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bånd, hele jordkloden er for tung til å måles 

direkte med en vektskål, luft er for lett til å veie 

direkte. I slike sammenhenger er det indirekte 

måling som må til for å kunne finne måltal-

let. Ved indirekte måling må en måle andre 

størrelser enn den man egentlig er interessert 

i. Via en formel kan vi så beregne størrelsen vi 

ønsket å få tak i. Slike ’fjernmålinger’ er ofte 

spesielt spennende. Allerede i historisk tid (før 

Pytagoras) var det kjent en rekke metoder for 

slike fjernmålinger. Noen av disse får vi stifte 

bekjentskap med i dette heftet. 

Vi får også vite om de store prestasjonene 

innen målingskunsten. Noen av tunnelbyggin-

gens hemmeligheter blir avslørt for oss, når vi 

får grave oss ned i Lærdalstunnelens tilblivel-

seshistorie. Ikke bare ingeniørmessige utfor-

dringer men også rent matematiske utfordrin-

ger måtte løses før en kunne stikke spaden i 

jorden. 

Dette og mye mer finner du i det forelig-

gende heftet. Lykke til med lesingen.

Dette nummeret av Tangenten er i sin helhet 

viet temaet måling. Måling er et uhyre interes-

sant felt som innebærer utfordringer på alle 

skolens plan men også langt utover skolens 

behov. Å utvikle enheter som man kan enes 

om på verdensbasis har vært et stridens eple 

gjennom mange århundre og flere artikler i 

dette heftet tar opp dette problemet. Meteren 

for eksempel er et revolusjonsprodukt. Hadde 

det ikke vært for den franske revolusjonen 

ville utbredelsen av meteren som måleenhet 

antakeligvis tatt mye lenger tid enn det den 

faktisk gjorde.

Temaet måling kan også angripes fra mange 

vinkler. Hvordan arbeider barn med måling? 

Hvordan kan de oppdage fordelen med sam-

menlignbare måleenheter, hvordan brukes 

enkelte måleinstrumenter og hvilke svar får vi 

fra dem? Hva har nøyaktighet å si i en måle-

sammenheng og i en ren matematisk sammen-

heng? Disse spørsmålene knytter seg til aktivi-

teter i klasserommet og elevers begrepsutvik-

ling. Du finner en del om dette i det forelig-

gende heftet. 

Mange objekter er ufremkommelig for 

direkte måling. En flaggstang er gjerne for høy 

for å måles med meterstav, et skip kan være for 

langt fra stranda for å kunne strekke et måle-
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Det var ingen overraskelse for vikingene at 

skipene sank i havet når de var et stykke fra 

land. I Olav Trygvassons saga fortelles det 

– med vanlige underdrivelser – at Raud seilte 

så langt ut at masta var usynlig for kongen. Og: 

«Tore ble seint ferdig i havna, men da de fikk 

opp seilene, styrte de ut gjennom Vestfjorden 

og derfra ut på havet og så sørover langs land 

så langt ute at sjøen stod midt i liene, eller at 

landet stundom sank i sjøen; slik lot han det 

gå sørover til han seilte inn i Englandshavet og 

kom fram til England.»1 Eller: «Da han hørte 

de var kommet i Fjordane og lå og ventet på 

bør for å seile nord forbi Stad, så seilte Håkon 

jarl sørover forbi Stad så langt ute at de ikke 

kunne se seilene hans fra land. Nå lot han det 

gå havleia østover langs landet og kom fram 

til Danmark, derfra seilte han i austerveg og 

herjet der om sommeren.»2

Det kan virke som om vikingene visste at 

de bodde på ei kule. Sjøl kan jeg ikke huske 

at jeg syntes det var rart da jeg som liten fikk 

vite at vi gjør det. Derimot synes jeg stadig det 

følgende er rart: En kuleforma appelsin har 

en radius på 3 cm. Trekker vi et snøre stramt 

rundt midten på appelsinen, blir snøret snaue 

19 cm langt. Trekker vi et snøre rundt ekvator 

på jordkloden, blir det 40 000 km langt. Hvis 

vi vil løfte snøret rundt appelsinen 7 cm opp, 

vil vi måtte skjøte inn ca. 44 cm. Så langt ser 

alt greitt ut. Men hvis vi så vil heve snøret 

rundt Jorda med 7 cm, må vi skjøte inn – tro 

det eller ei – like lite: 44 cm!

Professor Hans-Henrik Stølum, spesialist 

på Jorda, har målt elvelengder og sammen-

likna faktisk lengde på elver med den korteste 

ruta ei elv kunne tatt dersom den ikke mean-

drerte – den rette linja: Forholdstallet blir 

3.14.3 Siden dette er resultater av målinger 

og sannsynligvis umulig å gjennomføre noe 

matematisk bevis for, kan vi ikke slutte at tallet 

er p. Men for matematikeren – eller skal vi 

kalle ham estetikeren – sin skyld hadde jo 

akkurat det vært et drømmesvar. (En tilsva-

rende empirisk sammenheng mellom matema-

tiske konstanter husker jeg fra min egen stu-

dietid: ’Idealtemperaturen for pils er p2 – e  

grader.’)

’Oppgavene’ i denne artikkelen (i fargete 

bokser) er ment som mulig inspirasjon i under-

visningssituasjoner der emnene berøres. Det 

finnes ikke nødvendigvis noen fasit – naturlig-

vis.

«Han tegner Landkort og læser Loven/Han 

er saa flittig som jeg er doven.»5 skreiv Johan 

Herman Wessel om sin jordmålende bror 

Hans Isdahl

Er jorda flat eller rund?
Erasmus Montanus og geometri



tangenten 4/2002 3

Caspar. Og landmåleren, som beskjeftiget 

seg med konkret, handfast matematikk der 

en skulle komme langt med positive rasjonale 

tall, måtte ty til de imaginære tallene allerede 

i 1785, før noen andre.6

Store vann på Finnmarksvidda – og andre 

vakre steder – er ganske lange, trass i at det er 

små vann vi snakker om. Hvis vi tenker oss et 

5 km langt vann og sikter fra en bredd til den 

motsatte, vil siktelinja vår gå hele 60 cm under 

vannspeilet midtvegs. Ganske utrulig når vi 

tenker oss om. Og større vann i Norge gir langt 

mer imponerende resultater. Er vannet 11 km 

langt kommer siktelinja 2 m under vannspei-

let, 22 km gir 10 m, 33 km gir 22 m, 44 km 39 

m, 56 km 61 m og 110 km (Mjøsa) 242 m under 

vannspeilet!

Når man ferdes på havet er det viktig å 

kunne bedømme avstander. Til dette brukes 

tabeller for å lese avstand fra der du står med 

riktig øyehøgde (A på figuren neste side) og 

legge til avstand til det du skal se på (B på 

figuren), som du også må vite høgda på.7

Egentlig er alle flater i vårt univers krumme 
– ikke-evklidske – fordi jordoverflata er 
krum. Det betyr at en sirkel på Jordas 
overflate har en radius som ikke er ei 
rett linje: Den er lengre enn den radien vi 
vanligvis regner med: Hvor lang blir derved 
p på Jorda? Enn p på Månen?

Egypterne hadde en logisk sett bedre 
flateformel enn det vi har: A = (kd)2 der k er en 
konstant og d er diameteren i sirkelen. Finn 
egypternes K. Egypterne valgte en tilnærma k 
som var en ’pen’ brøk.4 Hva slags ’pen’ brøk 
ville du valgt som tilnærmingsverdi?

Hvor god p klarer du å måle ved hjelp av 
sykkelen din? Av det runde spisebordet?

Avstand (i nautiske mil) fra et fyr som dukker opp eller forsvinner i horisonten
 

  0 3 4 5 6 7 8 9 12 15
 0 0,0 3,6 4,2 4,7 5,1 5,5 5,9 6,2 7,2 8,1
 5 4,7 8,3 8,8 9,3 9,7 10,2 10,5 10,9 11,9 12,7
 10 6,6 10,2 10,7 11,2 11,7 12,1 12,5 12,8 13,8 14,6
 50 14,7 18,3 18,9 19,4 19,8 20,2 20,6 20,9 21,9 22,8
 100 20,8 24,4 25,0 25,5 25,9 26,3 26,7 27,0 28,0 28,9
 150 25,5 29,1 29,6 30,1 30,6 31,0 31,4 31,7 32,7 33,5

Observatørs øyehøgde i meter
Objektets 

 høgde i

Dette er et eksempel på en tabell8 i bruk ved seilas. (1 nautisk mil er 1852 meter.)

Prøv å se over et vann eller en fjord. Hvor 
lavt klarer du å se dersom du sitter? Kan du 
prøve eksperimentet med en kamerat på 
den andre sida av vannet og for eksempel 
sende signal med speil samt kommunisere 
med mobiltelefon. Stemmer resultatene med 
kontrollregning ved hjelp av kart over stedet 
og Jordas krumning?

Hvilken matematisk formel kan ligge til grunn 
for avstandstabellen ovafor? Bruk figuren og 
summen av avstandene A og B for å finne en 
formel. Bruk 40 000 km som Jordas omkrets.

Hvorfor er knepet for å måle avstand 
(omtrentlig) riktig? Før et matematisk bevis.
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Ellers er behovet for å måle omtrentlig 

avstand sjølsagt, og har vært det lenge. Det er 

nyttig under jakt og krigføring, men også ved 

vurdering av avstander i andre sammenhenger. 

Et kjent knep er dette: Strekk ut armen og la 

bare tommelen peke opp. Sikt med ett øye mot 

det stedet du skal måle avstand til. Hold tom-

melen i ro og sikt så med det andre øyet. Du ser 

at tommelen flytter seg. Vurder hvor langt den 

flytter seg. Har du en bil eller et hus som står 

omtrent der du skal måle avstanden til, er det 

lett å gi et overslag på denne lengden. Lengden 

fram til målet vil da bli 10 ganger den lengden 

siktelinja di flytta seg.

Når man ferdes til sjøs, er det viktig å vite 

– i god tid – om man er på kollisjonskurs med 

et annet fartøy. Hvis man er i god avstand fra 

land, fins det et enkelt knep: Sikt på det andre 

fartøyet og mot landet i bakgrunnen. Hvis det 

ser ut som om det andre fartøyet beveger seg 

baklengs i forhold til land, kommer det til å 

krysse din kurs bak deg. Ser det ut som om det 

beveger seg framover i forhold til land, vil det 

krysse foran. Ser det derimot ut som om det 

står stille, er det fare på ferde.

Historien om Eratostenes
Fra sitt ganske snevre utgangspunkt klarte han 

å måle seg fram til at Jorda måtte være rund9, 

og at omkretsen måtte være (etter våre mål) 

40 000 kilometer. 

Eratostenes10 visste at sola sto loddrett i 

Syrene én spesiell dag i året: Dette var det lett å 

se hvis man sto nede i en brønn – Eratostenes’ 

Bevis disse påstandene matematisk. Prøv 
også å finne ut hva det ligger i ’god avstand 
fra land’. Hvorfor er denne forutsetninga 
med?

I dag kan vi late som om vi er Eratostenes 
ved  enkle hjelpemidler. Velg en solrik dag, 
ta en telefon til en kjenning som bor et godt 
stykke sør eller nord for der du er. Avtal 
å måle største solhøgde på én spesiell 
dag. (Bruk solstav og skygge, ikke sikt rett 
på sola!) Du må sjøl finne ut hvor mange 
kilometer sør eller nord for deg det måles! 
Bruk de to resultatene til å regne ut Jordas 
omkrets.

Columbus trodde han reiste til India: 
Undersøk hvor lang tid han brukte til ’De 
vestindiske øyene’ og sammenlikn med 
hvor lang tid han ville brukt til India hvis han 
ikke hadde møtt land på vegen. Ville de ha 
overlevd turen dersom ’Den nye verden’ ikke 
hadde dukka opp?

Finn stoff om meridianstøtta i Hammerfest 
og Ismailstøtta ved Svartehavet: Hva var 
hensikten med disse støttene?
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brønn. Og i Alexandria kasta sola på samme 

tid en skygge bak en søyle som gjorde at man 

lett kunne måle solhøgda til 82,8°. Når solstrå-

lene kommer inn som parallelle linjer pga. den 

enorme avstanden i forhold til Jorda, vil buen 

fra Alexandria til Syrene utgjøre 90° – 82,8° = 

7,2°. Eratostenes fikk så en mann til å gå strek-

ningen mellom de to byene og måle den: Dette 

ble 5000 stadier. Med en viss usikkerhet av hvor 

lang en stadie er, har man funnet ut at den må 

ha vært omkring 160 meter, noe som førte til 

at Eratostenes måling av Jordas omkrets blei 

usedvanlig god. (Og hadde Columbus kunnet 

bruke disse tallene, ville han neppe turd å 

legge ut på sin berømte reise. Reisa til India 

ville nemlig vært 23000 km. Eratostenes ville 

ha sagt 16000. Columbus trodde han skulle 

seile 4000 og var heldig fordi det dukka opp et 

kontinent etter bare 6500 km.11)

Vikingene og turen til Island
Sekstanten12 – og oktanten og kvadranten – er 

hjelperedskaper som satte sjøfarende i stand 

til å lese av himmellegemenes høgde i forhold 

til horisonten. Ved hjelp av disse høgdene og 

kunnskaper om hvordan høgdene skulle være, 

kunne man til enhver tid finne posisjonen. 

Men disse er alle såpass nye instrumenter at 

de norrøne sjøfarerne ikke kunne ha glede av 

dem.

Det er mulig å forstå at det er lett å finne 

både Grønland og Vinland når man ferdes 

over havet. Særlig når utgangspunktet var 

Island. Ikke går det an å bomme på Grønland, 

og avstanden er heller ikke forskrekkelig stor. 

Og enda enklere blir seilasen fra Grønlands 

østkyst og til Vinland. Men å treffe Island fra 

Norge må ha vært langt vanskeligere! Vi veit 

ikke så mye om vikingenes navigeringer.13 De 

brukte en såkalt solstein som instrument, og 

et eller annet slags solur må de ha hatt, eller 

en solstav, for å avgjøre posisjonen øst-vest. I 

tillegg må de altså ha hatt kunnskaper om sol-

høgda, spesielt høgda når sola sto i sør i Norge 

og på Island. Og til å holde riktig kurs, må de 

ha tatt utgangspunkt et sted i Norge der sol-

høyden var lik den på Island: Deretter kunne 

de holde seg på denne breddegraden til de var 

framme.

19-vinkelen er et kjent hjelpemiddel for 

skjønnsmessig vurdering av kurs i stedet for å 

ta nøyaktig kompasskurs på et draft (sjøkart): 

Hold en arm utstrakt og sprik med alle fin-

grene; handflata skal være ned. Den synssek-

toren som tangerer tommelens ytterkant og lil-

lefingerens ytterkant er 18–20 grader på kom-

passrosa, dvs. 19 grader hos de aller fleste av 

oss. Ved hjelp av fingerspriking er det enkelt å 

anslå vinkler mellom båer og skjær som halv-

delen av 19 grader, tredelen osv. Et morsomt 

poeng er det jo at denne fingersprikinga vår er 

kvadratrota av 360 … 

I dag brukes GPS (forkortelse for Global 

Positioning System), et lite lommeregnerlik-

nende teknisk vidunder som leser informasjon 

fra satellitter som kretser rundt jorda. GPS-en 

– populært kalt – leser klokkeslett og posisjon 

for de satellittene den klarer å få kontakt med, 

og avstand i det øyeblikket som er aktuelt. 

Deretter bestemmer GPSen nøyaktig posisjon 

på jorda, breddegrad, lengdegrad og høgde over 

havet.14 Med to satellitter får man vite posisjon 
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som ett eller annet sted på en sirkel. (Øverste 

figur.) Med tre satellitter er posisjonen bestemt 

som ett av to punkt, og kartreferansen velger 

rett punkt (Nederste figur.) Fire satellitter gir 

oss bare ett mulig punkt i verdensrommet.

Boring av tunneller
Hvordan i all verden har man klart å treffe 

nøyaktig der man har villet når man har lagd 

tunneler?

Bruk figuren under. Den skal vise en tunnel 

IU gjennom et fjell. Innslaget skal være i I og 

utgang i U. Fra U gå 50 meter rett nord til A 

og merk stedet. (Himmel-retningene trenger 

naturligvis ikke ta utgangspunkt i nord. Men 

det viktige er at vinklene i A, B, C og D må 

være rette!) Mål 150 meter til B mot vest, merk, 

225 meter mot sør til C, merk. Gå rett sør fra 

I til omkring D. Gå rett øst fra C til du treffer 

linje i D, merk. Tenk deg en rettvinkla trekant 

med UI som hypotenus og en katet parallell 

med CD og den andre parallell med BC. De 

to katetene blir utfra målingene 125 meter og 

100 meter, noe som setter oss i stand til å finne 

vinkel v ved hjelp av tangens til vinkelen. Her 

blir svaret 39,3 grader, og vi kan fullføre teg-

ninga slik at vi kan lage ei siktelinje i G mot I 

og en tilsvarende i E mot U. Derved kan det 

bores fra begge kanter. 

Dersom innslaget ligger i et annet nivå 

Når står sola høgest på himmelen der du 
bor? (Bruk GMT som klokke og prøv å finne 
svar på minuttet!) Hvordan vil dette være 
lengst vest i Norge? Lengst øst? Eller på 
Island?

Fra hvor ville du seilt i Norge for å treffe Island 
hvis det eneste du kunne hjelpe deg med 
var den maksimale solhøyden? Hvor stort 
slingringsmonn har du for å treffe øya?
Hva ville du gjort for å treffe Færøyene?

Spriker dine fingre 19º? Hvor mange sprik 
hos deg utgjør en full sirkel? Prøv å finne 
sprikevinkelen din mellom andre fingre, for 
eksempel peke- og langfinger. Eller handa 
uten tommelen.

Hvor stor sektor har du å gå på når du skal 
styre mot Island fra Norge? Hvor vil sektoren 
bli størst? Hvordan er det med Færøyene? 
Færøyene til Island? Island til Grønland? 

Carl Friedrich Gauss var involvert i 
landmåling. Prøv å finne ut hvilke metoder 
han brukte.15
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enn utgangen, må man kompensere for det: 

Retninga i horisontalplanet er stadig den 

samme. Lengden på tunnelen finner vi, den 

er jo hypotenusen der vi kjenner katetene, og 

nivåforskjellen må fordeles med jamt fall over 

hypotenusens lengde. Nøyaktig høgde på I og 

U kan være ut problem. Men hvis sjøen ligger 

rett nedafor, kan man jo ta høgde i forhold til 

vannspeilet. Et langt vaterpass kan man også 

lage seg med en lang vannslange med vann der 

man kan lese av vannspeilet i hver sin ende av 

slangen og måle nivåforskjell med denne. Og 

i dag fins det naturligvis elektroniske instru-

menter basert på trykkforskjeller eller GPS-

målinger. En nøyaktig GPS kunne for øvrig 

gitt oss alle dataene vi trenger, også horisontal 

retning.  

Enkle instrumenter –  
Hugh Grant som læremester
En søt britisk film fra 1995 – som også fins i 

bokform – er The Englishman who went up a 

Hill but came down a Mountain, skrevet og 

regissert av Christopher Monger.   ’The Eng-

lishman’ er den britiske kartografen Reginald 

Anson og ’the hill’ eller ’mountain’ er Ffynnon 

Garw, en 984-fot høy kul i Wales. I 1917, på 

slutten av første verdenskrig, kommer Anson 

til Wales med sin militære sjef, George Garrad 

for å kartlegge Ffynnon Garws høyde. Når fjel-

let blir målt til mindre enn de 1000 fot som er 

nødvendig for offisielt å bli erklært som fjell, 

blir lokalbefolkninga heller uglad. Forferdet 

av tanken om at ’the first mountain in Wales’ 

ikke skal bli tatt for å være noe annet enn en 

bakke bestemmer de seg for å bygge en 20 fot 

høg jordvoll på toppen. Og dermed er intrigen 

satt.16  

I tillegg til å være en sjarmerende film, gir 

den oss et innblikk i klassisk måling av land og 

høyder. Vi lærer av Reginald Anson at de må 

ha sollys, og at høyden måles i forhold til en 

nabotopp der absolutt høyde og avstanden til 

fjellet som skal måles, er kjente størrelser.

I gammel tid brukte man solstav og gnomon 

for å måle solhøyde. Dette var loddrette staver 

som man kunne bruke for å lese av skyggens 

lengde og retning, dvs. solas høgde og klok-

keslettet. Solstein brukte man for å finne ut 

hvor sola var på en overskya dag. Og mennes-

ket brukte sin egen kropp for å måle. Det er 

ikke uten grunn at måleenhetene for lengde 

var tomme – tommelfinger, alen – underarm, 

fot og favn. Og slike kunnskaper kan være nyt-

tige også i dag: Bruk for eksempel centimeter-

mål og finn ut hvor lang fot du har.

En teodolitt er en avansert form for kikkert som 

kan lese av vinkler i horisontalplanet i forhold 

til retninga nord-sør.17 Det betyr at vi kan lese 

av vinkelen mellom to punkter som ligger et 

stykke fra oss, sett fra vårt ståsted. Teodolitten 

Veit du hvor lang en meter er? Hvor nøyaktig 
kan du skritte opp lengde av det rommet 
du er i? Er det bedre å bruke fot – din egen 
fot? Har du gode lengde på hender, fingre 
eller liknende for å måle lengder der det er 
vanskelig å bruke beina?

Rigg opp en solstav eller gnomon, en loddrett 
stav på plant underlag som skal stå stille. 
Bruk den over tid til å måle solhøgde, 
dvs. lengde på skyggen, til ulike tidspunkt i 
døgnet og ulike dager i året. Overfør dataene 
til et regneark og en graftegner. Hva finner 
du ut?

Prøv å prosjektere en skrå tunnell fra den ene 
sida av skolebygninga og ut gjennom et valgt 
sted på den andre sida. Et annet arbeidslag 
kan jo ta utgangspunkt i motsatt retning. 
Kontrollen blir om de to svara er like.
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kan også lese av vinkler i vertikalplanet, i for-

hold til det vannrette planet. Det betyr igjen at 

vi kan finne vinkelen til ei tenkt linje opp til et 

punkt som ligger høgere (eller lavere) enn der vi 

står. I forhold til figuren under 18 kan man måle 

opp lengden AB på et høvelig sted og deretter 

måle vinkler til punktene C, D, E, F, G og H fra 

A og B. Utfra disse vinklene samt lengden AB 

kan man bestemme alle lengder samt høgda på 

treet HC. Denne teknikken brukes i landmåling 

– sjøl om man i dag har forlatt de tradisjonelle 

teodolittene og bruker elektronisk utstyr som 

også foretar utregningene – og for å bestemme 

høgda på for eksempel fjell. 

Skarpe svinger, bratte bakker  
og vanskelige veger
Hvor mye matematikk ligger det ikke egent-

lig i konstruksjon av veger? En veg kan sees 

på som en matematisk kurve der stigning 

og krumning er vesentlige elementer for at 

vegen ikke skal resultere i unødvendig farlige 

situasjoner. Mens fysikeren og matematikeren 

(Enhver skole bør ha en teodolitt…)19 Bruk 
en teodolitt til å måle avstander og arealer 
ute, for eksempel størrelse på skoleplassen. 
Hvor høg er skolebygninga? Flaggstanga? 
(Klatring er juks …)20

Hvor langt er det til nærmeste fjell? Stemmer 
dette med kartet? Hvor høgt er nærmeste 
fjell?

Tørrtrening i klasserommet er kanskje 
nødvendig: Hvor høge er dere, målt med 
teodolitt? Hvor brei er tavla?

Hvordan kan man måle høgda på flaggstanga 
med linjalen og 30–60–90-trekanten eller 
45–45–90-trekanten i klasserommet? 
Bredden på ei elv?

Hvor mange kubikkmeter inneholder et tre? 
Hvor stor radius har treet?

Oppgaver med hastighet? Hvor fort renner ei 
elv? Kjører en bil? Hvor fort går lyden i luft? 
I jern?

måler stigning som tangens til tangentens 

vinkel, måler ingeniørene stigning i prosent 

beregna med sinus til vinkelen: Hvor høgt du 

har steget i forhold til hvor langt du har kjørt. 

Multiplisert med 100 blir det prosent direkte. 

Med utgangspunkt i en tofelts hovedveg, van-
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lige europaveger i Norge, skal ikke stigninga 

være over 7 % på veger som bygges i dag.21 Det 

stilles også krav til svinger:  På en tilsvarende 

veg med toppfart 90 km/h skal minste radius 

i sving målt horisontalt være 320 meter. Med 

toppfart 110 km/h er kravet 650 meter. En 

firefelts veg krever en radius på 1200 meter for 

å kunne tåle en toppfart på 130 km/h! Topp-

fart på 50 km/h, enfelts veg, trenger 70 meters 

radius.22

Og hvor mye matematikk ligger det ikke 

i konstruksjon av en hoppbakke?23 Og hvor 

bratt blir ei ur?

Vinkler
Egentlig er vinkler noe svineri. Med unntak 

av det vi definerer som ’pene’ vinkler – det 

er bare folk med spesielt matematiske hjerne-

vindinger som snakker estetikk i denne sam-

menhengen – kan vi for eksempel ikke finne 

et eksakt talluttrykk for sinus til én grad. Inn-

delinga av sirkelen i 360° eller 400° er tilfel-

dig. Bruken av p eller 2p gjør det ikke akku-

rat bedre. Personlig kan jeg heller tenke meg 

ei egen inndeling: La oss bruke begrepet 

omdreininger og telle brøker av ei omdreining.  

¼ skulle da for eksempel tilsvare 90°. 

En gammel leirtavle fra 

Babylon24 har oversikter 

over hvilke rettvinkla tre-

kanter som inneholdt nyt-

tige vinkler. Det var let-

tere å lage en trekant med 

sidene 120–119–169 for å 

lage en vinkel på  440 46’ 

enn å bruke transportør. 

Og leirtavla ’Plimpton 322’ 

inneholder ei liste over slike 

trekanter og vinkler.

Sjøl husker jeg ennå gleden ved et lite kapit-

tel i læreboka fra gymnaset: Herons formel!25 

(Se også Tangenten 2/2000, side 20.) Kjenner vi 

sidene i en trekant, kan vi beregne for eksem-

pel arealet: Først definerer vi s som summen 

av de tre sidene a, b og c i trekanten. Da blir 

arealet lik:

Oppgavene nedenfor prøver å inspirere til litt 

Hvor bratte er vegene der du bor? Kan du 
finne gjennomsnittlig prosentvis stigning opp 
til en fjellovergang i ditt hjemmeområde? Hva 
med berømte fjelloverganger?

Prøv å måle hvor krapp en vanskelig sving du 
kjenner er. Hvordan finner du radien?

Hvor bratt blir ei ur? Fins det noen 
matematisk regel? Blir det brattere på 
Månen?

Hvordan defineres kul, unnarenn, kritisk 
punkt og overgang i en hoppbakke? Når 
begynner overgangen? Hvorfor er kritisk 
punkt så kritisk?
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Prøv å finne en formel for arealet av en 
trekant der du kjenner lengden på de tre 
medianene.

I det gamle realgymnaspensumet bruktes 
formler for radien i omskrevet og innskrevet 
sirkel i en kjent trekant. Disse brukte riktignok 
de trigonometriske funksjonene. Prøv å 
gjenoppdage disse to formlene ved bruk av 
trekantens sider a, b og c!

Kan vi bruke lengdene av halveringslinjene 
for vinklene i en trekant som utgangspunkt 
for å finne en arealformel? Eller linjene som 
halverer motstående side?

gammeldags gresk og babylonsk tenkning. Noter
1 Olav den helliges saga (Heimskringla, side 139)

2 Håkon Jarls saga (Heimskringla, side 7)

3 Simon Singh: Fermats siste sats (1998, norsk 

oversettelse, side 40) (Fermat’s Last Theorem, 

1997)

4 C.H. Edwards jr.: The Historical Development of 

the Calculus (1979, side 2)

5 Johan Herman Wessel: Digte (Caspar Wessel, side 

340) (Gyldendal 1965)

6 Wessels møte med det imaginære er beskrevet 

her: www.nifu.no/Fpol/2-2000/art8.html 

7 Båteierboka (5. utgave, Nordanger forlag 1977)

8 Båteierboka (5. utgave, Nordanger forlag 1977)

9 Litt om Jordas form opp gjennom tidene: 

www.skepsis.no/tema/historie/flatjord1.htm

10 Illustrasjon fra: www.falster-vuc.dk/eratosthenes/

vucprojekt/eratosthenes-fra-syene/erathoste-

nes-fra-syene.htm

11 Tallene er fra www.skepsis.no/tema/historie/
flatjord1.html

12 Illustrasjon fra Kunnskapsforlagets Store norske 

leksikon

13 Litt om navigasjon i Nord-Atlanteren rundt år 

1000: www.extend.no/les/nav.html 

14 Illustrasjoner fra GPS Guide: www.garmin.com 

15 Dette er en mulig kilde: mathpages.com/rr/s8-06/

8-06.htm

16 The Englishman who went up a Hill but came 

down a Mountain

17 Beskrivelse av bruk: www.nordreisa.vgs.no/

 Larere/HI/2MX-2001/Diverse/Teodolitt.htm 

18 Illustrasjon fra Lancelot Hogben: Matematikk for 

millioner (Norsk utgave 1937)

19 Elevbesvarelser: www.nordreisa.vgs.no/Larere/

 HI/2MX-2001/Gruppeoppgaver/uteoppgaver.htm 

20 Oppgaver: www.nordreisa.vgs.no/Larere/HI/2MX-

2001/Diverse/Uteoppgaver.htm 

21 Med takk til Karl Martin Eriksen ved Storslett 

vegtrafikkstasjon

22 Storslett vegtrafikkstasjon

23 Illustrasjonen er fra VM-bakken i Ramsau

24 Audun Holme: Matematikkens historie – Fra Baby-

lon til Hypatias død (Fagbokforlaget 2001, side 44)

25 Søgaard & Tambs Lyche: Matematikk for realgym-

naset – første del (Gyldendal 1967, side 165)

Matematikk – kulturfaget
Holberg har brukt anekdoten om bonden 
som ikke visste at han bodde på ei kule, som 
et motiv i komedien Erasmus Montanus. 
Jordas form er ikke det viktigste i mennes-
kets daglige virke. Det samme kan man si om 
sfærisk geometri: Vi bruker plane papirark 
og synes det er helt i orden at Norge i atlaset 
er blitt noe større enn landet vårt egentlig 
skal være. Likevel har matematikere brydd 
seg om jordas fasong så langt tilbake som til 
den tida vi setter som matematikkens fødsel. 
Og det fascinerende ved dette – i alle fall sett 
fra mitt ståsted – er at det er matemati-
kerne, ei yrkesgruppe som i utgangspunktet 
befinner seg i en teoretisk verden, som helt 
og holdent har funnet svar på spørsmål om 
form og avstander i verdensrommet. Og 
resultatene er utvikla fra modeller skapt av 
den menneskelige tanke. 
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Samtidig som denne artikkelen handler 

om elevers måleaktiviteter, handler den om 

hvordan vi utvikler oss som lærere gjennom 

å bevege oss mellom situasjoner i klasserom-

met og samtaler med kolleger. Her kommer 

vi stadig tilbake til hvordan det å arbeide mye 

med måling kan gjøre noe med matematikkfor-

ståelsen.

Situasjon: Hva skal vi måle med? 
7-åringene skal bygge ferje av byggeklosser og 

går løs på oppgaven med liv og lyst. Å bygge 

med byggeklosser er noe unger kan. Det er 

noe som de er vant til å gjøre sammen med 

andre. Fantasien får fritt spillerom og ferjene 

blir ulike. Noen blir veldig høye, andre lange. 

De har mønstre på siden. Alle ferjene har vin-

duer. Elevene problematiserer gjerne åpningen 

i ferja; der bilene kjører inn. Her er ferjer med 

badebasseng og heiser. Aktiviteten viser at de 

vet hva ferjer er. Samtidig er ikke alt realis-

tisk. De lager sine ferjer, syns det er kjekt å 

problematisere hva som er mulig (og kanskje 

umulig). 

Etter at de er ferdige blir de bedt om å måle 

ferja de har bygd. De skal fortelle hvor stor den 

er. Men hva skal de måle med? 

«Vi har ikke målbånd eller linjal!»

«Se om dere kan finne noe annet dere kan 

bruke, da!»

De setter i gang, og diskusjonene blir kom-

pliserte: 

Hva er det som er høyden på ferja? 

Hvordan går det an å måle lengden uten å 

måle halve omkretsen i stedet?

Noen bruker blyanten til å måle med, andre 

tau. 

Ei av jentene mener hun må ha skikkelig 

redskap, hun aksepterer ikke noe annet enn 

linjal. Det resulterer i at gruppa hennes bruker 

linjal. 

Resultat ropes ut og skrives ned: 

«Tre, omtrent akkurat!»

«Litt over fire og en halv.»

«Fem og tre kvart.»

Hvordan skal tallene noteres? Enkelte elever 

vet hvordan en halv ser ut og skriver det som 

brøk. Andre tegner egne symboler for en halv 

og en kvart. Lars tegner det slik:

«Det er en halv lego,» sier han. 

De andre ser spørrende på ham. 

Han roter i haugen med lego-

klosser der det er toere, enere, 

firere osv. Han tar opp en ener. 

Viser hvordan den ser ut ovenfra og sier : 

«Jeg deler den på skrå, ser du vel!»

Marit Johnsen Høines 
Toril Eskeland Rangnes

Å måle – er å forstå  
mer enn selve målingen
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Læreren vandrer mellom elevene og forsøker 

å stramme opp: Omtrent tre hva? Fyrstikker, 

eller? Elevene tegner en taustump eller en 

blyant bak. 

Den røde blyanten er Kari sin, den blå er 

Trines. De er jo ikke like lange. Oj, dette er jo 

like langt som tre av Karis og en av Trines! 

Fredrik skriver 3T, 5T og 2T+. T betyr tau, 

forklarer han. 2T+ betyr litt mer enn to tau, 

men ikke to og et halvt tau. 

Gruppa som brukte linjalen å måle med 

får motbør når de presenterer ferjemålene for 

resten av klassen. De påstår at ferja er to meter. 

Det kommer raskt fra en medelev: Det kan den 

ikke være! Faren min er ikke to meter en gang og 

ferja er mye mindre enn far!

Kollegasamtale
Det er godt å ha kolleger å tenke sammen med. 

Vi kommenterer hva som har hendt:

Vi merker oss at elevene måler og skriver 

på sine egne måter. Vi ser at eleven som tegner 

røde og blå blyanter er stolt over idéen sin. De 

andre elevene bruker den. Når alle vet hva teg-

ningen betyr vet alle hvor lang den målte gjen-

standen er. 

Dette gir innsikt i symbolfunksjonen, tenker 

vi fornøyd. 

Det gir innsikt i å måle, å bestemme en 

enhet.

Det gir innsikt i at standardenheter er noe 

’vi’ er blitt enige om.

Og så refererer elevene til andre lengder: 

«… min far er …»

Situasjon: Er det sant at vinduet er dobbelt 
så høyt som det er bredt? 
Gruppa i tredje klasse er ivrige etter å komme 

i gang. Det er imidlertid mye som er vanske-

lig med oppgaven. De må finne ut hva som er 

høyden og hva som er bredden. Måleredskap 

skal velges. De skal gjøre vurderinger ut fra 

målingene de gjør og de må forstå begrepet 

dobbelt av. Gruppa trenger hjelp.

Elevene bruker målbånd uten at de tenker 

på andre alternativ. Målbåndet er ikke langt 

nok til å måle høyden. De må addere to store 

tall. Så måler de bredden og skal finne ut om 

to ganger dette tallet ble like mye som høyden. 

De arbeider tungt. 

I ettertid: Vi har ansvar  
for om vi skal vise alternative spor
Vi prater om episoden og ser at dette kunne 

vært gjort svært enkelt ved å bruke bredden 

som måleenhet og så doblet denne for å se om 

det ville tilsvare høyden på vinduet. Slik ville 

nok de fleste ha løst oppgaven i ’den virkelige’ 

verden. 

Var det fordi det var skoletime at vi (lærer 

og elever) valgte målebåndet og bandt oss til 

bruken av dette? Glemmer vi sunn fornuft? 

Vi vet godt at det var elevene som valgte. Vi 

så imidlertid ikke noe alternativ selv heller. 

Dersom vi hadde sett det, ville det vel vært vårt 

ansvar å spille inn, slik at elevene hadde gjort 

bevisste valg. 

Vi husker eleven som refererte til sin fars 

lengde og er litt beskjemmet. Burde vi vært 

våkne og inspirert elevene til å tenke alter-

nativt? Kanskje, sa en kollega, men da hadde 

de ikke fått regnetreningen. De hadde fått 

det enklere. Ja, men … hvilken innsikt er vik-

tigst … ? Vi grubler over dette og går videre til 

neste episode.

Situasjon: Noen ganger skjønner  
elevene ikke vitsen. Ikke vi heller?
Vi arbeider i matematikkbøkene i tredje klasse. 

Avrunding er emnet. Elevene skjønner fort og 

greit prinsippet med avrunding. De vet når de 

skal runde av oppover eller nedover. Problemet 
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er at meningen med avrundingen forblir uklar 

for elevene. Det er en øving og en aktivitet som 

de må gjøre fordi den står i boka. Læreren ser 

dette og prøver å argumentere med at avrun-

ding er noe vi bruker når vi skal regne i hodet 

med store tall. Det ser ikke ut til å gi særlig 

mening. Tallene i boka er jo så enkle at de fint 

klarer å regne ’riktig’ både i hodet og på papi-

ret. En elev beskriver konflikten: «Må jeg regne 

feil på denne siden òg, lærer?»

Elevenes invitasjon –  
tenk om vi tok imot den
Tenk om vi hadde vært våkne nok til å se at 

eleven inviterte til en samtale om dette, kom-

menterer vi etterpå. Her hadde vi en mulighet. 

Vi kan ikke lære om avrunding når eksem-

plene ikke viser at det er noen vits i å runde av. 

Er det ofte slik at vi ber elevene lære metoder 

på talleksempler som er så enkle at de egentlig 

ikke trenger metodene? Diskuterer vi det med 

dem? Får de argumentere og finne eksempler 

selv?

Vi føler at vi var satt til å lede elevene gjen-

nom aktiviteter de ikke kunne forstå hvorfor 

de arbeidet med, selv om de klarte aktivite-

tene. Vi føler at vi mistet kontrollen selv også. 

Dette handler om at vi kanskje undervurde-

rer elevene når vi ber dem arbeide med vik-

tige matematiske prinsipp gjennom trivielle 

eksempler. Det hele må vel bli uinteressant?

Situasjon: Avrunding kan ha en mening
I fjerde klasse bygger de hytte av stokker. De 

utfordres til å finne ut hva de kan måle på 

hytta. En elev foreslår at de kan måle hvor 

mange meter materialer de må bruke. Elev-

ene setter i gang. Stokkene må måles hver 

for seg og så skal målene legges sammen. Det 

diskuteres hvor nøyaktig det skal være. Maren 

mener det ikke er så nøye, det er viktigere å 

finne gode tall å regne med enn å finne helt 

nøyaktig hvor lange stokkene er. Kristine vil 

være litt mer nøyaktig, men det får greie seg 

med hele centimeter. 

Læreren går innimellom. Det er tydelig at 

hun lytter, iakttar hva som skjer og at hun spil-

ler inn for å gjøre alternativer aktuelle. I sam-

spill med henne er det noen som kommer på 

at de vil måle gulvflaten. Hvor mange kvadrat-

meterenheter trengs? Hvor mange kvadratde-

simeter-enheter? Og hva med kvadratcentime-

ter? Klassen har kvadratiske enheter for både 

m2, dm2 og cm2 tilgjengelig. Diskusjonen opp-

står: Skal vi måle det som er innenfor stok-

kene eller skal vi ha ytre mål? Etter å ha lagt 

ut de største enhetene først, står kvadratcenti-

metrene for tur. Det ble litt av et arbeid. Her 

blir det brukt halve kvadratdecimeter og et 

omtrentlige antall kvadratcentimeter. Multi-

plikasjon brukes naturlig for å slippe å legge ut 

for mange enheter.

Det oppsto en annen ’meningsfullhet’ enn 
vi hadde tenkt på.
«Dette ble fantastisk meningsfullt. Det er 

nesten rart at det ble så bra!» – utbrytes det i 

samtale etterpå. Tenk på hvordan jeg innledet 

til målingen. I stedet for å si: «Hvordan kan vi 

beskrive hvor store hyttene blir,» sa jeg: «Hvor-

dan kan vi måle hyttene?» Jeg glemte på en 

måte at vi tidligere snakket om at vi skal tenke 

på at det er en vits i å måle. 

Men det var jo tydelig at elevene syntes det 

var meningsfullt. De ble forferdelig opptatt 

av det. Det ble så klart at avrunding fikk en 

mening. Ingen snakket om rette eller gale 

svar. De snakket om omtrent på en god måte. 

Gruppene gjorde vurderinger ut fra den prak-

tiske situasjonen og egne regneferdigheter. 

Jeg opplevde faktisk at det var det de ble mest 

opptatt av: 
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Hvor nøyaktig bestemmer vi oss for å være 

her? Det oppsto en annen type meningsfullhet 

enn jeg hadde tenkt på …

Situasjon: Når er dobbelt  
det samme som nøyaktig det dobbelte?
Er det sant at støvelen er dobbelt så tung 

som sandalen? Elevene i tredje klasse skal 

bestemme hvordan de skal måle for å svare på 

spørsmålet. Marianne og Trond vurderer ved å 

veie støvelen og sandalen i hendene. De holder 

dem framfor seg, et fottøy i hver hånd, kjenner 

etter. De konkluderer med at støvelen må være 

dobbelt så tung. De andre elevene er enige. 

Vi ble forvirret!
«De mener egentlig at støvelen er mye tyngre 

enn sandalen,» sier en. Dobbelt er ikke i denne 

sammenhengen et nøyaktig begrep definert 

som to ganger så mye som. Kanskje det fun-

gerer like omtrentlig eller beskrivende som 

«hundre ganger så mye» eller «tusenvis av 

veps»? 

Vi har sett at de samme elevene kan gjøre 

helt greie utregninger av det dobbelte i tekst-

oppgaver fra lærebok. De adderer eller de mul-

tipliserer med to og finner det korrekte svaret. 

Disse elevene vet hva det dobbelte av et antall 

er, og de vet hva det dobbelte av en lengde eller 

et volum er. Vi har arbeidet med dette innenfor 

tall, geometri og i praktiske sammenhenger på 

ulike måter. 

Det er noe med sammenhengen her som 

gjør det ulikt. De har andre referanser. Dob-

belt så mye betyr tydeligvis ikke det samme. Vi 

ser dem for oss mens de holder et fottøy i hver 

hånd og sammenligner vekten. Når vi snak-

ker om dette merker vi at vi foretar de samme 

bevegelsene som elevene gjorde.

Var det spørsmålets formulering som førte 

til denne type vurdering?

Var det å veie i hånden?

Hadde det dobbelte av, eller dobbelt så mye 

som et annet innhold i en mer folkelig språk-

drakt og i mer folkelig sammenheng? 

Hvor ofte har vi ikke feiltolket slike situa-

sjoner. De vet ikke hvor mye ’dobbelt så mye 

som’ betyr, kunne vi tenkt. Hva ville skjedd 

dersom de ble utsatt for en overfladisk test, 

disse elevene? 

Har vi noen begreper vi forholder oss til 

på den måten? Sier vi for eksempel noen gang 

proporsjonalt med, eller omvendt proporsjonalt 

med uten å referere til et strengt matematisk 

begrep? 

Hvordan snakker jeg med elevene om 

dette? 

Aksepterer jeg at vi noen ganger forholder 

oss på denne måten til begreper og andre 

ganger ikke? Eller forvalter jeg det som feil 

eller misoppfatninger?

Innenfor naturfag snakker de positivt om 

alternative forestillinger.

Situasjon: Når trenger jeg å gjøre 
’nøyaktige’ målinger?
Tredjeklassen skal lage fuglekasser. Materialer 

er kjøpt inn. Temaet er tverrfaglig, elevene 

arbeider med natur- og miljøfag og matema-

tikk. De deles inn i grupper. Alle gruppene 

lager sin fuglekasse. Her må de ha tunga beint 
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i munnen. Det blir viktig å være mest mulig 

nøyaktig, for ellers vil de ikke klare å sette 

fuglekassene sammen skikkelig. De måler, 

tegner hjelpestreker og sager. Ulike fugler 

har ulike behov. Elevene har funnet ut hvor 

stort hullet skal være, og hvilken avstand det 

skal være fra bunnen av kassen til hullet for at 

’deres’ fugl skal trives. 

Vi nikker: Å måle får en funksjon. Det er 

viktig å vite størrelsene. Det skal være plass til 

fuglen. Kassen skal lages som følge av fuglens 

behov. Å være nøyaktig her får betydning. Det 

betyr det samme som å tenke gjennom grad av 

nøyaktighet.

Til ettertanke
Hva enhetene gjør med oss!

Når vi arbeider med måling vet vi at vi lærer 

mer enn å si hvor stort noe er. Når vi måler, 

måler vi noe. Vi får innsikt i det å måle, vi får 

innsikt i redskapene og målenhetene, vi får 

innsikt i hvilken funksjon målingene har og vi 

får innsikt i det vi måler. Å måle er å finne hvor 

mange enheter det er plass til. Det gjelder også 

når vi måler tid. Når vi sier hvor mye klokka er 

eller hvilken dato det er. Målingen blir viktig 

for selve tidsbegrepet.

Å arbeide med flatemål gir eksempelvis 

innsikt i hva flate er. Det er ikke trivielt å 

forstå at to flater som har ulik form kan være 

like store. Det er ikke trivielt å tenke gjennom 

at en kvadratdesimeter kan være femkantet, 

at målenhetene egentlig ikke trenger å være 

kvadratiske. Å måle er å sammenligne sam-

menlignbare størrelser. Voksne og barn kan 

oppleve det utfordrende å anslå hvor stor en 

flate er som ikke er regulær. Velg en slik flate, 

det kan være et sidevindu eller en lykt på en bil, 

bunnen av ei skål eller fat som ikke er regulært, 

eller en rund duk. Anslå hvor stort det er (uten 

å relatere til språk som ’lengde-ganger-bredde’, 

eller ’pi-radius-i andre’). Opplev at det for 

noen av oss kan være frydefullt å ta feil! Ved å 

anslå hvor store flatene er, arbeider vi med eget 

flatebegrep. 

Valg av målenheter får betydning for 

flatebegrepet. Vi merker en sunn forvirring 

når vi problematiserer at kvadratet er etablert 

som enhet. Vi snakker om kvadratmeter. På 

nynorsk ble lenge ordet rutemeter brukt. Vi 

registrerer hvordan kvadratene bygger opp 

mot eller virker som forklaring for formlene 

vi bruker.

Vi skal gange lengde med bredde. 4 m × 5m. 

Det er plass til 4 kvadratmeter den veien og det 

er plass til 5 slike rekker. Det er plass til 20 kva-

dratmeter. Vi hører vår egen stemme og opple-

ver at det fungerer godt. Vi ser flaten som rute-

nett. Det virker konkretiserende.

Så begynner vi å gruble. Dersom vi tenker 

at enhetene så slik ut:

Disse sekskantene er 1 cm2. Området er altså 

20 cm2. Hva hadde det gjort med begrepet hvis 

vi like gjerne så det for oss på denne måten? 

Ole Skovsmose snakker om matematikkens 
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formaterende kraft. Det handler om at mate-

matikkens struktur gjør noe med hvordan vi 

forstår fenomener, den former vår forståelse. 

Det kan være til hjelp, men det kan også være 

slik at vi låses, eller utelater aspekter som kan 

være aktuelle. Vi grubler over om vi er blitt litt 

’kvadratiske’ i vår oppfatning av areal.

Hvordan er det med literen? Er det lett å 

forstå at den er 1 dm3? Melkekartongen ser jo 

slett ikke slik ut?

Vi har ansvar for å gjøre elevene delaktige i 

hva vi tenker om det vi gjør.

Vi måler fordi vi har bruk for å vite størrelsene. 

Har vi plass til …? Trenger vi mer? Er det nød-

vendig med …? Har vi tid til …? Vi snakker 

om funksjonell kunnskap. På skolen måler vi 

ofte for å lære å måle. Eller vi måler for å lære 

om for eksempel lengde. Noen ganger får vi 

det til å henge sammen; det er når vi merker 

at vi måler fordi det har betydning å vite 

størrelsen. Vi har ansvar for å gjøre elevene 

delaktige i dette. Noen ganger øver vi oss. Det 

kan imidlertid ikke alltid være slik at det bare 

er for å øve oss. Vi trenger tilstrekkelig mange 

situasjoner der det er ’vits i’ å måle. 

Samtidig må vi ta høyde for at barn ser 

betydninger i aktiviteter på andre måter enn 

vi gjør.

Vi iakttar at situasjonene har lært oss at å 

arbeide med måling kan innebære læring på 

andre måter enn vi hadde tenkt. Det handlet 

om det vi hadde forventninger til at slike akti-

viteter skulle handle om. Og det handlet om 

så mye mer.

Fjerdingsveg
Slik vert måleeininga fjerding brukt  i to eventyr frå Asbjørnsen og Moe:

Småguttene var alt ute på myren for å sanke multer, og jublet hver gang de så en rødmende 

kart. Jomfruen og jeg fulgte efter. Kranset med furu og gran strakte myren seg fjerdinglangt 

ut mot vest. (Frå Huldreætt.)

Jeg skyndte meg avsted, men jeg ble snart var at det var lenger unna enn jeg hadde trodd 

i førstningen; for da jeg hadde gått en halv fjerdings vei, skilte en dyp dal meg fra lyset. 

(Frå En Sommernatt på Krokskogen.)

Fjerding vart brukt til å beskriva lengde og var ei ¼ mil (9000 fot) eller om lag 2824 meter. 

Fjerding er lite brukt og vi kan trenge ei forklaring på avstandane i disse to eventyra. Fjer-

dingsveg har vore i bruk til 1900-talet.  I ein stil frå 1905 skriv Søren Korneliusson Hauge: 

«Heimen min ligg på nordsida av Gloppefjorden om lag ein fjerdingsveg frå Sandane …» 

(munnleg kjelde: Kåre Hauge, Gloppen).

Dette er eitt av fire bidrag frå Jon Henjum om bruk av måleeiningar i eldre tid. Dei andre står 
på side 26 og 45.
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Vi lager et målehjul som måler nøyaktig en 

meter. Etterpå skal vi bruke hjulet til å måle 

opp en del lengder ute og inne.

a) Tegn en sirkel der omkretsen (ikke diame-

teren) er nøyaktig 1 m på en treplate (minst 

1 cm tjukk) og sag den ut med en stikksag 

eller en løvsag.

b) Lag et hull (5 mm) gjennom senteret og 

fest en list som håndtak på hjulet. Se til at 

hjulet fortsatt kan dreie fritt. Først fester 

du en skrue (6 cm × 40 mm) til håndtaket 

med skiver og mutter. Så trer du hjulet på 

skruen som stikker ut. Sett så en mellom-

skive på skruen og fest nå to mutre på skru-

ens ende. Ved å skrue dem hardt inntil 

hverandre hindrer du at hjulet faller ut 

samtidig som hjulet fortsatt kan dreie fritt.

c) Slå en spiker i hjulet nær periferien. Spike-

ren skal telle antall meter dere måler ved å 

slå bort i en fjær av plast, metall eller tre for 

hver omdreining. Da sier det ’klikk’.

d) Fest fjæren på håndtaket nær hjulet slik 

at spikeren kommer bort i fjæren for hver 

omdreining. Som avstandsholder kan du 

bruke en trekloss. Fest treklossen med 

to treskruer (4 cm × 30 mm) til håndtaket 

og fest fjæren med to småskruer 

(2 cm × 3 mm) eller to småspiker til klos-

sen.

Tips
Mange lommeregnere har en ’rekke-tellefunk-

sjon’. Tast 1 + + = = = … så  ’teller’ lommereg-

neren 1, 2, 3, 4, … Utnytt denne funksjonen 

til å telle meterne underveis. Du slipper å telle 

selv, du bare trykker på ’= knappen’ for hvert 

meterklikk og lommeregneren holder regn-

skap med tellingen. 

Erfaringer
Kari Kversøy Madsen ved Haugland skole 

Christoph Kirfel og 
Kari Kversøy Madsen

Målehjul
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på Askøy har prøvd ut målehjulet i sin sjette 

klasse og hun har følgende kommentarer:

– Kjempebra konkretiseringsmiddel og 

motivasjonsfaktor. 

– Oppgavene knyttet til hjulene må være 

veldig konkrete og tydelige for elevene. Vi 

opplevde at klassen jobbet ivrig med det å 

lage hjulet, men da det kom til det punk-

tet at de skulle prøve hvordan det virket, 

hadde de det så travelt med å komme seg 

ut, at de ikke hørte skikkelig etter hvordan 

de skulle løse oppgavene.

– Muligens hadde målehjulene passet enda 

bedre i 7. klasse, fordi omkrets av sirkel 

først er lærestoff på dette trinnet? Da 

kunne eleven laget absolutt alt selv. 

– Det var veldig lett å lage mange ulike opp-

gaver knyttet til tallmaterialet vi samlet: 

Hvor langt er det til …? Hvor mye lengre 

er det til …? Statistikk, gjennomsnitt, 

symmetri (dekoreringen) osv. Det var 

tydelig at personlig samlet tallmateriale 

skapte større engasjement enn lærebok-

Arbeidstegning til målehjulet

Avstandsholder

Spiker/småskruer

Spiker

Fjær av plast/metall/tre

Skive og dobbeltmutter

Skrue

Hjul

Treskruer

H
ån

d
ta

k
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oppgaver. 

– Da elevene fikk i oppgave å dekorere hju-

lene, stilte jeg dem helt fritt. Det jeg så i 

ettertid var at jeg godt kunne brukt dekor-

eringsoppgaven og knyttet den til symme-

tri.  Selv om jeg ikke la slike føringer på 

denne delen av oppgaven, ble flere av hju-

lene dekorert på en symmetrisk måte.

– En av elevene, Mats, foreslo at vi kunne 

bruke målehjulet til lykkehjul på 17. mai 

eller i undervisningen. Ved å montere 

hjulet på en plate og dele hjulet i ’kakestyk-

ker’ og skrive på navn/oppgaver/tall og lig-

nende, kan man bruke hjulet til mange 

ulike aktiviteter.

– Vi opplevde at svært mange elever i andre 

klasse, ble svært interessert i hva vi holdt 

på med, da vi laget og prøvde ut målehju-

lene. Dette førte nok til mange diskusjoner 

og refleksjoner rundt mål og avstander. I 

ettertid har vi lånt bort noen av hjulene til 

andre klasser på skolen vår, slik at de også 

fikk bruke dem til å måle opp interessante 

strekninger.

– Elevene mine elsket å jobbe med målehju-

lene, og jeg synes at det var flott at alle 

elevene hadde noen udelt positive matteti-

mer. Dette mestret og forsto alle elevene. 

Jeg bør nok ha det i bakhodet når jeg lager 

undervisningsopplegget til neste år.
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Oppgaver til målehjulet

1. Mål opp lengden på langsiden, kortsiden og diagonalen på idrettsplassen 
(skoleplassen).

 Skriv her:   
Kortsiden . . . . . . . . . . 
Langsiden . . . . . . . . . .  
Diagonalen . . . . . . . . . .

2. Mål skolegårdens omkrets.

 Skriv her: Skolegårdens omkrets måler . . . . . . . . . . meter

3. Gå 1000 skritt og mål opp hvor mange meter det svarer til. Det kan være lurt å 
gå i par eller i gruppe på 3.

 Skriv her: Tusen skritt svarer til  . . . . . .  meter. Et  skritt er derfor . . . . . . . 
. . meter langt.

4. Hvor langt er det fra bussholdeplassen utenfor skolen til neste bussholdeplass 
lenger borte?

 Skriv her: Fra busstopp til busstopp er det . . . . . . . . . . meter.

5. Mål opp en rull med toalettpapir. Hvor lang er den?

 Skriv her: Rullen er . . . . . . . . . . meter lang.

6. Mål opp et garnnøste. Hvor langt er det?

 Skriv her: Nøstet er . . . . . . . . . . meter langt.

7. Mål opp 3 andre interessante strekninger ute.

 Skriv her: (Hva målte du? Lengde?)

 a)

 b)

 c)

8. Hadde det vært bedre å lage et målehjul som måler 2m eller 5m, eller bare en halv 
meter? Skriv litt om fordeler og ulemper ved deres målehjul.

 

 . .  

9. Trine har målt skoleveien sin til 941 meter. Etterpå fant hun ut at målehjulet hennes 
ikke målte en meter men 99,8cm. Hvordan kan hun rette opp resultatet?

 Skriv her:

 

 . .  
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Stamvegane i Noreg skal ha funksjon som 

nasjonalt sambindingsnett. Det nasjonale 

sambindingsnettet må fungera vinter som 

sommar. Det vart bestemt i 1992 at vegen 

mellom Aurland og Lærdal i Sogn og Fjordane 

skulle gå i tunnel. Resultatet vart ein tunnel 

på 24,5 km, som er den lengste vegtunnelen i 

verda. Tunnelen er særleg viktig om vinteren 

og er ein viktig del av det ferjefrie vegsamban-

det mellom Bergens-området og Austlandet. 

Drivinga av tunnelen starta i 1995 og tunnelen 

vart gjennomsprengd i 1999. Lokaliseringa av 

tunnelen er vist på kartet:

Biletet  viser traseen for Lærdalstunnelen og det 

karakteristiske fjell- og fjordlandskapet i Sogn 

og Fjordane. Det er ei stor utfordring å byggja 

veg i dette fylket. Fagmiljøet i Statens Vegvesen 

Sogn og Fjordane har skaffa seg solid erfaring 

og kunnskap om bygging av lange tunnelar.

Tradisjonelt driv ein tunnelar frå to 

angrepspunkt med eit møtepunkt inne i tun-

nelen. Lærdalstunnelen vart driven frå tre 

angrepspunkt. Mange undrar seg over korleis 

dette føregjekk. Ein del av svaret ligg i nøy-

aktige målingar og trigonometriske bereknin-

gar. Denne artikkelen tek sikte på å forklara 

arbeidsmåtane som vart brukt for å løysa pro-

blemet med å få rett møtepunkt inne i fjellet. 

Skissa under viser korleis tunnelen vart 

driven frå tre angrepspunkt og i fem område i 

tunnelen.

– Område A var angrepspunktet frå Lærdal 

(Håbakken) og 800 meter inn i fjellet. 

Jon Henjum

Hvordan får de  
endene til å møtes?
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Bygt av Statens Vegvesen.

– Område C var ein tilkomstunnel på 2 km 

frå Tynjadalen i Lærdal til hovudtunnelen. 

Bygt av entreprenørselskapet NCC Anlegg 

AS.

– Område B (omlag 5,7 km) var framhald 

frå område A til tilkomsttunnelen frå Tyn-

jadalen. Bygt av entreprenørselskapet NCC 

Anlegg AS.

– Område D (omlag 7 km) var framhald 

av område B frå tverrslaget frå Tynjadalen 

mot Aurland. Bygt av entreprenørselskapet 

NCC Anlegg AS.

– Område E (omlag 11 km) var bygt frå Aur-

land (Nyheim) mot Lærdal og område D. 

Bygt av Statens Vegvesen.

Årsaka til at Lærdalstunnelen vart driven frå 

tre angrepspunkt var fleire:

– Tilkomsttunnelen vart seinare nytta som 

utblåsingstunnel for ventilasjonssystemet

– Nedkorting av byggjetida

– Plassering av overskotsmasse i Tynjadalen

Å byggja ein tunnel er eit samspel mellom 

menneske med erfaring om fjell, geologi og 

avanserte hjelpemiddel. Dei avanserte hjelpe-

midla vart mellom anna brukt til å lokalisera 

angrepspunkta og møtepunkta: 

– Angrepspunkta frå Lærdal, Aurland og 

Tynjadalen

– Møtepunkta mellom områda A/B, C/D, 

hovudtunnel/tilkomsttunnel

Trigonometriske punkt og arbeidsverkty
Bilete 2 er frå Berdalseken i Lærdal kom-

mune. Midt i biletet ser du ein varde med 

raudt/kvitt treverk som fortel at her er eit 

trigonometrisk punkt. Det er nedfelt ein bolt 

ved varden og posisjonen for denne bolten er 

fastsett. Denne bolten er del av eit større nett 

av trigonometriske punkt med gitte posisjonar. 

Teodolitten er eit instrument som vert brukt 

til å måla horisontale og vertikale vinklar med 

ein kikkert. Dreiing om ein vertikal akse kan 

avlesast på ein horisontal skala, dreiing om ein 

horisontal akse kan tilsvarande avlesast på ein 

vertikal skala. Med utsyn til to trigonometriske 

punkt gav vinkelavlesingane eintydig punktet 

du ønskte posisjonen for. Dei trigonometriske 

punkta var ofte plasserte på fjelltoppar som 

Berdalseken. Ein brukar i dag ein ’totalsta-

sjon’ som gjer det mogeleg å lesa av vinklar og 

avstandar. Her ser vi ein totalstasjon brukt av 

Statens Vegvesen. 

På neste side ser vi ein reflektor som vert 

plassert i den posisjonen du ønskjer å måla 

avstanden til. Totalstasjonen er saman med 

GPS (Global Positioning System) arbeidsrei-

skapane som vert nytta i oppmålingsarbeidet 

til vegvesenet. GPS er utvikla av forsvarsdepar-

tementet i USA. Det er eit satelittbasert posisjo-
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neringssystem, og er mellom anna utvikla til 

eit tenleg hjelpemiddel i landmåling. Nedanfor 

ser vi ein GPS-målestasjon. Stamnettet som er 

det overordna nettet i landmåling er fastsett 

med GPS-målingar. Landsnettet er underordna 

stamnettet og er ei fortetting av stamnettet. 

Utfordringar
Å byggja ein lang tunnel gav store utfordringar 

i bruken av det overordna punktgrunnlaget. 

På Aurlandssida var punktgrunnlaget frå 

perioden 1971–1973. Tilsvarande 1977–1978 

for Lærdal. Desse punkta ville ha vore til-

fredstillande om det hadde vore eit avgrensa 

vegprosjekt i t.d. Aurland. For ein lang tunnel 

med eitt punktgrunnlag frå Lærdal og eitt frå 

Aurland kunne dette medføra store feil og øko-

nomiske kostnader for prosjektet. For å få eit 

homogent nett måtte netta renoverast. Dette 

vart gjort som eit samarbeid mellom Vegve-

senet, Lærdal kommune, Statens kartverk og 

Telenor.

I samband med renoveringa av grunnlags-

nettet vart det utført ei hovudoppgåve i land-

måling ved NLH på Ås. Oppgåva var ønskt 

frå vegvesenet då det var problem knytta til 

GPS og høgdeutrekningar [3]. GPS refererer til 

ellipsoiden. Ellipsoiden er den flata du får når 

du dreier ein ellipse om ein av aksane og er ei 

matematisk flate som prøver å tilpasse seg geo-

iden. Ellipsoiden er ei tilpassing til heile jord-

kroppen og er ikkje samanfallande med geo-

iden. Denne er ei ekvipotensialflate (nivåflate) 

for tyngdefeltet som tilnærma fell saman med 

midlare havnivå. Plassering og form er direkte 

relatert til variasjonar i i tyngdefeltet på jorda. 

Ortometrisk høgde (høgde over havet) er refe-

rert til geoiden, medan ellipsoidehøgda er refe-

rert til ellipsoiden. Ortometrisk og ellipsoidisk 

høgde er vist på Figur 3. Oppgåva tok utgangs-

punkt i målingar utført av Statens kartverk 

i 1993, kontrollmålingar til Statens Vegvesen 

det same året. Kirsti Lysaker utførde sjølv til-

leggsmålingar sommaren 1994. Måleresultata 

vart brukte til utrekningar og analyse. Dette 

arbeidet konkluderte med ein modell som ga 

pålitelege geoidehøgder. Figur 4 viser riss av 

vektorar som vart målt i samband med hovud-

oppgåva.

Tverrslaget i Tynjadalen var omgitt av høge 

fjellsider i ein trong dal. Det vart utført eit 

’polygondrag’ som er ein serie av målingar 
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langs ei broten linje der alle sider og brytnings-

vinklar vert målte. Det var problem å måla 

med GPS på tvers av dalen då tverrslaget var 

omgitt av tre fjellsider. Avviket på høgda var 

28 cm frå den kartverket hadde berekna. Ein 

ny måleserie som omfatta berre høgdemålingar 

(presisjonsnivellement) gav det same resulta-

tet som før. Dei nye høgdene vart brukte i nye 

høgdeutrekningar. 

Over ser vi innslaget til tunnelen i Tynja-

dalen. Punktet 7195 måtte etablerast for å få 

sikt inn i tunnelen. Korte siktelinjer gav meir 

usikre måleresultat enn om ein hadde lengre 

siktelinjer. Den første delen av tunnelen gjekk 

30 meter horisontalt inn i fjellet, men fekk 

såleis eit brekk med eit fall på om lag 11%.

I Nyheim (Aurland) var det problem med 

sikt inn mot tunnelen frå fastmerka i punkt-

grunnlaget. Det vart oppretta eit hjelpepunkt 

på ein bakketopp utanfor tunnelen. Vidare var 

det kort siktelinje og problem med kondens. 

Det vart gjort fleire målingar og justeringar på 

inntil 47,5 cm i tverretning.

Med eit justert grunnlagsnett og gode ver-

diar for angrepspunkta Nyheim, Tynjadalen og 

Håbakken hadde byggherren eit godt grunnlag 

for å byggja tunnelen. 

Arbeid i tunnelen
Inne i tunnelen kunne ein ikkje bruka GPS. 

Det vart brukt ein totalsta-

sjon. Målerutinane var slik: 

– Entreprenøren var 

ansvarleg for stikking og 

utsetjing av fastmerke i tun-

nelen

– Entreprenøren var 

ansvarleg for intern kontroll

– Ekstern kontroll 

ved anna firma

Totalstasjonen hadde ei vinkelnøyaktigheit på 

0,15 mgon (milligon) og tilsvarande ei nøyak-

tigheit på ±1 mm for avstandsmålaren. I land-

målinga bruker ein gon der 400 gon tilsvarar 

360 grader.

Måleprosedyren for fastmerke for rettlinja 

tunnel er vist nedanfor. Det vart målt to punkt 

bakover og to punkt framover. Det var to 

punkt på kvar side. Dette vart gjort for å få 

størst mogeleg sikt.

Måleprosedyren for måling av fastmerke i 

kurve er vist nedanfor. Her ligg alle punkta i 

ytterkurva. På denne måten unngjekk ein at 

siktelinja vart forstyrra av fjellveggen. I kurva 

var det minst 500 m sikt mellom punkta.

Tabellen på neste side viser eit utdrag frå 

ein måleserie. Talmaterialet gir opplysing om 

horisontal vinkel, vertikal vinkel, avstand, 

instrumenthøgde, sikthøgde, instrumentnum-

mer, trykk og temperatur. Legg merke til og 
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samanlikn talmaterialet for punkt 45 i dei to 

seriane. I den andre måleserien for punkt 45 er 

den horisontale vinkelen forkasta.

Drivinga frå Lærdal mot tverrslaget i Tynja-

dalen gav ein skilnad på 24 cm i planet (grunn-

riss) og 4,9 cm i høgde. Det tilsvarande resul-

tatet frå Aurland mot tverrslaget i Tynjadalen 

var 55 cm i planet og 7,5 cm i høgde. Eit impo-

nerande målearbeid var avslutta! 

Didaktisk perspektiv
Ovanfor fokuserte eg på arbeidsmåtane i opp-

målingsarbeidet for Lærdalstunnelen. Det er 

liten tvil om at det praktiske arbeidet (målin-

gar) var bruk av teknologi, medan matematik-

ken var løynd i dataprogram. Matematikk er 

ikkje noko eige mål for ingeniøren, men er eit 

hjelpemiddel til å byggja ein tunnel. Det kom-

pliserte målearbeidet i Tynjadalen er matema-

tisk problemløysing i praksis. Strategiar og til-

høyrande vurdering for å treffa angrepspunk-

tet på rett plass vart kontinuerleg utprøvd. 

Analyse og vurdering er grunnleggjande mate-

matisk prinsipp i problemløysing. Det me opp-

fattar som tradisjonell matematikk (bereknin-

gar) vert gjort av datamaskiner.

I utviklinga av landmålinga var trekantu-

trekningar eit naudsynt arbeid. Setningar 

som sinusproporsjonen og cosinussetningen 

var hjelpemiddel til å fastsetja koordinatar for 

punkt i terrenget.

I hovudoppgåva som problematiserte GPS-

målingane [3], er matematikk eit særs viktig 

fag og vart brukt til å skapa større innsikt 

om geoidehøgder for fjell- og fjordlandskapet 

i Indre Sogn. Det vart laga ein geoidemodell 

basert på minste kvadraters metode. Model-

len takla kombinasjonar av ellipsoidiske og 

ortometriske høgder. Med hjelp av statistiske 

metodar vart det utleia nøyaktigheit for esti-

merte og predikerte storleikar i modellen. 

Dette viser at matematikk eit naudsynt fag for 

å møta nye utfordringar i eit teknologisk sam-

funn.

Det er eit rimeleg krav at læraren har kunn-

skap om nærmiljøet han underviser i. Varden 

på Berdalseken er døme på eit gamalt trigono-

metrisk punkt. Dei trigonometriske punkta 

var plasserte på frittliggjande fjelltoppar med 

god siktelinje mot ein fri himmel. Biletet viser 

at dette kravet er stetta. Dei gamle vardane er 

imponerande byggverk av stein med anten 

rektangel- eller sirkelforma grunnflate. Dette 

kan vera tema på fjellturar der læraren som 

den gode forteljar kan seia noko om bruken av 

vardane som trigonometriske punkt. Slik kan 

eleven på ein enkel måte oppleva varden i eit 

matematisk perspektiv. 
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GPS-målingar er mykje brukte i landmå-

ling og har også fått ein aukande privat bruk. 

Dei enklaste GPS-måleutstyra kostar nokre få 

tusen kroner og vert mykje brukte på hobby-

basis. Oppmålingsseksjonen ved Vegvesenet 

i Sogn og Fjordane har kjøpt inn slike enkle 

GPS-måleutsyr til å finna att boltar dei har sett 

ut i terrenget. I staden for å leita opp boltane i 

vanskeleg terreng, bruker dei GPS for å spara 

tid. Dette er eitt døme på ein teknologisk kvar-

dag som er fjernt frå arbeidet i skulen. Det er 

ikkje å venta at alle lærarar skal ha kunnskap 

om GPS, men det bør likevel fokuserast på at 

GPS kan vera eit middel til å betra læring hjå 

elevane. Difor må me bruka eit utvida praksi-

somgrep som gjer at læraren (og elevane) får 

større innsikt i bruk av matematikk. Det er 

kanskje noko av problemet at me som lærarar 

ikkje har kunnskap nok om samanhengen 

matematikk vert brukt i. 

Kjelder:
Hovudkjelda for dette arbeidet har vore Avde-

lingsingeniør Oddbjørn Dale ved Statens Veg-

vesen i Sogn og Fjordane. Han har brei erfa-

ring i moderne landmålingsarbeid og er ein 

del av den solide staben som var med på å rea-

lisera Lærdalstunnelen. Han har orientert om 

arbeidsmåtar og gitt innsyn i talmateriale og 

interne rapportar.

[1] Harald Økern. Landmåling. NKI-forlaget. 1994

[2] Helge Wangen med fleire. Grunnleggende land-

måling. Universitetsforlaget AS. 1992

[3] Kirsti Lysaker. Høydeproblem ved bruk av GPS. 

Hovudoppgåve ved Institutt for landmåling, 

NLH. 1995

Kvadratmil

Dette omgrepet finn me mellom anna i ein artikkel om arbeidet til Norges Geografiske 

Oppmåling i Jotunheimen (Per Tang: Norges Geografiske Oppmålings arbeid i Jotunheimen. 

Den norske turistforenings årbok 1948): 

Løytnant Lund fekk i 1867 og 1868 målt 15 kvadratmil (1920 kvadratkilometer) i måle-

stokk 1 : 100 000. Dette var måling, og ikkje krokering. Han målte på noko av det som 

Wergeland hadde målt i grensestroka mot Oppland.

Her må lesaren kjenna til omgrepa ’areal’ og ’målestokk’. Måleeiningane kvadratkilometer 

og kvadratmil er vanlege måleiningar til å beskriva store område. Koplinga mellom måltala 

for kvadratkilometer og kvadratmil kan trenge ei forklaring? Ei mil vart rekna som 36000 

fot, som tilsvarar om lag 11295 meter. Måleiningane kunne variera noko, men brukar me 

ei mil = 11295 meter, vert  ei ’gamal kvadratmil’ om lag 127,5 km2, og området som er 

nevnt i sitatet vert då omlag 1913 km2. Det er bra for oss at forfattaren oppgav arealet i 

to ulike måleeiningar. Det er ikkje mange av oss som har kjennskap til den gamle norske 

kvadratmila.
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Norge har i over hundre år hatt et relativt 

stabilt system for mål og vekt. Det har imid-

lertid skjedd visse justeringer fra tid til annen, 

for eksempel at en innførte mål ved cm for 

materialer, i stedet for tommer. I Norge har 

vi innført det internasjonale systemet for mål 

og vekt – det såkalte SI-systemet (SI står for 

Système Internationale d’Unites). SI-systemet 

ble formelt innført i 1960 og avløste da tidli-

gere metriske systemer. Et slikt system var det 

såkalte MKSA-systemet der en brukte forkor-

telsene til grunnenhetene meter, kilogram, 

sekund og ampere som grunnlag for navnet. 

SI-systemet er et omfattende system som 

definerer enheter for de fleste målbare stør-

relser. Systemet har en interessant historie, en 

historie som også kan dokumenters gjennom 

frimerker. 

Framstående matematikere har engasjert seg 

i utviklingen av målesys-

temet og systemet har 

en rekke enheter som 

er gitt navn etter kjente 

matematikere (og natur-

vitere), for eksempel 

Gauss, Newton, Ampere 

og Tesla. Den norske 

matematikeren Ole 

Jacob Broch hadde en sentral posisjon under 

arbeidet med metersystemet, se for eksempel 

Gjone (1996). Målinger og enheter hører også 

hjemme i skolematematikken, og har vært en 

sentral del av opplæringen, spesielt i grunnsko-

len, men også i videregående skole.

Som vel er kjent for de fleste er det ikke 

alle land i verden som bruker SI-systemet. Det 

mest kjente eksemplet for oss, på et land som 

ikke gjør det, er USA. I USA bruker en inch 

(tommer), foot og miles for noen av lengde-

enhetene, der vi ville brukt cm, m og km. For 

masse bruker en pund der vi ville bruke kg. For 

volum er en vanlig enhet gallon (som brukes 

i sammenhenger der vi ville bruke liter). Det 

amerikanske systemet har gitt opphav til en 

rekke matematikkoppgaver (eksamensoppga-

ver), og omgjøring kan være ganske kompli-

sert. Et eksempel – som setter et visst krav til 

hoderegningsferdigheter – er å gjøre om angi-

velse av bensinforbruk for biler. I Norge bruker 

vi ofte å angi det som (antall) ’liter på mila’ 

(10 km). I USA er det vanlig å angi det med 

’miles per gallon’. Hvor mye tilsvarer så 0,7 

’liter på mila’ i ’miles per gallon’?

Vi kan også her passende trekke fram at en 

rekke land har gått over til SI systemet i nyere 

tid, for eksempel flere land innenfor det Bri-

Gunnar Gjone

Enheter og  
omgjøring mellom enheter
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tiske samveldet, Australia og også Storbritan-

nia (i 1989) for å nevne noen.

Situasjonen i USA
La oss gå tilbake til det vi vil kalle det ame-

rikanske systemet: Hvor lang er egentlig en 

’foot’? Her må vi være påpasselige, fordi en 

amerikansk ’foot’ ikke er nøyaktig lik det som 

vi hadde(har) som fot i Norge: 1 foot = 0,9717 

Norwegian fot. (Darton & Clark, 1994). Det 

er også forskjell på amerikanske og (tidligere) 

engelske enheter. For eksempel er 1 US Gallon 

lik 0,9689 UK Gallon. Allerede i 1893 ble de 

amerikanske enhetene definert ut fra meter-

systemet, for eksempel er 1 amerikansk fot 

eksakt lik 0,3048 m. 

I USA har en det vi kan kalle en ’løpende’ 

diskusjon om det de kaller metersystemet (SI-

systemet). For å nevne noen hovedpunkter fra 

nyere tid (Ifølge Nystedt, 1998):

I 1975 vedtok kongressen den såkalte Metric 

Conversion Act som skulle legge forholdene til 

rette for en overgang til metersystemet. Det 

fikk en videre oppfølging i 1988, der det ble 

videre argumentert for at metersystemet var 

det mest hensiktsmessige, og i 1991 ble det for-

mulert at SI-systemet var det en ønsket å inn-

føre. Alle føderale myn-

digheter skulle gå over til 

å bruke det senest i 1992, 

men det ble også formu-

lert visse reservasjoner. 

Metersystemet har klart 

ikke fått gjennomslag i 

den jevne befolkningen, 

og det er ikke satt noen 

tidsfrist for endelig gjennomføring.

Det bør her nevnes at den amerikanske 

matematikklærerorganisasjonen – NCTM – 

har vært en av de ivrigste forkjemperne for å 

innføre SI-systemet i USA. 

Et interessant poeng fra et matematisk syns-

punkt er at en ofte i det amerikanske systemet 

ikke bruker desimaler (vi bruker for eksem-

pel 10-deler), men halverer – altså en halv 

inch, kvart inch osv. Dette forholdet har for 

eksempel ofte blitt trukket fram som en viktig 

begrunnelse for brøkregning i skolen i USA.

Situasjonen i England
I Storbritannia er situasjonen en helt annen 

enn i USA. Som medlem av EU hadde Stor-

britannia egentlig ikke noe valg når det gjaldt 

hvilke enheter de skulle bruke og beslutningen 

ble fattet i 1989, men med en lang overgangs-

tid. Utviklingen i Storbritannia går sakte, men 

sikkert framover.

Dette viser hvor vanskelig det er å gå over 

fra et målsystem til et annet. Ettersom tida går 

blir også de økonomiske konsekvensene av en 

overgang betydelige.

Det ser derfor ut til at det amerikanske 

systemet fortsatt vil gi mange muligheter for 

matematikkoppgaver i årene framover. Som et 

eksempel kan vi gjengi en oppgave til eksamen 

i Matematikk grunnkurs våren 2002:
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Vi kan forlenge denne oppgaven videre ved 

at vi spør om tilnærmede omgjøringsregler 

mellom Celsius og Fahrenheitgrader som vil 

være enklere og raskere enn formelen ovenfor. 

Alle som har besøkt USA har sikkert hatt et 

slikt behov.

Ved innføring av SI-systemet har vi i flere 

land sett at frimerker har blitt brukt til å opp-

lyse innbyggerne om de nye enhetene. Som 

eksempel er det i artikkelen gjengitt frimerker 

fra Australia, Pakistan og Ghana.

Når det gjelder det amerikanske målesys-

temet har jeg lyst til å trekke fram et noe tan-

kevekkende forhold. I dataindustrien finner vi 

påvirkning fra det amerikanske systemet. 

Dimensjoner på dataskjermer gis jo vanligvis 

i inch (tommer). Databrikker har bein som 

skal plugges inn i kretskort. Disse beina er 

standardiserte og har en innbyrdes avstand på 

0,1 inch! Dette er en ’fornøyelig’ sammenblan-

ding av målesystemer (Nystedt, 1998).

Kort omtale av to bøker om temaet
Historien om SI-systemet er en fascinerende 

historie. Lars Nystedt gir en interessant fram-

stilling for de som ønsker å vite mer om histo-

rien. Mye av framstillingen ovenfor bygger på 

hans bok (Nystedt, 1998).

Ragnar Solvang har nylig utgitt boka Mate-

matisk etymologi. Her finner vi mye om oppha-

vet til måleenhetene. Spesielt interessant er det 

at Solvang tar med mange gamle norske enhe-

ter. Denne siden ved boka ble spesielt fram-

hevet i en omtale i Aftenposten 15. september 

(2002) med tittelen ’20 fisk på en pinne’. I 

boka forklares for eksempel de gamle norske 

målene kanne og pott. Se forøvrig omtale av 

begge bøkene i dette nummeret av Tangenten.
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Hanne skal til USA som utvekslingsstudent. 
Hun får brev fra vertsfamilien sin. De skriver 
at det er cirka 32 miles fra flyplassen til 
der hun skal bo og at drosje på denne 
strkeningen vil koste $43.

a) Hvor mye vil drosjeturen koste når 
kursen på amerikanske dollar er 8,82?

b) Hvor mange kilometer er det fra 
flyplassen til der Hanne skal bo, når 1 
km er 0,621 miles?

I USA er det vanlig å måle temperatur 
i Fahrenheitgrader. Når Hanne lander er 
temperaturen 83 grader Fahrenheit. 
Omregningsformelen er:

F = 1,8 C + 32

Der F er Fahrenheitgrader og C er 
Celsiusgrader.

c) Bestem temperaturen i Celsiusgrader.
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Det er i de senere år kommet mye bra datalogg-

ingsutstyr på markedet. I videregående skoler 

brukes grafiske kalkulatorer og det finnes 

flere typer dataloggingsutsstyr der dataene 

kan lagres på kalkulatoren for videre behand-

ling. Dette utstyret er et utmerket redskap 

til å foreta målinger av fysiske parametre og 

mulighetene er store til å lage gode modeller 

av en konkret virkelighet. 

Datalogging er en fin aktivitet som er en 

god alternativ angrepsmåte til matematiske 

problemstillinger og har i tillegg appell til en 

del elever med datainteresser. Det er også en fin 

måte å lage ’virkelighetsnære’ oppgaver på. 

Spesielt har vi innen funksjonlæren mulig-

heter til å hente relevante problemstillinger. 

Under er et eksempel på hvordan noen elever 

har logget avstanden til en ball som slippes fra 

en viss høyde. En får en rekke parabler som en 

kan undersøke. Figur 1 viser hvordan ballen 

spretter, mens en i figur 2 har plukket ut en 

av parablene for undersøkelse. Vi har også 

tatt med et lite utdrag av tabellen for de målte 

verdiene.

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 

Jon A. Ringseth og Memund Daltveit

Bruk av datalogging i 
matematikkundevisningen
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for en reproduserende rolle i læreprosessen.

Gjennom aktivitet og konkret erfaring 

tolker elevene sine opplevelser og utvikler egne 

strukturer. Elevene må selv – eller i gruppe 

– bygge modeller, undersøke strukturer og 

reflektere over sammenhenger.

Lærer må knytte sammen elevenes språk og 

modellbygging med det formelle symbolsprå-

ket. Denne prosessen er en viktig del av elev-

enes begrepsdanning ved at elevenes språk for-

sterker elevens forståelse av et begrep og bear-

beides ut fra elevens egne forutsetninger og 

erfaringer.

Vi tar også med et eksempel hvordan vi kan 

bruke en avkjølingskurve til å demonstrere 

en eksponentialfunksjon. Dette eksperimentet 

kan selvsagt utføres enkelt uten dataloggings-

utstyr, men vi mener databruket her kan være 

en spennende variasjon til ting som er gjort på 

andre måter tidligere.

Kjølekurve
Her kan vi varme opp aluminiumsfolien i ca. 

ett minutt med hårtørkeren, og starte tempe-

raturmålinger i folien etter som folien kjøles 

ned. Målingene kan noteres ned, eller en kan ta 

utskrift på datamaskin dersom det er mulig.

Vi får en fin eksponentialkurve av typen 

som egner seg til utforsking.  

Temaer her kan være regresjon eller sam-

menhengene mellom gjennomsnittlig tempe-

raturendring, momentan temperaturendring 

og den deriverte.

Vi har best erfaringer med at elevene arbei-

der i smågrupper (2–3 stykker) i første del av 

arbeidsøkten mens lærer leder diskusjon og 

trekker linjene til symbolspråket til slutt.

Vi mener arbeidsmåten er med å stimulere 

elevenes interesse for matematikk, utvikle 

kreativ tenkeevne , lære nye problemløsings-

strategier og de får kjente problemstillinger i 

en ny kontekst og i spennende variasjon.

Datalogging
Moderne måleinstrumenter kan i dag 
kobles direkte til elevenes grafiske
lommeregnere. På den måten kan elevene 
få samlet målinger for det
eksperimentet de holder på med. Fordelen 
er at målingene gjerne kan foregå
over lang tid (over natten) eller meget kort 
tid (brøkdeler av et sekund). Disse dataene 
kan så plottes i en kurve. Instrumenter for 
måling av vekt, avstand, temperatur,
strømstyrke, spenning, osv … kan fåes 
kjøpt som dataloggingsutstyr.
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Med spesielle instrument kan en måle høgden 

på f.eks. et tre svært nøyaktig dersom en har 

lært å bruke disse instrumentene riktig. Et 

ganske nøyaktig overslag over en trehøyde 

kan en utføre med et enkelt hjelpemiddel som 

en kan lage selv.

Arbeidsbeskrivelse
I en rett kvist eller trelist skjærer vi inn to hakk 

med 30 cm avstand og deretter enda et hakk 

3 cm (1/10 av 30) fra et av de andre hakkene. 

Se figur 1.

Høgdemålerkvisten i bruk
Ved høgdemåling bør vi helst være to stykker. 

Hjelperen stiller seg ved treet, mens vi stiller 

oss i passende avstand fra treet. Så sikter vi 

mot treet som vist på figur 2. Ved siktinga må 

vi finne den stillinga av høgdemålerkvisten 

som gjør at siktelinja (a) gjennom øverste hakk 

treffer toppen på treet, og siktelinja gjennom 

nederste hakk (b) treffer rota på treet. Deretter 

ser vi hvor siktelinja gjennom midterste hakk 

(c) treffer treet. Hjelperen merker av dette 

punktet etter vår anvisning, og vi måler til 

slutt hvor høyt dette merket er over treets rot. 

Denne avstanden er 1/10 av treets høyde, etter 

som det minste hakket er 1/ 10 av det største 

hakket. Ved å multiplisere denne avstanden 

med 10 har vi derfor trehøgda.

Dette er et eksempel som kan brukes i 

skolen i forbindelse med brøk og overslagsrek-

ning. F. eks på figur 2 viser det seg at avstan-

den fra rota og opp til der siktelinja C treffer 

treet er det 1,20 m. Trehøgda blir da 12 m fordi 

1,20 m er 1/10 av den totale trehøgda.

Arne Moen

Høgdemålerkvisten

3 cm

30 cm
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Å være i stand til å måle tiden er noe som men-

neskene har vært opptatt av fra langt tilbake, 

og sola og skyggene den kaster var nok det 

første redskapet som ble brukt for å si noe om 

tidspunkt og tidsrom. Sola er en pålitelig, men 

ikke særlig presis tidsmåler. I et jordbruks-

samfunn kunne det nok være tilstrekkelig å 

ha begreper om morgen, middag og kveld, og 

da var solas posisjon på himmelen til stor hjelp, 

men når kravene til presisjon øker, trengs det 

andre instrumenter. Sola er også et nyttig hjel-

pemiddel i forbindelse med navigasjon, men da 

er vi avhengig av å ha en annen tidsmåler til-

gjengelig. Presis navigasjon er særlig viktig når 

man ferdes på havet, så derfor var det sjøfarten 

som var drivkraften bak å utvikle presise tids-

målere (kronometere). Ved å bruke en presis 

tidsmåler i kombinasjon med et instrument 

som kan måle hvor høyt på himmelen sola 

står, er det mulig å bestemme korrekt lengde- 

og breddegrad på det stedet man er. 

Denne artikkelen handler nettopp om 

hvordan sola kan brukes til å måle tid og sted. 

Først skal vi se på sola som tidsmåler gjen-

nom å beskrive en spesiell type solur som det 

kreves litt bruk av matematikk for å konstruere 

riktig. Dernest skal vi se på sekstanten som er 

en meget nøyaktig vinkelmåler, og som kan 

brukes til å måle solhøyden med stor presisjon. 

Vi skal se på hvordan den brukes og hvordan 

den er konstruert. 

Solur med horisontalt liggende skala
Alle har sikkert sett den typen solur som 

mange bruker til pynt i hagene sine, og som 

er formet som en jordkule med en akse fra pol 

til pol, og der denne aksen står på skrå. Når et 

slikt solur er stilt riktig, skal aksen peke mot 

himmelens nordpol, og dermed vinkelrett på 

planet som dannes av himmelens ekvator. Da 

kan vi innse at aksen vil danne en vinkel med 

horisontalplanet som er lik breddegraden på 

det stedet der soluret skal brukes. I et slikt 

solur kan vi legge en timeskala langs kulas 

ekvator der avstandene mellom timemerkene 

er like store. For nærmere beskrivelse av hvor-

dan et slikt solur kan lages, se f.eks. [2, 4]. 

Dette soluret vil nå vise såkalt sann soltid. Den 

sanne soltiden samsvarer ikke med vår van-

lige ’klokketid’ (middelsoltid), og forskjellen 

mellom sann soltid og middelsoltid kalles tids-

jevningen. Den må vi alltid justere for når vi 

skal lese av tiden på et solur. Middelsoltiden 

varierer fra å være omlag ett kvarter før og ett 

kvarter etter sann soltid. For nærmere forkla-

ring på disse fenomenene, se f.eks. [1].

Frode Rønning

Å bruke sola  
til å måle tid og sted
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Her skal vi se på en type solur som er slik 

at aksen som kaster skygge står vinkelrett på 

horisontalplanet istedenfor å peke mot him-

melens nordpol. Et slikt solur finnes f.eks. på 

Torget i Trondheim. Aksen dannes av den 

høye søylen med statuen av Olav Tryggvason 

på toppen, og skalaen med timemerker ligger 

i brosteinen nede på bakken. I [4] finnes en 

beskrivelse av dette soluret, men plasseringen 

av timemerkene er ikke presist beskrevet der. 

Her skal vi utlede en matematisk modell for 

hvordan timemerkene skal legges for at soluret 

skal bli riktig.

Bakgrunnen for denne artikkelen er at det 

i 2001 ble satt i gang et utbedringsprosjekt av 

gatelegemet på Torget i Trondheim. Brosteinen 

skulle skiftes, inkludert de steinene som mar-

kerer soluret. I den lokale diskusjonen rundt 

dette restaureringsprosjektet var det flere som 

hevdet at «soluret går feil»! Som nevnt tidli-

gere kan aldri et solur vise riktig tid gjennom 

hele året, men avviket fra middelsoltiden skal 

altså ikke bli mer enn om lag 15 minutter. For 

soluret i Trondheim mente man imidlertid å 

observere mye større avvik. Firmaet Reinertsen 

Engineering hadde oppdraget med å prosjek-

tere utbedringen av Torget, og de ville da finne 

ut om soluret virkelig var feil, og hvordan det i 

tilfelle skulle justeres for å bli rett. Jeg ble kon-

taktet av sivilingeniør Tor Gaukerud i Reinert-

sen Engineering som hadde utviklet en modell 

for plassering av timemerkene i skalaen, og som 

gjerne ville diskutere denne modellen med meg 

for å være sikker på at den var rett. Vi så på den 

sammen og kom til at den måtte være riktig, 

og konkrete målinger som firmaet gjorde på 

stedet bekreftet også at modellen var rett. Det 

er denne modellen jeg nå vil beskrive. Solur 

av denne typen kalles analemmatiske solur, og 

det finnes flere referanser til slike på Internett, 

f.eks. [6]. Noen slike er også konstruert slik at 

aksen flyttes etter tiden på året. På den måten 

kan man gjennom plasseringen av aksen kom-

pensere for tidsjevningen, og man får et solur 

som alltid går riktig. For eksempel kan man 

bruke seg selv som akse ved at man plasserer 

seg på bakken i en oppmerket tabell i henhold 

til datoen. Jeg vil ikke gå inn på hvordan en 

slik tabell kan konstrueres, men interesserte 

kan se i referansene [3,6].

Den sanne soltiden måles langs himmelens 

ekvator, og når skalaen ikke ligger i ekvator-

planet, slik altså tilfellet er med et solur som 

det vi her beskriver, kan ikke timemerkene 

ligge med konstant avstand. Avstanden må 

være kortere morgen og ettermiddag, når sol-

banen er bratt, enn midt på dagen når solba-

nen er ganske flat. Dette gjør jeg også rede for 

i [4], men her skal vi se nærmere på hvor stor 

avstanden mellom de ulike timemerkene må 

være.

Vi tenker oss først at vi har en sirkelformet 

skala i ekvatorplanet (S1 i Figur 1) der time-

merkene ligger med konstant vinkelavstand. 

For å få sann soltid på en skala som ligger i 

horisontalplanet må vi projisere skalaen fra 

ekvatorplanet ned i horisontalplanet. Projek-

sjonen av S1 vil da bli en ellipse, men det er 

ikke vesentlig her fordi vi kun er interessert i 

vinkelen mellom radiene. Derfor kan vi godt 

legge på en sirkel og avsette timemerkene langs 

A

B

S2

S1

D

C
u

v

Figur 1
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periferien til denne sirkelen (S2 i Figur 1) etter 

at vi har utført projeksjonen. I soluret i Trond-

heim er timeskalaen en sirkel, men det finnes 

andre tilsvarende solur, f.eks. i Bath i England 

der den er en ellipse. 

Siden retningen mot himmelens nordpol 

danner en vinkel med horisontalplanet lik 

breddegradsvinkelen b, vil ekvatorplanet danne 

vinkelen 90 – b med horisontalplanet. I Figur 

1 er CA og DA trukket vinkelrett på den linja 

der de to planene skjærer hverandre. Segmen-

tet AB på denne linja tilsvarer en vinkel v i sir-

kelen S1 og en vinkel u i sirkelen S2. DC står 

vinkelrett på S2. Linja CA vil etter dette angi 

retningen mot nord, og dermed vil CA være 

skyggen av CD når sola står rett i sør. Retnin-

gen CA på timeskalaen representerer nå det 

som kalles sann middag. Vi regner timevinke-

len lik null ved sann middag. I S1 øker time-

vinkelen med konstant hastighet, 15 grader 

per time.

Fra Figur 1 ser vi at tan v = AB/AD,  

tan u = AB/AC og AC = AD cos(90 – b) = 

AD sin b. Dette gir videre

(1) tan u = tan v/sin b.

Denne likningen gir oss nå timevinkelen i sir-

kelen S2 ut fra timevinkelen i S1 og breddegra-

den der soluret skal stå.

Timevinklene i S1 og S2 når b = 63,5 grader 

(Trondheim) er vist i Tabell 1. Her ser vi at for-

skjellen mellom timemerkene er størst rundt 

sann middag (og sann midnatt som er praktisk 

uinteressant), og at den er minst seks timer 

etter sann middag. Vinkelen mellom timemer-

kene vil variere på samme måte fra midnatt til 

middag og igjen ha et minimum seks timer før 

sann middag.

Nå har vi selve skalaen. Det som da gjenstår 

for å få soluret riktig er å justere retningen ut 

til kl 12.00 på skalaen i forhold til retningen til 

sann middag. Den avhenger av lengdegraden 

på det stedet der soluret skal stå. Trondheim 

ligger på 10o23’54” østlig lengde, altså ganske 

nøyaktig 10,4 grader. Ved 15 grader østlig 

lengde står sola rett i sør akkurat kl 12.00 norsk 

tid (som er GMT+1). I Trondheim har altså 

ikke sola kommet i sør ennå kl 12.00. Den må 

enda gå 4,6 grader. Det betyr at timemerket for 

 Timer etter Time- Time- Vinkelen
 sann   vinkel vinkel mellom
 middag i S1 i S2 time-
    merkene 
 0 0 0 
 1 15 16,7 16,7 
 2 30 32,8 16,2 
 3 45 48,2 15,3 
 4 60 62,7 14,5 
 5 75 76,5 13,8 
 6 90 90,0 13,5 
 7 105 103,5 13,5 
 8 120 117,3 13,8 
 9 135 131,8 14,5 
 10 150 147,2 15,3 
 11 165 163,3 16,2 
 12 180 180,0 16,7

Tabell 1

 Klokkeslett Timevinkel i S1 Timevinkel i S2
 12.00 –4,6 –5,1 
 13.00 10,4 11,6 
 14.00 25,4 28,0 
 15.00 40,4 43,6 
 16.00 55,4 58,3 
 17.00 70,4 72,3 
 18.00 85,4 85,9 
 19.00 100,4 99,3 
 20.00 115,4 113,0
 21.00 130,4 127,3
 22.00 145,4 142,4
 23.00 160,4 158,3
 24.00 175,4 174,9

Tabell 2
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kl 12.00 må ligge 4,6 grader vest for retningen 

mot nord i S1. Hvis vi nå bruker likning (1) på 

timevinklene i S1 rotert 4,6 grader får vi den 

virkelige skalaen for soluret i Trondheim. Den 

er vist i Tabell 2. (Vi regner vinklene positive i 

omløpsretning med klokka.)

I Figur 2 ser vi den komplette skalaen til 

soluret (de 24 merkene som er bygd opp av fire 

kvadrater) sammen med en kompassrose med 

16 spisser. Nord er rett opp på figuren, og vi 

ser kl 12.00 merket 5 grader til venstre for nord 

(se pil på Figur 2). Eksempelvis ser vi videre 

merket for kl 15.00 som ligger nesten rett på 

nord-øst retningen som svarer til 45 grader (jfr. 

Tabell 2). Søylen står på en åttekantet sokkel i 

midten. Figuren er en kopi av en arbeidsteg-

ning fra Reinertsen Engineering. Ved sammen-

ligning med det eksisterende soluret viste det 

seg at det var ganske store avvik mellom gamle 

og nye plasseringer av timemerkene. Avvikene 

var ubetydelige midt på dagen, men rundt kl 

08.00 og 16.00 var avvikene 11–12 grader, noe 

som tilsvarer at soluret gikk nesten en hel time 

feil på disse tidene av døgnet. 

Vi har ingen forklaring på hvorfor disse fei-

lene har oppstått, men ved å eksperimentere 

litt med ulike verdier av breddegraden kan vi 

se at det gamle soluret ville ha passet noe bedre 

Figur 2
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litt lenger sør. Rundt 50 grader nordlig bredde 

ville det ha vært mye bedre enn i Trondheim, 

men heller ikke der ville det ha fungert helt 

tilfredsstillende. 

Sekstanten
Mange kjenner sikkert den enkle, men effek-

tive måten å måle siktevinkler på ved å bruke 

et såkalt klinometer (se f.eks. [5]) som ikke er 

noe annet enn en halvsirkelformet gradskala 

med ei loddsnor festet i sentrum, og der 0-gra-

ders merket er plassert på en radius som står 

vinkelrett på diameteren. Når vi sikter langs 

diameteren, kan vi lese av vinkelen mellom 

siktelinja og horisontalplanet som vinkelen 

mellom 0-graders merket og loddsnora. En 

sekstant er også et instrument for å måle sik-

tevinkler, men det er mye mer presist enn det 

enkle klinometeret. 

I Figur 3 ser vi et bilde av en sekstant. Vi ser 

at den har en skala som er en del av en sirkel-

bue, og navnet sekstant er knyttet til at skalaen 

utgjør en seksdel av en hel sirkel. Tilsvarende 

er det laget slike instrumenter kalt både kva-

drant og oktant, men det var sekstanten som 

kom til å dominere i praktisk bruk.

I Figur 4 ser vi mer skjematisk hva som skjer 

når vi ser i sekstanten.

Lyset reflekteres i speil 1 og kastes til speil 

2 som reflekterer lyset videre til øyet. I speil 

2 er bare halvparten av glassflata dekket av 

speilfolie, resten er gjennomsiktig. I den gjen-

nomsiktige delen ser vi horisonten (hvis vi er 

ute på havet), og når sekstanten er riktig inn-

stilt for å måle solhøyden (vinkelen u i Figur 

4), skal vi se sola i speil 2 på samme høyde som 

horisonten. Dette er indikert på figuren gjen-

nom at det reflekterte sollyset kommer inn mot 

øyet parallelt med linja mot horisonten. Hvis 

vi bruker sekstanten på landjorda og ikke kan 

se horisonten, kan vi finne den kunstige hori-

sonten i terrenget ved hjelp av ei loddsnor og så 

justere sola i forhold til et punkt i den kunstige 

horisonten. 

Linja AB er parallell med speil 2 slik at 

når C ligger rett over B (v = 0) så er speil 1 og 

speil 2 parallelle, og stråler som kommer inn 

horisontalt (u = 0) reflekteres inn til øyet. Vin-

kelen v er den vi egentlig leser av på sekstan-

tens skala, og vi skal nå se på sammenhengen 

mellom u og v. 

Hvis vi tar ut et litt mer skjematisk utsnitt 

av hvordan strålene reflekteres, får vi Figur 5. 

De vinklene som er markert med samme bok-

stav i Figur 5 er like store, enten fordi de er 

toppvinkler eller fordi de kommer fram ved 

lysstråler som reflekteres, eller fordi de har 

parvis parallelle bein.

Vi ser også at v + w = x (samsvarende vin-

kler, parallelle linjer) og u + w = x + v (topp-

Figur 3

Figur 4

speil 1

horisont

solstråler

u A

v

B
C

speil 2

øye
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vinkler). Trekker vi den andre likningen fra 

den første får vi v – u = –v som gir u = 2v. Dvs. 

den vinkelen vi leser av, er halvparten så stor 

som den vinkelen vi faktisk måler. Det betyr at 

sekstanten med en 60 graders skala kan måle 

vinkler opp til 120 grader. Sekstanten som er 

avbildet i Figur 3 er faktisk enda litt større. Den 

har en skala som går til noe over 140 grader.

Figur 5

v

u
w

w

x

x
y

xx
y

x
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Tales fra Miletos ble født omkring 625 f.Kr. 

og døde ca. 545 f.Kr. Han er den første greske 

matematikeren vi kjenner navnet på. 

Tales drev med handel i sine yngre år, og reiste 

vidt omkring.  Han  ga denne metoden til å 

finne avstanden ut til et skip:  Velg et fast 

punkt A på land, kall skipets beliggenhet for 

B, og bruk et diopter, et sikteapparat som var 

vel kjent på Miletos, til å oppreise normalen 

på linjen AB i A. Velg så et vilkårlig punkt D 

på denne normalen, og legg punktet C på for-

lengelsen av AD slik at AD = DC. Ved hjelp av 

sikteapparatet finner en normalen til AC i C, 

og en beveger seg langs den til en ser punktet D 

på linje med skipet B. Da er en i et punkt som 

en kaller E. Avstanden AB til skipet er da lik 

avstanden CE, og denne siste avstanden kan 

en måle!

Tales ga dessuten en metode til å finne høyden 

på en pyramide:  Vent til skyggen av en kjent 

stang som står loddrett stukket ned i  sanden 

er like lang som stangens lengde.  Da får en 

pyramidens høyde ved å måle lengden av skyg-

gen til pyramiden.

På øya Samos finnes det også et urgammelt 

bevis på at slike kunnskaper var godt etablert 

blant folk som utførte praktisk arbeid i terren-

get.  Det er en berømt tunnel gjennom fjellet 

Castro, på Samos.

Tunnelen kutter gjennom foten av et fjell 

som er 300 meter høyt.  Tunnelen er ca. en 

Audun Holme

Måling og geometri  
i praksis før Pytagoras

A B

CE

D
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var å sikre hovedstaden på Samos, også kalt 

Samos, en god drikkevannsforsyning fra fjel-

lene inne på øya.

Arbeidet på tunnelen begynte samtidig i 

begge endene. De to arbeidslagene møttes inne 

i fjellet, 10 meter fra hverandre til siden, og 

med en høydeforskjell på to meter.  Her er det 

lagt inn en sving i tunnelen, ellers er den helt 

rett.  Dette er mye bedre  enn for andre tun-

neler en finner i oldtiden, og som går i sikk-

sakk, med  hoggingen styrt ved tallrike verti-

kale sjakter fra fjelltoppene ovenfor.

Heron fra Alexandria, som foreleste mate-

matikk og ingeniørfag ved universitetet i Ale-

xandria i det første århundret e.Kr., har beskre-

vet metoden som ble brukt ved innsiktingen av 

retningen til tunnelen.

På figuren er den øvre enden av tunnelen 

merket B, den nedre merket A. Først siktes det 

inn et rett linjestykke AC.  I C brukes et sikte-

apparat til å merke opp et linjestykke CD som 

står normalt på AC.  I D merkes det på samme 

måte et linjestykke DE normalt på CD, så EF 

normalt på DE, FG normalt på EF og endelig 

en linje gjennom G normalt på FG. 

Punktet I bestemmes så ut fra betingelsen 

at lengdene av EF og GI til sammen skal være 

lik lengden av CD.  Punktet H finnes ved hjelp 

av sikteapparatet slik at HB er normal på GI.

Til nå har vi bare arbeidet med punkter 

utenfor fjellet, men nå trenger vi å kunne regne 

med ett punkt inne i fjellet, nemlig L.  Dette 

bestemmes ved at BL er normal på CI, og at 

lengden av BL er lik lengden av HI.  Vi skal så 

finne punktene J og K, når vi har dem, kan vi 

trekke to snorer som gir retningen på tunnelen 

i hver av endene.

Siden ALB og BHJ må være likeformete tre-

kanter, vil vi ha at JH : BL = HB : LA.  Siden  

LA = (DE + FG) – (AC + BH), finner vi av 

dette lengden HJ, og bestemmer altså punktet 

J.  Tilsvarende finner vi punktet K.

Her vil det komme inn målefeil, det dreier 

seg om linjestykker som tilsammen blir 6–7 

kilometer. Slike målefeil får ta ansvaret for at 

de to lagene ikke møttes nøyaktig inne i fjel-

let.

Punktet B ligger høyere enn A, og for å gi 

tunnelen riktig hellning må linjestykkene CD, 

DE, EF, FG og GI siktes inn helt vannrett. Også 

her er målefeil uunngåelig, og grøften måtte 

derfor gjøres dypere i den nedre enden av tun-

nelen etter at tunnelen var ferdig. Dette arbei-

det viser mye geometrisk kunnskap.   Noen av 

disse landmålerne  var kan hende også slaver.  

Arbeid med  geometri i praksis var  ikke bare 

en høyere beskjeftigelse for menn fra overklas-

sen!

A

B

C

D

E F

G J H I

L

K

kilometer lang, og 

høyden er vel to meter.  

Langs den ene veggen 

løper en grøft, i den 

øvre enden av tunnelen 

er den ca. to meter dyp, 

men i den nedre enden 

er dybden nesten ni 

meter. I denne grøften 

er det plassert vannrør, 

formålet med arbeidet 
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Internett, og spesielt egne matematikksider, 

er en god kilde for bakgrunnstoff, undervis-

ningsideer og oppgaver. Det gjelder også for 

måling og måleenheter. 

På websidene til NIST (National Institute for 

Standards and Technology) i USA www.nist.gov/

public_affairs/kids/metric.htm, finner vi en 

rekke sider med informasjoner og aktiviteter 

hvor elevene skal lære om det metriske system. 

Andre typer måleenheter som feet, inches og 

gallon har inntil få år siden vært i vanlig bruk i 

USA og andre engelsktalende land, og det kan 

være nyttig å kjenne sammenhengen mellom 

ulike måleenheter. I Norge hadde vi før også 

slike måleenheter som fot, tomme, alen og favn 

i vanlig bruk. Her er en oversikt: 

www.maritimt.net/arkforsk/norskem.htm, 

eller se www.caplex.net/web/tabeller/tabeller. 

asp?art_id=t-eldre 

På My first garden www.urbanext. 

uiuc.edu/firstgarden/ finner vi websider som tar 

opp det å lage en liten hage, så og plante, og 

blant annet bruke praktiske måleenheter. ’You 

are the ruler’ viser hvordan vi måler med for-

skjellige kroppsmål. Her ser vi sammenhengen 

med de gamle måleenhetene. 

I USA var det i oktober ei spesiell ’Natio-

nal metric week’ og på Math Forum finner vi 

Metric Week-sider som tar opp diskusjoner 

lærere imellom, ukens problem, spørsmål 

fra Dr.Math og andre ressurser om dette 

tema, mathforum.org/t2t/faq/faq.metric.html/. 

Det er egne sider om måling og måleenheter 

mathforum.org/paths/measurement/. Her er 

stoffet ordnet etter ulike nivå og gruppert i 

’Lessons and material’, ’Questions and ans-

wers about Measurement’ og ’Software’. Den 

siste viser seg å ha mange råtne lenker (som 

ikke virker). Under ’Lessons’ finner vi mange 

forskjellige opplegg, for eksempel å måle av 

temperatur og sammenligne dette med tilsva-

rende som andre elever måler. 

Dersom vi arbeider med temperaturmå-

linger og andre værdata, vil jo flere aktuelle 

sider for værmelding kunne trekkes inn som 

kilder. Her kan vi bruke Meteorologisk institutt 

met.no, været på Reisefeber www.reisefeber.no/

weather/ eller på Yahoo weather.yahoo.com/. 

Statistisk sentralbyrå har også oversikter over 

temperatur og nedbør siste år i årboka, som 

vi finner på www.ssb.no/aarbok/. Her fins også 

store menger av andre typer måleresultater.

Problems with a point er et nettsted spesielt 

for problemoppgaver, www2.edc.org/mathpro-

blems/. Oppgavene er på forskjellig nivå. Her 

er det mulig å søke på stikkord (keywords) 

Anne Berit Fuglestad

Internettressurser: 
måling og måleenheter
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for å finne oppgaver om et gitt tema. 

Et søk på ’measure units’ ga meg fire 

opplegg: om å måle p ved å se på man-

gekanter, om måling med forskjellig 

nøyaktighet i ulike måleenheter, om 

å måle avstand til lynet i tordenvær, 

og å vurdere forskjellige angitte mål på 

gjenstander. Søking på ordet måling 

alene (measure) ga meg 100 treff, så 

her skulle det være litt av hvert å se 

på. 

Det er også mulig å abonnere på 

nyhetsbrev for å få informasjoner om 

nye aktiviteter på problem-sidene. Det 

samme gjelder også flere andre steder, 

bl.a. Math Forum, Maths Net www.mathsnet.

net/ og Count on, www.mathsyear2000.org/. 

På nettstedet Math Pages 

www.mathpages.com/home/ kan vi søke etter 

oppgaver på bestemte nøkkelord, for eksempel 

måling (measure, measuring). Her fant jeg for 

eksempel ’Weighing the Moon’. 

Måling av jordas omkrets etter Eratoste-

nes’ metode fant jeg på sidene til NCTM, 

National Council of Teachers of Mathematics: 

www.nctm.org/wlme/wlme1/three.htm. Dette er 

et av flere opplegg under tittelen Worlds Lar-

gest Math Event (WLME). Det har gått i 

flere år med praktiske matematikkoppgaver 

for elevene. To andre tema er: Hvor mange 

kan stå i klasserommet og befolkningstetthet. 

En matematisk klem til verden, der elevene 

anslår og prøver ut hvor mange som trengs for 

å holde rundt forskjellige objekter, rundt hele 

skolen og videre rundt jorda.

Søkemuligheter finner vi flere steder: På 

Explorer unite.ukans.edu/ fins det undervis-

ningsopplegg, og søk på måling ga 28 treff og 

måleenheter ga 99 treff. Blant annet fins det et 

opplegg om å måle diameteren for sola. Nrich 

har også søkemuligheter for å finne aktuelle 

emner, nrich.maths.org.uk/.

Flere steder fins det forklaringer og illus-

trasjoner på måleenheter. NIST har eksempler 

og illustrasjoner som viser metriske verdier 

på vanlige mål på kjøkkenet og andre vanlig 

brukte mål, www.pueblo.gsa.gov/cic_text/misc/

usmetric/metric-equiv.htm. Det fins ordbok for 

måleenheter www.unc.edu/~rowlett/units/ og 

vi finner en referanseguide for det metriske 

system (SI) på www.hlalapansi.demon.co.uk/

Metric/.

På det nye norske nettstedet 

www.matematikk.org finner vi opplegg knyttet 

til hovedemner i matematikkplanen ordnet i 

en matrise. Under ’Rom og form/geometri’, 

finner vi i 1. klasse opplegg med måling ved 

hjelp av forskjellige konkrete hjelpemidler: 

bøker, hyssing, binders og lignende. I grunn-

kurs videregående er det et opplegg om form-

likhet og måling, og i 6. klasse ett om kart 

og målestokk. Her vil det sikkert komme mer 

etter hvert. 

Vi ser at det er både inspirasjon og data å 

hente fra Internett. 

Tips om andre lenker eller reaksjoner kan 

sendes til Anne.B.Fuglestad@hia.no
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Nytt nettsted for matematikklærere
Den 16. august åpnet www.matematikk.org, et 

ressurs- og idésenter for lærere. Nettstedet er 

laget av de fire universitetene i Norge, Nasjo-

nalt senter for matematikk i opplæringen og 

høgskolene i Agder og Oslo med støtte fra 

Forskningsrådet og BP Norge. 

Mange har allerede oppdaget nettstedet. Per 

i dag har i overkant av 16 000 lærere vært 

innom sidene. I snitt har vi over 400 unike 

brukere hver dag, der hver besøkende i gjen-

nomsnitt er på nettstedet ca 8 minutter. Gode 

tall som vi håper blir bedre …

Da lærerdelen av www.matematikk.org skulle 

utvikles tok vi utgangspunkt i L97 og R94. 

Læreplanene ligger til grunn for organiserin-

gen av alt som publiseres, det vil si at alle 

undervisningsopplegg, mattenøtter og klasse-

romsspill er organisert etter temaer fra lære-

planene og klassetrinn. På nettstedet er dette 

organisert i en oversiktsmatrise hvor du kan 

finne fram til ønsket klassetrinn og tema. I til-

legg har vi en fast spalte med biografier, mate-

matiske tekster og Abelhjørnet. De to første 

skal fungere som støttestoff til undervisnings-

oppleggene, mens Abelhjørnet er en gjengi-

velse av alle nøttene som hver dag presenteres 

på baksiden av Dagbladet. 

Som bruker av www.matematikk.org i din 

undervisning er du ikke avhengig av datamas-

kiner i klasserommet. Tanken er at du som 

lærer skal bruke www.matematikk.org i planleg-

gingen av undervisningen. Alle undervisnings-

opplegg finnes i utskriftsvennlige versjoner.

Stadig mer stoff
Vi fyller stadig på med stoff, 

www.matematikk.org er i utvikling. I den for-

bindelse har vi nylig opprettet en ny spalte som 

vi har kalt Mattetipset. Her oppfordres brukere 

av nettstedet til å sende inn bidrag i form av 

tips til utbedring av nettstedet, undervisnings-

opplegg eller gode matematikknøtter. Som 

før lanseringen av nettstedet, er vi fremdeles 

avhengige av gode medhjelpere for å øke stoff-

mengden. Vi stiller med fine premier til måne-

dens beste mattetips!

Nye brukergrupper
Bildet over er hentet fra startsiden til 

www.matematikk.org. Som dere ser, er det mer 

i vente. I januar 2003 kommer elevsidene. Vi er 

godt igang med utviklingen av sidene og kan 

stikkordsmessig nevne mange nye poster; spill, 

regnemesteren, karrieresenter, matteklubb, 

temasider, konkurranser og matematikklabb. 

La deg inspirere – 
www.matematikk.org
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Elevsidene vil skille seg fra lærersidene ved at 

de i større grad er interaktive. Her blir det akti-

viteter som utføres på datamaskinen i form av 

interaktive spill, men også aktiviteter som kan 

skrives ut og utføres uten maskin.

I september neste år kommer foreldredelen 

av www.matematikk.org. Her blir det skole-

matematikk for foreldre med oppfriskning 

av gammel kunnskap. Foreldrene blir tipset 

om enkle spill og aktiviteter som kan brukes 

utenom skoletid. Vi vil også komme med en 

bevisstgjøring av intensjonene bak L97 skrevet 

for foreldre. Hva skal barna lære – og når?

Vi håper at sidene vil gi inspirasjon og et 

løft til matematikkundervisningen. Innspill og 

kommentarer imøtesees: 

post@matematikk.org

Annette Hessen
prosjektleder matematikk.org

Alen

I arbeidet med gamle måleiningar må ein 

vera varsam med å slå fast absolutte verdiar. 

Eit døme på dette er alen, ei eining som har 

vore mykje brukt. Til dømes heiter det i 

Esekiel 40,5:

Utanfor templet var det ein mur på alle 

kantar. Mannen hadde ei mælestong i 

handa; ho var seks alner lang, når kvar 

alen er ei handsbreidd lenger enn den 

vanlege.

I Egypt og området ikring var det på denne 

tida i bruk to ulike alner: ei på seks  og ei 

på sju handsbreidder. I Noreg vert i dag alen 

rekna som to fot (tilnærma 63 cm), og skil 

seg frå den islandske alna. Det vert ofte feil 

når elevar finn informasjon på Internett om 

alen og bruker den i samanhengar som den 

ikkje gjeld for.

Gamle mynteiningar

I matrikkelen får me ei verdsetjing av jordei-

gedomane. Frå 1863 vart jordeigedomane 

(unnateke Finnmark) samla  verdsette til 

500 000 skuldmark. Kvar skulddelt eigedom 

får eit gardsnummer og eit bruksnummer. I 

www.sffarkiv.no finn eg desse opplysingane 

om to bruk i Fjærlandsfjorden etter matrik-

kelen av 1890:

Slike opplysingar er vanlege i lokalhistorisk 

arbeid; kanskje vert teksten ekstra utfor-

drande på grunn av  dei ukjende måleinin-

gane. Ein spesidalar utgjorde 120 skilling 

eller 5 ort. Ein ort var såleis 24 skilling. 

Etter den gamle matrikkelen var forholdet 

mellom skulda  på bruk 1 og bruk 5 altså 

290:200.  Det nye forholdstalet vart 313:250 

og auka verdien av bruk 5 i høve til bruk 1.

Bruk 1 Bruk 5

Gamal 
skuld

2 Spd.,  
2 Ort,
2 Skill.
(290 Skill.)

1 Spd.,  
3 Ort,
8 Skill.
(200 Skill)

Ny skuld 3.13 Mark
(313 Øre)

2.5 Mark
(250 Øre)





Ingvill M. Holdens
   Matematiske Koffert

Den Matematiske Koffert springer 
ut av Ingvill M. Holdens populære 
kurs og klasseromsforskning, bl.a. 
gjennom Minerva-prosjektet. 

Hennes undervisningsopplegg 
med faglig garanti utgjør en stor 
og viktig forskjell mellom Den 
Matematiske Koffert og liknende 
produkter på markedet.

Hele læreplanen for hvert skole-
trinn dekkes av et antall moduler 
med tilpassede aktiviteter og nøye 
utvalgt pedagogisk materiell.

De første to modulene inneholder 
flere lærerike opplegg for hhv. 
ungdomstrinnet og mellomtrinnet.

Ungdomstrinnet 9.785,-
Ordinær pris 10.300,-

Mellomtrinnet  8.360,-
Ordinær pris 8.800,-

Ordrefax: 63 00 29 33

Elektronisk bestilling:
www.simplicatus.no/math
math@simplicatus.no

Send bestilling i posten:
Simplicatus AS
Postboks 56
2001 Lillestrøm

Modulene leveres våren 2003.

www.simplicatus.no/math

5% LAMIS-rabatt garanteres ved bestilling innen 31.12.2002:
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Er det 
sant at luft 
veier noe? 

Hvordan kan 
man i så fall 
veie den?
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Er friidrettsbanen 400 meter lang?
En friidrettsbane kan tenkes sammensatt av et 

rektangel som gir langsidene og to halvsirkler 

som gir svingene. Hver av langsidene er 90 m, 

lengden av banen er 400 m.

Hvordan blir bredden og lengden på banen 

når vi bruker ulike tilnærminger av p (3, 3.1, 

3.14, 3.141, osv.) Bruk gjerne et regneark i 

utforskningsprosessen din.

I internasjonale friidrettsstevner måles 

tiden med en nøyaktighet på hundredels 

sekunder. Tenk deg at Vebjørn Rodal får målt 

tiden 01.43.50 minutter på 800 m, dvs. to 

runder rundt banen. I ettertid viser det seg at 

banen var feilaktig konstruert. Den er blitt for 

lang, fordi ingeniørene brukte 3.14 som tilnær-

ming av p i sine beregninger.

Hva ville tiden hans blitt målt med hun-

dredels sekunders nøyaktighet dersom tiden 

hadde blitt tatt etter nøyaktig 800 m? Vi for-

utsetter, noe urealistisk, at han på slutten av 

løpet holder løpets gjennomsnittsfart. 

Laget av Reinert Rinvold
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kosmos vokser eksponentielt, nærmest som en 

kollektiv læringsspiral, hvor tænkerne perio-

disk vender tilbage med svar på spørgsmål om 

naturens indrætning …

Boka har en lav inngangterskel rent faglig. 

Det er nok å være nysgjerrig og fascinert av 

sammenhenger mellom matematikk og livet 

omkring oss. Matematikken har permanent 

bolig i de formene som viser seg i naturens 

mange underverk, sier forfatteren. Ser man 

de underliggende matematiske strukturer, har 

man adgang til matematikkens slagkraftige 

og universelle metoder som bindes sammen 

av abstraksjonens overblikk. Matematikkens 

styrke ligger nettopp i samspillet mellom det 

konkrete og det abstrakte. Det er ikke noe rart 

at matematikken virker, for den er vokst ut av 

naturen og inn i menneskenes hjerner.

Det hele starter med kjeglesnitt, mønster 

og krumme former i natur og arkitektur. 

Gjennom boka får vi innblikk i matematik-

kens utviking gjennom historien, men det er 

ikke først og fremst en historisk bok. Det er 

mer en bok om fascinasjon og sammenhenger. 

Vi møter en herlig blanding av ny og gammel 

matematikk, filosofi, kunst, overtro og reli-

gion. Fellesnevneren for det hele er matema-

tikken. Vi blir introdusert for geometrier som 

Vagn Lundsgaard Hansen har en egenskap 

som ikke er mange forskere forunt; han er 

en fremragende formidler. Med lettfattelig 

språk åpner han en ny verden for alle lesere 

av boken, en verden sett med matematikkens 

briller. Han får oss til å undres og begeistres, 

se sammenhenger og til og med ane noe av den 

bakenforliggende, mer avanserte matematik-

ken i de ulike fenomene og eksemplene han 

løfter fram i boka. 

Allerede i forordet makter Lundsgaard 

Hansen å røre noe dypt inne i oss, og skape et 

ønske om å forstå. Bare hør:

I en af universets galakser har mennesket 

plads på en lille roterende kugle i periodisk 

bevægelse omkring en sol, der leverer energi 

til livsprocesserne på denne levende dråbe i 

universes uendelige hav. Her bygger edder-

koppen sin fangstspiral i et hjulformet net, 

og slyngplanten spiralerer op ad træet langs 

en skruelinie. Den menneskelige viden om 

Vagn Lundsgaard Hansen
Matematikkens uendelige univers
Stoutgaard Jensen/Scantryk A/S 
Albertslund 2002 
ISBN 87-7381-085-1



tangenten 4/2002 51

er ukjent for de fl este som ikke har studert 

matematikk på et høyere nivå. Uten å gjøre det 

for vanskelig, og på en naturlig måte, møter 

leseren geometri på krumme fl ater. Vi får en 

fornemmelse av hvordan uviklingen av slike 

ikke-euklidske geometrier førte til utviklingen 

av relativitetsteorien. 

Senere i boken får vi en anelse av sam-

menhengen mellom vevmønstre, taumatter, 

hårknuter og gruppetori. Lundsgaard Hansen 

klarer å beskrive relativt avansert matematikk 

på en slik måte at den ikke-matematiske lese-

ren kan få en anelse av hva det dreier seg 

om, uten å kunne forstå noen detaljer. Knuter 

i kunst og design knyttes bokstavelig talt 

sammen med knuter i vitenskapene. 

Boka avsluttes med mange betraktninger 

og innfallsvinkler til uendelighetsbegrepet. Vi 

møter det berømte paradokset om Akilles som 

aldri når igjen skilpadden, introduseres for 

uendelige rekker, er innom komplekse tall, og 

får et fl yktig møte med fraktaler som har den 

merkelige egenskapen at de ikke kan tillegges 

en heltallig dimensjon. 

Jeg nøler ikke med å anbefale boka til alle 

som vil la seg begeistre og overraske av sam-

menhenger mellom ulike fenomener i naturen, 

samspillet mellom menneskeskapt teori og 

naturlover, matematikk og andre fagdisipliner. 

Her vil lærere på alle nivåer kunne fi nne idéer 

til større og mindre undervisningsopplegg, 

prosjekter og tverrfaglige temaer. Den vil helt 

sikkert også begeistre matematikkinteresserte 

elever i videregående skole.

Ingvill M. Holden

Kan du 
springe like 
fort som en 

kuling?
Hvor 

tykk er en 
avisside?

?
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Ett av formålene med denne boken er i følge 

forfatteren å fortelle om metersystemets for-

historie og spennende historie; om det kaos 

som rådde innen mål og vekt og som gjorde at 

et systemskifte var nødvendig. Et kaos som for 

eksempel kan illustreres med denne oppgaven, 

hentet fra en lærebok i aritmetikk som utkom 

1573:

Man vet at 35 alner tøy i Vienne er like mye 

som 24 alner i Lyon, 3 lyonske alner tilsvarer 

5 alner i Antwerpen, og 100 alner i Antwer-

pen blir 120 alner i Frankfurt. Et tøy som er 

7 alner langt i Vienne, hvor mange alner blir 

det om det måles i Frankfurt?

Handel mellom ulike land blir ikke enkel når 

hvert land har sine egne definisjoner av mål og 

vekt. Heller ikke innen de enkelte land var det 

enighet om slike definisjoner, f.eks. fantes det 

i Frankrike mer enn 300 ulike lengdernål som 

alle kaltes for pied, fot. Tilsvarende for vekt: 

livre, pund, hvor vekten varierte mellom 300 

og 850 gram. Videre skaltet og valtet konger og 

feudalherrer med mål og vekt, alltid til fordel 

for seg selv. Ønsket om et enhetlig system for 

mål og vekt, ideen om et slikt system hadde 

opp gjennom tidene vært reist i flere land, 

men hadde ikke fått gehør eller gjennomslag. 

En endring kom for godt 200 år siden, ideer 

som frihet, likhet og brorskap vokste da fram i 

Frankrike. Slike ideer kom til å omfatte ønsket 

om et enhetlig system for mål og vekt, også 

Metersystemet, eller egentlig målesystemet La 

Systéme Métrique Désimal, kan derfor også sies 

å være en avlegger av den franske revolusjon.

I utgangspunktet stiller et enhetlig måle-

system enkle spørsmål: Hvor store skal enhe-

tene være? I denne boka konsentrerer Nystedt 

seg om lengdeenheten og vektenheten. Nystedt 

skriver levende om alle de problemene som 

måtte løses, politiske så vel som tekniske. Skulle 

systemet få gjennomslagskraft internasjonalt 

sto det klart for forkjemperne at enhetene måtte 

hentes fra naturen, de måtte være uforander-

lige og ikke være beheftet med noen form for 

vilkårlighet.

Det er historien om lengdeenheten som 

på mange måter er den mest interessante. For 

denne enheten ble to muligheter diskutert, 

lengden av sekundpendelen, pendelen som 

svinger en gang i sekundet, eller en brøkdel 

Lars Nystedt:
Historien om metern och kilot
lnstant Mathematics, 1998
ISBN 91-630-6599-1 
175 sider
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av en av jordklodens storsirkler. Diskusjonen 

strakk seg over år, som kjent var det en storsir-

kel, en meridian, som ble valgt. Det ble bestemt 

at en lengdeenhet skulle være en ti-milliontedel 

av en kvart meridian, eller med andre ord at 

avstanden mellom ekvator og en av polene, i 

dette tilfellet Nordpolen, ble satt til ti millioner 

enheter, dvs. med de notasjoner som ble valgt 

10 000 km. Nå var det på 1790-tallet umulig å 

måle lengden av en kvart meridian. Det som 

kunne måles var de deler av en meridianen som 

gikk over land. Et viktig politisk spørsmål var 

derfor hvilken meridian burde velges dersom 

andre land også skulle slutte seg til systemet? 

Diskusjonen resulterte i at den meridianen 

som gikk gjennom Barcelona og Dunkerque 

ble valgt. Dette utgjør omlag 9° av meridianen, 

dvs. omlag en tidel av avstanden mellom ekva-

tor og Nordpolen. Målingene, trianguleringen, 

ble påbegynt i 1792 og ble først avsluttet i 1799. 

I de tider var dette et arbeide som ble utført 

med fare for livet, hodene satt løst, noe flere av 

forkjemperne for reformen fikk erfare. Resul-

tatet av trianguleringen resulterte i en teoretisk 

beregning av lengdeenheten, eller meteren som 

den ble døpt. En prototype av lengdeenheten, 

arkivmeteren, ble utarbeidet i platina, denne 

sammen med arkivkiloet, som også var blitt 

utarbeidet, ble så deponert i Nasjonalarkivet. 

Kopier av arkivenhetene ble laget og distribuert 

til ulike områder i Frankrike, og til andre land 

når de sluttet seg til systemet. En kuriositet: 

kontrollmålinger utført av satellitter har vist 

at arkivmeteren er 0,2 mm for kort til å være 

en ti-milliontedel av den valgte meridians 

fjerdedel.

Omkring år 1800 var systemet klart til å tas 

i bruk, noe som ikke var gjort i en håndven-

ding. Tregheten i å bytte fra et kjent måle-

system til et nytt og ukjent, var stor. Først i 

1840 hadde systemet endelig vunnet kampen i 

Frankrike og var i bruk over hele landet, andre 

land fulgte etter. I Norge og Sverige ble syste-

met offisielt innført 1878.

Historien som Nysted har skrevet slutter 

ikke her, han fører den videre fram til dagens 

system for mål og vekt. Han har kommet vel 

fra sitt forsett om å fortelle om metersystemets 

historie. Dette er en bok om et emne som er 

aktuelt i både maternatikk og naturfag, dette 

gjelder grunnskole så vel som videregående-

skole. At boken er skrevet på svensk bør ikke 

skremme noen av Tangentens lesere, språket 

flyter lett, noe som gjør dette til en levende 

bok. Med tanke på prosjektarbeide eller tema-

arbeide må denne boken være et funn. Boken 

anbefales på det varmeste.

Ole Einar Torkildsen
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Er du ein ’matematiker’? Neiii, vil du kanskje 

svare. Ein matematiker er ein svært dyktig (og 

ofte litt fjern) fagmann som meistrer faget 

’matematikk’ til det ypperste. Men i tidlegare 

tider var ein ’matematiker’ ein som var glad i å 

lære! Og det er du vel …

Dette er noko av det du kan finne i boka 

matematisk etymologi av Ragnar Solvang. Du 

finn også mykje anna: Kva er likskapen mellom 

ein reddik og kvadratrota av 2? Når du elimi-

nerer noko bærer du det eigentleg ut av huset.

Men her er også mange nyttige ordforkla-

ringar; eit døme kan vere ’potens’. Kvifor heiter 

det ’i andre potens’? Vi nyttar jo ordet ’potens’ 

og ’potent’ også utanfor matematikken? Og 

heilt rett: den matematiske ’potens’ kjem frå 

det latinske potentia, ’makt, kraft, innflytelse’. 

Altså eit ’mektig’ tal …

Her kjem også det gode med boka inn: når 

du har funnet denne tydinga får du også ei 

innføring i den historiske utviklinga av nota-

sjonen for potens, og peikarar til vidare lesing. 

Når du er ferdig med dette avsnittet lar du auga 

gli over sida, og der treff du ’pott’ (som i Kjer-

ringa med staven), ’problem’ (av ’å kaste frem’) 

og ’profitt’ (’fremskritt, fremgang, virkning’). 

Slik er det med gode oppslagsbøker: du lærer 

meir enn det du eigentleg var ute etter.

Heilt gresk
Mange av ordforklaringane byggjer på latinsk 

og gresk, og det er jo ikkje så rart i vår kultur. 

Difor er det bra at boka har eit eige kapittel om 

disse språka. Her vert enkle grammatikalske 

reglar presentert.

Forfattaren seier i forordet at boka vil vere 

av interesse for ’matematikklærere i grunn-

skolen og den videregående skolen og lærer-

studenter i matematikk … [og] for skoleelever’. 

Det siste er nok rett, men då med avgrensinga 

’skuleelevar som er svært interessert i ord og 

matematikk’. Ordforklaringane er grundige, 

men nettopp dette gjer at dei til tider kan vere 

litt vanskelege å trengje inn i. 

Alt i alt er dette ei god bok: interessant, 

innhaldsrik og med ei pen utsjånad. Kanskje 

litt dyr, men dei fleste (vidaregåande og høg-) 

skular burde ha denne i biblioteket.

Aasmund Kvamme

Ragnar Solvang:
matematisk etymologi
N.W.DAMM &SØN AS 2002
173 sider
kr 418,–





Fremtidige planer i TANGENTEN
Redaksjonen har satt opp en plan for 
fremtidige temahefter og inviterer leserne 
til å sende inn bidrag til disse. 
Nr. 2 (2003) Begynneropplæring
Nr. 4 (2003) Matematiske aktiviteter, 

verksteder og stasjoner
Nr. 2 (2004) Matematikk og naturfag 
Nr. 4 (2004) Matematikk og kunst
Nr. 2 (2005) Matematikk og demokrati 

(Jubileum for Norges 
selvstendighet)

Hvordan 
veier 

man hele 
jordkloden 

og hvor 
mye veier 

den?

Veier blader noe? 
Hvordan kan man veie 

dem?

Kan 
et hår 
veies?

?
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Landslaget for 
matematikk i skolen
Landslaget for matematikk i skolen
Matematikksenteret, NTNU
Realfagbygget, Blokk A, 4. etg.
Høgskoleringen 5
7491 Trondheim
lamis@matematikksenteret.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,  
Trondheim
Mona Røsseland,  
Snarøya skole

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 
NB! Disse prisene er nye og 
gjelder fra 01.01.2003
Skole/institusjon 500,–
Enkeltmedlem 275,–
Husstandsmedlem 150,–
Studenter 200,–

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

Ny adresse!

Styremøtet  
21. september 2002

Tone Bulien møtte som vara 
for Kristian Ranestad, resten 
av styret var til stede.

En av de største sakene som 
ble tatt opp var verving av nye 
medlemmer. Lamis økte med-
lemsmassen betraktelig i 2002. 
Vi ønsker å fortsette denne 
utviklingen, og vi ønsker å bli 
en stadig bedre organisasjon. 
Det er moro å se at vi som 
organisasjon blir tatt på alvor.

Styret vedtok å gi alle nye 
medlemmer en større inn-
meldingsgave. Den skal inne-
holde: 

– matematikkdagheftet fra 
2002 

– spill- og symmetrinumme-
ret av Tangenten 

– de to siste numrene av 
Tangenten

– rapporten Matematikk & 
undervisning – Norden 
2000

Sekretariet flytter

Sekretariatet for LAMIS flyt-
ter til Trondheim, nærmere 
bestemt til Nasjonalt senter for 
matematikkutdanning. Adres-
sen står øverst på siden.

Alle henvendelser om med-
lemsskap i LAMIS skal nå gå 
dit.
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Den siste vil etter jul erstattes 
av en ny bok med gode verk-
stedsopplegg fra alle sommer-
kursene, samlet fra tidligere 
rapporter. 

Innmelding kan skje til kurshol-
dere fra Lamis eller direkte på 
www.lamis.no

Medlemmer som gjør en inn-
sats med verving, vil kunne få 
en vervepremie. Styret vil lage 
en pakke med kort med mate-
matiske motiver.

Den andre store saken styret 
behandlet gjaldt lokallags-
virksomheten. Styret i Lamis 
ønsker at medlemmene skal 
bli mer aktive på lokalplanet. 
Derfor utarbeides nå en start-
pakke for nye lokallag. Den 
vil inneholde tips til styring 
og organisering av et lokallag 
og forslag til aktiviteter for tre 
samlinger hvert skoleår.

Styret tok også opp Lamis-
sidene i Tangenten og web-
sidene våre. Erling Fried-
mann er ny kontaktperson for 
Tangenten, mens Anne-Gunn 

Svorkmo tilsvarende har 
ansvar for å holde kontakt 
med Grete Tofteberg om web-
sidene.

Andre saker: Skolens mate-
matikkdag 2003 blir i uke 6.

Bjørg Johansen vil fortsatt ha 
økonomiansvar i Lamis.

Sommerkurset 2003 holdes i 
Trondheim, og det oppnevnes 
en komité derfra til planleg-
ging.

Helge Flakstad fortsetter som 
representant i Norsk matema-
tikkråd. 

Anne-Gunn Svorkmo ble valgt 
som Lamis-representant i 
Faglig råd ved Nasjonalt senter 
for matematikk i opplæringen.

Matematikk-rom-prosjektet 
ved Hovinhøgda er avsluttet, 
rapport og video foreligger.

Lisbet Karlsen 
referent

Ressurssider  
for lærere

Matematikksenteret er 
med på å utvikle nettstedet 
www.matematikk.org sammen 
med Matematisk institutt ved 
Universitetet i Oslo, Høgskolen 
i Agder, Universitetet i Bergen, 
Universitetet i Tromsø og Høg-
skolen i Oslo.

Nettstedet ble lansert den 16. 
august 2002 for lærere, og er 
et idétorg for annerledes mate-
matikkopplegg. 

Det lages i øyeblikket elev-
sider, som skal lanseres i 
begynnelsen av januar 2003. 
Elevsidene vil inneholde spill, 
temasider, matematikklubb, 
nøtter osv. 

Høsten 2003 lanseres nettsi-
der for foreldre og foresatte. 
Det skal være informasjon tll 
foreldre om dagens satsing på 
matematikk, tips til hvordan 
de kan hjelpe egne barn, leke 
matte med dem osv.
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Matematikksenteret i Trond-
heim begynner å ta form. Med 
to medarbeidere på heltid, 
og en sekretær i 50 % stilling, 
begynner det å skje saker og 
ting. Det arbeides med hjem-
mesiden, som etter hvert skal 
inneholde mye og spennende 
informasjon om aktiviteter og 
tilbud ved senteret, muligheter 
for samarbeid og hjelp til kom-
petanseheving, nyttige lenker 
til andre nettsteder, og ikke 
minst informasjon om kon-
feranser, seminarer og andre 
arrangementer. 

Et matematikkrom er under 
oppbygging, og vil stå ferdig 
før jul. Her vil vi invitere til kurs, 
la lærere samles for å bli inspi-
rert til å skaffe utstyr ved 
egen skole, gi muligheter til 
å ta med elever, og gi råd 
til hvordan matematikkunder-
visningen kan gjøres levende, 
spennende og virkelighetsnær 
for elevene. 

Det elektroniske matematik-
krommet vil også stå ferdig i 
løpet av inneværende skoleår. 
Vi skal skaffe oversikt over 

programvare for matematik-
kundervisning på norsk og 
engelsk, gjøre oss kjent med 
de ulike programmene, og 
legge ut det vi mener har høy 
kvalitet på maskinene i det 
elektroniske matematikkrom-
met. Her kan lærere og elever 
samles på samme måte som 
i de ’manuelle’ matematikk-
rommene. 

Senteret vil samarbeide nært 
med Lamis. Det skal opprettes 
et faglig råd for senteret, med 
representanter fra didaktikk-
miljøene i de andre nordiske 
landene, fra Læringssenteret, 
Utdannings- og forskningsde-
partementet, Norsk matema-
tikkråd og Lamis. Styret i 
Lamis er opptatt av at vår 
representant i rådet skal være 
en praktiserende lærer, og vil 
be UFD om å utpeke styre-
medlem Anne-Gunn Svorkmo 
for Lamis. 

Det skal knyttes et nettverk av 
ressurspersoner til Matema-
tikksenteret, og det vil stilles 
som krav til disse at de er 
medlemmer av Lamis. Vi er 

allerede i gang med å skolere 
den første gruppen på tolv 
ressurspersoner. Disse har 
deltatt på kurs og gjennom-
gått et tre dagers seminar ved 
senteret. Meningen er at res-
surspersonene skal anbefales 
av senteret som kursholdere 
og fageksperter og rådgivere i 
forbindelse med kompetanse-
hevingsprosjekter i kommu-
nene. Målet er å bygge opp et 
nettverk av rundt hundre res-
surspersoner spredt over hele 
landet. 

Dere vil møte Matematikk- 
senterets medarbeidere og 
ressurspersonene på 
nettstedet 
www.matematikksenteret.no 

Her vil dere også kunne melde 
dere på åpningskonferansen 
for senteret den 16. til 19. 
november, og finne nyttig infor-
masjon om hva som skjer 
innen matematikkundervisning 
og matematikkdidaktiske 
forsknings- og utviklingspro-
sjekter.

Nasjonalt senter  
for matematikk i opplæringen
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Prosjektet som har gått over 
fire år, har gitt gode resultater 
og nyttige erfaringer for en ung 
organisasjon som LAMIS.

Med gode resultater mener vi 
at prosjektideen er gjennom-
ført med et resultat over for-
ventning. Matematikkrommet 
er opprettet og ideen er blitt 
kjent over hele landet.

LAMIS som organisasjon har 
fått profilert seg gjennom pro-
sjektet. Videre har vi knyttet 
gode kontakter med andre 
interesseorganisasjoner og 
med næringslivet. Særlig har 
samarbeidet med NIF vært 
meget bra.

NIF ble begeistret for Annie 
Selles ide om et matema-
tikkrom, og ga klarsignal og 
penger til et forprosjekt. De 
stilte også med en erfaren 
prosjektleder, Ragnhild Aamot. 
Takket være NIF som hoved-
sponsor og iherdig innsats fra 
Aamot når det gjaldt søknader 
om penger fra ulike kilder, har 
prosjektet kunnet gjennomfø-
res økonomisk. LAMIS kunne 

bidra med ideer, kontaktnett 
i departementet og dugnads-
innsats fra Flakstad, Selle og 
Tofteberg.

NIF tok seg av økonomistyring 
og regnskap.  Dette gir gode 
rutiner i forhold til revisjon når 
det gjelder de store summene 
som har vært i omløp, men gav 
også problemer når det gjaldt 
innkjøp av utstyr. Vi måtte 
legge ut av egne midler når 
leverandørene ikke ville sende 
fakturaer direkte til NIF.

Vi opplevde også at svar på 
søknader noen ganger kom 
seint. Økonomistyringen førte 
til stort hastverk med innkjøp 
ved slutten av regnskapsperio-
der, fordi prosjektet ventet på 
at lovede midler skulle komme 
på konto. 

Matematikkrommet er blitt 
godt presentert på Internett 
via hjemmesida til LAMIS, med 
stor innsats fra Annie Selle og 
Grete Tofteberg.

LAMIS har også høstet erfa-
ring med skriving av presse-
meldinger, presentasjonsbro-

sjyrer, konferansebrosjyrer og 
utstyrslister.  Sponsorprofile-
ring er vi stadig blitt minnet om 
viktigheten av når vi presen-
terte prosjektet skriftlig.  Vi 
har også lært at når vi pre-
senterer samarbeidsprosjektet, 
må vi ikke i ren organisasjons-
sjåvinisme glemme å nevne 
samarbeidspartnere.  

Vi laget en stor matematikkon-
feranse i samarbeid med NIF, 
der medlemmer av LAMIS var 
med som utstillere, foredrags-
holdere og deltakere.

Samarbeidsavtalen mellom 
NIF, LAMIS og Fet kommune 
har fungert rimelig greit, men 
i ettertid kan vi si at Annie 
Selles rolle og arbeid burde 
vært bedre definert, særlig i 
forhold til dugnad, lønn og 
vikar. Kontraktskriving i forhold 
til produksjon av presenta-
sjonsvideo ble også en nyttig 
erfaring. Det er mye som må 
tenkes på.

Samarbeidet med Norfilm om 
produksjonen gikk meget bra.  
Vi hadde full styring med det 

Evaluering av  
Hovinhøgdaprosjektet
Helge Flakstad
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pedagogiske innholdet.

Som prosjektleder fra LAMIS 
har jeg arbeidet mest med 
nødvendige ting for prosjektet. 
Det er derfor brukt for lite 
tid på å synliggjøre hva som 
egentlig er blitt gjort, internt i 
organisasjonen vår. Antall dug-
nadstimer, særlig for Annie, 
men også for undertegnede, 
er en godt skjult hemmelighet 
for våre medlemmer. At vi ikke 
har fått flere medlemmer med i 
prosessen, er også beklagelig. 
Undertegnede må ta mye av 
ansvaret for dette.

Jeg mener at matematikk-
rommet er blitt satt på dagsor-
den også gjennom det nære 
samarbeidet LAMIS har med 
RENATE og gjennom hand-
lingsplanen for realfagsunder-
visning. Gjennom spredning 
av matematikkromvideoen tror 
jeg mange skoler vil ta i bruk 
pedagogikken som ligger til 
grunn. De vil opprette et mate-
matikkrom av en eller annen 
type og bruke mer utstyr i 
matematikkinnlæringen.

Vi har med glede sett hvordan 
nye skoler hatt fått bygd mate-
matikkrom etter engasjement 
fra vår samarbeidspartner 
BNL.

Vi har lært mye om hvordan 
et prosjekt må drives for å få 
et godt resultat.  Stor takk til 
Annie Selle, Ragnhild Aamot 
og Jan Sørli for innsats, humør 
og dyktighet.

www.easymaths.org

 

Denne sør-afrikanske sida 

startet opp i år 2000. Bakgrun-

nen var å kunne øke interessen 

for og ferdighetene i matema-

tikk. Hovedmålet er å gjøre 

matematikkressurser tilgjenge-

lig for alle på en billig, morsom 

og inspirerende måte.

Du finner blant annet fagsider, 
oppgaver og prøveeksamener 
for trinnene 8 til 12.

Videre gode lenkesider, mate-
matiske spill og rariteter, råd 
om studieteknikk, diskusjons-
fora og egne sider for foreldre.

Førsteinntrykket mitt er en litt 
tradisjonell, deduktiv innfalls-
vinkel. Mange oppgaver, også 
av typen flervalg.

Ta en titt og vurder selv.

Helge Flakstad
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Kortkunst – en trumf i sel-
skapslivet og i matematikkun-
dervisningen er skrevet med 
det for øye at kortkunster kan 
være et av flere virkemidler til å 
styrke interessen for matema-
tikk i grunnskolen og videregå-
ende skole.

Kortspill har en sentral plass 
i mange barn og unges hver-
dag, men at det kan brukes 
til å trene opp matematiske 
ferdigheter, er kanskje få opp-
merksomme på. Mange kort-
kunster er matematiske i sin 
natur og kan derfor brukes til 
å variere matematikkundervis-
ningen helt fra mellomtrinnet 
og langt opp i videregående 
skole.

Som forfatterne skriver i 

innledningen, er mange kort-
kunster bygd opp etter mate-
matiske regler og de ulike 
kortkunstene har ulik spenn-
vidde. Det gjør at de enkleste 
kortkunstene kan brukes på 
mellomtrinnet mens de mer 
avanserte forutsetter matema-
tikkunnskaper på videregå-
ende eller høyere nivå. Dersom 
en har løst matematikken i en 
kortkunst, kan det åpnes nye 
muligheter til å variere utfø-
relsen av den. Skal en bruke 
kortkunster til å krydre mate-
matikkundervisningen med, er 
det viktig at elevene får anled-
ning til å utforske kortkunsten 
og at de ikke får løsningen 
med en gang.

I boka er det beskrevet ni 
ulike kortkunster. De kan for 
eksempel brukes i forbindelse 
med innføring av ligninger med 
en ukjent, til å holde orden på 
data, til å trene opp evnen til 
å systematisere og analysere 
data med hensyn på å finne 
mønstre og system. Det fine 
med boka er at forfatterne i 
innledningen til hver kortkunst 

sier hvilke elevgrupper den 
passer for og hva kortkunsten 
handler om. Deretter beskriver 
de på en enkel og kortfattet 
måte hvordan kortkunsten 
kan utføres. Det gies forslag 
til oppgaver som elevene skal 
gjøre og hvordan den kan 
organiseres i klasserommet. 
Matematikken i kortkunsten 
blir deretter forklart på en slik 
måte at elevene har mulighet 
til å forstå den. Det er også 
laget forslag til hvordan kort-
kunsten kan varieres og utvi-
des. Dette har også forfatterne 
forklart matematisk.

Med denne boka vil lærerne 
få konkrete tips til hvordan 
matematikkundervisningen 
kan varieres uten at det krever 
for mye utstyr og forarbeid. 
Forarbeidet i den forbindelse 
må være å selv prøve ut kort-
kunsten på noen, slik at en er 
godt inne i tankegangen, og 
dermed forberedt på hvilke 
problemstillinger og spørsmål 
som kan dukke opp. Slik jeg 
ser det er dette en bok som 
passer både i klasserommet 

Bokmeldinger

Nils Kr. Rossing, 
Jan Erik Kjølstad
Kortkunster –  
en trumf i selskapslivet og i 
matematikkundervisningen
Vitensentret 2002
ISBN 82-92088-20-2
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sammenhenger og finne møn-
stre og løse problemer. 

Boka inneholder tretti ulike 
aktiviteter som alle passer 
for ungdomstrinnet, men 
forfatteren mener også at de 
kan brukes på mellom- og 
småskoletrinnet. De ulike 
aktivitetene er delt inn i hoved-
temaene Tall og tallregning, 
Problemløsning, Ukjente og 
Variable for å nevne noen. I 
innholdsfortegnelsen er hver 
aktivitet beskrevet med antall 
spillere som kan delta og 
hvilke matematiske begreper 
som kan læres. Det som i til-
legg kunne vært tatt med her 
er hvilke klassetrinn utover 
ungdomstrinnet det passer for.

Hver aktivitet er beskrevet 
med hvilke kort i kortstokken 
som skal være med og deret-
ter kommer det en beskrivelse 
av hvordan kortkunsten skal 
utføres med forklaringer og 
kommentarer på matematik-
ken bak spillet. Til noen av 
aktivitetene er det forslag til 
hvordan den kan utvides og 
gjøres vanskeligere, samtidig 

som elevene blir utfordret til å 
diskutere spillet. Det er også 
knyttet kommentarer og hint 
til aktivitetene som kan få 
elever som sitter fast, videre i 
problemløsningen. Målet er at 
elevene skal prøve litt selv før 
de får løsningen på problemet.

Det er positivt at det er mange 
aktiviteter å velge mellom, og 
at det til noen av dem er laget 
ferdige kopieringsorginaler. 
Det er slike ting som gjør det 
letter dersom en ønsker å 
prøve aktiviteten i klassen. Til 
hver bok følger det også med 
en CD der alle kopieringsorgi-
nalene er lagret slik at det er 
mulig å få skrevet ut fargeko-
pier.

Bjørg Johansen

og i selskapslivet slik tittelen 
i boka sier. Det kan jo være 
artig for elevene å vise at de 
kan en kortkunst og prøve ut 
på andre.

Bjørg Johansen

Dette er en bok som tar for 
seg kortstokken som hjelpe-
middel til å gjøre matematik-
kundervisningen mer konkret 
i forbindelse med innlæringen 
av matematiske ferdigheter på 
barne- og ungdomstrinnet.

I innledningen skriver Svein H. 
Torkildsen hvilke læreplanmål 
i L97 som en berører ved å 
bruke kort som hjelpemiddel 
i matematikkundervisningen. 
Noen av de målene en kan 
oppnå er å øve elevene i å 
fortelle og samtale om mate-
matikk, undersøke og utforske 

Svein H. Torkildsen
Et Ess i Ermet –
Matematikk  
med en kortstokk
SHT produkt 2002
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LAMIS sommerkurs Nordfjordeid 2002


