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Gratulerer Norge, gratulerer alle oss som bren-

ner for matematikkfaget. 

 Den 5. august i år var det 200 år siden 

det matematiske geniet Niels Henrik Abel ble 

født på Finnøy i Rogaland. Dette jubileet har 

kastet glans over flere steder her til lands, både 

hovedstaden, LAMIS-sommerkurset på Nord-

fjordeid og Frøland, der Abel døde i altfor ung 

alder. Også den store Abel-prisen som skal 

overta rollen av en matematisk ’Nobel-pris’ 

har gjort sitt til at navnet Abel ikke blir glemt. 

Nå er det ikke altfor lett og fortelle en lekmann 

hva Abels bragder går ut på. Derfor var det 

ekstra kjekt at feiringen også hadde en rekke 

folkelige og ungdommelige innslag slik som 

matematikkaktivitetene på torvet i Oslo både 

før og etter sommerferien slik at Abel også blir 

noe tilgjengelig for ikke akademikere. I dette 

heftet kan du imidlertid lese litt om Abel og 

hans fortjenester. Nils Voje Johansen skiver om 

Abels arbeid med lemniskaten, en matematisk 

kurve som ser ut som et liggende åttetall eller 

tegnet for uendelig (se også side 2). 

Vi får også lese mer om PISA-undersøkel-

sen som etter hvert fyller diskusjonen på lærer-

værelsene rundt om i landet. Gjunnar Gjone 

som selv er aktiv i utviklingen og bearbeidel-

sen av undersøkelsen tar ordet. Undersøkelser 

der elevprestasjoner sammenliknes i et inter-

nasjonalt lys vekker vanligvis store reaksjoner 

i media. Er vi bedre enn ’søta bror’ eller ei? 

Denne gangen uteble det store ramaskriket i 

pressen fordi prestasjonene til de norske elev-

ene var ’midt på treet’ og ikke kunne tolkes 

entydig i en negativ retning. Imidlertid var det 

finnene som trødde til med en førsteplass blant 

europeerne og mange utvalg og komiteer reiser 

nå til Finland for å få den hemmelige oppskrif-

ten for skolesuksess. Mye tyder på at det kan 

være en sammenheng mellom leseferdighet og 

elevers evner til problemløsning i de oppga-

vene testen fokuserer på.

Oppmerksomheten rundt matematikkfaget 

den siste tiden har resultert i opprettelsen av 

et eget senter for matematikklæring. Senteret 

som har vært operativ siden 1. august ble lagt 

til Trondheim. Det skal åpnes med en bred 

konferanse i november. Matematikklærerne 

har store forventninger til dette senteret og 

håper at aktiviteten der vil kunne komme våre 

klasserom til gode.
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Nils Voje Johansen

Frimerker og mynt til Niels 
Henrik Abels 200-årsjubileum

Den 5. august i år var det 200 år siden Niels 

Henrik Abel ble født. Jubileet har vært markert 

på mange måter, blant annet gjennom utgi-

velse av to frimerker 5. juni og en 20-kroners 

minnemynt 5. august. Frimerkedesigner Sverre 

Morken og myntdesigner Ingrid Austlid Rise 

har begge benyttet lemniskaten som grafisk 

element. Men hva er egentlig en lemniskate og 

hva har den med Abel å gjøre?

Litt om lemniskaten
Allerede de gamle grekerne hadde funnet fram 

til lemniskaten. Mange vil kjenne til at sirke-

len, ellipsen, parabelen og hyperbelen frem-

kommer som randen av snittflater når vi snit-

ter en kjegle med et plan. Mindre kjent er det 

at Perseus (ca. 150 f.Kr) så på hvilke figurer 

som fremkommer når man snitter en torus. 

Torusen har form som en smultring og kan 

lages ved å rotere en sirkel om en akse utenfor, 

men i samme plan som sirkelen. Vi kan kalle 

Perseus’ snitt for torussnitt eller smultringsnitt 

(snittplanene må være parallelle med rota-

sjonsaksen). Et av snittene har form som et 

åttetall, se figuren rett over. Velger vi en smult-

ring der hullet er akkurat like bredt som smult-

ringdeigen (det vil si en torus der avstanden 

fra rotasjonsaksen til sirkelsentrum er lik dia-

meteren på sirkelen) er åttetallsfiguren en lem-

niskate.

Neste gang lemniskaten behandles i littera-

turen er mot slutten av 1600-tallet da astro-

nomen Giovanni Cassini utarbeidet sin egen 

teori for hvordan planetene beveger seg rundt 

solen. I motsetning til det som var hevdet av 

Johannes Kepler i 1609 mente Cassini at pla-

netene ikke beveget seg i ellipseformede baner 

med solen i det ene brennpunktet. En ellipse 

har som kjent to brennpunkter A og B, og 

alle punkt P på ellipsen har den egenskapen 

at summen av avstandene fra P til brennpunk-

tene er konstant, altså PA + PB = konstant. 

Cassini innførte en ny type ’ellipse’ eller 
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oval som tilfredstilte et annet krav, nemlig 

at produktet av avstandene fra ethvert punkt 

P til brennpunktene skal være konstant, 

PA·PB=konstant. For noen valg av konstanten 

ligner figurene ellipser. Det finnes imidlertid et 

annet interessant valg. Hvis avstanden mellom 

brennpunktene kalles 2a og konstanten settes 

lik a2, altså PA·PB=a2, ser figuren ut som et 

liggende åttetall.

Noen år senere, i 1694, publiserte Jacob Ber-

noulli en artikkel om en kurve med form som 

tallet 8, eller en knute eller krumningen på en 

sløyfe. Han ga figuren navnet lemniscus, det 

latinske ordet for en sløyfe. Herfra kommer 

navnet lemniskate som vi idag bruker. Lik-

ningen for lemniskaten er i polarkoordinater 

r = cos2j . Det skulle imidlertid gå lang tid 

før man innså at Bernoullis lemniskate var 

identisk med Cassinis åttetallsfigur. Dette ble 

først påvist av Girolamo Saladini i 1806. Ber-

noullis lemniskate fikk stor oppmerksomhet 

da Giulio Carlo Fagnano i 1718 viste at integra-

let som uttrykker buelengden av lemniskaten  

(
dt

t1 4-Ú ) ikke var mulig å uttrykke ved hjelp 

av standardfunksjoner. Integral som inne-

holder kvadratrøtter av tredje- eller fjerde-

gradspolynomer kalles elliptiske integral fordi 

ellipsebuen er gitt av et slikt integral. Fagnano 

viste dessuten at det var mulig å dele lemniska-

tebuen i n like store deler ved hjelp av passer og 

linjal forutsatt at n = 2m eller 3·2m eller 5·2m. 

Carl Friedrich Gauss viste i 1796 at det var 

mulig å konstruere en regulær 17-kant, altså at 

det var mulig å dele sirkelbuen i 17 like store 

deler ved hjelp av passer og linjal. I 1801 publi-

serte han Disquisitiones arithmeticae hvor han 

fastslo at det er mulig å dele sirkelen i n like 

store deler hvis n = 2m·p1·p2·…·pk. Her er 

p-ene forskjellige Fermat-primtall, det vil si 

primtall på formen 2 12h
+ . Faktoren 2m gjen-

speiler at vi lett kan halvere enhver vinkel. For 

h = 0, 1, 2, 3 og 4 får vi primtallene 3, 5, 17, 257 

og 65 537, men for h = 5 får vi ikke noe prim-

tall. Det er per i dag ikke funnet flere Fermat-

primtall enn de nevnte. Gauss antydet også at 

resultatet for sirkelbuer kunne utvides til lem-

niskatebuer.

Niels Henrik Abel (1802–1829)
I 1799 ble Søren Georg Abel utnevnt til sogne-

prest i Finnøy nord for Stavanger. Sommeren 

1800 flyttet han og kona Anne Marie Simon-

sen dit. I desember 1800 fikk de sitt første barn 

som ble døpt Hans Mathias etter sin farfar. 

Barn nummer to kom til verden 5. august 1802 

og fikk navnet Niels Henrik etter sin morfar. 

Allerede to år senere flyttet familien til Gjer-

stad ved Risør der Søren Georg Abel overtok 

sogneprestembedet etter sin far. Her vokste 

Niels Henrik opp til han høsten 1815 ble sendt 

til Christiania for å gå på katedralskolen. De 

første skoleårene viste han ingen spesiell inter-

esse for matematikk, men da han fikk ny mate-

matikklærer i januar 1818 skjedde det en end-

ring. Under veiledning av sin nye lærer Bernt 

Michael Holmboe begynte han snart å lese 

matematikk som gikk langt utover det som var 

pensum på såvel katedralskolen som univer-

sitetet. Allerede i skoledagene begynte han å 

tumle med et gammelt problem: hvordan løse 

den generelle femtegradslikningen (se også 

omslaget på dete bladet)? Løsningen på proble-

met kom han frem til vinteren 1823/24 da han 
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viste at det faktisk ikke er mulig å finne en løs-

ningsmetode for den generelle femtegradslik-

ningen ved hjelp av de klassiske regneope-

rasjonene addisjon, subtraksjon, multiplika-

sjon, divisjon og rotutdragning. Da han i 1821 

begynte ved Det Kongelige Frederiks Univer-

sitet i Christiania kunne han antakelig mer 

matematikk enn noen annen i Norge. Det ble 

derfor viktig å få til en utenlandsreise slik at 

han kunne treffe andre matematikere. Som-

meren 1823 fikk han privat understøttelse for å 

reise til København og møte danske mate-

matikere. Utenom Carl Ferdinand Degen var 

det ingen av matematikerne som imponerte. 

Det gjorde derimot den to år yngre Christine 

Kemp som han traff på et ball. Året etter kom 

hun som guvernante til Son i Norge, og de to 

forlovet seg julen 1824.

Høsten 1825 fikk Abel endelig midler til 

en lengre utenlandsreise. Meningen var at 

han skulle reise til Göttingen og besøke den 

store Gauss og deretter videre til Paris som på 

den tiden var matematikkens hovedstad. Abel 

reiste imidlertid sammen med noen studieka-

merater, og for å slippe å reise alene ble han 

med dem til Berlin. Det ble det store lykketref-

fet i Abels korte liv. I Berlin traff han ingeni-

øren August Leopold Crelle som i møte med 

Abel fikk inspirasjon og mot til å starte Jour-

nal für die reine und angewandte Mathematik, 

senere kjent som Crelles Journal. Her fikk Abel 

publisert de fleste av sine matematiske arbei-

der. Den artikkelen han selv anså som sin 

beste valgte han imidlertid å spare til han kom 

til Paris for å levere den til det ærverdige fran-

ske Akademiet. En publisering her ville bli lagt 

merke til. Den 30. oktober 1826 leverte han sitt 

hovedverk, Mémoire sur une proprieté générale 

d’une classe très étendue de fonctions transcen-

dantes – senere kjent som Paris-avhandlingen 

– til Akademiet. Verket ble imidlertid lagt til 

side og glemt – Abel hørte aldri noe fra Akade-

miet. Etter et par måneders venting i Paris dro 

han igjen til Berlin og videre til Norge. 

Tiden etter hjemkomsten ble tøff for Abel. 

I Norge oppfattet mange reisen som en skuf-

felse; han hadde ikke oppsøkt Gauss, han 

hadde ikke fått publisert noe i Paris – og hvil-

ken prestisje ga egentlig dette nye tidsskriftet 

i Berlin? Han stod uten jobb og stipend og 

måtte livnære seg ved å gi privatundervisning 

og ved å ta opp lån. Våren 1828 bedret situa-

sjonen seg da han ble vikar for professor Chris-

topher Hansteen mens han var på sin ekspe-

disjon til Sibir. Etter høstsemesteret 1828 dro 

Abel til Frolands Verk ved Arendal for å feire 

jul sammen med Christine som nå var guver-

nante for barna til verkseier Sivert Smith. 

Under et juleball begynte Abel å hoste blod. Et 

12 ukers sykeleie skulle vise seg å bli et døds-

leie. Niels Henrik Abel døde 6. april 1829 og 

ble gravlagt en uke senere på Froland kirke-

gård.

Men tilbake til Paris høsten 1826. Mens Abel 

ventet på svar fra Akademiet arbeidet han med 

en artikkel som senere ble publisert i Crelles 

journal, Recherches sur les fonctions elliptiques. 

Her behandler han blant annet problemet med 

å dele lemniskatebuen i n like store deler ved 

hjelp av passer og linjal. I et brev til Holmboe 

nevner han 

Lemniskaten tatt fra Niels Henrik Abels artikkel 

Recherches sur les fonctions elliptique i Crelles 

Journal.
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en stor Memoire over les fonctions ellip-

tiques hvori forekommer mange snurrige 

Ting; som jeg smigrer mig ved vil piquere 

En og anden. Iblandt andet om Deelning 

af Lemniscat-Buer. Du skal see hvor det er 

pænt. – Jeg har fundet at man kan deele 

ved Hjælp af Lineal og Passer Lemniscaten i  

2n + 1 Dele naar dette Tal er et Primtal. 

Deelningen afhænger af en Ligning hvis 

Grad er (2n + 1)2 – 1. Men jeg har fundet 

dens fuldstændige Løsning ved Qvadra-

trodtegn. Jeg er ved samme Anledning 

kommen efter den Mysterie som har hvilet 

over Gauss Theorie af Cirkelens Deelning. 

Jeg seer klart som Dagen hvorlunde han 

har faaet det. – Dette som jeg her omtaler 

om Lemniscaten er en af de Frugter jeg har 

havt af mine Bestræbelser for Ligningernes 

Theorie.

Abel hadde vist at lemniskatebuer kunne 
deles i n like store deler med passer og 
linjal nettopp for de samme verdiene som 
Gauss hadde funnet for sirkelen, nemlig for  
n = 2m·p1·p2·…·pk, hvor p-ene er forskjellige 
Fermat-primtall.

Lemniskaten er en av tre illustrasjoner i 

Abels publiserte arbeider. Den egner seg godt 

som grafisk element samtidig som den på en 

fin måte knytter sammen to av Abels arbeids-

områder: elliptiske funksjoner og liknings-

teori. I boken Mathematics and its history 

(Springer 2002) gir John Stillwell en karakte-

ristikk av Abels lemniskateresultat:

This wonderful result serves, perhaps better 

than any other, to underline the unifying 

role of elliptic functions in geometry, alge-

bra and number theory.

Som en avslutning vender vi tilbake til 20-kro-

ningen som ble utgitt 5. august. Foruten lem-

niskaten i Abels hånd er illustrasjonene hentet 

fra en av Abels kladdebøker. Midt på mynten 

ser vi en vertikal rad med blekkflekker. Den 

nest nederste av flekkene er imidlertid ikke 

eksakt slik den fremstår i Abels kladdebok. 

Blekkflekken er endret slik at den på mynten 

har samme form som Finnøy! En gest til Niels 

Henrik Abel – og kanskje til sentralbanksjef 

Svein Gjedrem som også er fra Finnøy.

Utkastet til 20-kroningen som ble utgitt 5. august. Her 

har ennå ikke den nest nederste blekkflekken fått form 

av Finnøy.
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Lillesand satser på etterutdanning i 
matematikk
Etter lengre tids offentlig debatt om både lære-

res og elevers matematikkunnskaper bestemte 

Lillesand kommune seg for å satse tungt på 

etterutdanning av kommunens matematikk-

lærere. Våren 2000 startet prosjektet opp for 

’alle’ lærere i Lillesand. Tore Bentzen, spesial-

konsulent ved skolekontoret hadde fanget opp 

et behov hos lærerne. Undervisningsmetodene 

i matematikk var for tradisjonelle, og kunn-

skapene hos lærerne svært ujevne. En under-

søkelse for Statens Utdanningskontor hadde i 

tillegg vist at matematikkfaget sjelden ble tatt 

med i tverrfaglige opplegg ved skolene.

Bentzen kontaktet to lærere ved en ung-

domskole for uformelle samtaler om mulig-

heten for å starte opp et utviklingsarbeid for 

å øke kompetansen hos lærerne både når det 

gjaldt faglighet og arbeidsmåter. Prosjektet 

fikk navnet EMIL fordi det var et Etterutdan-

ningsprosjekt i Matematikk for lærere I Lille-

sand kommune.

Skoleåret 2000/2001 gikk prosjektgruppa 

med en leder fra skolekontoret, to lærere fra 

Lillesandsskolen og en lærer fra Høyskolen 

i Agder i gang med planleggingsarbeidet. Vi 

visste at HiA hadde et tungt fagmiljø hvor man 

bl.a. utdannet hovedfagsstudenter i matema-

tikkdidaktikk. Sent på våren kom Sørlandet 

kompetansesenter også inn i prosjektgruppa 

med en person. Dette året var viktig med 

hensyn til motivering av lærerne. Det var helt 

avgjørende for prosjektet at lærerne følte de 

hadde innflytelse på opplegget, og at deres 

behov ble tatt hensyn til.

Planleggingsarbeidet besto blant annet i 

ulike forespørsler og tilbakemeldinger fra sko-

lene i Lillesand.

1. Spørsmål til rektorene om interesse for 

deltagelse i prosjektet.

2. Orientering om matematikkfagets stilling 

for personalet ved de ulike skolene.

3. Innhenting av behov/ønsker for faglige og 

metodiske utviklingsfelt hos lærerne. 

4. Informasjonsmøte og dialog med hver 

enkelt skole.

5. Politisk godkjenning i kommunens drifts-

utvalg.

6. Prosjektplan til høring i de to lærerorgani-

sasjonene.

Høsten 2001 startet prosjektet opp med delta-

gelse av 70–80 % av lærerne i hele grunnsko-

len. Prosjektet skulle gå over tre år. 30 timer 

Tone Dalvang

EMIL- prosjektet
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av 190 timersrammen skulle gå 

med til prosjektet. Første året 

skulle fokusere på hovedområ-

dene tall, geometri og matema-

tikk i dagliglivet, en organise-

ring av stoffet i L-97 som følger 

hele grunnskoleforløpet.

Motivasjonsfasen med dyk-

tige forelesere og verksteder gikk 

greit, og skolene kom godt i 

gang med ulike prosjekter og 

utprøvinger. Etter hvert utover 

høsten merket prosjektgruppa at 

det hadde vokst frem en mot-

stand mot prosjektet. Flere lærere 

følte det gikk med altfor mye tid, at utprø-

vingsperiodene var for korte og at det var for 

liten sammenheng mellom øktene!

På hver skole hadde man en person som 

skulle fungere som et bindeledd mellom pro-

sjektgruppa og skolene. Samlet ble de kalt refe-

ransegruppa. Tilbakemeldinger i møte mellom 

referansegruppa og prosjektgruppa fortalte at 

det var behov for sterkere dialog. Det var viktig 

for lærerne å bli hørt, og det var viktig for 

prosjektgruppa å vite om stemningen, og hva 

eventuelle problemer handlet om.

Det viste seg at å spre matematikksamlinger 

jevnt ut over semesteret med flere, korte utprø-

vingsperioder ikke var den beste organiserin-

gen. Prosjektgruppa endret skoleringen til mer 

intensive, lengre opplærings- motivasjonssam-

linger med bare en lang utprøvingsperiode for 

hvert semester. Endringen ble godt mottatt 

blant lærerne. Dialogen fungerte, og mye av 

motstanden var borte. Det første prosjektåret 

ble avsluttet med en fellessamling for alle 

EMIL-lærerne, der hver skole presenterte noen 

av sine prosjekter. Det var svært positivt å se at 

lærerne hadde ’overtatt’ prosjektet. I løpet av 

det første året ble også skolepakka 2 innført, og 

190 timersrammen kraftig beskåret. Tiden til 

EMIL-prosjektet ble tilsvarende redusert.

Det hadde vært naturlig å gå inn i hoved-

områdene fra L-97 i starten av prosjektet, men 

nå ble det bestemt at vi ville prøve å organisere 

innholdet i skoleåret 2002/2003 i meningsbæ-

rende enheter. Vi vil fortsette med den samme 

intensive kursingen der vi både legger vekt 

på å øke den matematiske kompetansen, med 

fakta, ferdigheter, begreper og strategier, og 

med ulike metoder for tilrettelegging. Målet 

er ikke at lærerne skal bruke flest mulig meto-

der, men ha kjennskap til et mangfold som de 

kunne velge bevisst fra. Vi vil også legge større 

vekt på erfaringsutveksling.

Temaene for skoleåret 2002/2003 blir 1) Sys-

tematisering/Harmoni & kaos og 2) Lærings-

syn og vurdering. Høsten 2003 har vi valgt 

temaet Hverdagsarenaer, og våren 2004 vil for 

en stor del gå med til prosjektpresentasjoner.

I løpet av det første året ble det startet et nett-

verksarbeid mellom spesialpedagogiske koor-

dinatorer ved skolene, lærere som hadde elever 

som strevde med faget, en skolepsykolog til-

knyttet Lillesand og to rådgivere ved Sørlandet 

(fortsettes si de 36)
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Hvorfor er ’katet i annen pluss katet i annen’ 

lik ’hypotenus i annen’? Det finnes mange 

forskjellige bevis for denne viktige geome-

triske setningen som beskriver sammenhen-

gen mellom sidene i en rettvinklet trekant. 

Alle har vi sett ett eller flere av disse bevisene, 

så vi vet at setningen er sann. Men er den inn-

lysende? Kanskje denne artikkelen kan bidra 

til at Pytagoras’ læresetning blir – i dobbel for-

stand – mer håndfast.

La oss først se på den enkleste typen av rett-

vinklede trekanter, nemlig en som også er like-

beint:

Med utgangspunkt i kvadratet

blir setningen da innlysende, siden

= +

Fungerer dette beviset like godt med en rett-

vinklet trekant som ikke er likebeint? En typisk 

sådan er

Den tilsvarende sammensatte figuren ser slik 

ut:

Igjen har vi et kvadrat (siden summen av de 

to spisse vinklene er 90°) med hypotenusen 

som sidelengde. Men vi kan ikke bare legge 

sammen to og to trekanter som ovenfor, siden 

vi da får to rektangler, og det lille kvadratet i 

midten blir til overs. Når vi flytter to av tre-

kantene, må vi la resten ligge, slik at vi til slutt 

sitter igjen med én figur:

a
b

c b

b c

c

=

Harald Totland

Pytagoras i en håndvending
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Her har vi parallellforskjøvet den øverste tre-

kanten ned til høyre, og den til høyre ned til 

venstre. Vi ser at a2 = b2 + c2.

Istedenfor å parallellforskyve trekantene på en 

figur der delene ikke henger sammen, kan vi 

rotere dem. Da har vi hele tiden én figur, som 

vi forandrer på:

Området som utgjør det minste kvadratet (c2), 

er skravert.

For å tegne opp figuren som danner utgangs-

punktet, kan man begynne med et kvadrat 

hvor man merker av et punkt på hver sidekant 

i en bestemt avstand fra hjørnet. Deretter trek-

ker man en kort linje fra hvert hjørne med ret-

ning mot nærmeste slike punkt:

Så er det bare å tegne hver linje så lang som 

den skal være.

På figuren er sidekantene delt omtrent i for-

holdet 3 til 4 (i urviserens retning). Et kvadrat 

som er klippet til av et pappstykke i A4-for-

mat, har en sidelengde på 21 cm, så der er det 

passelig med avstanden 9 cm fra det nærmeste 

hjørnet. (Andre delingsforhold gir rettvinklede 

trekanter med andre vinkler.)

Med en modell av papp der to nabotrekanter 

er klippet ut, kan man lage de to hengslene på 

en enkel måte ved å ta et stykke gjennomsiktig 

teip rundt hvert av de fire hjørnene slik at det 

blir stikkende litt utenfor, lage et hull med en 

hullemaskin og så forbinde to og to med splitt-

binders:

  

Ønsker man en mer solid modell, kan man ta 

utgangspunkt i en kvadratisk treplate og bruke 

metallhengsler. Hengslene må kunne dreies 

minst 270°, og man må skjære litt ut der de 

skal skrus fast slik at de ikke kommer i veien.

For mer informasjon om detaljer i byggingen:

www.caspar.no/Tangenten/2002/pytagoras.html

Modell i tre med sidekant 25 cm og tykkelse 28 mm.
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overlapp for alle sirkelsektorene, oppnår vi at 

kransen har rotasjonssymmetrier om midtpunk-

tet, med en rotasjon på 45° som utgangspunkt. 

Dette medfører også at vi får dannet en regulær 

åttekant inni kransen, noe som kan begrunnes 

med at vinklene mellom tilsvarende vinkelbein i 

to sirkelsektorer som ligger inntil hverandre, er 

lik 180° – 45° = 135°, som er hjørnevinkelen i en 

regulær åttekant. 

Vi ønsker å beregne avstanden, d, fra midt-

punktet i åttekanten til sidekanten. La trekant 

ABC være én av de åtte (likebeinte) trekantene 

som den regulære åttekanten er bygd opp av, 

der C er midtpunktet i åttekanten. Vi har at 

sidekanten AB i åttekanten er lik radius minus 

Heidi S. Måsøval 

Komposisjon med 
geometriske former og 
symmetri
Denne artikkelen består av et eksempel og 

refleksjoner knyttet til aktiviteten Kompo-

sisjon med geometriske former og symmetri, 

som er beskrevet i Tangenten 2/2002 (og på 

http://www.alt.hist.no/~heidism/kunstverksted/

komposisjon_symmetri.htm). Aktiviteten går ut 

på å lage et nonfigurativt kunstbilde ved hjelp 

av geometriske virkemidler, der symmetri er 

bestemmende for komposisjonen. 

Vi skal se litt nær-

mere på hvordan 

bildet som illustrerer 

en krans av sirkel-

sektorer, er bygd opp. 

Utgangspunktet er en 

sirkel med radius r. Vi 

trekker en diameter i sirkelen og konstruerer 

midtnormalen til denne. Deretter konstru-

erer vi halveringslinjene til vinklene, slik at 

vi får åtte sirkelsektorer, hver på 45°. Sirkel-

sektorene klippes ut. Vi legger sirkelsektorene 

inntil hverandre slik at spissene vender inno-

ver, og slik at en del av det ene vinkelbeinet i 

den ene sirkelsektoren ligger side om side med 

en del av vinkelbeinet i den neste sirkelsektoren. 

Vi definerer et overlapp, o, som lengden av den 

delen av et vinkelbein som dekkes av vinkelbeinet 

i sirkelsektoren ved siden av. Hvis vi har samme 

A

67,5˚

dC

B

o

r – o

Beregning av d
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Formene over er laget med utgangspunkt i hvite kvadrater og en sort sirkel. Kan du se hvordan kvadratene og 

sirkelen er delt opp og delene deretter er satt sammen?

overlappet: r – o = t · r, der t Œ< >0 1,  og r er 

radien i sirkelen vi startet med. På grunn av 

symmetrien har vi at – = – = ∞ = ∞A B
135

2
67 5, .  

Dette medfører at d
r o= - ∞

2
67 5tan , .

Vi har oppnådd å uttrykke avstanden fra 

midtpunktet til sidekanten i den regulære åtte-

kanten ved hjelp av radien i den sirkelen vi 

startet med og overlappet vi velger å ha på sir-

kelsektorene. Dette er til hjelp når vi skal tegne 

hjelpelinjer på bakgrunnen som vi skal lime 

sirkelsektorene på.

Poenget med dette eksemplet er å vise moti-

vasjonen som ligger til grunn for beregningen. 

Utforskingen knyttet til den regulære åttekan-

ten kommer som et resultat av komposisjo-

nen og bestemmes av den som komponerer. 

Det ville også være naturlig å utforske hvil-

ken effekt ulike overlapp vil ha på det ferdige 

bildet. På denne måten åpner komposisjons-

aktiviteten beskrevet i Tangenten 2/2002 for 

utforsking i et læringsmiljø der eleven i større 

grad er med på å bestemme hva det er interes-

sant å arbeide med. Slik kan aktiviteten bidra 

til å demokratisere matematikkundervisnin-

gen. Læreren er ikke lenger den eneste som 

stiller spørsmålene eller lager oppgavene som 

det skal arbeides med. De beregninger eller 

undersøkelser en elev velger eller finner det 

nødvendig å arbeide med, er bestemt av elevens 

egen komposisjon. Skovsmose (1998) beskri-

ver et læringsmiljø, der elevene stiller spørs-

mål som «Hva nå hvis …?» og «Hvorfor det?», 

som et undersøkelseslandskap. Til tross for 

at komposisjonsaktiviteten er satt opp innen-

for strenge rammer, har den en invitasjon til 

utforsking i seg. I den grad en elev mottar 

invitasjonen, er eleven i et undersøkelsesland-

skap. 

Det vil også være en fin anledning til kom-

munikasjon å la elevene samtale om hveran-

dres bilder. Klarer de å se hvordan en annens 

bilde er laget? Hvilke konstruksjoner er fore-

tatt på grunnformen? Hvordan er bitene satt 

sammen? Hvilke symmetrier har bildet? Gjen-

nom slike samtaler vil læreren ha en viktig 

rolle; å fange opp og utnytte det fruktbare i det 

eleven sier og gjør. Wistedt (2001) kaller dette 

å utnytte det matematiske potensiale i elevens 
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erfaringer.

Komposisjonsaktiviteten kan tilpasses små-

skole- og mellomtrinn ved blant annet å redu-

sere på kravet om konstruksjon av geometriske 

steder (se Kirfel m.fl., 1999) ved hjelp av passer 

og linjal. Fordelen med å arbeide med symme-

tri på denne måten, er at elevene har figurene 

som skal inngå i komposisjonen tilgjengelige, 

slik at de lett kan flytte figurene på bakgrun-

nen (før de limer dem fast). De kan kompo-

nere og se hvilken effekt ulike manipulasjo-

ner med figurene har; hva som skaper sym-

metri og hva som ødelegger en (eller flere) 

symmetri(er).  

I etterkant av en slik aktivitet kan det passe 

å knytte noen kommentarer til, og vise elev-

ene noen eksempler fra, den nonfigurative bil-

ledkunsten. Kjente nonfigurative kunstnere er 

bl.a. Vasilij Kandinskij, Piet Mondrian, Frank 

Stella og Victor Vasarèly. Eksempler på bilder 

laget av disse kunstnerne ligger på 

h t t p : / / w w w. a l t . h i s t . n o / ~ h e i d i s m /

kunstverksted/nonfigurative_bilder.htm

Se også Deicher (1999), Dæhlin (1991), 

Lacoste (1979) og Sproccati (1991).
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Deicher, S. (1999) Piet Mondrian – Structures in 

Space, Taschen Verlag. 
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Lacoste, M. (1979) Kandinsky, Bonfini Press.
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24–37.
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Vi er to lærarar som i 8 år har vore heldige å 

få arbeida saman på småskuletrinnet. Vi har 

hatt klassar som har vore like over delingstalet, 

men i staden for å dele har vi halde dei saman 

som ein stor klasse med to lærarar.

Vi har i desse åra jobba for å få til ei under-

visning med god samanhang mellom praktiske 

og teoretiske aktivitetar, og der mest mogeleg 

av læringa skjer gjennom direkte elevaktivi-

tet.

For å få til ei slik undervisning, har vi og 

lagt vekt på innreiinga av klasserommet og på 

eit sett av få, men faste rutinar. I klasserommet 

står mest mogeleg av det elevane treng på faste 

plassar, slik at dei kan henta det dei treng og 

setja det på plass att sjølve. 

Vi har sjeldan ein skuledag som er oppdelt 

i ulike timar og fag. Vi startar gjerne dagen 

med ein morgonsamling av varierande lengde 

rundt langbordet, der vi også snakkar om kva 

som skal skje seinare på dagen. Resten av 

dagen arbeidar vi gjerne med eit arbeidspro-

gram eller ein stasjonsrunde. Oppgåvene kan 

anten vere innan same fag eller tema, eller dei 

er sett saman av stoff frå ulike fag, praktiske og 

teoretiske. Innanfor desse faste rammene, kan 

vi variere ganske mykje utan at elevane vert 

usikre og dermed meir urolege enn vanleg.

Mykje var bra, men vi kunne bli betre
Vi syntest at vi hadde bra samanheng mellom 

uteundervisninga og arbeidet i klasserommet.

Vi klarte å arbeida med tema som dekka 

element frå mange fag, og elevane begynte å 

fungere slik vi ynskte når det galdt arbeidsva-

nar og rutinar. Det vi var minst nøgde med var 

matematikken. Vi arbeidde ’tradisjonelt’ med 

ei lærebok der elevane rekna side etter side. Vi 

kjende det som eit problem at vi i matematik-

ken ikkje greidde å nytta oss av dei arbeidsmå-

tane vi etterkvart trudde meir og meir på.

Lærebøkene var bremsekloss
Vi følte at vi måtte få elevane gjennom så 

mykje som mogeleg av bøkene, både av økono-

miske grunnar og fordi det elles lett såg ut som 

vi ikkje hadde dekka ’pensum,’ når boka var 

full av sider vi ikkje hadde gjort. Vi bestemte 

oss difor for å ikkje kjøpa inn lærebøker til 

elevane og heller bruka pengar til materiell. Vi 

måtte gå aktivt inn i læreplanen og sjå kva som 

var ’pensum’ for 3. klasse. Vi måtte laga vår 

tolking av det som sto der, og dette gav oss eit 

mykje meir aktivt forhold til arbeidet i faget. 

Petter Holm-Olsen og Liv Storheim

Mindre av det same og meir 
av noko anna
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Motivasjon, eigenaktivitet og samtale 
Motivasjon ville vi mellom anna skapa gjen-

nom elevane sin eigenaktivitet. Felles gjen-

nomgåing av nytt stoff skjer nesten aldri, då vi 

har opplevd dette som lite effektivt. I staden 

har elevane møtt nye problemområde (minne-

tal, låning) t.d. i eit spel, ein praktisk aktivitet 

eller i arbeidet med eit tverrfagleg tema. Elevar 

som har støytt på problemet og har trong for 

ei løysing der og då, har fått det forklart. 

Samanhengar og problemstillingar
I tråd med L-97, og som ein måte å skapa moti-

vasjon på, har vi lagt vekt på å skapa saman-

heng mellom matematikken og andre fag og 

tema. I samband med at vi tok opp potetene i 

åkeren vår har vi sortert store og små poteter. 

Vi har vege poteter. Til jul har vi målt, linjert 

og kopiert mønstre til julepynt. Då vi hadde 

om det gamle Egypt studerte vi hieroglyfane 

og talteikna som døme på titalsystemet, og vi 

laga trekantar som vi sette saman til pyrami-

dar.

Vi merkjer oss at ulike spel ofte motiverer 

til å finne ut av matematiske problem. Bruk av 

spel leier oss også over til det siste stikkordet: 

samtale. Elevar som greidde å snakka saman 

om arbeidsoppgåvene, og som ikkje brukte eit 

språk som verka negativt på kvarandre, opp-

levde at dei saman kunne få til ting dei ikkje 

greidde åleine. Vi snakka stadig med elevane 

om dette, og fekk dei til å vurdere eigne sam-

talar. 

Planlegging og organisering  
med grunnlag i L-97
Vi brukte fagplanen i L 97 og såg kva som sto 

der for 3. klasse. Noko kunne vi naturleg ta 

med i det tverrfaglege arbeidet, medan andre 

ting laga vi meir spesielle opplegg for å gjen-

nomgå. Det er særleg to måtar å organisere 

undervisninga på vi har nytta; arbeidspro-

gram og stasjonsundervisning. 

Når vi legg opp ein dag med arbeidspro-

gram, lagar vi til ulike oppgåver, helst både 

praktiske og teoretiske. Oppgåvene vert lagt 

utover eit stort bord, og elevane får sjølve 

velja kva rekkjefølgje dei vil gjera oppgåvene i. 

Etterkvart som dei har gjort ei oppgåve krys-

sar dei av på eit kontrollark. Ein slik dag gjev 

samanheng og arbeidsro ved at ein arbeidar 

etter det same programmet mest heile dagen, 

og det gjev variasjon for elevane ved at dei går 

og hentar nye oppgåver etterkvart og ved at 

oppgåvene er varierte.

Vi har nytta oss stadig meir av stasjonsun-

dervisning. Oppgåvene på dei ulike stasjonane 

kan alle vere knytte til matematikk, slik at vi 

får nesten tre dagar med matematikk ei veke. 

Dei kan vere knytt til ulike fag eller til eit felles 

tema. I vår klasse med 31 elevar har vi brukt å 

ha åtte stasjonar der elevane arbeidar to og to 

parallelt eller fire (tre) saman. Stasjonsoppgå-

vene er slik at nokre er praktiske og konkrete, 

medan andre er meir teoretiske. Vi brukar 

helst oppgåver der elevane sjølve må undersø-

kje noko eller kanskje må ut av klasserommet 

for å finne dei opplysningane dei treng (kor 

lang er parkeringsplassen?), og der det er fleire 

vegar til målet slik at samtalen mellom elev-

ane om framgangsmåten vert viktig. Elevane 

arbeidar ca 20–25 minuttar på kvar stasjon. På 

ein dag har vi gjerne 3-4 stasjonar og til slutt 

ei oppsummering, skriftleg eller munnleg, der 

elevane får vurdere oppgåvene, samarbeidet og 

sin eigen innsats.

Vi lagar oppgåver
Vi laga dei fleste oppgåvene sjølve. Dette er 

sjølvsagt eit meirarbeid for lærarane, men 
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etterkvart kjem ein inn i ein måte å tenkje på 

og arbeider lettare. Det ein vinn er at elevane 

får oppgåver tilpassa klassen og gjerne knytt til 

tema vi held på med og til felles opplevingar. 

For lærarane gjev det eit mykje meir aktivt og 

medvite forhold til faget.

Tekstrekningar er ofte vanskelege, sjølv om 

elevane kan både lesa og rekna. For å gje ei 

betre forståing for kva eit tekststykke er, kan 

elevane laga stykka sjølve. Etterpå har vi gjerne 

reinskrive stykka og latt elevane løyse dei. Her 

får dei øving i å formulere seg. Mange hadde 

problem i starten med å stilla rett spørsmål i 

forhold til resten av teksten. Dette gjorde vi 

m.a. då vi hadde tatt opp potetene om haus-

ten:

Eg har 0 poteter.

Eg får 10 poteter.

Mamma et 8 poteter.

Kor mange har eg igjen?

Vi sette ei potet.

Ho fekk 13 ungar.

Kor mange har vi då?

Eg kjøper 12 poteter.

Så et eg 3 til middag. 

Kor mange er det igjen?

I fleire år har uteundervisning vore ein viktig 

del av arbeidet vårt i klassane. Uteundervis-

ninga gjev god motorisk trening og mange 

gode og nyttige felles opplevingar. På turane 

hentar vi ofte med stoff som vi kan arbeida 

med på skulen seinare, eller vi lagar oppgåver 

som kan gjerast ute. Her er eit døme på ei lita 

runde vi hadde på ein slik utedag:

Oppgåve 1.

Mål og skriv opp omkrinsen på dei 4 trea vi 

har sett merke på.

Kva slags tresort er det?

Oppgåve 2.

Finn 4 forskjellige ting som de trur veg 1 

kilo til saman.

Legg dei opp i posen, heng posen på vekta 

og sjå om det stemmer.

Viss ikkje det stemmer må de finne nye 

ting.

Kva fann de?

Oppgåve 3.

Ein på gruppa går eit stykke frå dei andre.

Skriv kor langt de trur det er i mellom 

dykk.

Vi trur de er ______________

Mål kor langt det verkeleg er ______

Kor stor var forskjellen? _________

I tredje klasse arbeidde vi også ein del med 

fuglar som tema. Matematikken vart trekt inn 

i samband med bygging av fuglekassar. Dei 

fekk først vita måla på fuglekassen og måtte så 

rekna ut kor mykje materialar som trongst til 

ei fuglekasse. Dei jobba to og to, og dei aller 

fleste klarte dette. Etterpå fekk dei prøva seg på 

å rekna ut kor mykje materialar vi trong til 

alle 15 fuglekassene. Dette var det berre nokre 

få som greidde, men det vart mange gode 

diskusjonar og tapre forsøk. Før dei gjekk i 

gong med sjølve snekringa måtte dei også laga 

arbeidsteikning med mål. Under arbeidet med 

bygginga av kassene fekk dei trening i å måla 

nøyaktig opp, setja merke og bruke vinkel for 

å trekkje beine strekar. Seinare vart kassene 

hengde ut og vi fekk fuglar i fleire av dei.

Vi har nemnt at vi har nytta stasjonsun-

dervisning mykje. Med om lag 20 minuttar på 

kvar stasjon, brukar vi 2–3 dagar på ein slik 

runde. Så vert det mindre matematikk og meir 
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162 :

3 =

54

50 + 50 +

50 +

4 + 4

+ 4 = 54

Finish

av andre fag neste veke. Her er eit døme på 

nokre stasjonar med matematikkoppgåver:

Klipp ut pengar

Elevane fekk eit stort ark, med kopi av 

annonsar for ulike matvarar. Dei fekk også 

ark med kopi av ti- kroner og ein-kroner. 

Så skulle dei klippa ut og lime på så mykje 

pengar som dei trong for kvar ting.

Er det sant at…?

Er det sant at leseboka er dobbelt så tung 

som teikneboka? 

Er det sant at døra er dobbelt så høg som ho 

er brei?

Er det sant at viss alle elevane i klassen fekk 

tre blyantar kvar, så hadde vi 100 blyantar?

Er det sant at ein liter vatn veg det same 

som ein kilo sukker?

Er det sant at ti 20 cm lange klossar veg om 

lag ein kilo?

Kor mange 10 cm lange klossar trur de de 

treng for å få ein kilo?

Prøv om det stemmer.

Lag med klossar

Lag ein 2 meter lang rekkje med klossar.

Bruk alle dei ulike typane klossar.

Skriv ned kor mange de brukte av kvar 

type.

Lag ein like lang rekkje med så få klossar 

som mogleg.

Først tippar de kor mange de treng.

Vi tippa: _____________ 

Vi brukte: _____________

Lag ein like lang rekkje med så mange klos-

sar som mogeleg.

Først tippar de kor mange de treng.

Vi tippa: _____________

Vi brukte: ______________

Tiarspel

Elevane kastar terning og legg på så mange 

kroner som terningen viser. Når dei har ti 

kan dei veksla til ein tiar. Så gjeld det å vere 

først til å veksla ti tiarar i ein hundrelapp.

Vi har laga ei samling av oppgåver som vi har 

kalla «Er det sant at?» Desse oppgåvene står i 

ein perm i klasserommet, og kan brukast som 

ekstraoppgåver. Her er ei slik oppgåve med 

løysingar.

Er det sant at 162 : 3 = 54 ?

Teikn og skriv korleis du undersøkte om det 

stemte.

«162 : 3 = 54 er sant. Vi delte 50 + 50 og 50 

og + 4+4+4 = 54.»

Det å kunne forklara, både munnleg og skrift-

leg, korleis ein har tenkt har vi lagt stor vekt 

på.

Stadig oppmodar vi elevane om å forklara 

korleis dei har tenkt, og vi prøver å få fram at 

det er ulike vegar til målet. Mange av oppgå-
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vene vi har laga inneheld eit punkt der dei skal 

skriva ei slik forklaring.

Ta ut blyantane i pennalet og finn ut kor 
lange dei er til saman. Svar: 54 cm.

Forklar korleis du fann ut dette. Svar: Eg sa 
til mamma at ho skulle hugsa 14 og ein halv, 
og så sa eg til pappa at han skulle hugsa 15 og 
ein halv, så hugsa eg to tolver og så rekna eg 
ut.

 

Her er ei anna oppgåve med forklaring til: 

Teikn ein firkant der langsidene er 7 cm lange 
og kortsidene er 5 cm lange. Korleis kan du 
finne ut kor langt det er rundt heile firkanten?

Svar: Det blei 24 cm langt. Eg fann det ut 
med hjernen, med å tenke med den. Eg tok 7 + 
7 =14 + 5 +5 = 10 at til saman 10 + 10 + 4 = 
24.

Kva erfaringar har vi så gjort dette året?
I staden for læreboka har vi nytta læreplanen 

som utgangspunkt og så laga det meste av opp-

gåvene sjølve. Dette har gjeve oss eit tettare 

forhold til faget. Det har og gjort det lettare å 

knyta matematikken til andre fag. Vi har fått 

betre forståing av korleis elevane tenkjer når 

dei arbeider med tal. 

Gjennom samtalane mellom elevane og for-

klaringane deira har både vi og elevane fått sjå 

at det kan vere fleire vegar til målet. Eit pro-

blem kan løysast på mange måtar, og ein måte 

kan vere like bra som ein annan. Dette har 

gjort elevane litt modigare til å prøva seg på 

til dels avanserte oppgåver. Vi har prøvd å for-

mulere oppgåver der dei er nøydde til å snakka 

saman for å koma fram til ei løysing. Dette 

er i mange tilfelle ikkje lett. Mange elevar har 

vanskar med å diskutere med medelevar på ein 

slik måte at dei kjem til nye løysingar. Det er 

mykje lettare å spørja læraren om hjelp enn 

medelevar. Samstundes har vi stadig sett god 

læringseffekt når elevane får til å samarbeida 

om eit problem, eller når ein elev forklarar ein 

annan noko. Bruk av språket på ein slik måte 

at det vert eit mest mogeleg likeverdig og tri-

veleg samarbeid i klassen har difor etterkvart 

blitt eit av hovudmåla våre. Dette har også 

gjort at det har vorte tett samanheng mellom 

arbeidet med matematikken og arbeidet med 

sosial kompetanse og klassemiljø.

Vekslinga mellom praktiske og meir teore-

tiske aktivitetar, og integreringa av matematik-

ken i det tverrfaglege arbeidet har nok gjort 

at elevane våre ikkje har hatt ei så klar opp-

fatning av matematikk som eit eige skulefag. 

Dette gjer at elevane nok heller ikkje har 

så klare positive eller negative haldningar til 

faget. I og med at elevane ikkje arbeider med 

det same samtidig, kjem det heller ikkje så 

tydeleg fram kven som er flinke og svake.

I samband med at vi har hatt lærarstuden-

tar i praksis i klassen, har vi blitt utfordra til å 

gje ei teoretisk grunngjeving for den undervis-

ninga vi driv. Kvar i ’teori-landskapet’ høyrer 

vi heime? Det vi då har svara er at vi aldri har 

erklært oss som tilhengjarar av nokon bestemt 

pedagog eller pedagogisk retning. Ein kan vel 

seia at vi arbeidar i ein lang og mangfaldig tra-

disjon, der målet er å ta utgangspunkt i barnet, 

få til ei undervisning med god og meiningsfull 

samanheng og der elevane ved eigen aktivitet 

prøver og feilar seg fram mot ny kunnskap.
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Mona Røsseland

Et møte med to engasjerte 
matematikklærere

En prosess kommer i gang
Vi har slått av en prat med Arne Gravanes, 

avtroppende styremedlem i LAMIS, og Gerd 

Bones i sommervarmen på Nordfjordeid. De 

er kollegaer på Eberg skole i Trondheim, som 

akkurat er blitt plukket ut av departementet til 

å være en demonstrasjonsskole blant annet på 

grunn av deres satsing på matematikk. Arne 

og Gerd har vært sentrale i denne matematikk-

satsingen ved Eberg, og de forteller her litt om 

hvordan de kom i gang og hvilke tanker de har 

gjort seg underveis.

Matematikksatsinga fikk en god start ved at 

Ingvill Holden tok kontakt og ville ha skolen 

med på et prosjekt der en skulle tenke nytt 

innen matematikkundervisningen, og så følge 

med hvordan dette virket på elevenes kunn-

skapsnivå og ikke minst holdninger til mate-

matikkfaget. – Ingvill var en fantastisk inspira-

tor, sier Arne. Hun satte i gang en prosess i oss 

lærere som etter hvert ble selvdreven. Dette har 

også smittet over på andre lærere ved skolen 

som ikke underviser i matematikk. 

Som følge av dette måtte lærerne ved skolen 

stille nye spørsmål til sin undervisning og sette 

sterkere fokus på elevaktivitet. Arne forteller 

at skolen allerede hadde uteskole som satsings-

område, derfor ble det naturlig også å knytte 

matematikken opp mot det. Gjennom flere år 

har han utarbeidet matematikkoppgaver som 

elevene kan arbeide med ute. – Det gjelder bare 

å være kreativ, sier Arne. – Ute finner en så 

mange ting som kan være med å konkretisere 

matematikken og gjennom samtale får lærerne 

elevene til å reflektere over de funnene de gjør.

Det har hele tiden vært viktig å synliggjøre 

matematikkfaget, ikke bare for elevene og 

lærerne ved Eberg, men også for nærmiljøet 

og høyskolemiljøet i Trondheim. Dette har 

de gjort ved blant annet å ha åpne dager ved 

skolen der de viser frem hva de holder på med, 

og de besøkende har også vært deltakende i 

ulike aktiviteter. – Disse dagene er blitt et løft 

for skolen, sier Gerd. Når en skal presentere noe 

for andre, forbereder en seg alltid ekstra godt. 

Elevene har arbeidet med matematikken i nye 

former i forkant og resultatene henger rundt om 

på veggene.

Samtidig som Ingvill kom med prosjektet 

sitt ble også Eberg skole med i et annet mate-

matikkprosjekt, nemlig MINERVA. Temaet 

for dette prosjektet var at matematikk er kult 

for alle, med spesielt tilrettelegging for jenter. 

Gjennom MINERVA kom Eberg med i et nett-

verk sammen med fire andre skoler. Dette har 

gitt et stort utbytte for alle skolene. – Her har 

vi fått diskutert erfaringer og ikke minst utveks-

let ideer, forteller Arne.
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Et tiltak som er kommet i kjølvannet av 

MINERVA er oppstarten av en matematikk-

klubb på kveldstid for jenter. I tillegg har skolen 

knyttet til seg noen kvinnelige mentorer med 

realfagsutdanning som inspiratorer for jentene. 

Her har mentorene fortalt om jobben sin og så 

har jentene fått prøve seg på ulike oppgaver, 

blant annet har de fått plukket mobiltelefoner 

fra hverandre for å se hvordan de fungerer. De 

har spilt spill, laget matematikkkunst, jobbet 

med regnskap og regneark og de har besøkt 

Vitensenteret. 

Matematikkundervisningen forandrer seg
– Å forandre undervisningen over natten er 

umulig, forklarer Arne. – Det er en prosess som 

tar tid, der stadig nye innfallvinkler hjelper oss 

videre fremover. Gjerne er det noen lærere som 

leder an og blir gode forbilder, og ikke minst 

er fornøyde elever de beste ambassadører for at 

andre lærere skal følge etter. 

Ingvill Holden kom med mange gode opp-

legg og ideer, og ikke minst med faglig tyngde 

om at dette kunne være en god måte å arbeide 

på. Dette førte til at Arne og Gerd fikk god 

oppbakking og oppmuntring til å stadig prøvde 

nye matematikkopplegg som satte fokus på 

aktive og undersøkende elever. Dette førte til 

at læreboka etter hvert ble mindre betydnings-

full. Alle opplegg ble samlet i permer for at de 

enkelt kunne brukes av alle på skolen. Lærerne 

hentet på denne måten ideer og inspirasjon hos 

hverandre.

– Jeg er ikke i tvil om at dette er den rette 

måten å arbeide i forhold til elevene, sier Gerd 

engasjert. – Elevene lærer ved å gjøre og ved å 

snakke matematikk. Ungene får undersøke og 

de blir dermed også mer undrende. Blant annet 

har elevene ved Eberg undersøkt hvor mye 

alle ved skolen får i lommepenger, og de kom 

frem til at jentene fikk 8 kroner mer enn gut-

tene, men jentene måtte til gjengjeld gjøre mer 

hjemme. Slike oppgaver treffer elevene på deres 

interessefelt, og de får økt forståelse og interesse 

for faget.

Didaktiv AS
Arne og Gerd er blitt så erfarne i denne nye 

måten å arbeide på at de er blitt etterspurte 

kursholdere. De har også utarbeidet en del 

undervisningsmateriell, blant annet en advents-

kalender full av matematikkoppgaver og en 

ryggsekk med utstyr til uteskolematematikk. 

– Vi har erfart at skoler ofte etterspør konkrete 

opplegg, derfor har vi startet opp en produksjon 

av dette materiellet, forteller Gerd. – Vi vil også 

tilby kursing av lærere. Arne og Gerd er svært 

engasjerte og mener at den norske skole og 

lærerne er moden for et skifte innen matema-

tikkundervisningen. Mange behøver bare en 

god tenning. – Vi vil motivere lærerne til å tenke 

nytt. Vi unner alle lærerne den gleden det er å 

oppleve hvor godt denne pedagogikken fungerer 

og hvordan den virker på ungene. Den gir elev-

ene bedre motivasjon og dermed økt læring. 

Elevene trenger å erfare at de mestrer matema-

tikken. Lærerne trenger påfyll og tid til å prøve 

ut nye undervisningsmåter. Det er viktig at de 

får dele på opplegg og at skolene legger til rette 

for at det organisatorisk kan la seg gjennom-

føre.

I høst skal Arne og Gerd i en periode ha 

permisjon fra jobbene sin for å starte opp og 

drive firmaet Didaktiv AS. Gjennom dette fir-

maet skal de selge undervisningsmateriellet de 

har utviklet og ikke minst drive kursing av 

lærere.

– Etter mange år i skolen har vi vår styrke i 

god metodikk og at oppleggene våre er utviklet i 

samspill med elever. Arne forteller at de har søkt 

og fått tildelt et stipend på 120 000 kroner av 

NIF (Norske Sivilingeinørers Forening). – Det 

er veldig spennende å få anledning til å utvikle et 

produkt, et konsept som vi brenner slik for!
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Denne artikkelen har stått på trykk i det 
danske tidsskriftet Matematik nr 5/2001

Matematikeren Marchall H. Stone holdt det 

indledende foredrag ved Royamount-semina-

ret i 1959 og affyrede dermed startskuddet til 

indførelse af den ny matematik. Stone frem-

hævede, at matematik og maternatikundervis-

ning udgør fundamentet for det teknologiske 

samfund der er under opbygning. Seminaret 

fulgte imidlertid ikke op på disse nyttebe-

tragtninger. I stedet koncentrerede man sig 

om den strukturelle matematik, der tilsyne-

ladende kunne disponere matematikundervis-

ningen på alle niveauer på en ensartet måde. 

Den generelle opfattelse var, at nok var det 

udmærket at fremhæve matematikkens nytte-

værdi, specielt af hensyn til de bevilgende myn-

digheder, men nytteværdien var uden særlig 

interesse for matematikere og for matematik-

undervisere. Stone~argumentet kom i hvert 

tilfælde ikke til udtryk i det efterfølgende 

reformarbejde.

I dag er der ikke mange, der betvivler, at 

matematik indgår som et afgørende element i 

samfundets fundamentale teknologiske struk-

turer: økonomiske, organisatoriske, militære, 

videnskabelige, osv. Men Stones teknologiop-

timisme er afløst af en anden og mere skeptisk 

holdning til teknologi. Dette har konsekvenser 

for matematikundervisningen og for uddan-

nelsen af lærere i matematik på alle niveauer.

Matematisk formatering
Den »klassiske« modeldiskussion har været 

formuleret som om matematik først og frem-

mest (om ikke ene og alene) har en beskri-

vende funktion. Diskussionen har derpå kon-

centreret sig om at undersøge, i hvor høj grad 

en matematisk model repræsenterer virkelig-

heden. Men matematiske modeller er ikke blot 

beskrivende. De er også agerende. Med mate-

matikkens formaterende funktion har jeg hen-

vist til, at handlinger og beslutninger udføres 

på grundlag af matematik, og dermed konsti-

tuerer matematik en del af vores teknologiba-

serede hverdag.1 Eksempler herpå er utallige.

Flyselskabers overbooking har været dis-

kuteret grundigt.2 Statistikken viser, at der 

er passagerer med pladsreservation, der ikke 

møder op. Hvor meget der kan overbookes 

afhænger naturligvis af tidspunkt på dagen og 

af rute. Men også det kan statistikken kaste lys 

over. At overbooke kan naturligvis fortolkes 

som en nærmest uhæderlig salgsstrategi, men 

også som et konstruktivt forsøg på at holde 

Ole Skovsmose

Matematikken  
er hverken god eller dårlig
– og da slet ikke neutral
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priserne så langt nede som muligt. Hovedprin-

cippet er at prøve at undgå at flyve med tomme 

sæder. Udgifterne til en flyvning er stort set 

uafhængige af antal passagerer. Der er således 

ikke den store forskel i forbrug af brændstof, 

lønudgifter mv., og besparelserne i passager-

service er til at overse.

