
tangenten 4/2004 111

Denne utgaven av TANGENTEN er et tema-

hefte som tar opp forholdet mellom matema-

tikk og naturfag. Ser man på den historiske 

utviklingen av naturfagene så kan en se sterke 

forbindelseslinjer til matematikkfagets utvik-

ling. Befruktningen har gått begge veier. En 

rekke artikler i dette heftet prøver å gi noen 

tips til hvordan en kan utnytte potensialet som 

ligger i naturfagene i matematikkundervisnin-

gen. Det er mye engasjement og motivasjon å 

hente i fysikkeksperimenter og en del mate-

matiske emner kan ha glede av den konkre-

tiseringen de kan få gjennom anvendelsene i 

fysikk. Jordens krumning, bevegelse, fart og 

tid er naturfenomener som elevene har kjenn-

skap til og som kan gi et fornuftig bakteppe for 

matematikklæring. 

I artikkelen ’Hvor krum er jorda?’ får vi 

lese om to forskere som drar ut for å beregne 

jordas radius. De har en matematisk modell av 

situasjonen og gjør sine observasjoner i felten 

men beregningene av jordradien blir dess-

verre akk så feile. Jeg håper noen lesere kan 

hjelpe oss med en forklaring. Kanskje noen har 

prøvd seg på egne målinger. Kanskje noen vet 

om steder langs kysten eller i fjellet som egner 

seg til beregninger av jordradien. Tangenten 

er veldig interessert i slike opplysninger, tips 

og idéer. Skriv til oss og send inn det dere har 

funnet ut. 

I heftet presenterer vi også taljer som en 

fysisk løftemekanisme som man kan regne 

på. Kanskje du og din klasse har arbeidet med 

andre løftemekanismer; vektstang, hevert eller 

liknende. Hvordan gikk det? Fortell oss slik at 

vi kan fortelle det videre til de andre leserne.

Solur er et instrument som er enkelt å lage 

og som mange har kjennskap til. I dette num-

meret av TANGENTEN får vi noen tips til 

hvordan en lager et slikt et. Samtidig fi nnes det 

så mange forskjellige typer solur at dere som 

har arbeidet med solur muligens har laget en 

helt annen modell. Fortell gjerne til TANGEN-

TENS lesere om det.

Debatten om de nasjonale prøvene i mate-

matikk fortsetter også i dette heftet. Både de 

som står som ansvarlige for utformingen av 

prøvene, vanlige lærere og medlemmer av 

TANGENTEN sin redaksjon melder seg til 

orde og gir oss et sammensatt bilde av hvordan 

prøvene er blitt mottatt, utnyttet og tenkt vide-

reutviklet. TANGENTEN følger denne utvik-

lingen med stor spenning. Også i kommende 

heftet får vi mer stoff om temaet.
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Anne Bruvold

Lag et solur som virker
Bakgrunn
Solur har ord på seg å være unøyaktige, men de 

mest presise variantene av solur, heliokrono-

metre, viser tiden med sekunders nøyaktighet 

når de brukes på rett måte. Den franske jern-

banen brukte heliokronometre for å justere de 

mekaniske urene helt fram til 1900.

Det finnes mange beskrivelser av enkle 

måter å lage solur; sett en pinne i bakken og 

markér skyggens posisjon hver hele time, eller; 

bruk en blomsterpotte med hull i midten av 

bunnen, stikk en pinne gjennom hullet slik at 

den står midt i blomsterpotten og del kanten i 

24 like store deler for å markere timene. Disse 

beskrivelsene gir for så vidt solur, men mer 

unøyaktige enn hva man med enkle grep kan 

få til. 

Å finne nord
Å hvite hvor du har de geografiske himmelret-

ningene nord, sør, øst og vest, er viktig hvis du 

skal lage og sette opp et solur. Hvis du har et 

ferdig solur, kan du bruke beskrivelsen i Newth 

[2] og Rønning [3] for å stille inn soluret rett. 

Pass på at du stiller inn soluret etter rett tid, 

lokal sann soltid eller mellomeuropeisk soltid, 

avhengig av hva soluret er laget for. 

Du kan også bruke et kompass til å finne 

nord, men må da huske på å justere for mag-

netisk misvisning på stedet. Det må ikke være 

strømledninger eller store metallobjekter i 

nærheten, da de påvirker magnetfeltet. Mag-

netiske stormer vil i sjeldne tilfeller kunne 

påvirke kompassnåla, særlig i Nord-Norge, opp 

til 5–10° i ekstreme tilfeller. Dette forkommer 

helst samtidig med sterkt nordlys, men du kan 

godt ha nordlys uten at kompasset forstyrres.

Du kan også bruke sola for å finne nord. Det 

enkleste her er å bruke Almanakk for Norge [1] 

for å finne ut når sola står i sør. Almanakken 

har beskrivelse for hvordan dette kan beregnes 

om du ikke er i en av byene Oslo, Trondheim 

og Tromsø. Sett en pinne loddrett i bakken der 

soluret skal være, og merk av skyggens retning 

i det sola står i sør. 

Det finnes andre mer spennende måter å 

bruke sola for å finne sør, som krever litt lengre 

tid. Man bør også gjenta målingene for å få et 

mest mulig nøyaktig resultat. 

En framgangsmåte er å sette en pinne lodd-

rett ned i bakken, og markere posisjonen av 
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skyggen av toppen på pinnen gjennom et par 

timer midt på dagen. Trekk opp kurven som 

går gjennom punktene. Nord er der avstanden 

mellom kurven og pinnens fot er kortest. 

En annen metode er å sette en pinne lodd-

rett i bakken og tegne flere sirkler med ulik 

radius, alle med sentrum i pinnens fot. Alle sir-

klene bør ha en radius som er større en pinnens 

høyde. Begynn så tidlig på dagen at skyggen av 

pinnen går utenfor ringene. Marker posisjonen 

av skyggen av pinnens topp ettersom skyggen 

går inn og ut av sirklene. Det er viktig å få 

posisjonen når skyggens topp krysser en sirkel 

så nøyaktig som mulig. Trekk opp kurven som 

går gjennom punktene som tidligere. Finn 

punktet som er midt mellom punktene hvor 

kurven krysser en sirkel. Linja mot nord går fra 

pinnens fot gjennom dette midtpunktet. Ved 

å gjøre det samme for flere sirkler, får man et 

mer nøyaktig mål for nord-sør linja.

Viseren
Viseren på soluret, det objektet som kaster 

skygge på urskiva, kan ha forskjellig form alt 

etter hvilken type solur man lager. Det som er 

viktig er at en side av viseren er parallell med 

jordaksen. 

Hvis viseren 

er en pinne, må 

pinnen helle nord-

over slik at den 

peker mot him-

melens nordpol. 

Vinkelen mellom 

pinnen og hori-

sontalplanet skal 

tilsvare bredde-

graden til stedet. 

Punktet loddrett 

under toppen av viseren skal være på linja 

mot nord fra viserens fot. Kuleformede solur 

som ofte finnes i private hager, er eksempler 

på solur med en pinne som viser.

Hvis viseren er en plate, må platen settes 

vinkelrett på horisontalplanet, langs en linje 

som går sør-nord, og slik at en rett kant er 

parallell med jordaksen. Vinkelen mellom 

denne kanten og horisontalplanet skal være 

lik breddegraden til stedet. En slik viser er 

ofte en trekant, og et eksempel på et solur med 

trekantet viser henger på veggen av Sofus Lie 

Auditoriet på Blindern (se bildet). 

Et solur laget med en pinne i en blomster-

potte, blir mer nøyaktig om man setter en kile 

under potta slik at pinnen og symmetriaksen 

til potta, blir parallell med jordaksen (se figur 

neste side).

Urskiva
Urskiva trenger ikke nødvendigvis å være plan, 

men kan også være en sirkel, kule, sylinder 

eller en annen form. Den enkleste formen å 

lage, tar utgangspunktet i en sirkel eller sylin-

der. Sola beveger seg 360° på 24 timer, og ved 

å dele en sirkel i 24 vil man få en urskive som 

kan brukes. Det man må passe på, er at sirke-

len er parallell med jordas ekvator.

Et ekvatorialt solur er et solur med en sirkel 

som urskive og en pinne gjennom sentrum 
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av sirkelen og vinkelrett på sirkelplanet som 

viser. Når viseren er parallell med jordaksen, 

er urskiva parallell med ekvatorplanet. Når 

de før nevnte hagesolurene er stilt inn rett, er 

sirkelen med timemarkeringene parallell med 

ekvatorplanet.

Er urskiva en rett sirkulær sylinder med en 

pinne langs aksen som viser, vil denne være 

stilt rett med aksen og viseren parallell med 

jordaksen. En blomsterpotte kan også fungere 

som urskive, med en pinne langs symmetri-

aksen som viser, men da må kanten av blom-

sterpotta være parallell med ekvator. For å få 

dette til, kan man sette en kile under potta. 

Alle urskivene nevnt til nå roteres slik at de 

viser kl. 12.00 når sola står i sør. Se for øvrig 

også kapittelet under om sola og tida. 

Å lage urskive for solur med plane urskiver 

som ikke er parallelle med ekvator, krever litt 

mer regning enn om urskiva er parallell med 

ekvator. I prinsippet kan urskiva ha hvilken 

orientering som helst, markeringene av timene 

vil være en projeksjon av timemarkeringene på 

en urskive parallell med ekvator, ned på planet 

til urskiva parallelt med polaksen. Ved å se på 

ulike trekanter i denne projeksjonen, og sam-

menhengen mellom disse, kan man finne en 

formel som gir vinkelen a mellom middags-

timelijna som ligger nord-sør, og timelinja for 

den aktuelle timen. 

Klokkeslett
Solas 

timevinkel
Breddegrad

75 72,5 70 67,5 65 62,5 60 57,5 55
12 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 15 14,5 14,3 14,1 13,9 13,6 13,4 13,1 12,7 12,4
14 30 29,1 28,8 28,5 28,1 27,6 27,1 26,6 26,0 25,3
15 45 44,0 43,6 43,2 42,7 42,2 41,6 40,9 40,1 39,3
16 60 59,1 58,8 58,4 58,0 57,5 56,9 56,3 55,6 54,8
17 75 74,5 74,3 74,1 73,8 73,5 73,2 72,8 72,4 71,9
18 90 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Vinkel for timelinjer på horisontal urskive, for utvalgte breddegrader
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Figurene til høyre på forrige side viser de aktu-

elle trekantene. Fra disse finner vi følgende 

uttrykk:

 
sin ϕ = b

a
, tan H

c

b
= , tan α = c

a

hvor a er vinkelen mellom linja fra viserens 

fot mot nord og timelinja for aktuelt klokke-

slett, H er solas timevinkel som øker med 15° 

for hver time etter klokken 12, og f er stedets 

breddegrad. Ved å kombinere disse, får vi: 

 tan a = tan H sin f .

Tabellen på forrige side viser vinklene for time-

linjene for noen utvalgte breddegrader, og her 

er et eksempel på en urskive:
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Hvis soluret skal være et sted hvor det er mid-

nattssol, tegner du timelinjer for hele døgnet. 

Hvis det skal være sør for dette, kan du utelate 

linjer som tilsvarer klokkeslett hvor sola er gått 

ned. Timemarkeringene er symmetriske både 

om nord-sør linja og øst-vest linja. Vinklene 

for tidspunktene i tabellen er de eneste man 

trenger.

Sola og tida
Å lese av et solur er ikke gjort direkte hvis du 

vil ha en så nøyaktig klokketid som mulig. 

Solur viser sann soltid – tida gitt av sola, hvor 

sola står i sør kl. 12.00. Lengden av et soldøgn 

varierer gjennom året, ikke mye men nok til 

at flere for lange eller for korte soldøgn på rad 

merkes. Gjennom året er sola opp til 16 minut-

ter for rask eller sen i forhold til klokka. 

Solur kan justeres slik at de viser tidssonens 

soltid i stedet for lokal soltid. I Norge følger vi 

tidssonen som går ut fra lengdegraden ved 15° 

øst, mellomeuropeisk tid. Solur med urskiver 

som er parallelle med himmelekvator (sirkel-

skiver eller sylindre), kan enkelt justeres slik 

at de viser mellomeuropeisk sann soltid ved 

å dreie urskiva. Finn lendegraden for stedet 

og trekk fra 15°. Hvis stedet er øst for 15° øst 

dreier du urskiva med sola slik at markeringa 

for kl. 12 kommer øst for nord, og mot sola 

om stedet er vest for 15° øst. Drei urskiva like 

mange grader som differansen mellom lengde-

graden og 15° øst. 

Tromsø ligger på 69,66° nord og 18,94° øst, 

3,94° øst for 15° øst. Et solur laget av en blom-

sterpotte må først settes slik at symmetriaksen 

og viseren har en vinkel på 69,66° i forhold til 

horisontalplanet. Potta dreies slik at marke-

ringa for kl. 12 er knapt 4° øst for nord. 

Newth [2] har mønster på et solur med 

deler av en sylinder som urskive, hvor urskiva 

roteres for å gi mellomeuropeisk sann soltid.

For solur med plane urskiver er tilsvarende 

justering vanskeligere. Det er ikke tilstrekkelig 

å dreie urskiva. Justeringa må legges inn når 

vinkelen for timelinjene beregnes og tabellen i 

kapittelet foran kan ikke brukes. Dette lar seg 

gjøre. Sist i dette kapittelet finner du en metode 

som krever mindre regning totalt. 

Hvis soluret ikke er justert til å vise mellom-

europeisk sann soltid, kan man justere det selv 

ved å gjøre differansen over om til minutter 

med 1°  = 4 minutter (kommer fra 24 timer = 

360°). Den korreksjonstiden man får, trekkes 

fra for steder øst for 15° øst, og legges til for 

steder vest for 15° øst. For et solur i Tromsø 

som ikke er justert for lengdegraden, må man 

trekke 16 minutter fra det soluret viser for å 

korrigere for lengdegraden.

Korreksjon for soldøgnets varierende lengde 
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lar seg ikke legge inn som en fast korreksjon, 

her må man ty til tabeller. En slik tabell finner 

du i nettversjonen av denne artikkelen, på 

www.caspar.no/tangenten/2004/solur.pdf. Dif-

feransen mellom soltid og middelsoltid som 

klokketida baserer seg på, kalles tidsjevninga. 

Når man finner tabeller over tidsjevninga, må 

man sjekke forfatterens definisjon da ulike 

forfattere kan bruke motsatt definisjon. Det 

greieste er tabeller med tidsjevning = middelsol-

tid – sann soltid. Da får man klokketid ved å 

lese av soluret, justere for lengdegrad dersom 

det ikke alt er gjort, og legge til eller trekke fra 

tidsjevninga. Med definisjonen nevnt her, skal 

positive verdier legges til og negative verdier 

trekkes fra.

Offentlige solur har ofte en tabell eller graf 

som viser tidsjevninga. Korreksjon for lengde-

grad kan legges inn i samme tabell/graf slik at 

du bare trenger en beregning for å få klokke-

slettet hvis ikke lengdegradskorreksjonen er 

lagt inn i urskiva.

Tilslutt må en time legges til i perioder med 

sommertid.

Lage et horisontalt solur selv
For å lage et horisontalt solur trenger du to 

stive papir/papp ark, linjal, transportør og 

blyant/penn/tusj, et bord eller annen flate som 

er vannrett. Det ene arket skal bli viseren og ett 

ark skal bli urskive.

1. Ta det ene arket og lag en trekant med 

en vinkel A som er lik breddegraden til 

stedet og en vinkel B på 90°. AB skal være 

ned mot urskiva, og så 

kort at den utgjør mindre 

enn halve bredden av det 

andre arket. Kanten som 

går fra A og opp mot den 

siste vinkelen C skal være 

rett og blir, når soluret 

er stillet inn rett, parallell med jordaksen. 

BC trenger ikke være en rett linje og kan 

erstattes med en dekorasjon. Klipp ut 

viseren.

2. Tegn opp en rett linje på arket som skal 

være urskive. Denne linja skal være 

nord-sørlinja. Sett viseren på linja slik at 

det er plass på urskiva både nord og sør 

for viseren. Marker punktet hvor hjørnet 

A skal være, dette kalles for punkt D. 

Alle timelinjene skal trekkes ut fra dette 

punktet. Linja fra D under viseren skal gå 

mot nord. Når skyggen går mot nord, er 

klokken 12. Skriv 12 på linja, i nord ved 

kanten på urskiva. Ta bort viseren.

3. Tegn en linje vinkelrett på nord-sør linja, 

gjennom D. Denne linja går øst-vest. Skriv 

6 i vest og 18 i øst.

4. Finn din breddegrad i tabellen over, eller 

bruk den som er nærmest. Tegn inn 

timelinjene fra D mot nord. Vinkelen for 

kl. 11 og 13 er like store, men linja for kl. 

11 er til venstre (vest) for nord-sør linja og 

linja for kl. 13 er til høyre (øst) for nord-

sør linja. Det er tilsvarende for de andre 

timelinjeparene som er like mange timer 

før/etter kl. 12. Ved å forlenge linja for kl. 

13 forbi D, får du linja for kl. 01. Ved å for-
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Artikkelen fortsetter side 12
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Dag Gulaker, Kjartan Tvete

Hvor krum er Jorden?
eller: Hvor feil kan det bli?

– Fra Bergen skal man seile rakt vest mot 
Hvarf på Grønland, og da seiler man nord 
om Shetlandsøyene således at man så vidt 
kan se landet i siktbart vær, men sønnenom 
Færøyene og da slik at man bare ser landet i 
lav høyde, … (Fra en norrøn seilingsbeskri-
velse, Bergen–Grønland)

Vi skal se på en problemtype knyttet til natur-
geografi, der innledende spørsmål kan være:
– Hvor høy er ’toppen’ av Mjøsa? 
– Hvor langt ut over havet kan en se fra en 

høyde på for eksempel 100 m?

Problemene har den motivasjonspsykologiske 

fordel at intuisjonen vår blir utfordret. Riktig-

nok er jorda rund, men lokalt, som for eksem-

pel over Mjøsas område, er den vel å regne som 

flat? (For mer om fenomenet, se for eksempel 

[1], [2], [3] eller søk på nettet på ’jordas (eller 

jordens) krumning’).
Problemtypen kan angripes fra forskjel-

lige nivåer av skolematematikken. (Derfor er 
et par avsnitt med trigonometri og rekker tatt 
med.) Dessuten kan emnet innby til å gjøre 

praktiske undersøkelser der matematikk og 
naturgeografi står sentralt. Løsningsskissene 
nedenfor vil forhåpentlig inspirere til å la 
elever/studenter prøve problemene, med pas-
sende lærerstøtte.

Med Pytagoras og kvadratsetninger
Vi finner ’høyden’ h av et vann med lengde a. 
Se figuren, der S er jordsentret:

���
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Figur 1

Når vannets lengde er liten i forhold til jord-
radien R kan vi prøve med å si at korden (eller 
halve korden) er tilnærmet lik buen (eller 
halve buen). Av den rettvinklede trekan-

ten ABS fås da: R h
a

R−( ) + 





=2
2

2

2
 eller 

R Rh h
a

R2 2
2

22
4

− + + =  eller 2
4

2
2

Rh h
a− =
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Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling for 
Sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning.
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Høyden h kan jo løses ut av denne 2. grads-
ligningen. Men for små vann blir leddet h2 
svært mye mindre enn 2Rh, og neglisjeres h2 
får vi tilnærmingsformelen: 

(1) h
a

R
≈

2

8
.

Bruker vi en verdi for jordradien på 
6370 km får vi for en innsjø på 120 km (a la 
Mjøsa) en h-verdi på 283 m! Dette tallets stør-
relse kolliderer som regel kraftig med ’den 
sunne fornuft’ og hva en ville svart ved gjet-
ning. – Vi må vel ha regnet galt!?

Med trigonometri
Se på figur 1 og merk av vinkel ASB. Kall 

denne u. Da er cosu
BS

AS

R h

R
= = −

. Det gir 

h R u= −( )1 cos . I radianer er u
a

R

a

R
= =/2

2
. 

Dermed fås:

(2)  h R
a

R
= −





1
2

cos .

For a = 120 km gir dette h-verdien 283 m, som 
formel (1). Faktisk stemmer formlene nå over-
ens ned til 1 cm. Prøv selv med et 100 mil langt 
’vann’!

Med Taylorrekka for cos x:  
Forskjellen på formel (1) og formel (2)

I den korrekte formel (2) kan vi erstatte 

cos
a

R2
 ved å bytte ut x med 

a

R2
 i Taylor-

rekka cos
! ! !

...x
x x x= − + − +1
2 4 6

2 4 6

. Det gir: 

cos ...
a

R

a

R

a

R

a

R

a

R

2
1

2

2

2

24

2

720

1
8

2 4 6

2

= −





 +





 −





 +

= −
22

4

4

6

6384 46080
+ − +a

R

a

R
...

 
Formel (2) kan da skrives 

(3) h
a

R

a

R

a

R
= − + −

2 4

3

6

58 384 46080
... .

For ’små’ a er a/2R nær 0, og rekka konvergerer 

raskt. Vår formel (1) svarer altså til at vi bare 

tar med 1. leddet i rekka (3) (eller ledd t.o.m. 

av grad 2 fra Taylorrekka). I en rekke som (3) 

er feilen ved å stoppe etter et visst antall ledd, 

mindre enn tallverdien av det neste leddet, 

dvs. mindre enn a4/384R3 for formel (1), – et 

uttrykk som her gir et meget godt bilde av 

feilen.

Siktlinja til horisonten
Dette problemet, å finne lengden s av siktlinja 
til horisonten fra en øyehøyde h over havet, 
kan også angripes med Pytagoras setning, se 
figur 2:

�
�

�

�

�

Figur 2

Figuren tilsier at s R R h2 2 2+ = +( )  som etter 
forenklinger og ny neglisjering av h2 gir: 

(4) s R h≈ ⋅2 .

Denne kan skrives 

(5) s h≈ ⋅3570 . 

når vel å merke lengdeenheten er meter. På 
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grunn av lysbrytning i atmosfæren ser en i 
praksis noe lengre. En formel som korrigerer 
for dette er 

(6) s h≈ ⋅3830 . 

Fra en øyehøyde på 10 meter blir avstanden til 
dit hvor himmel møter hav ikke lengre enn vel 
12 km.

Vi antyder noen mulige oppgaver/aktivite-
ter:
1. Hva tror du høyden av et 1km langt vann 

er? Finn den.
2. Hvor langt utover vannet ser du når du 

sitter og ror?
3. Tegn og studer grafer for funksjonene 

bestemt av (1) og (6).
4. En artikkel i Adresse-avisa (13/7–98) 

hevdet at det sydligste stedet i landet der 
en kan se midnattsola er fra fjellet Heil-
hornet lengst sør på Helgeland. – Kan det 
stemme?

5. Se på figur 3. (Vi ’løfter’ korden opp av 
vannet til tangering.) Vis hvordan formel 
(4) ved de antydede tilnærminger nå kan 
utledes fra formel (1).

� ��

���

�������

Figur 3

Opplegg for praktiske undersøkelser 
– også av jordens radius?
Tar en med elevene til en fjord eller et vann 
av bare noen kilometers bredde/lengde, er det, 
utrolig nok, meget enkelt å la dem få en sterk, 
visuell opplevelse av at vannet virkelig ’slår kul 
på seg’. Det er bare å se på utvalgte objekter 
(helst i kikkert) i stranda på den andre siden 

mens en senker/hever sin øyehøyde. Ting vil 
plutselig forsvinne/dukke opp igjen. Formel 
(6) kan utprøves på ulike vis. Men særlig spen-
nende, og etter vink fra Tangentens redaktør: 
Siktlinjeformelen (4) må kunne prøves til 
beregning av jordas radius, ut fra målinger av 
s og h! – Figurene 4 a, b og c gir noen ideer til 
forsøksopplegg:

�

�

�� ��

��
��

Figur 4 a, b

Figur 4 a er et spesialtilfelle av 4 b. To parter 
samarbeider fra hver sin side av en fjord 

eller en sjø. Formel (4) gir s R h1 12= ⋅  og 

s R h2 22= ⋅ . Kalles avstanden mellom obser-

vatørene for s fås s s s R h h= + = +( )1 2 1 22  

eller R
s

h h
=

+( )
2

1 2

2
2

. Figur 4 c er en for-

enkling av en ide gitt av A. I. Vistnes i [3] 
(samme ide finnes også i [4]). Denne baserer 
seg på tilgang til fri horisont. Anta at ved å 
klatre opp til et punkt P ser en toppen H akku-
rat i horisonten. Høyden h

1
 må finnes, likeledes 

h
2
, ved samme vannstand. Formel (4) gir oss 

igjen uttrykk for s
1
 og s

2
, disse subtraheres, og 

når avstanden mellom P og toppen av H kalles 

s, fås R
s

h h
=

−( )
2

1 2

2
2

.
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Vi jakter på R – Fra et forsøk på forsøk
I det nye uteskolebegrepets ånd beveget vi 
– gamle tavlelærere og papirpedagoger – oss 
ut i den fysiske verden for å gjøre observasjo-
ner, i samsvar med figur 4 b. Utstyr: Hver vår 
feltkikkert m/stativ, 45× forstørrelse, hver vår 
hvite isoporplate (60 cm×120 cm), svart plast, 
tommestokk og mobiltelefoner. Den ene ser i 
kikkerten mens den andre senker svart plast 
nedover plata til den kommer ut av synet. Vi 
gjorde 5 måleforsøk, de 4 første over samme 
fjordstrekning mellom valgte punkter i fjæra 
på Levangernesset og Ytterøya, det siste over en 
lengde mellom to strandpunkter ved Tomtvat-
net i Levangermarka. Resultatene sees i tabel-
len øverst på sida. (s er beregnet v.h.a. kart i 

målestokk 1:50 000.)
(– Om vi var på utflukt til Mars? …) Noen 

kommentarer: Ved 1. måling var det en god del 
bølger, kanskje med opptil en ½ meters høyde, 
– noe som kan forklare at denne R-verdien ble 
den klart laveste. For de 4 andre målingene 
lå sjø/vann ganske stille. Vi erfarte likevel at 
det ikke er helt enkelt å se akkurat når den 
gjenværende hvite platekanten går ut av syne. 
Antagelig mistet vi den for tidlig. Men rart er 
det at den målingen som vi opplevde som den 
klart skarpeste observasjonen, måling 4, altså 
med kikkerten relativt høyt plassert, ikke ga 
en vesentlig høyere R-verdi. Målingen over den 
kortere ferskvannsdistansen ga en klart høyere 

Figur 4 c

��

��

��
��
�

�

Måling nr. Dato s (meter) h1 (meter) h2 (meter) R (km)

1 22.9.04 6350 2,3 1,5 2682

2 23.9.04 6350 2,85 0,85 2959

3 23.9.04 6350 0,80 2,80 3058

4 23.9.04 6370 0,12 5,10 2928

5 1.10.04 2775 0,15 0,31 4320
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R, dog rent for liten den også. Vi bemerker at 
betydningen av lysbrytningen, som er negli-
sjert ovenfor, skulle bidratt til forhøyede R-
verdier, ikke omvendt. Temperaturen i luften 
anslås alle dager til ca. 12–14°C, i vannet litt 
lavere. 

Tidlige målinger av jordas størrelse –  
Kunne ideene her ha vært brukt?
Klassikeren fra Oldtiden er Eratostenes måling 
(ca. år –230), som bygger på følgende enkle ide, 
her kort gjengitt (se for eksempel [1], [2] eller 
på nettet): Dersom vi for en gitt sirkelbue b 
kjenner buens sentralvinkel u, så kan lett sir-
kelens omkrets finnes.

Det gjaldt da å finne u ad omveier. Eratos-
tenes observerte solstrålenes avvik fra en lokal 
loddlinje i Syene (nå Aswan), og i Alexandria, 
midt på dagen midtsommers. (Sola sto da fak-
tisk i zenit i Syene, men det er i prinsippet ikke 
viktig.) Ved parallelle linjer gjenfinnes u oppe 
ved jordoverflata, se figur 5. Eratostenes fant 
b ≈ 5000 stadier og u ≈ 1/50 av 4 rette vinkler 
(360°), som ga omkretsen 50·5000 = 250 000 
stadier, som igjen er 40 000 km dersom 1 sta-
dion = 160 m. Imponerende! For et skoleopp-
legg etter denne metoden, se G. Hjalmars-
son [5].

Resultatene kan nok her bli langt sikrere 
enn med vår prinsipielt forskjellige metode-
type (uten vinkelmåling), når de to stedene 
har god avstand. Likevel er det nærliggende å 
formode at noen nokså tidlig måtte ha kommet 
på, og latt seg friste til å gjøre et forsøk av lig-
nende type som vårt, med andre hjelpemidler 
enn kikkert og mobiltelefon, og slik fått i det 
minste en viss peiling på jordas størrelse. Kra-
vene til regneferdigheter kan imidlertid bli noe 
større, men flere av de gamle kulturene skulle 
vel ha klart beregningen (særlig om h

2
 = 0).

For et par andre gamle forsøk på måling av 
jordradien, se [6]

Et par oppgaveideer:
1. Fra to steder på samme meridian måles 

den vinkelen som siktlinja til polarstjerna 
danner med en loddlinje til h.h.v. 46° 25’ 
og 51° 38’. Avstanden mellom stedene 
beregnes til 575 km. Tegn figur, studer 
geometrien, forklar hvordan sentralvin-
kelen ved jordsentret nå er bestemt, og 
beregn jordas omkrets. (Har tidspunktene 
for observasjonene noe å si når sola er 
byttet med polarstjerna ?)

Figur 5

�

��

�

�
Oppfordringer/Oppfølginger
– Kan andre TANGENTEN-lesere bidra 

med forbedringer av vårt opplegg eller 
med forklaringer av feilkildene? 

– Kanskje kan observasjoner basert på 
figur 4 a eller 4 c føre til mer valide R-
verdier? Kanskje flere enn oss kan få lyst 
på å prøve undersøkelser når badetem-
peraturen igjen blir god, eller om en har 
adgang til åpent hav eller en stor innsjø 
med fri horisont?

– Kan lesere finne og rapportere om veleg-
nede observasjonssteder? 

– Kan fiskere ha benyttet kunnskaper om 
siktlinja til for eksempel avstandsbe-
dømming fra land?
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2. Vi har brukt begrepet horisont om der 

hvor himmel møter hav. Det astronomiske 

faguttrykket horisont betyr tangentplanet 

til det stedet en observatør står på jorda. I 

navigasjon var det viktig å registrere den 

vinkelen for eksempel sola dannet med 

denne ’sanne’ horisonten. Sekstanten, og 

den eldre Jakobstaven, registrerer vinke-

len mellom solretningen og siktlinja til 

synsranden, eller kimingen – der himmel 

møter hav. Feilen kalles kimingdalingen. 

Finn denne uttrykt ved observatørens 

øyehøyde h over havet, når lysbrytnin-

gen sees bort fra. (Et hjelpesvar: Et kjent 

uttrykk, når lysbrytingseffekten tas 

hensyn til, er 1 78, h  bueminutter, der h 

er i meter. Og husk: Lysbrytningen ’løfter’ 

synskretsen.). Til slutt: – Ser du at forme-

len for kimingdalingen gir en ny mulighet 

for undersøkelser av jordradien?

Referanser: 
 [1] H. Isdahl: Er jorda flat eller rund?, Tangenten nr. 

4/2002
[2] K. Tvete: Geometri-Jordmåling, Caspar
[3 Fra fysikkens verden, Sommernøtter, nr. 2/2000

[4] www.karlscalculus.org/measureearth.html
[5] G. Hjalmarsson: Lyser solen i Skara?, Nämna-

ren nr. 1/1986
[6] J. L. Heilbron: Measuring the Earth, Classical 

and Arabic, Encyklopædia Britannica

lenge linja for kl. 11, får du linja for kl. 23, 

osv. Tegn inn alle timelinjene du behøver, 

du trenger ikke linjer for klokkeslett hvor 

sola er gått ned. Skriv på klokkeslettene.

5. Regn ut tidskorreksjonen mellom lokal 

og mellomeuropeisk sann soltid dersom 

stedet ikke er på 15° øst. Skriv dette på 

soluret hvis du ikke legger det inn i en 

tabell sammen med tidsjevninga.

6. Lim viseren fast på soluret slik at den er 

vinkelrett på urskiva. Pass på at A og D 

er sammen og at B er på linja fra D mot 

nord. Sett eventuelt støtter på viseren for å 

holde den vinkelrett på urskiva.

7. Finn nord der hvor soluret skal stå, 

marker gjerne en linje som tilsvarer nord-

sørlinja på urskiva. Still opp soluret slik at 

nord-sørlinjene på urskiva og der soluret 

skal stå, er over hverandre eller parallelle.

8. Legg en tabell med tidsjevninga ved solu-

ret, og soluret er klart til bruk. 

Videre lesning
På Solursida på internett:

nordnorsk.vitensenter.no/himmel/solursida 

finner du en nærmere beskrivelse av ulike typer 

solur, og hvordan de brukes. Der finner du også 

linker til solursider andre steder i verden. 

British Sundial Society har gitt ut et hefte, 

Make a Sundial [4], som beskriver hvordan 

man lager ulike solur og klasseromsaktiviteter 

knyttet til disse. 

Referanser
[1] Almanakk for Norge, Gyldendal
[2] Newth (1994), Sola – vår egen stjerne, Cappe-

len
[3] Rønning (1998), Tverrfaglige aktiviteter med 

utgangspunkt i et solur, Tangenten nr. 4, 1998.
[4] J. Walker (2003), Make a Sundial, 2003, British 

Sundial Society Publ.

Fortsettesle fra side 6
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Roger Andersson

Gosedjurslod 
– upplevelser av 
naturvetenskapliga 
lagar 

Elever i tio- tolvårsåldern har genom sitt arbete 

med ett gosedjurslod fått upplevelser av och 

möjlighet att reflektera kring sina erfarenheter 

av acceleration. 

Detta arbete har utförts med en 3-5a i sam-

band med besök på Liseberg. Besöket har för-

beretts och bearbetats på skolan. Det ingår i ett 

större projekt kring användningen av Liseberg 

i undervisningen. Projektet heter Slagkraft och 

är ett samarbete mellan Göteborgs universitet 

och Liseberg. I projektet har ett antal experi-

mentdagar på Liseberg anordnats då parken 

bara varit öppen för elevernas undersök-

ningar. Liseberg är inte bara ett nöjesfält utan 

där finns även möjligheter att studera ett antal 

naturvetenskapliga och matematiska principer. 

Viktiga samband inom fysiken och framför allt 

inom mekaniken är Newtons lagar. På Liseberg 

finner vi i mycket stor omfattning exempel på 

dessa lagar.

Syftet med det arbete jag beskriver här 

var framför allt att eleverna vid arbete med 

attraktionerna skulle komma i kontakt med 

begreppet acceleration. Automatiskt kommer 

de då genom Newtons andra lag i kontakt 

med kraftbegreppet. Elevers uppfattningar är 

många gånger gemensam med den hos tidigare 

människor under historiens gång. Vanligt är 

att elever har en aristotelisk syn på världen, 

de säger att för att hålla en hastighet krävs en 

kraft. Vi vill att eleverna i stället skall koppla 

acceleration till kraft. 

Ett eget mätinstrument
Jag vill också att eleverna ska få skapa sig ett 

eget fysikaliskt mätverktyg. Ett gosedjurslod 

är enkelt att tillverka och det finns många 

möjligheter att använda det för att undersöka 

begrepp inom fysiken, exempelvis acceleration 

och tröghet. Det är en enkel konstruktion som 

består av ett gosedjur och ett snöre. Det skall 

naturligtvis helst vara ett av elevernas egna 

djur och därför var första uppgiften att de 

skulle ta med sig ett sådant till skolan. Genom 

Roger Andersson er doktorand 
ved Nationella forskarskolan i 
Naturvetenskapernas och teknikens didaktik 
och Karlstads universitet i Sverige. 
roger.andersson@kau.se

Denne artikkelen er den første i et 
utvekslingsprosjekt med vårt svenske 
’søstertidsskrift’ Nämnaren.
Les mer på http://namnaren.ncm.gu.se/

Red. anm: ’Gosedjur’ er svensk for ’kosedyr’.
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att fästa ett snöre kring gosedjurets hals hade 

eleverna på ett enkelt sätt ett utmärkt verktyg 

för att studera acceleration. 

Uppgiften till nästa tillfälle var att använda 

gosedjurslodet vid färd i buss eller bil och stu-

dera hur det påverkas vid hastighetsförändring. 

Detta skulle undersökas och nedtecknas vid tre 

olika tillfällen.

Elevernas undersökning
Eleverna noterade att när hastigheten är kon-

stant så hänger lodet bara rakt ned. När bilen 

ändrar sin hastighet sker något med lodet, 

gosedjuret ändrar läge. Eleverna kan känna 

accelerationen och gosedjureslodet utslag 

påvisar en kraft. Utslaget sker samtidigt som 

accelerationen. 

Enligt Newtons andra lag gäller a = F/m, 

dvs det behövs en kraft, F, för att orsaka en 

acceleration, a av en kropp med massa m. Elev-

erna ser att lodet ger ett utslag när de själva och 

gosedjurslodet utsätts för acceleration, från ett 

lodrät läge rör det sig bakåt. 

Resultaten diskuteras
Eleverna genomförde sina observationer 

enskilt. Det visade sig vid vårt nästa möte att 

de redan på egen hand hade diskuterat resul-

tatet. Det som följde var en mycket bra dis-

kussion som berörde flera av Newtons lagar. 

En elev uttryckte: ”när bilen ökar farten vill 

gosedjuret stanna kvar”, ett uttryck för trög-

het. Detta kunde observeras i flera av elevernas 

uttalanden. Dessa kommentarer tydde på en 

insikt i begreppen som behandlades. Jag var 

mycket imponerad av de slutsatser som de 

förde fram i diskussionen. Att prata om ett så 

svårt begrepp som tröghet var något de klarade 

på ett mycket bra sätt. ”Varför skulle vi göra 

undersökningen flera gånger?” var en annan 

kommentar. Den frågan var också intressant 

att diskutera kring. 

Det viktiga likhetstecknet
Vi diskuterade också vilket som kom först, 

accelerationen eller utslaget på lodet. Alla 

elever var tämligen överens om att det skedde 

samtidigt. Detta är en viktig slutsats och här 

finns en koppling till matematiken. Jag har 

under min tid som lärare på olika stadier note-

rat elevers syn på likhetstecknet. Det är många 

elever som ser det som ett ”blirtecken”, det 

vill säga att något leder till något annat. När vi 

använder miniräknare och trycker på ”=tang-

enten” så får vi resultatet. Räknare räknar ut, 

två tal adderas och blir en summa. Inom fysi-

ken liksom i matematik finns många exempel 

på att det är viktigt att inte se likhetstecknet 

som ”det blir”. Ett exempel är i den tidigare 

nämnda Newtons lag. Kraft och acceleration 

är samma sak, i en vid förenklad tolkning. 

Kraften leder inte till acceleration. Det sker 

samtidigt. Insikt om detta är viktigt för att 

eleverna skall kunna utveckla förståelse på ett 

djupare plan inom naturvetenskapen. Detta 

var en viktig punkt i vår diskussion och en ny 

tanke väcktes hos eleverna. Jag kan inte belägga 

detta, men det skulle vara intressant att inter-

vjua eleverna om ett par år. Kanske vi då också 

kunde låta eleverna få utföra nya experiment 

med gosedjurslodet. 

Lisebergsbesök
Senare fick eleverna besöka Liseberg, där det 

finns mängder av attraktioner. Då fick de nytta 

av sitt nya mätinstrument och besöket gav dem 

många nya intryck. Alla har inte lika nära till 

Liseberg som de här eleverna hade, men en lek-

plats inbjuder också till möjligheter att experi-

mentera. För mer information och idéer, varav 

Artikkelen fortsettes side 16
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Arne Kåre Topphol

For fort eller?
«Oj, skal tru kva fart den hadde?!» På ein blunk 

er den gule sportsbilen oppe på sida og forbi 

Frida og Guro som skal heim til påske. Det er 

Frida som køyrer og Guro som spør. 

«Null, ein, to, tre, …,» tel Frida.

«Kva er det du held på med?»

«…, seks, sju, åtte, ni, ti, elleve, tolv.» Frida 

stoppar ikkje teljinga for å svare, seier åtte 

ekstra kraftig og avsluttar med tolv. «Han 

hadde 120», seier ho etter litt tenking.

«Korleis veit du det?» er Guro spent på.

Frida forklarar tolmodig. «Eg starta å telje 

med null akkurat då han passerte oss. Kom til 

åtte då han køyrde forbi den gule garasjen og 

kom til tolv då vi passerte same garasje. Sidan 

eg heile tida køyrde i akkurat 80, hadde han 

tusseladden der 80 delt på åtte ganga med tolv, 

vert 120. 120 kilometer i timen altså. Dette har 

onkel lært meg.»

Vi let Guro og Frida køyre vidare. 

Så enkelt er det altså. Start å telje med ’null ’ 

idet råkøyraren passerer deg. Tel med jamn 

fart og merk deg kor langt du er komen i  

teljinga, n
1
, i det han passerer eit markert punkt 

lenger framme. I dette tilfellet vart n
1
 lik åtte. 

Tel vidare i same fart til du sjølv passerer same 

punktet, du har då talt til n
2
. Frida fekk n

2
 lik 

tolv. Dersom du har halde konstant fart v
2
 

(eller gjennomsnittsfarta di har vore v
2
) kan du 

rekne ut råkøyraren si gjennomsnittsfart med

 
v

v

n
n1

2

1
2= ⋅
 

Frida reknar altså v1

80

8
12 120= ⋅ = .

Kvifor vert det slik? Det du har gjort er å ’måle’ 

kor lang tid, t
1 
og t

2 
to bilar brukar på den same 

strekninga, frå forbikøyringspunktet til eit 

punkt lenger framme (den gule garasjen).

Tidsmålinga har du gjort med teljing, 

t
1
 = n

1
·∆t og t

2
 = n

2
·∆t der ∆t er tida det tek å 

seie kvart tal under teljinga. Sidan strekninga 

er den same for begge bilane får vi følgjande:

 

t v t v

v
t

t
v

n t

n t
v

n

n
v

v

n
n

1 1 2 2

1
2

1
2

2

1
2

2

1
2

2

1
2

=

= = = =∆
∆

Her er v
1
 og v

2
 gjennomsnittsfarta kvar av dei 

to bilane har på strekninga. Så om du greier 

å rekne ut di eiga gjennomsnittsfart treng du 

Arne Kåre Topphol arbeider ved Høgskulen i 
Volda: arnekare.topphol@hivolda.no
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altså ikkje å halde konstant fart medan dette 

pågår, men det enklaste er nok å halde rimeleg 

konstant fart.

Metoden kan også brukast til å estimere 

farta til den trege bubilen du susar forbi. 

Ulempa her er at du må halde auge med det 

som skjer bak deg etter forbikøyringa. Ikkje 

gjer det utan ein medhjelpar … Varianten 

med å legge seg bak ei stund og lese av på eigen 

fartsmålar er både tryggare og betre her.

Dette var ein enkel metode for fartsmåling. 

Ikkje den mest nøyaktige, men absolutt bruk-

bar, og interessant også i undervisningssaman-

heng. Dette er ein rimeleg kjend situasjon der 

det mellom anna inngår begrep som fart, veg, 

tid, måling, måleeining og forhold.

flera har en tydlig matematikanknytning, 

besök gärna http://fy.chalmers.se/LISEBERG 

Forskarskolan
Den nationella forskarskolan i Naturveten-

skapernas och teknikens didaktik finns vid 

åtta olika lärosäten. Vid forskarskolan är vi nu 

omkring 30 doktorander som är i gång med 

olika projekt. I min forskning är jag intres-

serad av användning av IKT inom fysikun-

dervisningen. Mitt intresse är att se till vad 

och var i fysikundervisningen den kan vara 

ett hjälpmedel för att hjälpa eleverna i deras 

lärande av fysik. Matematiken finns med i bak-

grunden hela tiden. Besök gärna vår hemsida, 

för mer information om de olika projekten, 

varav många har koppling till skolan. www.liu.

se/fontd.
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Telefon 73 55 10 90 / 73 59 66 43
E-post videre@ntnu.no

Videreutdanning i matematikk våren 2005
Nyhet!Funksjonslære     

og algebra - 9 sp
• Tall, algebra, likninger og funksjoner.
• Matematisk programvare

Kombinatorikk og    
sannsynlighetsregning - 9 sp
• Grunnleggende prinsipper
• Excel regneark

Kurs høsten 2005:
Utforskende grunnleggende  
geometri - 9 sp 
Matematikkens historie -12 sp

Kursene har et faglig og didaktisk innhold, og 
 arbeidsmåten er eksperimenterende og utforskende. 
Nettbasert undervisning med samlinger. 

Hvert kurs går over ett semester. 
Kursene er rettet mot lærere i grunnskolen.

Ytterligere informasjon se    
www.plu.ntnu.no/matte    
og www.ntnu.no/videre

Søknadsfrist: 15. desember 2004    
for vårens kurs.

Fortsettelse fra side 14
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Christoph Kirfel

Taljer
Den som har besøkt Sjøfartsmuseet i Bergen 

har muligens funnet ut at den største attrak-

sjonen for barn er taljen som henger i kjelleren 

der barn med sine egne hender og sine egne 

krefter får lov å løfte et lodd på 200 kg med 

en talje. 200 kg er tross alt en vekt som ingen 

voksen klarer så mye som å rikke på for hånd.

Taljer og taljesystemer har utøvd en fasci-

nasjon på mange generasjoner og selv om vi 

i dag er vant med kraner og hydrauliske løf-

temaskiner har begeistringen for denne enkle 

innretningen ikke tapt seg.

Hvordan kan det ha seg at selv et barn kan 

løfte ting som er tyngre enn det selv? Går det 

an å regne på taljer? Hvor mye tau må til og 

hvordan skal rullene plasseres for å få best 

mulig effekt?

Vi begynner med den enkleste av alle, en 

rull festet i en takbjelke (figur 1). 

Kraften som må til for å holde lasten oppe, 

eller for å dra lasten opp er den samme som 

tyngdekraften som virker på lasten. Her er 

altså ingen besparelse å vente. Men det kan 

jo være mer behagelig å trekke nedover enn 

oppover.

Skal lasten løftes 1 m må tauenden på den 

andre siden dras ned 1 m.

Så foretar vi endringer: i figur 2 benytter vi 

oss av en løs rull, der lasten festes. Vi kan tenke 

oss at kraften som trenges for å holde lasten 

oppe fordeler seg på de to delene av tauet, slik 

at hver tauende bærer 50 kg. Det betyr at vi her 

har halvert kraften som skal til for å balansere 

vekten til lasten.

Figur 1 og 2

������ ������
Christoph Kirfel arbeider ved Høgskolen 
i Bergen, Avdeling for lærerutdanning, 
cki@hib.no
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Løfter vi tauenden 

opp 1 m vil lasten bare 

bli løftet en halv meter. 

Det finnes da en rett-

ferdighet!

Kombinerer vi nå 

en løs og en fast rull 

får vi ingen ny bespa-

relse men vi kan trekke 

nedover i stedet for opp-

over (figur 3).

I neste omgang kan 

man tenke seg å ha flere 

ruller både oppe og 

nede. Figur 4 forklarer 

hvordan vi kan tenke 

selv om de ekte taljene 

selvsagt ikke ser slik 

ut. Her bruker vi fire 

ruller: to faste og to løse. Lasten henger i fire 

taudeler som henger ned fra takbjelken. Hver 

taudel bærer dermed en fjerdedel av lasten (her 

25 kg). Den løse tauenden balanserer bare den 

ene av de fire tauendene. Kraften som må til 

for å holde lasten oppe i den løse tauenden 

svarer derfor også til 25 kg og vi har klart å 

redusere kraftbehovet til en fjerdedel av den 

opprinnelige lasten.

I en ’ekte’ talje er rullene vanligvis plassert 

på samme aksling, men effekten blir som vist 

i denne figuren.

Har vi en talje med mange ruller kan vi 

tenke på følgende måte: Vi teller hvor mange 

taudeler som holder lasten oppe. Lastens vekt 

fordeler seg likt på taudelene. Tauenden vi 

drar i balanserer kun en av taudelene. Er det 

for eksempel seks taudeler som går fra lasten 

og til opphengspunktet, må tauenden vi drar i 

kun balansere med den siste av taudelene som 

da altså bærer en sjettedel av lasten. Vi har 

dermed redusert kraftbehovet til en sjettedel. 

Skal vi imidlertid løfte lasten en meter, må alle 

de seks taudelene ’kortes inn’ med en meter. 

Det betyr at man må dra seks meter ved den 

siste tauenden. En må altså ha tilstrekkelig med 

tau til rådighet hvis en ønsker å løfte lasten opp 

til en viss høyde. 

En talje med 10 hjul (5 på hver blokk) redu-

serer kraftbehovet til en tidel av lasten mens 

en talje med 8 hjul (4 på hver blokk) reduserer 

kraftbehovet til en åttendedel. Er det snakk om 

å løfte 200 kg så er forskjellen bare 2,5 kg, altså 

ganske ubetydelig. Dette er en av grunnene til 

at man sjelden finner taljer med mer enn seks 

eller åtte hjul. I tillegg kommer friksjonen som 

gjør seg bemerket jo flere hjul som er i sving.

������ ������

Figur 3 Figur 4

Har du arbeidet med andre innretninger for å 
løfte tunge vekter i din klasse (vektstang eller 
liknende) vil Tangenten gjerne høre om det.
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Leif Bjørn Skorpen

Å uttrykke musikk  
ved hjelp av tal
I undervisningssamanheng står det tverr-

faglege aspektet sentralt i utdanningssystemet 

på alle nivå. I dette arbeidet prøver eg å peike 

på nokre av dei nære samanhengane ein kan 

finne mellom matematikk og musikk. Eg har 

vald å gå nærare inn på skalastudium som eitt 

av mange områder av musikken der matema-

tikken står sentralt. Dette arbeidet vert pre-

sentert i to artiklar, der eg i den første vil vise 

korleis ein kan bruke forhold mellom tal til 

å uttrykke intervall mellom tonar, og bruke 

dette til å sjå på den matematiske oppbygginga 

av to ulike skalatypar. I den andre artikkelen: 

Å lytte til musikk frå tal (der lydfilar har ei 

sentral rolle, og difor berre vert publisert på 

nettet: www.caspar.no/tangenten/2004/Lytte_

til_musikk_fraa_tal.doc.doc), vil eg sjå på den 

matematiske oppbygginga av ein tredje skala-

type, og samanlikne alle tre både numerisk og 

auditivt. 

Kva er musikk?
Musikk kan definerast på ulike måtar. Ein 

definisjon eg har høyrd og som eg likar godt 

er: «Musikk = Matematikk + Følelse». Ikkje 

slik å forstå at det ikkje er kjensler knytt til 

matematikken. Alle som har eit forhold til 

matematikkfaget i skuleverket veit at det ofte 

kan vere sterke kjensler knytt til matematikk-

faget, både positive og negative. Tradisjonelt 

har den estetiske sida, og dermed også den 

kjenslemessige sida, ved musikken vore meir 

verdsett og vektlagt enn tilsvarande sider ved 

matematikken.

I denne omgang skal me legge hovudvekta 

på matematikkdelen av musikken – og då 

spesielt på tal. Komponist, musikkteoretikar 

og instrumentbyggjar Harry Partch definerer 

musikk slik: «Eit system av musikk er ei orga-

nisering av tonar i forhold til kvarandre, og 

desse forholda er uunngåeleg forhold mellom 

tal,» (mi omsetjing av Partch (1974: 76)). Han 

går så langt som til å droppe dei tradisjonelle 

notenamna C, D, E osv. Med utgangpunkt i ein 

(tilfeldig) vald basistone, kan alle andre tonar 

gjevast namn i form av forholdstal, ut frå kva 

forhold dei har til denne basistonen. Når ein 

uttrykkjer tonar og intervall mellom tonar ved 

hjelp av forholdstal, skal me seinare sjå at det 

er ein nær samanheng mellom dei seks første 

heile tala og musikalsk konsonans1.
Leif Bjørn Skorpen arbeider ved Høgskulen i 
Volda. Leifbjorn.skorpen@hivolda.no
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Bruk av forholdstal
I utgangspunktet kan ein velje to ulike system 

av slike forholdstal. Eit alternativ er reint prak-

tisk å tenke på strenge- eller blåseinstrument 

og ta utgangpunkt i forholdet mellom stren-

gelengder eller luftsøylelengder for dei ulike 

tonane. Eit anna alternativ er å bygge opp sys-

temet med utgangspunkt i forholdet mellom 

svingetalet til dei ulike tonane. Det er eit nært 

slektskap mellom desse to systema. Det er berre 

eit spørsmål om kva som skal vere teljar og kva 

som skal vere nemnar i brøken som utgjer for-

holdstalet. La oss i det vidare arbeidet velje for-

holdet mellom svingetala som utgangspunkt 

for namngjeving av tonar og intervall mellom 

tonar.

Med utgangspunkt i ein ’pytagoreisk mono-

kord’ (sjå bilete), ein vanleg gitar eller eit anna 

strengeinstrument, til dømes fiolin, vil ein 

enkelt kunne sjå og høyre følgjande: Slå an ein 

fri streng og legg merke til tonehøgda. Halver 

strengelengda, og slå an strengen. Den nye 

tonen vil no klinge ein oktav høgare enn den 

første. Den første tonen har eit bestemt svin-

getal (ein bestemt frekvens) som er avhengig 

av kva streng ein valde og korleis denne er 

stemt. Den tonen som kling ein oktav høgare, 

har eit svingetal som er dobbelt så stort som 

svingetalet til den første. (Dette kan enkelt 

kontrollerast/visualiserast med til dømes ein 

frekvensmålar.) Ein har altså følgjande enkle 

samanheng: Når ein halverer strengelengda, 

doblar ein svingetalet, og intervallet mellom 

dei to tonane vert ein oktav. Her sluttar lik-

skapen mellom den pytagoreiske monokor-

den eller fiolin på den eine sida, og ein vanleg 

gitar på den andre sida. Går ein vidare herfrå 

og lagar kvartar, kvintar, osv., vil ein kunne få 

avvik pga. at banda på gitaren er plasserte etter 

ein annan skalatype (temperert skala). 

Om ein no trykkjer ned strengen på den 

pytagoreiske monokorden i det punktet som 

deler strengen i 1/3 og 2/3, og slår an den leng-

ste delen av strengen, vil denne klinge ein kvint 

over den frie strengen. I vanleg musikkspråk 

kan dette uttrykkjast slik: Dersom den frie 

strengen til dømes er ein C, vil den strengen 

som har lengde 2/3 av den frie vere ein G.

Svingetalet til den nye tonen (G) er 3/2 

gonger så stort som svingetalet til grunntonen 

(C). Kvintintervallet kan altså uttrykkjast som 

1: 3/2, og om ein vel C som grunntone (lik 1) 

så vil G kunne omtalast som 3/2. 

Naturtonerekka
Når ein syng ein tone, eller slår an ein tone 

på eit akustisk instrument, vil den lyden ein 

høyrer ikkje berre vere ein enkelt tone, men 

eit kompleks av tonar. Dette tonekomplekset er 

sett saman av grunntonen og fleire overtonar. 

Talet på overtonar, samansetjing og innbyrdes 

fordeling av styrke mellom desse avgjer klan-

gen i instrumentet eller i stemma. 

Overtonane opptrer etter eit regelmessig 

mønster, og vert gjerne omtala som naturto-

nerekka eller overtonerekka2. Denne rekka 

startar med ein grunntone, som også vert kalla 

første partialtone. Den første overtonen (andre 

partialtone), er ein oktav opp i høve til grunn-

tonen, og denne har det doble svingetalet (1 : 2) 

i høve til grunntonen. Den andre overtonen 

(tredje partialtone), er ein kvint opp i høve til 

andre partialtone. Denne har eit svingetal som 

er tre gonger svingetalet til grunntonen, og 3/2 

gonger svingetalet til andre partialtone (kvint 

= 1 : 3/2). Den fjerde partialtonen ligg to okta-
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var over grunntonen, og ein kvart over tredje 

partialtone. Svingetalet er fire gonger så stort 

som grunntonen sitt svingetal, og 4/3 gonger 

så stort som tredje partialtone (kvart = 1 : 4/3). 

Den femte partialtonen er ein stor ters over den 

fjerde paritaltonen og svingetalet er fem gonger 

så stort som grunntonen sitt svingetal (stor ters 

= 1 : 5/4). Den sjette partialtonen er ein kvint 

over den fjerde partialtonen (6/4 = 3/2), og ein 

liten ters over den femte partialtonen (liten ters 

= 1 : 6/5). Svingetalet er seks gonger så stort 

som svingetalet til grunntonen. 

Slik held det fram oppover: Nummeret på 

partialtonen er det same som antal gonger 

denne tonen sitt svingetal er større enn grunn-

tonen sitt svingetal. Differansen i svingetal 

mellom to nabotonar i overtonerekka er heile 

tida konstant, sjå tabell 1 nedanfor. Me skjønar 

av den grunn at tonane ligg tettare og tettare 

(intervalla mellom dei vert mindre og mindre) 

dess høgare opp i overtonerekka ein kjem. 

Vidare oppover i overtonereka vil ein dermed 

få fram tonar som dels fell saman med, og dels 

vert liggjande mellom tonane i durskalaen. 

Før me går vidare med utleiing av fleire 

intervall, skal me sjå på den praktiske nytta av 

å skrive tonar og intervall som forholdstal. Me 

har sett at det å gå opp ein oktav medfører ei 

dobling av svingetalet i høve til grunntonen. 

Går ein opp to oktavar medfører det to dob-

lingar, som er det same som å multiplisere med 

ein faktor fire i høve til grunntonen. Det same 

prinsippet vil gjelde for alle intervall, uavhen-

gig av storleik. Ein går opp eit vilkårleg inter-

vall på skalaen i høve til ein grunntone ved å 

multiplisere med forholdstalet til dette inter-

vallet. Frå musikkteorien veit me at dersom ein 

til dømes startar på ein grunntone og går opp 

ein kvint, og deretter går vidare opp ein kvart, 

så endar ein på den tonen som ligg ein oktav 

over grunntonen. Dette kan no enkelt og tyde-

leg illustrerast ved hjelp av forholdstala våre: 

3/2 · 4/3 = 2/1     Kvint + kvart = oktav.

Dette vert i musikkteorien også omtala 

som invertering eller omvending av intervall, 

fordi ein kjem fram til det same resultatet ved 

å flytte grunntonen i eit intervall ein oktav 

opp i høve til utgangspunktet. Til dømes vil 

ein ved å flytte grunntonen i kvinten C–G opp 

ein oktav, få fram kvarten G–c. Pytagorearane 

Part. tone nr:
Tone- 
namn3:

Frekvens4 [Hz]
Diff. mellom etterf. 
part. tonar [Hz]

Intervall i forhold til næraste 
foregåande partialtone.

1. C 66 1 : 1 Prim

66
2. c 66 · 2 = 132 1 : 2 (132/66 = 2), Oktav

66

3. g 66 · 3 = 198 1 : 3/2 (198/132 = 3/2), Kvint

66

4. c1 66 · 4 = 264 1 : 4/3 (264/198 = 4/3), Kvart

66

5. e1 66 · 5 = 330 1 : 5/4 (330/264 = 5/4), Stor ters

66

6. g1 66 · 6 = 396 1 :  6/5 (396/330 = 6/5), Liten ters
Tabell 1: Dei seks første partialtonane i overtonerekka, uttrykte som forholdstal og i form 
av frekvensar
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hadde oppdaga dette, 2/1 : 3/2 = 4/3 og 2/1 : 4/3 

= 3/2, og i deira talteori vart det understreka at 

kvint og kvart representerte ein aritmetisk og 

ei harmonisk deling av talfoholdet 2 : 1. Kvint-

forholdet 3/2 deler talforholdet 2 : 1 aritmetisk 

fordi det i talverdi er like mykje større enn ein 

som det er mindre enn to: 2 – 3/2 = 3/2 – 1 

= 1/2. Kvartforholdet deler oktavforholdet 

harmonisk fordi det er forholdsvis like mykje 

større enn ein som det er forholdsvis mindre 

enn to: (4/3 – 1)/1 = (2 – 4/3)/2 = 1/3 (Holts-

mark, 1998:124).

Så langt har me med utgangspunkt i tonane 

i naturtonerekka fått fram forholda i svin-

getal for følgjande sentrale intervall: oktav, 

kvint, kvart, stor og liten ters (sjå tabell 1). 

For å utvide denne lista til å omfatte fleire av 

dei mest sentrale intervalla innanfor oktaven, 

skal me no bruke metoden med invertering 

av intervall. Då får me også demonstrert kor-

leis me kan ’rekne’ med desse intervalla. For 

å utleie intervalla liten og stor sekst, kan ein 

invertere intervalla stor og liten ters på føl-

gjande måte: 

 Stor ters + liten sekst = oktav
 (5/4) · x = 2
 x = 8/5. 

Tilsvarande får ein for: 

 Liten ters + stor sekst = oktav
 (6/5) · x = 2
 x = 5/3.

Me har altså utleia to nye intervall: 

 Liten sekst: 1 : 8/5 og stor sekst: 1 : 5/3. 

I tabell 2 har eg laga ei samla oversikt over 

intervall som i sum vert lik ein oktav.

Tradisjonelt er det berre desse sju intervalla 

innanfor oktaven som har blitt oppfatta som 

konsonerande5. Med unntak av liten sekst, som 

i følge Helmholtz (1954) er den mest uperfekte 

av konsonansane, ser ein at forholda mellom 

svingetala til alle dei konsonerande intervalla 

kan uttrykkast ved hjelp av dei heile tala 1, 

2, 3, 4, 5 og 6. Dette er altså det forholdet eg 

nemnde innleiingsvis som ein finn mellom dei 

seks første heile tala og musikalsk konsonans. 

Pytagoras kjende til dette for nærare to og eit 

halvt tusen år sidan.

For å komplettere durskalaen, må me finne 

forholdstala for intervalla stor sekund og stor 

septim. Desse kan utleiast ved hjelp av dei 

same metodane som me brukte til å utleie dei 

andre intervalla. I staden for å gjere det, skal 

me no sjå på ein tredje framgangsmåte. Også 

denne går ut på å skape nye intervall ved kom-

binasjonar av allereie utleia intervall. Dette 

gjev oss ein ny sjanse til å ’rekne’ med desse 

intervalla. Ein kan til dømes ta utgangspunkt 

i enkle akkordar (treklangar). Ein durakkord 

er bygd opp av ein stor ters og ein liten ters. Til 

dømes er G-dur akkorden sett saman av dei tre 

tonane G, H og D. Desse dannar følgjande inn-

byrdes forhold: Mellom G og H er det ein stor 

ters (1 : 5/4), mellom H og D er det ein liten 

ters (1 : 6/5) medan G og D dannar ein kvint 

(1 : 3/2). Heile G-dur akkorden kan skrivast: 

G : H : D = 1 : 5/4 : 3/2. 

Intervallet mellom C og G er også ein kvint 

(1 : 3/2), følgjeleg vil ein om ein relaterer inter-

valla i G-dur akkorden til C, få fram følgjande 

forholdstal: 

C : G : H : D = 1 : ((3/2) · 1) : ((3/2) · (5/4) :  
((3/2) · (3/2)) = 1 : 3/2 : 15/8 : 9/4. 

Det siste intervallet 1 : 9/4 er større enn ein 

oktav. Går ein ned ein oktav får ein: 

 1 : (9/4) · (1/2) = 1 : 9/8. 

Relatert til C, dannar H eit stort septiminter-
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vall (1 : 15/8) og D eit stort sekundintervall 

(1 : 9/8), og me har dermed funne dei forholds-

tala me var på jakt etter. Forholdstala mellom 

grunntonen C og dei andre ’stamtonane’ i 

durskalaen er no utleia, og samla ser desse 

forholda slik ut:

 C : D : E : F : G : A : H : C
 1 : 9/8 : 5/4 : 4/3 : 3/2 : 5/3 : 15/8 : 2

Ei meir detaljert oversikt, som også inkluderer 

halvtonar, er presentert i tabell 2.

Brukt i samband med prosjektarbeid eller 

anna tverrfagleg arbeid ser me her at me får 

kombinert spanande musikkteori med grunn-

leggjande kunnskap om brøk og brøkrekning.

Reinstemt skala
Me har så langt sett på oppbygginga av ein 

diatonisk skala6 med utgangspunkt i overtone-

rekka eller naturtonerekka. Ein slik skala vert 

gjerne kalla ’reinstemt’ skala. Dette er ’natu-

rens eigen’ skala, og vil såleis vere den ’beste’ 

dvs. den som i utgangspunktet skulle klinge 

best i våre øyre. Det er likevel ikkje denne ska-

laen me bruker i vår kultur i dag. Årsaka til 

det er reint historisk og praktisk, og har med 

konstruksjon og oppbygging av instrument å 

gjere. Dette gjeld spesielt tangentinstrument, 

strenginstrument med faste band og blåsein-

strument med ventilar eller faste hol. Det er 

i prinsippet enkelt å lage eit instrument som 

er stemt etter ein reistemt skala i ein bestemt 

toneart, problemet oppstår om ein skal trans-

ponere til ein annan 

toneart. Eit instrument 

som er reinstemt i ein 

toneart vil nemleg ikkje 

kunne brukast i ein 

annan toneart. Årsaka 

er at i ein skala bygd på 

overtonerekka er ikkje alle heiltoneintervalla 

like store7. Intervalla mellom dei ulike ’stam-

tonane’ i den reinstemte durskala er gjevne i 

tabellen her.

Me ser at dei to halvtoneintervalla som er 

representerte her er like store (16/15), medan 

det er to ulike heiltoneintervall: 9/8 og 10/9. 

Transponering frå ein toneart til ein vilkårleg 

annan toneart vil normalt føre til at skalaen 

endrar karakter ved at til dømes rekkefølgja for 

’store og små heiltoneintervall’ vert endra. For 

å korrigere for dette treng ein altså eit sinnrikt 

system av mange ulike ’nesten like’ tonar, noko 

som fort vert komplisert på instrument som 

fungerer mekanisk. 

Det har fram gjennom tidene vore utvikla 

mange ulike reinstemte, eller tilnærma rein-

stemte, instrument som kan brukast i ulike 

toneartar. Problemet for desse instrumenta 

var at dei vart relativt kompliserte reint meka-

nisk. Desse instrumenta byggjer på ein teori 

der ein føretek ei finare inndeling av oktaven 

enn den 12-delinga me brukar i dag. Ulike 

variantar vart utvikla og prøvd ut, blant anna å 

dele oktaven inn i 19, 24, 31, 36, 53 eller 55 like 

store intervall. Sjå til dømes Groven (1948) og 

Partch (1974). Helmholtz (1954) la rundt 1860 

det teoretiske grunnlaget for å kunne byggje 

instrument der ein fekk fram den reinstemte 

skalaen innanfor alle toneartar. Dette kravde 

55 tonar i oktaven. På 1920 – 30 talet utvikla 

Puhlmann i Stuttgart og Eivind Groven uav-

hengig av og uvitande om kvarandre instru-

ment som hadde 36 tonar i oktaven, men som 

brukte vårt vanlige klaviatur med 12 tangentar 

i kvar oktav. Harry Partch frå USA har gjen-

nom mange tiår komponert musikk og utvikla 

mange ulike instrument og typar av instru-

ment tilpassa den reinstemte skalaen (Partch, 

1974). Framleis er det stor interesse for den 

reinstemte skalaen, noko eit søk på internett 

C–D  9/8

D−E  10/9

E–F 16/15

F–G  9/8

G–A  10/9

A–H  9/8

H–C 16/15
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raskt vil stadfeste. (Forslag til søkeord: ’Just 

intonation’.)

Temperert skala
For på ein enkel måte å kunne transponere 

frå ein toneart til ein vilkårleg annan toneart, 

samstundes som ein avgrensar oppdelinga av 

oktaven i 12 halvtonar, vart det på siste halv-

del av 16-hundretalet og utover 17-hundretalet 

utvikla ulike former for ’tempererte skalaer’. 

Desse skalaene vert no i ettertid gjerne omtala 

som ’ulikesvevande temperaturskalaar’. Ska-

laene var ulike på den måten at dei prøvde 

å halde enkelte utvalde intervall reine, noko 

som medførte at andre intervall vart meir eller 

mindre ’falske’. Mange var engasjerte i dette 

arbeidet (Helmholtz 1954: 320–330 og Ellis i 

Helmholtz 1954: 431, 546–547).

Den skalaen me brukar i dag vert omtala 

som ’likesvevande temperaturskala’ (Bene-

stad, 1991), eller berre ’temperert skala’. Den 

historiske bakgrunnen til denne skalaen er 

omfattande og noko ’kronglete’, og me skal 

ikkje kome nærare inn på den her. Det teo-

retiske grunnlaget for denne skalaen var lagt 

straks pytagoreararne hadde utvikla sin skala, 

og ein hadde oppdaga det såkalla ’pytagoreiske 

komma’ (sjå artikkelen: Å lytte til musikk frå tal 

på nettet). Prinsippet bak denne likesvevande 

temperaturskalaen er at oktaven skal vere ’rein’ 

dvs. lik oktaven i den reinstemte skalaen, og 

medfører ei dobling av svingetalet (frekvensen) 

når ein går opp ein oktav. Ein oktav er bygd 

opp av tolv halvtonar. I denne tempererte ska-

laen vert alle desse halvtonane gjort like store, 

og følgjeleg vert også alle heiltonane like store. 

Eit slikt halvtone-intervall vert då: 1 : 12√2 = 

1 : 1,0594631 (Når ein legg saman alle 12 halv-

tonane, som er det same som at ein multiplise-

rer alle 12 halvtoneintervalla med kvarandre, 

skal ein få ein oktav. ⇒ x12 = 2 ⇔ x = 12√2). 

Med utgangspunkt i dette halvtoneintervallet 

og ein gitt basistone, som for tida er a1 = 440 

Hz8, vert altså den tempererte skalaen bygd 

opp på følgjande enkle måte: 

Startar med basistonen a1 = 440 Hz. Den 

Reinstemt skala Temperert skala Notenamn: Intervallnamn:

1 : 1 1 : 1 c Prim

1 : 16/15 1 : 1 · 21/12 c# Liten sekund

1 : 9/8 1 : 1 · 22/12 d Stor sekund

1 : 6/5 1 : 1 · 23/12 d# Liten ters

1 : 5/4 1 : 1 · 24/12 e Stor ters

1 : 4/3 1 : 1 · 25/12 f Kvart

1 : 7/5 1 : 1 · 26/12 f# Tritonus

1 : 3/2 1 : 1 · 27/12 g Kvint

1 : 8/5 1 : 1 · 28/12 g# Liten sekst

1 : 5/3 1 : 1 · 29/12 a Stor sekst

1 : 16/9 1 : 1 · 210/12 a# Liten septim

1 : 15/8 1 : 1 · 211/12 h Stor septim

1 : 2 1 : 2 c1 Oktav
Tabell 2: Forholdstala for intervall relatert til ein grunntone innanfor ein oktav for temperert skala og utdrag frå 

reinstemt skala9. Mønsteret til høgre viser symmetrien i skalaen, ved at summen av to samankopla intervall vert ein 

oktav, som er det same som at produktet av forholdstala til to og to samankopla intervall vert lik 2.
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første halvtonen over a1, a1# = b1, kan ein 

rekne ut på følgjande måte: a1# = b1 = a1 ·12√2 = 

a1 · 21/12 = 440 Hz  · 21/12 = 466,16 Hz. Dei neste 

halvtonane oppover i skalaen kan finnast på 

tilsvarande måte:

h1 = a1 · (12√2)2 = a1 · 22/12 = 440 Hz  · 22/12 = 
493,88 Hz. 
c2 = a1 · (12√2)3 = a1 · 23/12 = 440 Hz · 23/12 = 
523,25 Hz.

Slik kan ein fortsette med å bygge opp alle 

halvtonane innanfor oktaven. Sjå tabell 2 og 

tabellar i nettartikkelen. På eit instrument som 

er stemt temperert skal ein altså fritt kunne 

transponere frå ein toneart til ein annan utan 

at skalaen endrar karakter – skalaen er like 

’sur’ i alle toneartar!

Kor stor er forskjellen mellom reinstemt og 

temperert skala, og kor lett er det å høyre for-

skjell på dei? Svaret på desse spørsmåla får du i 

artikkelen Å lytte til musikk frå tal på nettet.
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Fotnoter
1 Konsonans (av latin) samklang, det at to eller 

fleire tonar kling saman på ein måte som verkar 
behageleg for øyret. (Caplex, 1990)

2 I litteraturen vert omgrepa ’naturtonerekke’ og 
’overtonerekke’ for det meste brukt synonymt, 
slik også eg gjer det i dette arbeidet. Innan-
for einskilde retningar av musikkfaget, som 
til dømes folkemusikk, vil desse to omgrepa 
imidlertid kunne ha ulik tyding.

3 I musikkteorien er det vanleg å gje namn til dei 
ulike oktavane på følgjande måte: Subkontra 
oktav, kontra oktav, store oktav, lille oktav, 
einstrøken oktav, tostrøken oktav, trestrøken 
oktav osv. Ein tone, t.d. c, vil i kvar av desse 
oktavane bli skriven som: 2C, 1C, C, c, c’ eller 
c1, c’’ eller c2, c’’’ eller c3 osv.

4 Frekvens er definert som antal svinginar per 
sekund, og måleeininga for frekvens er Hertz 
(Hz).

5 Om eit intervall vert oppfatta som konsone-
rande eller dissonerande, har endra seg med 
tida. Fram til 1400-talet vart berre prim, oktav, 
kvart og kvint aksepterte som konsonerande. I 
løpet av det 14. århundre vart tersane, og noko 
seinare også sekstane rekna som konsone-
rande intervall. I tradisjonell harmonilære vart 
store og små sekundar og septimar, og i tillegg 
alle forstørra og forminska intervall, rekna som 
dissonerande. I dag er grensene for kva som 
vert oppfatta som konsonans og dissonans 
langt mindre tydelege, og sjølve dissonansom-
grepet har fått ei friare tolking (Benestad, 1991: 
70–71). 

6 ’Diatonisk skala’ er eit kvart notesystem som 
delar oktaven i sju trinn, med fem heile og to 
halve trinn (Caplex, 1990).

7 Heller ikkje alle halvtoneintervalla er like store. 
8 Frekvensen til kammertonen a1 har variert 

fram gjennom tidene. Frå ca.1600 til 1820 var 

Artikkelen fortsetter side 36
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Beate Stabell

Fureflagellater  
og geometri
Idéen til å arbeide med fureflagellater som stu-

dieobjekter i matematikktimene på ungdoms-

skolen oppsto gjennom at jeg til stadighet fikk 

kommentarer som:

– «Hva i all verden skal du med hovedfaget i 

algesystematikk som lærer i ungdomssko-

len?»

– «Du får vel ofte bruk for hovedfaget ditt 

som ungdomsskolelærer, Beate… He–he–

he …»

Vel, mine små fureflagellater ble trukket opp av 

skuffen, bokstavlig talt. Jeg hadde arbeidet en 

del med scanning elektronmikroskopi (heret-

ter kalt SEM) av disse algene gjennom hoved-

fagsstudiet mitt. En dag fant jeg fram bildene 

jeg hadde tatt, studerte dem, og ble enig med 

meg selv om å gjøre et forsøk på å benytte disse 

i undervisningen. 

En fyldigere utgave av artikkelen med blant 
annet en elevbesvarelse finner du på www.
caspar.no/tangenten/2004/fureflagellater.pdf.

Beate Stabell arbeider ved Skreia 
ungdomsskole i Østre Toten kommune.
beate.stabell@ostre-toten.kommune.no

Figur 1: Eksempler på scanning elektronmikroskopi-

bilder (SEM) av tre ulike arter fureflagellater i 

ferskvann; A) Peridiniopsis polonicum, B) Peridinium 

limbatum, og C) Peridinium volzii.
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Jeg delte ut noen SEM-bilder av fureflagel-

latene til elevene, og spurte om de kunne tippe 

på hva dette var for noe (se figur 1). Etter litt 

diskusjon elevene i mellom, var det unisont fra 

klassen:

– «Du Beate, hva er det dette egenlig skal 

forestille???»

Jeg fortalte at dette var det jeg hadde hoved-

fag i, dette var de algene jeg hadde jobbet med 

i nesten 2 år av livet mitt. Etter litt latter, og 

fleipete kommentarer fra elevene, fortalte jeg 

at dette er det prosjektet vårt i geometri skulle 

handle om. De ble først litt paffe, kikket nær-

mere på algebildene de hadde på pultene sine 

og småpratet litt mens jeg delte ut prosjekt-

beskrivelsen (se vedlegg 1 i internettutgaven). 

– «Skal vi finne ut hvilke geometriske figu-

rer vi ser på bildene da?» spurte Siw.

– «Hvor store er disse merkelige figurene?» 

undret Magnus.

– «Hvor lever disse tingene her, Beate ?» 

fortsatte Øyvind.

– «Hvem i all verden finner på å studere noe 

slikt» sukket Flemming.

– «Herregud. Trur du vi er forskere, eller?» 

sa Lene.

Yes! tenkte jeg, mens jeg uten å kommentere 

elevenes utbrudd fortsatte utdelingen av pro-

sjektbeskrivelsen til elevene:

– «De stiller spørsmål, de blir nysgjerrige, 

de undrer seg. Bedre kan det ikke bli!»

Jeg fortalte litt om disse algene; at de tilhører 

ei gruppe encellede organismer vi kaller fure-

flagellater og at de marine artene, d.v.s. de som 

lever i havet, har stor kommersiell betydning. 

Dette fordi det er arter fra denne algegruppa 

som er årsak til blåskjellforgiftninger som 

DSP (diaréfremkallende skjellforgiftning) og 

PSP (paralystisk skjellforgiftning). De artene 

vi skulle arbeide med var ikke marine arter, 

men ferskvannsarter, siden det var de jeg 

hadde bilder av. Elevene synes det bare var ’helt 

typisk’ at læreren hadde studert de algene som 

ikke hadde noen økonomisk betydning!

Elevenes oppdrag var å bruke informasjon 

fra bildene til å finne fram til egne matema-

tiske problemstillinger de kunne løse, m.a.o. å 

lage egenproduserte oppgaver på bakgrunn av 

visuell informasjon bildene ga. I tillegg fikk de 

noen ekstraoppgaver for å lære mer om furefla-

gellater generelt (se vedlegg 1 i nettutgaven). 

Lærebøker i Natur og miljø, og følgende 

nettsteder skulle være til hjelp for elevene: 

SABIMA sine nettsider, www.sabima.no/vat-

mark/alger.htm eller sidene til Universitetet i 

Oslo, www.uio.no/miljoforum/natur/fj_hav/giftig.

shtml.

Prosjektets innhold
Som det framgår av vedlegg 1 (se nettutgaven), 

ble det foreslått noen emner fra matematikk-

faget som kunne være aktuelt å gå videre med, 

for å jobbe med å lage egenproduserte oppgaver 

på bakgrunn av SEM-bildene. I praksis viste 

det seg at elevene trengte noe hjelp til å tolke 

bildene, hvilke vinkler bildene var tatt fra, for 

å forstå hvordan fureflagellatene ser ut. Jeg 

hadde derfor en liten ’mini-forelesning’ hvor 

jeg forklarte bildene ved hjelp av illustrasjo-

nene i figur 2, og bildene i figur 3.

Elevene brukte bare matematikk-timene til 

dette prosjektet, og tiden de hadde til disposi-

sjon var da 5 skoletimer + hjemmearbeid. De 

viste stor kreativitet i arbeidet, og mange faglig 

spennende diskusjoner oppsto mellom elevene 

i disse timene. Spesielt høylytt var diskusjo-

nene knyttet til hvordan de skulle beregne 

volumet av algen sin. Mange grupper spurte 

om å få flere bilder av arten sin fordi:
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– «Vi må jo se arten vår fra alle fire sidene 

for å finne en riktig formel for volumet av 

den!»

Til historien hører det med å fortelle at jeg 

hadde sørget for at det lå en rekke bestemmel-

sesbøker for alger i klasserommet denne perio-

den, hvor volumformler for ulike algegrupper- 

og arter var foreslått. Mange av elevene ’kjøpte’ 

ikke uten videre disse. De ville sjekke om de 

stemte med sin art, ikke bare med algegruppa 

generelt eller med noen som lignet. De arbeidet 

derfor mye med tredimensjonale figurer, og det 

å forstå ulike formler for volum. Diskusjoner 

om former, fasonger og romfigurenes navn, 

skapte derfor både frustrasjoner, men også god 

trening i å se figurer i rommet på en annen 

måte enn i klasser jeg har hatt tidligere. Begre-

per som for eksempel ellipsoide med ellipse-

formet tverrsnitt eller pyramideformet med 

sirkulært tverrsnitt fikk plutselig mening og 

innhold for elevene gjennom prosjektet.
En annen interessant diskusjonen var knyt-

tet til at formelen for volumet av ei kule de fant 

i ei av oppslagsverkene var 
πd3

6
, ikke 

4

3

3πr

slik det sto i læreboka deres. Hvorfor var det 
slik? Etter mye om og men, kom en av klassens 
lyse hoder, med følgende spørsmål:

– «Skyldes det at de som regner på alge-

mengdene og sånn ikke kan sitte å lete 

etter sentrum hele tiden, men bare kan 

måle diameteren?»

Det eleven hadde skjønt, var at i praksis er det 

helt meningsløst å operere med mål for radius 

når algeforskere og økologer beregner biomas-

sen av ulike arter i en planktonprøve; de måler 

diameter, høyder, lengder og bredder. M.a.o. 

var formelen de fant i bestemmelsesnøkkelen 

modifisert slik at den kunne benyttes direkte. 

De flinkeste elevene ga seg imidlertid ikke med 

det. De prøvde å finne ut av hvilke sammen-

satte romfigurer formlene kom fra, og ikke 

minst ble det en utfordring å forstå hvordan 

formlene for de regulære romfigurene hadde 

blitt modifisert for å passe til virkeligheten. 

Det var fantastisk å følge med på hvordan 

enkelte elever strålte når de forsto at grunnen 

til at det ikke var noen fast formel for volum 

Figur 2: Illustrasjoner av en fureflagellat sett fra hhv 

’buksiden’ (ventral view) og ’ryggsiden’ (dorsal view). 

Figur 3: Disse bildene viser fureflagellatene A) 

Peridinium willei sett fra undersiden og B) Peridinium 

cinctum ovenfra.

Artikkelen fortsettes side 36
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Svein Hoff

Matematikk og naturfag 
– et samboerskap som 
grunnskolen underslår
Ser en på naturfagets historie har matematikk 

og naturfaget hatt et gjensidig fruktbart for-

hold. Spesielt har fysikk og matematikk vært 

nært forbundet. Et av de første tilfeller der 

dette samarbeidet kom til utrykk var 240 år 

f. Kr. da Erathosthenes beregnet jordens stør-

relse. Han visste at på en bestemt dag hadde 

en loddrett stang ingen skygge i Syene (nær 

dagens Aswan i Egypt) mens skyggen i Alek-

sandria var 7 grader. Siden han visste avstan-

den mellom Aleksandria og Syene beregnet 

han jordas størrelse korrekt ut fra antagelsen 

om at jorda er kuleformet. 

Den virkelige sammenbindingen mellom 

fysikk og matematikk kommer imidlertid på 

1600-tallet når Galilei begynner å gjøre ekspe-

rimenter i fysikk og nytter matematikken som 

redskap i disse eksperimentene. I 1623 skriver 

han at for å forstå naturen må man beherske 

språket som beskriver den og dette språket er 

matematikken. Dette intime samværet mellom 

matematikk og naturen ble etablert som om 

ikke et ekteskap, så i alle fall et varig samboer-

skap gjennom Newtons innsats. For å forklare 

Keplers lover for planetbanene, setter han opp 

sin gravitasjonslov, og for å kunne beregne 

konsekvensen av denne utviklet han integral 

og differensialregningen. (Leibnitz utviklet 

denne matematikken samtidig med og uav-

hengig av Newton). Dette er da et eksempel på 

at beregningsproblemer i fysikk kan gi opphav 

til ny matematikk. 

Motsatt kan man ha deler av matematikken 

som man i første omgang ikke tror har noen 

praktisk anvendelse, men som man senere 

finner er nødvendig bestanddel for å beskrive 

naturen. Her kan man nevne ikke-euklidsk 

geometri utviklet blant annet av Gauss, Rie-

mann, Ricci og Levi-Civita. Dette matematiske 

grunnlaget var en forutsening for Einsteins 

utvikling av den generelle relativitetsteorien 

som han kom med i 1915. På samme måte 

kan en nevne utviklingen av gruppeteori, der 

viktige bidrag ble gjort av de norske mate-

matikerne Nils Henrik Abel og Sophus Lie. 

Senere har det vist seg at denne matematik-

ken er en nødvendig bestanddel i beskrivel-

sen av elementærpartikler og de krefter som 

virker mellom dem. Et viktig bidrag til den 

matematiske beskrivelse av naturen kom fra 

Emmy Noether. I 1915 viste hun at symme-

Svein Hoff arbeider ved Høgskolen i Bergen, 
Avdeling for lærerutdanning
svein.hoff@hib.no
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trier i fysikk gir opphav til konserveringslover 

og vice versa. Således gir det at fysikkens lover 

er invariante for en tidsforskyvning opphav til 

konservering av energi og at de er invariante 

ovenfor en forskyvning i rommet opphav til 

konservering av bevegelsesmengde. 

Av og til skjer det en gjenoppdaging fordi en 

ikke kjenner til tidligere utvikling. I 1925 kom 

Werner Heisenberg med en videreutvikling av 

kvantemekanikken. Han var misfornøyd med 

Bohrs modell der man snakket om elektron-

baner som man ikke kunne observere. I stedet 

ville han basere kvantemekanikken på obser-

verbare størrelser som de observerte frekvenser 

av utsendt lys fra atomene og intensiteten av 

dette lyset. Når han manipulerte disse stør-

relsene fant han at rekkefølgen av operasjoner 

hadde betydning. Størrelsene kommuterte 

ikke. For Heisenberg var denne matematik-

ken så merkelig at han var usikker på om det 

ga noen mening. Han viste imidlertid arbeidet 

til sin sjef Max Born og hans assistent Pascual 

Jordan og de gjenkjente matematikken som 

matriseregning som var etablert matematikk, 

men som inntil da ikke hadde vært nyttet i 

fysikken. Senere kom Schrødinger med den 

bølgemekaniske versjon av kvantemekanikken 

og man var usikker på hvilken av formalismene 

som var den korrekte. Man klarte etter hvert 

å vise at Heisenbergs matriseversjon og Schrø-

dingers bølgeversjon av kvantemekanikken var 

ekvivalente (Schrødinger viste dette) men i den 

første forvirringen om dette var tilfelle utbrøt 

matematikeren David Hilbert. «Dette går ikke, 

fysikken har tydeligvis blitt for vanskelig til at 

den kan overlates til fysikerne».

I dagens frontlinje i fysikk der man søker 

å forene de kreftene man har i naturen, ligger 

utfordringen i å beherske og forstå den mate-

matikken som en mener beskriver naturen. I 

strengteori der en matematisk opererer i 10- og 

11-dimensjonale rom, begynner en å få over-

sikt over matematikken men en har ennå ikke 

kommet så langt at man kan forklare det bildet 

av naturen vi har i dag ved denne matematik-

ken. 

Eksemplene ovenfor antyder at naturviten-

skap (da spesielt fysikk) og matematikk er 

intimt forbundet. Det samme kan imidlertid 

ikke sies å være tilfellet når naturfaget under-

vises i grunnskolen. Her er det stort sett kva-

litative forklaringer som gis. Flere læreverk på 

ungdomstrinnet behandler sammenhengen 

mellom elektrisk og mekanisk arbeid kun kva-

litativt. Bare ett verk (Helix) synliggjør denne 

sammenhengen ved tall. Man har kanskje en 

forestilling om at en slik kvalitativ forklaring 

vil være enklere for elevene. Jeg tror imidlertid 

at kvantitative beregninger som lett kan fore-

tas med de matematikkunnskaper eleven har, 

vil kunne konkretisere deler av naturfaget og 

gjøre det mer meningsfullt. Samtidig vil det 

gi konkrete problemstillinger i matematikk 

og derved øke motivasjonen og forståelsen 

for dette faget. I det følgende vil jeg gi en del 

eksempel på beregninger som man med fordel 

kan ta i naturfaget.

Fart: Ut fra definisjonen av gjennomsnitts-

fart v = s/t kan man finne egen gjennomsnitts-

fart. Det er naturlig at elevene gjør en øving og 

finner denne både når de går og når de løper. 

De bør lære overgangen mellom m/s og km/h 

slik at de har verdi for egen gjennomsnittsfart 

når de går og løper både i m/s og km/h. Ved 

å snu formelen finner en tiden t = s/v. Elev-

ene bør da få i oppgave å beregne tiden de vil 

behøve for å bevege seg ulike distanser. 

Arbeid/effekt: Arbeid er gitt ved formelen 

W = F ·s. Elevene bør vite at en kraft på 1 N ca. 

er den kraft som skal til for å løfte 100 g, dvs. 

en trenger 10 N for å løfte 1 kg her på jorda. 
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Tyngdekraften på en elev er massen til eleven 

ganget med 10 og enheten N. I formelen for 

arbeid forutsetter en at kraft og strekning har 

samme retning. Ved bevegelse opp en trapp 

kan ikke dette være tilfellet, men man kan 

gjøre den forenkling at dette er samme arbeide 

som om en gikk rett opp. Kraften en da måtte 

nytte ville da være lik tyngdekraften. Derved 

kan elevene regne ut arbeidet ved å gå opp en 

eller flere trapper. Tar de tiden på dette kan de 

også regne ut den effekt de har hatt etter for-

melen P = W/t. Ofte finner mine egne studen-

ter egen effekt på 200–500 W. De kan da sam-

menligne egen effekt med effekten i en lyspære 

(vanlig 60 W) eller se hvor mange hestekrefter 

(hk) de yter (1 hk er 736 W). 

Strøm: Ut fra formelen for elektrisk effekt 

P = U ·I kan elevene finne den wattstyrke en 

sikringskrets tåler. De kan finne størrelsen på 

sikringene en må ha til en komfyr. For å finne 

kostnadene på arbeidet som strømmen gjør, er 

det naturlig at de vises at 1 kWh = 3 600 000 J. 

De kan da regne på de strømkostnader som må 

til for å sende dem opp en skiheis. 

Varme: For å gjøre beregninger her kan en 

gi definisjonen av spesifikk varmkapasitet. Det 

er den varmemengde som skal til for å varme 

1 kg av et stoff 1 °C. Spesifikk varmekapasitet 

for vann er 4180 J/kg °C. Ved å finne hvor mye 

vann man trenger for å ta et bad i badekar, 

samt hvor mye vannet må varmes opp, kan en 

finne den energi som brukes i et bad. Når en 

omgjør energien til kWh finner en kostnadene 

ved et bad (ca. 10 kr.). For å finne vannmeng-

den ved et bad kan en nytte de mål en har på et 

badekar. En kan også be elevene ta tiden på fyl-

lingen av et badekar. Ved å finne vannstrøm-

men i liter per sekund ved å ta tiden på å fylle 

en vannbøtte med kjent volum, kan en nå finne 

vannmengden ved badet. Tilsvarende kan en 

finne vannmengden ved å ta seg en dusj.

Mat: Man regner ofte med at ca. 20 % av 

matenergien kan omgjøres til arbeid. Ved å 

beregne det arbeidet en måtte gjøre for å gå 

opp på en fjelltopp kan man finne et estimat av 

den mat man måtte ha med på turen når man 

nytter en tabell for energiinnholdet i mat. Litt 

mer realistisk er å nytte en tabell over kaloribe-

hovet ved ulike former for aktivitet og beregne 

den matmengde en må ha med seg på en ukes 

tur.

Disse beregningene som er skissert er enkel 

matematikk som elevene etter læreplanen bør 

beherske når de har kommet på ungdoms-

trinnet. Beregningene vil etter min vurdering 

konkretisere innholdet i naturfaget ved at elev-

ene ser hvordan hverdagslige situasjoner kan 

beskrives og tallfestes. Ved beregningene vil 

en og ha muligheten til å se sammenhengen 

mellom egen effekt og arbeid og den effekt og 

arbeid en kan få fra strøm og mat. Ved å se på 

tre verk i naturfag for ungdomstrinnet (Helix, 

Tellus og Forsøk og fakta) ser jeg dessverre at 

Artikkelen fortsetter side 48

Studenter finner egen effekt.
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En ukjent ukjent
Sist høst besøkte jeg en gruppe med matema-

tikk valgfag i første klasse i videregående skole. 

De jobbet med førstegradsligninger. Jeg lærte 

mye av dem:

En av elevene i klassen skilte seg klart ut fra 

resten. Hun satt bakerst i klasserommet, helt 

alene, kroppsspråket hennes viste at hun ikke 

pleide å lykkes i faget. 

Etter hvert ble jeg så nysgjerrig at jeg måtte 

gå bort og snakke med denne eleven. Hun ville 

ikke snakke om ligninger, så jeg spurte heller 

hvor høy hun var. Ikke noe svar. Så foreslo 

jeg 1,70. Fortsatt ikke noe svar. Og la oss si at 

jeg er 1,85. Spørsmålet var: Hvor mye må du 

vokse for at vi skal bli like høye? Hun tenkte 

… lenge … så kom svaret: 15 centimeter? 0,15 

meter? Er det riktig? Vi ble enige om at det 

burde være riktig, før hun fikk sjokket: Nå har 

du løst en ligning! Hun skulte mistenksomt … 

– «Jeg? Løst en ligning?» Vi diskuterte hva det 

vil si å løse en ligning, hun ga nå inntrykk av 

å tro på at hun hadde løst ’ligningen’ 1,70 +  

= 1,85, der tallet som står inne i  sier hvor 

mange meter hun måtte vokse for å bli like høy 

som meg.

Så jo … – dette kunne hun skjønne, men 

de andre ligningene var mye vanskeligere! For 

der stod det jo for eksempel «to ganger, pluss 

en og sånn …»

Oi sann! Hvis denne jenta har gått rundt 

og trodd at x-en vi har i ligninger, var et gan-

getegn, så skjønner jeg at ligningene er vanske-

lige å løse!

Hva kommer denne misforståelsen av? Hva kan 

vi gjøre for å unngå slike oppfatninger? 

På samme måte som elevene i småskolen 

bruker konkretiseringsmateriell og for eksem-

pel bunter sammen fyrstikker eller teposer ti 

og ti, så burde vi kanskje la i hvert fall visse 

elever få jobbe mer konkret med ligninger 

også? Rett og slett la dem løse ligninger ved 

å flytte lodd på en skålvekt samtidig som de 

forteller og begrunner hva de gjør. Det tror jeg 

ikke jenta i dette eksemplet har fått gjøre.

Bør vi være forsiktige med å bruke x-en som 

gangetegn? Blir vi motarbeidet av så vel kalku-

latoren som av andre tradisjoner (for eksem-

Hans Jørgen Riddervold arbeider 
ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for 
lærerutdanning. 
hans.jorgen.riddervold@hib.no
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Marianne Løken

Dagens nysgjerrigper – 
fremtidens forsker!
Målet med Nysgjerrigper er å lage nyttige og 

spennende kunnskapsaktiviteter som motive-

rer barn og unge til undring og nysgjerrighet. 

Men også lærerne er viktige for Nysgjerrigper. 

Gjennom forskningsformidling og kommu-

nikasjon med skolene ønsker Nysgjerrigper å 

nå ut til elever, lærere og skoleledere over hele 

landet med ulike aktiviteter.

Nysgjerrig?
Da er nettstedet nysgjerrigper.no nettstedet for 

deg. Nettstedet er en milepæl i arbeidet med å 

formidle forskningsstoff til barn og unge. Her 

finner du hundrevis av artikler om forskning, 

en tallkrok, spill, konkurranser, multimedia-

presentasjoner, forsøk, eksperimenter som 

gjennomføres ’live’ og mye mer. Et drøyt år 

etter lanseringen fremstår nysgjerrigper.no i ny 

drakt, enda bedre tilpasset målgruppen som er 

unge mennesker i alderen 6 til 13 år. Men også 

lærere, foreldre og folk flest vil finne mye inter-

essant på nettstedet for nysgjerrige sjeler. 

Forskningsformidling gjennom 10 år
For tiende år på rad utgis Nysgjerrigper-bladet 

som kommer ut 4–5 ganger i året. Her kan du 

blant annet lese om store oppdagere, språk og 

tall, verdensrommet, rare dyr og spennende 

naturfenomener. I bladet finnes også matema-

tiske utfordringer, eksperimenter, forsøk og 

oppskrifter på hvordan lærere og elever kan 

lage sine egne undringsrom. Alle artiklene 

ligger på nettstedet nysgjerrigper.no. Et klas-

seabonnement (30 eksemplar i papirversjon) 

for ett år koster bare 100,–

Barnas forskningskonkurranse jubilerer
Hvert år inviteres elever i barneskolen til å 

delta i ’Årets Nysgjerrigper’-konkurranse. I 

2005 feirer konkurransen 15 års-jubileum. 

Gjennom barnas forskerkonkurranse ønsker 

Forskningsrådet at elevene skal ta utgangs-

punkt i egne interesser og forutsetninger for at 

prosjektarbeid skal oppleves som meningsfullt 

for den enkelte. Elevene utvikler ferdigheter i 

metodisk arbeid og får trening i å samle inn 

og bearbeide tilgjengelig materiale. De utvikler 

ferdigheter i skriftlig framstilling, rapportskri-

ving og får øvelse i selvkritikk og vurdering av 

eget arbeid gjennom evaluering underveis. Alle 

som deltar får flotte premier og tilbakemelding 

Marianne Løken, redaktør for Nysgjerrigper-
bladet og nysgjerrigper.no, og prosjektleder 
for Nysgjerrigper i Norges forskningsråd.
mlo@forskningsradet.no
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fra juryen. Også lærere premieres!

· Hvorfor samler støv seg til hybelkaniner?

· Hvorfor samler maur kvae på tua? 

· Hvorfor klør det som er inni nypene? 

· Er det farlig å spise snø? 

· Hvorfor sover vi? 

· Hvorfor kan løvetann vokse opp gjennom 

asfalten? 

· Hvorfor er det så mange rustne biler på 

Sandland? 

Dette er noen av prosjektene som er levert inn 

til Årets Nysgjerrigper. Du finner flere prosjekt-

eksempler på nysgjerrigper.no under ’Elever 

forsker’. 

Norges forskningsråd ønsker å utvikle Nys-

gjerrigpers ulike aktiviteter i samarbeid med 

lærere og elever i barneskolen og inviterer ofte 

elever og lærere til dialog. Forskningsrådet 

håper aktivitetene vil bidra til å pirre de unges 

nysgjerrighet og påvirke den enkeltes valg i ret-

ning av en fremtidig forskerkarriere. