TANGENTENS redaksjon ønsker alle sine
lesere et godt nytt skoleår. Slutten av det forrige
skoleåret ble overskygget av gjennomføringen
av nasjonale prøver i ﬂere fag. I matematikk
ble både 4. klasse og 10. klasse prøvet på landsbasis. Fra et generelt perspektiv kan man godt
forstå at skolemyndigheter ønsker seg nasjonale prøver som et hjelpemiddel for å vurdere
tilstanden i nasjonens skoleverk, for å kunne
se fremgang og eventuelt effekten av virkemidler som settes inn. Men prøvene i år ﬁkk
et nokså uheldig utfall som igjen fremkalte en
god del berettiget kritikk. For det første liknet
ikke prøvene på den hverdagen elevene møter
i matematikklasserommet i dag. Oppgavene
hadde et visst syttitallspreg over seg – kanskje
fra den tiden da de som laget prøvene gikk på
skolen? Noen var lånt fra engelske prøver på
den tiden og man hadde ikke en gang funnet
bryet verd å erstatte det engelske ﬂagget i illustrasjonen med et norsk et. At elevene ikke ﬁkk
bruke elevbøker på prøven var alvorlig og overrasket særlig de elevene som hadde lagt ned
mye arbeid i dem og som visste at de ﬁkk ha
dem med seg på eksamen. Mange av disse elevene føler seg nok lurt og oppfatter prøven som
et løftebrudd. Ujevn vektlegging av emnene
gjennom repetisjon av visse oppgavetyper er
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et annet kritikkpunkt som med rette ble fremhevet i debatten. Den sterke understrekingen
av algoritme- og regneferdighetene er et annet
ankepunkt ved prøven som gjorde den så forskjellig fra hva elevene som pleier å bruke kalkulator var vant til.
Jeg er redd for at prøven også virker disiplinerende for lærere som tidligere har latt enkelte
emner som geometri og speiling vente og fulgt
en plan som heller var tilpasset klassens progresjon.
Retting av prøvene var en møysommelig
prosess der den enkelte lærer skulle lære seg et
komplisert kodesystem som til slutt endte opp
i en elev- og en klasseproﬁl. For de aller ﬂeste
lærerne – de som ikke skulle videresende sine
resultater til læringssenteret – var disse retterutinene unødvendig kompliserte. Mange av
kodene er kun interessante når dataene samles
i en stor database for å analysere svartyper og
feilmønster. Bare noen lærere sender inn sine
prøver til en slik database.
Det største problemet ved de nasjonale prøvene vi har sett i år er den overhengende faren
for at prøvene kommer til å erstatte skriftig
eksamen i sin nåværende form. Dermed har
de nasjonale prøvene allerede for kommende
år fått en betydning som antakeligvis ingen
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har tiltenkt dem. De styrer undervisningen.
Oppgavene fra prøvene fra 2004 blir rettesnor
for timene, for hvilke emner som vektlegges
og hvilke ferdigheter som prioriteres. Verdifull reformarbeid gjennom de siste åra kan bli
borte med et pennestrøk.
De nasjonale prøvene i 2005 skal også inneholde en praktisk komponent og en datakomponent. Jeg håper de ansvarlige i læringssen-

teret ikke skusler vekk også denne sjansen og
tar vare på den positive utviklingen som har
skjedd på eksamensfronten i matematikk de
siste åra.

Tenk kreativt 1 og 2 – kopieringsoriginaler
Hva heter katten?
Den andre bokstaven er en I.
Bokstaven i midten er en N.
Mirran
Maja
Linus
Bill
Bull
Findus

Oppgaven er hentet fra heftet Tenk
kreativt 1, 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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Nasjonal prøve i matematikk
– et skritt i feil retning?
I slutten av forrige skoleår ble det gjennomført nasjonal prøve i matematikk for 10. klassetrinn. Prosjektleder for de nasjonale prøvene,
Kari Korbøl i Læringssenteret hevder at prøvene skal være et redskap til kvalitetsutvikling i
skolen. Det høres vel og bra og spennende ut.
Den gjeldende læreplanen i matematikk,
L97, legger i stor grad vekt på at man skal gi
elevene muligheter til «… å fortelle og samtale
om matematikk, å skrive om arbeidet og formulere resultater og løsninger». Prosessaspektet er også sterkt vektlagt i L97. Dette har åpnet
muligheter for meningsfull matematikkundervisning og meningsfull matematikkopplevelse
for elevene. Nasjonal prøve burde vektlegge
disse sidene ved L97.
Overraskelsen ble, mildt sagt, stor da innholdet i prøven og omfanget av prøvens vurdering ble kjent. Selv om man har gjort et utvalg
av kunnskapselementer fra L97, er det overraskende at man i så stor grad har vektlagt å
undersøke elevenes instrumentelle kunnskaper og ferdigheter. Elevene skal i stor grad, slik
Per Ødegård er lærer ved Nygård skole i
Bergen,
per.odegaard@bergen.kommune.no
tangenten 3/2004

man gjorde på 1970 tallet, vise at de behersker
elementære regneferdigheter uten hjelpemidler,
som f. eks multiplikasjon og divisjon med tall
og med brøk. Dette er ren slaveregning uten
meningsfull sammenheng og uten annet mål
enn at storesøster vil kikke dem i kortene. Hva
i all verden hjelper det at en elev kan multiplisere 12 med 120 og få 1440, når problemet
i oppgaven kan løses ved at tallene adderes?
På den nasjonale prøven for 10. klasse får ikke
elevene bruke lommeregneren på den ene delprøven. Det kommer som en overraskelse, men
enda mer forbausende er det at elevene ikke får
benytte elevboken som er tenkt som et hjelpemiddel under prøver, ikke minst eksamen.
Kan årsaken til denne dreiningen ﬁnnes i
noen høgskole- og universitetsmiljøer som har
sett seg mektig lei på at studentene de mottar
ikke lenger er så gode i brøkregning og regning med variable størrelser (bokstaver)? Der
er man fortørnet over at nivået på nettopp den
mekaniske regneferdigheten ikke er så god hos
dem som søker utdanning ved disse institusjonene. Der har man et sterkt ønske om at disse
ferdighetene skal bedres og setter det synonymt
med kvalitetsutvikling. Verktøyet for å få dette
til skal altså, med departementets velsignelse,
være den nasjonale prøven, som om alle elev3

ene i grunnskolen har som målsetting å studere
matematikk! Er ikke denne sterke fokuseringen
på mekaniske, instrumentelle regneferdigheter
helt på kanten av de kanskje viktigere intensjonene i L97? Det moderne samfunnet trenger
personer som har evner til å løse problemer
sammen med andre og som har evne til å diskutere løsningsstrategier og alternative løsninger på problemer der matematikk inngår. I L97
har man prøvd å vektlegge dette.
I en årrekke nå har matematikklærerne
tilpasset seg L97, og gjort viktige pedagogiske
endringer som angår fagsyn og arbeidsmetoder. Kunnskap er ikke lenger bare noe du får.
Det er også i høyeste grad noe man skaper
sammen med andre.
Departementet og arbeidsgruppen for de
nasjonale prøvene vil selvsagt ﬁnne belegg og
legitimitet i enkeltsetninger i planen. De vil
understreke at dette bare er en to timers prøve
som skal kartlegge elevens kunnskapsnivå. De
vil prøve å bagatellisere kritikken, en kritikk
de må forvente kommer. Det er derfor viktig
å presisere at det er overveiende sannsynlig at
den skriftlige avgangsprøven erstattes av den
nasjonale prøven man nå legger opp til. Alle
vet at prøver og eksamener virker sterkt styrende på undervisningen. Vinden har snudd,
og lærerne vil selvfølgelig innrette seg på innholdet i de nye prøvene. På denne måten tvinges elever og lærere til å legge om undervisningen slik at det legges større vekt på pugg og
(for mange elever) meningssløs manipulasjon
av symboluttrykk. Hva har så ﬂertallet av elevene å vinne på dette?
Forfatteren og pedagogen John Holt skrev
på 1970-tallet boken Hvordan barn blir tapere
Der sto å lese:
«Skolen er et meningløst sted der man
bruker meningløse framgangsmåter for å
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ﬁnne meningløse svar på meningløse oppgaver».
Er vi villig til å vende tilbake til 70-årene i
forrige århundre? Det handler faktisk ikke
lenger om bare å kunne regne. Det handler om
å kunne takle den moderne verden. De som
fortsatt mener at vi skal mekanisere regneferdighetene til elevene er like konservative som
dem som så på plogen som «et fandens verk for
jordbruket».
Hva så med de elevene som får problemer
med å utføre de elementære operasjonene de
fortsatt ikke ser mål og mening med når de går
i 10 klasse? Elever som lærer langsomt glemmer fort. Tradisjonelt sett har medisinen vært
ekstratimer, støttetimer for å kunne lære seg
disse ferdighetene. Mye tid, krefter og ikke
minst penger er brukt for å lære elever som
lærer langsomt å kunne dividere for hånd. Å
lære alle elever å dividere 234,75 med 7,5 koster
store summer. Effekten av det vil jeg tro er tilnærmet lik null. Hadde det ikke vært bedre
om man hadde undersøkt elevens sterke sider,
bruke tid og penger til å støtte elever i å lære
mer av det de virkelig er gode til, interesserte i
og ﬂinke til …?
Hvordan er undervisningen tilrettelagt i de
landene som skårer høyest i de internasjonale
prøvene? Noen Australske forskere, (Stigler
og Stevenson) har undersøkt nettopp dette og
beskriver undervisningen slik:
”… Timene er mer innrettet mot problemløsning enn på mekanisk innlæring av fakta
og rutiner … Læreren inntar rollen som
kunnskapsrik guide heller enn den fremste
formidleren av kunnskap og dommer over
hva som er riktig..”
Dette som har vist seg å være veien å gå, og som
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Grunnskoleeksamen for voksne 1995

faktisk er et hovedbudskap i L97, har matematikklærerne – uten særlig etterutdanning
–prøvd å få til i klassene sine. Og nå snur man
totalt, bare fordi noen er fortørnet over at elevene fra grunnskolen som mottas lenger oppe i
systemet ikke har mekanisert regneferdighetene godt nok i deres øyne. Medisinen som nå
foreskives fra Kristin Clemet synes fullstendig
feilslått. Hvis man virkelig ønsker å få mer ut
av midlene som tilføres skolen, må man gjøre
helt andre grep enn det som nå presenteres fra
statsråden.
Beholder man skolesystemet slik det er organisert i dag, bør man bestrebe seg på å gjøre
lærerne bedre i stand til å drive opplæring av
elevene slik det med hell er gjort utenlands og
kort beskrevet over. Prøvingen må være mer i
takt med sentrale punkter i L97 og hovedsakelig dreie seg om problemløsing, aleine eller i
samarbeid med andre.
Det kan tenkes at det nåværende skolesystemet trenger en strukturell forandring. Hvorfor
skal det nødvendigvis være slik at alle skal lære
matematikk i 10 år? Hvorfor skal absolutt alle
ha det samme lærestoffet på hvert årstrinn?
tangenten 3/2004

Bør man dele opp i ﬂere kurs eller nivåer? Dette
er det alvorlige spørsmål politikerne heller bør
ta stilling til, og som de har unnlatt å drøfte
seriøst siden innføringen av Mønsterplanen i
1974. En dansk personlighet innenfor fagfeltet,
Mogens Niss, sier det slik:
«Det er vesentlig for en demokratisk utvikling av samfunnet at alminnelige mennesker er i stand til å omgås matematikk aktivt
og analyserende. Matematikkens hovedoppgave er å sette alle i stand til å forstå, ta stilling til og handle i og med matematikken
slik den til enhver tid manifesterer seg …»
Det må da være viktigere at en grunnskoleelever, både de som skal og de som ikke skal på
universitet eller høgskole, er i stand til å løse
oppgaver av den typen som er gjengitt øverst
på siden.
Dessverre, prøven i matematikk for 10.
klassetrinn er ikke et redskap til kvalitetsutvikling. Dessuten er kvaliteten på oppgavene
dårlig, virker lite gjennomtenkt og slett ikke
nok kvalitetssikret.
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Berit Karin Solheim

Bli en BEYBLADE-bygger!
Det hele begynte høsten 2003. Lekebutikkene
hadde fått inn noen nymotens snurrebasser
som barna og særlig guttene, ble veldig engasjerte i. Etter noen få uker på skolen i klasse 1b
så vi lærerne tendenser til en ny pog- og Pokémon-epidemi … Selvsagt skal man leke i første
klasse, men de nye beybladene liksom brant i
lommene. Flere av guttene klarte tydelig ikke, å
følge med når det ble undervist. I tankene deres
ble det heller planlagt nye beyblade kamper, og
tro hvem sin beyblade som ville vinne (snurre
lengst) neste gang?
For ikke å snakke om når en beyblade ble
ødelagt eller forsvant … Utrøstelig.
Etter en stund syntes vi voksne at det ble
for mye ’beyblade-fokus’. Barna ﬁkk beskjed
om at beybladene måtte bli hjemme, og heller
være med bare på lekedagene. Det er selvsagt
ganske trist når man er 6 år, og er hele dagen
på skole og SFO.
Som lærer har jeg lært at skal man få bort
en type atferd, må man erstatte den med noe
annet, som tenkt så gjort. Jeg fant frem jovo-

Berit Karin Solheim arbeider ved Lyshovden
skole i Bergen.
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(SFO har også lokon-) brikkene, trekantede,
ﬁrkantede og femkantede brikker som kan
bygges sammen til romlige legmer. Fra tidligere
erfaringer i 1. klasser visste jeg at dette pleide å
fenge, bare de kom seg i gang og så hvilke ﬁne
muligheter som ﬁnnes i disse brikkene. Fotballer, pyramider, terninger, kongekroner, belter,
brynjer, briller, masker etc. bare for å nevne
noe som tidligere var blitt bygget.
En av guttene, Jørgen som senere har vist
seg å være en liten foregangsmann her, fattet
interesse og satt seg ned for å bygge det han
kalte en ’diamant’.
Flink som han er, så ﬁkk han det til etter litt
prøving og feiling. Men nå hadde han sine
kjære snurrebasser, beyblade fremdeles friskt
i tankene. «Dette ligner jo på en beyblade, tro
om jeg kan snurre den?», tenkte gutten. Effekten var utrolig ﬂott. Det var som om hele ﬁguren ble levende når den snurret. Det var og en
ganske forbløffende opplevelse å se at fargene
på brikkene i beybladen forandret seg når den
begynte å snurre. «Annenhver med rød og blå
blir jo lilla!» Nå var vi i gang igjen med beyblade, men på en langt mer positiv måte. Nå
var det ikke lenger kampene om min eller din
snurrebass som var det dominerende. Nå ble
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det samarbeidet om hvordan de skulle bygge
en beyblade, som ble det dominerende.
Det ble mye undring og eksperimentering.
Viktige begrep for matematikken som erfaring
med og læring av: geometriske former, farger,
mønster, plassering, størrelse, antall, vektfordeling, symmetri, overﬂate (det er lettere å
snurre når vrangsiden på brikkene bygges ut),
tid og fart, ble øvet inn i en lek som de selv var
med på å utvikle. Ikke bare var det de ﬂinke
som ﬁkk bruke kreativiteten sin. Språksvake
barn ﬁkk noe konkret å ta i, som motiverte for
samtale om noe håndgripelig og gøy! Man må
jo som sagt gripe for å kunne begripe.
Under et eksperiment med å bygge snurrebassene (i lukket ’diamantform’) dobbel,
skjedde det noe rart når de skulle snurres. Den
ytterste snurrebassen kunne naturligvis ikke
legges helt utenpå den andre, men de kunne
settes i hverandre. Men tenk, når disse ble
snurret så åpnet den ytterste seg som en blomst
og den innerste hoppet ut! Og begge fortsatte
å snurre! Dette medførte en liten revolusjon,
for nå oppdaget de at de kunne bygge ganske
store beyblader og så starte dem med en liten
som de dreiet fart med i midten. Den første
’beybladediamanten’, var ca. 7 cm. i diameter,
nå ble det bygget snurrebasser med opptil 35
cm. i diameter! «Det er de mellomstore bey
bladene som snurrer lengst!» ﬁkk jeg opplyst.
De målte vi til ca 15 cm i diameter.
Siden har det snurret i hele småskolen på
Lyshovden skole. Elevene i de klassene som
ikke hadde jovo- eller lokon brikker begynte
ganske enkelt å bygge snurrebasser med legoklosser! Små legohoder ga de beste spissene
på snurrebassene, ﬁkk jeg vite. Man kan også
bruke et lite legohjul med akslingen som spiss.
Men det er ikke helt enkelt å få fart på dem.
Det krever et eget håndlag som må øves inn.
Jeg klarte det bra etter en fem-seks forsøk.
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Barna eksperimenterte mye med hvor lange
og hvor mange ’armer’ de kunne ha ut på lego
beybladene. De skjønte også raskt at det var
speilprinsippet som var løsningen på om
de ﬁkk sin selvbyggete beyblade til å snurre.
«Han må være like tung på bægge sider, ellers
så snurrer han ikkje!»
SFO har virkelig lagt til rette for beybladebyggere. De har hatt konkurranse og avstemming om hvem som laget den ﬁneste med høytidelig overrekking av diplomer.

I det siste har jeg sett at elevene har eksperimentert med å bygge bey bladene høyere. På
spørsmål om de hadde navn for de forskjellige
bey bladene ﬁkk jeg høre om blomsten, skjoldet, blomsterpotten, ufoen. Personlig syntes
jeg at noen av dem lignet på store saghjul med
sine spisse tagger som snurret raskt rundt.
Noen er lukkede former, mens andre er mer
ﬂate og åpne.
Da Fredrik i klassen vår sluttet for å begynne
på ny skole, kom han til meg med en av sine
selvbygde beyblade av jovobrikker. «Kan jeg få
ta med meg en sånn?» Det måtte jeg dessverre
si nei til. Men jeg vet at på mandag er det en
ny skole som har fått en ny liten ivrig beybladebygger som villig lærer fra seg sine erfaringer
og kunnskaper til andre nye medelever. Lego(fortsettes side 17)
7

Aslak Bakke Buan, Ole Enge

Kryptograﬁ i skolen
Fjortenåringen Anna mistenker far for å lese
tekstmeldingene hennes. Hvordan skal hun
hindre ham? Anna vet råd. Hun ber Berit om
å ﬁkse litt på meldingene hun sender. Hver
gang hun mener A skal hun taste B, hver gang
hun mener B skal hun taste C osv. Bokstaven
Å blir til A. Så når Berit sender LPN OA, så
betyr det KOM NÅ. Dette er kryptograﬁ på
sitt aller enkleste. Kanskje er det tilstrekkelig
for å lure far, men hva med den smarte storesøsteren Eva?
Vi skal her se på noen eksempler både fra
klassisk og moderne kryptograﬁ, som kan
egne seg som klasseaktiviteter for elever på alle
trinn i grunnskolen. Eksemplene fra klassisk
kryptograﬁ er svært elementære, og i prinsippet mulige å jobbe med for alle som kjenner
alfabetet. Eksemplene fra moderne kryptograﬁ krever heller ikke mye matematikk, og
kan presenteres svært konkret. Vi trenger noen
Aslak Bakke Buan er førsteamanuensis ved
NTNU, aslakb@math.ntnu.no.
Ole Enge er førsteamanuensis ved HiST,
ALU, ole.enge@hist.no
Artikkelen er av plasshensyn delt i to.
Andre del kommer i et senere nummer av
Tangenten.
8

begreper fra kombinatorikken som dessverre
ikke ﬁnnes i skolebøkene.
Tradisjonelt har kryptograﬁ vært noe først
og fremst militæret og diplomatiet har syslet
med. I internett-alderen er denne situasjonen endret. Vi vil for eksempel helst unngå å
røpe våre kredittkortnummer eller nettbanktransaksjoner. I tillegg kommer et økt behov
for autentisering (det å bevise sin identitet),
hvor kryptograﬁske teknikker benyttes.
De siste tredve åra har kryptograﬁen utviklet seg både til en vitenskap og en industri.
Som vitenskap lever den i grenselandet mellom
matematikk og informatikk. Klassiske resultater fra tallteori og etterhvert andre disipliner
anvendes i en delikat blanding med moderne
teorier fra beregningsvitenskap og kompleksitetsteori.
Utover sin praktiske nytte har kryptograﬁ
opplagt attraktive egenskaper, som gjør det lett
å motivere skoleelever til å arbeide med kryptograﬁ.
– Hvis ønskelig, kan man lage en dramatisk
ramme rundt et slikt opplegg. Det er lett å
ﬁnne eksempler fra historien, litteraturen
eller kanskje enda bedre, fra fantasien,
hvor det er viktig å holde på eller formidle
en hemmelighet.
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– Arbeidet med kryptograﬁ er praktisk og
eksperimentelt, og kan gi konkrete resultater. Klarer man å ﬁnne hemmeligheten?
– Kryptograﬁ er datakunnskap uten datamaskiner! I en tid hvor mange unge (og
voksne) er fascinert over hva datamaskiner og andre elektroniske ’gadgets’ kan
gjøre, kan det være på sin plass å legge
ekstra vekt på å forstå hvordan det gjøres?
Eksemplet med Anna og Berit er det klassiske
tilfellet, hvor to parter har blitt enig om en
felles hemmeliget. Vi skal først se litt mer på
denne typen kryptograﬁ. Deretter (i andre del
av artikkelen) vil vi gjøre et forsøk på å forklare
’offentlig-nøkkel kryptograﬁ’, der to parter kan
utveksle krypterte meldinger UTEN på forhånd
å ha blitt enig om noen felles hemmelighet.
Tilslutt skisserer vi et par konkrete undervisningsopplegg. Ett for småskole-/mellomtrinnet, og ett for ungdomstrinnet.

Teksten
LANGE MATEMATIKKTIMER
blir kryptert til
ODQJH PDWHPDWLNNWLPHU.
I stedet for å forskyve tre plasser, kan vi forskyve n plasser for n = 1, 2, …, 28. Man dekrypterer meldingen ved å forskyve n plasser tilbake. Vi har ved hjelp av et par pappskiver og
en splittbinders laget noen verktøy for å hjelpe
oss med kryptering og dekryptering av slike
koder.

Klassisk kryptograﬁ

La oss her skissere de to hovedteknikkene i
klassisk kryptograﬁ: substitusjon og transposisjon.
Substitusjon
Anna har allerede demonstrert substitusjon. En annen enkel substitusjon kan være å
erstatte hver bokstav i en tekst med bokstaven
som kommer tre plasser lengre ut i alfabetet,
altså A erstattes med D, B med E, osv. Hvis vi
i tillegg antar at Æ, Ø, Å erstattes med A, B, C
har vi et kryptosystem. Hver bokstav erstattes
med bokstaven under.
A B C D E F G H I J K L M N O
D E F G H I J K L M N O P Q R
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
S T U V W X Y Z Æ Ø Å A B C
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Figur 1: Et kodehjul

Klassisk kryptograﬁ er basert på at partene som
vil sende krypterte meldinger til hverandre
kjenner en felles hemmelighet, en kryptonøkkel.
I vårt eksempel er nøkkelen n. Selve metoden,
eller algoritmen, antas å være offentlig kjent. I
vårt eksempel er algoritmen: «å forskyve et fast
antall plasser». Dette prinsippet er viktig for
å forstå mer avanserte kryptosystemer. Algoritmen forutsettes alltid kjent; hemmeligheten
partene deler, er nøkkelen.
Med dette utgangspunktet, ser vi at vi ikke
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bør stole så mye på systemet i eksempelet. Det
ﬁnnes nemlig barre 28 mulige nøkler. Hvis
noen, la oss si Eva, snapper opp en kryptert
melding, og kjenner algoritmen, men ikke
nøkkelen som er brukt, kan hun jo bare forsøke alle de mulige nøklene. Anta for eksempel
at Eva har snappet opp PTR N RTWLJS. Ved å
forsøke n = 1, 2, 3, 4, 5 vil Eva ikke bare ﬁnne
den ukrypterte teksten, klarteksten, men også
nøkkelen n = 5.
PTR
OSQ
NRP
MQO
LPN
KOM

N
M
L
K
J
I

RTWLJS:
QSVKIR :
PRUJHQ :
OQTIGP:
NPSHFO :
MORGEN :

kryptotekst
n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
Kunne det være at en annen n > 5 ville gi en
annen meningfylt tekst? Så lenge teksten er
lengre enn noen få bokstaver, er sannsynligheten for det svært liten.
En opplagt generalisering av systemet over
er å tillate enhver permutasjon (ombytting) av
bokstavene i alfabetet. Et eksempel:

Det er nok ikke nødvendigvis slik. I en
gjennomsnittlig norsk tekst er omtrent 15 %
av bokstavene E, mens Q, X, Z og W utgjør
tilsammen under 0.5 %. Teller du hvilke bokstaver som forekommer oftest, kan du altså
gjette hvilke bokstaver som har erstattet E og
de andre mest vanlige, som er N, R, S, T og
A. Jo lengre teksten er, jo bedre vil fordelingen stemme med den forventede fordelingen.
Straks du har fått de mest vanlige på plass, kan
du begynne å gjette deg fram til de andre, ved
å prøve å danne ord. Kanskje har du prøvd å
løse kodekryssord? Teknikken er den samme.
Dette kalles frekvensanalyse. I ﬁgur 2 ser du
frekvensfordelingen i en norsk tekst.

Figur 2: Frekvensdiagram

A B C D E F G H I J K L M N O
Q W E R T Y U I O P Z X C V B
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
N M L K J H G F D S A Å Ø Æ

Her vil altså LANGE MATEMATIKKTIMER
bli kryptert til XQVUT CQJTCQJOZZJOCTL.
Denne permutasjonen er en av 29 · 28 · ··· · 2 · 1
ª 1031 forskellige nøkler. Dette er et svært stort
tall. Selv om vi kan teste 1 million nøkler (eller
permutasjoner) per sekund, må vi holde på
10 000 ganger universets levealder for å teste alle
nøklene. Da skulle en kanskje tro at dette var et
helt sikkert krypto-system, dvs. at ingen som
ikke kjenner nøkkelen kan ﬁnne klarteksten?
10

Teksten i eksemplet over er veldig kort. Normalt må vi ha en god del ﬂere bokstaver for å
kunne bruke frekvensanalyse. Vi kan likevel
merke oss at T og A forekommer tre ganger og
E forekommer to ganger, mens X, Z, W, Y, C, Q
ikke forekommer. Med en smule tålmodighet
kan den knekkes for hånd, og et godt dataprogram vil kunne knekke den raskt.
Transposisjon
En annen velkjent teknikk er transposisjon.
Her er bokstavene som forekommer i den
krypterte teksten de samme som de som forekommer i klarteksten, men rekkefølgen er forskjellig.
3/2004
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Disse kryptosystemene er selvsagt svært
enkle, men likevel av både pedagogisk og matematisk interesse. De utgjør nemlig grunnprinsippene for den delen av moderne kryptograﬁ
som baserer seg på at to (eller ﬂere) parter deler
hemmelige nøkler. Mer moderne systemer
består av kombinasjoner av transposisjoner
og permutasjoner i mange steg. I neste del av
artikkelen skal vi se på en annen type kryptograﬁ som er basert på at partene som vil sende
krypterte meldinger til hverandre ikke på forhånd har utvekslet nøkler.
Figur 3: Scytalaen

Referanser

Del teksten i blokker på k bokstaver, f.eks
k = 4. Velg så en permutasjon (ombytting) av
1, 2, … , k, for eksempel 1  3 , 2  2 , 3  4
og 4  1 . Bruk så denne permutasjonen til å
skifte rekkefølge på hver blokk i klarteksten.
Meldingen KODER FOR ALLE blir i blokker
på ﬁre bokstaver: KODE RFOR ALLE. Etter at
hver blokk er permutert får vi kryptoteksten
DOEK OFRR LLEA.
Modellert etter spartanernes scytalaer [ln],
kan vi lage et fysisk hjelpemiddel for å lage
permutasjoner. En scytala besto av en trepinne
og en pergamentstrimmel. Man viklet pergamentstrimmelen rundt trepinnen og skrev ned
den hemmelige meldingen langs skytalaen,
som i ﬁgur 3. Forutsatt at meldingen skrives
over ﬂere linjer, blir pergamentstrimmelen
uleselig når den er viklet av trepinnen. Dog
ikke for de som hadde en trepinne av samme
tykkelse!
Hvis vi øker blokklengden, og godtar alle
permutasjoner, får vi et stort antall nøkler.
Igjen kan man bruke kunnskap om språket for
å knekke systemet uten å prøve alle nøklene.
Et eksempel på slik kunnskap: Bokstaven H
forekommer aldri (?) foran andre konsonanter enn V og J.
tangenten 3/2004

[ln] Landrock, P. og Nissen, K. Kryptologi : fra
viden til videnskab, Abacus (1997)
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Per Manne

Bernt Michael Holmboes
minnepris
En ny matematikkpris er opprettet. Bernt
Michael Holmboes minnepris vil bli delt
ut årlig til en eller ﬂere matematikklærere i
grunnskolen og den videregående skolen. Dette
er en pris på 50 000 kr som skal gå til en lærer
eller en gruppe av lærere som har gjort en innsats ut over det vanlige for matematikkfaget.
Prisbeløpet vil bli delt mellom prisvinneren og
skolen han/hun arbeider ved. Gjennom høsten
2004 vil det være mulig å nominere kandidater, og prisen vil bli delt ut første gang våren
2005.
Bakgrunn for prisen

Ideen om en pris for matematikklærere har
eksistert i ﬂere år. Bakgrunnen ligger i de
store utfordringene vi møter i matematikkundervisningen i dag. Samtidig som verden
rundt oss blir mer og mer teknologisert så blir
den underliggende matematikken på mange
områder skjøvet i bakgrunnen. Det er en krevende oppgave å skape begeistring for faget og
å utdanne mennesker som kan bruke det i en
Per Manne er leder for Norsk matematikkråd
og førsteamanuensis ved Norges
Handelshøyskole, per.manne@nhh.no
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moderne verden. En pris for matematikklærere vil være en belønning for en lærergjerning
utover det normale, men den vil også synliggjøre gode og positive forbilder som kan være
til inspirasjon for både lærere og elever.
I forkant av Abel-jubileet i 2002 ble det tatt
et initiativ for å gjøre denne ideen til virkelighet. Dessverre var det da ikke mulig å få til en
langsiktig ﬁnansiering, og forslaget kunne ikke
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realiseres. Med etableringen av et Abelfond
endret imidlertid dette seg. Abelstyret fant å
kunne stå for den nødvendige ﬁnansieringen,
og ba om at Norsk matematikkråd utredet en
pris for matematikklærere. Dette arbeidet har
nå båret frukter. Prisen er etablert, og ble lansert i forbindelse med et arrangement ved Oslo
Katedralskole for KappAbel-vinnerne, dagen
før Abelprisen ble delt ut til Sir Michael Atiyah
og Isadore Singer. Begge Abelprisvinnerne var
til stede og kastet glans over arrangementet.
Litt om prisen

Mulige vinnere av Holmboe-prisen er matematikklærere i norsk grunnskole og videregående skole. Det vil bare bli delt ut en pris hvert
år, men det er fullt mulig å gi denne til ﬂere
lærere eller et helt lærermiljø som har arbeidet
sammen, for eksempel med å utvikle opplegg
som de har utprøvd sammen eller hver for seg.
Alle kan nominere kandidater de synes har
gjort seg fortjent til en slik utmerkelse. Man
bruker her et skjema som ﬁns på nettsidene til
Norsk matematikkråd – se www.mi.uib.no/nmr/
holmboe-prisen. Forslaget skal være begrunnet, og inneholde referansepersoner som kan
understøtte forslaget og eventuelt gi mer opplysninger.
Nominasjoner til prisen vil bli tatt i mot
gjennom høstsemesteret. De vil deretter bli
vurdert av en egen Holmboe-komite, som
består av fem personer fra henholdsvis grunnskolen, videregående skole, lærerutdanningene,
universitetene, og matematikksenteret i Trondheim. Komiteen har mulighet til å samle inn
mer informasjon om de ulike kandidatene, og
våren 2005 blir den første Holmboe-prisen
delt ut ved Oslo Katedralskole, hvor Holmboe
underviste gjennom mange år. Det vil også bli
arrangert et seminar i samarbeid med Høgskolen i Oslo rettet mot lærere og studenter, og
tangenten 3/2004

med et tema relatert til prisvinnerens bidrag.
Abels matematikklærer

At prisen skulle oppkalles etter Bernt Michael
Holmboe har hele tiden vært klart. Holmboe
(1795–1850) var matematikklæreren til Niels
Henrik Abel, og den som oppdaget og fremelsket hans talent. Gjennom hele Abels liv
spilte Holmboe en sentral rolle, først som
lærer og senere som nær venn og støttespiller. Holmboe hadde en respektabel karriere
og endte som professor ved Universitetet i
Christiania. Hans lærebøker var mye brukt i
skolene, og han var aktiv ved etableringen av
forsikringsselskaper i Norge. Se www.abelprisen.no/no/abel/holmboe1.html for en omtale av
ham forfattet av Arild Stubhaug.
Som matematiker var Holmboe likevel
ikke særlig betydningsfull, og det er for hans
lærergjerning vi husker ham i dag. Holmboe
underviste etter andre prinsipper enn det som
var vanlig den gangen. Han lot elevene få oppgaver å løse i tillegg til bare å skrive av tavlen.
Dette gjorde at han raskt oppdaget at Abel
hadde spesielle evner og ga ham utfordringer
som gjorde at den unge eleven snart kunne like
mye som og mer enn sine lærere. Senere i livet
spilte Holmboe en tilsvarende rolle for Ole
Jacob Broch. Selv beskriver han høsten 1818
sine undervisningsmetoder etter å ha undervist et halvt år på katedralskolen:
Jeg har imidlertid ved praktisk Regning
idelig övet dem i Reglernes Anvendelse;
deels for derved at fæste dem bedre i deres
Hukommelse, hvorved Beviserne for
samme, naar de siden i 2den Classe bliver
dem foredragne, bettre vilde fattes; deels
fordi praktisk Regning, efter mine Tanker er
en for denne Alder meget passende Beskjæf(fortsettes side 17)
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Janne Hegna, Mette Gade Glesner Andreassen

Geometri –
i en geometrisk verden
Paradis og Sædalen barnehager i Bergen jobbet
fra januar til april 2003 med prosjektet: Geometri – i en geometrisk verden. 250 barn i alderen 9 mdr. til 6 år og 60 ansatte deltok.
Barnehagene er privateide bedrifter og
grunnﬁlosoﬁen vi pedagogisk er inspirert av,
er hentet fra Reggio Emilia i Nord Italia. Prosjektet: Geometri – i en geometrisk verden ble
avsluttet med en stor barnekunstutstilling,
med samme tittel, i Peer Gynt-salens foajeer
i Grieghallen under festspillene i Bergen, mai
2003. På utstillingen ﬁkk publikum se fotodokumentasjoner med tilhørende tekster, som
synliggjorde barnas kunnskapsutbytte og de
konkrete erfaringene de gjorde seg i arbeidsprosessene.
Som profesjonelle oppdragere/veiledere i
barnehager må vi tilpasse våre pedagogiske
opplegg til hva vi vet og hva vi mener barn vil
få bruk for nå og i fremtiden av: kunnskaper,
egenskaper og erfaringer.
Den teknologiske samfunnsmessige utvikJanne Hegna er daglig leder for
Paradis og Sædalen barnehager.
Mette Gade Glesner Andreassen er
pedagogisk utviklingssjef samme sted.
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lingen holder et høyt tempo. Mennesket blir
bombardert med inntrykk fra det våkner til
det går og legger seg. Et tempo som vi ikke
trenger å være enig i at er til det beste for mennesket, men et tempo som vi må forholde oss
konstruktivt og ikke minst fornuftig til.
Slik som beskrevet ovenfor, ønsket vi også
å få integrert matematikken i hverdagen til
barna. Matematisk forståelse er mye mer enn
’bare’ tall. Hensikten med vår pedagogiske
virksomhet er at barnet skal forstå sin egen virkelighet og kunne handle ut ifra denne i dialog
med omgivelsene. For å kunne gjøre akkurat
dette, mener vi at en viktig faktor er at barnet
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rent faktisk lærer seg matematiske tenkemåter,
strukturer og begreper.
Fremdriften i geometriprosjektet

For å overskueliggjøre og begrense emnet,
valgte vi å ta utgangspunkt i
tre geometriske former som
vi fordypet oss i fra så mange
forskjellige innfalsvinkler som
mulig. Formene var trekant,
sirkel og ﬁrkant.
Litteratur ble fremskaffet.
Diskusjoner begynte å spire
frem hos de ansatte på tvers av
barnehagene. De ansatte disponerte 14 dager, hvor fokus var
å gjøre seg kjent med begrepet
geometri, før barna ble involvert i prosjekt. Dette var for å
skape spørsmål og undring,
men samtidig trygghet hos oss
voksne. I de 14 dagene erfarte
en del ansatte å møte sin egen
opplevelse av utilstrekkelighet
innen faget matematikk. Flere
begynte å erindre sine egne ofte
ikke positive opplevelser fra
tangenten 3/2004

skoledagene relatert til matematikktimene.
Vi gikk i reﬂeksjon om hvordan vi påvirker
barna. Spørsmål vi stilte hverandre kunne være
av slik karakter som: «Hvis jeg har dårlige opplevelser med faget matematikk, hvordan skal
jeg likevel kunne være i stand til
å gi barnet gode erfaringer, opplevelser og kunnskaper innen
dette område?»
Vi tydeligjorde at det ikke ble
forventet at vi skal ha ferdige
svar og sannheter på det barna
måtte spørre om. Vårt fokus var
å kunne lytte, veilede og observere, der hvor barna hadde deres
fokus til enhver tid. Dette var
veldig viktig for å kunne føre
prosjektet videre sammen med
barna og ikke på siden av dem.
Det var deres kunnskaper, egenskaper og erfaringer som skulle
være i sentrum.
Sammen med barna var vi
nysgjerrige, søkte faktainformasjon, valgte ut informasjon og
skaffet konkrete redskaper som
for eksempel linjaler og passere.
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Vi introduserte barna for geometriske begreper
og ﬁgurer i henholdsvis tekst, bilder og symbolet π (målet med symbolet π var ikke at de
skulle lære disse utenat, men de skulle kunne
gjenkjenne disse). Formene (og symbolet π)
trykte vi på gulvene i barnas oppholdsrom.
Barnets uttrykksmåter (= 100 språk) skulle
styrkes i prosjektet. De skulle utfordres og
utvikles.
Geometrien ble synliggjort i hverdagen
gjennom konkrete oppdagelser vi etter hvert
gjorde oss så vel inne som ute, så som f.eks:
kopper, fat, papirark, bygninger, brosteinene
vi gikk på i byen, traﬁkkskilt, gjennom skulpturer, malerier og lignende. ’Den blå steinen’ i
sentrum ble f.eks målt av en gruppe med barn
ved hjelp av en snor, som da ble rullet ut på
lekeplassen da de kom tilbake til barnehagen,
samtidig med at de viste et fotograﬁ av steinen.
Det fysiske miljø på alle avdelingene bar
preg av vårt fokus. Ingen forstyrrende elementer dominerte rommene. Alle roms ﬂater
hadde fokus på geometrien. Rommene ble
bygget opp i takt med prosjektets naturlige
fremdrift. Skriftlig dokumentasjon, i tillegg
til foto synliggjorde prosessene barna gikk
gjennom. Utover ovenstående frembrakte
hver avdeling en konkret skulptur som barn
og voksne samarbeidet om å få realisert. I
skapelsen av denne konkrete gjenstanden ble
det tatt i bruk de matematiske kunnskaper og
erfaringer barna og de voksne sammen hadde
ervervet seg i prosessen.
Sluttresultatet ble først utstilt i begge barnehagene, hvor vi holdt vernissasje for foreldre/foresatte. Dernest var vi invitert til å vise
geometri prosjektet, som nevnt innledningsvis
i Grieghallen.
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Er det matematikk å kunne si ’sirkel’?

Nei … det er det selvfølgelig ikke. Men i forhold til å skape en interesse, et engasjement,
pirre en nysgjerrighet og øke kunnskapsforståelsen hos barnet, er første viktige skritt å gjøre
barnet fortrolig med begrepene.
Vår erfaring er at matematiske begreper
generelt i hverdagen brukes for lite bevisst
i daglig dialog med barna. En årsak til dette
kan være at vi voksne i mange situasjoner ikke
kjenner oss tilstrekkelige innen det naturfaglige og matematiske område. Vi overfører vår
egen udeﬁnerte usikkerhet til barna, uten å
være oss det bevisst. Vi ﬁnner intellektuelle
’unnskyldninger’ for å ikke gripe tak i naturfaglige spørsmål sammen med barna i hverdagen. Barnehagene er dominert av kvinnelige
ansatte. Samtidig er det en kjensgjerning at det
naturfaglige område er dominert av menn. Det
kan være en av ﬂere årsaker til at disse emnene
ikke har større innpass i de ﬂeste barnehager.
Når en dypere matematisk forståelse skal
ﬁnne sted og sammenhenger skal læres, så er
det ikke nødvendig at barnet i tillegg må lære
seg de grunnleggende begrepene. De bør være
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fortrolig med disse på forhånd, slik at de kan
ha sitt konsentrerte fokus, sin undring og sin
nysgjerrighet på begrepets innhold og matematikken som fag.
En utfordring for barnehageansatte er å
ufarliggjøre matematikken i hverdagen, slik at
den oppvoksne generasjon får oppleve naturfaglig vitenskap på lik linje med annen og
’mindre farlig’ vitenskap.
Vi må forstå at barnet vil vite og lære om

’ekte’ og ’ordentlige emner’. De ønsker ikke å
forstå verden ’på liksom’. Fra de er ganske små
er det tydelig at de allerede vet mye. De gjør
seg kontinuerlig erfaringer ved det å være menneske i en geometrisk verden. Barnet er født
kunnskapssøkende og vitebegjærlige. Vår oppgave er ikke å hemme barnet i sin viten gjennom våre egne begrensninger, men å hjelpe
barnet til å bevare og videreutvikle sin nysgjerrighet og sine faktiske kunnskaper.

(fortsatt fra side 7)

(fortsatt fra side 13)

brikker kan jo og brukes. Før han ﬂyttet laget
Fredrik en beyblade på ’Tragetonverksted’ av
to kartongformer for epler (lignende eggekartong) som han klippet ut og festet mot hverandre med lim med et ark imellom. Jørgen utviklet dette videre med ’ekstrautstyr’ som spisser
på hjørnene og kantene. Snurrer gjør de!
Henrik bygget og en beyblade i modellerkitt
på fredag. Den var ikke helt i balanse …, men
jeg tror at disse små forskerne kanskje løser
problemet om noen uker, de imponerer meg
stadig. Jeg må og få legge til at i utgangspunktet var det bare gutter som hadde beyblade.
Etter at elevene begynte å bygge selv har ﬂere
av jentene også deltatt.
«Prøv å bygg beyblade dere og da vel!»
Hilsen 1b ved Lyshovden skole.
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tigelse, hvortil de ﬂeste haver megen Lyst, og
hvorved de vennes til at arbeide med Orden
og Hurtighed.

Dagens utfordringer

Selv om Holmboe var en dyktig lærer i sin tid,
så er det ikke mulig å bruke ham som modell
for dagens lærere. Tidene har endret seg, og
det har også kravene til god undervisning.
En vinner av Holmboe-prisen bør utvise en
innsats for faget klart utover det som normalt
forventes av en matematikklærer. Evne og
vilje til å formidle faget og å skape interesse
og begeistring for det er en nødvendig forutsetning, sammen med oppmerksomhet om
de ulike behovene til forskjellige elever. Godt
lederskap og evne til å trekke linjer til verdenen utenfor klasserommet er også viktig. Disse
kriteriene har ikke endret seg siden Holmboes
dager, men utfordringen er å gi ny mening til
dem og si noe om hva de betyr i dag.
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Aase Streitlien

Samtaleformer i
matematikkundervisningen
Rom for samtale

I klasserommet må elevene kunne beherske
ulike typer samtale- og samhandlingsformer.
I løpet av de første skoleårene skal de lære å
opptre som elever og vite hvilke regler og
konvensjoner som gjelder i klasserommet og
på skolen for øvrig. De skal også lære å kommunisere slik som undervisningen i de enkelte
fagene legger opp til.
Mye av matematikkundervisningen foregår
gjennom det vi kaller helklassesamtalen, dvs.
at læreren gjennomgår felles lærestoff og kommuniserer med hele klassen. Læreren forklarer
og viser fremgangsmåter og oppstillinger på
tavla, stiller spørsmål til elevene og kommenterer elevens svar. Elevene lytter til lærerens
instruksjoner og deltar ved å rekke opp hånda
og svare når de blir spurt. Det å kunne uttrykke
seg verbalt og delta i samtalen blir følgelig en
kompetanse som elever bør få anledning til å
utvikle i matematikkundervisningen.
Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97) gir stor plass til både muntlig og
skriftlig kommunikasjon. I planen for matematikk sies det at opplæringen i matematikk
skal gi elevene muligheter til «å fortelle og
samtale om matematikk, å skrive om arbeidet
og formulere resultater av løsninger» (s. 156).
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Den positive effekten det har for læring i matematikk å la elevene diskutere og resonnere i
fellskap, har blitt godt dokumentert i ﬂere
undersøkelser (Artz & Armour-Thomas 1992,
Webb (1989).
Jeg vil her diskutere noen av de kommunikative betingelsene for deltakelse elever møter i
helklassesamtalen. Utdragene som brukes som
eksempler, er hentet fra et doktorgradsarbeid
hvor jeg observerte matematikkundervisningen på småskoletrinnet. Datagrunnlaget består
av lydopptak og feltnotater. Lydopptakene ble
transkribert og analysert ved hjelp av diskursanalyse. I diskursanalyse ser man på diskursen
som en sosial handling. I praksis vil det si at
det er hva som sies i situasjonen og det som
skjer der og da, som er gjenstand for analyse
og tolkning. Som forsker kan jeg ikke bruke
hva elever og lærer sier som bevis på hva de
tenker. Det er i selve ytringene jeg søker etter
mening.
Tilbakeblikk på klasseromsstudier

Tradisjonelt har forskning innen undervisning
og læring i matematikk vært fokusert på individet som den lærende og hvordan individet
konstruerer kunnskap. I nyere forskning er
det en tendens til å se på læringsprosessen som
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mer kompleks og mangfoldig enn at barnet
konstruerer kunnskap uavhengig av andre
faktorer. Ifølge Sfard (1998) har det her skjedd
et perspektivskifte innen matematikkdidaktisk forskning fra et kognitivt, individsentrert
perspektiv til å se på kognitive prosesser som
avhengige av sosiale, kulturelle og historiske
faktorer. Læringsprosesser ﬁnner sted i en
sosiokulturell sammenheng hvor språkbruk og
samhandling spiller en vesentlig rolle. Teorigrunnlaget for et slikt læringssyn kan vi ﬁnne
hos blant andre Vygotsky (1978, 1988) og hos
Wertsch (1991).
Med bakgrunn i dette synet på læring blir
samtaleformer og samhandling et interessant
fenomen å studere. Ulike undersøkelser har
påvist at kommunikasjonen i klasserommet
er kjennetegnet av variasjon og mangfold, og
at enhver undervisningssituasjon er særegen
og sammensatt. Samtidig er det visse samtaleformer som går igjen. Flere klasseromsstudier
har vært spesielt opptatt av det strukturelle
mønsteret som kjennetegner samtaler mellom
lærer og elever. Et karakteristisk mønster ved
den lærerstyrte klasseromssamtalen er det som
omtales som den ’tredelte samtalestrukturen’.
Det var sosiolingvistene Sinclair og Coulthard
som først innførte begrepet IRF-strukturen
i 1975: Denne strukturen kjenntegnes av at
læreren initierer et spørsmål (I), eleven svarer
(R = Responds), hvorpå gir læreren tilbakemelding (F = Feedback).
Mehans klasseromsstudie av 1979 viste til
at det var ﬂere nyanser i den samtalestrukturen enn det Sinclair og Coulthard hadde
beskrevet. Mehan fant at det kunne foregå ﬂere
replikk-vekslinger mellom elever og lærer før
den endelige vurderingen av elevsvaret kom.
Selv om læreren styrte samtalen, hadde elevene i enkelte tilfeller rett til selv å ta initiativ
og bryte inn. Dette krevde imidlertid at de
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gjenkjente signaler for når slike initiativ kunne
tolereres. Elevene skulle altså ikke bare ﬁnne de
korrekte faglige svarene, men også mestre de
sosiale spillereglene knyttet til det å ta ordet.
Mehan studerte hvordan læreren brukte retoriske og ekte (autentiske) spørsmål. Det mest
typiske mønsteret var at lærere spurte om kjent
informasjon, – altså stilte retoriske spørsmål.
Å være en kompetent elev innebar dermed
å kunne svare slik læreren forventet, uten å
spørre om hvorfor læreren spurte om noe hun
sannsynligvis selv visste.
I 1997 gjennomførte Nystrand og hans
medarbeidere en omfattende studie i en rekke
ungdomsskoler og videregående skoler i USA.
Nystrand var som Mehan opptatt av lærerens
bruk av retoriske og autentiske spørsmål, og
om det var slik at utstrakt bruk av autentiske
spørsmål garanterte et høyere læringsutbytte
for elevene. To av hans samarbeidspartnere,
Kackur og Prendergast, så nærmere på dette i
to klasser med to forskjellige lærere. Den ene
læreren hadde langt ﬂere autentiske spørsmål enn den andre, men likevel hadde denne
læreren et svakere læringsresultat i sin klasse.
Den andre læreren som stilte færre autentiske
spørsmål, anerkjente elevenes bidrag til samtalen samtidig som det ble kommunisert en forventning om korrekt kunnskap. Dette viste seg
å en ha positiv effekt på elevenes læring. Det
som så ut til å bety mest, var hvorvidt læreren tok opp i samtalen det eleven sa og bygget
videre på elevens utsagn. Dette omtales som
’opptak’ (’uptake’). Det er følgelig ikke fraværet eller tilstedeværelse av IRF-sekvenser og
retoriske og autentiske spørsmål i seg selv som
er avgjørende for elevenes læring, men graden
av ’opptak’ og klare mål, ifølge Nystrand.
Nystrand mente å kunne skille mellom
to hovedstrukturer når det gjelder hvordan
undervisningssamtaler er organisert. Dette
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Monologicallly Organized
Instruction

Dialogically Organised
Instruction

Recitation

Discussion

Transmission of knowledge

Transformation of
understandings

Epistemology

Objectivism: Knowledge is
given

Dialogism: Knowledge emerges
from interaction of voices

Source of valued
knowledge

Teacher, textbook, authorities. Includes students’ interpretation
Excludes students
and personal experience

Texture

Choppy

Paradigm
Communication model

Coherent

Tabell 1: Key features of Monologically and Dialogically Organized Instructions (Nystrand 1997:19)

fremstilles som i tabell 1.
Som vi ser, angår skillelinjene synet på
kunnskap, elevenes rolle og relasjonen mellom
lærer og elever. Nystrand beskriver den monologisk organiserte samtalen som en samtale der
overføring av gitt kunnskap er det sentrale. Det
betyr ikke at læreren er den eneste som snakker, men at det er læreren som initierer temaet
og tildeler elevene ordet etter tur. Spørsmålene
har en slik form at elevsvarene blir korte og
bygges i liten grad ut av læreren. En viktig kilde
til kunnskap er læreboka og læreren. Undervisningssamtalen springer fra det ene temaet
til den andre, og undervisningen er oppsplittet
og fragmentert.
Den dialogiske samtaleformen gir større
rom for diskusjon og forhandlinger om
mening. Elevene får anledning til å bygge
på sine egne tolkninger og egne erfaringer i
meningsdannelsen. De bidrar til oppbyggingen
av felles kunnskap sammen med læreren. Både
lærer og elever har talerett og forhandler i fellesskap om deltemaer, og både lærere og elever
kan initiere spørsmål uten fasitsvar.
Wells (1993, 1999) er også opptatt av å studere kvaliteter ved den tredelte samtalestrukturen. Wells betrakter IRF-strukturen som en
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overordnet form for samtale som kan tjene en
rekke ulike funksjoner, ikke minst ved å være
et redskap i kunnskapskonstruksjonen hvor
både lærer og elever bidrar. Etter hans syn er
strukturen godt egnet til å involvere elevene
i utforskende og problemløsende oppgaver.
Slik han ser det, trenger elevene å lære de særmerkte institusjonelle samtaleformene som
knytter seg til de enkelte fagene. Å fokusere
kun på tur-for-tur interaksjon slik diskursanalyse ofte har gjort, hindrer en mer dyptgående
analyse av hvordan samtalestrukturen muliggjør, fortolker og evaluerer den målrettede
aktiviteten som pågår i klasserommet. Læreren
kan bruke oppfølging (F) på ulike måter for å
inkludere og utvide elevenes svar. Den tredelte
strukturen er verken bra eller dårlig i forhold
til elevenes læring. Det avhenger helt av i hvilken hensikt den brukes, av målene som ligger
bak handlingen, og hva man ønsker å oppnå i
situasjonen.
Som vi ser, er det ulike vurderinger av IRFstrukturen som kommer til uttrykk, og om
denne fremmer eller hemmer læring. Det kan
være ulike grunner til dette. For det første er
det er ingen enkle sammenhenger mellom
samtalestruktur og dens funksjon. Det kan
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også være slik som Aukrust (2000) peker på,
at ulike vurderinger gjenspeiler ulike teoretiske posisjoner innenfor den sosiokulturelle
tradisjonen. Det kan for eksempel være slik at
forskere med forankring i Vygotskys begrep
om ’den nærmeste utviklingssone’ og ’mediert
kunnskap’ har vært orientert mot å identiﬁsere
potensialet for læring i strukturen. Dette kan
foregå ved at læreren utvider elevenes ytringer,
slik som Wells beskriver. Når andre stiller seg
kritisk til læringspotensialet i IRF-strukturen
til tross for kvalitative kjennetegn ved lærerens
oppfølging, begrunner de det med elevenes
svake initierings- og turtakingsrettigheter og
fraværet av autentiske spørsmål.
Det de ﬂeste studier ser ut til å være enige
om, er at samtalemønstre og deltakerstrukturer som utvikles i klasserommet, i høy grad
påvirker hva som teller som kunnskap i faget
og hvilke forutsetninger for deltakelse elevene
møter.
To utdrag fra klasserommet

Spørsmålsform og spørsmålstype som læreren
velger, avgjør hvilke bidrag elevene kan komme
med i matematikkundervisningen. Hvis spørsmålene til elevene først og fremst er deﬁnisjons- eller beregningsspørsmål (Wyndhamn
1994), blir elevsvarene vanligvis begrenset til
ett eller et par ord. Her er det ofte snakk om
at elevene skal gjenskape allerede kjent kunnskap. Ber læreren om forklaringer, setter det
straks større kognitive krav, og elevene får
anledning til å uttrykke seg mer utførlig. Det
samme gjelder hvis læreren ber elevene om å
bidra med egne oppgaver, vise noe for klassen
eller lage en fortelling hvor det matematiske
emnet er integrert. Forklarende spørsmål gir
rom for større variasjon i framgangsmåter og
uttrykksformer.
tangenten 3/2004

Kampen om ordet

Det første samtaleutdraget1 er fra en matematikktime i oktober i andre klasse. Klassen
arbeider med posisjonssystemet og gruppering
av tiere. Det bør bemerkes her at klassen skiftet lærer etter førsteklasse. Det betyr at lærer
og elever ikke hadde så lang fartstid sammen
da denne episoden fant sted. Den didaktiske
kontrakten2 dem i mellom var av forholdsvis
ny dato.
Klassen har holdt på en stund i timen med
felles gjennomgang på tavla. Læreren forbereder nå elevene på å arbeide individuelt i læreboka. Hun har tegnet to tierstaver inndelt i
ruter på tavla. Den ene staven illustrerer tieren
og den andre enerne. Elevene skal nå ﬁnne ut
hvor mange enere det er i tallet femten.
01. L (lærer): Hvor mange ruter må vi fargelegge på den andre staven for at // det er
femten vi skal ha / Per?
02. Per: Er det / jeg tror det er / fem / fem eller
noe?
03. Tor: Jeg vet det!
04. L: Det er ti her
05. Tor: Jeg vet det!
06. L: Ja / det er ﬁnt / jeg ser du har hånda
di oppe // det er det ﬂere som har / hvor
mange ruter må jeg fargelegge på den
andre staven for at jeg skal få femten? Da
kan vi høre med noen andre / Kari?
07. Kari: Ti og fem
08. L: Ti og fem er femten / er dere enig med
Kari?
09. Elever: Ja / ja ja!
10. L: Da fargelegger jeg fem her (MARKERER PÅ KOLONNEN) // at femten er det
samme som ti / pluss fem (SKRIVER 10+5)
// hva er tretten det samme som da?
11. Morten: Ti pluss tre
12. L: Rekk opp hånda hva er tretten det
samme som? // Espen?
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13. Espen: Ti pluss tre
14. L: Ti pluss tre (skriver) // hva er tolv det
samme som ? Trond?
15. Trond: Ti pluss to
16. L: Hva er / sytten det samme som? /
Anders
17. Anders: Eh / ti pluss sju
18. L: Hva er nitten det samme som?
19. Elever: Åh!
20. L: Nina?
21. Nina: Ti pluss ni
22. L: Ti pluss ni / da er / fjorten det samme
som
23. Elever: Åh /åh
24. L. Einar?
25. Einar: Eh / ti pluss eh ﬁre
26. Eva: Ah! (SUKKER HØYLYDT)
27. L: Ja / var dette litt vanskelig?
28. Elever: Nei nei!
29. Eva: Beate / jeg ﬁkk ikke svart enda jeg
rakk opp hånda hele tiden
Læreren illustrerer og kommenterer elevsvarene. Elevenes utfordring er raskt å ﬁnne riktig
svar. Deres rolle er å gjenskape oppgaveforutsetninger som læreren har gjennomgått tidligere i timen. Det er ikke vanskelig å identiﬁsere
en overordnet IRF-struktur i utdraget. Samtidig skjer det mange brudd og elevinnspill
som bryter strukturen. Det første spørsmålet
går til Per som nøler med å svare. Han er ikke
sikker, men tror det er «fem eller noe». Tor
derimot brenner etter å svare (03, 05), og forstyrrer sannsynligvis læreren slik at hun glemmer å følge opp Per. Læreren bemerker at hun
ser at Tor har hånden oppe, men det er ikke
hans tur denne gangen. Ordet går videre til
Kari som svarer «ti og fem». På kontrollerende
spørsmål fra læreren samtykker elever i at de
er enige (09). Når neste spørsmål kommer, er
det Morten som glemmer seg (11). Men heller
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ikke han får tur. Beskjeden er klar – «rekk opp
hånda». Morten har hånda oppe, men han sier
altså svaret høyt. Den underliggende meningen
er egentlig «ikke snakk». Etter denne påminnelsen blir det færre forstyrrelser. Flere elever
gir uttrykk for at de har lyst til å svare (19, 23),
men klarer å la være å røpe svaret. Vi kan legge
merke til Evas sukk til slutt (30). Forklaringen
på hvorfor hun sukker tungt, er at Eva mener
det er urettferdig at hun ikke har fått svare.
Hun har gjort akkurat det læreren har bedt
elevene om å gjøre, uten at det har gitt noe
resultat for hennes del.
Som vi ser, er elevene i stand til å etablere en
overensstemmende samhandling med læreren.
De innfrir de kognitive kravene. De svarer som
forventet, og mange viser ved hånds-opprekking at de mer enn gjerne mer vil svare. Organiseringen ligger her nær opp til Nystrands
monologiske samtaleform, hvor læreboka er
utgangspunkt for samtalen, og hvor læreren
har mest taletid. Det skjer heller ikke ’opptak’
av elevsvarene.
Denne spørsmålsformen er vanlig når læreren ønsker å kontrollere hva elevene har forstått av det hun har gjennomgått. Det er viktig
at elevene lærer seg fakta om tallet femten. Ved
å legge vekt på at ingen må svare før de blir
spurt, forsøker læreren å holde klassen samlet
om det faglige emnet som er på dagsordenen,
fordele ordet så rettferdig som mulig og gi alle
elever en viss tid til å tenke seg om.
Fra elevenes synspunkt er dette samtalemønsteret ikke like enkelt å forholde seg til.
Her er det åpne og skjulte regler i samtalen.
Uttalte regler er utsagn som «rekk opp hånda».
Det er klar melding som minner elevene på at
da skal de rekke opp hånda som tegn på at
de vet svaret. De skal heller ikke si noe høyt.
Det er læreren som bestemmer hvem som skal
snakke, og når elevene kan snakke. De skjulte
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reglene kan virke tvetydige og ugjennomtrengelige fra elevenes synsvinkel. En grunn til
det er at det varierer hvordan læreren reagerer
på elevinnspill som kommer utenom talelisten. Tor som uttrykker verbalt at han vet, blir
avvist. Mortens innspill hvor han sier svaret,
blir kommentert med «rekk opp hånda». Det
å kunne løse oppgaven får dermed ikke førsteprioritet. Læreren gir gjentatte ganger beskjed
om at elevene skal rekke opp hånda. Men for
noen elever virker ikke det helt rettferdig. Eva
har holdt hånda konstant oppe over en lang
periode, men uten å bli den utvalgte til å svare.
Det er sjelden at elever går inn i åpne forhandlinger med læreren om retten til å tale, slik Eva
gjør. De ﬂeste elevene ser ut til å akseptere situasjonen som den er. For læreren kan utsagnet
til Eva være en nyttig påminnelse om hvordan
elevene opplever situasjonen.
For disse unge elevene kan det faglige budskapet forstyrres siden de må konsentrere seg
så sterkt om de sosiale reglene som gjelder.
Elevene har ennå ikke lært å lese signaler for
når selvvalgte initiativ er velkomne. De må på
den ene siden være på offensiven faglig sett,
men legge demper på sine impulsive handlinger på den andre. Jo strammere strukturen er,
jo mindre brudd i strukturen aksepteres.
Sammen om svaret

Neste utdrag er fra februar i den samme klassen. Læreren har fortalt at hun skal invitere
gjester til middag hvor hun vil servere pasta.
Hun har tidligere vist forholdet mellom pasta
og vann for to porsjoner på tavla.
01. L. Ja da skulle jeg lage / jeg skulle lage pasta
til seks personer / er det noen som kan er
det noen som // da måtte jeg regne for å
ﬁnne ut det hvor mange kopper for eksempel med pasta var jeg nødt til å ta da? Jeg
skulle ha / skulle for eksempel ha pasta /
tangenten 3/2004

ikke bare til de to (TEGNER FIRE MENNESKER TIL PÅ TAVLA) / Grete?
02. Espen: Jeg vet det!
03. Grete: Hm /
04. L. Hvis jeg tar ﬁre kopper med pasta her /
er dere enig i det?
05. Elever: Ja
06. L: Når jeg skal lage til to personer så måtte
jeg ha to kopper med pasta
07. Grete: Du må ha ﬁre til
08. L: Det må vi / hvor mange kopper til med
pasta må vi [ta
09. Flere elever: [ﬁre ﬁre!
10. L: Hvor mange kopper må jeg ha alt i alt
med pasta?
11. Elever. Åhåhåh!(VINKER MED HENDENE)
12. L: Inger?
13. Inger: Seks
14. L: Seks / det var riktig / det måtte jeg ha
jeg måtte ha seks kopper det var litt vanskelig å regne ut da // hvor mange kopper
med vann måtte jeg ta? // Her hadde jeg
to kopper med pasta og så hadde jeg seks
kopper med vann (PEKER PÅ TAVLA)
og her er det seks kopper med pasta hvor
mange kopper med vann må jeg ha da?
15. Elever: Å åh!
16. L: Hva tror du Kari?
17. Kari: Atten
18. L: Hvordan kom du på det da?
19. Kari: Ikke sant / tre pluss tre er seks og da
blir det // tre / kopper vann på en pasta
20. L: Akkurat / sånn tenkte du / var / er /dere
enige i at det var atten kopper vann vi
måtte ha eller ?
21. Elever: Jaaa!
Vi ser her den samme strukturen som i første
utdraget. Elevene bryter også inn her (02), men
i langt mindre grad enn i det første utdraget.
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De er ivrige etter å svare og kommer med kollektive utrop (09, 11, 15). Læreren trenger ikke
å minne dem om å rekke opp hånda. Forholdet
mellom lærer og elever har blitt mer etablert i
de månedene som er gått siden oktober. Elevene er mer fortrolige med regler for samhandling i undervisningen. Det virker som både
lærer og elever er tryggere på hva de kan tillate hverandre. Læreren stiller et spørsmål (18)
hvor Kari får anledning til å fortelle klassen
hvordan hun ’kom på det’. Læreren kontrollerer om de andre elevene er enige i Karis resonnement, og som vi ser, er det unison enighet
her. Vi vet ikke om de andre elevene forstod
Karis løsning, men læreren lar dette stå som en
fullgod forklaring i denne omgang.
I det siste utdraget er matematikk knyttet til
dagliglivet på en måte som elevene kjenner seg
igjen i. En grunn til at elever ﬁnner løsning på
et for dem vanskelig problem, er at de kan leve
seg inn i situasjonen. Hensikten med å ﬁnne et
svar er å hjelpe læreren. Elevene kan se at det
er viktig å kunne beregne hvor mye pasta og
vann en trenger i en middag ut fra hvor mange
personer som skal spise maten.
I begge utdragene inviteres elevene til å
bidra til meningsinnholdet gjennom lærerens
spørsmål. Læreren støtter opp enten ved å
bekrefte elevsvar eller ved å be om forklaring.
Begge former fungerer som støtte (’scaffolding’) i læreprosessen ifølge Roehler og Cantlon (1997). Elevene får anledning til å uttrykke
hva de vet ut fra sin forståelse. Det er imidlertid en liten forskjell mellom samtalemønsteret
i første og andre utdrag som gir elevene ulike
roller i meningsdannelsen. Som vi så, mente
både Nystrand og Wells at en viktig kvalitet
ved samtaler mellom lærer og elev var om læreren utvidet elevsvaret og bygde videre på dette.
I det andre utdraget ser vi en form for ’opptak’
ved at Kari får forklare for de andre elevene
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hvordan hun kom fram til sitt svar.
Er elevene en ubrukt ressurs?

Disse to utdragene viser noen av de kommunikative betingelsene som både lærer og elever
står overfor i undervisningssamtalen.
Når samtalen har et monologisk preg, blir
søkelyset rettet mot at kunnskapen skal overføres til elevene. Dette kan være viktig for
eksempel i innlæring av fakta og for å presisere begreper som elevene skal bruke. For elevenes del er utfordringen å gjenskape tidligere
kunnskap og forsøke å ﬁnne ut hva læreren
vil fram til. Ofte kan slik interaksjon få noe
heseblesende over seg, og det oppstår konkurranse elevene imellom om å komme først på
banen. I jakten på svaret kan interaksjonen
noen ganger minne om en ren gjettekonkurranse. Den kommunikative kompetansen som
samtalemønsteret forutsetter, er at man hele
tiden må holde konsentrasjonen oppe og legge
bånd på lysten til å si svaret.
Elevene ser ut til å like slike samtalesekvenser hvor spørsmål og svar følger tett på
hverandre. Siden denne formen ofte benyttes for å kontrollere hva elevene har forstått,
er de faglige kravene gjerne overkommelige.
En annen grunn til at den ofte benyttes, er
ifølge Doyle (1986) at undervisning hvor det
ikke stilles store og komplekse krav til elevene
som for eksempel krav om at de skal diskutere
og uttrykke hvordan de har funnet løsninger,
virker disiplinerende. Det medfører at både
elever og lærer ubevisst henfaller til å redusere
de kognitive kravene, da dette er mest behagelig for begge parter. Elever oppfører seg bedre
når oppgavene er lette og rett fram, noe som
igjen fører til at læreren velger å presentere lette
og rettfram oppgaver. Slik blir dette en del av
den didaktiske kontrakten dem i mellom.
Den dialogiske samtaleformen krever utdy3/2004
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ping og språklig bearbeiding av den som skal
lære. Når læreren spør autentiske spørsmål
og ber om forklaringer fra elevene, oppmuntres individuelle tolkninger og disse igjen kan
undersøkes, bearbeides og revideres. Når læreren støtter elevene i å forklare hvordan de har
tenkt, beskrive hva de har gjort og møte noe
som er komplekst og vanskelig, blir de utfordret intellektuelt. Mer langvarig diskusjon
omkring en løsning verdsetter elevene som
viktige deltakere i kunnskapsutviklingen og
kan stimulere tenkning på en annen måte enn
det å bare gi et kort svar. Dette setter andre
krav både til den som snakker og de som lytter.
Det forutsetter at lærer og elever er trygge på
hverandre, og at det er lov å prøve og å feile i
klasserommet.
Elever i andre klasse har ofte begrenset med
vokabular for å delta i problemløsende aktiviteter hvor de skal forklare og begrunne hvordan
de tenker. Læreren må derfor balansere utfordringene slik at disse ikke virker uoverkommelige for elevene. Læreren må vise dem gjennom
egne handlinger hvordan dette kan gjøres. Det
kan oppleves frustrerende å bli konfrontert
med forklarende spørsmål hvis man mangler
både uttrykksmåtene og begrepene som trengs.
Stadig bruk av forklarende spørsmål kan også
virke påtrengende og være slitsomt for elevene å
forholde seg til. Samtidig kan en få inntrykk av
at elevene i mange sammenhenger er en ubrukt
ressurs i undervisningen. Elever på småskoletrinnet har som oftest stor tro på hva de selv
mestrer og er svært optimistiske i forhold til
hva de er i stand til å lære i matematikk. De
vil så gjerne bidra bare de får sjansen. Lærerens oppgave blir ikke bare å kontrollere hva
elevene kan, men å vise en genuin interessere
for hva elevene mener og forstår i matematikk.
Elevene trenger å få rom for å bruke språket og
kommunisere i matematikktimene slik læretangenten 3/2004

planen anbefaler. Den viktigste grunnen til å gi
elevene større utfordringer, er kanskje det som
Nystrand (1997) skriver:
«When teachers ask questions about what
students are thinking, and when they ask
questions about students’ previous answers,
they promote fundamental expectations
for learning by seriously treating students
as thinkers, that is, by indicating that what
students think is important and worth examining,» (s. 28).
Noter
1

2

/ = Kort pause: < 2 sek
// = Lang pause: > 2 sek
Overlappende tale: [
Ord med spesielt trykk: Kursiv
Utrop: !
Spørrende tonefall: ?
Aktivitet som ikke kommer verbalt til uttrykk, er
skrevet i parentes
Begrepet ’den didaktiske kontrakten’ skriver
seg fra den franske fagdidaktikeren Brousseau
og kan forstås som et undervisningsprinsipp.
Kontrakten settes opp mellom lærer og elev.
Den inneholder hva som skal læres og hvordan det skal læres. Det forventes at begge
parter holder seg til kontrakten. Omtales også i
Mellin-Olsen 1989.

Kilder
Arzt, A.F. & Armour-Thomas, E. (1992): Development of cognitive-metacognitive framework
for protocol analysis of mathematical problem
solving. I. Cognition and Instruction, Vol. 9,
137-175
Aukrust, V.G. (2001): Klassromssamtaler, deltakerstrukturer og læring. I Dysthe, O. (red): Dialog,
samspel og læring, Oslo: Abstrakt forlag
Mehan, H. (1979): Learning lessons: Social Organization in the Classroom, Cambridge: Harvard
University Press
(fortsettes side 37)
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Svein Anders Heggem

Store jenter som lærere for
mindre jenter som i sin tur …
Et lite Minerva-prosjekt mellom to klasser
på Tingsaker skole. En kort omtale og antydninger om matematikken som kanskje kan gi
andre litt inspirasjon?
«Åhh, nå skjønner jeg hvorfor ¼ er det samme
som 3/12.» Et begeistret utbrudd fra en jente
i 10. klasse som nettopp har delt opp en bolledeig-pølse på bordet foran seg. Først i 4 like
deler og deretter hver del i ytterligere 3 like
deler. Oppskriften var til 12 hveteboller og
hvert lag doblet oppskriften.
Et slikt utbrudd fra en elev som oppdager noen sammenhenger og kommer med et
litt begeistret utrop, er ikke det mest gjennomgående trekk i matematikktimene selv
om det forekommer. Men i disse matematikk- og heimkunnskapstimene forekom slike
begeistede små utrop hyppigere enn ellers.
Jeg var i forrige skoleår klassestyrer for en
10. klasse hvor noen av mine elever, jentene,
gikk inn i et samarbeid med skolens 4.-klasse.
Deres rolle ble å være mentorer for de yngre
jentene.
Svein Anders Heggem arbeider ved
Tingsaker skole, 4780 Brekkestø
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Vi startet opp med et bakeforløp først: Vi
fant en bolleoppskrift (I oppskrifter ﬁnnes
både brøk og desimaltall og det er nyttig for
alle å se sammenhenger). Hver gruppe doblet,
la så sammen for alle gruppene, planla innkjøp, gjettet og gjorde prisoverslag, innhentet
nøyaktige priser og vurderte disse og gikk så
og handlet inn varene («Lange fri» kan gjerne
brukes).
Selve økta på kjøkkenet forberedte jeg
sammen med elevene i 10. klasse slik at de
ﬁkk praktisk hjelp såvel som veiledning for å
kunne trekke frem og utnytte matematikken
som lå naturlig i opplegget overfor jentene på
småskoletrinnet. Det kunne være slikt som å
måle opp volum av mel, melk etc, veie ulike
ingredienser med samme volum, snakke om
3/2004
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forskjeller på volum og vekt, kjenne og vurdere etc, doble målene eller halvere. Et fullt
mål (halvlitersmål) er bare ½ liter … ¼ liter,
hvor mange desiliter er det? Halvere. Et eple
kan være et greit anskuelsesmiddel … dele i to
… så i ﬁre … så en gang til. To slike 8-deler er
det samme som … Og ikke å forglemme: Hvor
mye er 6/4? Dette er greit å gjøre i små grupper mens deigen hever eller bollene er i ovnen.
Epler er også lett å få tak i gratis i september.

10. klassingene måtte klargjøre egne tanker
og ﬁkk da en og annen aha-opplevelse selv:
Oppskriften var altså til 12 boller. Den dobbelte gir da …? Lage ei pølse av deigen og dele
deig-pølsa først i 2 …, så i 4 … så ny deling.
2 av disse delene er da det samme som …? Hva
med 4 av disse?
De ferdige bollene ut av ovnen: 4 partier har
nå bakt 24 boller hver … det gir tilsammen?
Elevene har tenkt ulikt og man får frem ulike
hoderegningstrategier. Elevene må forklare
hvordan de tenker for hverandre og dermed
lærer noen noe nytt utover å ﬁnne svaret. En
elev sa: «Jeg tenkte 25 + 25 + 25 + 25 … og
det er hundre! Da visste jeg at jeg hadde telt
4 boller for mye … altså blir det 96 boller.»
Jeg spurte elevene hva som ville være den
mest rettferdig fordelingen av bollene. Ville de
dele alle bollene likt på alle elevene, også de
som ikke hadde vært med og bake?
Det er vel unødvendig å fortelle at en slik
tangenten 3/2004

diskusjon engasjerer, spesielt med duften av
nybakte boller som fyller rommet og bollesultne elever …
– «Nei, de andre kan få en hver så deler vi
på kjøkkenet resten!»
Tiden var ikke den riktige til å ta opp tunge
etiske problemstillinger, så jeg spurte heller:
– «Hvor mange har vi brukt da? Hvor
mange har vi igjen? Hvor mange mennesker
er vi her? Hvor mange blir det på hver? Blir det
boller til overs, altså en rest …?»
Det er jo oftest en og annen svært oppvakt
elev, så jeg sa til en kjapp 4. klassing:
– «Nå skal du lære noe nytt. De ﬂeste elever
begynner som regel ikke med dette før de er
blitt litt eldre … 50 % er et annet ord for halvparten og da er 100 % et ord for alt eller alle.
(Tror du andre elever nå ble interessert?) Når
du nå har fått 4 boller på tallerkenen din, hvor
mange er 50%?»
– «Men, lærer, er da en bolle 25 %?»
Etter en liten stund ved bordet:
– «Nå har jeg spist 25 % … og nå har jeg
spist 50 %. Nå har jeg spist 75 %, og nå er jeg
mett! Og så har jeg drukket nesten halvparten
av safta mi, altså 50 %.»
– «Hva gjør du med de siste 25 % av bollene
27

dine da?»
Etter en liten tenkepause kom det:
– «Jeg tror jeg tar de med hjem til mi mor
for hun har ikke peiling på matte!»
Utpå våren forberedte jentene et enkelt kurs
for jentene i 4. klasse i Excel (regneark). Det
var en ﬁn motivering for 10. klassingene for å
repetere de helt grunnleggende ting. Min tipsog momentliste til jentene i 10 klasse for et slikt
undervisningsforløp var som følger:
NB! La elevene på 4. trinn få gjøre alle ting du
viser selv også. Det er viktig. Ta steg for steg,
det er ikke viktig å komme gjennom alt. Dette
er bare en første innføring for at dine elever
skal forstå idéen med regnearket:
– Vise først hvordan man kommer inn på
Excel. Husk at eleven/-e må gjøre selv!
– Hver celle har et navn, en celle-referanse.
Gi eksempler. Husk at 4.-klassingen også
må gjøre …!
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– Vise tallrekker:
1, 2, 3, …
10, 20, 30, …
1, 1, 2, 3, 5, 8, … (Fibonaccis tallrekke)
– Presentere begrepet: Relativ kopiering.
– Sette opp en oversikt over jentene på
gruppa. Gi alle tenkte (ﬁktive) sparebeløp
for hver måned.
– Månedsoversikt/saldo nedover(vertikalt).
’Sigma-tegnet’. Regnearkets forslag. Trykk
’enter’ for å bekrefte. Månedene står bortover (horisontalt).
– Forandre et beløp og registre hva som
skjer. Flere eksemler.
– Ekstra-oppgave: Sparebeløp. Rente med
4 % p.a. Rentes-rente/ årlig vekst.
Da jentene i 4. klasse hadde hatt sin skolering,
ﬁkk de i oppgave å lære opp guttene i klassen.
Det var svært vellykket og ga jentene økt tro
på seg selv. Det var mange stolte ansikter å se
i de dagene.
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Harald Totland

Evighetskalender i hodet
Lyst til å bli et kalendergeni? Å regne ut ukedagen til en vilkårlig dato i et hvilket som
helst år er lettere enn man kanskje skulle tro.
Med noe trening og et kaldt hode er det fullt
mulig å klare dette i løpet av, la oss si, 15 sekunder. Her presenterer jeg en metode som
gjør dette mulig. Det er ikke nødvendig med
verken eksepsjonelt god hukommelse eller
lange, kompliserte beregninger. Av hukommelsen kreves det at man kan lære seg 25 siffer,
at man har god kjennskap til 7-gangen (bare
den lille), og at man har kontroll over når det
er skuddår. Det som skal til av regning er bare
å legge sammen fem heltall. Disse heltallene
er dessuten små, de ﬂeste énsifrede. Her presenteres metoden som forteller hvilke fem tall
dette er.1
Til slutt i artikkelen presenteres en eksplisitt
kalenderformel som er svært praktisk i bruk på
en programmerbar kalkulator. Begrunnelse for
både hoderegningsformelen og kalkulatorformelen er gitt i egne avsnitt.

Harald Totland arbeider ved Sjøkrigsskolen i
Bergen, harald.totland@sksk.mil.no
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Hoderegningsformelen

Utgangspunktet er dag D i måned M i et
bestemt år, som deles opp i hundreår H, tiår T
og enkeltår Å. For f.eks. 24.12.1987 er D = 24,
M = 12, H = 19, T= 8 og Å = 7. Fra disse 5 tallene får vi 5 nye tall d, m, h, t og å, som skal
adderes. Sammenhengen mellom tallene D,
M, H, T, Å og d, m, h, t, å beskrives senere.
Summen u = d + m + h + t + å kalles ukedagtallet og forteller oss hvilken ukedag den
angitte datoen faller på eller falt på.
Ukedagtallene 0, 7, 14, 21, … (dvs. tallene i
7-gangen) svarer til søndag; ukedagtallene 1,
8, 15, 22, … (dvs. tallene én over 7-gangen) gir
mandag, osv. Ukedagtallet 19 svarer f.eks. til
fredag, siden 19 ligger 5 over et tall i 7-gangen
(19 = 14 + 5) og ukedag nummer 5 er fredag.
Når det gjelder ukedagtallet, er vi altså bare
interessert i tallets plassering i forhold til
7-gangen (mao. resten ved divisjon av u med 7).
Ukedagtallet 19 er altså likeverdig med ukedagtallet 5. Vi sier at 19 tilsvarer 5 og skriver 19 ∫ 5
(som en forenklet skrivemåte av det mer presise
19 ∫ 5 (mod 7).
La oss så se på hvordan vi, for en gitt dato
D.M.HTÅ, kommer fram til de fem tallene d,
m, h, t, og å som til slutt skal adderes. Vi må
kjenne skuddårsfordelingen: I den julianske
29

M
m

jan
6

feb
2

mars
2

april
5

mai
0

juni
3

juli
5

aug
1

sep
4

okt
6

nov
2

des
4

Tabell 1

kalenderen, som i Norge ble brukt fram til år
17002, er det skuddår i alle år der årstallet er
delelig med 4. I den gregorianske kalenderen,
som vi bruker i dag, er det nesten det samme,
bortsett fra at skuddårsdagen faller bort i år der
årstallet er delelig med 100 men ikke med 400,
altså i årene 1700, 1800, 1900, 2100 osv. (2000
var derimot skuddår).
– Tallet d er vanligvis det samme som D.
Unntaket er i januar og februar i skuddår,
da må man trekke fra 1. I eksempelet vårt
med den 24.12.1987 er d = 24.
– Tallet m er et siffer mellom 0 og 6, ett for
hver måned M. Disse tolv sifrene er gitt i
tabell 1 og må huskes. For den 24.12.1987
er m = 4.
– Tallet h er gitt ved tabellen
H
h

20 19 18 17
0
1
3
5

Den gregorianske kalenderen gjentar seg
selv etter 400 år, (slik at f.eks. årene 1765
og 2165 har samme kalender), derfor er h
= 5 når H = 21, h = 3 når H = 22 osv. For
den 24.12.1987 gir tabellen h = 1.
I den julianske kalenderen er h alltid lik
5 – H (se eksemplene på neste side).
– Tallet t er et siffer mellom 0 og 6, ett for
hvert tiår T. Disse ti sifrene er gitt i tabellen
T
t

0
0

1
5

2
4

3
2

4
1

5
6

6
5

7
3

8
2

9
0

For størst mulig tempo bør også disse
memoreres. (Det første og siste er null, så
i praksis blir det bare 8 siffer.) Men t kan
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også regnes ut etter formelen t = 2T (+3
når T er oddetall). For f.eks. T = 2 er t =
2T = 2 · 2 = 4, mens for T = 3 er t = 2T +
3 = 2 · 3 + 3 = 9 (ifølge tabellen er t = 2,
men siden 9 og 2 har samme forskyvning i
forhold til 7-gangen, er 9 og 2 likeverdige).
For den 24.12.1987 gir tabellen t = 2; formelen gir t = 2T =2 · 8 = 16 = 14 + 2 ∫ 2.
– Tallet å er lik Å pluss antall skuddår så
langt i tiåret, men ikke medregnet det
nullte året i tiåret (kort: å = Å + 0/1/2).
Når Å er 0 eller 1, er altså å = Å. For
større Å må vi skille mellom partalls- og
oddetallstiår, siden å gjør et ekstra hopp
ved skuddår. Hvis T er oddetall, er det
skuddår når Å er 2 eller 6, og da vil f.eks.
Å = 2 gi å = 3. Hvis T er partall, er det
skuddår når Å er 4 eller 8 (eller 0), og da
vil Å = 2 gi å = 2. (Eksplisitt er altså de ti
tallene for å 0, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 når
T er oddetall, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 når
T er partall.) For den 24.12.1987 er å = 7 +
1 = 8 (som er likeverdig med 1).
Ukedagtallet for den 24.12.1987 er dermed
u = d + m + h + t + å = 24 + 4 + 1 + 2 (7
+ 1) = 39 ∫ 4 (siden 39 ligger 4 over tallet
35 i 7-gangen), som betyr at i 1987 var
julaften på en torsdag.
Sammenfattende har vi i rammen (ﬁgur 1) en
formel for ukedagen til datoen D.M.HTÅ.
Det lønner seg ikke å vente med å summere
d, m, h, t og å helt til man har kommet fram til
alle 5 tallene, for da må man huske dem underveis. Det mest effektive er å addere tallene
fortløpende. Tankeprosessen kan framstilles
3/2004
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Ukedagen til datoen D.M.HTÅ er gitt ved
ukedagtallet
u=d+m+h+t+å
der
d = D (–1 i januar og februar i skuddår)
m = 6, 2, 2, 5, 0, 3, 5, 1, 4, 6, 2, 4 for M = 1,
2, …, 12
h = 0, 1, 3, 5 / h = 5 – H for H = 20, 19, 18,
17 gregoriansk / juliansk
t = 0, 5, 4, 2, 1, 6, 5, 3, 2, 0 ∫ 2T (+ 3 når T er
oddetall) for T = 0, 1, …, 9
å = Å + antall skuddår etter år 0 i tiåret til og
med det aktuelle året

Figur 1

som i ﬁgur 2, med utgangspunkt i eksempelet
24.12.1987.
Flere eksempler

17. mai 1814: u = 17 + 0 + 3 + 5 + (4 + 1) =
30 ∫ 2 Æ tirsdag
31. desember 1999: u = 31 + 4 + 1 + 0 + (9 + 2)
= 47 ∫ 5 Æ fredag
1. januar 2000:
u = (1 – 1) + 6 + 0 + 0 + 0= 6 Æ lørdag
1. februar 2003:
u = 1 + 2 + 0 + 0 + 3 = 6 Æ lørdag
3. januar 2100:
u = 3 + 6 + 5 + 0 + 0 = 14 ∫ 0 Æ søndag
1. mai 1500: u = 1 + 0 + (5 – 15) + 0 + 0 = –9
= –14 + 5 ∫ 5 Æ fredag
12. oktober 1492: u = 12 + 6 + (5 – 14) + 0
+(2 + 1) = 12 ∫ 5 Æ fredag
Kommentarer

1) Det største ukedagtallet man kan ende opp
med, er 59; f.eks. gir den 31.1.1759 at u = 31 +
6 + 5 + 6 + (9 + 2) =59 ∫ 3 (siden 59 = 56 + 3),
altså onsdag. Man klarer seg derfor alltid med
de av tallene i den lille 7-gangen som er mindre
enn 60. (Man kan klare seg med enda mindre
tangenten 3/2004

24. des 19

8

7

24
+4
28
+1
29
+2
31
+ (7 + 1)
39
= 35 + 4
4 (torsdag)
Figur 2

tall: Når D > 6, kan man bytte ut D med et
likeverdig tall mellom 0 og 6. I eksempelet med
den 24.12.1987 kunne man istedenfor d = 24
bruke d = 3 (siden 24 ∫ 3) for dermed å få et
mindre ukedagtall.)
2) Tallet d er lik D for omtrent 96 % av alle
datoer, men i omtrent 1 av 24 tilfeller må man
altså trekke fra 1. Denne korreksjonen, –1,
er av praktiske hensyn puttet inn i formelen
sammen med tallet d, men den kunne like
gjerne vært inkorporert i f.eks. tallet m.
3) Praktisk nok er h = 0 i hele det nylig påbegynte århundret. (Beklager, lesere i fremtidige
århundrer.)
Forklaring av hoderegningsformelen

Vi kan betrakte mai i år 2000 som utgangspunkt for denne formelen. Her er m = 0, h = 0,
t = 0 og å = 0, så u = d = D. Den 1. var altså en
mandag, den 2. en tirsdag osv. Mai måned har
31 dager, så 1. juni kommer alltid 4 uker og 3
dager etter 1. mai, dvs. 3 ukedager senere, og
dette gjenspeiles i at m = 3 for juni. (Den 1.
juni 2000 var altså en torsdag.) Slik er det også
med de andre månedssifferne, som sørger for
riktig forskyvning for de andre månedene.
31
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1
ug = mod  D + {0, 3, 2, 5, 0, 3, 5, 1, 4, 6, 2, 4}M +  45 Y −  M3+1   +  254  100
Y −  M3+1    , 7 

  
  


(

(

)

uj = mod D + {5, 1, 0, 3, 5, 1, 3, 6, 2, 4, 0, 2}M +  45 Y −  M3+1   , 7



)

Ramme 3

Den 1. mai 2001 kommer 365 dager etter 1.
mai 2000 (det hadde vært 366 hvis skuddårsdagen hadde vært imellom), og siden 365 dager
er lik 52 uker og én dag, kommer den 1. mai
2001 én ukedag senere (altså på en tirsdag).
Dette tar variabelen å seg av ved å øke med 1.
(Problematikken med skuddår er tatt hånd om
ved det ekstra hoppet til variabelen å og ved
korreksjonen –1 i januar og februar.)
På samme måte svarer t og h til den regelmessige kalenderforskyvningen ved overgang mellom henholdsvis tiår og hundreår.
For eksempel er 1. mai 2010 forskjøvet med
10 + 2 = 12 ukedager i forhold til 1. mai 2000
(10 på grunn av den vanlige årlige forskyvningen, og 2 ekstra på grunn av de to skuddårsdagene imellom), og siden 12 dager er det samme
som én uke og 5 dager, er t = 5 når T = 1. (Den
1. mai 2010 er altså en lørdag.)

stemmer. En annen mulighet er å bruke en av
formlene i [1], [3] eller [5]. Men man kan også
selv skrive og lagre en funksjon på f.eks. en
programmerbar kalkulator. Det mest brukervennlige er en funksjon der man slipper å dele
opp årstallet i tre, altså en funksjon av dag D,
måned M og år Y.
Formlene i ramme 3, som blir begrunnet i
siste avsnitt, gir ukedagtallet som funksjon av
dag, måned og år i henholdsvis den gregorianske og julianske kalender.
Det andre leddet på høyre side av formelen gir siffer nummer M fra listen. Hakeparenteser rundt et uttrykk betyr heltallsverdien
av det: [x] gir det største heltall mindre eller
lik x (denne funksjonen kan også hete int(x)
eller ﬂoor(x)). Hvis man ikke har tilgang til
mod-funksjonen, kan den uttrykkes ved hjelp
av heltallsfunksjonen slik:
mod(n, 7) = n – [n/7]7.

Evighetskalender på kalkulator

Vil man kontrollere resultatet, er det ﬂere
muligheter. Man kan bruke kalenderhjulet på
matemania på internett [6] (den gjelder for
200 år), eller gå til et internettsted som viser
kalenderen for et valgt år (f.eks. [7], hvor man
kan velge år fra 1 til 3999) og stole på at den

Ukedagfunksjonene u g og u j leverer et ukedagtall mellom 0 og 6. Om ønskelig kan man
la kalkulatoren bruke ukedagtallet til å plukke
ut den riktige ukedagen fra en liste, slik at kalkulatoren serverer f.eks. svaret ’torsdag’ istedenfor bare tallet 4.


u = D + {0, 3, 2, 5, 0, 3, 5, 1, 4, 6, 2, 4}M +  45 Y ′ − 


3
4

1
 100
Y ′
2

(greegoriansk)
(juliansk)

Ramme 4
32
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Forklaring av kalkulatorformelen

Utgangspunktet for funksjonene ovenfor er
formelen for ukedagtallet (i ramme 4), der
Y ′ = Y − δ M1 − δ M2
(som betyr at Y’ = Y – 1 når M er 1 eller 2,
ellers Y’ = Y).
Listen med de tolv sifrene sørger for den
riktige forskyvningen mellom de forskjellige
månedene i året. Tallene for januar og februar
stemmer imidlertid ikke overens med tallet m
i hoderegningsformelen. Det skyldes at januar
og februar i denne formelen blir behandlet som
om det skulle være de to siste månedene i fjoråret. (Den ekstra forskyvningen i forbindelse
med skuddårsdagen kommer dermed helt til
slutt i året, dvs. samtidig med den årlige forskyvningen.) Dette forklarer hvorfor årstallet Y
i formelen3 erstattes av Y – 1 når M er 1 eller 2.
I formelen i forrige avsnitt er dette uttrykt ved
hjelp av heltallsfunksjonen som Y −  M3+1  .
Leddet  45 Y ′ øker med 1 for hver gang Y’
øker med 1, bortsett fra når Y’ er delelig med
4; da øker det med 2. Dette leddet tar seg altså
av den årlige forskyvningen og den ekstra
forskyvningen hver skuddårsdag. Men i den
gregorianske kalenderen faller skuddårsdagen
bort i de hele hundreårene som ikke er delelig med 400. Dette må det korrigeres for ved å
trekke fra 1 i disse årene, og det sørger det siste
1
Y ′ gir hundreåret,
leddet for: Uttrykket  100
3 1
og 4  100 Y ′ øker med 1 i 3 av 4 tilfeller hvor
hundreåret skifter. Uttrykket av typen x gir
det minste heltall som er større enn eller lik
x (og heter også ceiling(x)), men i formelen
i forrige avsnitt er sisteleddet skrevet om ved
hjelp av den vanligere heltallsfunksjonen [x].
Tallet 2 i formelen for den julianske kalenderen
er i den innrammede formelen inkorporert i
listen.

tangenten 3/2004

Selv om tallet u ovenfor svarer til riktig
ukedag, er u vanligvis mye større enn det
tilsvarende ukedagtallet fra hoderegningsformelen (f.eks. gir 24.12.1987 at u = 2496 =
356 · 7 + 4 ∫ 4). Vi bruker derfor funksjonen
mod(n, 7), som gir et likeverdig heltall mellom
0 og 6.
Gevinst

Dersom du har tålmodighet til å lære deg
hoderegningsformelen, vil din innsats krones
med forbløffelse og beundring i selskapslivet.
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Caspar, 2002; kapittel 4.
[2] C. Kirfel, Den evige kalender, del 1, Tangenten
5 (1994), nr. 4, s. 28–37.
[3] C. Kirfel, Den evige kalender, del 2, Tangenten
6 (1995), nr. 1, s. 13–18.
[4] C. Kirfel, Den evige kalender, del 3, Tangenten
6 (1995), nr. 2, s. 37–44.
[5] K. Tvete, Tallære, Caspar, 3. utgave 1993;
s. 136–142.
[6] www.matemania.no
[7] www.timeanddate.com/norsk/kalender.html

Noter
1

2
3

Kalenderformler ﬁnnes i ﬂere varianter, og i
de ﬂeste er det færre siffer å huske enn i min
og unødvendig med kjennskap til skuddårsfordelingen (se f.eks. [1], [3]–[6]). Til gjengjeld
er det nødvendig å dividere i utregningen, og
de involverte tallene er større. Dette gjør det
vanskeligere å utføre utregningen fort i hodet.
Mer om overgangen fra den julianske til den
gregorianske kalenderen i f.eks. [1], [2], [6].
Man får en enda kortere formel hvis også
månedens nummer M erstattes: Med M’ = 1 i
mars, M’ = 2 i april osv. kan listene {0, 3, 2 …}
og {5, 1, 0 …} uttrykkes kompakt som henholdsvis [(13M’ – 1)/5] og [(13M’ – 11)/5].
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Arne Kåre Topphol

Fredag 13. no igjen!
I 2004 er det fredag 13. i februar og august.
I 2005 derimot, dukkar denne ulukkedatoen
opp i januar og oktober.
Kor ofte er det eigentleg fredag den 13.? Er
det fredag 13. kvart år eller er det mogleg å ha
eit år heilt utan fredag 13.? Kalle hadde fødselsdag fredag 13. februar i år (2004), kor mange
år er det til neste gong? Er det like mange år
mellom kvar gong?
Desse og liknande spørsmål vert drøfta i
denne artikkelen.
Matematisk kjem vi inn på det området av
tallæra som vert kalla kongruensar og restklasser. For å gjere stoffet lett tilgjengeleg har
eg valt å ikkje bruke den formalismen som er
utvikla på dette området.
Månadane, med unntak av dei ﬂeste februarar, har ei lengd som ikkje går opp i eit heilt tal
veker. Den 13. ﬂyttar seg dermed i veka frå ein
månad til den neste. I januar er det 31 dagar.
Dette er ﬁre veker og tre dagar. Frå januar til
februar ﬂyttar altså den 13. seg med tre dagar
utover i veka. Dersom 13. januar er ein tysdag,
som det var i 2004, vert det altså fredag 13. i
Arne Kåre Topphol arbeider ved Høgskulen i
Volda, arnekare.topphol@hivolda.no
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februar. Februar er som oftast 28 dagar lang,
nøyaktig ﬁre veker. Det vert ikkje forandring
frå februar til mars. I skotår er februar 29
dagar. Ein dags ﬂytting frå februar til mars
altså. Frå januar til mars får vi då totalt ei ﬂytting på 3 + 1 = 4 dagar. Tysdag 13. januar gir
dermed laurdag 13. mars. Kontroller gjerne
mot kallendaren for 2004.
Slik ﬂyttar den 13. seg rundt på vekedagane
ut gjennom året. Tabell 1 viser korleis dette ser
ut i høvesvis skotår og normalår. Det er her
verdt å merke seg at når vi t.d. i normalår går
frå april til mai, får vi ei ﬂytting i forhold til
januar på 6 + 2 = 8 medan det i tabellen står
1. Dette kjem av at 8 dagar er det same som ei
heil veke og ein dag. Nettoﬂyttinga vert altså
ein dag.
Den interessante kollonna er den som viser
datoﬂytting i forhold til januar. Når vi i skotår
har 0 i denne kollonna både for april og juli
viser det at januar, april og juli er ”like”. Datoane fell på same vekedagar i desse tre månadane, med unntak av 31. som vi ikkje har i
april. Har vi i eit skotår fredag 13. i januar, får
vi det altså i april og juli også. I det tilfellet
har vi tre fredag 13. i eit år. Like mange får vi
dersom det er normalår og 13. januar er ein
tysdag. Då får vi fredag 13. i februar, tre dagar
3/2004
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Månad

Skotår

Normalår

Dagar

Rest dagar

I forhold
til januar

Dagar

Rest dagar

I forhold
til januar

Januar

31

3

0

31

3

0

Februar

29

1

3

28

0

3

Mars

31

3

4

31

3

3

April

30

2

0

30

2

6

Mai

31

3

2

31

3

1

Juni

30

2

5

30

2

4

Juli

31

3

0

31

3

6

August

31

3

3

31

3

2

September

30

2

6

30

2

5

Oktober

31

3

1

31

3

0

November

30

2

4

30

2

3

Desember

31

3

6

31

3

5

Januar

2

1

Tabell 1

ut i veka frå tysdag. Sidan både mars og november har same datoﬂytting i forhold til januar,
får vi fredag 13. i desse månadane også.
No vert det lett å svare grunngitt på spørsmålet om vi får fredag 13. kvart år. Ser vi på
skotår har vi i oktober vore innom alle moglege
(1-6) forskyvingar i forhold til januar. Dette
svarar til at 13. har vore innom alle vekedagar, også fredag, når oktober er omme. I skotår
vil vi altså få fredag 13. seinast i oktober. Den
dukkar opp så seint dersom vi i januar har 13.
på ein torsdag. I normalår får vi tilsvarande
når september er omme. Konklusjonen er
altså at vi ved nyttår må vere budde på minst
ein fredag 13. i det komande året. Toppen av
ulukke er tre fredag 13. i eit kalenderår.
Det eg har skrive så langt er ikkje spesielt
for den 13. Det gjeld like mykje for torsdag
4., søndag 22. eller andre datoar. Det vil altså
alltid vere minst ein søndag 22. i eit år. Det
er likevel nokre datoar som er litt meir ugreie.
tangenten 3/2004

Det er 29., 30. og særleg 31. Desse er det nemleg
ikkje alle månadar som har. Korleis det vert
for desse kan vi også ﬁnne frå tabellen. Som
døme ser vi på eit skotår der 31. januar er ein
søndag. Vi vil ﬁnne ut om dette året har ein
fredag 31. Fredag 31. svarar til ei ﬂytting på 5
dagar, søndag til fredag er 5 dagar. Dette ﬁnn
vi berre for juni i skotår. Sidan juni ikkje har
meir enn 30 dagar får vi altså ingen fredag 31.
det året. Eit døme på eit slikt skotår er 2016.
Det hadde altså vore langt betre med fredag
31. enn fredag 13. som ulykkesdag……
Så var det Kalle med fødselsdag 13. februar.
I 2004 kom den på ein fredag. Kva tid skjer det
igjen at 13. februar er ein fredag? Eller enno
meir generelt, kan vi ﬁnne eit system som viser
kva for år som er identiske på dato og vekedag?
To skotår der 1. januar fell på same vekedag
er identiske. To normalår der 1. januar er på
same vekedag er også identiske. Eit skotår og
35

eit normalår der 1. januar fell på same vekedag
er identiske fram til og med 28. februar. Eit
skotår og eit normalår der 1. januar i skotåret
fell på vekedagen før 1. januar i normalåret, vil
vere identiske frå og med 1. mars.
Frå tabell 1 ser vi at eit skotår påverkar 1.
januar i det følgjande året ved å ﬂytte den to
dagar utover i veka. Eit normalår ﬂyttar 1.
januar ein dag utover. Dette kjem av at eit normalår med sine 365 dagar er ein dag lenger enn
52 veker, medan eit skotår er to dagar lenger.
Med dette som utgangspunkt kan vi lage følgjande tabell, tabell 2, der vi startar med eit
skotår som år 0 (2004 er som kjent skotår).
Vi ser av tabellen at neste skotår som er
datoidentisk med år 0, er år 281. Vi har altså
at år 2032 er identisk med år 2004. Vi ser også
at år 1, år 7, år 18 o.s.v., som er normalår, er
identiske. Identiske skotår gjentek seg altså
regelmessig kvart 28. år, medan identiske normalår kjem tilsynelatande meir uregelmessig.
Ser du på tabellen vil du også her sjå at det er
ein syklus på 28 år der systemet gjentek seg.
Denne tabellen kan så skuvast fram og tilbake
over årstala. År 0 kan vere eit fritt valt skotår,
til dømes 1996 eller 2000. Einaste som kjem
inn og lagar uro er dei hundreåra som ikkje
er skotår, desse som ikkje er deleleg på 400.
Tabellen kan altså ikkje spenne over t.d. 1900
eller 2100, då må den justerast.
Tilbake til Kalle med fødselsdag fredag 13.
februar i skotåret 2004. Sidan dette er før mars,
vil han ha fødselsdag fredag 13. i alle år med
identisk 1. januar forskyving. Dette er år 5, 11,
22, 28 o.s.b. Dette svarar til åra 2009, 2015,
2026 og 2032.
Petra har fødselsdag 13. august. I 2004 har
også ho fødselsdag fredag 13. Kva år vil ho
ha fødselsdagar på fredag framover? 2004 er
skotår. Neste datoidentiske skotår er om 28 år,
i 2032. Då vil ho sjølvsagt ha fødselsdag fredag
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År nr

Skotår

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ja
nei
nei
nei
ja
nei
nei
nei
ja
nei
nei
nei
ja
nei
nei
nei
ja
nei
nei
nei
ja
nei
nei
nei
ja
nei
nei
nei
ja
nei
nei
nei
ja
nei
nei
nei
ja
nei

Dagar Forskuving
i rest i høve år 0
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1

0
2
3
4
5
0
1
2
3
5
6
0
1
3
4
5
6
1
2
3
4
6
0
1
2
4
5
6
0
2
3
4
5
0
1
2
3
5

Tabell 2
3/2004
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13. igjen. Fødselsdagen hennar kjem seint i
året, etter februar, då må vi i tillegg ha med
normalår med ei datoforskyving på ein. Dette
gir fredag 13. i august også i år nr 6, 17, 23 o.s.b.
Dette svarar til 2010, 2021 og 2027.
Kva så med vesle Oda som vart fødd fredag 13.
august 1999, kva år vil ho ha fødselsdag fredag
13.?
Vi ’ﬂyttar’ tabellen slik at år nr 0 svarar til
1996, siste skotåret før 1999. Då vert 1999 år nr
3 med ei datoforskyving på 4. Ho vil dermed
ha fødselsdag fredag 13. i alle år med datoforskyving på 4, med unntak av skotår. Skotåra
må ha datoforskyving på 3. Dette gir åra 8,
14, 25, 31 o.s.b. Eller med andre ord i 2004,
2010, 2021, 2027. Her dukkar dei same årstala
opp som vi hadde i førre dømet, naturleg nok
sidan det er snakk om same dato. Berre at dei
no kjem ein annan stad i tabellen.

I 1994 var 16. april ein laurdag. Det kan vere
ei grei øving å vise at dei neste gangane det vil
skje er i 2005, 2011, 2016 og 2022.
Det er i det heile mykje interessant matematikk å ﬁnne i kalenderen. Dette er berre eit
døme, presentert med tabellar og eit minimum
av formlar. Det å lage desse tabellane kan også
egne seg som oppgåver for elevar på ulike klassetrinn.
For den som ønskjer å sjå på meir kalendermatematikk viser eg til Christoph Kirfel sine
artiklar i tidlegare nummer av Tangenten2.
Noter
1

2

For dei som har erfaring med denne type
matematikk kjem det nok ikkje som noko overrasking at det er 28 år mellom datoidentiske
skotår. 28 er produktet av 4 og 7, som er skotårsyklusen og vekelengda. Faktisk har heile
tabellen ein syklus (periode) som er 28 år lang.
Christoph Kirfel, ”Den evige kalender, del 1, 2
og 3”, artiklar i Tangenten nr. 4 1994 og nr. 1 og
2 1995.
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Henning Bueie, Terje Idland

Det binære tallsystem –
en elevtilnærming
Innledning

I denne artikkelen vil vi gi en innføring
i det binære tallsystem(eller totallssystemet) og dets utvikling. Dette knytter vi
blant annet opp til en Legotelle-maskin
som viser antall telte bordtennisballer
ved hjelp av det binære tallsystem (ﬁgur
1). Det binære tallsystem er mye brukt
i dagens samfunn i en rekke tekniske
innretninger. Et godt eksempel på dette
er datamaskinen.
Det er derfor sentralt at dagens elever
er kjent med prinsippene for det binære
tallsystem. I læreplanene for grunnskolen
og videregående skole, samt rammeplan
for lærerutdanning ﬁnner vi krav om at elevene/studentene skal lære om ulike tallsystemer.

Terje Idland er masterstudent
matematikkdidaktikk, Høgskolen i Agder.
t_idland@hotmail.com
Henning Bueie er realfagslærer ved Åretta
ungdomsskole, Lillehammer, og
masterstudent i matematikkdidaktikk,
Høgskolen i Agder.
henning_bueie@hotmail.com
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Figur 1: Tellemaskin i Lego

Eksempel på dette er:
I opplæring skal elevene: – møte enkelte
utvalgte trekk i forbindelse med tallregningens historie, f.eks forskjellige tallsystemer.
(8. klasse L-97).
Et annet eksempel:
Studentene skal kunne: – gjøre rede for
ulike tallsystemer, hvordan disse kommer
til uttrykk i vår egen og andres kultur og
kunne regne i forskjellige tallsystemer.
(Rammeplan for den 4-årige allmennlærerutdanningen.)
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De ﬂeste studenter som lærer matematikk eller
andre realfag skal lære om tallsystemer med
andre baser enn 10. Eksempelvis informatikk
og teknologiske fag. Arbeid med andre tallbaser enn 10 støtter også opp om forståelse
omkring potensregning og posisjonssystemet.
Tellemaskinen vi beskriver mot slutten av
artikkelen knytter sammen fagfeltene: matematikk, fysikk og teknologi. Arbeid med en
slik tellemaskin kan som fordypning fungere
ﬁnt som tverrfaglig prosjektarbeid. Tellemaskinen er bygd i Lego, fordi det har vist seg å være
et velegnet byggemateriale som er lett å bygge
en modell med. Lego er også noe de ﬂeste
kjenner fra før. Videre så er det en satsning i
enkelte skoler på teknologi og design, der Lego
blir brukt. Derfor vil det trolig etter hvert være
tilgjengelig på skolene til bruk i realfagsundervisning. Tellemaskinen er ﬁn som konkretiseringsmateriale og åpner opp for god forståelse
og reﬂeksjon rundt totallssystemet.
Forklaring av det binære tallsystem

Tallsystemet som vi bruker mest i dagliglivet
er titallsystemet. Vi vil nå forsøke å bringe deg
over i et annet tallsystem. La oss tenke oss at vi
skal veie et viskelær på en gammeldags skålvekt
som vist på ﬁgur 2.
På viskelærpakken stod det at det skulle
veie 15 gram. Nå vil vi kontrollmåle dette for
å se om vi er blitt lurt. Vekten er utstyrt med
åtte lodd på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 gram. Dette
er nok til at vi skal kunne veie viskelæret. Vi
kan jo f.eks bruke et 7 og et 8-grams lodd. Kan
vi greie oss med færre lodd enn de 8 overfornevnte?
En kan tenke på denne måten: vi må ha med
et 1-gramslodd for å kunne veie 1 gram. 2 gram
kunne vi ha veid ved bruk av to 1-gramslodd,
men vi har bare et 1-gramslodd tilgjengelig.
Derfor må vi bruke et 2-gramslodd. Ved hjelp
tangenten 3/2004

av et 1-gramslodd og et 2-gramslodd kan vi
veie 3 gram. Dermed er 3-gramslodd overﬂødig. Det neste loddet vi trenger er et 4-gramslodd. Med de loddene vi har nå er vi i stand til
å veie 4 gram, 5 gram (4-gramslodd + 1-gramslodd), 6 gram (4-gramslodd + 2-gramslodd)
og 7 gram (4-gramslodd + 2-gramslodd +
1-gramslodd). Det neste loddet vi trenger er
et 8-gramslodd. Og så videre. Da ser vi at vi
kan veie viskelæret (som skal være 15 gram)
ved hjelp av et 1-gramslodd, et 2-gramslodd, et
4-gramslodd og et 8-gramslodd. Totalt 4 lodd.
Vi trenger altså ikke så mange lodd som vekta
egentlig var utstyrt med (8). Dersom vekta
skulle kunne veie mer enn 15 gram, trenger vi
ﬂere og tyngre lodd. Ser vi på loddene vi har til
nå (1, 2, 4, 8) så kan vi se et mønster og slutte at
det neste loddet vi trenger er dobbelt så tungt
som det forrige. De seks neste større loddene
blir da: 16, 32, 64, 128,
Tall Toerpotens
256 og 512- gramslodd.
1
20
Med disse kan vi da veie
2
21
alle tyngder opptil 1023
4
22
gram. (Må være hele
8
23
gram.) La oss nå se bort
16
24
i fra loddene og bare se
32
25
på tallene: 1, 2, 4, 8, 16,
64
26
32, 64, 128, 256 og 512.
128
27
Vi kan merke oss med
denne tallfølgen at alle
256
28
tallene er toerpotenser
512
29
med stigende eksponent.
Skal vi for eksempel representere tallet 600
ved hjelp av toerpotenser, begynner vi med den
største toerpotensen som er mindre enn eller
lik tallet 600. Denne toerpotensen er 29 = 512.
Siden 29 er mindre enn 600, trenger vi ﬂere
toerpotenser for å representere tallet 600. Neste
kandidat som skal legges til 29 er 26. Dette gir
summen 576. 24 er neste toerpotens som må
legges til. Dette gir summen 592. Siste toer39

potens vi trenger er da 23. Titall- Totallsystem system
29 + 26 + 24 + 23 = 600.
Dette kan også skri0
000
ves:
1
001
1·29 + 0·28 + 0·27 + 1·26 +
0·25 + 1·24 + 1·23 + 0·22 +
0·21 + 0·20

2

010

3

011

4

100

5

101

I det binære tallsystem er
6
110
det gitt at de ulike posisjo7
111
nene representerer toerpotenser og tallet 600 skrives
1001011000. De binære tallene fra en til sju er
vist i tabellen.
Det binære tallsystemet i utvikling

Det er naturlig å introdusere de binære tall for
elevene med å fortelle kort om den historiske
utviklingen bak det binære tallsystemet. Dette
vil være med på å gjøre emnet mer levende
og interessant. Tidlige spor av en type totallsystem ﬁnnes i muntlig telling i ulike sivilisasjoner. Blant annet ble det brukt i muntlig
telling hos Gumulgalene som levde ved Torrostorosstredet utenfor Australia[3]. De telte på
denne måten:
Tall i 10-tallssystemet

Telleord brukt av
Gumulgalene

1

urapon

2

ukasar

3

ukasar-urapon

4

ukasar-ukasar

5

ukasar-ukasar-urapon

6

ukasar-ukasar-ukasar

Her ser vi tydelig bruk av en type totallsystem.
Også skotske vinhandlere på 1300-tallet e.Kr
brukte benevninger som egentlig baserte seg
på totallsystemet[2]. Eksempelet er målesys40

temet som ble brukt i vin og bryggeribransjen
i England på denne tiden:
–
–
–
–

2 gills = 1 chopin
2 chopins = 1 pint
2 pints = 1 quart
2 quarts = 1 pottle

og slik fortsetter det …
Gamle multiplikasjons- og divisjons-algoritmer
har også spor av binær tankegang i seg[5].
Rhind-papyrusen er en skriftrull fra ca. 2000–
1800 f.Kr. som viser spor av disse regneartene
fra det gamle Egypt. Disse ble kort fortalt
utført ved gjentatt fordobling.
Eksempel på egyptisk multiplikasjon

18 · 26 utføres slik:
I kolonnen til venstre
1
18
skriver vi tallene 1, 2, 4,
2
36
8, 16, 32, osv. Dette er
4
72
potenser av 2 med eksponenter 0, 1,2,3,4, osv. Nå
8
144
skriver vi multiplikanden
16
288
26 som en sum av slike
32
576
potenser av 2.
Vi starter med den største potensen av 2 som
er mindre enn eller lik med multiplikanden 26.
Det er som vi ser 16. Den streker vi under. Vi
legger deretter til den nest største potensen
av to, nemlig 8. Det gir 24. Siden dette tallet
er mindre enn 26, streker vi under 8 også. Vi
fortsetter nå og legger til neste potens av 2, som
er 4. Siden dette gir 30, som er større enn 26,
understreker vi ikke denne, men går videre på
listen til 2. Legger vi 2 til den løpende summen,
får vi 26, som er lik vår multiplikand. Vi har
altså 26 = 2 + 8 + 16, slik at vi får
18 · 26 = (2 + 8 + 18 · 16) = 18 · 2 + 18 · 8 + 18 · 16.
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I den høyre kolonnen står alle fordoblinger av
18. Summerer vi nå alle fordoblinger som korresponderer med de understrekede 2-er potenser
i venstrekolonnen, så får vi:
36 + 144 + 288 = 468
som tilsvarer 18 · 26.
Spor av samme prinsipp ﬁnner vi i Hauks
bok som ble skrevet av Islendingen Haukr
Erlendsson i 1310 e.Kr [1], i ’Russisk bondemultiplikasjon’[7] og i ’Napiers staver’ [10].
Det første kjente forsøk på å formalisere det
binære tallsystem var det den engelske matematikeren og astronomen Thomas Hariot som
stod for. Han forsøkte å skriftliggjøre systemet da han i år 1600 satte opp en tabell der
de 31 første tallene er skrevet som summer av
potenser av 2[6],[4]. Den kanskje mer kjente
matematikeren, som virkelig gav tyngde til formaliseringen, var Gottfried Willhelm Leibniz.
I 1697 forsøkte Leibniz å få preget en medalje
(ﬁgur 3) der de binære tall fra 1 til 15 sto på
den ene siden og hertug Rudolphus Augustus
av Brunswick var på andre siden. Det ble aldri
noe av pregingen av en slik medalje[4]. I 1703
publiserer Leibniz artikkelen: ’Forklaringer
omkring den binære aritmetikk’ i Tidsskrift
for det kongelige vitenskapsakademiet, noe som
gjorde det binære system til et populært emne
blant datidens europeiske lærde. Det er vel
kanskje derfor at det er Leibniz’ navn som ofte
blir knyttet til det binære tallsystem[6].
I 1679 planla Leibniz å lage et instrument
for binær regning ved hjelp av ﬂyttbare kuler.
Dette var en forløper til dagens binære regnemaskin, nemlig datamaskinen. Vi ﬁnner i dag
det binære system brukt i en rekke sammenhenger og innretninger. Dagens datamaskiner
benytter seg av det binære system, da dette har
vist seg å være overtruffent andre tallsystemer
på grunn av dets overlegne hastighet. Dette
tangenten 3/2004

Figur 3: Leibniz forslag til medalje

på grunn av dets nære kobling til logikk og at
det binære system lett lar seg representere av
’strøm–ikke strøm’ [2].
Slap your hands

En ﬁn måte å demonstrere telling i totallsystemet, er med leken, ’Slap your hands’ [8]. Den
foregår på følgende måte: 4 elever står ved
siden av hverandre som vist på ﬁgur 4. Disse
merkes med tallene 8, 4, 2, 1, altså toerpotenser. Venstrehånda skal være i ro, med håndﬂata
framover. Høyrehånda skal beveges opp og
ned i bue på signal. Høyre håndﬂate skal slås
mot sidemannens venstre håndﬂate. Det er når
venstre håndﬂate blir slått, at høyre hånd enten
løftes eller slår mot sidemannens venstre hånd,
alt etter hvilke posisjon høyre hånd hadde da
venstre hånd ble slått.

0 0 0 1 = en

0 0 1 1 = tre (en + to)

0 0 1 0 = to

0 1 0 0 = ﬁre
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0 1 0 1 = fem (en+ﬁre)

0 1 1 0 = seks (to+ﬁre)

0 1 1 1 = sju(en+to+ﬁre)

1 0 0 0 = åtte

Figur 4: ”Slap your hands”

En binær tellemaskin i Lego

Det er en nær kobling mellom leken ”slap your
hands” og tellemaskinen i Lego. Inspirasjon
til tellemaskinen har vi hentet fra SINTEF
forskeren Helge Rustad[9]. Datamaskinens
’strøm–ikke strøm’-prinsipp kan sammenlignes med vippenes posisjon i vår tellemaskin.
Maskinen virker slik at en slipper en bordtennisball ned gjennom hullet på toppen og så er
det ballen som styrer hvilken vei vippene skal
stå. Utgangsposisjonen er at alle vippene står
mot høyre som vist på ﬁgur 5.

posisjonen i det binære tallsystem, altså 20.
Den mellomste vippen representerer den andre
posisjonen i det binære tallsystem, altså posisjon 21, og den nederste vippen representerer
22. Du leser altså de binære tallene fra bunnen
på maskinen og opp. Alle vippene står her
mot høyre og maskinen står dermed på 000
i det binære tallsystem. Dersom vi slipper en
bordtennisball ned i hullet som er på toppen
av maskinen så vil vippen svinge mot venstre,
og bordtennisballen går ut av maskinen. Da
står øverst vippe mot venstre og de to andre
mot høyre. Nå har maskinen telt sin først
bordtennisball. Maskinen representerer nå 001
binært(ﬁgur 6).

Figur 6: Tellemaskin posisjon 0 0 1

Figur 5: Tellemaskin posisjon 0 0 0

De tre vippene representerer nå tre posisjoner
i det binære tallsystem. Maskinen kan telle til
sju, ettersom sju er det høyeste tallet vi kan
skrive med tre binære siffer.
Den øverste vippen representerer den første
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Dersom vi nå slipper en ny bordtennisball i
maskinen, så vil øverste vippe stå mot høyre,
mellomste mot venstre og ballen vil gå ut av
maskinen. Denne posisjonen er illustrert på
ﬁgur 7.
Maskinen viser nå 010. Dette kjenner vi som
2
2 i vårt titallsystem.
Neste ball vil føre til at øverste vippe vil
vende mot venstre og posisjonen 011 vil være
representert (ﬁgur 8).
Slipper vi nå fjerde ball ned i maskinen så
vil øverste vippe slå mot høyre, altså 0, mel3/2004
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Figur 9: Ballen på vei ned gjennom tellemaskinen
Figur 7: Tellemaskin posisjon 0 1 0

Figur 10
Figur 8: Tellemaskin posisjon 0 1 1

lomste vippe slå mot høyre, altså 0 og nederste
vippe mot venstre, altså 1. Maskinen representerer nå det binære tallet 100 binært. Dette
tilsvarer 4 i titallsystemet. Figur 9 viser den
fjerde bordtennisballen som er på vei gjennom
maskinen.
Etter hvert som maskinen har talt opp sju
baller så vil alle vippene stå mot venstre, dette
representerer det binære tallet 111, altså 7. Som
vist på ﬁgur 10.
Dersom det nå slippes en åttende ball inn i
maskinen så vil øverste vippe snu mot høyre,
mellomste mot høyre og den nederste også
tangenten 3/2004

mot høyre. Maskinen har nå gått tilbake til
utgangspunktet og representerer nå tallet 000.
Dette kommer av at vi har bygget en maskin
med tre vipper, og vi kan dermed representere
tre posisjoner i det binære tallsystem. Dermed
har vi en begrensning i form av at vi bare kan
telle opp til sju baller. Det er likevel ingenting i
veien for å bygge en tellemaskin med ﬂere etasjer ved å følge samme prinsipp.
Resten av artikkelen, med blant annet mer
om bruk av Legomaskinen i undervisningen,
og bedre bilder av maskinen ﬁnner du på
www.caspar.no/tangenten/2004/lego304.pdf
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Gunnar Gjone

Nyere matematikkinspirert
kunst på frimerker
De store nyvinningene i matematikk og naturvitenskap i begynnelsen av forrige århundre
ﬁkk også konsekvenser for kunsten. Her vil vi
spesielt se på bildende kunst. Mange kunstnere
forsøkte å ’utforske’ grensene for menneskelig
erkjennelse. Flere kunstnere var for eksempel
opptatt av den fjerde dimensjonen – inspirert
av naturvitenskapelig tenking – og forsøkte å
gjenspeile dette i bilder.
Det bør også trekkes fram at bilder fra
ﬂere av disse kunstnere er spesielt populære
blant matematikere, og en ﬁnner ofte bilder
eller deler av bilder gjengitt som logoer for
matematikk-konferanser og foreninger. Kunst
er også et populært frimerkemotiv og en kan
faktisk bygge opp en liten samling av det vi
kan kalle matematikkinspirert kunst. Vi vil
her presentere ﬁre sentrale kunstnere som alle
knytter seg nær til matematikk.
Piet Mondrian ble født i Amersfoort i 1872.
Han døde i New York i 1944. Mondrian startet som en naturalistisk maler, med fargerike
bilder. Bildene hans ble imidlertid mer symbolske fra omkring 1907 og utover. I perioden
før den første verdenskrigen ble han sterkt
inspirert av kubismen og fra 1914 av og videre
var det omtrent bare rette linjer i bildene hans.
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Fra 1919 til 1938 arbeidet Mondrian i Paris, og
han ble en sentral person i miljøet for abstrakt
kunst. I 1938, da trusselen om krig ble overhengende ﬂyttet han til London, men da huset
han bodde i nesten ble truffet av en bombe i
1940 ﬂyttet han til New York hvor han døde
noen år seinere.
De senere bildene hans var nærmest geometriske konstruksjoner, der han ofte brukte
svarte linjer til å skille mellom ﬂater med ulike
klare farger. I denne sammensettingen skulle
de hvite ﬂatene representere den fjerde dimensjonen.
Under oppholdet i New York utviklet han
en mer fargerik stil, som også reﬂekterte interessene hans for dans og jazz.
Mondrian hadde ikke bare innﬂytelse på
kunstnere men også innenfor industriell design
og reklamekunst.
Med tiden fornektet han den tre-dimensjonale visulle virkeligheten som en overﬂadisk
illusjon, og hevdet at to dimensjoner representerte objekter klart. En konsekvens var at perspektiv (som ville implisere tre dimensjoner)
gjorde representasjoner mer uklare. Som en
konsekvens forsikret han seg at alle overlappende former og alle diagonaler (som kunne
tolkes som tredimensjonale) ble eliminert fra
3/2004
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hans kunst. (Oversatt etter Wilson, 2001)
Nederland har utgitt ﬂere frimerker med
motiver av Mondrian.
I 1983 kom det ut to frimerker for gruppen
De Stijl av kunstnere. Piet Mondrian var en av
grunnleggerne av denne gruppen. Gruppen og
tidsskriftet med sammen navn, ﬁkk stor innﬂytelse på geometrisk abstrakt kunst.

Figur 1: Compositie (komposisjon) 1922 av Piet
Mondrian

I 1994 utga det nederlandske postverket tre frimerker med Mondrians malerier. Nedenfor er
to gjengitt. Først Komposisjon med gule linjer
og så Broadway Boogie-Woogie.

Figur 2 og 3

Den kunstneren som kanskje har fått mest
interesse innenfor matematikk-kretser er en
annen nederlender:
tangenten 3/2004

Maurits Cornelis Escher ble født 17. juni 1898
i Leeuwarden, og døde i Laren i Nederland
27. mars 1972. I 1922, etter å ha fullført kunstutdanning i Harlem, reiste han til Italia. Her
ble han fram til 1934. I denne perioden besøkte
han også en rekke steder rundt Middelhavet.
Han besøkte for eksempel Spania, et besøk
som skulle få stor innvirkning på hans seinere
kunstneriske produksjon. I 1934 slo han seg
ned i Sveits, men ble ikke inspirert av naturen
der. Etter dette slo han seg ned i Brüssel – et
opphold som varte i 5 år. Han reiste tilbake til
Nederland i 1941 og ble der resten av livet.
Escher arbeidet i hovedsak med tresnitt
og litograﬁ. De første bildene hans var naturalistiske og de hadde en egen ’klar’ stil, med
tydelige detaljer. Det som imidlertid ﬁkk stor
betydning for deler av hans ’matematiske’
bilder var besøket i Spania i 1936, der han
ble fascinert av maurernes kunst i Alhambra.
Dette ble en bakgrunn for mye av den kunsten
som han laget.
Escher er blant annet kjent for tesseleringer – at han dekket planet med ﬁgurer. Escher
har som få andre maktet å gi tesseleringer en
kunstnerisk utforming. Det ble utgitt et frimerke i Nederland i 1998 (ﬁgur 4) for å markere at det var 100 år siden Escher var født.
I bakgrunnen kan vi se utsnitt av en tesselering.
Escher har også tegnet frimerker. I det nederlandske frimerket til Verdenspostforeningens 75 års jubileum i 1949 (som ble tegnet av
Escher, ﬁgur 5) ser vi hvordan posthornene på
kuleoverﬂaten danner et sammenhengende
mønster.
Et annet tema som Escher brukte i ﬂere
av sine bilder var såkalte ’umulige’ ﬁgurer.
Dette kan for eksempel være en todimensjonal gjengivelse av en tilsynelatende tredimensjonal ﬁgur, tilsynelatende fordi den ikke kan
45

Figur 5

Figur 4

realiseres fysisk. Slike ’umulige’ ﬁgurer har
fått ganske stor utbredelse som symboler og
varemerker. Nedenfor er det vist den såkalte
’Escher-kuben’ som ble brukt som Logo for
den 10. internasjonale østerrikske matematikerkongressen i 1991.

Figur 6

Denne kuben ﬁnnes som en detalj på bildet
Belvédère som er et av de mest kjente bildene
hans med forvrengt perspektiv. (Såvidt vites
har ikke dette bildet i sin helhet blitt gjengitt
på frimerke.)
M. C. Escher var imidlertid ikke den første
som tegnet slike ﬁgurer. Vi ﬁnner slike ﬁgurer
gjengitt hos tidlige kunstnere. For eksempel
har Pieter Breughels i bildet ’The magpie on
the gallows’ fra 1568 en ’umulig’ ﬁgur. Dette
kan være den første slike ﬁguren, selv om den
antagelig var mer en lek med perspekti, enn en
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bevisst ’umulig’ ﬁgur. (Internettreferanse [1])
Den som imidlertid har utviklet og eksperimentert med denne kunstformen er den svenske kunstneren Oscar Reutersvärd.
Oscar Reutersvärd ble født i Stockholm i 1915.
Han døde 3. april 2001. Oscar Reutersvärd studerte kunst i Sverige fra 1932 til 1946. I årene
1950 og 1951 var han elev av Fernand Léger ved
Académie Moderne. Han ble dosent ved Stockholms universitet i 1953, og i 1964 professor i
kunsthistorie og kunstteori ved universitetet
i Lund.
I 1934 – mens han fulgte latinundervisning
– tegnet han en skisse i margen på boka som
han seinere utviklet til den første ’umulige’
ﬁguren. Dette var den velkjente ’trekanten’ se
for eksempel (Internettreferanse [1]). Denne
ble gjenoppdaget av den engelske matematikeren Roger Penrose og hans far i 1956. Gjenoppdagelsen førte til at Escher ble oppmerksom på
denne typen ﬁgurer og videre at Oscar Reutersvärd tok opp tegning av ’umulige’ ﬁgurer
og gjorde det til sin spesialitet. Reutersvärd
produserte en mengde av ’umulige’ ﬁgurer og
publiserte også fargeleggingsbøker med slike
motiver. (Reutersvärd, 1984).
I 1983 ga det svenske postverket ut tre frimerker med slike ﬁgurer.
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Vasarely og Norge.
Victor Vasarely ga i 1981 en kunstgave til en
stiftelse i Oslo, som skulle arbeide for å spre
kjennskap til hans kunst og fransk kunst og
kultur i Norge. Stiftelsen skulle opprette et
Vasarely senter i Oslo. Det oppsto imidlertid
økonomiske problemer og i 1986 ble stiftelsen
oppløst. Vasarely gikk med på at samlingen
ble gitt til Oslo kommune i 1987. I 1991 ville
imidlertid Vasarely ha samlingen tilbake (det
skjedde ingenting med samlingen og bildene
ble også påført skader). I denne saken ble
det tatt ut stevning mot Oslo kommune som
besluttet å gi samlingen tilbake i 1993. Imidlertid ble 82 av bildene gitt til Henie-Onstad
senteret. (Hovdenakk m.ﬂ., 1995)
Figur 7–9

Figurene til Reutersvärd er enkle og stilrene,
ofte i form av strektegninger. Hos Escher ﬁnner
vi imidlertid ofte ’umulige’ ﬁgurer tegnet inn
i større bilder. Bilder av Oscar Reutersvärd er
forøvrig innkjøpt av Nasjonalgalleriet i Oslo.
En annen kunstner som også er velkjent og
beundret av matematikere er den ungarskfødte
kunstneren Victor Vasarely.
Victor Vasarely ble født i Pécs i Ungarn i 1908.
Han kom til Paris i 1930. I det første tiåret
virket han som kommersiell kunstner, spesielt med plakatkunst. I 1943 begynte han med
kunstmaling, og noen år seinere tok han opp
geometriske abstraksjoner i kunsten. Det er
dette han er mest kjent for, og han regnes som
en av de fremste kunstnerne innenfor såkalt
optisk kunst eller ’Op art’ som en vanligvis
bruker som forkortelse på engelsk. Vasarely
ble en sentral kunstner i avant-garde miljøet i
Paris i etterkrigstida. Han ble fransk statsborger i 1959. Han døde i 1997.
Det er en interessant fobindelse mellom
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Figur 10 og 11

Til slutt gjengir vi et frimerkemotiv av Vasarely der begivenheten for utgivelsen ikke har
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direkte med Vasarelys kunst å gjøre. Her
ser vi at motivet også er brukt på førstedagskonvolutten.
Dette har vært en kort oversikt over noe
kunstnere i nyere tid som har laget matematikkinspirert billedkunst. Flere kjente kunstnere
har brukt matematiske elementer i bilder, for
eksempel Salvador Dali (1904–89) og René
Magritte (1898–1967). Såvidt vites har ingen
kunstverk av disse med matematiske motiver
vært gjengitt på frimerker.

Vasarely
[2] http://www.ntnu.no/gemini/2000-02/17-18.html
[3] http://www.vasarely.org/virtual-gallery.html

Mondrian
[4] http://www.artcyclopedia.com/artists/mondrian_piet.html

Escher:
[5] http://www.mathacademy.com/pr/minitext/
escher/

Reutersvärd
[6] http://www.geocities.com/CapeCanaveral/
Lab/8972/lessons/impossible.html

Matematikkinspirert kunst på internett

Ved søk på disse kunstnernavnene på internett
får en ﬂere hundre treff. Flere av disse går klart
inn på forholdet mellom kunstnerne og matematikk. Nedenfor er det gjengitt noen adresser som en kan utforske. (Alle lest 27. februar
2004)
Internettreferanser

’Umulige’ ﬁgurer
[1] http://haegar.fh-swf.de/spielwiese/unmoeglicheObjekte/english/seite2.html
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Henrik Kirkegaard

Solbrente terninger
på vidvanke
Gang på gang etter en sommerferie blir jeg
overrasket over, hvor mye elevene mine har
vokst. Man skulle tro at det kun er i sommerferien de strekker seg. For å undersøke dette
’mysterium’ nærmere, hadde 4. snart 5. (det
var ganske viktig) klassen min målt høyden på
alle elever i klassen den siste dagen før sommerferien. Første dag etter sommerferien tok vi en
ny måling og regnet ut, hvor mye hver enkelt
elev hadde vokst. Jo, de hadde strekt seg; men
ikke mer enn 2–3 cm. Ikke noen øking man
umiddelbart ville legge merke til. Kanskje det
også er ’synsbedrag’ når kollegene mine ser på
meg her etter sommerferien med et lett overbærende smil og bemerker, at jeg da vist heller
skulle ta på tur i den norske fjellheim enn å ta
på tre ukers besøk til slekt og venner i Danmark. Og jeg som også har vært på fjellferie.
Men jeg tar en grusom hevn.
Terningene har enda ikke vendt tilbake etter
ferien. Flere klassetrinn skal ha spill-uke og
lærerne leter høyt og lavt etter de manglende
terninger. Jeg derimot sitter rolig i en krok på
lærerrommet og nyter kaffen min. Grunnen
til min stoiske ro er, at jeg har tenkt meg at
elevene mine skal få lov fremstille alle de terninger de har bruk for. Det betyr intet om vi
ﬁnner skolen sine terninger eller ei. Det er ﬂere
tangenten 3/2004

muligheter.
I 1. og 2. klasse kan vi bruke blyanter. Langt
de ﬂeste blyanter er sekskantet – bortsett fra de
trekantede!!! Merk sidene med streker, prikker,
tall eller hva som helst fra 1 til 6 og da er det
bare å trille blyanten. Enkelt og greit.
Det går også an å lage en spinner. Det vil si
en sirkel delt inn i 6 like store vinkelstykker.
Hvis du bruker ordet kake- eller pizzastykker
i stedet, skal du bare vite at jeg personlig, til
enhver tid foretrekker kakestykker. I sentrum
av sirkelen plasserer du spissen av en blyant i
en binders. Da er det bare å snurre bindersen å
se hva du lander på. Kanskje elevene selv har en
god ide til hva de kan bruke som ’terning’.
3. og 4. klasse kan få lov å brette litt. Enten
en terning til å blåse opp eller en terning samlet
av 6 kvadratiske ark.
Terningen til å blåse opp er morsom å få til.
Bruk et A4 ark. Du kan se henvisningen til en
internettside etter denne artikkel, hvor fremgangsmåten er vist. Det er ikke alt for vanskelig
å brette terningen og når du til sist skal blåse
den opp, blir elevene ganske imponerte. Det
vanskeligste med denne terningen er å skrive
tall eller prikker på sidene etterpå.
Terningen som settes sammen av 6 kvadratiske ark er også grei. Den krever litt tålmodig49

het, når du setter den sammen; men det skal
ikke avskrekke deg. Hvis du bruker A5 ark
syns jeg du får en passende størrelse. Fordelen
med denne terningen er at det er lett at merke
sidene fra 1 til 6. Dette gjøres etter at du har
brettet arkene; men før du setter den sammen.
Diskuter med elevene, hvilke sider der skal
være motsatt hverandre. Eller dere kan prøve å
lage så mange forskjellige terninger som mulig.
Denne terning kan brettes av forskjellige farger
ark. Bretteveiledningen blir det henvist til etter
denne artikkel.
5. til 7. kan selvfølgelig brette de samme terninger som 3. og 4. klasse. Hvis de trenger litt
større utfordringer kan de brette 6 like moduler, som settes sammen til en terning. Også her
står bretteveiledningen etter artikkelen. Modulene er enkle og greie å få til. Du kan bruke
A5 papir som utgangspunkt. Det går også an å
bruke Post-it lapper uten lim; men det blir litt
smått. Hvis modulene er i forskjellige farger

blir det veldig ﬁnt. Prøv deg frem med 2, 3 eller
6 farger. Min favoritt terning er brettet av 3
røde og 3 hvite ark. Imens du bretter denne
kan du passende nynne «vi er røde, vi er hvide».
Det mest spennende med disse moduler er, at
det går an å sette dem sammen til annet enn
terninger. La elevene eksperimetere med å sette
sammen 4, 12, 16, 3528 eller hvor mange de nå
har lyst til.
Kjære kollega. Sett deg i en krok på lærerrommet med kaffe- eller tekoppen og gled deg til
noen timer med elevene dine, hvor dere koser
dere med terningfabrikasjon. Det skulle ikke
undre meg om en god del av elevene blir ’hekta’
på dette.
Hvis det mot forventning ikke skulle lykkes,
ﬁnnes det ikke noen større fryd og lettelse enn
å knuse mesterverket ditt, telle til ti og forsøke
på ny. Dine omgivelser vil elske deg for det.
Og om lidt er kaffen klar.

Du kan ﬁnne arbeidstegningene på
www.caspar.no/tangenten/2004/terninger.pdf
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Utviding av trekanter
La oss se litt på hva som skjer med arealet til
trekanter når vi utvider sidene med sin egen
lengde. Vi starter med en trekant ABC og får
ﬁgurene på neste side. Her vil
AA’ = AB, AC = CC’ og BC = BB’.
Vi skal studere forholdet mellom arealet av trekanten ABC og den nye trekanten A’B’C’.
Hva blir arealet av trekant A’B’C’ i forhold
til den opprinnelige trekanten ABC?
Her kan dere lage ulike trekanter som dere
bestemmer målene på selv og regne dere fram
til svaret, eller kanskje dere kan utforske dette
i et geometriprogram som f. eks. Cabri?
Hint: For å gjøre dette litt enklere, kan dere
si at arealet til trekant ABC er lik 1.
Det kan også være lurt å ﬁnne arealene til
trekantene ”utenfor” trekant ABC, dvs. trekantene A’AC’, C’CB’ og B’BA’.

forhold til den opprinnelige trekanten ABC?
Vi kan fortsette denne utvidningen, slik
at vi får nye trekanter med å forlenge sidene
3 ganger sin egen lengde, 4 ganger sin egen
lengde, 10 ganger sin egen lengde.
Hvordan vil arealet til de nye trekantene
være i forhold til den opprinnelige trekanten
ABC?
Generell utvidelse

Nå skal dere prøve å generalisere ved å ﬁnne en
sammenheng mellom arealet til den opprinnelige trekanten og den nye utvidede trekanten
når sidene forlenges k ganger sin egen lengde,
dvs.
AA’ = k·AB, CC’= k·AC og BB’= k·BC
Denne sammenhengen kan dere prøve å formulere med ord, eller prøve å ﬁnne en formel
for.

Første utvidelse

To utfordringer

Vi fortsetter med samme trekant ABC, men
nå forlenger vi sidene med det dobbelte av sin
egen lengde. Dvs.

Hva må k være for at arealet til den utvidede
trekanten skal være 4 ganger arealet til den
opprinnelige trekanten ABC?
Den opprinnelige trekanten og den utvidete
trekanten ser formlike ut. Stemmer dette?

AA’’ = 2·AB, CC’’= 2·AC og BB’’= 2·BC.
Hva blir arealet til den nye trekanten A’’B’’C’’ i
52
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Simon Goodchild
Students’ Goals: A case study of activity in a
mathematics classroom
Caspar Forlag, Norway, 2001
266 pp. ISBN 82-90898-29-0

Simon Goodchild er senior lecturer i matematikkdidaktikk ved The College of St. Mark and
St. John in Plymouth, England. Boka er basert
på en klasseromsstudie av matematikkundervisning på ungdomstrinnet, og er et verdifullt
innspill til den pedagogiske litteraturen på ﬂere
områder. Goodchild undersøkte i sin studie
elevenes egne mål for sin læringsaktivitet i et
engelsk klasserom; et tema som er like aktuelt
i Norge som i England.
Den engelske skolen er preget av sentralstyrte læreplaner og rigide teststrukturer noe
som også kan bli en mer fremtredende del av
hverdagen i norske skoler i fremtiden. I forordet til boka skriver Professor Paul Ernest om
de dramatiske funnene som kom fram i Goodchilds undersøkelse: «The results are shocking
– an indictment not of the class or the teacher,
but of the standard curriculum and instruction
typical of the mass of British schools in the
1990s.»
Slik jeg leser boka er den ikke et politisk
54

innspill i seg selv, men den presenterer en
banebrytende og svært grundig etnograﬁsk
studie undersøkelse av hva som faktisk skjer
i et klasserom.
Goodchild sier at målet for studien var å
utforske elevers målsettinger når de er engasjert i aktiviteter i matematikkundervisning i et
vanlig klasseroom. Han spør: Hva er elevenes
mål, rasjonale, hensikter og fortolkninger når
de arbeider i det matematiske klasserommet?
Hva er strukturene i klasserommet, arenaen
og ’settingen’, som omfatter den sosiokulturelle konteksten der studentene involverer seg
i matematiske aktiviteter?
I boka legger Goodchild et solid teoretisk
fundament for sin undersøkelse med hovedperpektiver hentet fra konstruktivisme, aktivitetsteori og praksisteori, og diskuterer hvordan
hvert av de teoretiske perspektiv kan brukes
for å belyse ulike aspekter ved den komplekse
dynamikken som ﬁnner sted under elevers
læring i klasserommet.
Deretter presenterer han tre analysenivå:
Arena, som dreier seg om elevenes handlinger
i klasserommet, setting, som er den aktiviteten
eleven har i forhold til en oppgave eller en sak
og til slutt ’conception’ som er elevenes private
mentale domene. Til slutt i denne delen av boka
3/2004
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setter han sammen de teoretiske ’delene’ i en
klargjørende modell som viser kompleksiteten
og sammenhengene i det utviklede teoretiske
rammeverket.
Forskningsmetodisk beveger han seg innenfor et naturalistisk paradigme og fokuserer på
å innhente autentiske data og gjennomføre en
pålitelig analyse, der validiteten er knyttet til
å fange opp og beskrive det som faktisk skjer i
klasserommet. Goodchild legger vekt på å synliggjøre de komplekse læringsprosessene som
foregår i et klasserom og dette krever nitidige
studier over et langt tidsrom. Intensjonen er å
gå inn i et typisk klasserom, hver matematikktime gjennom et helt skoleår. Han observerer
både lærer og klasse, og prøver å ikke overse
viktig informasjon. Når elevene skal intervjues
spør han om lov til å observere på forhånd for å
kunne planlegge samtalen rundt handlingene
til eleven. Samtalen blir tatt opp på bånd og
observasjoner blir notert. Forskerens rolle er en
vandring mellom den deltagende og ikke deltagende observatør, og planen er å ikke være i
klasserommet som lærer. Samtidig er det viktig
å være i interaksjon med elevene siden dette
er en viktig del i arbeidet og Goodchild blir
etterhvert en akseptert del av klassen.
Analysen av materialet viser tre ulike rasjotangenten 3/2004

naler som går igjen i elevene sine utsagn angående hensikten med det arbeidet de utfører i
klasserommet. To av disse, S-rasjonale og Irasjonale, er utviklet i Stieg Mellin-Olsens tidligere arbeider. S-rasjonale for handling betyr
at eleven vektlegger sosiale faktorer som betydningsfulle for å lære. I-rasjonale, det instrumentelle rasjonale er, i følge Mellin-Olsen, det
rasjonale eleven utvikler for skolearbeidet, for
læringsvirksomheten, knyttet til det å få gode
karakterer og eksamen.
P-rasjonale, som Goodchild selv utvikler,
dreier seg om at elevenes atferd i klasserommet kan tolkes som vanehandlinger, handlinger som simpelthen er den aksepterte praksisen
i klasserommet. Goodchild viser eksempel på
hvordan elevene argumenterer utfra de ulike
rasjonalene.
Boken egner seg for lærerstudenter, matematikkdidaktikere, utdanningsforskere og
andre som er interessert i kunnskap om klasseromsforskning generelt. Dette er svært aktuell
lesning både ut fra et læringsteoretisk og et
forskningsmetodisk perspektiv.
Astrid Tolo
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Caspar Forlag og Mediesenteret presenterer
Et digitalt læremiddel i matematikk for ungdomstrinnet
www.matemania.no

Læremiddelet inviterer til en reise i et matematisk landskap. Sentrale emner fra læreplanen
er mål for ferden. Elever, foreldre og lærere vil kunne navigere mellom forskjellige
fagområder og forskjellige arbeidsmåter, fagtekster og aktiviteter som hører hjemme i
ungdomsskolematematikken.
Læremiddelet er organisert som et landskap der øyer representerer ulike matematiske
emner:
Geometri, Algebra og funksjoner, Statistikk og sannysnlighetsregning/spill, Tall,
tallsystemer og tallregning
Læremiddelet skal fungere som supplement til allerede eksisterende tilbud og er
uavhengig av læreverk.
Alle skoler med ungdomstrinn har fått tildelt brukernavn og passord. Kontakt
administrasjonen ved skolen dersom du ikke har fått dette.

Produksjonen er støttet av Læringssenteret

Tangentens oppgavehefte:

Matematiske utfordringer
Mer enn 100 sider med oppgaver for alle
alderstrinn.
Lærerveiledning med utvalgte løsningsforslag.
Kopieringsoriginaler.
Pris: 395,–
Bestilles fra
Caspar Forlag

Postboks 2966 Landås
5825 Bergen
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bestilling@caspar.no

·

www.caspar.no/utfordringer
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LAMIS
Landslaget for matematikk i skolen
v/Randi Håpnes (sekretær)
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
Realfagsbygget NTNU
Høgskoleringen 5
7491 Trondheim
lamis@matematikksenteret.no · www.lamis.no
Postgiro: 7878 0500882 Organisasjonsnr: 980 401 103
Det

overordnede

målet

for

Fra høyskole/universitet

Landslaget for matematikk i

Bjørnar Alseth, Oslo

skolen er å heve kvaliteten på

Kristian Ranestad, Oslo

matematikkundervisningen

i

grunnskolen, den videregående
skole

og

på

universitet/

høyskole.
Landslaget skal stimulere til

Medlemskontingent
Skole/institusjon

550,–

Enkeltmedlem

300,–

kontakt og samarbeid mellom

Husstandsmedlem 150,–

lærere på ulike utdanningsnivåer

Studenter

og mellom lærere og andre som

Tangenten inngår i

er opptatt av matematikk.

kontingenten. (Gjelder ikke

Styret består av:

200,–

husstandsmedlemmer.)

Fra barnetrinnet
Mona Røsseland,
Samnanger (leder)
Kari Haukås Lunde, Bryne

Trekning av vervepremier
Følgende

lamisververe

har

vunnet en ﬂott terningspyraFra ungdomstrinnet

mide:

Grete Tofteberg, Våler

1. Freddy Sponberg og Hilde

Beate Stabell, Østre Toten

Fischaa Sponberg
2. Astrid Bondø Rørdal

Fra videregående skole

3. Ellen Tybring

Helge Flakstad, Horten
Jan Finnby, Lillehammer

Koffert med terninger blir
sendt vinnerne.
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Lederen har ordet

Kjære Lamiskollega!
Et nytt skoleår er godt i gang,

nå begynt å synke inn, og jeg

i budsjettet. Dette betyr at vi

og jeg håper alle er kommet seg

må innrømme at det er en god

har de økonomiske rammene

trygt gjennom de første hektiske

følelse som sitter tilbake. Alle de

til å satse enda mer i året som

ukene. Vi er også i gang med et

115 deltakerne bidrog til å gjøre

kommer. Vi håper fortsatt at det

nytt Lamisår, med nytt styre og

dette til en konferanse som vil

skal etableres ﬂere nye lokallag,

ny leder. Jeg vil med en gang få

bli husket, både for sitt faglige

og vi håper at noen eksisterende

takke for den store tilliten dere

innhold, sosiale innslag og ikke

lag skal øke aktiviteten. Styret i

viser meg, og jeg gleder meg til

minst for det nydelige været.

Lamis ønsker tett kontakt med

å ta fatt på alle de spennende

Tror de ﬂeste som var der kan

alle lokallagene, og jeg håper

utfordringene Lamis står overfor

konkludere med at Matematikk

vi får besøkt mange av lagene

i året som kommer. Men jeg er

er vakkert.

fremover.

langt fra alene om jobben, for

For meg var et av høydepunk-

Det er ikke bare sommer-

jeg har med meg et solid følge

tene på sommerkurset møtet

kurs som har foregått siden

i det nye styret. En stor takk

med alle lokallagslederne. Når

sist. Rekordmange skoler har

rettes til Ingvill Stedøy for det

jeg ser og hører hvor stor akti-

arrangert matematikkens dag

ﬂotte grunnlaget hun har lagt

vitet som foregår rundt om i de

eller matematikkuke rundt om

for et aktivt og ikke minst synlig

ulike lokallagene, kan jeg ikke

i landet, og her på lamissidene

Lamis. En takk også til de ﬁre

annet enn bøye meg i grusen

vil dere ﬁnne en presentasjon

andre som forlater styret; Bjørg

for den enorme innsatsen svært

av vinnerskolen av vår regis-

Johansen, Anne-Gunn Svorkmo

mange lamismedlemmer gjør.

treringskampanje på nettstedet

og Erling Friedmann.

Lamis har lokallagene som et

vårt. Vi er også i full gang med å

I skrivende stund er jeg

av sine største satsingsområ-

lage heftet for 2005. Det er lokal-

akkurat kommet hjem fra ﬁre

der, noe som ble understreket

laget Oppland / Hedmark ved

fantastiske sommerkursdager

av årsmøtet ved at de plusset

Beate Stabell, Jan Finnby, Ann-

i Nordfjordeid. Inntrykkene er

110 000 kr på lokallagsposten

Christin Arnås og Hanne Marken

58

Landslaget for matematikk i skolen

Dalby som har tatt på seg opp-

København i juli, og Lamis var

til å være med på noen lokal-

draget med å lage heftet.

representert med en storartet

lagskvelder i deres distrikt. Følg

Det er blitt delt ut en Abel-

utstilling som var svært godt

med på nettsidene våre og sjekk

pris i matematikk, og selv om

besøkt. Faktisk ﬁkk vi vervet

når ditt lag skal ha møte.

ikke Lamis har direkte noe med

ﬂere danske kollegaer! Mange

selve tildelingen å gjøre, så er

Lamismedlemmer hadde også

Mona Røsseland,

det med å sette Norge på ver-

aktiviteter i ’The Mathematical

mona.rosseland@hjemme.no

denskartet som et land som

Circus’ og presentasjoner under

satser på matematikk. Abelpri-

den nordiske presentasjonen. Et

sens Barne- og ungdomsutvalg

av toppunktene under konferan-

har også strukket ut en hånd til

sen var likevel den nordiske ﬁna-

Lamis og oppfordret til samar-

len i KappAbel. Det var ulidelig

beid om ulike prosjekter rundt

spennende da lagene fra alle de

om i landet. Blant annet ønsker

nordiske landene kjempet seg

de å samarbeide med oss om å

igjennom den ene oppgaven

lage et uteskoleopplegg for en

etter den andre. Det ble til slutt

Abeldag, som vi håper mange

Danmark som stakk av med en

skoler vil arrangere i forbindelse

velfortjent seier. Men all ros til

med utdelingen av Abelprisen i

det norske laget fra Tynset ung-

mai hvert år. Heggedal skole i

domsskole med en ﬂott innsats.

Asker gjennomførte en slik dag i

Jeg håper mange 9.klasser får

år med stor suksess, og i Trond-

mulighet til å delta i den neste

heim arrangerte Matematikksen-

runden av KappAbel, for dette

teret et ﬂott matematikksirkus i

er gøy.

sentrum av byen i forbindelse
med besøket av prisvinnerne i

Da vil jeg ønske dere en ﬁn høst,

mai.

med mye spennende matema-

ICME10 ble gjennomført i
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tikk! Håper at dere får anledning
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Vinner av registrerte matematikkdag-skoler på vår nettside:

Tjodalyng barneskole

På Lamis’ nettside hadde vi i vår
en registrering av skoler som har
arrangert Matematikkens dag i
2004. Av over 350 registrerte
skoler har vi trukket ut en skole

prosjektet ”Gym&Gøy” i sam-

stor vekt på aktivitet. De lekte

som vinner en matematikk-

arbeid med Tjølling IF og andre

og spilte spill, laget mat, gikk

koffert. Vinnerskolen Tjodalyng

gode krefter i nærmiljøet.

natursti og gjorde fysikkforsøk.

barneskole presenterer her noen

Under fysikkforsøkene skulle de

av aktivitetene de hadde på sin

Aktive unger i 1. og 2.klasse

matematikkdag, som varte en

1. og 2.klasse var sammen i

ulike ting ﬂyter og hvordan en

hel uke! Alle klassene var med

matematikkuka og det ble lagt

lager sitronbrus.

blant annet undersøke hvordan

på matematikkuka.
Tjodalyng

barneskole

lig-

ger sentralt til i gamle Tjølling
like ved riksvei 303, midt mellom
Larvik og Sandefjord. Skolen
har ca 355 elever. Vi har kirken,
museumsbygninger, ungdomsskole, forsamlingslokaler og
eldresenter som naboer, og vi
er omgitt av vide jorder, skog og
turområder med en spennende
historie og interessante minnesmerker. I år satser vi friskt med
økt fysisk aktivitet for alle elever.
Tilpasset opplæring i norsk,
matematikk og engelsk er også
særskilt satsningsområde. Vi har
60
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Ut i skogen med 3. og 4. .kl

sove-, spise- og dusjevaner, og

det være ute da?» Eller: «Skolen

3. og 4. klasse var en dag i

i tillegg kom vi inn på tema som

startet 08.20. Etter å ha jobbet

skogen. Der hadde de blant

utetemperatur, klokka, skolevei,

i tre skoletimer (3×45 min.) uten

annet leken ’Først til 50’. Det

lengde på arbeidsdag osv.

pause, er det matpause. Hvor

ble hengt ut lapper med tallene

Elevene måtte hele tiden gi

mye er klokka da?»

fra 1 til 50 rundt i terrenget. På

tilbakemeldinger på hovedper-

Så ﬁkk hver gruppe sin egen

baksiden av lappene var det en

sonens direkte spørsmål, som

plan med de ulike aktivitetene

matteoppgave. Elevene startet

for eksempel: «Jeg må ha minst

de skulle veksle mellom. Akti-

med å slå en stor terning, løp til

8 timer søvn. Når bør jeg gå og

vitetene var blant annet heim-

tallet som terningen viste, løste

legge meg når jeg skal stå opp

kunnskap, spill, matematikktur i

oppgaven, løp tilbake til en lærer

06.30?» Et annet spørsmål kunne

skogen og matematikkoppgaver

som hadde fasiten. De kastet

være: «Det er 5 grader mer i dag

med vekt på geometri.

terningen på nytt og la dette

enn i går, da det var 3 minusgra-

Fredagen ble det laget kafe-

tallet til det forrige, løp til denne

der ute. Hvor mange grader kan

teria og salg av kaker, boller og

posten osv. Slik fortsatte de til
de kom til 50. Leken kombinerer
matematikk og fysisk aktivitet
på en ﬁn måte.
Rollespill i 5. og 6. klasse
5. og 6. trinnet ble delt i grupper
på 15 elever, og uka ble introdusert av et rollespill med innlagte
matematikkoppgaver. Stykket
var en veksling mellom forteller, hovedperson og publikum.
Det tok utgangspunkt i hovedpersonens og hennes families
Landslaget for matematikk i skolen
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vaﬂer. Prisene varierte mellom
3, 4 og 5 kroner alt etter om man
kjøpte mufﬁns, boller, sjokoladekake eller vaﬂer. Elevene ﬁkk ﬁn
trening i hoderegning og i veksling av penger.
7.klassene lager klær, vannhjul og varmluftsballong
7. klassene hadde ﬁre ulike matematikkprosjekter: søm, skolekjøkken, vannhjul og varmluftsballong. I søm skulle elevene sy
en topp/T-skjorte. Her ble målebåndet ﬂittig tatt i bruk. Elevene målte livvidde, brystvidde,
armlengde og mål fra skulderen
til den lengden hver ville ha på
toppen. De tegnet mønster, og
de risset klippemål med kritt.
Elevene valgte ulike halsåpninger, noen tok rund hals, noen
tok v-hals.
Dette ble en fantastisk innholds-

den ﬂotte matematikkofferten vi

rik og ikke minst lærerik uke for

ﬁkk i premie. Nå kan vi sette i

alle ved Tjodalyng barneskole.

gang med enda ﬂere spennende

Til slutt vil vi takke LAMIS for

matematikkaktiviteter!
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Referat fra årsmøtet
Her kommer en forkortet versjon av årsmøtereferatet, samt styrets årsberetning for 2003-2004. Dere
ﬁnner referatet og årsberetningen i sin helhet på vår nettside www.lamis.no

Sak 6: Styrets årsberetning

KappAbel

Skolenes matematikkdag:

KappAbel er en matematikkon-

ikke kom til ﬁnalen. De prøver

grad består av de lagene som

kurranse for elever i 9. klasse,

å løse oppgavene fra salen. I

Skolenes matematikkdag ble

der LAMIS er medarrangør.

år vant klassen fra Tynset ung-

gjennomført i vår for tredje gang.

KappAbel skiller seg ut fra andre

domsskole, Hedmark

Matematikkheftet ble denne

matematikkonkurranser ved at

KappAbel er nå blitt et helnor-

gangen laget av Grete N. Tof-

hele klasser deltar, og alle elever

disk arrangement, med betyde-

teberg, Marianne Maugesten,

er med. Problemløsningsoppga-

lig støtte fra Nordisk Minister-

Lisbet Karlsen og Helge Flak-

vene i innledende runder lastes

råd. De nasjonale konkurran-

stad, fra henholdsvis Østfold

ned fra nettet, og læreren sender

sene foregår samtidig, med de

og Vestfold lokallag. Heftet ble

inn klassens felles besvarelser

samme oppgavene og samme

ferdig i god tid og ble sendt ut

på alle oppgavene. En klasse fra

regler, både i innledende runder,

til skolene i god tid før jul. Uke 6

hvert fylke går videre til semiﬁna-

semiﬁnaler og ﬁnaler. Oppga-

var også denne gang utpekt som

len, der et prosjektarbeid utgjør

vene utvikles i Norge og over-

tidspunkt for matematikkdagen,

halvdelen

konkurransen.

settes til hvert av de nordiske

men mange skoler arrangerte

Hele klassen deltar i prosjektet,

språkene. Vinnerlagene fra hvert

den på andre tidspunkter utover

som i år hadde tema ”Matema-

land møtes til en felles nordisk

våren. Vi hadde i år en registre-

tikk og musikk”. To jenter og to

ﬁnale, der prosjektarbeidet fra

ring av skoler som arrangerte

gutter representerer klassen til

semiﬁnalene utgjør en egen del

dagen på nettsiden vår, og hele

oppgavedelen og prosjektpre-

av den nordiske ﬁnalen. Årets

350 skoler var innom og la igjen

sentasjonen under semiﬁnalen.

nordiske ﬁnale gikk av stabelen

melding om at de hadde arran-

De tre beste lagene fra semiﬁ-

i København 6. og 7. juli under

gert matematikkdag. Tjodalyng

nalen går videre til ﬁnalen. Den

ICME10-konferansen med et

barneskole ble trukket ut som

foregår med publikum til stede,

internasjonalt publikum til stede.

vinner av en matematikkoffert

og ﬁnalistene løser praktiske og

Laget fra Danmark vant både

fra Simplicatus.

teoretiske oppgaver på svært

prosjektdelen og oppgavedelen

kort tid. Finalen er også spen-

i den nordiske ﬁnalen.

av

nende for publikum, som i stor
Landslaget for matematikk i skolen
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Lokallag

Matematikksenteret

Det blir stadig etablert nye

LAMIS har et godt samarbeid

tittel ”Matematikk i livet”. Som-

lokallag, og i 2003/2004 er det

med Nasjonalt senter for mate-

merkurset satt ny rekord i antall

kommet nye lag i Ringerike/

matikk i opplæringen. Sente-

deltakere med 115 påmeldte.

Buskerud, Oppland/Hedmark,

ret har på samme måte som

Dette var et ﬂott arrangement

Rogaland, Bodø, Tromsø og helt

LAMIS, en ambisjon om å eta-

med mange spennende ple-

ferskest i Eiker/Buskerud. Med

blere sterke faglige nettverk av

numsforedrag og verksteder.

det er 13 lokallag stiftet. Det er

matematikklærere i skolever-

Kombinasjonen av foredrag,

svært mange Lamismedlem-

ket, høgskoler og universitet

verksteder og diskusjoner har

mer som gjør en ﬂott innsats for

over hele landet. Senteret har

vist seg å være svært vellykket

sine lokallag rundt om i landet,

engasjert Mona Røsseland i full

og verdt å bygge videre på og

og det er blitt arrangert mange

stilling for å kunne etablere og

videreutvikle.

ulike temakvelder blant annet

utvikle et slikt nettverk. Mona

om Matematisk juleverksted og

har fra høsten 2003 holdt kurs

Rapporter fra sommerkursene

Matematikkdagen 2004. Sen-

og samlinger over hele landet

Rapporten fra sommerkurset

tralstyret ser på lokallagsvirk-

og samtidig hjulpet til med å

i 2003 var ferdig trykket på

somheten som et av de viktigste

sette i gang lokallag for LAMIS.

forsommeren og vil bli sendt

satsningsområdene til Lamis, og

I tillegg har LAMIS nydt godt av

ut til alle deltakerne i løpet av

vi har prøvd å legge mest mulig

sekretærtjenesten og sivilarbei-

sommeren. En samlerapport

til rette for lokallagene, både i

deren ved senteret. Matema-

fra sommerkursene i 2001 og

form av tett kontakt med lokal-

tikksenteret har vervet mange

2002 foreløpig lagt på is, fordi

lagsstyrene og ved å gi økono-

medlemmer til LAMIS, og for-

vi mangler elektronisk utgave av

misk støtte. En representant fra

midler informasjon om LAMIS`

de ulike bidragene.

hvert lokallag er blant annet invi-

virksomhet.

tert til årets sommerkurs, hvor

Trondheim fra 6. til 9. august med

Verving av nye medlemmer

det også vil bli arrangert et eget

Sommerkurset

Alle medlemmer som har vervet

møte mellom lokallagsrepresen-

Sommerkurset 2003 ble arran-

nye medlemmer vil være med i

tantene og sentralstyret.

gert ved matematikksenteret i

trekningen av ﬂotte vervepre-
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mier. Det har ikke vært noen
formell velkomstgave for nye
medlemmer i denne periode.
Synliggjøring av LAMIS

Mathematics Education,
ICME-10
Kongressen ble arrangert i
København den 4. til 11. juli 2004.
Hvert av de nordiske land bidro

Lamis sentralt ønsker å støtte
opp om deres aktiviteter.
Sak 9:
Handlingsplan for 2004/2005

Det er trykket opp nye plakater

under presentasjon av nordisk

Se egen artikkel lengre bak i

som skal deles ut til alle lokal-

matematikkundervisning under

bladet.

lagene. LAMIS er også blitt

kongressen. I likhet med tilsva-

presentert under ulike konfe-

rende foreninger i Danmark og

Sak 10: Sommerkurs

ranser, blant annet med egen

Sverige, sendte LAMIS inn et

Styret ønsket å gå fra pålegget

stand under Biennalen i Malmö

samlet bidrag fra Norge. Lærere

om at annethvert sommerkurs

(jan.2004) og under ICME10 i

fra Norge bidro med både fore-

skal arrangeres i Nordfjordeid.

København (juli 2004). Styre-

lesninger, workshops og stands.

LAMIS begynner etter hvert å

medlemmer har vært aktive i

Mange lærere og LAMIS-med-

få mange medlemmer. De som

debatten om matematikkfaget i

lemmer bidro med opplegg for

melder seg på sommerkurset,

skolen og har deltatt i diskusjo-

barn i Mathematical Circus, et

bør ikke avvises pga. at det

ner i aviser og politiske fora.

helt nytt og svært vellykket inn-

ﬁnnes for få overnattingsplas-

slag i ICME-sammenheng.

ser. Kommentarer fra årsmøtet:

Tangenten
LAMIS har utarbeidet ny avtale
med Tangenten ang. pris på bla-

Sak 7 og 8:
Økonomi og budsjett

– Viktig at alle deltakerne på
sommerkurset er samlet på en
plass. – Det ﬁnnes mange ’små’

dene for medlemmer. Prisreduk-

Den viktigste forandring i bud-

plasser rundt om i landet hvor

sjonen øker proporsjonalt med

sjettet var at årsmøtet besluttet

alle kan være samlet.

medlemstallet. LAMIS dispone-

å plusse på 110 000 kr i posten

Årsmøtet besluttet at det er

rer som tidligere 10 sider i hvert

for lokallag, slik at det nå ble

ikke lenger et pålegg at LAMIS

nummer av Tangenten.

budsjettert med 170 000 kr til

sommerkurs annethvert år skal

lokallagsdrift. Dette er et kraftig

arrangeres i Nordfjordeid.

International Congress for
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signal til alle lokallagene om at
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Sak 11: Skolemedlemskap

av LAMIS, må det betales for.

Lunde suppleringsvalg for ett

Styret fremmer forslag om at

Styret trakk sitt forslag, og det

skolemedlemskap opphører fra

ble vedtatt at en skole fortsatt

Varamedlemmer:

2005. Det er et ønske om at det

kan være medlem av LAMIS,

Universitet/Høgskole:

kun ﬁnnes personlig medlem-

skolemedlemskap oppretthol-

Bulien fortsetter andre år.

skap.

des. Henstilling til styret å jobbe

Kommentarer fra årsmøtet:
– Enkelte skoler opplever seg
som

LAMIS-skole.

Skolene

år.
Tone

Videregående skole: Harald

videre med denne saken.

Solbakken fortsetter andre år.

Sak 12: Medlemsavgift

Hagen fortsetter andre år.

Ungdomsskole: May Britt

har ofte i tillegg lærere som er

Det ble ikke gjort noen forand-

medlemmer. – LAMIS blir kjent

ringer i medlemsavgiften.

Lohne fortsetter andre år.

Sak 13: Valg av styre- og nye
varamedlemmer

Sak 14: Valg av ny valgkomitè

for lærerne gjennom at skolen
er medlem. – Skolen kunne ha
vært et slags støttemedlem, hele
skoler får støttemedlemskap.
– Kan ﬁnne en måte å kompensere på ettersom skolemedlemskap er gunstig. Kan

Valgkomiteens innstilling ble
vedtatt:
Leder:

Barnetrinn:

Guro

Sørhus

Kommentarer fra årsmøtet:
– Styret sin oppgave å
fremme forslag på valgkomitè.

Mona

Røsseland

velges for to år.

– Vedtektsendringer angående
dette klart til neste årsmøte. Det

skolene betale mer på sikt?

Universitet/høgskole: Kristian

ble vedtatt at årets valgkomitè

– Ønske om å utrede nye model-

Ranestad velges for to år, Bjør-

ved Svein H Torkildsen, Helga

ler for skolemedlemskap, for

nar Alseth fortsetter andre år.

Tellefsen Kufaas, Tone Dalvang

eksempel at to ansatte ved en

Videregående

skole:

Jan

skole er ansvarlig for å spre

Finnby velges for to år, Helge

informasjon videre. – Mister

Flakstad fortsetter andre år.

mange medlemmer ved å kutte
ut

medlemskap

for

skoler.

– Et helt personale som kommer
på kurs når en skole er medlem
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og varamedlem Gunnar Nordberg gjenvelges.

Ungdomsskole: Beate Stabell

Evt: Trekking av vervepremier

velges for to år, Grete Tofteberg

Se notis på LAMIS’ førsteside

fortsetter andre år.

i bladet.

Barnetrinnet: Kari Haukås
Landslaget for matematikk i skolen

Handlingsplan for 2004/2005

Matematikkens dag

opplæringen blant annet gjen-

forbindelse med utsending av

Skolenes matematikkdag har

nom senterets ressurspersoner.

materiell og informasjon til Sko-

blitt en stor suksess som sprer

Veldig mange lokallagsstyrer

lenes matematikkdag og andre

om seg, og er helt klart den

består av slike ressurspersoner

arrangementer. Styret vil utrede

viktigste årsaken til at medlems-

som er frikjøpte i en viss stil-

mulighetene for et bredere og

tallet bare fortsetter å stige. Vi

ling av senteret for å arbeide

mer formalisert samarbeid med

håper at vi nå har etablert uke

med matematikksatsing i lokal-

senteret.

6 som den ofﬁsielle uka for å

miljøet. Disse ressurspersonene

Vi arbeider med et nytt pro-

arrangere skolenes matema-

blir også benyttet som kurshol-

sjekt sammen med Byggenæ-

tikkdag. LAMIS vil fortsette å

dere på temakvelder og ikke

ringens Landsforening, BNL.

tilby hefter med opplegg, og vi

minst på sommerkursene. Vi

Dette prosjektet retter seg mot

håper at utarbeidelsen av disse

ønsker å videreføre dette sam-

videregående skole, og Helge

kan rullere mellom lokallagene.

arbeidet og på denne måten få

Flakstad er kontaktperson for

Heftet for 2005 skal lages av

enda ﬂere lokallag og ikke minst

LAMIS. BNL var sammen med

Hedmark/Oppland lokallag ved

få de eksisterende som ikke er

NIF, samarbeidspartner under

Jan Finnby, Ann-Christin Arnås,

så aktive mer med.

utviklingen av matematikkrom-

Hanne Marken Dalby og Beate

met på Hovinhøgda skole.

Stabell. En legger opp til at

Samarbeidspartnere

heftet skal være ferdig til tryk-

LAMIS fortsetter samarbeidet

verdifull samarbeidspartner for

king i november.

med Nasjonalt senter for mate-

LAMIS. Abelprisens Barne- og

matikk i opplæringen. Mona

ungdomsutvalg ønsker et tett

Røsseland vil også for skoleå-

samarbeid med LAMIS, for å

Arbeidet med å etablere lokallag

ret 2004/2005 være ansatt ved

arbeide mot samme mål nemlig

og få opp aktiviteten i nye og

Matematikksenteret, og hun

å bidra til å styrke interessen

eksisterende lokallag skal være

vil ha arbeid for LAMIS som

for matematikk og realfag blant

like intensivt som i 2004/2005.

en del av sitt ansvarsområde.

barn og unge. En slik interesse

LAMIS samarbeider med Nasjo-

Senteret tilbyr sekretærhjelp og

oppstår hovedsakelig i klasse-

nalt senter for matematikk i

bidrar med betydelige midler i

rommene eller i hjemmene og

Lokallag
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Abelkomiteen har blitt en
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kan ikke opprettes gjennom

med vedtaket på årsmøtet i

medlemmer fra dette skolesla-

vedtak. Gjennom bruk av deler

2002. Sommerkurset for 2005

get, men også ved å være med

av avkastningen av Abelfondet

blir lagt til Osloområdet.

i ﬂere prosjekter som går direkte

er det Abelstyrets håp at partnerne som LAMIS kan få litt

KappAbel

drahjelp i sitt arbeid.

LAMIS fortsetter å være med

gjennom lokallagsaktiviteter.

prosjektgruppen.

Abeldagen er et helt konkret
mellom

Abelprisens barn og ungeut-

Rapporter fra sommerkursene
2001, 2002 og 2003

valg og LAMIS. Målet er at vi

Styret vil ta opp igjen arbeidet

sammen skal lage et opplegg for

med å lage en samlerapport

en utematematikkdag – Abeldag

fra sommerkursene fra 2001

– som alle skoler som er inter-

og 2002. Tanken er at denne

essert kan få tilsendt gratis. Vi

rapporten skal brukes som vel-

ønsker at så mange skoler som

komstgave til nye medlemmer.

mulig arrangerer en slik dag i

Det skal også lages en rapport

forbindelse med Abelprisutde-

etter sommerkurset 2004 som

lingen i slutten av mai hvert år.

skal sendes alle deltakerne og

Det er viktig å understreke at

ellers selges til andre interes-

denne dagen skal bli et supple-

serte.

ment til matematikkdagen, ikke
en konkurrent.
Sommerkurs

Videregående skole
Lamis ønsker i året som kommer
å sette et ekstra fokus opp mot

Sommerkurset for 2004 arran-

videregående skole, slik at vi

geres i Nordfjordeid i samsvar

både klarer å rekruttere ﬂere
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ønsker vi å oppnå blant annet

som en viktig del av den faglige

Abeldagen
samarbeidsprosjekt

mot videregående skole. Dette
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Sommerkurset 2004

Kari Haukås Lunde, Oddveig Øgaard

Hele gjengen er samlet til middag
’Matematikk er vakkert’ var tittelen på Lamis sitt sommerkurs

andre med papirﬂy.

diskusjoner og gode muligheter

Hver dag startet med ett
som

ble

for viktig nettverksbygging.

i Nordfjordeid fra 8.–11.august.

plenumsforedrag

Også Nordfjordeid viste seg fra

etterfulgt av verksteder som

Estetikk i matematikk

den vakre siden da 115 entu-

tok opp temaet fra foredraget,

’Estetikk i matematikk’ var over-

siastiske og ivrige matematikk-

og der deltakerne ﬁkk arbeide

skrifta på foredraget til Kristian

lærere ankom i nydelig sommer-

praktisk og konkret med temaet

Ranestad. Han tok oss med inn i

vær og med forventninger om

– en arbeidsmåte som de ﬂeste

den matematiske verden og ﬁkk

ﬁre dager med mye spennende

kursdeltakerne prøver å få til

oss til å se på det ’skjønne’ i tall-

faglig og sosialt påfyll.

i skolehverdagen. Felles for

rekker, i Stomachions puslespill

Kurset ble åpnet med all-

deltakerne er at de har lyst til

og geometriske former. «Kula er

sang og papirﬂylaging under

å heve sin kompetanse i faget

det vakreste,» sa Kristian Rane-

en humørfylt og hyggelig ledelse

og forandre undervisningen slik

stad, men den vurderinga er nok

av Henrik Kirkegaard. Dermed

at den kan bli mer kreativ og

subjektiv. Det var utrolig mye

hadde han slått an tonen – ufor-

praktisk i skolehverdagen. Om

vakkert som dukket fram når

mell og trivelig. Alle deltakerne

kveldene var det sosialt samvær

han på sin overbevisende måte

sendte en åpningshilsen til hver-

med spill, sang og matematiske

avdekket det.
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Undringshjulet

Så ble temaet fulgt opp i verk-

en arbeide mot det perfekte. Det

naturen’ av Tone Bakken, ’Kunst

stedene med ’Pene, runde eller

å lage et vakkert arbeid gir både

som undersøkelseslandskap’ av

stygge tall’ av Elisabeth Moe

glede og mestringsfølelse, noe

Helge Flakstad og ’Begynner-

Omland, ’Estetikk i matematikk’

som er verdifulle opplevelser å

opplæring’ av Elin Natås.

av Geir Ellingsrud, ’Flis ved ﬂis’

gi til elevene. Mona Røsseland

Om kvelden var vi på tur i fjøra

ved Grete N. Tofteberg og ’Klipp

fortalte om Abelprisen og Abel-

og badet, sang og så på solned-

og lim i papir’ av Henrik Kirke-

styrets Barne- og ungdomsut-

gangen, mens Hugo Christen-

gaard. Den sistnevnte steppet

valg. Utvalgets visjon er å sti-

sen prøvde ut kreftene i sine

sporty inn på svært kort varsel

mulere til å skape interesse for

raketter. – Og vi opplevde både

på grunn sjukdomsfrafall.

matematikk og realfag hos unge

sommerkurset, Nordfjordeid og

Etter middagen var det spil-

mennesker. Hun oppfordret til å

matematikken som vakker!

lekveld med ulike matematiske

søke om midler viss en hadde

spill, noen nye og noen gamle.

noen spennende prosjekter på

Matematikk og musikk

Av og til kunne det bli harde

gang.

’Matematikk og musikk’ var tit-

turneringer. Det var tydelig at

I verkstedene kunne delta-

telen på plenumsforedraget på

deltakerne hadde konkurran-

kerne være med på ’Vi bygger

tirsdag. Foredragsholderen var

seinstinktet vel bevart.

kunstverk’ av Mona Røsse-

Einar Jahr som brukte ﬁolinen

land og Kristian Ranested,

sin til å demonstrere ulike ska-

’Tverrfaglighet

Matematikk og kunst

matematikk

laer fra pytagoreiske til likesve-

’Matematikk og kunst’ var tittelen

og kunst & handverk’ av Anne

i

vende tempererte. Noteverdier,

på plenumsforedraget til Hilde

Gunn Svorkmo, ’Hvordan kan

symmetri og proposisjoner spil-

Degerud. Med sine 114 bilder

Picasso inspirere oss?’ av Eli-

ler en viktig rolle i musikken, og

inspirert hun

deltakerne til å

sabeth Aksnes, ’Matematikk i

her ligger det mye matematikk

bruke øynene. De skulle se etter

kunst eller kunstig matematikk’

til grunn, noe han viste oss med

linjer, fargevalører, symmetri og

av Jan Finnby, ’Geometri i elev-

sitt glødende engasjement.

andre forskjønnende prinsipper

enes papirkunst’ av Margareth

Geir Ellingsrud orienterte om

som ligger til grunn i kunstbilder.

H. Dansson, ’Design med Cabri’

Holmboeprisen som skal deles

Med å lære disse prinsipper kan

av Svein Torkildsen, ’Mønstre i

ut for første gang til våren i 2005.
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På vikingtokt på Bjørkedalsvannet
Styret for prisen er Norsk matematikkråd. Det har opprettet en
komité som er sammensett av

Bernt Michael Holmboe var

gen, og de siste turneringene

fagpersoner fra grunnskolen til

lærer for blant annet Nils Henrik

innenfor spill pågikk utover i de

universitetsnivå. Komiteen skal

Abel.

sene nattetimer.

vurdere de kandidatene som blir

Verkstedene som tok opp

nominert. Prisen skal gå til en

temaet den dagen var ’Mate-

Matematikk og arkitektur

lærer eller gruppe av lærere som

matikk, drama og musikk’ av

Onsdag var siste dagen. Temaet

har gjort en innsats utover det

Gerd Åsta Bones, ’Tal i musik-

var da ’Matematikk og arkitek-

vanlige for faget. Utdelingen vil

ken – musikk i tala’ av Leif Bjørn

tur’. Det var Bente Kleven som

skje på Oslo katedralskole der

Skorpen, ’Matematikkvansker’

hadde plenumsforedraget, og

med Tone Dalvang, ’Matematikk

hun viste bilder av ulike bygnin-

på soldagen – og andre dager’

ger med vakker arkitektur, som

av Anne Bruvold og ’Flerkulturell

hadde det til felles at matema-

kunst’ av Leif Kragh.

tikken var et sentralt og viktig
grunnlag. Hun demonstrerte

Einar Jahr med ’fela si’
Landslaget for matematikk i skolen

Etter et varmt årsmøte var det

hvordan datateknologi har revo-

utﬂukt til Bjørkedalsvannet. Her

lusjonert arkitektenes hverdag.

ﬁkk deltakerne kjøle seg ned

Etter plenumsforedraget for-

med et bad, en båttur i viking-

talte Hugo Christensen på sin

skip med påhengsmotor!! (usik-

ivrige og engasjerte måte om all

ker på om motoren også var fra

matematikken en kan ﬁnne i en

vikingtiden). Turen gikk til et

selvlaget katapult, i en sykkel

båtmuseum. Etter utﬂukten var

eller i en orienteringspost. Det er

det avslutningsmiddag med gril-

mye matematikk i virkelighetens

let laks og sjokolademousse og

verden, men vanligvis tenker vi

krem til dessert. Henrik Kirke-

aldri over det og glemmer å

gaard akkompagnerte til allsan-

hjelpe elevene til å oppleve disse
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Vi bygger broer
teberg og ’Matematikk i kunst og

kan bruke i klassene sine når de

Verkstedene i femte og siste

arkitektur’ av Ingvill M. Stedøy.

kommer hjem til skolehverda-

økt var: ’Vi bygger broer av A4-

Det var ﬁre solrike og varme

gen. Sommerkurset levde opp

ark’ av Gerd Nilsen, ’Arkitektur,

dager med mye spennende,

til mottoet om at ’Matematikk

forholdet mellom det bygde rom

kreativ og praktisk matematikk.

er vakkert’ – Og Nordfjordeid

og mennesket’ av Kari Haukås

Det bar korridorene i aller høy-

gav matematikken god konkur-

Lunde og Oddveig Øgaard,

este grad preg av. Kursdelta-

ranse …

’Husbyggeren’ av Grete N. Tof-

kerne ﬁkk mange ideer som de

sidene ved matematikken..

Lokallag for Hedmark
og Oppland
Temakvelder skoleåret 2004/2005
KappAbel (u-trinn)/ Kenguru (b-trinn)
Onsdag 22.09.04 kl. 19.00–21.00; Lillehammer vgs.
Årsmøte + Arbeidsmåter i lys av Nasjonale prøver
Onsdag 17.11.04 kl. 18.00–19.00 + 19.00–21.00; Kopperud skole, Gjøvik.
Matematikkens dag
Tirsdag 11.01.05; Ridabu skole, Hamar.
Påmelding eller annen informasjon:
Ann-Christin Arnås, Ridabu skole, Hamar: acarnaas@yahoo.no
Hanne Marken Dalby; Kopperud skole, Gjøvik: hanne.marken-dalby@skole.gjovik.kommune.no
Jan Finnby, Lillehammer vgs: ﬁnnby@online.no
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