Problemer opstår naturligvis, hvis alle pas-

sagerer med pladsreservation (på trods af stati-

stikken) møder frem til en bestemt afgang. Så 

får flyselskabet et forklaringsproblem:

»Der har desværre været et mindre problem 

med computeren.« Desuden må der ydes en 

kompensation til passagererne: »Er der nogen, 

der ønsker at vente til næste afgang mod en 

passende kompensation?« Kompensationens 

størrelse kan naturligvis også inddrages i den 

matematiske model, der styrer bookingstrate-

gien. Jo større kompensation, des større sik-

kerhedsmargin må man arbejde med. Således 

synes det ikke at være en god ide at overbooke 

kraftigt på den sidste aftenafgang, idet en 

kompensation da kunne komme til at inklu-

dere hoteludgifter.

Alle hensyn kan sammenkobles i en model, 

og beslutningen om, hvor mange passagerer 

der kan bookes på hver afgang, automatiseres. 

Der er ikke tale om, at den matematiske model 

bruges til at beskrive en billetkø. Den matema-

tiske model er med til at designe en kø. Mate-

matikken får en formaterende funktion.

En bookingmodel udgør kun en lille del af 

det kompleks af matematiske modeller, der er 

knyttet til den række af beslutninger der skal 

tages i forbindelse med luftfart. Og luftfart 

udgør kun en lille del af transportsektoren, der 

igen kun udgør et enkelt element af samfun-

dets økonomiske, organisatoriske, militære og 

videnskabelige strukturer. Men alle steder kan 

man observere fænomenet: beslutninger tages 

på grundlag af matematiske modeller.3 Mate-

matik indgår i teknologiske designprocesser af 

enhver art.

Hypotetiske situationer og teknologisk 
fantasi
Hvis man skal løse et problem, fx knyttet til 

drift af en flyselskab, så kan matematik tilbyde 

sin assistance til at undersøge hypotetiske situ-

ationer. Man behøver naturligvis ikke at prøve 

sig frem med alle mulige prismodeller. Man 

kan eksperimentere på grundlag af matema-

tiske modeller. De kan benyttes til simula-

tion. Ved hjælp af matematik kan et sæt af 

mulige handlingsalternativer blive tilgængelige 

for nærmere analyser. At etablere hypotetiske 

situationer og give en detaljeret indsigt i disse, 

udgør en væsentlig egenskab ved matematisk 

modellering. I Ud over matematikken har jeg 

således karakteriseret matematik som de hypo-

tetiske situationers stålkonstruktioner.

Det er afgørende at træffe et valg mellem 

alternativer. Hvilket teknologisk design skal 

man vælge? Naturligvis kan man ikke for-

vente, at det realiserede alternativ fungerer 

som det matematisk definerede alternativ. Den 

realiserede bookingmodel kan således have en 

række konsekvenser, der ikke er taget højde 

for i den matematiske undersøgelse af visse 

hypotetiske situationer. Nogle problemer kan 

måske løses gennem en pragmatisk modifika-

tion af reservationsmodellen, men i andre til-

fælde kan det være vanskeligt at ændre fun-

damentalt på matematisk baserede designvalg. 

Man kan tænke på beslutninger om vejførin-

ger, brobygning, osv. Man kan også tænke på 

beslutninger der angår den økonomiske politik 

eller militære initiativer.

Gennem matematik er vi i stand til at fore-

stille os nye teknologiske handlemuligheder. 

Vi kan tale om, at samfundet råder over en 

teknologisk fantasi. Begrebet sociologisk fan-
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tasi, der er diskuteret godt og grundigt i socio-

logien, henviser til den kompetence at kunne 

forestille sig, at en given politisk-samfunds-

mæssig situation kunne være anderledes.4 Tek-

nologisk fantasi henviser til det rum af alter-

nativer, vi ved bl.a. matematikkens hjælp er 

i stand til at operere med. Den teknologiske 

fantasi sprudler i øjeblikket. Den er fremtids-

skabende. Og matematik udgør et grundlag 

herfor.

En teknologisk fantasi følges af en rutinise-

ring. Når således en bookingmodel er imple-

menteret, fastlægges en række arbejdsproces-

ser som rutiner. Den matematiske formatering 

cementeres.

»Matematik«
Det er værd at indføje en lille bemærkning 

om selve begrebet »matematik«. I takt med at 

matematikkens arbejdsområder udvikles i alle 

retninger, så undergår selve begrebet matema-

tik en ændring. Matematik er ikke nogen sam-

menhængende og ensartet størrelse. Ludwig 

Wittgenstein har understreget, at det er 

omsonst at forsøge at definere sprog gennem 

en fælles egenskab.5 »Sprog« refererer til en 

mangfoldighed af fænomener på samme måde 

som »leg« og »spil«. Man kan blot søge familie-

ligheder mellem forskellige former for sprog.

Det samme gør sig gældende for matema-

tik, der henviser til en række vidt forskellige 

fænomener og aktiviteter: Kontrol af bytte-

penge, opgaver i en skolebog, ingeniørmate-

matik, økonomiske overslag, opløsning af tal 

i primfaktorer, et skøn over hvilken rute der 

skal vælges til feriestedet i Sydfrankrig. Og 

samtidig henviser matematik til alle de retnin-

ger matematikforskningen bevæger sig i. Spe-

cielt har diskussionen om etnomatematik vist 

at »matematik« er et eksplosivt begreb.6 I det 

foregående har jeg først og fremmest refereret 

til »ingeniørmatematik«, men andre former 

for matematik kan også udøve formaterende 

funktioner. Men, på trods af eksplosiviteten, 

fortsætter jeg i det følgende med at tale om 

»matematik«.

Usikkerhed om matematik
Som nævnt eksisterer der en afgørende forskel 

på situationen i 1959 og i dag. Stone kunne 

henvise til at matematik og maternatikun-

dervisning udgør et fundament for opbygnin-

gen af det teknologiske samfund, og samtidig 

kunne han trygt læne sig op ad den antagelse, 

at denne opbygning udgør et absolut gode. 

Teknologisk fremskridt, videnskabeligt frem-

skridt og fremskridt i det hele taget blev opfat-

tet som stort set identiske størrelser.

Ifølge mange sociologer er moderniteten 

afløst af det post-moderne, det sen-moderne, 

eller det refleksivt moderne. Manuel Castell 

har skrevet et storværk om vor teknologiske 

samtid. Han taler om netværkssamfundet, 

men andre betegnelser har været benyttet: det 

post-industrielle samfund, informationssam-

fundet, vidensamfundet og risikosamfundet .7 

Selv om man langt fra er enig om, hvor vi er 

på vej hen, så er man dog delvist enig om, hvad 

man er på vej fra, nemlig moderniteten. Dette 

inkluderer samtidig, at vi er på vej bort fra 

modernitetens grundlæggende antagelse (der 

også var Stones antagelse): eksistensen af en 

entydig sammenhæng mellem videnskabe-

lige, teknologiske og samfundsmæssige frem-

skridt.

Denne harmoniantagelse er taget af dagsor-

denen. I stedet argumenteres der for, at natur-

videnskabelighed og matematik er tvetydige i 

deres samfundsmæssige funktioner.8 De kan 

føre os frem til nye fascinerende muligheder, 

de kan også afstedkomme kriser, om ikke tek-

nologiske katastrofer. Tjernobyl i 1986 sym-
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boliserer, at harmoniantagelsen ikke er gyldig 

længere. Situationens kompleksitet er sam-

menfattet af Melvin Kranzberg: »Technology is 

neither good, nor bad, nor is it neutral.«9

Dette angår i højeste grad også matematik. 

For selv om matematik udgør et grundelement 

i den teknologiske fantasi, så er det en ratio-

nalitet der ikke ubetinget leder til opstilling 

af kvalificerede alternativer. Matematik kan 

opstille hypotetiske situationer, og vi kan 

komme til at forstå detaljer af disse situation. 

Man kan også benytte matematik i grundlag 

for at vælge mellem alternativer. Men man kan 

ikke analysere sig frem til konsekvenserne af et 

realiseret alternativ.

Det konceptuelle forlæg og det realiserede 

resultat kan adskille sig fra hinanden på afgø-

rende punkter. (Den planlagte brokonstruk-

tion og selve broen kan f.eks. afvige med 

hensyn til stabilitet under ekstreme vindfor-

hold.) Det betyder at vi ikke har mulighed for 

på en nuanceret måde at identificere konse-

kvenserne af vore teknologiske valg. Dette er 

grundlaget for fremkomsten af risikosamfun-

det. Mange af de risici, vi åbenbart må lære at 

leve sammen med, opstår i gabet mellem, på 

den ene side, indsigt i formelle beskrivelser af 

mulige alternativer, og så det realiserede alter-

nativs måde at operere på.

Teknologi og dermed også matematisk for-

matering er nu er placeret i grænselandet 

mellem godt og ondt. Efter moderniteten følger 

usikkerheden, for der er ingen fremtid i at for-

nægte teknologi. Vi kan ikke være foruden den 

teknologiske fantasi og heller ikke mange af de 

rutiner den kan skabe. Men uanset kvaliteten 

af den teknologiske fantasi, og uanset kvalite-

terne af de matematiske analyser der ligger til 

grund for fantasien, så kan et realiseret tekno-

logisk alternativ bringe os i en ulykkelig situa-

tion.

Denne usikkerhed har jeg prøvet at beskrive 

ved hjælp af begrebet aporia, der er græsk og 

henviser til at være i en situation, hvor der 

ikke foreligger nogen retningsanvisning eller 

nogen løsningsmodel. Situationen er i bund 

og grund præget af usikkerhed.’() Teknologi 

skaber udvikling, men intet grundlag for en 

»selvevaluering«. I hvert tilfælde kan en sådan 

ikke defineres med henvisning til modernite-

tens harmoniantagelse. Dermed befinder vi os 

i en aporetisk situation. Om vi skal karak-

terisere denne situation som postmoderne, 

eller benytte en anden af sociologiens farve-

rige labels, er jeg ikke klar over. For mig er det 

afgørende imidlertid, at videnskabelig ratio-

nalitet og teknologisk kreativitet, bl.a. således 

som de opererer gennem matematisk formate-

ring, gøres til genstand for en kritisk diskus-

sion.

Matematikken er i høj grad blevet jordisk. 

Og den må underkastes de samme betingelser 

for kritik, som alle mulige andre samfunds-

mæssige aktiviteter. Den teknologiske fantasi 

er en problematisk fantasi. Men stadig en nød-

vendig fantasi.

Matematikundervisning
Dette har naturligvis implikationer for den 

måde hvorpå man må tænke om naturvi-

denskabelige uddannelser, også matematik~ 

undervisning. Fra folkeskole til universitet. 

Usikkerheden om den teknologiske udvikling 

rejser en fordring til enhver læreruddannelse 

(folkeskole, gymnasium, seminarium, han-

delsskole, teknisk skole, universitet, m.v.), hvor 

matematik indgår. Det bliver afgørende at 

etablere grundlag for en refleksion over mate-

matikkens rolle i alle dens mange sociale 

og teknologiske iklædninger. Der er tale om 

en etisk fordring, der udspringer af aporiens 

væsen.
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Matematik skaber fremtid, det er sikkert 

nok. Men hvilken fremtid? Spørgsmålet kan 

naturligvis ikke besvares. Dette er den grund-

læggende udfordring til enhver matematik-

undervisning. Vi må derfor finde frem til en 

didaktisk tankegang, der ikke har harmoni-

antagelsen som indbygget forudsætning. Stones 

retorik kan ikke genbruges. Udfordringen er at 

søge en matematikundervisning der ikke blot 

udgør en indføring i den matematiske tanke-

verden, men som samtidig danner grundlag 

for refleksioner over den rolle matematikken 

spiller og kan spille som element i en teknolo-

gisk fantasi.« Vi kan ikke undvære den tekno-

logiske fantasi, og denne fantasi kan ikke und-

være matematikken. Men denne fantasi kan 

føre i alle retninger.

Noter
1 Se f.eks. Skovsmose (1999).

2 Dette eksempel på brug af matematisk model-

lering  er præsenteret af Clernents (1990) og 

diskuteret yderligere af Hansen, Iversen og 

Troels-Smidt (1996). Endvidere har jeg i 1998 gen-

nemgået eksemplet direkte med Clernents, der er 

tilknyttet Bristol University Min fremstilling bygger 

først og fremmest på Clernents’ oplysninger.

3 Se f.eks. Dam (1996); Dorling og Simpson (red.) 

(1999); Dræby, Hansen og Jensen (1995); og. Tek-

nologirådet (1995).

4 Se Wright Mills (1959) og Giddens (1986).

5 Se Wittgenstein (1953).

6 Se Powell og Frankenstein (red.) (1997).

7 Se Beck (1992); Beck, Giddens og Lash (1994); 

Castells (1996,1997,1998); Leoytard (1984).

8 Se f.eks D’Ambrosio (1994).

9 Se Kranzberg (1997) side 6.

10 Se Skovsmose (1998).

11 Se f.eks. Blomhøj (1999) og Skovsmose (2000).
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i sine erfaringer fra mange års
arbeid som matematikklærer. 
Han gir en rekke konkrete ideer,
tips og råd om hvordan en kan
drive spennende matematikk-
undervisning på de ulike om-
rådene i læreplanen for mellom-
trinnet; matematikk i dagliglivet,
tall, geometri og behandling av
data. Han drøfter også spørsmål
knyttet til organisering, ulike

arbeidsmåter, motivering og 
vurdering i matematikk.

• Kr 275,–   • 262 sider

Gunnar Nordberg

Matematikk-
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PISA i denne sammenhengen er en forkor-

telse for Programme for International Stu-

dent Assessment. Prosjektet er i regi av OECD 

(organisasjonen for økonomisk samarbeid og 

utvikling) og det er et interansjonalt prosjekt 

der en blant annet sammenlikner 15-åringers 

kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. 

Det er i hovedsak OECD land som er med, det 

vil si ingen typiske u-land, men økonomisk 

sterke land. Noen få land er også kommet med 

i tillegg. 

PISA prosjektet har fått mye mediaopp-

merksomhet det siste halvåret. Dette skyldes 

ikke minst at rapporten og resultatene ble 

offentliggjort ikke så lang tid etter regjerings-

skiftet i Norge høsten 2001 – noe som sammen 

førte med seg stor oppmerksomhet mot elevers 

prestasjoner i skolen.

I PISA prosjektet ønsker en å vurdere elev-

ers prestasjoner i sentrale skolefag, og det ligger 

et element av sammenlikning mellom land i 

de dataene som er samlet inn. Selv om media 

har fokusert på de interansjonale sammenlik-

ningene er dette fra en matematikkdidaktisk 

synsvinkel kanskje det minst interessante ved 

undersøkelsen. I denne presentasjonen vil vi 

forsøke å fokusere på ideene bak prosjektet – 

hvilket syn finner vi på matematikk faget i 

skolen, og hva er prosjektets grunnleggende 

ideer?

Til slutt vil jeg likevel komme noe inn på 

den internasjonale sammenlikningen og filo-

sofere litt over reaksjonene som har kommet.

Organiseringen av prosjektet
At Norge skulle være med i et slikt internasjo-

nalt prosjekt ble besluttet på høyt politisk nivå 

i Norge, og det er den norske stat som finansi-

erer prosjektet i Norge. Det er grupper innen-

for hvert deltakerland som står for den prak-

tiske gjennomføringen. I Norge holder pro-

sjektgruppen til ved Institutt for lærerutdan-

ning og skoleutvikling (ILS) ved Universitetet 

i Oslo. Det blir utarbeidet spørreskjemaer og 

tester av et internasjonalt panel, disse blir så 

oversatt til språket i hvert av de landene som 

er med. Disse gis (stort sett) på samme tids-

punkt til et utvalg av elever i deltakerlandene 

og resultatene blir så bearbeidet.

Prosjektet startet opp i siste halvdel av 

1990-årene, og omfattet tre ’fag’: morsmål 

(leseforståelse), matematikk og naturfag. Inn-

samlingen av data foregår hvert 3. år og hver 

gang er det hovedvekt på ett av fagene: I 2000 

var morsmål det sentrale området, i 2003 er 

det matematikk og i 2006 vil det være natur-

Gunnar Gjone

PISA –  
ikke (bare) en by i Italia!
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fag. At et område er sentralt betyr at det er 

flere oppgaver fra dette området enn fra de 

andre. Det er ellers slik at en også vil se på en 

longitudinell utvikling ved at noen av oppga-

vene er de samme fra år til år. 

Det er en omfattende utprøving av oppga-

vene. Utprøvingen skjer året før selve testen. 

Det prøves ut flere oppgaver enn det antallet 

som den endelige testen skal inneholde, slik at 

de som fungerer dårligst kan kuttes ut.

Omlag 4000 elever deltok i den norske 

undersøkelsen. Dette var elever født i 1984. 

En søkte å få et representativt utvalg ved for 

eksempel å ta med skoler med ulike størrelse.r 

Utvalg og deltakelse er det gjort rede for i 

’PISA-rapporten’ (Lie, m.fl., 2001)

I tillegg til testene er det også blitt utar-

beidet spørreskjemaer – til elever, lærere og 

skoler. For elevene kartlegges elevenes bak-

grunn, forholdene på skolen, i klasserommet 

osv. En har på denne måten fått et omfat-

tende materiale om norsk skole i fohold til 

de andre landene som har vært med. Resulta-

ter fra spørreundersøkelsn har også fått stor 

mediaomtale, for eksempel at det er stor uro i 

norske klasserom.

Internasjonale undersøkelser
Etter den 2. verdenskrigen vokste det fram 

interesse for utdanningsspørmål i mange land, 

og utover i 1950-årene ble det sterk interesse 

for utviklingen av matematikk og naturfag-

undervisningen. Det er rimelig å se på denne 

utviklingen som en del av den kalde krigen. 

Skole og utdanning ble viktig. En sentral orga-

nisasjon i utviklingen av internasjonale sam-

menlikninger er IEA (International Associa-

tion for the Evaluation of Educational Achie-

vement). IEA har stått for en rekke interna-

sjonale undersøkelser av elev prestasjoner. For 

matematikkfagets vedkommende deltok ikke 

Norge i de tidlige undersøkelsene, men deltok i 

TIMSS (Third International Mathematical and 

Science Study) som fant sted midt i 1990-årene. 

Igjen er det interessant å spørre hvorfor Norge 

deltok. Det er nærliggende å tro at den økono-

miske situasjonen i Norge spilte inn. Norges 

forhold til Europa sto i fokus, og utdanning ble 

sett på som viktig for den økonomiske veksten. 

Vi må bemerke at TIMSS har fått en fortset-

telse. Det har blitt etablert et nytt TIMSS. For 

å beholde forkortelsen har en stort sett erstat-

tet ’third’ med ’trends’.

TIMSS og PISA er begge internasjonale 

prosjekter. De har mye felles, men det er også 

vesentlige forskjeller mellom dem. Vi skal kort 

gi en oversikt over noe.

I TIMSS og PISA deltar flere land. I TIMSS 

er det større spredning av land. I PISA prosjek-

tene er det i hovedsak bare OECD land, med 

noen få andre land i tillegg.

Begge prosjektene inneholder en kompo-

nent om sammenlikning av elevprestasjoner. 

Elever i ulike land blir gitt like tester. TIMSS 

oppgavene blir gitt til elever på flere alders-

trinn, selvfølgelig de samme populasjonene i 

hvert land. PISA oppgavene blir gitt til 15 år 

gamle elver.

Det er imidlertid stor forskjell i hensikten 

med  matematikkoppgavene. I TIMSS var(er) 

hensikten å komme fram til en kjerne av fag-

stoffet som er sentralt i alle landene, oppga-

vene konstrueres så slik at de skal være ’rettfer-

dige’ i forhold til landenes læreplaner. I PISA 

er bakgrunnen for oppgavene et ønske om  å gi 

matematikkoppgaver som fagidaktikere anser 

som sentrale for utviklingen framover. For et 

land kan derfor noen av oppgavene ikke passe 

særlig godt for elevene.

For begge prosjektene gjelder det at det 

bygges opp omfattende ’apparater’ i landene 

for å gjennomføre prosjektene lokalt, og det 
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kan være et visst praktisk samarbeid mellom 

prosjektene, som det for eksempel er i Norge 

hvor både (det nye) TIMSS og PISA holder til 

ved ILS, Universitetet i Oslo.

PISA prosjektets syn på matematikk
Et sprøsmål som står sentralt innenfor alt 

læreplanarbeid er: hvordan organisere matema-

tikken? Skolematematikk kan organiseres på 

ulike måter. Det mest vanlig er å organisere 

den etter innhold, som for eksempel algebra, 

geometri osv. I seinere år har det kommet til 

nyere elementer i denne organiseringen. Pro-

blemløsning i M 87 var et forsøk på å trekke 

matematiske prosesser inn i planen. Matema-

tikk i dagliglivet i L 97 er et forsøk på å knytte 

matematikken til situasjoner i vårt dagligliv.

I PISA prosjektet har en lagt mye arbeid på 

å lage en faglig ’ramme’ for oppgavene. Fram-

stående fagdidaktikere som Jan de Lange og 

Mogens Niss har vært involvert i arbeidet. 

De rammene som en har kommet fram til er 

grundig dokumentert. Prosessen har stort sett 

foregått på den måten at utkast og forslag har 

blitt utarbeidet av sentrale grupper og så blitt 

sendt ut for kommentarer til de ulike landene 

som er med.

Et hovedtrekk ved PISA prosjektet er mate-

matikk for alle. Det engelskspråklige ’literacy’-

begrepet brukes.

Mathematics literacy is an individual’s 

capacity to identify and understand the role 

that mathematics plays in the world, to make 

well-founded mathematical judgements and 

to engage in mathematics, in ways that meet 

the need for the individual’s current and 

future life as a constructive, concerned, and 

reflective citizen. (OECD, 1999, s. 41)

Det er vanskelig å finne en god norsk over-

settelse av (mathematics-)literacy. Det som 

ligger nærmest er nok kanskje (matematikk-) 

kyndighet, men dette gir nok ikke den riktige 

assosiasjonen. Heller ikke (matematisk-) 

allmenndanning er helt uproblematisk. I Dan-

mark har en innført ordet numeralitet inspi-

rert av det engelske numeracy som ofte brukes 

synonymt med (mathematics-)literacy. (Lin-

denskov & Wedege, 2000)

I rammene til PISA for matematikk er det 

to hovedelementer:

• sentrale ideer

• matematisk kompetanse

Videre er det to underordnete aspekter:

• innhold

• situasjoner og kontekster

De sentrale ideene i PISA prosjektet er :

• forandring og sammeneheng

• rom og form

• kvantitativt resonnement

• usikkerhet

I den første fasen (PISA 2000) var hovedvek-

ten på forandring og sammenheng og rom og 

form. I neste fase – PISA 2003 – er matema-

tikk hovedområdet og alle de sentrale ideene 

vil være med. Kompetansene i PISA er organi-

sert i tre såkalte kompetanseklasser:

Kompetanseklasse 1: reproduksjon, definisjo-

ner og beregninger

Kompetanseklasse 2: se forbindelser og kunne 

integrere informasjon som grunnlag for pro-

blemløsning

Kompetanseklasse 3: matematisk modellbyg-

ging, matematisk tenking og generalisering

Mens de sentrale ideene i PISA på mange måter 

knytter seg til innhold, vil vi si at kompetan-
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seklassene gjelder prosessene som en bruker 

i matematikk. Det matematiske innholdet er 

hentet fra følgende områder: tall, måling, over-

slag, algebra, funksjoner, geometri, sannsyn-

lighet, statistikk og diskret matematikk. De 

sentrale ideene er overgripende aspekter. Vi 

kan for eksempel ha oppgaver om funksjoner 

eller geometri som knytter seg til den sentrale 

ideen forandring og sammenheng. PISA oppga-

vene er videre oppgaver gitt i en situasjon eller 

kontekst. En søker å knytte oppgavene til ’vir-

kelige’ situasjoner. Dette er klart vanskelig.

Forholdene omkring PISA oppgavene er 

godt dokumentert, det er gitt ut flere publika-

sjoner, og samtidig er oppgaver som ikke blir 

brukt videre lagt ut på internett.

Vi kan ikke her gi annet enn en oversikt 

over noen av de ideene som ligger bak mate-

matikksynet i PISA prosjektet. Det som vi 

imidlertid vil hevde er at matematikksynet i 

PISA på mange måter passer godt til det synet 

på matematikk som vi finner i L 97. Selv om 

PISA oppgavene ikke i første rekke skal ta 

hensyn til læreplanene i de enkelte deltaker-

landene, er det også klart at ulike land kan 

komme med sterke innvendinger mot enkelte 

oppgaver. En vil bestrebe seg på at oppgavene 

som er med ikke vil inneholde situasjoner og 

kontekster som vil være fremmede for elevene. 

Ved piloteringene har en også funnet at opp-

gaver som en trodde ville fungere godt, ikke 

fungerte i det hele tatt. 

Hvordan er det så oppgavene som ble gitt 

i PISA prosjektet ser ut? Siden oppgavene blir 

brukt ved flere undersøkelser er de hemmelige. 

Det er imidlertid noen oppgaver som frigis, 

fordi de ikke skal brukes videre. Nedenfor har 

vi presentert noen slike oppgaver. De var med 

på testen i PISA 2000, men vil ikke være med 

i 2003. Vi vil kort diskutere enkelte sider ved 

disse oppgavene. Oppgavene er lagt ut på inter-

nett (på norsk, på den norske PISA-siden). 

Oppgaver som ble brukt på piloteringen i 1999 

og som ikke ble med på PISA 2000 kan en også 

finne der.

Matematikkoppgavene i PISA 
Den første oppgaven vi vil kommentere er 

oppgaven om epler. Oppgaven knytter seg i 

hovedsak til den sentrale ideen: forandring og 

sammenheng (se oppgaven side XX)

Det kan klart reises innvendinger mot situ-

asjonen i oppgaven – det er vel for eksempel 

ingen typisk norsk situasjon. På den andre 

siden kan vi si at oppgaven presenterer et inter-

essant mønster for utforsking og situasjonen 

burde ikke være vanskelig å oppfatte for elever. 

Første spørsmål (Oppgave 1) gjelder å finne en 

sammenheng (mønster) mellom antall eple-

trær og antall nåletrær. Det er bare den siste 

linja i tabellen som krever en generalisering. 

De fire første linjene kan en fylle ut ved å telle 

på figuren.

Oppgave 2 viste seg å falle vanskelig ut for 

norske elever. Bare 13 % av elevene fikk rett på 

denne oppgaven. Å stille opp likningen n2 = 8n 

viste seg å være problematisk for mange. Det 

var selvfølgelig mulig å se svaret direkte eller 

å prøve seg fram. Dette var imidlertid en opp-

gave der en også skulle vise metoden en brukte 

(utregningene). 

Siste spørsmål (Oppgave 3) kan vi si at 

knytter seg til en høyere kompetanseklasse 

enn Oppgave 1. Den falt heller ikke godt ut for 

norske elever – 15 % fikk den korrekt. Det er 

ellers ikke ellers alltid like lett å skille kompe-

tanseklassene 2 og 3.

En annen av oppgavene som er frigitt er 

oppgaven om hustak. (Se oppgaven side XX)

Spørsmålene her er av en annen karakter, 

elevene skal finne visse lengder/arealer. På en 

måte kan vi si at dette er en tradisjonell mate-
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matikkoppgave som vi kjenner den fra skole-

bøker. Vi bemerker at oppgaven er satt inn i en 

kontekst – taket til et hus. Ellers merker vi oss 

at tegningen inneholder mye informasjon, som 

ikke hadde vært strengt nødvendig for å svare 

på spørsmålene. Vi vil her bemerke følgende. 

Oppgaven som den var i utprøvingen hadde 

flere spørsmål, men mange ble kuttet ut etter 

at en fikk resultatene fra utprøvingen. Likevel, 

kan vi si at det er et poeng i matematikk å ta 

ut nødvendige opplysninger fra en mer kom-

plisert situasjon.

Forskningsprosjektet
PISA prosjektet har en samlet inn mange opp-

lysninger om elevene som har besvart oppga-

vene. Å undersøke slike sammenhenger kan 

gi mye interessant informasjon. PISA, som 

TIMSS tidligere, har gitt data til en rekke 

hovedfagsoppgaver ved ILS. Det er for eksem-

pel opplagt interessant å se på hvordan gutter 

og jenter presterer på ulike oppgavetyper

Det er også samlet inn opplysninger om 

elevenes etniske bakgrunn. Hvordan presterer 

minoritetselever i forhold til norske elever på 

PISA oppgavene. Dette ble tatt opp i en hoved-

oppgave ved Universitetet i Oslo  (Dinh, 2002). 

Et resultat som kan vises er at det er en klar 

sammenheng melom prestasjoner i matema-

tikk og leseferdighet. Minoritetselever skårer 

lavere enn norske elever på oppgavene i under-

søkelsen. Dinh har også gått nærmere inn på 

oppgavetyper og finner for eksempel at «mino-

ritetselever skårer mye lavere enn majoritets-

elever på oppgaver som handler om grafer eller 

diagrammer».

Andre hovedfagsoppgaver er under arbeid. 

For eksempel studeres hvordan konteksten i 

en oppgave virker inn på elevenes prestasjoner. 

Kontekstens betydning i oppgaven om epler 

blir for eksempel studert.

Ved ILS er det nå en rekke hovedoppgaver 

under arbeid i lesing, matematikk og naturfag 

knyttet til PISA undersøkelsen.

Hvilken betydning har PISA?
Som nevnt innledningsvis har det vært mye 

diskusjon omkring PISA resultatene, noe som 

nok skyldes at de kom rett etter regjeringsskif-

tet i Norge og vi fikk en minister – Kristin 

Clemet – som klart ønsket å gjøre noe med 

skolen.

I sammenlikning med andre land lå Norge 

omtrent på gjennomsnittet i alle områdene 

som ble testeet. I en mye sitert kommentar 

uttalte Kristin Clemet:

Vi kan ikke ha ambisjoner om å være mid-

dels. Dette er skuffende sier utdanningsmi-

nister Kristin Clemet (H), og mener det er 

som norske utøvere hadde kommet hjem fra 

vinter-OL med bare fjerde-, femte- og sjet-

teplasser. Denne gangen kan vi ikke skylde 

på at finnene er dopet, sier hun. (Sitert etter 

NRK internettside 4. desember 2001)

Det må her bemerkes at Finland skilte seg klart 

ut som best blant de nordiske landene i mate-

matikk. «Look to Finland» har blitt en formu-

lering som har dukket opp i ulike sammen-

henger etter undersøkelse. Jeg skal ikke gå inn 

på rangeringen her, den finnes publisert en 

rekke steder. Jeg vil imidlertid trekke fram 

noen av de landene som kom etter Norge: 

Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Russland. Jeg 

har lyst til å stille spørsmålet – bør vi ikke si 

oss rimelig fornøyd med resultatet? Vi ligger 

på OECD gjennomsnittet og ikke dramatisk 

forskjellig fra Sverige og Danmark. Som et 

argument blir det ofte hevdet at Norge bruker 

mye penger på utdanning, men mitt sprøsmål 

er om kanskje ikke så mye går til utdanning i 
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matematikk?

Et viktig spørsmål som reiser seg er selv-

følgelig Hvor gode er oppgavene til å måle det 

vi ønsker med norsk matematikkundervisning? 

Dette spørsmål overlates til leserne. Beklage-

ligvis synes politikerne mer interessert i rek-

kefølgen enn innholdet i det som måles.

Som nevnt ovenfor finnes det også en rekke 

andre data som er samlet inn. Totalt sett gir 

undersøkelsen mange interessante data om 

norsk utdanning og den gir grunn til etter-

tanke om den satsingen som vi har sett på 

norsk utdanning.
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HUSTAK 

 

Her ser du et fotografi av et hus hvor taket har form som en pyramide.   
Nedenfor ser du en elevs tegning av taket med m lene som hł rer til. 

 

Loftsgulvet, ABCD p  tegningen, er  et kvadrat. Bjelkene som holder taket oppe 
utgjł r kantene p  blok ken (det rektangul r e prismet) EFGHKLMN. E er midt 
p  AT , F er midt p  BT , G er midt p  CT  og H er midt p  DT .  Alle kantene p  
pyramiden p  tegningen er  12 m lange. 

 

Oppgave 1: HUSTAK       M037Q01 

Regn ut arealet av loftsgulvet ABCD.  

Areal av loftsgulvet ABCD = _____________m2 

Oppgave 2: HUSTAK       M037Q02 

Regn ut lengden av EF, en av de horisontale kantene i prismet. 

Lengden av EF= _______________m 

 

T

BA 12 m

G

C

H

F

D

E

N M

K L
12 m

12 m
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EPLER 
En bonde planter epletr r i et kvadratisk mł nster. For  beskytte tr r ne mot 
vind planter han n letr r rundt frukthagen.  

Nedenfor ser du et diagram som viser mł nsteret av epletr r og n letr r for 
ulike antall (n) rader av epletr r. 

 

n=1    n=2   n=3     n=4    
                               
X X X    X X X X X   X X X X X X X   X X X X X X X X X 
X X    X  X   X   X   X    X 
X X X    X    X   X      X   X        X 
      X  X   X   X   X    X 
      X X X X X   X      X   X        X 
             X   X   X    X 
             X X X X X X X   X        X 
X = n letr r                 X    X 

 = epletr r                 X X X X X X X X X 
 

Oppgave 1: EPLER      M136Q01 

Fullfł r tabellen: 

n Antall epletr r Antall n letr r 
1 1 8 
2 4  
3   
4   
5   

 

Oppgave 2: EPLER       M136Q02 

Det er to formler du kan bruke for  r egne ut antall epletr r og antall n letr r 
for mł nsteret som er beskrevet p  f orrige side: 

Antall epletr r = 2n  

Antall n letr r = n8  

hvor n er antall rader av epletr r. 

Det finnes en verdi for n hvor antall epletr r er lik antall n letr r. Finn denne 
verdien for n og vis utregningene dine. 

Oppgave 3: EPLER       M136Q03 

Tenk deg at bonden vil lage en mye stł rre frukthage med mange rader av tr r . 
N r  han lager frukthagen stł rre, hva vil ł ke raskest: antallet epletr r eller 
antallet n letr r? Forklar hvordan du kom fram til svaret. 
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I et forsøk på å nå litt flere av våre elever har 

vi i de siste årene har latt elevene jobbe mer 

og mer med laborative oppgaver. Dette som en 

integrert del til mer tradisjonelle arbeidsmåter 

med oppgaver i læreboka. Med laborative opp-

gaver mener vi at vi gir problemstillinger med 

konkret materiale som elevene må utforske, ofte 

med metoder de er vant med fra naturfagene. 

Med en slik aktivitetsbasert undervisning gir 

vi elevene mulighet til å jobbe mer under-

søkende og kreativt med matematikken, slik 

at elevene kan innta en mer undersøkende i 

stedet for en reproduserende rolle i lærepro-

sessen. Gjennom aktivitet og konkret erfa-

ring tolker elevene sine opplevelser, diskute-

rer resultat og utvikler egne strukturer. Elev-

ene må selv – i diskusjon med andre – bygge 

modeller, undersøke strukturer og reflektere 

over sammenhenger. Denne prosessen er en 

viktig del av elevenes begrepsdanning. Begre-

pet bearbeides ut fra elevens egne forutsetnin-

ger og erfaringer, og elevenes eget språk forster-

ker elevens forståelse av begrepet. Lærer knyt-

ter så sammen elevenes språk og modellbyg-

ging med det formelle symbolspråket. Enkelte 

ganger kan en laborativ aktivitet være en inn-

ledende aktivitet når et nytt emne skal gjen-

nomgås eller noen ganger kan dette brukes 

som en aktivitet for å få en ny innfallsvinkel til 

et kjent emne. 

Som eksempel på problemstillinger vi har 

brukt og som vi synes har vært vellykket, er 

problemet med antall skruer og muttere. Dette 

viser hvordan vi kan bruke skruer og muttere 

til å demonstrere løsning av to likninger med 

to ukjente. En oppgavetype som det viser seg 

at svært mange ikke behersker, selv på videre-

gående skole. Det er en ordentlig tankevekker 

at mange ’skolesvake’ elever løser denne opp-

gaven lett.

Skruer og muttere 
Vi lar elevene få veie inn skruer og muttere 

som vist på bildet til høyre. La oss som eksem-

pel si at eleven veier inn: 

• 2 skruer og 3 muttere som veier 86 g. 

• 1 skrue og 2 muttere som veier 48 g.

Jon A. Ringseth og Memund Daltveit

Laborativ matematikk
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Ut fra dette får eleven i oppgave å finne vekten 

på en skrue og en mutter. Hensikten med 

oppgaven er at eleven skal kunne løse proble-

met uten bruk av formell matematikk. En bør 

derfor tilstrebe å lage så enkle problem at de 

lar seg løse uten å skrive opp likninger. En 

bør også forsøke å finne skruer og mutrer 

der massen er et heltallig antall gram. Eleven 

må forklare steg for steg hvordan hun finner 

svaret.  

For å illustrere ulike funksjonstyper er også 

denne arbeidsmåten fruktbar. En kan veie 

staver av ulik lengde for å illustrere lineære 

funksjoner, veie pappskiver av ulik størrelse 

for å illustrere andregradsfunksjonen, måle 

temperaturen til vann som avkjøles for å illus-

trere en eksponentiell funksjon og så videre. 

Vi har best erfaringer med at elevene arbeider 

i smågrupper (2–3 stk) i første del av arbeids-

økten, mens lærer leder diskusjon og trekker 

linjene til symbolspråket til slutt. Vi mener at 

dette er en arbeidsmåte som kan være med 

på å stimulere elevenes interesse for matema-

tikk, utvikle kreativ tenkeevne hos elevene og 

elevene får lære nye problemløsingsstrategier. 

Samtidig kan elevene få kjente problemstillin-

ger i en ny kontekst og i en spennende varia-

sjon. 

a) 2x + 3y = 86

 x + 2y = 48

b) 2x + 6y = 70

 3x + 4y = 80

c) x + 2y + z = 35

 x + 3y + z = 37

x + y + 2z = 43

kompetansesenter. Dager da dette nettverket 

hadde samlinger lå utenfor Emil-tiden slik at 

disse lærerne kunne delta på hele prosjektet. 

Nettverksdager blir benyttet til å gå i dybden 

på innmeldte case, og diskutere mer generelt 

rundt matematikkvansker.

EMIL-prosjektet er et pilotprosjekt. Omfan-

get er svært stort både m.h.t. deltagelse fra 

kommunens lærere og i tidsbruk. Det fins lite 

erfaringer å hente fra tilsvarende prosjekter. 

Og vi regner med at andre vil ha glede av å få 

trekke lærdom av erfaringene man allerede har 

gjort i dette prosjektet, og i de to årene som 

gjenstår. Etter hva vi har bragt i erfaring er 

etterutdanning i Lillesand unikt for landet. 

Det er vel ikke ofte at en kommune etter 

lang offentlig debatt tar sitt arbeidsgiveransvar 

på alvor på denne måten, og handler tungt 

lokalt.

Vi har allerede fått flere henvendelser fra 

andre kommuner som er interesserte i å høre 

mer om EMIL. Derfor planlegger vi høsten 

2003, i uke 39, å invitere til en konferanse der 

temaet blir presentert.

På vegne av prosjektledelsen: 

Tore Bentzen, spesialkonsulent i Lillesand kom-

mune

Per Arne Birkeland, underviser ved Høyskolen 

i Agder

Tone Dalvang, rådgiver Sørlandet kompetanse-

senter, underviser ved Høyskolen i Agder

Karen Marie Farestveit, underviser ved Lille-

sand ungdomsskole

Svein Anders Heggem, underviser ved Tingsa-

ker barne- og ungdomsskole i Lillesand

Nettadresse: 

http//:www.lillesand.kommune.no

(fortsatt fra si de 7)
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Da jeg meldte meg inn i Landslaget for mate-

matikk i skolen, fikk jeg medlemsnummeret 

L 3373. På den tida leste jeg en del om primtall, 

og jeg satte meg fore å finne ut hvor mange 

primtall det var i dette tallet. Det viste seg å 

være en god del av dem.

Ovennevnte tall er 4-sifret, og kan sies å 

inneholde enkelttallene: 3, 3, 7, 3, 33, 37, 73, 

337, 373, og 3373, i alt 1 + 2 + 3 + 4 = 10 tall. 

Spørsmålet er nå:

Hvor mange av disse er primtall?

Før vi bestemmer dette, skal vi se litt nærmere 

på primtall.

Mellom 1 og 20 er det 8 primtall: 2, 3, 5, 

7, 11, 13, 17, og 19. Mellom 1 og 100 er det 25 

av dem, og mellom 1 og 1000 vil vi finne 168 

stykker. Som vi ser blir primtallene mindre 

hyppige jo lengre ut i tallrekka vi kommer. 

Blant de første 10 000 tallene er 12,3 % prim-

tall, og dersom man leter i den første millio-

nen, vil man finne at knapt 8 % er primtall. 

Euklid beviste allerede på 300-tallet f. Kr. at 

det er et uendelig antall primtall.

Hvordan skal vi kunne avgjøre om et tall 

er primtall eller et sammensatt tall? For tall 

under 100 er dette enkelt. Man kan ta i bruk 

det såkalte Erathostenes-soldet. I dette tilfel-

let skriver man opp alle tallene fra 1 til 100. 

Først tar man bort alle tall som er delelige på 

2 (bortsett fra tallet 2), altså alle like tall. Så 

fjerner man de tallene som kan deles på 3 (9, 

15, 21 osv, men ikke 3). Tallene som er delelige 

på 4, er også delelige på 2, og er allerede tatt 

bort, og det gjelder også halvparten av dem 

som kan deles på 5 (10, 20, 30 osv.). Vi tar vekk 

alle de andre tallene i 5-gangen, men ikke 5. 

Slik fortsetter man med 7, 11, 13 osv., helt til 

man ikke kan ta bort flere, og man sitter igjen 

med – primtallene. Dersom tallene 1 til 100 

settes opp i en tabell, kan stykningen gjøres 

ganske rasjonelt. For eksempel organisert i 6 

kolonner (figur neste side).

Primtallene under 100 er altså 2, 3, 5, … 

Vi observerer at bortsett fra 2 og 5 ender alle 

primtallene på 1, 3, 7, eller 9, hvilket betyr at 

primtall større enn 3 gir resten 1 eller –1 når 

tallet divideres med 6.

Primtall-testing
Jeg ser umiddelbart at alle de fire en-sifrede 

tallene i mitt medlemsnummer er primtall. 

Av de tre to-sifrede tallene er to primtall, 

nemlig 37 og 73 (33 er et produkt av 11 og 3 og 

altså  sammensatt). 

Jon Haugstad

Medlemsnummer og primtall
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Hva så med de to tre-sifrede tallene i num-

meret, 337 og 373? Resultatet ovenfor sikrer at 

med unntak av 2 og 3, er alle primtall én mer 

eller én mindre enn et multiplum av 6. Et tall 

som ikke oppfyller dette kravet er ikke prim-

tall. Vi forsøker oss med en test av denne typen 

på de to tre-sifrede tallene: (337–1):6 = 56, og 

(373-1):6 = 62. Dette viser at tallene kan være 

primtall.

En sikker metode for å undersøke om et tall 

er primtall, er å undersøke om tallet er delelig 

med alle tall mindre enn eller lik kvadratrota 

til tallet. Å dividere med større tall enn kva-

dratrota av tallet er hensiktsløst, fordi faktorer 

alltid opptrer i par. Dersom et tall N har en 

faktor som er større enn kvadratrota av N, så 

må faktorens ’partner’ være mindre enn kva-

dratrota.

Det er klart at jo større tall vi ønsker å 

undersøke, jo mer tidkrevende er leteproses-

sen. Det er heller ingen hensikt å dividere på 5, 

siden alle tall som er delelige med 5 slutter på 

0 eller 5.

Vi starter med 337. Kvadratrota av 337 er 

mindre enn 19. Vi må derfor undersøke om 

337 er delelig med noen av primtallene 3, 7, 11, 

13, og 17. Alle divisjonene får svar som ikke er 

hele tall, derfor konkluderer vi: 337 er et prim-

tall! Det samme resultatet får vi når vi sjek-

ker 373. Mitt medlemsnummer har foreløpig 8 

primtall – av 10 mulige (4+3+2+1)

Er hele nummeret 3373 et primtall? Tallet viser 

seg å bestå ’divisjon-med-6-testen’. Kvadrat-

rota til tallet er mindre enn 59. Den siste testen 

krever derfor at jeg foretar 14 dele-operasjo-

ner med alle primtall mellom 3 og 53 (unntatt 

5) som dividender (å dele på 59 er altså ingen 

vits, da dette tallet er større enn kvadratrota av 

3373). Også den siste testen er vellykket, dvs. at 

ingen av regnestykkene ga heltall som resultat. 

Jeg har følgelig i alt 9 primtall i mitt medlems-

nummer! 

Et spørsmål som jeg har lurt på, men ikke 

sjekket, er om det går an å score ’fullt hus’ på 

4-sifrede tall. Altså: Finnes det fire-sifrede tall 

der alle en-sifrede, to-sifrede, tre-sifrede, samt 

tallet selv er primtall. Hvis slike tall finnes hva 

er det minste tallet? Leserne er herved utfor-

dret!

Hva er det som gjør primtall så 
fascinerende?
Det er skrevet mange sider om primtall, og 

det vil fortsatt bli skrevet mange sider. De kan 

bli en besettelse.. Jeg tror en av årsakene til 

dette ligger i at primtallene er så ujevnt fordelt 

utover i tallrekka. De dukker opp her og der, 

uten noe synbart mønster. Avstanden mellom 

dem varierer fra 2 og oppover. Den største 

avstanden mellom to primtall under 2000 er 

34 (1327 – 1361), og denne ’rekorden’ holder 

seg til man nærmer seg 10 000. Jo større prim-

tallene blir, jo mer uforutsigbare og uregjer-

 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 61 17 18
 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36
 37 38 39 40 41 42
 43 44 45 46 47 48
 49 50 51 52 53 54
 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66
 67 68 69 70 71 72
 73 74 75 76 77 78
 79 80 81 82 83 84
 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96
 97 98 99 100  
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lige blir de. De lurer deg konstant, spiller poker 

med ditt intellekt så og si. Det er dette som 

gjør dem så interessante.

Matematikken har i de siste 400 årene utvi-

klet seg med en rivende fart og økende pre-

sisjon. Etter Descartes, Pascal og Fermat på 

1600-tallet, er kravene til bevis blitt absolutte. 

Alt som ikke kan fastslås med 100 % sikkerhet 

blir kalt ’formodning’ eller ’gjetning’. En slik 

formodning er den såkalte Goldbachs formod-

ning. I et brev til kollegaen Leonard Euler  i 

1742, fremmet Christian Goldbach følgende 

påstand: 

Ethvert like tall (2, 4, 6 etc) større enn 2 er 

en sum av to primtall. 

For små tall er dette ukomplisert å kontrol-

lere dette: 4 = 2 + 2; 6 = 3 + 3; 8 = 3 + 5; 

10 = 5 + 5; 12 = 5 + 7 osv. Dataprogrammer 

har verifisert Golbach-gjetningen for alle tall 

inntil en milliard! Men matematikken krever 

bevis, og da nytter det ikke om man kalkulerer 

seg til dommedag.

Til nå har ingen greid å skaffe et slikt bevis. 

I romanen Uncle Petros and Goldbach ś Con-

jecture (anmeldt i Tangenten 1/2002) forteller 

Apostolos Doxiadis om en (oppdiktet?) onkel 

som ble så oppslukt av sine forsøk på å fram-

skaffe et endelig bevis at han ga blaffen i fami-

liens bedrift, sikre inntekter og familie. Han 

oppga en lovende karriere ved prestisjefylte 

universiteter, og satt til slutt alene i sitt lille 

hus, omgitt av bøker, papirer, og tusenvis av 

bønner som han brukte til å lage geometriske 

mønstre med. Onkelen hadde fått kronisk 

primtallsfeber, og døde til slutt av den. 

Tvillingprimtall
En spesiell kategori primtall er de som opptrer 

i par, med kun ett tall mellom seg.

De kalles  tvilling-primtall. 3 og 5 er ett 

eksempel, 71 og 73 er et annet, 1 000 000 000 061 

og 1 000 000 000 063 et tredje. Ofte er tallet 

mellom dem sammensatt av mange faktorer, 

som 72 (2×2×2×3×3).

Blant de 100 første primtall er knapt halv-

parten tvillingprimtall, blant de 1000 første  

(fra 2 til 7919) er en tredel tvillinger. Også 

disse tynnes ut etter hvert. Hvis vi går tilbake 

til medlemsnummeret mitt, kan vi ut fra dette 

lage en ny problemstilling: Hvor mange tvil-

ling-primtall er mine ’medlemsprimtall’ med 

i?

Både 3 og 7 er tvillingprimtall, hvilket gjør 

at vi allerede er oppe i 4. Derimot er det bare 

ett av de tosifrede som tilfredsstiller kriteriene, 

nemlig 73. Verken 337 eller 373 er tvillinger, 

mens det største, 3373 er tvillingprimtall, da 

både 3371 og 3373 er primtall. Poengsum: 6.

Utfordring: Undersøk om det fins fire-

sifrede tall som gir en høyere poengsum.

Hvor mange divisjoner har jeg foretatt for å 
finne ut dette? Ingen. Jeg har nemlig benyttet 
meg av verdens største jukselapp: Internett. 
Der vil leseren finne flere steder der det meste 
om temaet er omtalt. Det mest omfattende 
befinner seg i universitetet i Tennesee, Madi-
son: http://www.utm.edu/research/primes/lists/

small/100000.txt. Her kan du finne de 100 008 
første primtallene fra 2 opp til og med 
1 299 827.

La PC-en gjøre jobben
Som det ble påpekt, avgjøres om tall er prim-

tall best ved faktorisering; d.v.s. ved divisjon 

med mindre primtall inntil roten av selve 

tallet. Selv om vi bruker kalkulator, går det 

med ganske mye tid for hvert tall. Jo større 

tall, jo lengre tid. Det 8-sifrede tallet 62 615 533 
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krever nesten 999 regneoperasjoner før man 

finner ut at det er produktet av de to primtal-

lene 7909 og 7919.

Regnearkprogrammet EXCEL kan være løs-

ningen her. Jeg har selv brukt noen få timer til 

å skrive de 1000 første primtallene nedover i 

B-kolonnen, fra celle B1 til B1000. På A-kolon-

nen bruker jeg bare den første cellen, A1. Der 

plasserer jeg tallet som skal testes. Jeg skal 

arrangere det slik at tallet jeg plasserer i A1 

skal kunne divideres med samtlige primtall i 

B-kolonnen. Da gjør jeg følgende: 

Stiller markøren i celle C1, og ’bestiller’ reg-

neoperasjonen =$A$1/B1, markerer (svartma-

ler) alle cellene i C ned til C1000, trykker på 

’rediger’, ’fyll’ og ’ned’. Nå kan jeg dividere 

hvilket som helst tall som står i A1 på alle tal-

lene i B, og få 1000 svar i C-kolonnen.

Dersom jeg finner ett helt tall nedover i C, 

har jeg funnet to faktorer i tallet: tallet i C, 

og tallet ved siden; i B. Da har jeg påvist at 

det tallet jeg ville sjekke ikke var et primtall. 

Dersom jeg ikke finner hele faktorer i C-kolon-

nen, er tallet et primtall. Med den lista jeg har 

laget, kan jeg bestemme alle primtall helt opp 

til ca. 62 millioner. Utvider jeg lista til å inne-

holde de 2500 første primtallene ( fra 2 til ca. 

22.300, vil jeg kunne avgjøre statusen til alle 

tall inntil 500 millioner!

Regnearket sjekker om tallet 2951 er et 

primtall. Det viser seg ved divisjon med andre 

primtall (kolonne B) at tallet er et produkt av 

13 og 227, og altså ikke primtall.

Primtalljakt  i skolen
kan bli en fornøyelig affære, spesielt hvis man 

iklér det en ferniss av konkurranse. Tall er det 

nok å ta av, fra elevers, læreres eller familie- 

medlemmers alder eller fødselsår, viktige 

årstall i historieboka, eller større tall som  

bil- og telefonnumre, forbrukstall i strøm- og 

vannmålere, bankkontonumre o.s.v. Mulighe-

tene er som primtallene selv – uendelige.

Litteratur
David Wells: The Penguin Dictionary of Curious and 

Interesting Numbers. ISBN 0-14-026149-4

Keith Devlin: Mathematics. The Science of Patterns 

ISBN 0-7167-6022-3

D.N. Lehmer: List of Prime Numbers from 1 to 

10.006.721. Carnegie Institution of Washing-

ton, Publ. No 165.

  A B C
 1 2951 2 1475.5
 2  3 983.666667
 3  5 590.2
 4  7 421.571429
 5  11 268.272727
 6  13 227
 7  17 173.588235
 8  19 155.315789
 9  23 128.304348
 10  29 101.758621
 11  31 95.1935484
 12  37 79.7567568
 13  41 71.9756098
 14  43 68.627907
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Populærmatematikk for barn og ungdom
Det er mange måtar å vekke interesse og entu-

siasme for matematikk på. Om ein ikkje vinn 

fram med tradisjonell klasseromsundervisning 

med lærebøker og oppgaveløysing, kan ei fan-

tasifull og meir personleg populærvitskapleg 

tilnærming kanskje vere nøkkelen til det mate-

matiske rommet som finst i alle. Lærebøker er 

ein eigen sjanger kor forfattarane sjeldan slår 

seg laus frå den tvangstrøya som læreplan og 

tradisjonell undervising representerer. Det er 

iallfall sjeldan å sjå at lærebokforfattarar kan 

slå ut håret og vise entusiastisk formidlings-

iver frå tallverda slik Eirik Newth har gjort i si 

nyaste bok.

Ein blir fanga inn alt på framsida av dei 

spenstige undertitlane boka har fått: Wiener-

brødets hemmelighet, keiserens kode og presiden-

tens håndtrykk. 

’Wienerbrødets hemmelighet’ – kva er no 

det? Søtt og godt er det, men går det an å 

spinne matematisk tekst ut av eit wienerbrød? 

Jo da. Det er butterdeigen sjølvsagt. Det er den 

som gir dei flortynne flaka som smuldrar så 

lett av sprøsteikte wienerbrød. Dette er kjevla 

og bretta, kjevla og bretta lag av butterdeig. 

Newth kjevlar og brettar 10 gonger, og da blir 

det (to i tiande) = 1024 lag med deig. Og kor 

mange deig-brettingar må det til for å få ein 

million lag eller ein milliard lag? Det er ein av 

dei artige oppgåvene i denne boka.

Undertitlen ’Keiserens kode’ siktar til Julius 

Cæsar sin kode for kryptering av tekstmel-

dingar ved parallellforskyving av det latinske 

alfabetet eit bestemt antall plassar. Dette er 

ein gjengangar i alle bøker om kryptografi, eit 

emne som bør interessere mange i desse SMS-

meldingstider. Med Cæsar-eksemplet som 

utgangspunkt får den entusiastiske forfattaren 

fanga lesaren til å kaste seg over enkel kvar-

dagskryptering. Oppgave 4 (side 13) går ut på 

å finne namnet på jenta som forfattaren var så 

forelska i i sjetteklassen. Koda ser namnet slik 

ut: ÅXWN NURØJKNÅQ. Men kor mange 

plassar må alfabetet parallellforskyvast om 

Eirik Newth
Tallenes verden. Wienerbrødets 
hemmelighet, keiserens kode og 
presidentens håndtrykk.
Illustrert av Anders Kaardahl

Vitenskapsbiblioteket 
Gyldendal Tiden 2002
48 sider, rikt illustrert
ISBN 82-478-0536-7
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dette skal bli eit vakkert todelt jentenamn? Og 

når fasitsvaret er «Det vil jeg ikke si bort!», så 

berre må du jobbe med å knekke koden. Så no 

veit eg svaret, eg òg, – men eg vil heller ikkje 

seie det bort! Eit artig pedagogisk triks eg har 

til gode å sjå i ei ’godkjent’ lærebok.

’Presidentens håndtrykk’ – er det matema-

tikk i handtrykk òg? Ja, Newth får noko ut 

av dette også. Det kan henge slik i hop: Uan-

sett alder så har lesaren sikkert handhelsa på 

mange vaksne personar. Minst ein av dei har 

sikkert handhelsa på ein lokalpolitikar. Alle 

lokalpolitikarar med respekt for seg sjølv har 

handhelsa på ein stortingspolitikar. Alle stor-

tingsfolk har helsa på kongen. Og kongen har 

handhelsa på presidenten i USA. No er George 

Bush jr. så fersk i stolen at kong Harald kan-

skje ikkje har helsa på han enno, men han har 

iallfall helsa på nokon som har helsa på Bush. 

Såleis er da lesaren av denne boka berre fem 

eller seks handtrykksnivå frå jordas mektigaste 

mann. 

Meir handtrykksmatematikk blir det fort av 

dette. Om ein tenkjer seg at alle dei involverte 

i ei handhelsingskjede har tatt i handa til 50 

andre menneske, så vil ’dine’ 50 bli forbundne 

med den andre handhelsaren sine 50 kvar gong 

du tar ein ny person i handa. Så eit handtrykk 

med ein ny person blir da eit slags symbolsk 

samband mellom 50 × 50 = 2500 personar. 

Slik Newth tenkjer seg dette, blir tallet på dei 

symbolske sambanda mellom handtrykkarane 

i kjeda frå deg til presidenten 50 × 50 × 50 × 

50 × 50 × 50 = 15 625 000 000, altså godt over 

femten milliardar. Det blir over det doble av 

verdas samla folketall i år 2002. Her må det 

nok vere overlapping!

Tallenes verden er stappfull av slike meir og 

mindre tankevekkande eksempel på matema-

tikk i kvardagen. Ulikt vanlege lærebøker som 

skal avspegle ein læreplan og eit pensum, med 

oppgaveterping og differensieringstenking, kan 

ei slik populærvitskapleg bok om tall berre 

boltre seg i dei mest fantasieggande emna eller 

i dei emna som forfattaren har eit entusiastisk 

forhold til, enten det er sirkelkonstanten p si 

historie (’Evigheten i en tallerken’ har Newth 

funne på som tittel på kapitlet om p), tallsys-

tem (’Slik teller man i tegneserieland’) eller det 

firedimensjonale universet (her er astrofysika-

ren Newth på heimebane).

Boka er illustrert av fargeteikningane til 

Anders Kaardahl. Desse utgjer eit fantasi-

pirrande krydder til teksten. Men dei gammel-

egyptiske rumpetrolla på side 10 er veldig rare. 

Dei liknar iallfall ikkje på dei norske rum-

petrolla eg fanga i froskedammane i gamle 

dagar. Men det er kanskje ikkje teiknaren si 
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skyld? Kanskje var rumpetrolla til froskane i 

det gamle Egypt annleis enn dei norske fros-

kane sine rumpetroll?

Eit par små kritiske merknader. Den første 

er typografisk. Dei mange små sjokkrosa tekst-

boksane med kvit skrift og brunt mønster er 

ikkje lette å lese. Ein annan farge eller ein 

større og tydelegare skrifttype kunne ha gitt 

bokstekstane ein betre skjebne. 

Det finst ein del formuleringar i boka som 

ikkje ville ha vore bra i ei lærebok. Eg ville 

heller ha skrive ’areal av ei kuleflate’ (rosa-

boksen på side 31) og ikkje ’arealet av ei kule’ 

som jo er eit romlegeme. Men det er vel slikt 

som er greitt å akseptere i ei kjapp og artig 

populærbok, kor entusiasme og glød er vikti-

gare enn presisjonsnivå. Derfor blir det heilt 

OK når Newth skriv: «Det finnes to typer tall: 

partall og oddetall». (s. 24). Hadde dette vore 

ei lærebok, er eg viss på at konsulentane ville 

ha pukka på at det måtte stå: «Det finnes to 

typer heile positive tall, partall og oddetall». 

Men i ei bok av denne typen blir fresen i tekst 

og tankeflukt ramma om ein skal ha maksi-

malt presisjonsnivå. Så eg syns forfattar Newth 

og fagkonsulentar Nils Voje Johansen og Arne 

B. Sletsjøe har gjort eit rett valg her.

Oppgåvene i boka er fåtallige, men artige. 

Men den siste oppgåva i boka (nr 7 s. 37: «Finn 

forbindelsen mellom Kjersti Holmen og John 

Wayne.») skiller seg negativt ut. Den er av 

ein type som krev tilfeldig spesialkunnskap og 

ikkje logisk eller matematisk forståing og er 

såleis egna til å få lesaren til å føle seg utanfor 

eller dum, og det var vel ikkje hensikten til for-

fattaren? 

Det er veldig positivt at det kjem ut popu-

lærvitskaplege mattebøker laga av norske for-

fattarar. Det er både Ånden i blekkhuset av 

Ellingsrud/Strømme (Pax 2002, sjå omtale i 

Tangenten 2/2002) og denne boka gode eksem-

pel på. Og når resultatet er såpass vellykka som 

Tallenes verden, er det berre å håpe at poten-

sielle lesarar vil oppdage denne artige vesle 

boka.

Eg har tenkt litt på kva for alderssegment 

denne boka bør anbefalast til. Teksten er friskt 

og enkelt skriven, slik at ti-elleve-åringar bør 

få med seg ein god del. Sjølv hadde eg ei bruk-

bar lesaroppleving, og eg er ein godt vaksen 

ungdom, bestefar til tre som eg er. Sett frå ein 

lærarsynsvinkel er det flott å ha ein del slike 

bøker liggande for å hente litt inspirasjon og 

entusiasme frå. Eg vil ha meir av same slaget!

Åke Jünge, Levanger vidaregåande skule
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Jentelaget Hoppsa sin volleyballcup
Det skal være ein cup, det vil sei at det er berre 

det laget som vinn kampen som går videre i 

cupen. Dersom eit lag ikkje har nokon å spele 

mot får laget walkover. Cupen er over når det 

er eitt lag igjen, som er vinneren av finalen. 

Husk at i volleyball blir det aldri uavgjort i en 

kamp.

Dersom det er 8 lag med i cupen vil det 

i 1. runde arrangerast 4 kamper, 2. runde 2 

kamper og i 3. runde er det finale. 

Er det 7 lag med i cupen, må eitt lag få 

walkover i 1. runde. 

• Kor mange kamper må jentelaget Hoppsa 

arrangere da?

• Kor mange lag kan jentelaget 

Hoppsa ha med i cupen, dersom 

det ikkje skal bli walkover 

på nokon lag?

• Kor mange kamper må spelast før eit lag 

vinn finalen dersom det er 25 lag med i 

cupen?

• Kor mange kamper må spelast før eit lag 

vinner finalen dersom det er n lag med i 

cupen?

• Eit lag er heldig og fått walkover 6 ganger 

og spelar sin første kamp i finalen. Kor 

mange lag starta?

• I kva runde er det walkover når det startar 

9 lag? Kva med når det startar 11 lag eller 

12 lag i cupen?

• Kor mange lag må i alle fall starta i cupen, 

dersom det blir walkover i 2. og 6. runde?
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Caspar Forlag
Postboks 2966 Landås · 5825 Bergen  post@caspar.no · www.caspar.no

Anne Fyhn:  
Snø – ski – geometri 

Kompendium / Pris: 100,– 

«Barn lærer ved bruk av alle sansar og gjennom å 
bruke kroppen aktivt» (L-97)

Ved Høgskolen i Tromsø har studentane fått oppgåva
«Skisser et undervisningsopplegg for grunnskolen 
der dere bruker snø eller ski for å utvide elevenes 
begrepsforståelse i geometri. Dere velger klassetrinn 
selv.»

Her er nokre av tekstane studentane laga, med konkrete idear og erfaringar frå utprøving. 
Til saman dekker dei alle klassetrinn i grunnskulen.

Ingrid Olsson: 
Tenk kreativt 

Kopieringsoriginaler / Pris: 395,– for kvart hefte

Dette er to hefter med til saman 200 små grublisar eller tankestrekkjarar som kan 
brukast på små- og mellomtrinnet. Oppgåvene har eïn kort tekst (som kan lesast 
høgt) og ein illustrasjon.

Nr 32: 

Eva har 9 klistremerker.

Hun bytter bort 2 store mot 5 små.

Hvor mange klistremerker har hun da?

Heftene blir klar i september 2002
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Landslaget for 
matematikk i skolen
Adresse:
Landslaget for matematikk i skolen
Boks 2919, Landås
N-5825 Bergen
lamis@hib.no  ·  www.lamis.no
Postgiro: 7878 0500882  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 
Anne Gunn Svorkmo, Trond-
heim
Mona Røsseland, Samnanger

Fra grunnskolens 
ungdomstrinn 
Erling Friedmann, Sverresborg 
ungdomsskole
Lisbeth Karlsen, Tønsberg

Fra videregående skole
Bjørg Johansen, Trondheim
Helge Flakstad, Horten

Fra høyskole/universitet
Ingvill Holden, Trondheim 
(leder)
Kristian Ranestad, Oslo

Medlemskontingent for 2001
Skole/institusjon 500,–
Enkeltmedlem 275,–
Husstandsmedlem 150,–
Studenter 200,–

Tangenten inngår i kontingen-
ten. (Gjelder ikke husstands-
medlemmer.)

ÅRSMØTET I LAMIS

Nordfjordeid, lørdag 10.08.02

Det møtte 33 stemmeberet-
tigede.

STYRETS ÅRSBERETNING 
2001– 2002

Styret har bestått av:

Fra grunnskolens barnetrinn:

Mona Røsseland, Samnanger 
Arne Gravanes, Trondheim 
(nestleder) 
Varamedlem: Guro Sørhus 

Lohne, Vestfold 

Fra grunnskolens ungdoms-
trinn:

Lisbeth Karlsen, Tønsberg 
Gerd Nilsen, Brumundal 
Varamedlem: Grete Tofteberg, 
Østfold

Fra videregående skole:

Helge Flakstad, Horten 
Bjørg Johansen, Trondheim 
(leder) 
Varamedlem: Harald Solbak-
ken, Stavanger

Fra høyskole/universitet:

Kristian Ranestad, Oslo 
Ingvill Holden, Trondheim 
Varamedlem: Tone Bulien

Valgkomite:

Svein H. Torkildsen, Kr.sand 
Gunn Heidi Skaug, Bodø 
Gunnar Nordberg, Oslo 
Varamedlem: Tone Dalvang, 
Kr.sand

Medlemmer råd/utvalg:

Norsk matematikkråd:  
Helge Flakstad 
Styringsgruppen for  
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Sophus Lie konferansesenter:  
Henrik Kirkegaard

Styremøter:

Styret har vært samlet til to 
møter:

22. september 2001 
19. januar 2002

Arbeidsutvalgsmøter:

Arbeidsutvalget har hatt fem 
møter, inkludert ett møte med 
RENATE. Referater fra disse 
møtene er protokollført.

Medlemstallet:

Medlemstallet per 22.06.02: 
1512

Matematikkens dag:

Matematikkens dag ble gjen-
nomført i uke 6 med stor 
suksess. Etterspørselen etter 
matematikkheftet har vært 
stor, noe som igjen har ført til 
at medlemstallet er fordoblet. 
Det er solgt 530 hefter i tillegg 
til de som er sendt vanlige 
medlemmer.

I forbindelse med matematik-

kens dag ønsket Texas Instru-
ments å bidra med 100 kalku-
latorer. Det ble derfor utlyst 
en konkurranse, der premien 
var et klassesett med kalku-
latorer. Resultatet ble at 67 
skoler sendte inn bidrag og tre 
av skolene ble trukket ut som 
vinnere.

Fra matematisk institutt ved 
UiO har Lamis fått tilsendt 
en fin samling med avisutklipp 
fra landets aviser i forbindelse 
med skolens matematikkdag 
og Abel konkurransen, som 
viser at interessen for dagen 
har vært stor. 

RENATE

Det har i løpet av året vært 
et møte angående samarbei-
det med RENATE, og av de 
punktene som ble tatt opp 
på forrige årsmøte er produk-
sjonen av matematikk koffer-
ten som elevbedrift gjennom-
ført ved Eberg skole i Trond-
heim. Det ble laget og solgt 10 
kofferter.

Modellen for spredning av 
kompetanse, der lokale perso-

ner tilbys kurs gjennomføres til 
høsten. Ti Lamis-medlemmer 
er invitert og har sagt ja til 
et tredagerskurs med oppføl-
ging ved NTNU den 11. til 13. 
september. Kurset arrangeres 
i samarbeid med Skolelabo-
ratoriet for matematikk, natur-
fag og teknologi, og det nye 
Nasjonalt senter for mate-
matikk i opplæringen. Ingvill 
Holden skal holde kurset.

Medlemstallet har økt betyde-
lig i løpet av det siste året på 
grunn av matematikkens dag, i 
forbindelse med kurs, og gjen-
nom den vervekampanjen som 
ble gjennomført etter siste års-
møtet. Arbeidet med å få flere 
medlemmer vil fortsette i for-
bindelse med ulike kurs som 
lokallagene og medlemmer av 
Lamis arrangerer.

Matematikkrommet

Klasseromprosjektet ved 
Hovinhøgda skole har vart i 
fire år og interessen og spred-
ningseffekten har vært og er 
stor. Det er nedlagt mye dug-
nadsarbeid og mange organi-
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sasjoner har bidratt. Matema-
tikkromprosjektet på 
Hovinhøgda skole avsluttes 
1.8.2002. Det er produsert 
en egen presentasjonsvideo 
av matematikkrommet. Det er 
også laget et hefte som beskri-
ver rommet og mye av det 
som er gjort er også lagt ut på 
nettet. 

Lokallag

Det er i løpet av året forsøkt 
å få medlemmer til å danne 
nye lokallag uten at det har 
lyktes helt, men det er etablert 
et interimstyre i Vestfold og de 
regner med aktivitet til høsten.

De lokallagene som har vært 
aktiv tidligere har opprettholdt 
sin aktivitet og gjennomført 
en del samlinger i løpet av 
året. Spesielt i forbindelse med 
matematikkens dag.

Leirskole

Arbeidet med matematikkleir-
skole i Nordfjordeid fortsatte 
med en serie 
informasjonsmøter/kurskvelder 
i de nærliggende regionene. 

Det har ikke vært avviklet noen 
leirskole i 2001 eller 2002. 

Kommentarer fra årsmøtet til 
årsmeldingen

Sponsorene må nevnes både 
i forbindelse med matematikk-
rommet og matematikkdagen.

Sommerkurset må nevnes i 
åreberetningen. Årsmøtet 
hadde spesiell ros til heftet 
som ble utarbeidet i for-
bindelse med matematikkens 
dag.

HANDLINGSPLAN FOR 
2002/2003

Matematikkens dag

Det er planlagt at matema-
tikkens dag skal arrangeres i 
februar 2003. Et nytt matema-
tikkhefte vil bli utarbeidet av 
personer som er knyttet Høg-
skolen i Sør-Trøndelag, avd. 
for lærerutdanning og tegn-
språk.

Lokallag

Arbeidet med å øke medlems-

massen fortsetter, og et av 
målene vil være å få til flere 
lokallag og øke aktiviteten i 
eksisterende lokallag. Det utar-
beides en startpakke for opp-
start av lokallag med forslag 
til vedtekter, kurstilbud og øko-
nomistøtte. Det utvikles en 
pedagogisk velkomstgave til 
nye medlemmer.

Samarbeidspartnere

Kontakten med naturlige sam-
arbeidspartner som KUF, 
RENATE, NIF, dtet nye nasjo-
nale senteret for matematikk 
i opplæringen ved NTNU i 
Trondheim og ulike organisa-
sjoner videreføres og utvides 
i den grad det er naturlig og 
ønskelig. Det bør utarbeides 
samarbeidsavtaler.

Samarbeid med Hovinhøgda 
skole om fortsatt spredning av 
matematikkrommet, via kurs 
og salg av video.

Leirskole 

Arbeidet med leirskoleopplegg 
i Nordfjordeid legges på is, 
men det skal arbeides med 
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tilsvarene opplegg som kan 
brukes på andre leirskoler.

Styret må sørge for bedre syn-
liggjøring av LAMIS i den sko-
lepolitiske debatten.

Medlemsavgift

Styret foreslår medlemsavgif-
ten endret til:

300 kr m/Tangenten 
150 kr for husstands- 
medlemmer 
200 kr for studenter 
m/Tangenten 
550 kr for skoler/institusjoner 
m/Tangenten

Godkjent etter litt debatt om 
studentprisen. De nye prisene 
gjelder fra 1/1/2003.

Sommerkurs

Neste års kurs legges til Trond-
heim i begynnelsen av august.

Årsmøtet hadde ingen inn-
sigelser mot intensjonen om 
at sommerkurset holdes annet 
hvert år i Nordfjordeid, og de 
andre årene til ulike steder 
rundt om i landet. Tidspunkt 

ble drøftet, og de fleste gikk 
for at august var best.

Valg av styre- og varamed-
lemmer

Styreleder:  
Ingvill M. Holden, Trondheim 
Høyskole/universitet

Styremedlemmer: 
Bjørg Johansen, Heimdal 
Videregående skole 
Erling Friedmann, Sverresborg 
ungdomsskole 
Anne Gunn Svorkmo, Trond-
heim, barnetrinnet

Valg av ny valgkomité

Valgkomiteen tok gjenvalg, 
men valgkomiteens leder 
mente at til neste årsmøte 
burde det være en vedtekts-
endring om valg av valgkomité.

Komiteen er:  
Svein Torkildsen, Gunn Heidi 
Skaug, Gunnar Nordberg

Eventuelt

Grete Tofteberg etterlyste stoff 
og hjelp til hjemmesida. Hun 
fortalte at forumet er mest 

besøkt, og vi ble oppfordret til 
å delta der, komme med inn-
spill og sende gode lenketips.

Grete fikk mye ros og stor 
applaus fra årsmøtet for sin 
innsats.

Mona Røsseland
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Jeg takker ydmykt for tilliten 
dere har vist meg ved å velge 
meg til leder av LAMIS. Jeg 
skal prøve å gjøre meg tilliten 
verdig. Som nyvalgt leder har 
jeg mange tanker og ambisjo-
ner på LAMIS vegne. Jeg skal 
løfte fram noen av dem alle-
rede nå. 

Siden vi nå er en organisasjon 
med et betydelig antall med-
lemmer, er det vesentlig at vi 
synes i den offentlige debatten 
om matematikk og matema-
tikkdidaktikk. Vi må stå fram 
med klare standpunkter fra 
engasjerte matematikklærere 
på alle nivå i utdanningsløpet. 
Vårt overordnede og felles 
mål er å heve kvaliteten på 
matematikkundervisningen. 
Dette er samtidig det over-
ordnede målet for Nasjonalt 
senter for matematikk i opplæ-
ringen, der jeg fra 1. august 
fungerer som faglig leder. Ved 
å ha en slik dobbeltrolle, 
mener jeg å kunne bidra til å 
synliggjøre LAMIS i det offent-
lige rom. Det kan selvsagt 
være mange meninger om hva 

som er god matematikkunder-
visning, men vi er i alle fall 
enige om at matematikkunder-
visningen er god når elever og 
studenter er glad i faget og 
gleder seg til timene. Vi vil 
arbeide for en matematikk som 
er god for alle, men samtidig 
være bevisst på å få fram 
talentene. Vi kan også være 
enige om at hvis elever og 
studenter skal synes at mate-
matikk er gøy, så må lærerne 
synes det er gøy. Der har 
vi allerede en god tradisjon 
i LAMIS. Gjennom våre som-
merkurs har vi et felles 
møtested der lærere kommer 
sammen og har det moro med 
matematikk. Vi lærer av hver-
andre, og lærere og forskere 
knytter sterke bånd mellom 
fagdidaktisk teori og klasse-
romspraksis. 

Her kommer den første av 
mine målsetninger som leder 
i LAMIS. Jeg vil arbeide for 
at mange flere lærere skal få 
sjansen til å ta del i slike 
opplevelser. Det skal skapes 
faglige og fagdidaktiske møte-

plasser, der en skal kunne få 
inspirasjon og mot til å gjen-
nomføre spennende 
matematikkopplegg og aktivi-
teter med egne elever. Dette 
skal skje gjennom opprettelsen 
av mange lokallag, spredt 
over hele landet. På årsmøtet 
besluttet vi at det skal lages en 
startpakke for lokallag i LAMIS. 
Den skal inneholde en beskri-
velse av selve organiseringen 
og styringen av et lokallag. 
Men minst like viktig er det at 
lokallagene skal tilbys et akti-
vitetesprogram, med forslag til 
kurs, diskusjonskvelder, erfa-
ringsutveksling og så videre, 
der vi også skal tilby kurs-
holdere og innledere, og ikke 
minst penger til å gjennomføre 
programmet. 

Gjennom opprettelsen av 
lokallag kommer den andre av 
mine målsetninger. LAMIS skal 
vokse seg stort. Vi skal spre 
oss som ringer på vann! Det 
skal være regelen og ikke unn-
taket, at en lærer som undervi-
ser i matematikk er medlem av 
LAMIS. Da er det viktig at de 

Lederen har ordet
Ingvill M. Holden
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som er medlem, føler at de 
får noe igjen for det. De 
faglige inspirasjonsmøtene, og 
fellesskapsfølelsen ved å møte 
andre entusiastiske lærere, er 
det viktigste. Det skjer gjen-
nom lokallagsmøter og som-
merkurs. I tillegg kommer Sko-
lenes matematikkdag, som jeg 
ønsker at alle skoler skal gjen-
nomføre i uke 6 hvert eneste 
år. LAMIS vil sende ut hefter 
med nye og fullstendige opp-
legg for en hel dag med mate-
matikkaktiviteter hvert eneste 
år. Årets matematikkdag var en 
stor suksess som ble svært 
synlig i lokalavisene og etterlot 
et positivt inntykk av at det 
er mange flinke matematikklæ-
rere i norsk skole. Neste år 
skal enda flere skoler og enda 
flere barn få være med på 
dette. Jeg håper også at flere 
lærere vil dele sine gode ideer 
og erfaringer ved å skrive i 
Tangenten. Her har vi en flott 
mulighet til å nå hverandre, 
siden Tangenten samtidig er 
vårt medlemsblad. 

Den tredje av mine målsetnin-

ger, og den siste jeg skal ta 
fram i denne omgang, er at alle 
skoler skal ha en solid samling 
av matematikkutstyr. Det skal 
være like selvfølgelig å bruke 
penger på matematikkmateriell 
som på materiell til kunst og 
håndverk eller andre praktiske 
fag. Alle har fordeler av å kon-
kretisere matematikken. Dette 
gjelder ikke bare i småskolen, 
men hele veien gjennom 
skolen. Mange mister taket på 
matematikken allerede i 3. og 
4. klasse, for da tar symbolene 
overhånd, og lenken mellom 
konkret og abstakt uttrykks-
form forsvinner for dem. Bruk 
av konkreter gir dessuten helt 
andre muligheter for gode dis-
kusjoner og matematikksam-
taler. Her har LAMIS-medlem-
mer vært med på å utvikle 
ideer gjennom matematikkrom, 
matematikkoffert og matema-
tikkryggsekk. Disse ideene 
skal spres og deles med 
andre.

Siden dette er det første num-
meret av Tangenten i dette 
skoleåret vil jeg avslutte med 

å ønske alle sammen lykke i 
møte med elevene! Lærerens 
rolle er uten tvil den viktigste 
for god læring.
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Motivert for matematikken !
Glimt fra LAMIS SOMMERKURS 2002 
Sophus Lie konferansesenter, Nordfjordeid

Fra en forsiktig start i 1997 har 
LAMIS vist sin berettigelse og 
vokst til en slagkraftig organi-
sasjon med over 1500 med-
lemmer. Hvem hadde våget å 
håpe på en slik utvikling da det 
første interimstyret for LAMIS 
ble konstituert – nettopp her 
på Sophus Lie konferansesen-
ter august 1997?

Årets tema motivasjon er et 
viktig stikkord i skolenorge på 
alle trinn i utdanningsløpet, 
ikke minst innenfor matema-
tikkfaget. Sommerkursenes 
viktigste oppgave er å moti-
vere, gi tips og faglig påfyll 
som kan anvendes på ulike 
trinn i skolehverdagen. Positiv 
erfaringsutveksling i en ramme 
av sosiale aktiviteter gjør disse 
kursdagene unike. Kurset i år, 
fra 7.–11. august, med ca. 70 
påmeldte deltakere, inneholdt 
en spennende blanding av ple-
numsforelesninger, verksteds-
økter og sosiale aktiviteter – 
bl.a. fjelltur i sene kveldstimer 
og tur til Briksdalsbreen i Olde-
dalen.

Plenumsforedrag 
’Tall satt i system’

– åpningsforedraget av Chris-
toph Kirfel slo an tonen. Et 
dypdykk i ukjente deler av 
matematikkhistorien fra Yin og 
Yang i Kina flere tusen år 
før Kristus til 2-tallsystemet 
som bl.a. anvendes i moderne 
datateknologi. Kineserne 
hadde en dualistisk oppfatning 
av menneskene og verden, 
f.eks. negativ–positiv, passiv–
aktiv, mannlig–kvinnelig, mot-
tagende–skapende osv. og 
dette ble symbolisert og utnyt-
tet til anvendelse og tolkning 
på menneskers framtid og på 
utfallet av viktige valgsituasjo-
ner i menneskenes liv. Chris-
toph var også innom slekts-
forskning og viste oss at hver 
enkelt person i slektstreet er 
karakterisert av ett bestemt 
nr. som bestemmer personens 
plass i slekten. Figuren på 
neste side viser systematikken 
i denne oppbygningen.

Vi ser at menns nr. alltid er par-
tall, kvinners nr. er oddetall. Vi 
ser også:

Farnr = 2×barnnr

Mornr = 2×barnnr + 1

Finn ut følgende: Hvilket nr i 
slektstreet har personen ’F’, og 
hvordan er Jeg (J) i slekt med 
vedkommende?

 J M M M F
 1 3 … …

’Mentorer og teknotek for 
jenter og matematikk.’ Erfarin-
ger fra et prosjekt, (Minerva) 
– var temaet i Helga Fianes 
plenumsforedrag. Med 
utgangspunkt i erfaringer fra 
Myra skole i Aust-Agder ga 
Helga tips om hvordan mento-
rer kunne skaffes. (En mentor 
er i denne sammenheng en 
kvinnelig rollemodell med real-
faglig bakgrunn som i tillegg 
har en positiv holdning til å for-
bedre jenters innstilling til real-
fagene.) 

Ulike strategier ble løftet fram 
– organisasjonene NITO og 
NIF var viktige samarbeids-
partnere, og mentorene ble 
hentet fra varierte yrkes-
grupper som arkitekter, land-
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skapsarkitekter, Telenor, Sta-
tens Vegvesen, Energiverket, 
ingeniører, lærere i vgs, mm. I 
Midt-Norge som i flere år har 
arbeidet med Minerva-prosjek-
tet ble mentorer skaffet ved å 
sende brev hjem til elevenes 
mødre, tanter og bestemødre. 
Helga redegjorde videre for 
hvordan kontakten mellom 
elev og mentor var organisert i 
deres område og understreket 
viktigheten av jevnlig erfarings-
utveksling innen mentor-grup-
pen.

Plenumsforedraget fredag 
hadde tittelen: ’Niels Henrik 
Abel og lemniskaten’ (se også 
side 2) og her tok Nils Voje 
Johansen oss med fra Kepler, 
via Cassini og Bernoulli, frem 
til Niels Henrik Abel, vår stør-
ste matematiker, som dess-
verre fikk leve så altfor kort. 
Med utgangspunkt i ulike kje-
glesnitt ledet Nils oss gjennom 
historien på en pedagogisk og 
elegant måte slik at de langt 
fleste hang med både på his-
torikk og matematikk. Lem-
niskaten er et kjeglesnitt med 

form som et uendelig-tegn (•) 
og er et av mange såkalte 
’smultring-snitt’. Finn ut hvilke 
former snittet kan ha om en 
smultring overskjæres av ulike 
plan? Abel er mest kjent fordi 
han fant ut og beviste at det 
ikke er mulig å løse den gene-
relle femtegradsligning ved rot-
utdragning – men dette er mer 
komplisert matematikk. Se for-
øvrig illustrasjonen på omsla-
get av dette bladet – der er 
femtegradsligningen og lem-
niskaten.

Fredagens neste økt, også i 
plenum, var en paneldebatt 
om matematikkundervisning 
og overgangen mellom 
grunnskole og videregående 
skole. Hvordan vil du stille deg 
til følgende påstander som ble 
reist i debatten:

· vanskelig å stimulere de 
flinke!

· svært mange elever forstår 
svært lite

· lærebøkene har for mange 
åpne oppgaver

Farfar Farmor Morfar Mormor
4 5 6 7

Far Mor
2 3

Jeg
1

· elevene sitter ikke stille

· ferdighetene i algebra er 
små fordi vi øver for lite

· ønsker vi 2-års obligatorisk 
matematikk i vgs?

Debatten viste klart at over-
gangsproblemene er et sam-
mensatt problem og må angri-
pes med ulike virkemidler. 
Elevene både i grunnskole og 
videregående skole er ulike, 
som en blomstereng med 
både gras, ugras og ulike 
blomstertyper, men nettop 
mangfoldet og variasjonen gir 
blomsterengen sitt unike sær-
preg.

Morten Blomhøj, fra Roskilde 
Universitetscenter tok lørdag 
opp temaet: ’Didaktiske 
muligheder og vanskelighe-
der ved integration af IT i 
matematikundervisningen.’ 
Han presenterte en grundig 
analyse av muligheter og 
vanskeligheter som møter en 
når IT skal integreres i 
matematikkundervisningen. 
Hvilke krefter påvirker bruken, 
hvilke virksomhetstyper er 
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karakteristisk – og hvordan 
adskiller disse seg fra tra-
disjonell matematikkundervis-
ning? Med utgangspunkt i flere 
eksempler der vei/fart/tid og 
akselerasjon/retardasjon står 
sentralt avdekkes overras-
kende resultater og vi får et 
klart bilde av at regnearket 
som IT-verktøy er et hen-
siktsmessig hjelpemiddel i 
denne typen modelleringsfor-
søk. En vellykket integrasjon 
av IT i matematikk-undervis-
ning krever at lærer har viten 
om både IT, matematikk og 
didaktikk.

Verkstedsøktene

med varighet 1,5 time var 
stedet for matnyttige tips og 
opplegg til glede i skolehver-
dagen. 18 ulike tilbud fordelt 
på 4 økter ga rikelig bredde 
og aktiviserte deltakerne til 
praktisk arbeid, eksperimente-
ring, problemløsning, databe-
handling og til kreativ tanke-
virksomhet. Deltakerne jobber 
som regel gruppevis og kan 
utveksle idéer og erfaringer på 
vei mot målet.

Noen smakebiter:

Tone E. Bakken:  
Elevaktiviserende metodikk – 
samarbeidslæring.

Lenker – elevene skal bli kjent 
med ulike steg i løsningspro-
sessen i f.eks. ligninger med 
brøk. En ferdig løst brøkopp-
gave klippes av lærer opp i 
mange lapper som hver viser 
en linje av løsningsforslaget.

organisering – elevene sitter to 
og to,

· ligningen (oppgaven) 
legges foran dem på 
bordet

·  de oppklippete lappene 
fordeles likt mellom elev-
ene og holdes skjult for 
medelev.

· den eleven som mener å ha 
første steg i løsningspro-
sessen legger denne lapp 
ned, så legges neste osv.

· Når alle lappene er utplas-
sert og hele løsningspro-
sessen er avdekket kan 
justeringer i rekkefølgen 
foretas og elevene drøfter 

og begrunner de ulike steg 
og kommenterer de regler 
man benytter underveis. 

Metoden egner seg godt til 
å bevisstgjøre løsningsproses-
sen også i andre typer alge-
brauttrykk med brøker, paren-
teser o.l. Husk at ulik vanske-
lighetsgrad kan aktivisere flere 
elever innenfor klassen.

Ingvild Holden:

’Hvordan stimulere de flinke 
elevene?’ Mange lærere 
uttrykker at de flinke elevene 
er et ’problem’. Dette para-
doks krever sin løsning – de 
flinke må gies utfordringer – de 
må få noen nøtter å knekke, 
som krever innsats. Ingvild ga 
oss noen eksempler.

Hanois tårn: Her viser vi til 
beskrivelse/omtale gitt i tema-
nummeret om spill i Tangenten 
nr. 2/2001 side 16–17.

Tangram: Dette er et gammelt 
kinesisk puslespill, som omta-
les av flere matematikere, og 
består av 7 brikker av spesiell 
form.
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Tangrammet gir utgangspunkt 
for en uendelig rekke av pro-
blemstillinger, her er en: Hvor 
mange ulike konvekse figurer 
kan du bygge når alle 7 brikker 
skal brukes? (konvekse vil si 
at du aldri har innspringende 
hjørner) Ingvill synliggjør at 
selv enkle utgangspunkt kan 
romme et utall av problem-
stillinger, også for de flinke 
elevene.

Torgeir Onstad : ’Tesselering’ 
var et verksted av eksperi-
mentell karakter som gikk over 
to økter. Tesselering vil si å 
dekke en flate med plane brik-
ker (fliser) uten at hull eller 
overlapping oppstår. I vår økt 
begrenset vi oss til bare å 
bruke brikker som var regu-
lære mangekanter med like 
lange sider.

Mønsteret vi bygde opp av 
plastbrikker som kunne hektes 

sammen skulle i tillegg være 
semiregulært dvs. ulike man-
gekanter, men krav om samme 
hjørnekonfigurasjon overalt. 
Vår hovedutfordring var å 
avgjøre hvilke hjørnekonfigura-
sjoner (hvilke typer mangekan-
ter som møtes i et hjørne) som 
er tenkelige og videre hvilke av 
disse som kan realiseres.

Spennende og eksperimentelt 
arbeid og utmerkede aktivite-
ter i skolen. Vil du vite mer 
om tesselering, se i Tangenten 
4/1995 side 30–38 hvor Chris-
toph Kirfel og Grethe Nina 
Hestholm har en artikkel som 
gir en grundig innføring i tes-
selering.

Det sosiale liv

på et sommerkurs skaper 
rammen og binder aktivitetene 
sammen og er en forutsetning 
for et vellykket kurs. I tillegg 
til turene som vi allerede har 
nevnt dro vi fredagskvelden til 
et område ved sjøen, omtrent 
ved Eidselvas utløp hvor bål, 
sang og selvsagt noe hjerne-
trim førte oss inn i sommer-

natten. Henrik Kierkegaard 
m/gitar var primus motor i 
alle slike aktiviteter og et opp-
komme på all sosial aktivitet.

Årsmøtet i LAMIS ble avviklet 
lørdag 10. august og er omtalt 
annet sted. Etter årsmøtet var 
det festmiddag/grillmat med 
dans, sang og mye moro til de 
sene nattetimer.

Fra deltakerne på årets som-
merkurs: Takk til arrange-
mentskomite, vertskap og for-
pleining ved Folkehøgskolen, 
bidragsytere til plenum og 
verkstedsøkter – Dette ble et 
nytt topp sommerkurs!

Per Olaf Tangen
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Den matematiske koffert
Ingvill M. Holden

Alle aktivitetene til Skolenes 
matematikkdag hadde det til 
felles at elevene skulle bruke 
noe konkret materiell og utstyr 
til å gjennomføre aktiviteten. 
Jeg har stor tro på at elevene 
tjener på å kunne se, ta og føle 
på gjenstander som kan hjelpe 
dem med å ordne tankene og 
forstå matematiske abstrakte 
begreper ved å knytte det til 
noe konkret.

I løpet av de siste seks årene 
har jeg samlet utstyr som kan 
brukes for å hjelpe elevene til 
å forstå matematikken bedre. 
Det dreier seg om relativt enkle 
hjelpemidler som kan brukes 
i mange sammenhenger og 
på mange klassetrinn, om og 
om igjen. Utstyret skal hjelpe 
elever til å finne sammen-
henger mellom konkrete situa-
sjoner og matematiske symbo-
ler og uttrykksformer. Det skal 
inspirere til utforsking, under-
søkelser og oppdagelser for 
elever med ulike forutsetnin-
ger, både de såkalt svake og 
de som ligger langt foran gjen-
nomsnittselevene i evner og 

anlegg. Spill og lekende til-
nærming til matematikken er 
stikkord for disse hjelpemid-
lene. Det skal være gøy å lære 
matematikk. Lek og læring er 
ikke motsetninger. «Jeg tror 
jeg lærer mest når jeg har det 
gøy», sa en elev til meg da jeg 
spurte hvordan hun ville mate-
matikktimene skulle være.

Mange lærere har deltatt på 
mine kurs, der slikt utstyr har 
vært en viktig del av oppleg-
get. Jeg er opptatt av å finne 
gode opplegg, som kan intro-
duseres i full klasse, men der 
ulike elevgrupper kan ’ta av’ 
i ulike retninger, avhengig av 
egne forutsetninger og mate-
matisk modenhet. Disse opp-
leggene blir nå samlet og tryk-
ket opp i små temahefter. 
Temaheftene skal følge utstyret 
i Den matematiske koffert.

Flere av mine egne studenter 
ved NTNU har hatt med utsty-
ret fra Den matematiske koffert 
til klasserommene der de har 
hatt praksis. Det har uten 
unntak ført til vellykkede timer.

Det har endelig lykkes meg 
å få et firma til å hive seg på 
ideen om å gjøre koffert, kurs 
og hefter tilgjengelig for skoler, 
lærere og elever. Jeg har laget 
en avtale med firmaet Sim-
plicatus, som skal realisere 
prosjektet for meg. Selv skal 
jeg garantere for kvaliteten av 
det som selges, og være faglig 
ansvarlig for innholdet. De 
første koffertene vil være klare 
for salg høsten 2002. Følg 
med på nettsiden www.simpli-
catus.com/math, der vil det bli 
gitt løpende informasjon.


