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Blant nyhetene som har preget mediebildet 

den siste tiden har redaktøren spesielt merket 

seg to. Den ene er strømprisen og den andre 

er offentliggjøringen av gjennomsnittskarak-

terene for ungdomsskolene. Mange har vært 

inne på læringssenterets enorme matrise og 

bladd og bladd, men er vi egentlig blitt så mye 

klokere etter en slik økt med karaktersurfing? 

Strøm er på en måte den ideelle varen for 

et markedssystem. Strøm har ingen andre 

kvaliteter enn pris. En genser vi kjøper kan 

være laget av forskjellige materialer, den har 

en farge, et snitt, osv. alt sammen egenskaper 

som gjør den vanskelig å sammenlikne som 

produkt. Strøm har ingen slike tilleggsegen-

skaper. Det eneste som teller er prisen. Derfor 

er det lett å foreta en sammenlikning av tilbud. 

Et leverandørskifte blir konsekvens av en nøk-

tern analyse av kun ett tall og ikke en rekke 

med umålbare skjønnsvurderinger som farge, 

mote, stil og kvalitet.

Karakterstatistikken, opplever vi, prøver å 

innbille oss noe liknende, at skolen etter hvert 

også kan måles med noen få tall. Riktignok 

pekes det innledningsvis på at 

«Publiseringen tar også sikte på å gi kom-

munene og skolene bedre mulighet til å 

forbedre sitt pedagogiske arbeid, men det 

er viktig å huske på at karakterene bare 

avspeiler en liten del av det totale resultatet 

av skolens arbeid.»

 Men vårt inntrykk er likevel at det er ’strøm’-

mekanismene som gjør seg gjeldende også for 

karakterene. 

Er det slik at dårlige karakterer nødvendig-

vis representerer dårlige elevprestasjoner eller 

kan det også ligge høye forventninger og krav 

fra lærersiden bak? Det sistnevnte ville jo fak-

tisk være et kvalitetstegn på skolen.

På radio og i nyhetene kan vi følge med hvor-

dan skoler som feilaktig er blitt hengt ut som 

sistemann i klassen, enten kommunevis, i fylke 

eller på landsbasis har prøvd å rette opp inn-

trykket ved å vise til feil i tallmaterialet eller 

andre steder for så å overlate siste plassen til en 

annen skole. Det virker som om det er bare om 

å gjøre å ikke være sist i køen. Sett i et slikt lys 

er det ikke lett å forstå hvordan offentlig-gjø-

ringen av karakterstatistikken skal bidra til å 

«forbedre det pedagogiske arbeid».

Skolen er ikke en leverandør av varer eller 

tjenester som kan sammenliknes med andre 

slike leverandører på bakgrunn av et entydig 

tallmateriale. Skolen er et sosialt nettverk. 
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Det er heller ikke bare et tastetrykk eller en 

telefonsamtale som skal til for å bytte skole. 

Hvis offentliggjøringen av karakterstatistikken 

skulle føre til bytte av skole i stor stil vil det jo 

være direkte mot sin hensikt. 

Nedtoningen av karakterer i skoleverket 

fremfor andre kvaliteter som trivsel, miljø og 

samarbeid, er jo nettopp en nordisk spesialitet 

som vi i Norden skal være stolte av. Skal en slik 

grunnverdi som bunner i en dypere opplevelse 

av menneskelig likeverdighet oppgis så lett?

Vi kan bare håpe at sammenlikningsiveren 

på karakternivå avtar etter hvert, og at lærings-

senteret også offentliggjør statistikker som for-

teller noe om de andre nevnte faktorene (triv-

sel, miljø, samarbeid) ved alle landets skoler.

Tangentens oppgavehefte: 

Matematiske utfordringer
Samlet og bearbeidet av 
Mona Røsseland, Mariann Tallis Sandvik og Svein Hallvard Torkildsen

Oppgaver, aktiviteter og grubliser for barne- mellom- og 
ungdomstrinnet. En del har vært brukt i Tangenten, mange 
er laget for dette heftet.

Fasit. Lærerveiledning.

Kommer i mars 2002
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Jon Haugstad

Store tall
En nysgjerrigper på kornsiloen

Store tall kan være et problem for både store 

og små. Enten det gjelder å beregne antallet 

atomer på et knappenålshode, avstander i ver-

densrommet, eller kostnader på et stort statlig 

byggeprosjekt, er det lett å gå i surr i millioner 

og milliarder.

Av og til kan man oppleve elever som liker å 

jakte på store tall. For en tid tilbake hadde jeg 

en slik elev, la oss kalle ham Srinivasa. En dag 

han kjørte forbi en av de mange kornsiloene 

som man finner på bygdene nord for hoved-

staden, fikk han en idé. Hvorfor ikke prøve å 

finne ut hvor mange enkelt-korn som befant 

seg inne i siloen? Som sagt så gjort.

Vi tok kontakt, og ble ønsket hjertelig vel-

kommen. Prosjekt Kornsilo var i gang.

Turen og tallene
På det avtalte tidspunkt troppet vi opp foran 

Eidsvoll kornsilo på Øvre Romerike. Denne 

bedriften mottar så godt som alt korn som 

produseres i bygda. Her tørkes kornet. En del 

leveres videre, resten foredles på stedet til pel-

lets og dyrefôr.

Srinivasa og jeg fikk en times omvisning i 

siloen, og etter omvisningen var vi parate til å 

motta det tallmaterialet vi trengte. Siloen inne-

holdt 13.500 tonn bygg, hvete, rug, og havre. I 

tørket tilstand har kornet en gjennomsnittlig 

egenvekt på i overkant av 0,6; det vil si at en 

liter tørt, ovalt formet korn veier 600 gram.

Etter nok en time dro vi med det tallma-

terialet vi hadde fått, pluss noen vareprøver. 

Etter å ha vært innom apoteket for å kjøpe 

et par reagensrør og et 100 ml måleglass, dro 

vi tilbake til skolen for å foreta det teoretiske 

etterarbeidet.

Beregningene
Formelen 

volum = vekt/egenvekt 

ble brukt til å regne ut volumet på kornmeng-

den.

Ved å sette inn tallene vi hadde, fikk vi 

volumet 22.500 m3.

Ved hjelp av måleglasset fant vi at ett rea-

gensrør hadde volum 23 ml, eller 23 cm3.

Det neste var å finne ut hvor mange korn 

det er i 1 cm3. Dette fant vi ut slik:

Srinivasa fylte på med kornblanding i det 

ene røret, og jeg i det andre, slik at vi kunne 

kontrollere at vi hadde tellet riktig. Det var 

plass til 370 korn i hvert av reagensrørene. Det 

skulle bli 16 korn per cm3.

Neste trinn var å regne ut forholdet mellom 
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cm3 og m3. Da det er 100 cm i 1 m gir dette 

at det er (100×100) cm2 = 10.000 cm2 i 1 m2, 

og (100×100×100) cm3 = 1.000.000 cm3 i 

1 m3. I en kubikkmeter er det følgelig plass til 

16×1.000.000 = 16 millioner korn.

Da hele kornsiloen rommer 22.500 m3, ser 

resten av regnestykket slik ut:

16.000.000×22.500 = 360.000.000.000

eller

360 milliarder enkelt-korn i kornsiloen!

Du skjønner det ikke før du får se det!
Det var umulig å få se alt kornet på en gang. 

Det lå i 14 enkelt-siloer, gjemt bak tykke mur-

vegger. Vi fikk et godt visuelt inntrykk likevel, 

spesielt nå vi betraktet bygningen utenfra.

En kornsilo er ikke akkurat noen estetisk opplevelse. 

Hva den inneholder av mat er derimot imponerende. 

Dette er Eidsvoll kornsilo på Øvre Romerike, vårt 

forskningsobjekt.

Prosjektet vårt hadde to primære siktemål:

a)  Å oppdage, behandle og få et begrep om 

store tall som finnes i våre omgivelser

b) Å sammenligne kornmengden i siloen 

med andre mengder som det er naturlig å 

sammenligne med.

Vi fant det først naturlig å beregne oss fram til 

tall som mentalt sett, lå oss nærmere enn det 

enorme totale antallet korn. Hvor mange korn 

er det for eksempel i et brød? 

Vi fikk vite at bakeren vanligvis bruker et 

halvt kilo mel som råstoff i brød. Til en hvete-

bolle brukes ca 1/10 av dette. Vi regnet oss først 

fram til antall korn som går med for å lage 1 

kilo mel. Siden 3.500 tonn = 3,5 millioner kilo 

blir dette tallet 

360 milliarder/13,5 millioner = 26.667 korn.

Det går altså med i overkant av 13.000 korn til 

å bake et brød, og ca. 1350 til en hvetebolle.

En 40-kg sekk kraftfôr til bonden innehol-

der pellets tilsvarende om lag 1 million korn.

Store tall finner vi både i den ’lille’ og den 

’store’ verden, på mikro- og makro-nivå.

Vi vil i det følgende se hvor vi kan finne 

tallet 360 milliarder.

Mengder på mikronivået
Hydrogenatomet måler 10–7 millimeter i tverr-

mål (1/10.000.000 mm), det vil si at det går 10 

millioner atomer langs en 1 millimeter lang 

strek. I en 36 meter lang strek kan man altså 

plassere det samme antall hydrogenatomer 

som det er finnes korn i siloen vår. Atomene 

er imidlertid så ørsmå, at dersom vi vil fylle 

alle oppi en kolbe, vil den måle 1/140 mm hver 

vei. På overflaten av punktumet etter denne 

setningen vil det være plass til et antall hydro-

genatomer tilsvarende kornet i 14 kornsiloer.

Mengder på makronivået
Først en praktisk utfordring: Hvor langt er et 

enkelt-korn?

–   Dersom vi legger alle kornene i siloen 

oppå hverandre, vil de nå til månen og 

tilbake.

–   Legger vi dem etter hverandre, vil de nå 

800 ganger rundt jorda.
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–   En ’ball’ laget av kornet vil ha en diameter 

på 20 meter.

–   Hvis du multipliserer tallet 2 med seg selv 

38 ganger, får du omtrent 275 milliarder. 

Du må altså gange med 2 enda en gang for 

å passere ’korntallet’.

–   Bruttonasjonalproduktet, dvs. summen av 

all produksjon i Norge, var i år 2000 den 

nette sum av 1.424 milliarder kroner – 4 

kornsiloer i kroner.

–   I løpet av 2002 vil den norske befolknin-

gen kjøpe varer for rundt 360 milliarder 

kroner, og tjenester for nesten like mye

–   Norge tjente i år 2000 hele 370 milliarder 

på oljevirksomhet og utenriks sjøfart.

–   Samlet norsk kornproduksjon er ca. 1,3 

mill. tonn, 34.670.000.000.000, nesten 35 

millioner millioner korn.

–   2 av 3 norske korn produseres i 4 fylker på 

Østlandet.

–   Øl lages hovedsakelig av bygg. Dersom 

man gir hver kineser en halvflaske øl pr. 

uke, vil det gå med bygg tilsvarende pro-

duksjonen i hele Australia og Canada til 

sammen.

–   Mye korn går med til dyrefôr. I den vest-

lige verden forbrukes i gjennomsnitt 200 

kg korn per år (til hvert dyr). Hvis hele 

verdens befolkning skulle få like mye, ville 

ingen dyr få noe, og verden ville likevel få 

underskudd på korn. 

Tips til en lønnsavtale
Hvis du ønsker deg jobb på en kornsilo, og skal 

forhandle med sjefen om lønn, er følgende stra-

tegi å anbefale: Forlang ett korn i lønn første 

dagen, 2 den neste, 4 den tredje dagen, og en 

videre fordobling av mengden fram til den 

30. dagen. Hvor mange korn har du til gode 

på lønningsdagen den 30.? Hva blir lønna di 

dersom du selger kornet ditt for kr. 1,65 pr. 

kilo, som er den prisen kornsiloen får? Hvor 

lenge må du arbeide for å få så mange korn 

som det var i kornsiloen?

Ledetråd til løsning: Lønn første dag: 

20 = 1 korn. Lønn andre dag: 21 = 2 korn. Til 

sammen  22 – 1 = 3 korn. Samlet lønn etter n 

dager: 2n – 1 korn.

Erfaringer fra prosjektet
Å regne med store tall åpner for mange fallgru-

ver. Når mengdene blir store nok, har vi ikke 

lenger bildereferanser til å hjelpe oss å finne 

åpenbare feil. Det er lett å oppdage at Hansen 

umulig kan ha betalt 330 % i skatt, eller løpt 

60-meter på 3 sekunder. Lettere er det å ta feil 

i antall nuller, eller gå i surr i eksponenter.

Derfor er det godt å ha kornsiloer som kan 

hjelpe til med å få tallene ned på jorda. 

klasse eller ved diskusjoner i klassen. Med 

regneark på datamaskin og en stor skjerm eller 

videokanon får vi da ei elektronisk tavle som 

kan være mer effektiv enn vanlig tavle eller 

overheadprosjektør. Her kan elevene selv være 

med på å prøve nye tall eller foreslå formler 

som kan prøves ut direkte. Flere av eksemplene 

i artikkelen Simulering på regneark , Tangenten 

nr 4/2002, kan også passe inn i demonstrasjo-

ner i undervisningen.

(fortsatt fra side 19)
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Andreas Ranestad

’Telefontall’ og tverrsum 11
Jeg har en lek med ’telefontallene’ (sifrene fra 

1 til 9 satt opp i firkant som på en telefon) som 

fascinerer meg.

Først velger jeg et siffer hvor som helst langs 

kanten av firkanten. Så går jeg ett skritt om 

gangen med- eller motsols og noterer sifrene 

etter hvert til jeg kommer helt rundt (figur 2). 

Jeg får et tall som består av 8 siffer. Dette tallet 

tilhører ellevertabellen.

Den alternerende tverrsum av et tall er 1. 

siffer minus 2. siffer pluss 3. siffer minus 4. 

siffer osv. En regneregel sier at et tall er dele-

lig med 11 hvis, og bare hvis den alternerende 

tverrsum av tallet er delelig med 11.

Summen av 1. siffer, 3. siffer, 5. siffer og 7. 

siffer i eksemplet ovenfor er lik summen av 2. 

siffer, 4. siffer, 6. siffer og 8. siffer. Siden de fire 

sifrene jeg nevner først her skal være positive 

ifølge regelen, mens de fire siste skal være nega-

tive, så blir tverrsummen av tallet lik 0. Altså 

delelig med 11.

Likegyldig hvilket siffer jeg begynner med 

langs kanten av firkanten, så bruker jeg jo 

de samme 8 sifrene, og annethvert siffer blir 

positivt eller negativt når vi skal finne den 

alternerende tverrsummen. Derfor må alle 

disse tallene vi slik kan sette sammen langs 

kanten tilhøre ellevertabellen.

