettopp om-
talte.

Det ovenstående må ikke oppfattes dithen at
linjen l som bestemmes av strålen l ikke inneholder
noe punkt på hyperbelen. Hvis vi nemlig forlenger
linjen l til skjæring Y ’ med sirkelen s, får vi et
skjæringspunkt X mellom midtnormalen m’ til QY’
og l (se figur 12). Dette punktet X ligger på den an-
dre hyperbelgrenen fordi vi har:

|XY’| = |XQ|.

Av dette følger at

|XQ| – |XP| = |XY’| – |XP| = r.

Konstruksjonen gir automatisk den andre
asymptoten t ’ til hyperbelen på tilsvarende måte.
Detaljene her overlates til leseren.

Det gjenstående tilfellet, ellipsen, skulle det nå
være lett å gjennomføre uten nærmere instruk-
sjon.

Referanser
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Figur 12
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I TANGENTEN nr. 3 og 4/2000 fikk vi presentert
hexagonet i form av en hengebrokabel (se ram-
men).

Arealet av hexagonet, eller sekskanten kan prin-
sipielt behandles på to måter: en analog eller kon-
tinuerlig, og en digital/diskret. Den analoge areal-
beregningen er den tradisjonelle, dvs. 6 linjestykker
av lik lengde, satt sammen i en sekskantet form:

m

n

h

Hexagonet vil da ha form som to trapeser speil-
vendt mot hverandre, og arealet beregnes til

, hvor m = 2n.

Når det gjelder hexagoner av «kabeltypen» stiller
det seg litt annerledes, som påpekt i artiklene i nr. 3
og 4/2000. Bestemmelsen av antall kabler i seks-
kanten på basis av kjennskapet til antallet i grunn-
linja ble gitt som

(n · n) + n · (n – 1) + (n – 1)2,

der n = grunnlinjen (se TANGENTEN nr. 4/2000,

Jon Haugstad

Hengebrokabler
– nok en gang

Hengebrokabler
Når man lager kabler til en hengebro, kan
mange strenger bli presset sammen til en
sekskantet form. Tegningen over illustrerer
en slik kabel av «størrelse 4» som er satt
sammen av 37 strenger.

– Hvor mange strenger trenger man for å
lage en kabel av størrelse 5?

– Hvor mange strenger trenger man for å
lage en kabel av størrelse 6?

– Hvor mange strenger trenger man for å
lage en kabel av størrelse 10?

Kan du med ord forklare hvordan du finner ut
hvor mange strenger du trenger i en kabel?
Hvor mange strenger trenger man for å lage
en kabel av «størrelse n» der n er et hvilket
som helst tall?
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side 36).
Når jeg ser lenge nok på en «digital» hexagon, dvs.
en sekskant bestående av ringer (eller snøballer for
den saks skyld), viser det seg at den ligner mer og
mer på en terning som står på kant:

Dersom man spør en elev hvor mange snøballer
det er i denne konstruksjonen, vil han eller hun en-
ten svare 4x4x4 = 64, eller telle dem, og finne ut at

det er 37, avhengig av mental alder og matematiske
forkunnskaper. Begge svarene er paradoksalt nok
riktige. De ballene vi ser, er imidlertid 37. Forskjel-
len mellom 64 og 37 er 27, altså 33. Det vi ikke ser
av kuben er altså (n – 1)3.

Oppgaver:

a) Prøv deg fram med kubiske snøballhauger av
alle størrelser, og se om formelen ovenfor
stemmer.

b) Hvorfor er alle svarene, i hvert fall opp til 103,
enten primtall eller produktet av 2 primtall?

c) n 2 + n · (n – 1) + (n – 1)2 = n3 – (n – 1)3.
Løs opp parentesene, regn ut, og se om det
stemmer.

På bildet under ses «kabelen» fra siden, og den er
delt opp etter løk-prinsippet:

1 + 7 + 19 + 37 + 61 = 53 = 125
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Annonse Texas
(same som 3/2000)
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Resultater fra et prosjekt vi gjennomførte i samar-
beid med en grunnskole i Alta, er utgangspunktet
for denne artikkelen. Hensikten med dette prosjek-
tet var å se på konsekvensene av et undervisnings-
opplegg der elevene selv aktivt konstruerte delene
kunnskapen bestod av. Vi ønsket også å prøve ut et
opplegg i geometri der store deler av lærings-
arbeidet skulle gjøres som samarbeid i små grup-
per. Da måtte vi først og fremst legge opp til en
læringsaktivitet som passet til gruppearbeid, og
denne gruppeaktiviteten ønsket vi skulle fokusere
på læringsaktiviteten. En oppsummering over me-
toder for å utvikle samarbeid og for selve lærings-
aktiviteten finnes for eksempel i en artikkel av Neil
Davidson (1998).

Vi valgte å ta for oss et geometriemne, og vi
brukte det i en 7. klasse. Tidsrammen for
undervisningsprosjektet var 3 dobbelttimer. Klas-
sen besto av 19 elever med nesten like mange gutter
som jenter. Temaet var mangekanter. Elevene fikk
forskjellige oppgaver og aktiviteter der de skulle
arbeide med sammenhenger i og egenskaper til
mangekanter. Vi antok at elevene hadde noen
grunnleggende kunnskaper om vinkler, trekanter
og firkanter. Vinkelbegrepet behandlet vi ikke, men
startet med selve mangekantbegrepet. Spesielt la vi
vekt på arbeidet med å generalisere vinkelsummen
i firkanter og femkanter til summen i mangekanter
med mer enn ti kanter, og forsøksvis arbeide mot
en generell hypotese.

Elevene jobbet delvis selvstendig med oppga-
vene og delvis i smågrupper. Læreren skulle være

tilstede for å svare på uklarheter i teksten og even-
tuelt tilrettelegge læringsforholdene slik at eleven
fikk mulighet til å finne sammenhengen på egen
hånd.

Første økt: Hva er en mangekant?

Vi begynte undervisningen med å samtale om tre-
kanter og firkanter. Elevene ble bedt om å tegne en
vilkårlig trekant og en vilkårlig firkant. Alle elevene
tegnet en likebeint eller likesidet trekant og et kva-
drat eller et rektangel.

I den første timen jobbet vi videre med aktivite-
ter som skulle støtte et mangekantbegrep. Olga
Herbjørnsen (1998) nevner hvordan elevene kan
arbeide med begrepet mangekant gjennom papir-
bretting. Elevene skulle lage trekanter og firkanter
ved å brette et ark tilfeldig. Arket blir formet i tre-
kanter og firkanter som ble skåret ut og fargelagt.
Samtalen handlet da om hvor mange forskjellige
trekanter og firkanter en kan lage. Vi undersøkte
om noen av figurene de hadde laget var like i form
og størrelse. Ingen fant noen kongruente eller
formlike figurer. Klassen var enig om at det virke-
lig går an å lage mange forskjellige trekanter eller
firkanter.

I neste omgang var det femkanter og sekskanter
som ble brettet og fargelagt. På slutten av denne
timen skulle alle komme fram til en generell beskri-
velse av en mangekant.

Saeed Manshadi og Carl Anonsen

Begrepsdanning i geometri
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Eksempel på elevarbeid 1:

Andre økt: Vinkelsummen til en trekant

Vi spurte om noen visste hva vinkelsummen til en
trekant var. En elev rakk nølende hånden opp og sa
180 grader. Vi spurte eleven om hvordan han vis-
ste det. Eleven sa at læreren hadde sagt det noen
dager tidligere. Han og resten av klassen ga tydelig
uttrykk for at de var usikre på om vinkelsummen
virkelig var 180 grader og var svært interessert i å
undersøke dette nærmere. De ble da bedt om å
tegne hver sin trekant, klippe den ut og merke av
vinklene. Videre klipte de av hvert hjørne og satte
dem sammen til en vinkel.

Elevene jobbet av og til i grupper på to og to, og
noen grupper utvekslet også erfaringer ( i hoved-
sak jentene). De fleste fant ut at summen av vin-
klene var nesten 180 grader. De opplevde da at det
var lettere å tro på at vinkelsummen i en vilkårlig
trekant virkelig er 180 grader. Avvik kunne de for-
klare med at en ikke var nøye nok med klippingen
og limingen. Elevene ga også et klart inntrykk av at
dette arbeidet var et tilstrekkelig bevis for vinkel-
summen.1

Elevene lurte da på hvordan det var med
vinkelsummen til firkanten. De fleste fant at de
kunne finne det ut på samme måte som med tre-
kanten.

Eksempel på elevarbeid 2:

Tredje økt: Vinkelsummen til mangekanter

I denne økten arbeidet elevene med forskjellige
mangekanter. De skulle bruke resultatet fra forrige
økt (vinkelsummen i en trekant) til å finne vinkel-
summen i en hvilken som helst mangekant. De
skulle dele en mangekant i flere trekanter og med
bakgrunn i dette lage en påstand (hypotese) om
vinkelsummen.

Det virket som om elevene fant arbeidsformen
interessant. Vi var to lærere som var til stede i ti-
mene og svarte på spørsmål og observerte elevenes
arbeid og kommunikasjon. Der elevene ga uttrykk
for at det var nødvendig eller der vi vurderte at det
kunne være nyttig, prøvde vi å komme i en dialog
med gruppene eller tidvis med enkeltelever.

Vi merket oss en gruppe på tre elever som
hadde vist stor entusiasme for å finne vinkel-
summen til en vilkårlig mangekant. De kom til oss
og spurte:
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«Lærer, vet du hva vinkelsummen til en 17-kant er?»
(De skulle finne vinkelsummen i en 17-kant, men
alle tre var usikre på om deres utregning var riktig.)
Lærer: «Ja, det går an å regne det ut. Dere kan selv
prøve på det.»
Eleven: «Vi har funnet det, det er 3060 grader.»
Lærer: «Hvordan kom dere fram til dette tallet?»
Eleven: «Jo, hver trekant har en vinkelsum på 180
grader og 17 ganger 180 er 3060.»
Elevene ante at det var noe som ikke stemte.
Lærer: «Da blir vinkelsummen til en firkant 4 · 180
og en femkant 5 · 180, ikke sant?»
(Elevene i gruppa diskuterte ivrig med utgangs-
punkt i utregningene de hadde gjort.)
En av elevene: «Hmm. Nei, vi fant at vinkel-
summen til en firkant er …(venter litt) Jo, det er 15
trekanter, ikke 17. Og vinkelsummen er 15 · 180.»
To eksempler er gjengitt i rammen under.

Kommentarer og konklusjoner

GjennomføringGjennomføringGjennomføringGjennomføringGjennomføring
Arbeidstimene ble gjennomført uten noen av-
brudd. Elevenes motivasjon for å arbeide med te-
maet som en undersøkelse og som egen

kunnskapskonstruksjon, var tydelig meget stor.
Det at alle elevene virket svært ivrige og motiverte i
dette arbeidet er verdt en kommentar. Problemstil-
lingen var et diktat fra oss med et faglig innhold
som var kontekstfattig. Oppgavene var bare knyt-
tet til en ren matematisk kontekst og hadde liten
eller ingen tilknytning eller direkte relevans til elev-
enes hverdag. Stieg Mellin-Olsen (1995) skriver om
viktigheten av elevenes eierforhold til
problemstillingene og dets rolle for motivasjonen.
Her peker han på blant annet faren for medløperi
og oppgavefokusering når elevene ikke selv eier
problemstillingen. Kontekst-mangelen kunne kan-
skje vært noe rettet på ved å knytte deler av arbei-
det til matematikkens historie eller til byggverk og
arkitektur. Vi valgte bare å fokusere på geometri og
å knytte begrepene til temaet. Vi prøvde å gjøre
problemstillingene åpne og med potensiale som
skulle gi rom for undersøkelser og konstruksjoner
av sammenhenger. Selv om elevene ikke eide
problemstillingene i utgangspunktet, ble det etter
hvert skapt et eierforhold mellom elevene og det de
fant av sammenhenger og kunnskap. Vi merket
oss spesielt at noen av de elevene som hadde størst
vansker i matematikk, jobbet aktivt i timene. I ett

Eksempel 1:

Eksempel 2
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tilfelle var det ei jente som begynte å hjelpe andre
elever med en sentral del av den siste utfordringen.
Hun greide å sette ord på tankene sine og kunne
formulere sine konklusjoner slik at de andre elev-
ene oppfattet ideene hennes. Vi hadde fått det inn-
trykket av læreren og henne selv at hun var meget
svak i faget. Hun valgte (insisterte egentlig på) å
arbeide alene. Hun ga uttrykk for at hun var så
dårlig i matematikk at det ikke var noen vits i at
hun var sammen med andre. Nye mennesker i
klassen (med en spesiell status) og brudd i arbeidet
med boka kan selvfølgelig i seg selv være motive-
rende. Bedre muligheter for tilgang til lærer kan vel
også tenkes å fremme motivasjon og arbeidsinn-
sats. Blant annet vil dette kanskje kunne fungere
som et støttende stillas for læringen, ved at elevene
opplever at muligheten for å få hjelp stort sett er til
stede hele tiden. (Linden, 1995)

Den vesentligste delen av motivasjonen synes
likevel å være en konsekvens av arbeidsmåten og
innholdet i arbeidet. Elever som vanligvis gjorde
det bra i matematikk, viste stor iver i samarbeidet
om utviklingen av egen kunnskap og den utfor-
dringen de opplevde i det. Lavtpresterende elever
involverte seg også i problemstillingene og ga ut-
trykk for at både arbeidsformen og utfordringen
ga dem rom for egne tanker og formuleringer.
Eleven som valgte å arbeide alene og som i ut-
gangspunktet hadde svake forventninger til seg selv
i faget, ble den mest ivrige og kanskje den som
hadde den beste utviklingen. Hun avsluttet arbei-
det med selv å søke kontakt, diskutere og dele
kunnskapen sin med medelever.

Om begrepsdanningenOm begrepsdanningenOm begrepsdanningenOm begrepsdanningenOm begrepsdanningen
Resultatene av den første oppgaven, der elevene ble
bedt om å tegne en vilkårlig trekant og firkant,
kunne gi inntrykk av at elevenes oppfatning om
trekant og firkant var begrenset til de symmetriske
figurene de tegnet. Det viser seg ofte at begrepet
mangekant hos mange elever er preget av erfarin-
ger med regulære mangekanter. Det er lite grunn-
lag for å si noe om elevenes oppfatning om
mangekanter etter kun ha sett dem tegne to figurer
på oppfordring. I diskusjonen som fulgte oppga-
ven ble det klart at elevenes begrep om mange-

kanter var begrenset til få bestemte typer. Dette kan
ha sammenheng med at vi har mest erfaring med
mangekanter rundt oss som er regulære eller har
symmetri, som likesidet trekant, kvadrat eller rek-
tangel. Vi valgte derfor å legge noe vekt på å utvikle
mangekantbegrepet først. Erfaringene fra ensidige
erfaringsområder begrenser normalt individets
begrepsgrunnlag og kan være uheldig for begreps-
utviklingen (Nyborg, 1994). Startarbeidet i den
første økten ble derfor lagt opp med sikte på å
skape et bedre begrepsgrunnlag hos elevene i for-
bindelse med mangekanter.

I forbindelse med vinkelsummen i en trekant så
vi også noe på vinkel-begrepet. Det hadde vært ar-
beidet noe med det dynamiske aspektet ved vinkel-
begrepet i klassen. Vi er noe i tvil om hvilken
begrepsoppfatning elevene faktisk hadde om en
vinkel på 180 grader, og om noen hadde helt eller
delvis dynamiske aspekter ved vinkel-begrepet. De
fleste ga dog tydelig uttrykk for at de hadde et rent
statisk vinkelbegrep slik Johnsen (1995) beskriver.
Dette påvirket lite deres arbeid med mangekanter
generelt. Vi mener det kommer av at de ikke ser på
summen av vinkler som en vinkel, men bare som
et tall. Elevene ga også klart uttrykk for at klippin-
gen og limingen var tilstrekkelig bevis for at sum-
men av vinklene i trekanten var 180 grader og i fir-
kanten 360 grader.

Slik vi gjennomførte opplegget uten å ta opp
andre argumenter for summen av vinklene i en tre-
kant enn klippingen, kan vi kanskje ha forsterket
denne uheldige oppfatningen. I grunnskolens pen-
sum er det svært lite arbeid der matematiske argu-
menter kommer inn. Konkretiseringsarbeid av ty-
pen over uten å trekke inn mer matematiske argu-
menter, kan derfor lett tenkes å fungere som en
støtte til «konkretiserings- og eksempelbevis.» Ved
gjennomføring av tilsvarende opplegg tror vi der-
for at det er viktig å følge opp med arbeid som fo-
kuserer på matematisk argumentføring.
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Ngocs verk. Her er et tilfeldig eksempel:

26 · 26 =

Siste siffer i svaret får du ved å multiplisere enerne.
Du får da 6 og 3 som mentetall. Første siffer i før-
ste tall multipliseres med 2, altså 4. Multipliser siste
siffer med dette svaret, legg til mente og du har
neste siffer i svaret, nemlig 7 og 2 til mente. Der-
nest multipliseres første siffer med første siffer,
pluss på mente og du får 2 · 2 + 2 = 6. Altså
26 · 26 = 676.

Forbløffende? På et blunk regner du
58 · 58 = 3364. Litt mer innviklet for å regne på
kvadratet av tresifrete tall. Prosessmatematikken
kan sette i gang tanker, handlinger og slutninger
som gjør at langt flere elever får vise kreativitet og
glede ved matematikk enn ved en mer tradisjonell
faglig tilegnelse. Den gjør skoledagen mer menings-
full og hjelper elevene til å se sammenhenger, ikke
bare i matematikk, men også i andre fag. I Sverige
benytter man denne type oppgaver i det nasjonale
oppgavetilfanget. Kanskje burde avgangsprøven i
Norge vært velsignet med denne typen oppgaver?

(Fra side 11)

(Fra side 22)
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Arild Stubhaugs prisbelønte biografi fra 1996 om
matematikeren Niels Henrik Abel (1802–1829) har
naturlig nok ført til store forventninger til «opp-
følgeren»: en like tykk livsskildring om Sophus Lie
(1842–1899), som er regnet som Norges nest stør-
ste matematiker (etter Abel). Og forventningene
innfris: Boka er innholdsrik, velskrevet, interessant
og stedvis morsom. Den gir en grundig framstilling
både av Lies private og akademiske liv og beskriver
vekselvirkningen mellom disse. Forfatteren skriver
utfyllende om en rekke mennesker i Norge og i ut-
landet og formidler dermed et godt tidsbilde.

Bokas innledende kapittel er en grei sammen-
fatning av Lies livsløp: oppveksten i Nordfjordeid
og i Moss, skolegang og studentliv i Oslo, uten-
landsreiser, giftermål, professorat i Oslo og Leip-
zig, helseproblemer og den siste tiden i Oslo (se for
øvrig Stubhaugs artikkel om Sophus Lie i Tangen-
ten nr. 2, 2000). Denne oversikten letter den videre
lesningen, hvor detaljnivået er høyt.

I motsetning til Abel, som bare rakk å bli 26 år
gammel, fant Lie først som 26-åring ut at det var
matematiker han skulle bli. Han var allsidig bega-
vet og vurderte karrierer innen militæret, skoleve-

senet og astronomien før det ble klart for ham at
«der stak en Mathematiker i ham». Selv om man
kjenner historien, er det spennende å lese videre for
å se hvordan det går. Etter den første vitenskapelige
publikasjonen og den påfølgende kontakten med
matematikere i Europa skjøt karrieren fart.

Vi blir kjent med mange sider av Lie – foruten
å være en usedvanlig matematisk begavelse var
han også et ivrig friluftsmenneske, en sagnomsust
turgåer, en engasjert lærer og en omsorgsfull fami-
liefar. Gjengivelser av brev – mellom Lie og hans
forlovede, familie, venner og kolleger – gir verdi-
fulle innblikk i hans personlighet. Mange små sita-
ter med artige formuleringer er flettet inn i teksten.
Dette liver opp og rykker leseren nærmere Lies
samtid. Boka er krydret med anekdoter om Lie, og
dem finnes det tydeligvis mange av. Forfatteren er
ikke redd for lange digresjoner, det være seg om
mennesker, kulturliv, filosofi, samfunnsliv eller of-
fentlig debatt.

I tillegg til sin forskning innen områdene geo-
metri og differensialligninger skapte Lie en helt ny
matematisk disiplin, nemlig studiet av kontinuer-
lige symmetrigrupper, som han også kalte
transformasjonsgrupper. Dette er i dag kjent som
teorien om Lie-grupper og Lie-algebraer, og den
har hatt dyptgripende innflytelse på alle områder
av matematikken samt på både klassisk og mo-
derne fysikk. For å sitere en av dagens matemati-
kere, Peter J. Olver: «It is impossible to overesti-
mate the importance of Lie’s contribution to
modern science and mathematics.» Stubhaug skri-

Det var mine tankers djervhet.
Matematikeren Sophus Lie
Arild Stubhaug
Aschehoug 2000
624 sider

Bokomtaler
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ver om denne matematikken på en høyst lesbar
måte. Selv om fagstoffet selvfølgelig er vanskelig til-
gjengelig for uinnvidde, lykkes forfatteren i å gi le-
seren gode forestillinger om hva Lie arbeidet med,
og ikke minst forståelse av arbeidets vidtrekkende
betydning. Likevel hadde det kanskje vært fint, i en
så omfattende bok om Lie og hans livsverk, med en
litt mer konkret forklaring av hva en Lie-gruppe er
for noe, f.eks. noen enkle eksempler på en Lie-
gruppe og en Lie-algebra, som leseren kunne ta
med seg videre.

Boka inneholder en rekke fotografier av perso-
ner og fargegjengivelser av 1800-tallsmalerier fra
steder hvor Lie oppholdt seg eller vandret. Boka
avrundes med en kort og oversiktlig kronologi,
deretter vel 60 sider med noter og kommentarer
(inkludert noen sider om familien etter Lies død),
en bibliografi over Lies trykte arbeider, en om-
fangsrik litteraturliste samt personregister.

For denne boka ble Arild Stubhaug tildelt Ar-
thur Holmeslands pris for sakprosa 2000, og for
bøkene om Abel og Lie fikk han tidligere i år Norsk
språkråds språkpris «for fremragende bruk av
norsk språk i sakprosa».

Harald Totland

Denne boka med undertittelen «En matematisk
oppdagelsesferd i kosmos» er første bok i serien
TALL OG TANKE frå Pax forlag. Det vil kome to
bøker i året gjennom tre år. Målet med
utgjevingane er fremje den matematiske danninga.
Gjennom seks små, vakre bøker vil ein løfte fram
matematikkens særstilling mellom vitskapane. Bø-
kene vil innehalde lite av det matematiske formel-
apparatet. Målet er å få tak i tanken bak matema-
tikken, få ei forståing for noko av det som sær-
kjenner det matematiske perspektivet på tilværet.

Dei neste bøkene i serien er:

Ivar Ekeland: Ved et tilfelle (2001)
Apostolos Doxiadis: Onkel Peter og Goldbachs

formodning (2001)
Kristin Dahl: Den fantastiske matematikken (2001)

I redaksjonen sit nokre av våre fremste forskarar,
Geir Ellingsrud, Ragni Piene og Knut Sydsæther og
eg vil først av alt gi honnør for dette flotte initiati-
vet til å opne ei fascinerande tankeverd for andre
enn dei som arbeider med faget til dagleg. Eg ser
fram til resten av serien!

I den første boka, Universets poesi, leiar for-
fattaren oss gjennom historia. Frå Eratostenes,
som målte storleiken på jorda for meir enn to tu-

Universets poesi
Robert Osserman
Pax Forlag A/S, Oslo (2001)
188 sider
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sen år sidan, via Mercators kart til Riemanns
sfæriske rom, og som avrundig «noen abstraksjo-
ner av det mer dristige slaget»; fraktalar og ab-
strakte flater som  Möbiusbandet. Vi vert tekne
med på ei reise der vi er vitne til utviklinga av ma-
tematikken. Som medvandrar får vi også utvikla
våre eigne omgrep, og litt etter litt vert også ein lesar
utan utdanning i dette faget ført inn i matematikk-
ens tankeverd. Etterkvart synes det også tre fram ei
meining med denne reisa. Forfattaren vil ta oss
med til eit høgdedrag og vise oss ein hittil skjult
løyndom, og for å kunne sjå denne, må vi utrustast
på vegen. Det er som Askeladden i eventyret: «Jeg
fant, jeg fant!» Gjennom dei brillene vi får utdelt
ved å lese  boka, kan vi på ein djupare måte skjøne
det universet vi er ein del av og få ei forståing for
det firedimensjonale rom. Med teleskop kan ei sjå,
men ei treng andre reiskap for å fatte.

Forfattaren skriv godt og han maktar legge
fram matematikken i eit språk som gjer at ein ikkje
treng det matematiske formelapparatet for å for-
stå. Likevel gir han ikkje avkall på eller banaliserer
det matematiske innhaldet. Det er ein prestasjon,
særleg fordi boka ikkje er lang, berre 145 små sider.
I tillegg kjem 29 sider med noter som gir innføring
i ein del av den meir formelle matematikken og
med mange tilvisingar til anna litteratur. Det er
svært mange omgrep frå matematikk og fysikk
som vert innført i løpet av boka, og desse bygger i
stor grad på kvarandre. Dette er derfor ei bok som
krev noko av lesaren, og det er soleis svært positivt
at boka har mange gode og enkle figurar som illus-

trerer teksten.
Mange som les denne boka, vil oppleve ikkje

berre å lære noko nytt, men også å få innføring i
ein ny måte å tenke på. Eller som forfattaren seier i
innleiinga:

Målet med denne boken er å utstyre leserne
med disse tankebrillene og sette dem i stand til
å bevege seg fritt omkring i den krumme rom-
tidens ukjente verden.

Då kan ein mellom anna oppleve det underlege at
matematiske nyvinningar, som ofte verkar  kom-
plett unyttige, på eit seinare tidspunkt kan vise seg
vere tenlege verktøy for å beskrive universet.

Forfattaren uttrykker det slik:

Enda vanskligere er det å forklare hvordan
visse matematiske begreper som ser ut til å være
oppstått som et produkt av enkelte menneskers
skapende fantasi, på en nesten magisk vis viser
seg å være nettopp de redskapene som trengs
for å beskrive den fysiske verden. (side 122)

Slik makter boka noko så vesentlig som å vekke
undring, og tanken vert leia til spørsmål som
menneske alltid har stilt: Er det ein plan bak? For-
fattaren gir seg ikkje ut på refleksjonar rundt dette,
men lar matematikken i seg sjølv skape undring og
ettertanke.

Ei bok som gir oss nye tankebriller slik at vi kan
betre forstå universet, som vekker undring og som
leier tanken til evige spørsmål, kan vel berre få ei
tilråding: Kjøp og les!

Svenning Bjørke
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Audun Holme har skrevet en bok med tittelen
Matematikkens historie – fra Babylon til mordet på
Hypatia. Ved siden av å fortelle om matematikken
fram til Hypatia, har målet (ifølge forordet) vært å
skrive en bok som skal kunne leses som en fortel-
ling, som kan vise at den gamle matematikken er
like riktig fremdeles, og som har et globalt utsyn.
Forordet inneholder også et løfte om en oppfølger
som skal ta utgangspunkt i arabernes matematikk.

Det er blitt en velskrevet bok, til tider rett og
slett morsom, og den omhandler et vell av perso-
ner, hendelser og matematiske temaer. Her er for-
skjellige kulturers tallsystemer, likningsløsning, tall-
mystikk, tallteori og ikke minst mye geometri.

Holme har lagt vekt på å ta med mye generell
historie parallelt med matematikkhistorien. Han
velger stort sett å konsentrere seg om historiens
store menn, de store slag og gode anekdoter. Dette
har sin verdi ved at det gir matematikkhistorien
tilknytningspunkter til den generelle historie-
kunnskap leseren (forhåpentligvis) allerede har. Jeg
skulle likevel ønske meg mer vekt på levekår, sam-
funnsforhold og andre ting som kunne kaste lys
over hvorfor mennesker jobbet med de forskjellige
typer matematikk i de forskjellige kulturene. I det

perspektivet kan for eksempel seks sider om Alek-
sander den store (og hans kriger) bli i overkant.

Holme har valgt å legge stor vekt på den greske
kulturen, den opptar godt over halvparten av
boka. Her er vel også anekdotehyppigheten større
enn ellers.

Når det gjelder matematikkhistorien gjelder
noe av det samme som for den generelle historien
– mye plass brukes på anekdoter om de forskjellige
matematikere som behandles, anekdoter med vari-
erende troverdighet. Holme understreker ikke be-
standig sterkt nok at det er myter, ikke fakta, han
presenterer.

Et evig dilemma når man skal gjengi tidligere
tiders matematikk er i hvor stor grad man skal
bruke vårt moderne symbolspråk og våre moderne
begreper, og i hvor stor grad man skal la origina-
lene tale til oss i sin egen drakt. Holme velger stort
sett det første alternativet, og dermed blir matema-
tikken lett leselig for lesere med godt grunnlag i vår
matematikk (for den jevne grunnskolelærer eller
elev opp til videregående skole, blir nok symbol-
bruken av og til litt for frisk). Ulempen er at vi ikke
får mulighet til å se hva menneskene i de tidligere
kulturene faktisk gjorde. Et eksempel kan være
babylonernes ligningsteori, hvor det kunne vært
interessant å se et eksempel på hvordan babylo-
nerne gjorde det, uten x-er og y-er. En løsning hvor
man gjorde begge deler parallelt, ville vært spesielt
interessant, men det ville naturligvis blåse opp side-
tallet en del.

Flere ganger har Holme i tillegg «digresjoner»,

Matematikkens historie. Fra Babylon til
mordet på Hypatia.
Audun Holme
Fagbokforlaget 2001
336 sider
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Små barn i matematikkens verden
Elisabeth Doverborg, Ingrid Pramlng
Samuelsson
Pedagogisk Forum, Oslo 2001

hvor han beviser de gamle kulturenes resultater
med moderne metoder. Der blir matematikk-
historien mest en eksempelbase for å vise styrken
av våre dagers matematikk.

Siden dette er en anmeldelse i Tangenten, er det
naturlig å se på hvordan boka egner seg for lærere
og elever i grunnskole og videregående skole. Store
deler av matematikken i boka er for avansert for
grunnskolebruk, men temaer som regning med
romertall på kuleramme, egyptisk multiplika-
sjonsmetode og indisk matematikk i poetisk språk
kan være interessant. For videregående skole er det
mange ting som egner seg. For eksempel kan stof-
fet om tunnellen på Samos inspirere til interessant
geometriarbeid.

Dersom boka hadde vært skrevet spesielt med
tanke på skolen, ville den nok inneholdt en del
konkrete forslag til hvordan matematikkhistorien
kan brukes i matematikkundervisningen (den inne-
holder ett), og flere pekere til informasjon på
internett (den inneholder to). Slik boka foreligger,
er den fin som orienterende lesning for lærere,
mens det krever et visst arbeid å kunne gjøre bruk
av kunnskapen på fornuftig vis ovenfor elevene.

Layoutmessig er boka tiltalende, men det bør
nå virkelig være indeks i en bok av dette slaget. La
oss håpe at det kommer en indeks for bindene
samlet i siste bind.

Bjørn Smestad

Boka er en oversettelse av Elisabeth Doverborg og
Ingrid Pramlings nyeste bok; Förskolebarn i
matematikkens värld. Bokas opplagte styrke er
forfatterenes solide ståsted i barnehage-
pedagogikken internasjonalt – en barnehage-
pedagogikk som også favner arbeid med matema-
tikk for små barn.

Boka er skrevet med utgangspunkt i den nye –
og første – svenske læreplanen for «förskolan»
(Lpfö 98), dvs det som tilsvarer vår Rammeplan
for barnehagen. Innledningsvis presenteres
forfatterenes syn på hvordan barn lærer og de pe-
ker på forskning som er gjort, både egen og an-
dres. Her åpnes det blant annet for refleksjon
rundt pedagogens egne tanker og holdninger om
matematikk. Ett kapittel er viet barns tall-
begrepsutvikling og ett kapittel handler om de
minste barna i barnehagen og deres møte med
matematikk. De fleste kapitlene er imidlertid viet
eksempler fra barnehager, eksempler som viser
hva forfatterene mener matematikk i barnehagen
er. Intensjonen er ikke å dekke alle sider av hva
matematikk kan tenkes å være i barnehagen, men
boken tar mål av seg til å skulle være en inspira-
sjonskilde til hvordan pedagoger kan arbeide med
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matematikk for barn i denne aldersgruppen. Fokus
er rettet mot barns verden og spesielt hva som
opptar barn og hvordan man som pedagog kan
synliggjøre matematiske begrep og idéer. Det går
ikke like klart frem hva pedagogene har planlagt og
vurdert som viktig ut fra et helhetssyn på matema-
tikk. Bokas styrke er at den viser matematikk i
praktiske aktiviteter, men den omvendte veien; det
å peke på alternativer med utgangspunkt i hva
som er viktige matematiske begreper, sier den ikke
så mye om.

Barns tallbegrepsutvikling er et stort og sentralt
område. I dette kapitlet henviser forfatterene til
sentrale teoretikere og tydeliggjør flere av disse teo-
riene gjennom eksempler fra egne undersøkelser.
Kapitlet gir en god oversikt over og innsikt i hva
barns tallbegrepsutvikling handler om. Temaet er
imidlertid sentralt i mange bøker som henvender
seg til pedagoger som arbeider med barn i denne
aldersgruppen. Det særegne i denne boka er ikke
selve kapitlet om tallbegrepsutvikling, men derimot
de omfattende eksemplene på hvordan barnehager
har arbeidet med barns tallbegrepsutvikling.

Ett kapitel tar, som før nevnt, for seg de minste
barna i barnehagen. Skal de minste barna også ut-
settes for matematikk? En dansk førskolelærer som
vi for et par år siden møtte på en studietur til dan-
ske førskoleklasser (seksåringer) sa at hun hoppet
over matematikk fordi barna ble fort nok lei mate-
matikk senere på skolen.

Både seksåringer og toåringer bruker matema-
tikk – hva begrunner så Doverberg og Pramling

sine synspunkter med? De tar utgangspunkt i at
kommunikasjonen med de aller yngste må skje i
relasjon til det barnet holder på med og de reflek-
terte spørsmålene må stilles her og nå. Fornuftig
nok tar forfatterene for seg aktiviteter, inne og ute,
og gir både eksempler på spørsmål og kommenta-
rer på hva som er matematikk i aktivitetene. Kapit-
let er både konkret og tydelig, med mange gode
forslag og henvisninger til egen erfaring. Vi savner
imidlertid noe om at barns matematiske utvikling
slett ikke er systematisk eller lineær. Kommunika-
sjonsformen knyttet til aktivitetene og hverdags-
situasjonene som forfatterene foreslår er aktuelle
for barn i alle aldre, det blir med andre ord en til-
nærmingsmåte som pedagogen må være klar til å
bruke også i arbeid med eldre barn.

Så kommer de seks kapitlene med lange, gode
og detaljerte eksempler fra arbeid i barnehager.
Her har forfatterene samarbeidet med førskolelæ-
rere i mange barnehager. Hvem som har lært mest,
barna, førskolelæreren eller forfatterne er av og til
uklart. Det som imidlertid er sikkert er at dette er
spennende lesning for den som vil vite hvordan en
kan arbeide med matematikk i barnehage – og i
førsteklasse på småskoletrinnet. Barna syr katte-
drakter, lager terninger og spill, systematiserer
hverdagen sin med statistikk og bygger
pepperkakehus. Den ene barnehagen, den som
bl.a. arbeider med gjerder i kapittel 9, fikk forresten
pris for beste utstilling på den store svenske kon-
gressen for 3000 svenske matematikklærere i
Göteborg i januar 2000. Gjennom eksemplene får
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Til tross for de senere årenes reformer i retning av
en  mer moderne pedagogikk, også innefor
matematikkfaget, er fortsatt skriftlig eksamen en
viktig premissleverandør for hva som skal foregå i
matematikktimene. Uansett hvilket syn man har på
dette, vil det alltid være behov for å forberede elev-
ene på den spesielle situasjonen en eksamen nå en-
gang er. Undervisningen i løpet av året vil aldri helt

Eksamenshefte i 1MXY/2MX/2MY/3MX/3MY
Fagbokforlaget, 2001

leseren innsikt i både innhold og arbeidsmåter, og
beskrivelsene av matematikken i aktivitetene er så
konkrete og tydelige at overføringsverdien blir stor.
Førskolelærere og studenter kan nok både få nye
ideer og bli inspirert til å prøve noe lignende.

Kapitlet som handler om måltider er også rikt
på eksempler. Vi får blant annet ta del i Sebastians
oppdagelse av symboler. Det aller mest særegne
ved borddekking; det at barna her kan få verdifull
erfaring med en–til–en-korrespondanse, omtaler
forfatterene desverre litt for lett. Telle kan barna
gjøre i så mange situasjoner. Situasjoner som invi-
terer til erfaring med en–til–en-korrespondanse,
dvs en skje til Ada og en til Espen, er det er ikke like
mange av i løpet av en dag. Dette at barnet kan
dekke bordet uten å telle, er den erfaringen pedago-
ger skal tilrettelegge for.

I det siste kapitlet trekker forfatterene trådene
sammen. Barnets tiltro til egne evner løftes fram
som det aller viktigste pedagogene må ivareta og
redskapene er språk, den meningsfulle matematik-
ken og plasseringen av barnet i sentrum. Her over-
bevises eventuelle etternølere om betydningen av at
barna får oppleve matematikkens verden. Imidler-
tid er språkets betydning grundigere utdypet i an-
nen litteratur som f.eks. De små teller også (se un-
der).

Boka anbefales på grunn av den rike eksempel-
bruken med de gode samtalene og eksemplenes
selvfølgelige plassering i barnehagehverdagen.

To norske bøker har akkurat samme mål-
gruppe som denne boka; De små teller også, med

Marit Johnsen Høines som redaktør og Det mate-
matiske barnet av Elin Reikerrås og Ida Heiberg
Solem (Caspar 2001). En av forskjellene er at mens
de svenske forfatterene har bakgrunn i pedagogikk
så er de norske forfatterne matematikere. Er dette
tilfeldig eller er det et uttrykk for at norske og sven-
ske tradisjoner er forskjellige når det gjelder mate-
matikk for små barn? Hvilke konsekvenser har i så
fall dette – for bøker som skrives, for undervisnin-
gen av kommende førskolelærere og i siste instans
– for barna?

Inger Hilmo, Kristin Knaus Knudsen
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gi det rette inntrykket av hvilke krav som stilles og
hvilke kunnskaper som kreves til eksamen, og i ar-
beidet med å forberede elevene på denne oppgaven
kan samlinger av eksamensoppgaver være til stor
nytte . Det er også stor forskjell på de ulike lære-
verkenes tolkning av læreplanen i matematikk.
Derfor kan det være et nyttig korrektiv til læreboka
å se hvordan  læreplanen blir tolket av Eksamens-
sekretariatet.

Mange kjenner sikkert til eksamensheftene i
matematikk som har kommet fra Eksamens-
forlaget flere år på rad. Disse er nå ute på nytt med
samme forfattere, men på nytt forlag, bedre utstyrt
og med omarbeidete kommentarer og løsnings-
forslag..

Heftene virker gjennomarbeidete og solide.
Hvert hefte har en grundig introduksjon der for-
fatteren trekker fram sentrale punkter i vurderings-
kriteriene for skriftlig sensur og gir generelle råd
om løsningsforslagene og arbeidet med heftet. In-
troduksjonen omfatter også et fyldig avsnitt om
forberedelser til og gjennomføring av skriftlig eksa-
men.

Innholdet i heftene er ellers som forventet. For-
fatterne har tatt for seg våreksamenene fra 1996 til
2000, mens utsatt prøve er «spart» til bruk i skolen.
Løsningsforslagene er grundige og inneholder flere
steder alternative framgangsmåter og generelle råd
i forbindelse med føring og bruk av kalkulator. En
fin detalj i noen av heftene er forfatterens bruk av
håndtegnede figurer, grafer og fortegnslinjer. Dette
bør være til god hjelp i å gi et inntrykk av hva som

kreves til eksamen på dette området. Dessverre er
ikke alle heftene utstyrt på denne måten, og faktisk
er de computer-lagede illustrasjonene som brukes
ellers, både mer primitive og mindre leselige.

Heftene inneholder mange gode beskrivelser av
oppgaveløsning med kalulator, og tar til en viss
grad opp hva som er god og dårlig praksis i for-
bindelse med bruk av kalkulator på en eksamen.
Selv om dette til syvende og sist representerer for-
fatternes syn, er det nyttig å få innspill om dette,
ettersom det er et tema som ikke blir berørt i særlig
stor grad i de fleste læreverk.

Min egen erfaring etter noen ukers utprøving
av heftene i undervisningen, er at de er et utmerket
supplement til lærebøkene. Med et godt utvalg i
varierte og omfattende oppgaver er heftene ofte et
bedre alternativ til bruk i en oppsummeringsfase
enn lærebokas egen oppgavesamling.

Som en totalvurdering vil jeg si at disse heftene
er et godt og gjennomarbeidet hjelpemiddel i for-
beredelsene til skriftlig eksamen.

Pål Ellingsen
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Annonse frå Casinus
(kjem til Grafisk)
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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:

Fra grunnskolens barnetrinn
Arne Gravanes, Trondheim
Mona Røsseland, Samnanger

Fra grunnskolens ungdoms-
trinn
Gerd Nilsen, Brumunddal
Lisbeth Karlsen, Tønsberg

Fra videregående skole
Bjørg Johansen, Trondheim
(leder)
Helge Flakstad, Horten

Fra høyskole/universitet
Ingvill Holden, Trondheim
Kristian Ranestad, Oslo

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.)

Optimisme i LAMIS

Årsmøtet i LAMIS som ble
holdt i Kristiansand 9. august
ga honnør til styrets arbeid
gjennom året og uttrykte opti-
misme og sterk tro om stadig
framgang i året som kommer.
De nye prosjektene som
LAMIS er engasjert i, vil
sammen med allerede eksiste-
rende prosjekter gi økt synlig-
het og oppslutning.

Nytt av året er det at landsmø-
tet vedtok en handlingsplan:

* Matematikkens dag gjen-
nomføres høsten 2001.
LAMIS utarbeider materiell
tilpasset alle trinn fra
1. klasse i grunnskolen til

3. klasse i videregående, og
oppfordrer alle skoler i hele
landet til å gjennomføre en
matematikkens dag.

* I løpet av året prøves mo-
dellen for kompetanse-
spredning innenfor emnene
Uteskolematematikk for
barnetrinnet og Elevaktiv
matematikk for hele grunn-
skolen i minst en landsdel.

* Det utarbeides et konsept
for elevbedrift som produ-
serer og selger «Den mate-
matiske koffert» og minst
en slik elevbedrift startes.

* Samarbeidet med RENATE
kan også utvides til å gjelde
andre prosjekter enn de tre
skissert over.

* Arbeidet med et
utskolehefte i matematikk
for barneskolen fullføres.
Dersom arbeidet med ute-
skolematematikk for ung-
domsskolen settes i gang,
deltar LAMIS i dette.

* Arbeidet med å øke
medlemsmassen fortsetter.
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Vi er på  Åsvang skole i Trond-
heim saman med elevane i 1 B
og foreldre. Stemninga er
oppglødd og spennande,
både hos liten og stor. Det er
førsteamanuensis ved Pro-
gram for lærarutdanning,
NTNU, Ingvill Holden som har
invitert til matematisk aften for
elevar og foreldre.

– Ingen her vil bestride kor
viktig det er å lese for ungane
våre for at dei skal bli glad i å
lese sjølv. På same måten må
vi leike matematikk, for at ung-
ane skal bli glad i matematikk.
Ingvill Holden er klar i sin bod-
skap til foreldra. Barna treng
tidleg stimulering også i mate-
matikken skal dei utvikle god
begrepsforståing og ikkje
minst god motivasjon og inn-
stilling til faget.

Elevar, foreldre og lærarar sit
samla i store grupper rundt dei
små borda i klasserommet.
Ungane er forbausande rolege
medan dei observant følgjer
Ingvill når ho gjer seg klar bort
i eit hjørne av rommet.

Matematisk aften
Mona Røsseland

Matto

– No skal vi spele Matto! Skriv
opp dei tala som eg les opp i
rutene på arket du har fått. Det
gjer ingenting om du ikkje kan
skrive alle tala, då berre set du
prikkar i staden.

Alle har fått eige ark, både liten
og stor. Ungane skriv sirlig ned
tala sine, nokon rett veg og
mange speglvendt.

Ingvill les opp den eine
oppgåva etter den andre og
ungane kjem med små gledes-
hyl kvar gong dei har funne rett
svar. Så får dei lov å seie sva-
ret hørt, dei som vågar det.
Ein av oppgåvene er å finne ut
kor mange pinnar du treng for
å lage ein trekant, to trekantar
og så vidare.  –Kor mange
pinnar treng du for å lage to
trekantar, spør Ingvill etter at
ha har lagt pinnane slik dei skal
vere på overheaden. – Seks!
Kjem det lyn-kjapt frå ein gut.

– Nei, fem, kjem det frå nokon
lengre bak. – Du tenkt heilt
rett, seier Ingvill til guten.

– Matte er gøy! ropar ei jente

* Lokallaget i Oslo står an-
svarlig for sommerkurset
2002.

* Antallet lokallag økes.

* Arbeidet med matematikk-
leirskolen fortsetter.

* Kontaken med naturlig sam-
arbeidspartnere, KUF og
ulike organisasjoner videre-
føres og utvides dersom
det er naturlig. Sekretariatet
flyttes til Trondheim dersom
dette ikke medfører økte
utgifter for LAMIS.
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høgt og tydeleg. Den som
først får fem kryss på rad har
vunne og skal seie «matte er
gøy».

Neste oppgåve er å lime
saman ein papirstrimmel til ein
ring,  men ein skal vri papiret
ein halvgong før ein limer end-
ane saman. Ingvill får oss til å
tenke vi er ein maur som går
langs arket, så skal vi teikne
vegen mauren går. No er det
ikkje berre ungane som gjer
store augo, når dei oppdagar
at ein må gå to rundar rundt
strimla før strekane møtes.

Deretter skal vi klippe langs
streken. Ungane (og dei vak-
sne) oier seg når dei oppdagar
kva som skjer. Ei jente har
vridd strimmelen ein heil gong
rundt før ho limte endane
saman, no har ho fått eit veldig
spennande resultat og dei
andre får sjå.

Ingvill er klar til å starte neste
øving, men nede frå ein krok
kjem det høglytte protestar.

– Eg må klippe ein gong til. Tru
kva som skjer då, blir den
endå lengre då? Her ser vi
spira til utforsking og nye
oppdagingar. Ingvill oppfor-
drar til å fortsette aktiviteten
heime og kanskje prøve på
andre variantar.

Så er det klart for kaffi og ka-
ker, men det vert ikkje pause i
spelinga for det. Overalt på
borda rundt om i rommet er
det ein hektisk aktivitet. Igjen
høyrest glade rop som teikn
på seier, og det er langt frå
berre barnemunnar dei kjem
frå.

Initiativet

Det var ein av foreldra som tok
initiativ til denne kvelden og
som tok kontakt med Ingvill
Holden og ordna med alt det
praktiske. Inger Marie Hages-
kal og Bernt Inge Steinsland er
lærarane i denne første klas-
sen, vi spør  kva dei synest
om ein slik kveld saman med
foreldra.

– Eg har vore på kurs med
Ingvill fleire gong, seier Hages-
kal og understrekar at det er
svært inspirerande.  Dette gjer
oss mykje meir bevisste på
kvardagsmatematikken og vi
vert flinkare til å gjere slike
aktivitetar kvar dag.

– Vi pleier å måle temperaturen
og lage reknestykke om veret,
fortel Steinsland. Ofte får vi
elevane sjølve til å lage
rekneforteljingar som dei andre
skal svare på, men han legg til
at slett ikkje alle barna er like
interesserte i tal.

Neste aktivitet er bowling i
gymsalen. Brusflasker (0,5 l) er
fylte med vatn og merka med
ulike antall prikkar. Dei står
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sirlig opp i kjegleposisjon, og
ein ball utgjer bowlingskula.
Den som triller ballen, må sjølv
telje prikkane på dei flaskene
som dett ned.

Barn og vaksne står fint på
linje med skjelvande bein. –
Dette er spennande! Ungane
frydar seg. – Heia, mamma!
– Du trefte jo ikkje, pappa!
– Kor mange poeng fekk du?
Eg fekk berre 0, eg.

Det er tre lag som konkurrerer
mot kvarandre. Ungane er
veldig opptatt av kor høg sum
dei ulike laga har til ein kvar tid.
– Vårt lag har fått 183, kor
mange har de fått? Vi har 203
… … jippi vi vann!!

Så følgjer eit nytt lagspel.
Kvart lag skal ha ein terning,
helst ein stor ein. Rundt i gym-
salen er det spreidd 20 A4-ark
med tala 1–20. Så skal kvart
lag finne det rette tal som dei
får på terningen. Kvar gong du
slår terningen legger du tala
saman. Det er om å gjere å
finne 20-talet først.  Får du
meir enn 20, må du trekkje den
overskytande summen frå.

Eksempel: Ein har 16, får 6
som vert 22. Då må ein trekkje
2 frå 20, altså 18. I tillegg skal
kvart lag ha sin lyd, som dei
skal lage når nokon har funne
det rette talet.

Det blir eit svære leven. Ung-
ane spring rundt i gymsalen på
jakt etter tal, og foreldra er like
ivrige. Etterkvart som tala vert
større må nokon av ungane ha
forklart korleis tala ser ut.
– Korleis ser 16 ut, pappa?

Foreldra også

Eit av hovudpoenga til Ingvill

Holden er nettopp at foreldra
er saman med elevane i desse
aktivitetane. Denne kvelden er
like viktig i forhold til å
bevisstgjere foreldra, som at
ungane får utvikle sine mate-
matiske kunnskapar.

Dette blir også understreka av
foreldra. Ein far utbrytar spon-
tant: – Dette var kjekt. Ingvill
har jammen eit viktig poeng
her. Matematikken er jo over-
alt. Det er godt å bli bevisst-
gjort på dette, og så var det jo
så moro. No vil vi heim og leike
meir!!!
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I dette kryssordet skal sva-
rene noen ganger stå med
bokstaver og noen ganger
med tall. Hvis tallene du får
som svar er mindre enn 10,
skal de skrives med bokstaver
på engelsk.

Vannrett

1. Differansen mellom 7001
og 68.

2. Tallet 6 har fire faktorer
(1, 2, 3 og 6). Hva er det
minste tallet som har
nøyaktig fem faktorer?

3. Fire etterfølgende tall har
sum 158. Hva er det
minste av disse tallene?

4. Hva er differansen mellom
de to største primtalls-
faktorene til 660? (Dette
tallet skal skrives med
bokstaver på engelsk.)

5. Dette er et årstall. Du var
ikke født, men foreldrene
dine levde. Ingen av
sifrene er 8. Tallet på
hundreplassen er tre mer
enn tallet på tierplassen.
Summen av sifrene (tverr-
summen) er 23.

6. Hva er lengst: en kilome-
ter eller en mile (ameri-
kansk)?

7. Hva er det største

tosifrede tallet som har et
tresifret kvadrat?

8. På engelsk heter et par-
tall «an _ _ _ _ number».

9. Hva er det største
tresifrede tallet som er
delelig med både 7og 9?

10. En tredel av 5280.
11. Antall kilo i seks tonn.
12. Halvparten av 1280.
13. Antall dager i september

opphøyd i tredje potens.
14. De fire største ensifrede

tallene i stigende rekke-
følge.

16. Det største antall kvadra-
ter med side 6 cm som
kan klippes ut av et papir
på 24×240 cm.

17. Regn ut produktet av 82
og 36. Trekk fra 2. Skriv
tallet i omvendt rekke-
følge.

18. Den lengste sida i en
rettvinklet trekant heter
_ _ _ _ _ _ _ _ _ .

29. Hvor mange grader
dreier langeviseren på ei
klokke i løpet av en hel
time?

Loddrett

1. Hvor mange måneder er
det i ett og et halvt år?

4. Hva er differansen mellom

de to største kvadrat-
tallene som er mindre enn
20?

5. Hva er det femte prim-
tallet?

9. Hva er det største
primtallet som er mindre
enn 100?

15. Hvor mange grader er en
rett vinkel?

16. Slik skrives tallet 3 i
totallsystemet.

19. Antall dager i år 2000.
20. Hvilket tall kan du opp-

høye i andre og få det
samme som 2 opphøyd i
fjerde?

21. Det nest største primtal-
let som er mindre enn 20.

22. Hvilket tall mindre enn
100 er både et kvadrat-
tall, et kubikktall (et tall
opphøyd i tredje) og en
sjettepotens?

23. Er 1 vannrett delelig med
tre? (Answer in English)

24. Hva er produktet av 136
og 42?

25. Hva er kvadratet av 216?
26. Hvor mange kilo er det i

et halvt tonn?
27. En eggekartong innehol-

der et dusin egg. Hvor
mange egg inneholder et
dusin slike egge-

Matematikk-kryssord
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kartonger?
28. En liter er det samme

som en _ _ _ _ _ _desi-
meter.

29. Hva er summen av kva-
dratene til de fire minste
positive hele tallene?

30. Hva er kvadratrota til
8100?

31. Dette tallet har tre siffer.
Det er delelig med 3. Det
er like mange enere som
hundrere. Tar du bort
enerne er det delelig med
100. Tverrsummen er 12.

32. Hvor mange sekunder er
det i en time?

33. Hva heter en firkant der
alle sidene er like lange
og alle vinklene er like
store?

34. Hvilket tall har primtalls-
faktorisering 2 ·2 ·3 ·3 ·7?

1 19

2

3

21

5

7 23

8

9

26 27 28

12

30

29 31

13 33

3432

14 15

17

16

18

11

24

25

10

22

6

4

20
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Planlegg sommeren 2004
allerede! Legg inn en tur til
København og ICME10.

ICME, International Congress
of Mathematics Education, er
en stor internasjonal kongress
som holdes hvert fjerde år. I
1996 var den i Sevilla i Spania.
I 2000 var den i Japan, og
sommeren 2004 blir det et
felles nordisk arrangement i
København. Konferansen har
vokst i omfang de siste årene,
og målet er å få 3000 delta-
kere til ICME10 (den tiende i
rekken). Alle de nordiske lan-
dene er representert i en Nor-
disk kontaktkomité, og for
Norge er det Otto Bekken fra
Høgskolen i Agder og Ingvill
Holden fra NTNU.

Dette er en unik sjanse til å
vise resten av verden de nor-
diske tradisjoner innenfor
matematikkundervisning. Vi
har en demokratisk og
inkluderende skole, der elev-
ene skal ta ansvar for egen
læring. Etter reformene på
nittitallet har vi sett at flere og

flere er opptatt av
å gjøre matematikk-
undervisningen spennende og
relevant for elevene. Det fore-
går mye utviklingsarbeid ved
skolene, og mange er med på
forskningsprosjekter. Fram
mot år 2004 har vi muligheter
til å stimulere slike satsninger,
og hjelpe noen prosjekter øko-
nomisk. Da er det en forutset-
ning at lærere og forskere som
involverer seg i disse prosjek-
tene, er innstilt på å presentere
dem på den internasjonale
konferansen, ICME10 i 2004.

Vi har planer om å arrangere
satelittkonferanser i forkant av
den store konferansen, slik at
lærere som ikke har presentert
undervisningsprosjekter tidli-
gere, kan få øve seg i litt min-
dre fora. Det vil være naturlig å
bruke LAMIS’ sommerkurs til
dette, men i tillegg vil vi lage en
litt større konferanse i 2003.

Det er et mål at nordiske læ-
rere og forskere innenfor ma-
tematikk fagdidaktikk skal
være synlige på konferansen.
Derfor vil vi dele ut en del
reisestipend til norske lærere

som ikke kan få finansiert turen
gjennom sin arbeidsgiver.
Dette vil vi komme tilbake til
senere.

De som vil vite mer, kan sende
en e-post til

Ingvill.Holden@plu.ntnu.no

Besøk også hjemmesiden:

www.icme-10.dk

ICME 10
København
2004
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Nærmere 100 matematikk-
lærer fra hele landet deltok på
LAIMS’ sommerkurs i Kristian-
sand først i august. Med te-
maet Mangfold i matematik-Mangfold i matematik-Mangfold i matematik-Mangfold i matematik-Mangfold i matematik-
kenkenkenkenken ble fire dager fylt med
foredrag og verksteder som
ga kursdeltakerne godt med
påfyll og – ikke minst – et av-
brekk fra valgkampens penge-
og  karakterfylte skoledebatt.

Ingrid Olsson fra Sverige åp-
net sommerkurset med et
foredrag om mangfold og va-
riasjon i matematikk-
undervisningen. Gjennom et
vell av eksempler viste hun at
helhetstenkning er viktig innen
matematikkfaget.

Rammefaktorer hemmer

Gro Blomgren har tre års
undervisningspraksis i ung-
domsskolen etter endt
hovedfagsstudium. Hun for-
talte om sine erfaringer, en ung
og engasjert undervisers møte
med skolehverdagens ramme-
faktorer.

– Et sommerkurs som dette
viser fram det spesielle; de

gode og kreative sidene ved
matematikken i skolen, forteller
Gro Blomgren.

– Hverdagene er ikke bare slik.
Vi har for lite tid, både til plan-
legging og undervisning,
læreplanene underordnes ofte
lærebøkene, skolene og elev-
ene mangler utstyr. Rammene
setter begrensninger for alle
som underviser. Dette syns jeg
det er viktig å få fram, ikke
minst for alle fra lære-
utdanningen som er på
sommerkurset.

Samtidig understreker Blom-
gren at nettopp dette gir gode
muligheter til endring.

– Jeg tror at man ved å endre
på rammefaktorene kan skape
store endringer i skolen. Kre-
ver man at lærerne jobber uten
lærebøker i perioder og gir
dem mer planleggingstid, er
jeg overbevist om at elevene
ville fått en undervisning som
er mye bedre enn hverdagen
ofte er i dag.

Donaldisme

Petter Pettersen fra lære-

utdanningen i Bodø, viste oss
at Donald Duck-hefter innehol-
der utrolig mye matematikk.
Både oppgavesidene og selve
fortellingene i bladene vil kunne
motivere elever til å leke med
matematikk.

Et triks hentet fra bladet illus-
trerer dette:

1.Be en venn skrive ned tre
forskjellige tall fra 1–9

2.Finn summen av de tre tal-
lene

3.Lag alle 6 tosifra tall som
kan dannes av tallene som
ble valgt og finn summen av
disse 6.

4.Del summen i pkt. 3 på sum-
men i punkt 2.

5.Prøv og forklar hvorfor sva-

Sommerkurset 2001
Arne Gravanes
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ret på dette delingsstykket
alltid blir 22.

Fram til punkt 4 kan dette trik-
set brukes langt ned i barne-
skolen (divisjonen gjøres selv-
sagt (?) med kalkulator). Punkt
5 er en fin oppgave på ung-
domsskolen og videregående
skole. Dersom man i tillegg ber
elevene om å lage triks selv,
har man oppgaver for elever
langt opp i skolesystemet.

Matematikkvansker

Marit Holm fra Institutt for
spesialpedagogikk ved Univer-
sitetet i Oslo ga en grundig
innføring i årsaker til
matamatikkvansker. Elever
med dyskalkuli har en eller flere
av følgende vansker:

· abstraksjonsvansker

· hukommelsesvansker

· konsentrasjonsvansker,
matematikken krever at
man holder fast ved et pro-
blem, noe som krever både
husk og evne til konsentra-
sjon

· emosjonelle problemer som

gir/forsterker
konsentrasjonsvansker

· dårlig utviklet rom- og
retningssans

· undervisningsmetoder som
ikke er tilpasset elevens
forutsetninger eller tar hen-
syn til deres vansker

Elever med matematikk-
vansker setter ekstra store
krav til konkretisering av mate-
matikken. Elevene må gis
begrepsinnhold og regneope-
rasjoner og -emner må bygges
gjennom utstrakt bruk av kon-
kreter. Videre er det viktig at
skrittene fra konkreter til ab-
strakt oppfatning gjøres
mange og små:

1. Divider ved å fordele f.eks
25 drops i 5 like store hau-
ger.

2. Tegn dropsene og fordelin-
gen av dem.

3. Bruk symboler/illustrasjoner
som erstatter dropsene
(f.eks. streker) i tegningen

4. Til slutt kan prosessen gjø-
res uten konkreter av noen
form.

Det er viktig å understreke at
hvert punkt selvsagt må gjen-
tas og gjentas og at man ikke
går videre før elevene er helt
klare for det. I tillegg er det
viktig at lærere ikke slutter å
konkretisere når elevene kom-
mer opp i skolesystemet.
Svært mange av dem som får
store problemer i matematikk
forteller at de «falt av» i 3.–
4. klasse. Dette kan bl.a. skyl-
les at stoffet og undervisnings-
metodene fordrer evne til ab-
strakt tenkning og at undervis-
ningen ikke tilpasses hver en-
kelt elev.
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Dere har fått utlevert 9 film-
bokser. Alle boksene er like
tunge unntatt en som er litt
tyngre enn de øvrige. Det er
ikke nok å finne den tyngste
boksen, den fremgangsmå-
ten dere kommer fram til må
være slik at dere alltid vil
være 100 % sikker på at
dere vil finne den tyngste
boksen.

1. Dere skal nå ved hjelp av
skålvekta finne en måte å
gjøre veiingen på slik at
dere alltid er i stand til å
finne den tyngste boksen,
dvs flaks gjelder ikke.

2. Dere kan bruke så mange
veiinger dere ønsker, men
dere får flere poeng desto
færre veiinger dere tren-
ger.

3. Dere skal beskrive på
svararket den fremgangs-
måten dere bruker.

4. Den valgte fremgangsmå-
ten skal demonstreres
ved hjelp av vektene når
svaret avgis til dommerne.

Tilleggsopplysning: Det er

mulig å greie seg med bare
to veiinger for med 100%
sikkerhet å bestemme hvil-
ken av boksene som er
tyngst.

De tre lagene fikk fire minutter
på denne femte oppgaven i
finalerunden. Vestfold hadde
gått i føringen allerede fra før-
ste oppgave, og de ledet på
dette tidspunkt foran Nord-
Trøndelag mens Vest-Agder lå
litt etter. Da Vest-Agder fikk
fullt hus på denne oppgaven
kom de seg opp på andre-
plass mens Vestfold beholdt
ledelsen. Dette ble da også
den endelige rekkefølgen på
de tre finalelagene som alle tre
leverte en overbevisende inn-
sats.

Du har gjerne også lyst til å
prøve deg på denne finale-
oppgaven:

Dere har fått utlevert tre
målestaver. En er 50 cm, en
70 cm og en er 110 cm.

Bruk de tildelte målestavene
til å måle opp lengden:

KappAbel 2001
Svein H. Torkildsen

Varierte verksteder

Gjennom verkstedene fikk
noen  av kursdeltakerne pre-
sentere erfaringer og kunnska-
per de selv sitter med. De aller
fleste verkstedene ga konkrete
tips som lærere kan ta med
seg direkte inn i sin undervis-
ning. Et annet kjennetegn ved
verkstedene var at de aktivi-
serte deltakerne, enten gjen-
nom aktiv problemløsning, leik
og aktivitet eller gjennom dis-
kusjoner rundt de emnene det
ble fokusert på. Arrangørene i
Kristiansand hadde fått i stand
et flott spekter av verksteder,
med faglig tilbud til lærere ved
alle skoletrinn.

For meg som deltok ved mitt
aller første sommerkurs, ga
dagene i Kristiansand mer-
smak. Det er stimulerende å
møte andre som brenner for
faget. Det er godt å få faglig
påfyll i forkant av et nytt sko-
leår. Det er godt å oppleve at
det du selv kan og gjør kan-
skje ikke er så aller verst. Og
det er deilig å ha noe undervis-
ningsopplegg i lomma når
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1. 60 cm på tavla. Vis gra-
fisk på tavla og på svar-
arket hvordan dere er
kommet fram til resultatet.

2. 130 cm på tavla. Vis gra-
fisk på tavla og på svar-
arket hvordan dere er
kommet fram til resultatet.

3. 80 cm på tavla. Vis gra-
fisk på tavla og på svar-
arket hvordan dere er
kommet fram til resultatet.

Klarer du dette på 3 minut-
ter?

Det er all grunn til å berømme
Nils Kristian Rossing for flotte
finaleoppgaver som du finner
på KappAbels internettside via
www.lamis.no

Størst var kanskje dramatik-
ken i semifinalen. Da oppga-
vene og prosjektene var vur-
dert stod de to trøndelags-
fylkene likt i poeng, og det
måtte omkamp til. Ingvill M.
Holden hadde ansvaret for
semifinaleoppgavene, og hun
serverte først fem ekstra-
oppgaver, en om gangen. Det

laget som da hadde flest po-
eng skulle få finaleplass. Begge
lag stod med fire poeng, og så
måtte Ingvill fortsette til ett av
lagene ble slått ut. Det er im-
ponerende å se hvordan elever
etter en lang dag med
semifinaleoppgaver og presen-
tasjon av prosjekter klarer å
konsentrere seg om stadig
nye oppgaver. Men til slutt
kunne elevene gå til en vel for-
tjent Pizza-aften. Elevene
koste seg sammen i Arendal.
De lokale arrangørene med
Ivar Salvesen i spissen hadde
laget et variert og fint pro-
gram, blant annet med et be-
søk på Froland verk der en
«levende» Nils Henrik Abel

holdt på med sine matema-
tiske utredninger i Bukke-
rommet.

Et annet fremtredende og po-
sitivt trekk ved KappAbel-
konkurransen er at hele klas-
sen kan bli trukket inn i arbei-
det gjennom kvalifiserings-
rundene og prosjektarbeidet.
Mange klasser opplever da
også et sterkt fellesskap gjen-
nom denne konkurransen. Da
vinnerlaget ble kjørt til Froland
verk for fotografering sammen
med prosjektleder Ivar Salve-
sen, ble mobiltelefonene be-
nyttet flittig. Da klassens finale-
deltakerne kunne fortelle
klassekammerater hjemme at
vi     vant, kom spørsmålet til-
bake: Vant vi? Det er et tydelig
tegn på at klassen samarbei-
der og lærer matematikk
sammen og føler seg delaktig i
sluttresultatet. Det har også
vært en viktig målsetting når
konkurransen har fått den form
den har.