Tilsvarende finner jeg (figur 3) 4 ulike små-

kvadrater, f.eks. (1 2 5 4), ett noe større kvadrat 

som er dreid 45 grader (4 2 6 8, figur 4) og ett 

stort kvadrat (1 3 9 7). Med disse kvadratene 

går jeg fram på samme måten. Dermed får jeg 

Figur 2

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Figur 1

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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8 ulike tall med 4 sifre per kvadrat som alle 

tilhører ellevertabellen.

Her også gir regelen for den alternerende 

tverrsum samme resultat. 

Videre finner jeg et kryss (7 5 3 9 5 1, 

figur 5) og et kors (4 5 6 8 5 2) og to H-er, en 

stående (figur 6) og en liggende (1 4 7 5 3 6 9 

5 og 1 2 3 5 7 8 9 5). Her blir sifferet 5 med to 

ganger for å få tall med like antall siffer. På 

disse figurene kan jeg også begynne hvor jeg 

vil og velge retning, men jeg får holde meg i de 

angitte løypene. Alle de tallene jeg kan lage i 

disse figurene tilhører også ellevertabellen.

Tar jeg sifrene (2 3 8 7), så gir de en grei 

balanse innen firkanten med 5 som sentrum. 

Tilsvarende rekker med 4 siffer finner jeg tre 

til av. Disse kan behandles på samme måte. 

Jeg kan også ta med 5-tallet som siffer i disse 

tallene og får 6-sifrede tall (2 3 5 8 7 5 osv). 

Den alternerende tverrsum blir lik 0 i alle 

disse eksemplene hvilket siffer i figuren vi 

begynner på. Alle disse tallene tilhører altså 

ellevertabellen.

Det synes å være en betingelse for at figurer jeg 

lager innen ’telefontallene’ skal gi tall som til-

hører ellevertabellen, at disse figurene danner 

hver for seg et balansert/avsluttet hele. Velger 

jeg andre figurer som ikke umiddelbart virker 

helhetlige og balanserte, får jeg ikke tall som 

tilhører ellevertabellen.

Nå lurer jeg på: Er det mulig å karakterisere, 

eller beskrive nøyaktig de geometriske figurene 

som gir tall som tilhører ellevertabellen?

Figur 3

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Figur 4

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Figur 5

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Figur 6

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Aasmund Kvamme

’Kalkulatortal’
og gjennomsnittet 555
Andreas Ranestad sin notis om ’telefontala’ 

minner meg på følgjande oppdaging ein kame-

rat av meg gjorde på 70-talet (han hadde fått 

sin første kalkulator):

Skriv inn dei tre tala i nedste line på kalku-

latoren (123, som eitt tal) og legg til dei tre tala 

til høgre (oppover, dvs. med klokka): 369. Legg 

så til 987 (øvste line, framleis med klokka) og 

til slutt 741. Del på 4 (det er fire tal som er lagt 

saman: 

(123 + 369 + 987 + 741)/4 = 555

Lag eit anna mønster (dei fire ’hjørnene’):

(236 + 698 + 874 + 412)/4 = 555

Bruk firesifra tal:

(1236 + 3698 + 9874 + 7412)/4 = 5555

og femsifra:

(41236 + 23698 + 69874 + 87412)/4 = 55555

eller berre tosifra:

(12 + 36 + 98 + 74)/4 = 55.

Mønsteret ser ut til å vere dette: «Finn ulike tal 

som ligg symmetrisk omkring 5-talet. Ta gjen-

nomsnittet av alle tala som passer inn i dette 

mønsteret. Då vil gjennomsnittet vere eit tal 

med berre 5-tal.»

Eit anna mønster vi fant var dette:

(123 + 456 + 789)/3 = 456

og ein variant:

(147 + 258 + 369)/3 = 258.

Det finst sikkert andre mønster. Kan du eller 

elevane dine finne fleire? 

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Roald Buvig

Matematikk-
konkurransen KappAbel

Enhver matematikklærer har hørt kollegers 

klaging over stadig dårligere matematikk-

kunnskaper og -forståelse blant elevene, og 

svært mange av oss har deltatt i koret fordi 

vi opplever at det går tilbake med elevenes 

kunnskaper. Kolleger som ikke underviser i 

matematikk, hører naturligvis også klagene, og 

noen av dem deler våre bekymringer. En lærer 

som tok bekymringene på alvor uten selv å 

være matematikklærer, var Ivar Salvesen, som 

på det tidspunktet var og fremdeles er rådgiver 

ved Froland ungdomsskole ved Arendal.

Skolemannen Ivar Salvesen ønsket å kom-

binere Abel-jubileet, som på det tidspunktet lå 

noen år frem i tid, med et arrangement for sko-

leelever. Han fikk ideen til å lage en matema-

tikk-konkurranse for skoleklasser i Aust-Agder 

med finalearrangement i Froland for beste 

klasse ved hver av ungdomsskolene i fylket. 

Den første fylkesfinalen i Aust-Agder fant sted 

i Froland våren 1998. Konkurransen ble gitt et 

navn som er et tredobbelt ordspill: KappAbel 

hentyder på å kappes og på å være kapabel til 

noe, og det har i seg navnet på matematikeren 

som utløste ideen om konkurransen. 

Abels tilknytning til Froland kan ved 

første øyekast synes forholdsvis ubetydelig, 

ettersom han egentlig aldri bodde her. Men 

så viser det seg at Froland er det eneste stedet 

i Norge hvor det fortsatt står bygninger som 

kan knyttes direkte til Niels Henrik Abels liv. 

Han døde i hovedbygningen på Frolands Verk, 

hvor rommet han døde i, fortsatt har samme 

utforming og dekorasjoner som i 1829, og han 

er gravlagt på Froland kirkegård. 

Ideen om KappAbel ble altså unnfanget for 

5–6 år siden. Den viste seg å være så god at 

konkurransen fra 2000 har vært landsomfat-

tende. Skoleåret 2001/02 kom de første island-

ske klassene med, og inneværende skoleår 

deltar det også klasser fra Sverige og Dan-

mark. Den første nordiske finalen vil etter all 

sannsynlighet bli arrangert i Froland/Arendal 

høsten 2003.

Visjon
KappAbel har hele tiden ønsket å være en litt 

annerledes konkurranse. De fleste konkurran-

ser innen realfagene henvender seg til enkelt-

elever og dermed i praksis til enerne, som kan-

skje ikke trenger konkurranser for å få vakt sin 

interesse for et fagområde de klarer å hevde seg 

godt innenfor. (Men for all del: I KappAbel ser 

vi også nødvendigheten av å stimulere eliten, 

det er bare det at vi overlater den biten til andre 

mens vi ønsker å stimulere bredden.)
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KappAbel henvender seg til elevene i en 

periode hvor de tar noen av sine viktigste valg 

ved at de velger retning for videre skolegang. 

Dette valget innbærer for svært mange at de ser 

muligheten til å velge bort realfagene, og det er 

en bekymringsfull tendens som det er viktig 

for ungdomsskolen å prøve å motvirke. Det er 

i ungdomsskolen elevene danner de holdnin-

gene som er med på å bestemme deres valg av 

fag i videregående skole. Håpet er at KappAbel 

kan være med på å vekke/beholde interessen 

for matematikk hos dem som i utgangspunktet 

ikke er entusiaster eller føler seg spesielt vel-

lykket i faget.

Form
Hvis et eksternt initiert tiltak skal vinne inn-

pass i en skolevirkelighet som fra før av preges 

av mer enn nok av obligatoriske og anbefalte 

gode innslag, må det man prøver å markeds-

føre, tilfredsstille i alle fall et par sentrale krav: 

Det bør være godt tilpasset den gjeldende lære-

plan, og det bør henvende seg til og om mulig 

passe for alle elever. Dessuten bør det være 

engasjerende – både for elever og lærere.

KappAbels form er søkt tilpasset de nevnte 

krav ved at det legges vekt på å gi varierte opp-

gaver med en reell og ikke bare en konstruert 

tilknytning til det virkelige liv, og ved at klas-

sene stimuleres til godt samarbeid for å finne 

frem til de rette svar. Det er også et poeng å få 

frem at matematikk rett og slett kan være gøy 

uten at en umiddelbart får øye på noen direkte 

nytte av det en holder på med. Håpet er at flere 

enn matematikerne kan få øynene opp for at 

lek med tall er gøy. Dessuten er det et viktig 

anliggende at de som ofte opplever nederlag i 

matematikktimene, skal få noen gode opple-

velser i forhold til matematikk.

Finalen holdes på scenen i Saga kino i Aren-

dal etter et mønster som har en del felles trekk 

med den kjente TV-klassikeren ’Kontrapunkt’. 

De tre finalelagene sitter oppstilt side om side 

med et skjermbrett imellom og må levere sine 

svar skriftlig før de etter tur blir bedt om å 

gjengi sine svar muntlig. Det er publikum i 

salen, som kan betrakte lagene under arbeidet 

med oppgavene. Dessuten søkes oppgavene 

utformet slik at publikum kan aktiviseres til 

selv å prøve å finne riktig svar. Spenningen 

under finalen forsterkes ved at aviser og TV er 

tilstede og samler stoff til neste avisutgave eller 
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nyhetssending.

KappAbel ønsker også å inkludere sam-

funnsfagaspektet ved å fokusere på matematik-

kens betydning for mange av livets sider som vi 

umiddelbart ikke forbinder med matematikk, 

og ved å spre folkeopplysning om personen 

Niels Henrik Abel og den epoken han levde i. 

Dette er vanskelig å få til overfor de klassene vi 

bare møter via internett. Nettstedet vårt har en 

del stoff om Abel og ikke minst henvisninger 

til utdypende stoff om ham. De som er så hel-

dige å få komme til finalearrangementet i Fro-

land og Arendal får et program for oppholdet 

som også inkluderer en god dose opplevelser 

knyttet til Niels Henrik Abel liv og virke. Vin-

nerlaget får i tillegg til pengepremien til klas-

sen en tur i limousin til Frolands Verk. Der 

venter avfotografering foran Abel-bautaen og i 

’Bukkerommet’, hvor Abel døde, sammen med 

den personen som er invitert til å stå for pre-

mieutdelingen. Sist vår var det statsråd Kristin 

Clemet som hadde påtatt seg det oppdraget. 

For å understreke at KappAbel er en konkur-

ranse for klasser og ikke enkeltelever, er det 

ikke individuelle premier til deltakerne på 

finalelagene, men pengepremier til klassene 

som de 3 finalelagene representerer.

Derfor: KappAbel henvender seg til klas-

sene, som skal levere produkter som klasse. 

Av forskjellige grunner har valget falt på 9. 

klassetrinn.

Vektleggingen av samarbeid blir spesielt 

tydelig for de klassene som går videre til semi-

finale. Det forutsettes nemlig at fylkesvin-

nerne som en del av semifinalen presenterer et 

prosjektarbeid som klassen har arbeidet med i 

tiden mellom kvalifiseringen og finaledagene. 

KappAbel oppgir et tema, og så er det opp til 

klassene å fylle det med et best mulig innhold. 

Prosjektarbeidet skal i tillegg til å ha et solid 

matematisk innhold også omfatte noe ’hånd-

fast’ å vise frem, samt en prosjektlogg. Loggen, 

selve arbeidet og presentasjonen av det utgjør 

halvparten av semifinalen. Temaer har så langt 

vært ’Matematikk og spill’ og ’Matematikk og 

sport’. I år er temaet ’Matematikk og tekno-

logi’. Presentasjonen av prosjektarbeidene 

foregår i Arendal bibliotek om ettermiddagen/

kvelden samme dag som semifinalen i Fro-

landshallen om formiddagen. Her presenteres 

lagene for 8 oppgaver som skal løses innen en 

bestemt tidsramme. Denne delen er gitt et 

ekstra spenningsmoment for lagene ved at de 

ikke får kjennskap til neste oppgave før den 

forrige er løst og innlevert.

De klassene som deltar i KappAbel, gjen-

nomfører 2 innledende runder som hver 

omfatter 8 oppgaver. Læreren henter oppga-

vene fra internett og gjør de nødvendige prak-

tiske forberedelser for en totimersøkt hvor det 

er opp til klassen å utarbeide klassens svar på 

de 8 oppgavene. Etter at klassen er blitt enig 

om sine svar, registrerer læreren svarene i Kapp-

Abels database. På basis av samlet poengsum 

i de to innledende rundene kårer KappAbel 

en vinnerklasse i hvert fylke. Disse klassene 

inviteres til å sende et firemannslag (2 jenter 

og 2 gutter) til semifinale- og finaledager i Fro-

land og Arendal i første halvdel av april (2003: 

3. og 4. april). Som reiseleder og lagleder får 

laget med seg klassens matematikklærer.
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Kommunikasjon med omverdenen
Nettstedet www.kappabel.com er vår viktigste 

forbindelse med omverdenen. Der legges aktu-

ell informasjon ut, og der har vi en ukentlig 

premieoppgave ’Ukens nøtt’, hvor vi henven-

der oss til et bredere publikum, som lærere, 

foreldre, eldre/yngre ungdommer og andre 

interesserte.

Vi har jo også en betydelig mediedekning, 

ikke bare lokalt i Agderposten. KappAbel har 

vært i Dagsrevyen på NRK og i lokal-TV (NRK 

og TVSør), og vi har vært omtalt i aviser landet 

rundt.

Respons
Deltakelsen øker fra år til år. I år har 661 klas-

ser levert svar på oppgavene i 1. runde i den 

norske delen av konkurransen. Dette er over 

120 klasser mer enn i fjor og tilsvarer vel ca. 

en firedel av alle 9. klasser i landet. Tilbakemel-

dingene er i all hovedsak meget positive, selv 

om det selvsagt dukker opp kritiske merknader 

til enkeltoppgaver. Årets første runde var for 

eksempel noe vanskeligere enn man har vært 

vant til, uten at det nødvendigvis er galt. I klas-

ser hvor opplegget har vært godt forberedt (og 

det er vel hovedregelen i norsk skole?), preges 

de tilbakemeldingene vi mottar av at «dette var 

gøy, selv om vi ikke fikk så mange poeng».

KappAbel har hatt en betydelig vekst i løpet 

av de få årene konkurransen har eksistert. Men 

det er fortsatt plass til mange flere deltakere. 

Vi skal klare å hanskes med 100 % oppslut-

ning fra landets ungdomsskoler, så vi håper på 

fortsatt stor vekst.

KappAbel i en større sammenheng
KappAbel er i ferd med å bli eksportert til de 

øvrige nordiske land. Forrige skoleår deltok 

28 klasser fra Island og 1 klasse fra Danmark. 

Det beste islandske laget ble invitert til å delta i 

vårens finalearrangementer i Froland og Aren-

dal. Dette skoleåret er den islandske og danske 

deltakelsen økt til henholdsvis 48 og 9 klasser, 

og i tillegg kommer 5 klasser fra Sverige. Det 

arbeides hardt overfor Nordisk Råd for å få 

nødvendig finansiell og praktisk støtte for å få 

spredt KappAbel til alle de nordiske landene. 

Tilbakemeldingene er veldig positive, og det er 

mye som tyder på at vi kan arrangere KappAbel 

som en nordisk konkurranse i full bredde fra 

2003/2004 med nordisk finale under ICME-

kongressen i København i juli 2004. Som en 

opptakt til et virkelig stort nordisk arrange-

ment planlegges en nordisk finale for årets 

nasjonale vinnere. Denne finalen vil finne sted 

i Arendal, av praktiske grunner sannsynligvis 

tidlig i høstsemesteret kommende skoleår.

Det arbeides også for å inkludere de norske 

skolene i utlandet i KappAbel-fellesskapet. 

Dette arbeidet er i sin aller spedeste begyn-

nelse, men de tilbakemeldingene vi har fått så 

langt, tyder på at det kan bli stor interesse for 

KappAbel også ved utenlandsskolene.

KappAbel er blitt lagt positivt merke til 

på høyeste politiske hold i Norge. De 3 siste 

utdanningsministrene har aktivt støttet kon-

kurransen. Kristin Clemet takket ja til å stå for 

premieutdelingen i finalen 2002, og ved samme 

anledning presenterte hun Abel-fondet og den 

kommende Abel-prisen ved å inkludere Kapp-

Abel i rammene rundt denne prisen. Mye tyder 

på at KappAbel vil få en tydelig plass under den 

årlige prisutdelingen i Oslo med representanter 

for kongehuset til stede.

I UFDs tiltaksplan «Realfag, naturligvis» 

(fra november 2002) er KappAbel nevnt som 

ett av de tiltak som departementet aktivt vil 

støtte for å øke motivasjonen for realfag.
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KappAbel 2002

Første runde, eksempel på oppgaver

Oppgave 4

Dobbelt og tredobbelt.

Nedenfor har vi plassert sifrene 1 til 9 slik at de danner tre tresifrede tall. Det midterste er 
dobbelt så stort som det øverste og det nederste er treganger så stort som det øverste. Da 
er også det nederste lik summen av de to over. 

 1 9 2

 3 8 4

 5 7 6

Svar: Tallet er __ __ __

Oppgave 8

To båter har kurs 90º i forhold til hverandre. De seiler like fort. Når båt A er i krysningspunktet 
for båtenes kurs, har båt B 2500 meter igjen til krysningspunktet.

Hvor langt fra hverandre er båtene i det øyeblikket de er nærmest hverandre? Svaret er 
rundet av til nærmeste 10 meter.

Svar: Båtene A og B er 

a) 2500 m b) 1770 m c) 1800 m d) 2060 m e) 0 m fra hverandre

Sluttord
KappAbel er fortsatt et nokså uferdig produkt. 

Det sier seg selv at med det omfanget konkur-

ransen etter hvert har fått, er det umulig å 

håndtere KappAbel som en enmannsbedrift. 

Vi er avhengige av ekstern hjelp. Pr. i dag får 

vi uvurderlig hjelp til oppgaveutvikling og 

dataløsninger fra NTNU og Matematikksen-

teret i Trondheim. Sistnevnte har for øvrig det 

faglige ansvaret for oppgavene som gis i innle-

dende runder og i semifinale og finale.

Slike samarbeidspartnere er vi helt avhen-

gige av, men for å komme videre, utfordrer 

vi også alle leserne av denne artikkelen til 

å gi tilbakemeldinger og tips som kan være 

med på å bringe oss videre. Nettstedet 

www.kappabel.com gir muligheter for på en 

enkel måte å sende oss en melding.
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Anne Berit Fuglestad

Elektroniske arbeidsark i Excel

Regneark er et av de verktøyprogram som gir 

mange muligheter i matematikkundervisnin-

gen. I en del sammenhenger ønsker vi å styre 

problemstillingen slik at elevene ikke starter 

helt fra grunnen med å bygge opp oppstil-

ling og modeller på regneark. Det kan være 

en bestemt problemstilling vi ønsker de skal 

arbeide med, og vil derfor lede dem på sporet. 

Da kan det passe med en ferdig modell eller 

et halvferdig opplegg på regneark som de 

kan arbeide videre med. Med andre ord – vi 

lager et elektronisk arbeidsark som elevene 

kan hente inn i Excel. I denne artikkelen vil 

jeg vise noen eksempler på slik arbeidsark og 

hvordan de kan bygges opp med formler enkel 

redigering i Excel.

I arbeidet med tall kan vi lage en oppstil-

ling for å eksperimentere med sammenhen-

ger. Samtidig kan elevene få en forståelse av 

at det ligger formler bak tallene i regnearket. 

I eksemplet på fila tallekspr.xls har vi en slik 

oppgave (figur 1).

Her er det brukt farger for å gjøre det 

enkelt å vise til de forskjellige tallene. Tallene 

1–9 står i området A1:C3. Bak tallene i linje 5 

og kolonne E, de blå og det røde tallet, er det 

Figur 1

Regnearkene nevnt i denne artikkelen kan 

du hente via www.caspar.no/tangenten/

2003/anneberit103.html 
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formler som er skjult og beskyttet. Disse form-

lene bruker noen av tallene i A1:C3. I tillegg er 

det en hvis-setning i ei rute nedenfor tallene 

som gir beskjed dersom vi ikke bruker alle de 

hele tallene fra 1 til 9. 

Oppgaven er å få det røde tallet, i E5, så 

stort som mulig, og neste oppgave å få det så 

lite som mulig. Her må elevene eksperimentere 

med å bytte om på tallene, finne ut hvordan 

resultatet påvirkes for å løse oppgavene. Videre 

kan vi utfordre til å begrunne hvorfor disse tal-

lene er størst eller minst. For å greie dette er det 

lurt å først finne ut hvordan reglene kan være 

bak tallene. Elevene må finne sammenhenger, 

vurdere tallstørrelser, og begrunne ut fra sam-

menhenger hvorfor det er slik. 

Oppgaven er prøvd flere ganger på elever i 

6.–8. klasse og elevene lar seg utfordre! Hva 

blir det største tallet? Det skaper diskusjon 

og vi trenger å begrunne ut hvorfor det er det 

største. Og det virker mer spennende å arbeide 

med disse oppgavene enn treningsoppgaver i 

boka.

Det er også mulig å la elvenene bygge opp 

tilsvarende regneark selv, men jeg har erfart 

at det er lettere å komme i gang med denne 

ferdige oppstillingen. Så kan vi diskutere med 

elevene hvordan noe slikt kan lages og kanskje 

senere la dem lage oppgaver selv.

Hvordan er så denne oppstillingen laget? 

Først er det satt inn tall og formler, i E9 er 

formelen =A5+C5+E1+E5 satt inn, og A5 er 

=A1*A3 og noe lignende i andre ruter.

I noen ruter er bakgrunnen fargelagt. Vi 

merker området og bruker ikonet for 

fargelegging, eller menyvalget Format, 

Celler, Mønster og så videre.

Fargelegging av tallene gjøres med ikonet for 

tekstfarge eller menyvalg Format, 

Celler, Skrift og så videre. Det kan 

også være lurt å sette størrelse på tallene til 

noe høyere enn standard. I eksemplet her er 

det brukt 18 punkt skrift. 

Hvis-setningen som er brukt for å avsløre 

om feil tall er brukt i A1:C3 greier ikke alle 

mulige tilfeller men tar nok de mest aktuelle. 

Den tar utgangspunkt i at summen av de 9 tal-

lene blir 45. Dersom det er i orden vises ingen-

ting, en tom tekst, men om ikke alle er brukt 

vil summen bli feil: = HVIS( SUMMER(A1:C3)= 

45; ””; ”Du må bruke alle tallene 1 - 9”)

Oppgavetekst og andre kommentarer 

passer det å sette i en tekstboks. Det er 

satt inn en tekstboks for oppgaven, eller andre 

kommentarer. Vi finner Tekstboks på menylinja 

for grafikk. 

Vi ser at det er enkelt lage en slik oppstil-

ling og lage andre varianter av den samme. 

Litt forandring i formler og mønster gir nye 

oppgaver. 

I figur 2 er et annet eksempel, sett inn for-

skjellige hele tall fra 1 til 9 nederst. Hva blir 

størst mulig på toppen? Eller minst mulig? 

Eller kanskje vi spør om et bestemt tall er 

Figur 2
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mulig å få til? Ark 2 i fila tallekspr.xls

Et magisk kvadrat (figur 3) er tall plassert i et 

kvadrat, slik at summen er den sammen i hver 

kolonne, i hver rad og diagonalt. Oppgaven blir 

å plassere tallene på riktig måte. Regnearket 

beregner summene slik at vi hele tiden kan se 

om løsningen er funnet, eller vurdere hvilke 

forandringer som må gjøres. Eksemplet fins 

på fila magisk.xls 

Når regnearket er klar til bruk, må vi 

beskytte oppstillingen mot forandringer. 

Dersom noen 

kommer til skrive inn 

et tall der det alle-

rede står en formel, 

vil den jo bli skrevet 

over og dermed ikke 

fungere etter hensik-

ten. Vi kan låse noen 

celler i regnearket, 

og vi kan også velge 

å skjule formler slik 

at brukere ikke ser 

dem. Dette må gjøres 

i to trinn: først å markere hva som skal være 

låst og skjult og hva som skal være åpent med 

Format-menyen, og deretter sette på passord, 

et valg i Verktøymenyen.

Merk hele regnearket, eller det aktuelle 

området og velg Format, Celler, Beskyttelse 

- vi får da fram dialogboksen, og velger ark-

fane beskyttelse (figur 4). Her krysser vi av for 

låst og om ønskelig også for skjult, hemmelige 

formler!

Dersom det meste skal være låst, er det som 

Figur 3

Figur 4
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regel greit å først merke hele regnearket, låse og 

skjule cellene, og deretter merke de som skal 

være åpne og fjerne markeringen for låst.

Når dette er gjort, må beskyttelsen aktivise-

res med Verktøy, Beskyttelse, Beskytt Ark . Her 

må det angis et passord. 

’Finn regelen’ (figur 5) er også en utfor-

skingsoppgave der elevene skal finne sam-

menhenger mellom tall. Eksemplet fins på fila 

regelen.xls, og har oppgaver på ark1 og ark2. To 

eller tre tall settes inn på ei linje og maskinen 

gir et svar. Hvilken regel arbeider maskinen 

etter? Vi kan prøve forskjellige tall, og når 

en hypotese er klar kan elevene sette inn en 

formel i regnearket og prøve ut om den gjel-

der. Her må elevene uttrykke sammenhengen 

slik regnearket må ha den, med referanser til 

rutene i regnearket. 

I dette tilfellet bør vi skjule formlene i 

kolonne D og låse all tekst, men la tallene i A, 

B og C og feltene i E må være åpne der det er 

plass for egne forsøk. 

Enkle treningsoppgaver (figur 6) kan også 

lages i Excel. Her er en enkel oppgave i å runde 

av desimaltall. Her har jeg valgt å lage oppga-

ven slik at når eleven har skrevet inn sitt svar, 

så kommer rett svar i kolonne E, og en kom-

mentar i F viser om dette er riktig. 

For å få til dette trenger vi noen HVIS-set-

ninger. Vi bruker en formel som setter inn 

riktig svar i E-kolonnen, men ikke skriver 

noe dersom tilsvarende rute i D er tom. Funk-

sjonen AVRUND, med 0 desimaler gir korrekt 

avrunding, og formelen blir da: =HVIS(ERTOM 

(D4);””;AVRUND(B4;0)). Og kommentaren 

kommer her: =HVIS(ERTOM(D4);””;HVIS(D4=

E4;”Riktig”;”Se svaret i E”))

Denne oppstillingen blir straks mer interes-

sant dersom vi kan få nye oppgaver av samme 

sort. 

Vi trenger da å sette inn nye tall i kolonne 

B, og fjerne svarene i kolonne D. Svarene i E 

og F forsvinner automatisk siden formlene her 

vil gi en tom tekst som resultat, når rutene i D 

er tomme. 

Regnearkfunksjonen TILFELDIG() gir til-

feldige tall i området = 0 til 1. Denne kan vi 

bruke som utgangspunkt for å lage desimaltall 

i området 1–10, med en desimal. Formelen bli 

slik: =(1 + HELTALL(TILFELDIG)*100)/10. Vi 

skalerer intervallet opp til 0–100, runder av til 

hele tall og legger til 1 slik at vi kan få tall fra 1 

til 100 og deler deretter på 10. 

For å automatisere valget av nye tall legges 

dette inn i en makro og denne knyttes til en 

knapp med teksten Nye tall. Makroen lages 

Figur 5
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ved å registrere disse operasjonene: sette inn 

formel i D4 og kopiere nedover, og fjerne tal-

lene fra kolonne D. 

Men så kommer det er problem igjen, når 

makroen kjøres må regnearket ikke være 

beskyttet. Da kan vi nemlig ikke sette inn 

nye tall i B kolonnen. Dette ordnes ved å sette 

inn kommando for å avbeskytte i starten av 

makroen og så beskytte igjen i slutten av 

makroen. 

Mange av de ideene som er vist her er 

også brukt i Blink-oppgaven (figur 7) på fila 

blink.xls. det er brukt tilfeldige tall for å trekke 

målet, i rute B2 og starttallet i B7. Rute B2 har 

fått navnet Mål, og slik får vi fast referanse til 

dette i testene som står nedover i kolonne D: 

=HVIS(ABS(Mål -B8 )< 0,01; ”Blink!”;” <-Prøv 

videre”) . Her blir det altså blink om vi har 

avvik på indre enn 0,01. Dersom dette blir for 

vanskelig kan vi rette opp på dette punktet. 

Blinkoppgaven har vist seg vanskelig for en 

del elever. Ideen er, som illustrasjonen viser, å 

ta svaret og så forsøke nytt tall å multiplisere 

med, ikke rette opp forsøk som allerede er 

gjort. Etter noen forsøk bli gjerne svaret for 

stort og vi tvinges til å forsøke tall mindre enn 

1. Og hva betyr det å multiplisere med 0,1 eller 

0,2, med 1,1 eller 0,9? Slike spørsmål er viktig 

å få diskutere med elevene. 

I andre oppgaver (figur 8) er det mindre 

aktuelt å legge mye arbeid i å skjule og låse 

formler. Men det kan likevel være aktuelt å 

gi elevene en start på regnearket og noen tips 

om hvordan oppgaven skal løses. Tekstbokser 

og piler gir en viss hjelp for å komme i gang. 

Her trenger ikke eleven ekstra ark for å lese 

oppgaven.

Videre kan oppstillingen med annuitetslå-

net brukes til å undersøke hvordan det går, om 

vi ønsker å betale ned lånet i løpet av ei bestemt 

tid, om vi ønsker lavere terminbeløp eller om 

renta stiger. Det er også mulig å få svar direkte 

på slike spørsmål, med mer avanserte formler 

i Excel. Her mener jeg det er av større verdi for 

Figur 6
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elevene å få eksperimentere med forskjellige 

tall for terminbeløp, renter og lånebeløp slik 

at de erfarer hvordan disse henger sammen. 

Det er mulig å lage mange flere eksempler 

av den typen som er vist her. Her er det bare 

å sette fantasien i gang. Bruk av tilfeldige tall, 

hvis-setninger, og å skjule og låse formler er de 

teknikker som trengs. Mer detaljer om dette 

fins i mange Excel-bøker og i hjelp menyen i 

programmet.

Ferdige og halvferdige oppstillinger på 

regneark kan også være en god hjelp til ved 

demonstrasjoner og gjennomgang i samlet 

Figur 7

Figur 8

(fortsettes side 5)
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teorien er knyttet opp mot Vygotskys språkteoretiske tenkning.

Geir Botten: Meningsfylt matematikk
ISBN 82-90898-23-1 · 218 sider · 285,–
Ei bevisstgjøringsbok det forfatteren drøfter fagets rolle i skole og samfunn. 
Gjennom eksempler illustrerer han betydningen faget har og har hatt – på godt 
og vondt. Han tydeliggjør hvordan fagsyn og læringssyn får konsekvenser og 
hvordan språk, kommunikasjon og samarbeid har sentral rolle i all læring.

Stieg Mellin-Olsen (red): Perspektiver på matematikkvansker
ISBN 82-90898-12-6 · 140,–
Boka inneholder artikler fra Tangenten. De er skrevet av nordens fremste matematikkpedagoger: 
Marit Johnsen Høines, Wiggo Kilborn, Olav Lunde, Olof Magne, Per Even Melbye, Stieg Mellin-
Olsen og Snorre Ostad. Emnet belyses fra forfatternes ulike ståsted. Artiklene viser mangfoldet i 
moderne matematikk fagdidaktikk. Artiklene er korte og ikke representative for grundigheten og 
dybden i forfatternes forskningsarbeid, de er på den annen side godt egnet som bakgrunn for 
diskusjoner om hvordan en kan arbeide med lærevansker.

Christoph Kirfel: Eksperimentering med matematikk 2
ISBN 82-90898-96-7 · 176 sider · 250,–
Her kan den interesserte matematikeren møte eleven som har lav selvtillit i faget, 
til gjensidig faglig utbytte. Matematikk blir spennende; en ser nye sammenhenger 
og stiller nye spørsmål. Boka konkretiserer en undervisningsmetode der 
eksperimentet står sentralt. 
Boka egner seg for videregående skole og lærerutdanningen.

Elin K. L. Reikerås og Ida H. Solem:
Det matematiske barnet
ISBN 82-90898-26-6 · 382 sider · 298,–
Det matematiske barnet er reflekterende og kommuniserende, lekende og 
fantaserende. Boka handler om hvordan barn i samspill med andre bruker, 
språksetter og utvikler matematikk. Samtidig handler den om den voksnes 
matematiske og didaktiske forståelse av dette.
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Asbjørn Birkemo

Hvilke arbeidsmåter gir best 
læringsutbytte i matematikk?
Til tross for forsøk på å realisere enhetsskoletan-

ken her i landet, viser flere undersøkelser at det 

er betydelige forskjeller i faglig funksjonsnivå 

hos elevene fra skole til skole (se Birkemo 1994, 

Lie 1998, Solheim & Tønnesen 1998). Slike 

variasjoner er også påvist i matematikk, og det 

er derfor nærliggende å rette oppmerksomheten 

mot hva som kan være årsakene til slike faglige 

forskjeller mellom skoler. 

For å forklare disse forskjellene har flere 

rettet oppmerksomheten mot de læringsak-

tiviteter som brukes i skolens undervisning. 

Bakgrunnen for dette er antakelsen om at faglig 

læring bare kan skje når elevene er engasjert i 

faglige aktiviteter, og jo mer tid som anvendes 

til slike aktiviteter i timene desto mer vil elevene 

lære (se Carroll 1963, Bloom 1976, Slavin 1996). 

Dette innebærer at bruk av tid til ikke-faglige 

aktiviteter som å komme i gang i timen, dele 

ut bøker, hygge seg sammen osv. ikke fører til 

faglig læring, og jo mer tid som anvendes til 

denne typen aktiviteter i matematikktimene, 

desto mindre vil elevene tilegne seg av faglige 

kunnskaper og ferdigheter. Ut fra en slik tanke-

gang er det også nærliggende å anta at klasse-

undervisning og individuelt arbeid, der elevene 

er sentrert om det faglige innhold, vil gi bedre 

faglig læringsutbytte enn gruppearbeid der elev-

ene også ofte kan delta i gruppeprosesser som 

kan distrahere dem fra faglig læring.

Også overganger fra en aktivitet til en annen 

vil ha betydning for elevenes læringsutbytte. 

Som blant annet Lie m. fl. (1998) har vist kan 

arbeidsmåtene skifte flere ganger i løpet av en 

matematikktime, og både den tid som går med 

til skifte mellom ulike aktiviteter, og den varia-

sjon dette medfører vil rimeligvis kunne påvirke 

elevenes læring. På den ene side vil variasjon i 

aktivitet kunne få betydning for elevenes moti-

vasjon, den vil bidra til å holde elevenes opp-

merksomhet rettet mot læringsarbeidet, og vil 

derved stimulere elevenes læring. På den annen 

side vil overganger fra en aktivitet til en annen 

medføre at det går bort en del tid i forbindelse 

med skifte av aktivitet som ikke bidrar til faglig 

læring. Det er likevel rimelig å anta at omfanget 

av variasjon i aktiviteter vil ha en viss positiv 

effekt på det elevene lærer.

Disse antakelsene blir nærmere undersøkt i 

denne studien. Først kartlegges den variasjon 

som finnes i arbeidsmåter i matematikkunder-

visningen. Deretter rettes oppmerksomheten 

mot hvordan slike variasjoner i læringsakti-

viteter influerer på elevenes læringsutbytte i 

matematikk.
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Metodisk gjennomføring.
Data som benyttes til denne studien ble samlet 

inn som ledd i den norske delen av The Inter-

national school effectiveness research project 

(se Birkemo 2001). Dette var et internasjonalt 

prosjekt der ni land deltok. I den norske delen 

av prosjektet ble 420 elever i 19 klasser i 9 

skoler fulgt opp over to år. Skolene som ble 

benyttet lå i Oslo og Trondheim, og elevene 

ble testet høst og vår i henholdsvis første og 

andre klasse. Datainnsamlingen foregikk fra 

høsten 1992 til våren 1994. 

Matematikktestene som ble benyttet var en 

tilpasset utgave av den amerikanske matema-

tikktesten Comprehensive Test of Basic Skills. 

Innholdet omfattet to deler. Første del besto 

av addisjons- og subtraksjonsstykker som var 

supplert med noen få enkle multiplikasjons- 

og divisjonsstykker i andre klasse. Den andre 

delen besto av oppgaver der elevene skulle 

anvende addisjon og subtraksjon på praktiske 

regneproblemer. Samlet tok denne testen ca. to 

skoletimer å gjennomføre.

Mellom testingene av faglig nivå ble det 

gjennomført systematiske observasjoner av 

undervisningen der det totalt ble observerte 

tolv timer i hver klasse i løpet av de to første 

årene. Observasjonsskjemaet som ble benyttet 

i undersøkelsen for å kartlegge undervisnings-

aktiviteter, var konstruert ut fra de antakelser 

som er nevnt ovenfor om at det er visse akti-

viteter som fremmer faglig læring mens andre 

aktiviteter er mer eller mindre irrelevant 

for slik læring. Jo lengre tid som brukes på 

læringsfremmende aktiviteter, desto mer vil 

elevene lære. Likeså bygde det på antakelsen 

om at jo mer variasjon eller skifte av aktivitet 

det er i undervisningen, desto bedre vil elevene 

kunne konsentrere seg og holde oppmerksom-

heten mot det de skal lære.

I den praktiske gjennomføring av under-

søkelsen ble undervisningsaktivitetene i den 

enkelte klasse kartlagt ved at aktivitetene som 

foregikk i klassen ble registret. Disse ble kodet 

ut fra et system med 15 ulike kategorier, og det 

ble angitt hva tid den enkelte aktivitet startet 

og stoppet. Derved fikk en et tidsmål på hvor 

lenge den enkelte aktivitet varte. Antall skifter 

av aktivitet i løpet av en time ble brukt som 

mål på variasjon. Ut over dette ble det også 

nedtegnet kvalitative observasjoner om hva 

som skjedde i klassen i løpet av timen.

I bearbeiding av data ble det benyttet gjen-

nomsnittsskårer av elevdata og observasjons-

data for de ulike skoleklasser slik at analysene 

baseres på gjennomsnittsdata for de ulike 

variablene i 19 skoleklasser fra 9 skoler. Siden 

det bare er med 19 enheter i analysene vil de 

samvariasjonsmål som presenteres sjelden 

oppnå signifikans. Det er likevel av interesse å 

vurdere størrelsen på de ulike samvariasjons-

mål, og disse blir derfor også kommentert i 

fremstillingen som følger.

Resultater
I presentasjonen av resultater skal to forhold 

tas opp. Det ene er hvor lang tid som ble benyt-

tet til ulike aktiviteter i klassen og i hvilken 

grad det var variasjon i de aktiviteter som ble 

benyttet. Det andre som skal undersøkes er 

mulige sammenhenger mellom omfanget av 

ulike aktiviteter og variasjon i aktiviteter på 

en ene side og elevenes læringsutbytte på den 

andre.

I bearbeiding av observasjonsdata fra 

undersøkelsen er de 15 aktivitetskategori-

ene som ble anvendt i observasjonsskjemaet 

gruppert i fire aktivitetsformer som er lett å 

identifisere i norsk skole. Disse har vi satt opp 

i tabell 1. 

Her er det en aktivitetsform som går på at 

læreren leder klassen som gruppe i arbeid. Slike 
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aktiviteter kan være at læreren presenterer og 

forklarer nytt stoff på tavla, demonstrerer noe, 

viser elevene fremgangsmåten på et område, 

repeterer lærestoff, forklarer oppgaver klassen 

skal i gang med, eller går gjennom oppgaver for 

å se om elevene har gjort dem riktig.

Den andre kategorien er gruppearbeid der 

elevene arbeider parvis eller i gruppe, og der 

læreren går rundt i klassen og svarer på spørs-

mål, forklarer eller veileder. Den tredje katego-

rien er individuelt elevarbeid der den enkelte 

elev arbeider med oppgaver på egen hånd. 

Den fjerde kategorien omfatter ikke-faglig 

virksomhet i klassen. Slik virksomhet kan 

bestå i at læreren presenterer atferdsregler i 

klasserommet, eller at læreren utfører adminis-

trative rutiner som å sjekke fravær, gi beskje-

der, dele ut oppgaver som er rettet osv. De kan 

også bestå i overganger fra en aktivitet til en 

annen, at elever venter, eller at de blir tilsnak-

ket av læreren på grunn av dårlig oppførsel. 

Mens de tre første aktivitetskategoriene 

antas å føre til faglig læring, vil ikke aktivi-

tetene i den siste kategorien resultere i slik 

læring. Jo mer tid som anvendes til den siste 

kategorien aktiviteter desto mindre vil elevene 

lære. Likevel er slike aktiviteter også en del av 

elevenes læringsmiljø i klassen.

I tillegg er det tatt med en kategori for 

variasjon i aktivitet. Denne består av det 

antall endringer eller skifter i aktiviteter som 

forekom i løpet av en time. Slike skifter bidrar 

til variasjon i undervisningen og antas å føre 

til bedre læring.

De kvalitative observasjonene som ble 

nedtegnet sammen med tidsangivelsene viste 

at timene ofte begynte med sang og fortsatte 

med aktiviteter i kategori en der læreren 

gjennomgikk de oppgavetyper elevene skulle 

arbeide med. Lengden av denne første pre-

sentasjonen kunne variere. Der den var kort, 

ble oppgavene presentert gjennom mer eller 

mindre enveisformidling til elevene, mens det 

ble større grad av interaksjon mellom lærer og 

klasse når det ble brukt mer tid. I slike tilfeller 

stilte læreren ofte spørsmål til hele klassen der 

enkeltelever svarte eller klassen kunne svare i 

kor, læreren utdypet de svar som kom, spurte 

hvordan elevene tenkte, og enkelte elever fikk 

komme opp på tavla og regne stykker læreren 

hadde satt opp. 

Etter den første presentasjonen av oppga-

ver fortsatte undervisningen med individuelt 

arbeid eller gruppearbeid der elevene kunne 

regne med konkreter, de løste oppgaver fra 

matematikkbøkene el. l. Men her hadde elev-

ene ulikt tempo slik at det ble nødvendig å 

gi dem som først ble ferdig ekstra oppgaver. 

I noen klasser fikk slike elever stensiler med 

flere matematikkoppgaver eller de arbeidet 

med ekstrahefte. I andre klasser fikk de arbeide 

med andre faglige aktiviteter enn matematikk, 

mens de i atter andre klasser vandret omkring 

i klassen eller snakket med hverandre. Slike 

individuelle eller gruppevise aktiviteter 

kunne bli avbrutt av at læreren tok opp ting 

på tavla eller ga beskjeder. Jo hyppigere slike 

innslag forekom, desto større ble variasjonen 

i arbeidet. Ofte ble timene avsluttet ved at 

elevene fikk spise mens læreren leste til dem 

fra en bok.

I tabell 1 angis variasjonsbredden på den 

tid som ble anvendt til ulike aktiviteter i klas-

Aktivitet Tid i % i 
1. klasse

Tid i % i 
2. klasse

Klasseundervisning 7–23 2–34

Gruppearbeid 11–38 13–35

Individuelt arbeid 10–30 10–32

Ikke-faglig aktivitet 0–15 0–25

Tabell 1. Variasjonsbredden i ulike 

undervisningsaktiviteter i 1. og 2. klasse.

nr103.indd 28.01.2003, 11:1323



1/2003 tangenten24

sene på 1. og 2. klassetrinn. Av tabellen går det 

frem at omfanget av ulike arbeidsmåter i stor 

grad er lik i 1. og 2. klasse, men det er betyde-

lige forskjeller i bruk av ulike aktiviteter i hver 

enkelt klasse. Som helhet synes det som grup-

pearbeid dominerer. Deretter kommer indivi-

duelt arbeid og klasseundervisning. Minst tid 

går med til ikke-faglige aktiviteter som å gi 

beskjeder osv.

Hvordan er så de aktivitetsformene som 

er beskrevet ovenfor relatert til elevenes fag-

lige læringsutbytte i matematikk? I tabell 2 

presenteres korrelasjoner mellom de aktivi-

tetsfaktorene som er beskrevet ovenfor og 

faglig læringsutbytte i første og andre klasse. 

Med læringsutbytte menes her den faglige 

fremgang elevene hadde fra starten til slutten 

av et skoleår.

Aktiviteter Matematikk 
i 1. klasse

Matematikk 
i 2. klasse

Klasse-
undervisning 

–.28  .33

Gruppearbeid  .16 –.39

Individuelt 
arbeid

–.09 –.47

Ikke-faglige 
aktiviteter

 .03  .10

Variasjon i 
aktivitet

 .07  .25 

Tabell 2. Korrelasjoner mellom tid brukt til ulike 

undervisningsaktiviteter og læringsutbytte.

Tabell 2 viser at det er en inkonsekvent sam-

menheng mellom den tid som brukes til lærer-

ledet klasseundervisning og faglig læring. I 1. 

klasse er denne sammenhengen negativ mens 

den er positiv i 2. klasse. Dette innebærer at det 

er en viss tendens til at jo mer læreren presente-

rer nytt stoff, demonstrerer, forklarer og gjen-

nomgår nye oppgaver fra tavla, desto dårligere 

faglig utbytte får elevene av undervisningen 1. 

skoleår, mens denne type undervisning bidrar 

positivt til faglig utvikling i 2. skoleår.

For gruppearbeid er det også en inkonse-

kvent sammenheng, men denne går i motsatt 

retning av det som gjelder for klasseundervis-

ning. I 1. klasse er vektlegging av gruppearbeid 

som undervisningsform svakt positivt korre-

lert med faglig læringsutbytte, men i 2. klasse 

har vektlegging på denne type undervisning 

negativ innvirkning på læringsutbytte. Jo mer 

tid som brukes til gruppearbeid desto svakere 

utbytte får elevene i 2. klasse.

Den tid som anvendes på individuelt arbeid 

synes gjennomgående å ha en negativ innvirk-

ning på elevenes faglige læringsutbytte. Jo 

større vekt som legges på individuelt arbeid 

som undervisningsform, desto svakere blir 

den faglige utvikling i klassen. Dette gjelder 

hovedsakelig for 2. klasse.

Som forventet synes ikke den tid som blir 

anvendt til ikke-faglige aktiviteter å bidra 

vesentlig til elevenes faglige læringsutbytte, 

men den reduserer heller ikke læringsutbyttet. 

Når omfanget av slike aktiviteter ikke synes å 

redusere læringsutbyttet, kan dette blant annet 

ha sammenheng med at tiden som brukes til 

ikke-faglige aktiviteter i de ulike klassene 

er begrenset, særlig på 1. klassetrinn. Den 

tid som brukes til slike aktiviteter kan også 

fungere som variasjon og avveksling i under-

visningen, og ha en positiv innvirkning som 

oppveier effekten av at en ikke konsentrerer seg 

om faglig virksomhet i disse periodene.

Variasjon i aktivitet i løpet av timene har 

også en viss positiv innvirkning på faglig 

læringsutbytte, men dette gjelder hovedsake-

lig for andre klasse.

Ut fra disse resultatene utkrystalliserer det 

seg et bestemt mønster i dataene der vekt på 
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gruppeundervisning særlig synes å bidra til 

faglig fremgang i 1. klasse, mens lærerledet 

undervisning og variasjon i aktiviteter i under-

visningen særlig bidrar til faglig fremgang i 2. 

klasse. Tid brukt til ikke-faglige aktiviteter har 

ingen klar sammenheng med faglig læringsut-

bytte, mens mye bruk av individuelt arbeid i 

noen grad synes å ha en negativ innvirkning 

på elevenes faglige læringsutbytte.

Oppsummering
Som disse resultatene viser er tid brukt til 

gruppearbeid særlig assosiert med faglig 

læringsutbytte i 1. klasse, mens tid brukt til 

klasseundervisning er assosiert med faglig 

fremgang i 2. klasse. Dette kan tolkes i retning 

av at elevene særlig tilegner seg kunnskap i 

samspill med jevnaldrende i første klasse, 

og først i 2. klasse har de utviklet tilstrekke-

lige ferdigheter til at de kan profittere på den 

undervisning læreren gir til hele klassen. 

Også variasjon mellom aktiviteter i under-

visningen synes å være positivt assosiert med 

faglig læringsutbytte, men dette gjelder særlig 

2. skoleår. Tid brukt til ikke-faglige aktiviteter 

er i liten grad assosiert med læringsutbytte, 

men i den utstrekning det er noen sammen-

heng her er den positiv. Dette skyldes rime-

ligvis at ikke-faglige aktiviteter er knyttet til 

variasjon i undervisningen, og at slik variasjon 

kan stimulere elevenes konsentrasjon, lærelyst 

og arbeidsinnsats.

I motsetning til hva som var forventet viste 

denne undersøkelsen at tid brukt til individu-

elt arbeid ikke synes å fremme faglig lærings-

utbytte. Jo mer av tiden som er brukt til en slik 

arbeidsform, desto dårligere læringsutbytte har 

elevene i klassen. En mulig tolkning av dette 

kan være at elever på dette alderstrinnet sjel-

den har oppnådd den personlige modenhet 

som er nødvendig for å kunne utnytte tiden 

de selv disponerer på en effektiv måte slik at 

den gir godt faglig utbytte. Dette kan innebære 

at den sterke vekt som legges på individualise-

ring og tilpasning av undervisningen i skolen 

til den enkelte gjennom vekt på individuelt 

arbeid, ikke er spesielt læringsfremmende på 

lavere klassetrinn. Når individuelt arbeid gir så 

dårlig faglig uttelling, tyder dette på at begyn-

neropplæring i matematikk både er avhengig 

av ytre struktur og sosialt samspill, og at disse 

forutsetningene for faglig læring særlig tilveie-

bringes gjennom undervisning av hele klassen 

og gjennom gruppearbeid. 
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(Melodi: Rap) Hei! Jeg heter Henrik og jeg jobber på en barneskole i Ålesund. Forleden dag 
kom sjefen inn til meg og sa: Henrik har du det travelt. Jeg sa: Nei. Så skriv en artikkel til meg 
med din høyre hånd.
Jeg er i den heldige situasjon, at jeg har fått lov å skrive om ting og tang fra klassene mine i 
Tangenten. Puss derfor lesebrillene, sett deg til rette i god-kontorstolen, ta en tyggis så du 
ikke sovner og les videre.

Henrik Kirkegaard

Snekrystaller

Om vinteren ligger sneen hvit og fin uten for 

vinduene til alle klasserom og frister elever og 

lærere. Så i stedet for å sitte inne og drømme, er 

det bare å gå ut og ha matematikk i sneen. Sne 

er fortreffelig å bygge ting i. Har du noen gang 

med klassen din bygget en kubikkmeter (det 

er ikke gjort på 10 minutter)? Eller bygget en 

vold på 1 meter, 5 meter eller 100 meter? Eller 

«trampet» geometriske figurer i nysne. Trekan-

ter, firkanter, sirkler. Laget diagonaler. Laget 

figurer uten å gå på samme strek 2 ganger? Det 

er kun fantasien som setter grenser. Når du da 

er kommet inn i klasserommet etterpå, har 

laget kakao med klassen på stormkjøkkenet, 

da kan du skrive ned resultatene du kom frem 

til med klassen og begynne og regne. Det er 

heller ikke så farlig å bare ha det gøy i sneen i 

en matematikktime en gang i blant.

Eller – laget pyramider av sneballer.

Ta utgangspunkt i en likesidet trekant eller et 

kvadrat. Hvis du tar utgangspunkt i den like-

sidet trekant vil øverste lag (lag 1) ha 1 sneball. 

Lag 2 vil ha 3 sneballer. Lag 3 vil ha 6 sneballer 

og så videre. Elevene mine begynte med lag 10 

(sidelengden er 10 sneballer) og byggte seg opp-

over. De var delt inn i grupper på 3-4 stykker 

og det hele tok en dobbeltime. Etterpå vannet 
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vi pyramiden, lot den fryse litt og uthulet den 

til en snelykt. Du kan også lage sneballkamp i 

stedet for, hvis du synes at snelykter kun er for 

romantiske sjeler i en ellers grå skolehverdag. 

Det skulle vi ha gjort for vi fikk tøvêr.

Neste dag hadde vi en time, hvor vi satte 

sidelengden/antall lag og antall sneballer pr lag 

inn i en tabell. Eventuelle spørsmål kan være: 

Finner du et system? Hvor mange sneballer 

brukte du på 10 lag? Hvor mange lag kan du få 

med 500 sneballer?

Finner du kvadrattall (summen av 2 etterpå 

følgende lag)? Hvilke lag gir kvadrattallet 121? 

Finner du tallene fra tabellen i Pascals tre-

kant?

Er du så uheldig at du ingen sne har, er det 

veldig greit å pynte vinduene med snekrystal-

ler. Nå er vinduene fylt med de flotteste sne-

krystaller, og elevene kan ikke se ut og drømme 

seg bort til den hvite, fine og fristende sne.

Riktig god fornøyelse!

Henrik
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Den tradisjonelle tallinjemodellen, hvor tallene 

svarer til punkter langs tallinjen, forklarerer på 

en fonuftig måte de reelle tallene med addisjon 

som regneart, der vi også kan sammenligne 

tallene etter størrelse. Når det gjelder subtrak-

sjon, a – b, multiplikasjon, a · b og divisjon, 

a : b oppstår det ofte tolkningsproblemer i 

situationer der a og b ikke er naturlige tal.

Med mindre endringer er det imidlertid 

mulig å skape  en forståelsesmodell, som tilbyr 

en fornuftig mening med udtrykkene a + b, 

a – b, a · b og a : b – også i de situationer hvor a 

eller b er negative eller brøker eller til og med 

irrasjonale tall.

I stedet for å oppfatte sammenhengen 

mellom de reelle tallene og tallinjen som en 

sammenheng mellom tall og punkter, dreier 

vi det til også å være en sammenheng mellom 

tall og bevegelsen fra nullpunktet til ‘tallpunk-

tet’.  En slik tolkning kan gjerne kalles en mere 

vektororienteret forståelse.  Herved blir det 

mere meningsfult å definere kompositioner 

(sammensetninger av tall). Det kan nemlig 

være vanskelig å se meningen med å sette 

sammen punkter, mens det er meningsfult å 

sette sammen  bevegelser. 

I denne fremstilling velger jeg derfor å foku-

sere på ‘tallinjebevegelse’ som det primære og 

‘tallinjepunkt’ som sekundært. 

Endvidere legger jeg vekt på en oppfattelse 

av tall som et beskrivelsesmiddel fremfor en 

mere objektorienteret forståelse.

Ved tallutvidelse er det da rimelig å si, at 

vi mangler tallnavne f.eks. for å beskrive noen 

lengder presist.  Derfor innfører vi noen flere 

ord. Først desimaltall – og senere irrasjonale 

tall.  Også negative tall og brøker kan ses som 

utvidelser av vårt ordforråd, slikt at vi nå kan 

beskrive nye situasjoner mere presist.  

Les hele artikkelen på internett: www.caspar.no/

Tangenten/2003/christiansen103.html

Ulrich Christiansen

En forståelsesramme for de 
reelle tall med komposisjoner

Tangenten fornyer seg!
Denne artikkelen viser en ny måte å 
presentere stoff i Tangenten. Vi trykker et 
sammendrag av artikkelen i bladet. Artikkelen 
ligger i sin helhet på nettet. På denne måten 
prøver vi å gjøre noe med ’køen’ av artikler 
redaksjonen har fått tilsendt, samtidig som 
noen artikler kan få en bredere leserkrets på 
denne måten. 
Se også artiklene av Henrik Dahl og Terje 
Myklebust i dette bladet.
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Frode Olav Haara

Frukt og grønt til utforsking 
og konkretisering i geometri
Å bruke konkretiseringsmateriell til eksperi-

mentering og utforsking blir stadig fremhevet 

som viktig, ja til dels nødvendig. De praktiske 

tilknytningene kan være med på å skape for-

ståelse for matematiske sammenhenger (Bell, 

1993; KUF, 1996; KUF, 2000). Matematikk-

didaktisk forskning og erfaringer lærere har 

gjort i skolen, viser at riktig bruk av konkre-

tiseringsmateriell i matematikkfaget fremmer 

læring, gjennom å bidra til å skape situasjoner 

som muliggjør innsikt på induktiv, og til dels 

intuitiv basis (Se f.eks. Bell, 1993; Frostad, 

1995; Dalvang, Johnsen Høines & Avdem, 

2000).

Matematikktidsskrifter som f.eks. Mate-

matik, Nämnaren og Teaching Children Mat-

hematics inneholder med jevne mellomrom 

annonser og reklame for tilgjengelig konkre-

tiseringsmateriell. Alt kan stort sett skaffes i 

plast, tre eller metall, enten det gjelder tessele-

ring, bygging av polyedre, symmetri eller det 

gylne snitt. Mesteparten av materiellet som er 

tilgjengelig har mye god matematikk i seg, og 

vil være nyttig og verdifullt i elevenes arbeid 

med geometri. Men ikke alle skoler har anled-

ning til å handle inn slikt materiell i stor skala, 

og materiellet har begrenset levealder. Aktiv og 

kreativ bruk, slik vi matematikklærere ønsker, 

innebærer fysisk slitasje.

Pentagram og det gylne snitt i naturen
For tiden arbeides det mye på tvers av fag-

grenser i norsk grunn- og videregående skole. 

Noe elevene lærer gjennom tverrfaglig tema- 

og prosjektarbeid er at fagene ikke eksisterer 

isolert fra hverandre. Et klassisk eksempel er 

matematikkens eksistens i naturen. Matema-

tikken er lett å gjenkjenne og oppdage. Skal-

let på furukongler, grankongler og ananas er 

dannet av skjell som er sammensatt i spiraler 

som går fra den ene enden til den andre. 

Dersom du teller opp antall skjell i spiralene 

på konglene eller ananasen (teller spiraler som 

går mot høyre og venstre), finner du nabofibo-

naccitall, henholdsvis 8 og 5 for furukongler og 

13 og 8 for grankongler og ananas (Rasmus-

sen, 1987; Henjum, 2000). Forholdet mellom 

nabofibonaccitallene går mot det gylne snitt 

(se nedenfor) når fibonaccitallene vokser.

Har du forsøkt å dele et eple på tvers, og 

ikke på langs (slik vi alltid gjør)? Om du gjør 

det, vil du se at tverrsnittet av kjernehuset er en 

figur som minner om et pentagram, eller i alle 

fall kan klassifiseres som et medlem av sym-

metrigruppa D5 (Figuren har fem rotasjons-

symmetrier og fem speilingssymmetrier).
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Pentagrammet er en figur som inneholder 

lengder som oppfyller det gylne snitt (Figur 

1):

d

s

Figur 1

Dersom vi betrakter et pentagram, og ser på 

en diagonal d, og siden s i en av stjernetaggene, 

gjelder følgende forhold:

d

d s

d s

s-
= -

 (Dette er det gylne snitt).

Carambole (Stjernefrukt) er en bittersøt, tro-

pisk frukt.

Figur 2: Carambole (Stjernefrukt)

Skjær ut et tverrsnitt av denne frukten, og du 

har en utsøkt tilnærming til et pentagram. Et 

slikt tverrsnitt egner seg derfor godt til faglig 

utforsking knyttet til pentagrammet, penta-

gonet (pentagrammet dannes av diagonalene 

i et pentagon) og det gylne snitt. I tillegg gir 

bruken av frukten mulighet for tverrfaglig 

arbeid. På nettstedet http://www.bama.no/

Internett/default.asp kan du blant annet lese 

hva frukt- og grønnsaksgrossisten Bama sier 

om Carambole. Nettstedet henviser til fruktens 

utbredelse, trærne frukten vokser på, fruktens 

form og utseende, næringsinnhold, helseeffekt 

og effekt i kjemiske reaksjoner. Mulighetene 

for tverrfaglig arbeid med matematisk utgangs-

punkt skulle derfor være til stede. Interessante 

spørsmål kan for eksempel være: Hvorfor har 

Carambole akkurat en slik overflate?, eller: 

Hvilken form burde Carambolen hatt dersom 

den ville maksimert overflatearealet, og hvor-

for har den ikke en slik form? Mulighetene er 

mange og konkretiseringsmateriellet er tilgjen-

gelig over disk – ikke via postordre.

Fra sirkel til trekant ved bruk av purreløk
I Tangenten 3/1994 fokuserer Myklebust 

(1994) på muligheten for å illustrere arealet av 

en sirkel som en trekant. I artikkelen foreslår 

han å bygge opp sirkelen ved hjelp av stadig 

større sirkulære ringer om sentrum i sirkelen 

(Figur 3):

r

Figur 3

Avstanden fra sirkelens sentrum og ut til sirkel-

periferien er radius r, og vi går ut fra som kjent 

at omkretsen av sirkelen er O = p ·d = 2· p ·r. 

Ved å snitte sirkelen fra sentrum og ut til sir-

kelperiferien, kan vi brette ut sirkelen slik at 

sirkelens periferi blir grunnlinjen i en trekant 

med høyde lik radius r. Dette fordi omkrets og 
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radius i en sirkel er proporsjonale størrelser 

(Figur 4). 
Denne trekanten har da grunnlinjen 

O = 2· p ·r, og høyde r. Arealet av en trekant er 

gitt ved A
g h

=
◊
2

. Det vil si at arealet av sirke-

len er gitt ved A
O r r r

r= ◊ = ◊ ◊ ◊ = ◊
2

2

2
2p p .

Til å konkretisere omformingen fra sirkel til 

trekant foreslår Myklebust (1994) å bruke rul-

lede pølser av plastilin/modellkitt eller tvinnet 

tørkepapir (En tapetrull kan også benyttes). 

Naturen byr på et enda mer lett tilgjengelig 

konkretiseringsmiddel: purreløk! Skjær ut 

et tverrsnitt av stammen på en purreløk, og 

betrakt sammensetningen av stammen. Den 

består av en rekke sirkulære ringer som hver 

har en liten tykkelse, det vil si at de vil danne 

smale rektangler når de strekkes ut. Når disse 

rektanglene legges oppå hverandre, danner de 

trekanten i figur 4. 

Figur 5: Purreløk            

Rektanglene (Egentlig blir det trapeser, da 

innerkanten av en purreløkring er litt kortere 

enn ytterkanten) som fins i tverrsnittet av pur-

reløken kan også brukes som konkretisering 

ved introduksjon til integrasjon. Ved numerisk 

integrering summeres arealene av rektanglene 

som utgjør arealet mellom kurven til sirkelens 

omkrets ved variabel radius, og «radius-aksen» 

(1.aksen), dvs. integrasjonen av sirkelens 

omkrets i intervallet [0, r] (se også Myklebust, 

1994). Integralet til en reell funksjon av en 

variabel over et intervall fra 0 til r, angir area-

let av den flaten som er begrenset av grafen til 

funksjonen og de vertikale linjene gjennom 0 

og r. Integralet skrives i tilfellet med summe-

ringen av rektanglene som til sammen danner 

sirkelens areal:

2 0
0

2
0

2 2 2◊ ◊ = ◊ = ◊ - ◊ = ◊Ú p p p p pxdx x r r
r

r[ ]

Å bruke purreløk som konkretiseringsmiddel 

i forbindelse med innføring av integrasjon kan 

virke noe overflødig, sett fra et matematisk 

synspunkt. Det blir et spørsmål om peda-

gogisk ståsted og undervisningsmetodikk 

(Koehler & Grouws, 1992; Frostad, 1995). En 

undervisning som baseres på elevaktivitet og 

utforsking (noe også matematikkundervisnin-

gen i videregående skole i økende grad gjør) 

trenger konkretiseringsmateriell, og om man 

bruker modellkitt, tapet, purreløk eller annet 

blir likegyldig, bare det fins et bidrag til forstå-

else i bruken av materiellet.

Frukt- og grønnsaksdisken – 
en kilde til konkretisering
Konkretiseringsmateriellet som er tilgjenge-

r

Figur 4
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lig for bruk i undervisningen er rikholdig. 

Det meste kan skaffes, og ved gjennomtenkt 

didaktisk tilrettelegging bidra til forståelse av 

matematiske sammenhenger.

Å bruke materiell som allerede forekom-

mer i naturen, vil alltid være aktuelt i mate-

matikkundervisning, særlig i forbindelse med 

uteskole og uteaktiviteter. Men også innendørs 

er det mulig å benytte materiell fra naturen. I 

forbindelse med konkretisering av geometriske 

sammenhenger, inneholder frukt- og grønn-

saksdisken i dagligvareforretningen matvarer 

med karakteristisk, geometrisk utforming, 

ulike mønstre av matematisk karakter og 

oppbygging som viser hvordan matematiske 

sammenhenger fungerer (f.eks. integrasjon).

Å søke konkretiseringsmåter og konkretise-

ringsmateriell som på best mulig vis legger til 

rette for avsløring og forståelse av matematiske 

sammenhenger vil alltid være aktuelt og ver-

difullt. Til dette kan purreløk, epler og caram-

bole være vel så anvendelig og tilgjengelig som 

diverse spesiallaget plast- eller tremateriell. I 

tillegg åpner det naturlig for tverrfaglig arbeid 

i flere retninger, med tyngdepunkt i matema-

tikkfaget. 

Litteraturliste
Bell, A. (1993). Principles for the Design of Teaching. 

Educational Studies in Mathematics 24, 3, 5–34.

Dalvang, T., Johnsen Høines, M. & Avdem, M. S. 

(2000). Byggverk i naturen. In V. Hartz, L. Hägg-

blom, M. Johnsen Høines, A. Kristjánsdóttir & 

K. Wallby (Eds.), Matematikk & undervisning - 
Norden 2000. (pp.27-34). Bergen: Caspar Forlag

Frostad, P. (1995). Konkretiseringsmateriell – veien til 

matematikkinnsikt? Tangenten, 2.

Henjum, J. (2000). Det gylne snitt - Tema med tyng-
depunkt i matematikk. Skriftserien ALU , Nr.1. 

Sogndal: HSF

Koehler, M.S. & Grouws, D.A. (1992). Mathema-

tics teaching practices and their effects. In 

D.G. Grouws (Ed.), Handbook of Research on 

Mathematics Teaching and Learning. New York: 

MacMillan, 115–126.

KUF (1996). Læreplanverket for den 10-årige grunn-

skolen (L97). Oslo: Nasjonalt Læremiddelsenter

KUF (2000). Læreplan for videregående opplæring 

(R94). Oslo: Nasjonalt Læremiddelsenter

Myklebust, T. (1994). Arealet til sirkelen og integral-

rekning i ungdomsskulen. Tangenten, 3,10–12.

Rasmussen, B. (1987). Den Guddommelige Brøk 

5 1

2

+
. Virum: Forlaget Matematik

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. 
NB! Frist for stoff: 1. mars

Nr. 4 (2003): Matematiske 
aktiviteter, verksteder og stasjoner

Nr. 2 (2004): Matematikk og kunst 

Nr. 4 (2004): Matematikk og 
naturfag 

Nr. 2 (2005): Matematikk og 
demokrati (Jubileum for Norges 
selvstendighet)

nr103.indd 28.01.2003, 11:1332



tangenten 1/2003 33

For mange elevar kan gangetabellane kan 

vere vanskelege å hugse, spesielt gjeld dette 

seksgangen, sjugangen og åttegangen. Om ein 

t.d. ikkje hugsar kva 7 multiplisert med 8 er, så 

finst det mange gode måtar å tenkje seg fram 

til svaret på. Vi vil presentere ein metode som 

vi synes er enkel og artig. Vi veit at 7·8 = 56. At 

siste siffer er 6 kan vi finne på fylgjande måte,

 (10 – 7)(100 – 8) = 3·2 = 6.

Er dette berre eit slumpetreff ? La oss sjå på eit 

anna døme: Siste siffer i produktet av 6 og 9 

er 4 (6·9 = 54), men det kan vi også finne ved 

fylgjande utrekning, (10 – 6)(10 – 9) = 4·1 = 4. 

Regelen kan formulerast slik:

Regel 1 

Vi tenkjer oss to heile tal a og b, som begge er 

mellom null og ti. Vi lar 

(1) x = 10 – a og y = 10 – b.

Siste siffer i produktet a·b er lik siste siffer i 

produktet x·y.

Når vi multipliserer to tal som er mindre enn 

fem, har regelen ingen verdi, sjølv om den også 

fungerer i desse tilfella.

Regel 1 gir oss altså siste siffer, men kva 

med det første sifferet, altså talet på tiarar? 

Finst det ein tilsvarande regel her? La oss igjen 

sjå på produktet av 7 og 8. Talet på tiarar kan 

vi finne ved å ta 

 7 – 2 (der to-talet kjem av at 10 – 8 = 2),

eller vi kan ta

 8 – 3 (der tre-talet kjem av at 10 – 7 = 3).

I begge tilfella får vi verdien 5 som er talet på 

tiarar, eller første siffer, i produktet 7·8 = 56. 

Dessverre fungerer ikkje dette alltid. La oss 

sjå på produktet 6·7 = 42. Nyttar vi metoden 

over, finn vi at talet på tiarar er 6 – 3 = 3. Altså 

verkar ikkje metoden i dette tilfellet. Men vi 

har at (10 – 6)(10 – 7) = 4·3 = 12, og første 

siffer er altså 2 i fylgje regel 1. Om vi no tek 

3 tiarar (som kjem av at 6 – 3 = 3) pluss 12 

einarar, så får vi 3·10 + 12 = 30 + 12 = 42 som 

er produktet av 6 og 7. No kan vi formulere 

ein regel som fungerar for alle heiltala mellom 

null og ti. 

Regel 2 

La a og b vere to heile tal mellom null og ti. 

Igjen lar vi x = 10 – a og y = 10 – b.

i) Dersom produktet x·y er einsifra, då er 

talet på tiarar i produktet a·b gitt ved 

(2) a – y, eller likeverdig b – x.

ii) Dersom produktet x – y har meir enn eitt 

siffer, finn vi talet på tiarar ved å addere 

første siffer i dette produktet (altså talet på 

tiarar i dette produktet) og talet vi fekk i (2).

Terje Myklebust

Hjelp til gangetabellen
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Desse reglane kan vi samanfatte i ein formel:

Regel 3 [samanfatning av regel 1 og regel 2] 

Vi lar igjen x = 10 – a og y = 10 – b.

Vi har at

(3a) ab = (a – y)10 + xy

eller tilsvarande at

(3b) ab = (b – x)10 + xy.

Døme: Vi vil multiplisere 7 og 8. Då lar vi a = 7 

og b = 8, og så finn vi x = 10 – 7 = 3 og y = 10 – 

8 = 2. Formelen seier at 7·8 = (7 – 2)·10 + 3·2 = 

50 + 6 = 56. Einarane finn vi ved å multiplisere 

3 og 2, medan vi finn tiarane ved å ta det eine 

talet, t.d. 7, og subtrahere 2 (=10 – 8). Altså har 

vi 7 – 2 = 5 tiarar og 3·2 = 6 einarar.

Vi kan sjølvsagt ikkje basere oss på desse 

reglane, før eller seinare må vi kunne mul-

tiplikasjonstabellane. Men desse reglane, og 

kanskje spesielt regel 1, kan kanskje vere nyt-

tige i perioden før vi meistrar multiplikasjons-

tabellane skikkeleg. Reglane kan t.d. fungere 

som kontroll på at vi faktisk hugsar rett. T.d. 

blandar mange saman produkta 56 (7·8) og 54 

(6·9), og då kan regel 1 vere eit enkelt hjelpe-

middel for å skilje desse to situasjonane.

Formlane (3a) og (3b) følgjer umiddelbart 

ved å løyse opp og trekkje samen ledda på 

høgresidene. Vi har ulike variantar av desse 

formlane, t.d.

(4) ab = (a + b)10 – 100 + xy,

og regel 2 i) kan erstattast med følgjande regel 

(regel 2 ii) vert erstatta tilsvarande):

Regel 2’ [alternativ til regel 2 i)] 

Når x·y er einsifra er talet på tiarar lik siste 

siffer i summen a + b.

Somme vil finne regel 2’ lettare å bruke, fordi 

dei finn det lettare å addere enn å subtrahere. 

Dessutan har regel 2 den bakdelen at vi må 

halde orden på kva tal vi skal subtrahere ifrå 

kva, t.d. i produktet 7·8 finn vi talet på tiarar 

ved å subtrahere tre ifrå åtte, men det er sjølv-

sagt lett for at vi forvekslar og feilaktig subtra-

herar tre ifrå sju. Dette problemet får vi ikkje 

dersom vi nyttar regel 2’.

Ein tredje variant får vi av identiteten

(5) ab = (10 – x – y)10 + x·y.

Ved hjelp av identitet (5), kan vi erstatte regel 

2 i) med: Talet på tiarar i produktet a·b er lik 

10 – x – y (dersom produktet x·y er einsifra). 

Her får vi færre tal å hugse på under utreknin-

gane, men vi får ein rekneoperasjon meir enn 

ved regel 2 og regel 2’. 

Kva så med 3·8? Her har vi inga glede av 

reglane over. Men for å komplettere desse 

reglane, nemner vi at vi kan finne dette pro-

duktet på følgjande måte:

(6) 3·8 = 30 – 3·2.

Denne metoden er sjølvsagt velkjend, men 

poenget er at vi no har eit sett med reglar slik 

at vi i prinsippet ikkje treng å hugse multipli-

kasjonar større enn 5·5. I neste avsnitt skal vi 

sjå at (6) har ein interessant samanheng med 

regel 1. 

Sjå også Kirfel (2002) s. 62–64 for ein litt 

annan innfallsvinkel til desse metodane. Ein 

artikkel om ytterlegare bruk av desse meto-

dane vil komme i eit seinare nr. av Tangenten. 

Den interesserte lesar vil også finne Morgan 

(1982) interessant.

En utvidet versjon av artikkelen med referanser 
ligger på www.caspar.no/tangenten/2003/
myklebust103.html
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Henrik Dahl

Hvorfor er 
sannsynlighet så vanskelig?
Innledning
Blant folk som underviser i sannsynlighetsre-

ging og statistikk er det en utbredt oppfatning 

at sannsynlighet er vanskelig å formidle. Pro-

fessor David S. Moore, som er en av verdens 

ledende autoriteter, argumenterer for at man 

bør sløyfe mye av sannsynlighetsregningen i 

innføringskurs i statistikk: 

It would be wise, I think, to continue to 

reduce the place of formal probability in 

teaching statistical practice to beginners.

Historikk
På 1800-tallet var mange av den oppfatning at 

det ikke var mulig å formalisere sannsynlighet 

på noen tilfredsstillende måte. Medvirkende til 

dette synet var en del oppgaver som kunne gi 

ulike svar alt etter hvordan oppgaven ble for-

mulert.

Et berømt tilfelle er Bertrands kordepara-

doks:

I en sirkel med radius 1 velges tilfeldig en 

korde. Hva er sannsynligheten for at den 

har lengde > ÷3 (dvs større enn siden i en 

likesidet innskrevet trekant)?

Ved å tolke «tilfeldig valgt korde» på tre ulike 

måter, får en svarene 1/2, 1/3 og 1/4.

Principle of insufficient reason
I 1763 formulerte Thomas Bayes tesen: 

Hvis vi står overfor et visst antall mulighe-

ter og vi ikke vet hvilken som vil inntreffe, 

er alle mulighetene like sannsynlige. 

Dette ble kalt ’Principle of insufficient reason’ 

og var akseptert av mange på 1800-tallet. Som 

vi ser er alle tre løsninger av Bertrands korde-

paradoks eksempler på bruk av dette prinsip-

pet. På tross av dette og andre paradokser sto 

’Principle of insufficient reason’ sterkt helt til 

etter år 1900.

Hvorfor ’Principle of insufficient reason’ er feil
I 1933 kom Kolmogoroffs aksiomatisering av 

sannsynlighet, som viste at det faktisk er mulig 

å formalisere sannsynlighet på en tilfredsstil-

lende måte.

På denne tiden kom det kraftig kritikk av 

’Principle of insufficient reason’ bl.a. fra statis-

tikeren R.A.Fisher. Han påpekte at det vanlig-

vis er mange måter å liste opp de mulighetene 

vi er usikre på. Da vil vi kunne få ulike svar alt 
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ettersom hvordan vi formaliserer situasjonen.

Bok om matematikk for barn
Jeg har trodd at avvisningen av ’Principle of 

insufficient reason’ var velkjent og akseptert 

av alle i dag helt til Anne Nygaard gjorde meg 

oppmerksom på Damms store bok om mate-

matikk (Damm 1997), som er en oversettelse 

av How Mathematics Work, (Carol Vordeman, 

Dorling 1996).

Som vanlig i populærvitenskapelig bøker 

er teksten spekket med dypsindigheter som: 

«Den statistikk og sannsynlighetsregning som 

vi støter på, settes vanligvis sammen av statis-

tikere.» Dette tilsvarer den velkjente «Reven er 

lur, derav navnet Mikkel.»

Nå kan en vel ikke vente å finne fullgode 

forklaringer på vanskelige ting som normalfor-

deling i populærvitenskapelige bøker for barn, 

men en kan bli betenkt over forklaringer som: 

«Mange slags data som beskriver naturlige 

fenomener, som menneskers høyde eller avlin-

genes størrelse, fordeler seg jevnt omkring en 

middelverdi, med stort sett like antall på begge 

sider. Statistikerne kaller data som er fordelt på 

denne måten for ’normalfordelte’.»

Statistikere som har denne oppfatningen av 

normalfordelingen kan komme til å feiltolke 

data som kommer fra en symmetrisk forde-

ling med tunge haler. Data om avling kan godt 

komme fra en slik fordeling hvis det av og til 

er uår og av og til kronår.

Mer alvorlig er det at man i underteksten 

under overskriften på side 80 faktisk pre-

senterer ’Principle of insufficient reason’ på 

formen:

Noen begivenheter er ’tilfeldige’ og kan 

ikke forutsies. Alle mulige resultater av slike 

begivenheter er like sannsynlige.

Deretter vil forfatteren forklare barna hvordan 

sannsynlighet virker med en såkalt nøtt:

I en pose er det en kule som vi vet er enten 

svart eller hvit. Vi legger oppi en svart kule, 

rister posen og trekker en kule som viser seg å 

være svart. Hvor stor er sannsynligheten for at 

den kulen som ligger igjen, er svart? 

Ved å bruke ’Principle of insufficient reason’ 

på en fordekt måte, kommer man frem til 

svaret 2/3. Det er altså meningen at barna skal 

lese (eller bli lest for) fra Damms store bok om 

matematikk som en motivering og forberedelse 

til at de skal lære om sannsynlighet på skolen. 

Jeg vil gjengi en karakterisering av skjødesløse 

foreldre fra min barndoms Bærum: «Slokk 

lyset, lokk opp kjellerlemmen og gi unga bar-

berkniven.»

Det blir ikke lett for en stakkars lærer og 

rydde opp i den lapskausen dette eksemplet 

har stelt til.

Det hevdes at en bestemt matematisk gåte 

(om veiing av mynter) ble plantet av tyskerne 

under stillingskrigen i Frankrike under Første 

Verdenskrig for å ødelegge kampmoralen til 

de allierte styrkene. Jeg synes ikke det er langt 

fra å mistenke noen som ikke ønsker at barna 

skal få et harmonisk forhold til sannsynlighet 

for å ha plantet dette eksemplet med onde 

hensikter.

Med slike ’nøtter’ som forkunnskaper blir 

det ikke lett for en lærer å formidle inntryk-

ket at sannsynlighetsregning er en nyttig og 

meningsfull gren av matematikken og en kan 

nok si seg enig med David S. Moore også når 

det gjelder situasjonen i Norge. For egen reg-

ning vil jeg hevde at den overdrevne vektleg-

gingen av kombinatorikk trekker i samme 

retning.v

En utvidet versjon av artikkelen kan du lese på

www.caspar.no/tangenten/2003/dahl103.html

nr103.indd 28.01.2003, 11:1336



tangenten 1/2003 37

Fuglekasseprinsippet
Hvis vi har N + 1 eller flere fugler som skal 

inn i N fuglekasser, må minst en fuglekasse 

inneholde 2 eller flere fugler.

For eksempel har jeg 5 fugler som skal inn 

i 4 fuglekasser, må minst en fuglekasse inne-

holde 2 eller flere fugler. 

Dette er et opplagt prinsipp og vi kan bruke 

dette prinsippet til å løse mange forskjellige 

problemer. Her er noen problemer som dere 

kan prøve dere på:

–   En million trær vokser i en skog. Vi vet at 

ingen trær har mer enn 600 000 blader. 

Hvorfor må det alltid finnes to trær i 

denne skogen som har like mange blader?

–   Vi velger ut 13 helt tilfeldige positive hel-

tall. Hvorfor vil differansen mellom to av 

tallene alltid være i 12-gangen (et multi-

plum av 12)?

–   Vi er en gruppe på 5 personer. Hvorfor vil 

det alltid finnes to personer i gruppa som 

er venner med like mange i gruppa? 

     Det vil faktisk alltid være to personer som 

har like mange venner innad i ei hvilken 

som helst gruppe. Kan dere begrunne 

dette?

–   Det er 25 elever i en klasse som skal deles 

i tre grupper. Hvorfor må en gruppe inne-

holde minst 9 elever? 

Dere kan finne oppgavene, hint og løsnin-

ger på nettsiden Problems with a Point: 

http://www2.edc.org/mathproblems/
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Hanna er 18 måneder gammel.

Neglene hennes vokser om lag 1 mm per uke.

Hvor mye ville de ha vokst til hennes neste 

fødselsdag om ingen hadde klippet dem? 

Hvor lange ville 

de vært når hun 

fyller:

a) 3 år?

b) 4 år?

c) 9 år?

Hvor mange ekorn skal det være 

på vektskålen for at det skal være 

likt?

Hvor mye veier de ulike dyrene 

om et ekorn veier 1⁄2 kg?

Disse oppgavene er hentet fra heftet Tenk 
kreativt 2, av Ingrid Olsson og Margaretha 
Forsbäck, illustrert av Annika Olsson.

Heftene Tenk kreativt 1 og Tenk kreativt 
2 inneholder tilsammen over 250 slike 
’grubliser’ som kan kopieres fritt og brukes 
i klassen. Les mer på www.caspar.no/
kreativt

Pris per hefte: 395,–
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Dette er to små, upretensiøse hefter med greie, 

presise spørsmål og svar i fasit bakerst. Bok 1 

er rettet mot mellomtrinnet, og da kanskje 

særlig mot 6. og 7. klasse, mens bok 2 passer for 

ungdomstrinnet, særlig 9. og 10. klasse. Noen 

av oppgavene er felles, og jeg vil tro at begge 

bøkene kan brukes i 8. klasse. Spørsmålene i 

bok 1 er organisert i 22 emner og i bok 2 i 29. 

Noen av emnene er rent faglige (prosentreg-

ning, ligninger), mens andre er mer frie (hulter 

til bulter, hvilke ord passer ikke inn).

Jeg ser for meg at to–tre elever kan lage 

spørrekonkurranse. Oppgavene vil gi trening i 

hoderegning, i å forklare ord og uttrykk («lære 

seg matematikkordene») og muntlig matema-

tikk. Mange av spørsmålene gjelder ord og 

uttrykk som en møter i aviser, matoppskrif-

ter, TV og i skjønnlitteraturen. Særlig gjelder 

dette for bok 1.

Bøkene vil også kunne fungere som en 

grei repetisjon av et tema eller repetisjon til 

eksamen.

At bøkene også presenteres «for deg som vil 

øve opp konsentrasjonen», stiller jeg meg mer 

skeptisk til. Jeg tror mange spørrespill er mer 

velegnet til akkurat det!

Slik rammen er lagt opp, må spørsmålene 

ha preg av eksakte svar (i fasiten), noe som gir 

lite rom for tenking og refleksjon. Til en viss 

grad er dette likevel med i form av emner som: 

«Hvilke utsagn er sanne?» – «Hvilket tall/ord 

passer ikke inn?» – «Hvilke av påstandene er 

riktige?»

Spesielt bok 1 vil også kunne fungere i 

spesialpedagogisk bruk for enkelte elever på 

ungdomstrinnet.

De to heftene er godt egnet til å gi variasjon 

i arbeidsform. Jeg føler at det sentrale utover 

selve konkurranseelementet er fokuset på 

forståelsen av matematikkord og øving i fer-

digheten til hoderegning; å kunne ’se’ svarene 

raskt.

Jeg tror det er verdifullt å få fram at mate-

matikk ikke bare behøver å være oppgaver på 

papir med blyant, men også kan være rent ver-

balt. I dette arbeidet vil de to heftene kunne 

være gode hjelpemiddel.

Olav Lunde

Gunnar Nordberg:  
Spørreboka 1 og 2
Gyldendal, 2000
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Matematikkvansker er et emnet som er van-

skelig å forholde seg til som praktisk utøvende 

lærer. En ser elevene sliter, hva sliter de med? 

Og hvilken løsning finnes der? I tillegg er også 

matematikkvansker et begrep som er vanske-

lig å forholde seg til fordi det er flere ulike, 

og til dels ulne, definisjoner. Litteratur om 

emnet finnes, men vi trenger flere perspektiv 

på temaet og nyere litteratur om emnet ønskes 

derfor velkommen.

Målgruppen for boken er lærerstudenter, 

lærere og spesialpedagoger. Formålet med 

boken er å få fram forskningsbasert teori som 

grunnlag for det praktiske undervisningsopp-

legget. Kapitlene i boken tar for seg hvorfor det 

er vanskelig å lære matematikk, den teoretiske 

forankringen for opplæring i matematikk, 

pedagogiske prinsipper for opplæring i mate-

matikk, diagnostisering av matematikkvansker 

og IKT som læremiddel for opplæring av elever 

med matematikkvansker. 

Marit Holm innleder boken med kort his-

toriske tilbakeblikk, både utviklingen av mate-

matikken fra oldtiden fram til nå og utviklin-

gen av skolematematikken i Norge i nyere tid. 

Det skapes et inntrykk av at før 1800 tallet var 

utviklingen av matematikken drevet fram av 

virkelige og gjerne hverdagslige problem, noe 

som kan diskuteres riktigheten av. Grekerne 

var opptatt av mange teoretiske, abstrakte og 

filosofiske problem knyttet til matematikken. 

Arkimedes som nevnes som eksempel på den 

praktiske tilnærmingen grekerne hadde, var 

vel mer et unntak enn regelen. Men mitt inn-

trykk er at forfatteren ønsker å få fram hvor-

dan utviklingen av en mer avansert og abstrakt 

matematikk har vært med på å prege utvikling 

av skolematematikken. Spørsmålet som følger 

er viktig: Hvilken matematikkompetanse har 

et moderne samfunn bruk for?

Innledningen tar og for seg begrepene 

matematikkvansker, dyskalkuli og akalkuli 

som hun problematiserer. Hun ønsker å legge 

vekten på opplæringsprinsipp som fokuserer 

på elevenes funksjonsnivå i matematikk og at 

de på best mulig måte kan tilegne seg mate-

matikkunnskaper på tross av vanskene de har 

med å lære dette. 

Videre beskrives matematikkopplæringens 

’10 teser’ bygd på konstruktivistiske og kogni-

tivt baserte læringsteorier. Dette er teser som 

ikke bare er rettet mot spesialundervising, men 

Marit Holm: 
Opplæring i matematikk
For elever med matematikkvansker 
og andre elever
Cappelen Akademiske Forlag 2002
166 sider
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er viktig for all matematikklæring. 

I kapittelet «Pedagogiske prinsipper for 

opplæring i matematikk» tar hun opp mange 

viktige moment som handler om å gå fra kon-

kret til abstrakt matematikkunnskap. Ulike 

arbeidsmåter nevnes og alle er velkjente i 

skolen. Det nevnes blant annet å få elevene til 

å tegne skisser til problemløsningsoppgaver, 

sette ord på det de tenker og gjør i problemløs-

ningsprosessen og automatisere regneferdighe-

ter slik at en kan ha fokus på problemløsningen 

og ikke utregningen. Viktigheten av realistiske 

oppgaver vektlegges blant annet for å oppnå 

funksjonelle matematikkunnskaper, men jeg 

savner mer refleksjon over hvilke oppgaver 

som er realistiske for elevene. Det fremheves 

i boka hvor viktig det er å ha klare mål og 

delmål for undervisningen. Elevens interesse 

kunne fått større fokus her. Ved å bruke elev-

ens interesser og utvikle mål sammen med 

eleven, kan elevens utvikle større eiendoms-

forhold til målene. 

For lærere som ønsker en oversikt over hjel-

pemidler for å kartlegge matematikkunnska-

pene i klassen, finnes det beskrivelse av ulike 

tester/kartleggingsprøver med henvisning til 

hvor en kan få tak i disse. 

Det er positivt at boken tar opp bruk av IKT 

som læremiddel for opplæring av elever med  

matematikkvansker. Boken gir en innsikt i 

begrensninger og muligheter læremiddelet 

har. Lærerens viktige rolle for at det skal bli 

best mulig læring ved bruk av dataprogram-

mer, framheves. 

Boken gir en oversikt over et stort og van-

skelig tema.  Personlig synes jeg det er positivt 

at den trekker inn nyere forskning på området 

og begrunner tiltak ut fra disse.

Toril Eskeland Rangnes

En matematikk for alle i en skole for alle
Rapport fra det 1. nordiske forskerseminar 
om matematikkvansker, Kristiansand 
25.–28. september 2001

De siste årene har fokus på matematikkvansker 

vært stadig økende. Interessen og diskusjonene 

har blant annet dreid seg om matematikknivået 

blant elevene i skolen, holdningene til faget og 

sammenhenger mellom vansker i matematikk 

og i andre fag. Dette feltet har det vært arbeidet 

med over hele verden, men det har ikke vært 

noe samlende miljø her i Norden, som syste-
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matisk har arbeidet innenfor feltet før våren 

2000. Da ble det startet et uformelt nordisk 

nettverk som var initiativtaker til og drivkraf-

ten bak det første nordiske forskerseminaret, 

arrangert i Kristiansand høsten 2001. 

Fra dette seminaret er det utgitt en fyldig 

og spennende rapport med stor spennvidde 

og ulike perspektiver på forsknings- og 

utviklingsarbeidet om matematikkvansker i 

de nordiske land. Felles for de aller fleste bidra-

gene er at en ønsker en annen tilnærming til 

feltet enn den tradisjonelle spesialpedagogiske 

med hovedfokus på enkelteleven og matema-

tikkvanskene denne eleven har. Ofte har et slik 

fokus med terping og drill mot det eleven ikke 

har forstått eller fått til i realiteten resultert i at 

vanskene er forsterket eller forsteinet. 

I denne rapporten er hovedfokus på fore-

bygging av matematikkvansker for alle elever 

og leting etter nye innfallsvinkler eller metoder 

for å nærme oss elevene som strever med faget. 

Her vil både elevenes forhold til faget, oppfat-

ning av både seg selv og sitt forhold til faget 

og ikke minst til sin egen tiltro til seg selv og 

muligheter til å lære matematikk, være helt 

sentralt.

Bidragene er svært forskjellige. Vi finner 

artikler med et klart teoretisk utgangspunkt 

og der både begrepsbruk og terminologi er for 

de som har godt kjennskap til fagområdet. Vi 

finner også artikler med tydelig forankring i 

praksisfeltet med eksempler og konkrete råd til 

hvordan en kan endre praksis. Vi finner også 

artikler som forener de to tilnærmingsmåtene. 

Det er viktig at det er rom for alle disse tilnær-

mingsmåtene, og balansen i seminarinnleg-

gene og artiklene virker reflektert. 

De ulike artiklene spenner over et stort og 

sammensatt spekter. Vi finner noen med et 

klart kognitivt perspektiv der fokus er på hvor-

dan matematikk læres hos den enkelte eleven. 

Andre artikler har et sosialt eller sosiologisk 

perspektiv. Andre igjen har et mer funksjonelt 

perspektiv, for eksempel inn mot kobling til 

lese- og skrivevansker eller tospråklighet hos 

døve. Vi finner også artikler som tar opp ulike 

sider ved det å kartlegge og analysere matema-

tikkvansker hos elevene. 

Vi vil oppfordre alle som er opptatt av 

matematikk og matematikklæring til å skaffe 

seg boka - til å lese og bli inspirert til å arbeide 

og reflektere videre. Et lite tankekors helt til 

slutt: Burde vi ikke snart erstatte begrepet 

matematikkvansker for noen med matema-

tikkmuligheter for alle?

Laila Rosmo og Geir Botten
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Denne boken analyserer mange aktuelle 

problemstillinger om matematikkunder-

visningen i dagens skole. Den bygger på et 

mangeårig forsknings- og utviklingsarbeid i 

matematikkdidaktikk, og dens problemstil-

linger er ikke bare typisk for svensk skole. Det 

er en bok som gir norske matematikklærere 

og lærerutdannere nyttig kunnskap. I tillegg 

til det som vi har valgt å omtale inneholder 

også boka kapitler som «Kunnskapssyn och 

lärande», «Undervisningens mål och plane-

ring», «Språk och konkretisering» og «Om 

didaktiska strukturer».

Basiskunnskaper
Basiskunnskaper eller grunnleggende kunn-

skaper definerer forfatterene som 

–   nødvendige kunnskaper i matematikk for 

hjem og samfunn

–   nødvendige kunnskaper i matematikk 

arbeid med de øvrige skolefagene

–   nødvendige kunnskaper for videre studier 

i faget

Etter deres syn har det tredje punktet for stor 

plass i dagens skole. Tross nye læreplaner 

har skolematematikken kjørt seg fast i gamle 

oppkjørte hjulspor. Man stiller ikke de vik-

tige spørsmålene om hvem som skal anvende 

matematikken og til hvilket formål, i stedet ser 

spørsmålet ut til å være: er det mulig å finne 

noen praktiske eksempler knyttet til de form-

ler man av gammel vane fortsetter å undervise. 

Med de konsekvenser at de elevene som først 

og fremst trenger et verktøy for å tolke omver-

denen og beherske hverdagens matematikk, i 

stedet strever med å tilegne seg forkunnskaper 

som ansees viktige for videre studier i faget.

Undervisningsmål og aritmetikkdopning
Presise mål er en forutsetning for god under-

visning og læring, og boka kritiserer de upre-

sise mål som finnes i læreplanene. Det gir 

ikke mening å gå ut i fra mål som «ha gode 

ferdigheter i og kunne anvende overslagsreg-

ning …» For at et slikt mål skal bli tolkbart 

og mulig å omsette i undervisningen, må det 

klart fremgå hvilke typer av overslagsregning 

det gjelder og hvilke metoder som forventes 

brukt. Kan vi reise noe av de samme innven-

dingen mot L97?

Madeleine Löwing & Wiggo Kilborn
Baskunnskaper i matematik 
För skola, hem och samhälle
ISBN91-44-02217-4
372 sider.
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For å lettere samkjøre metode og mål, finner 

forfatterene det hensiktsmessig å dele begrepet 

kunnskap i to:

–   kompetanse – som innebærer forståelse 

for et begrep

–   ferdighet – som gjør at man kan bearbeide 

og kommunisere kompetansen 

En slik definisjon er nyttig bl.a. fordi den gir en 

mulighet til å være tydelig på hva man arbei-

der med innenfor et faglig emne. Forfatterene 

problematiserer at progresjon i matematikk 

altfor ofte foregår både på begreps- og ferdig-

hetssiden på samme tid og at det kan være en 

av grunnene til at mange elever får problemer 

i faget. De bruker arealbegrepet som eksempel 

og påpeker at mens man arbeider med stadig 

mer kompliserte former for areal, øker man 

også kompleksiteten i tallene som brukes i 

beregningen av arealene (fra hele tall til desi-

maltall). Dermed blir arbeidet med begrepet 

forstyrret og ofte forhindret av manglende fer-

dighet i å regne med desimaltall. Forfatterene 

innfører noe de kaller for ’aritmetikkdopning’ 

som innebærer at de starter hvert ’kompetan-

sesteg’ med meget enkel aritmetikk og den 

enkelte elev holder seg her til hun har fått tillit 

til egen kompetanse på området. Først da flyt-

ter man ferdighetskravet mot stadig mer kom-

pliserte beregninger. Det innebærer at alle elev-

ene kan arbeide innenfor sitt ferdighetsområde 

med den samme kompetanseutviklingen.

Eksempler fra skolehverdagen
Forfatterene ønsker å igangsette en debatt 

om basiskunnskaper i matematikk, en dis-

kusjon om ulike elevers muligheter til å lære 

seg matematikk og hvordan man ved hjelp av 

ulike undervisningsmetoder kan få flere elever 

til å forstå matematikk. I den forbindelse gir 

boken en lang rekke eksempler hentet fra egen 

erfaring i grunnskole og videregående skole. 

Eksemplene er varierte og knyttet til bl.a. 

språk, konkretisering, diagnostisering og pro-

blemløsning De er valgt med omhu og illus-

trerer både hvor grunnleggende matematikken 

de første skoleårene er for det videre arbeidet 

med faget, og hvor viktig det er at lærere har 

kunnskap om hva som foregår på klassetrin-

nene over og under. 

Boken inneholder også mange eksempler 

som viser ’hvordan det står til i skolen’. Det 

refereres til konkrete undersøkelser som gir 

matematikklæreren grunn til å stille spørsmål 

omkring hvordan vi underviser og hva som er 

effekten av det vi holder på med i klasserom-

met. Noe av det mest urovekkende er kanskje 

at det skjer så lite utvikling i forståelse av 
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basiskunnskaper mellom mellomtrinnet og 

ungdomstrinnet.

Læreplaner og profesjonstrygghet
Boka stiller også kritiske spørsmål til hva sta-

dige skiftende læreplaner gjør med lærerens 

trygghet. Forfatterene hevder at overgangen 

fra et postpositivistisk til et konstruktivistisk 

læringssyn kombinert med overgang fra en 

regelstyrt til en mål- og resultatstyrt skole, har 

skapt store problemer. All den undervisnings-

kunnskap som er nedarvet fra generasjon til 

generasjon holder på å brytes ned. Flere og flere 

lærere ser ut til å gå over fra å aktivt undervise 

elevene til passivt å veilede elevene, ettersom 

disse forventes å konstruere kunnskaper på 

egen hånd ved hjelp av ulike læremidler. Man 

glemmer at et konstruktivistisk læringssyn 

stiller ekstra krav til læreren når det gjelder 

å legge til rette undervisning som gir elevene 

muligheter til å konstruere ny kunnskap.

Kjenner vi oss igjen? Viser ikke evaluerin-

gen av L97 noe av det samme, at mange lærere 

ikke føler seg kompetente til å undervise etter 

læreplanen?

I forbindelse med diskusjonen om basis-

kunnskaper i matematikk diskuteres også 

bedømmelsen av elevenes prestasjoner ved 

avsluttende eksamen i grunnskolen. Hva er det 

de elevene har kunnet som har fått karakteren 

bestått, og hva er det de elevene som er blitt 

underkjente ikke har kunnet? Er forskjellen 

slik at de elevene som får bestått virkelig beher-

sker den matematikken som er nødvendig i 

hjem og samfunn og samtidig har et grunnlag 

for videre utdanning? Fra vårt ståsted kan vi 

spørre – hvilken kompetanse har en elev som 

går ut av grunnskolen med 2 i matematikk? 

Innspill til diskusjonen 
om skolematematikken
Nå som undervisningsministeren varsler økt 

timetall i matematikk i barneskolen samt 

landsomfattende tester i faget, er det viktig å 

ta diskusjonene som boka inviterer til på alvor. 

Hva slags basiskunnskaper er det elevene skal 

tilegne seg og beherske innenfor de ulike trin-

nene i skolen? Hvilke konsekvenser får dette 

for oss som underviser i faget?

Boka gir viktige innspill til denne disku-

sjonen.

Ida Heiberg Solem og Gunnar Nordberg
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Ingvill M. Holdens
   Matematiske Koffert
Produksjonen er nå i full gang, og de 
første modulene for mellomtrinnet og 
ungdomstrinnet leveres før påske.

Innholdslisten kan lastes ned fra
www.simplicatus.no/math

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

Den medfølgende ressurspermen 
beskriver læringsaktiviteter knyttet 
opp mot læreplanen, basert på Ingvill 
M. Holdens forskning og erfaring som 
lærer.

Ungdomstrinnet 9.785,-
Ordinær pris 10.300,-

Mellomtrinnet  8.360,-
Ordinær pris 8.800,-

Innholdsliste på nett:
www.simplicatus.no/math

5% rabatt for LAMIS-medlemmer (oppgi medlemsnr. ved bestilling)

Alle priser eks. MVA

Ordrefax: 63 00 29 33

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

Send bestilling i posten:
Simplicatus AS
Postboks 56
2001 Lillestrøm

Levering før påske
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Landslaget for 
matematikk i skolen
Landslaget for matematikk i skolen
v/Randi Håpnes
Institutt for matematiske fag
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 ungdoms-
trinn
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!

Spill i 
klasse-
rommet
Opplegg for en spillekveld for 
et lokallag

Materialet er ment som en ide-
base for lokallag i Lamis. Hvert 
lokallag får en perm med for-
slag til organisering og mate-
riell som kan brukes. Videre er 
det litteraturhenvisninger og 
nettadresser

Vi tenker oss et opplegg  på 
et par timer der innledningen 
tar opp momenter fra lista 
under. Deretter bruker vi tida 
til å spille forskjellige typer 
spill. Etter hver spill diskuterer 
vi hvilke klassetrinn spillet er 
egnet for, hvordan vi organi-
serer spillet og hvordan vi kan 
peke på matematiske sam-
menhenger for elevene.

nr103.indd 28.01.2003, 11:1447



Landslaget for matematikk i skolen48

Innledning

1 Hva er et spill? Diskusjon 
rundt definisjoner

2 Grovinndeling av spillenes 
verden

3 Hvilke spill kan egne seg i 
klasserommet? 

4 Hvorfor skal vi spille?

5 Spill og matematikk

6 Hvordan organiserer vi spil-
linga?

7 Tapere og vinnere. Lagspill

8 Eksempler på spill for klas-
serommet med bruksanvis-
ning

Spill selv

Tabellen til høyre viser forslag 
til spill som kan egne seg på 
spillekvelden, med utstyr.

Litteratur:

Tangenten nr 2/2001 (Tema-
hefte om spill)

Se også side 30 i det numme-
ret av Tangenten med mange 
henvisninger. Her er noen som 
ikke står der:

Tor Edvin Dahl: Spillenes 

verden, Oslo 1984, Grøndahl, 
ISBN82-504-0689-3

Erik Sandberg as: Spill og leker 

fra hele verden, Oslo 1984, 
ISBN 82-7316-197-8

Teknologisk forlag: Leker og 

spill fra mange land, Oslo 1979, 
ISBN82-512-0167-5

Cornelius and Parr: What`s your 

game, Cambridge University 
Press 1991, ISBN 0521 38625

Bell  and Cornelius: Board 

games Around the World, Cam-
bridge University Press 1988, 
ISBN 0521 3592444

For spesielt matematisk inter-
esserte!

Berlekamp and Conway: Win-

ning ways, Academic Press 
1982, ISBN 012 091101 9 82 

Nettsteder:

http://www.ex.ac.uk Centre 
for innovation in mathematics 
teaching

http://directory.google.com/
Top/Games/ Alle mulige spill

Utfyllingsspill:

Rektangler Papir og 
blyantRosenkål

Rim

Ta bort-spill:

Tsyanshidzi Brikker eller 
bønner

Kryss Nim Ark + brikker

Terningspill:

Den ende-
løse landevei

1 terning

Craps 2 terninger

Kortspill:

Odde eller 
partall

Tallkort

Kalkulatorspill:

Gi og ta Enkel kalku-
latorLike eller 

odde

Mancalaspill:

Awari Ark + bønner

Puslespill:

Golombs 
spill

Brikker av 
papir
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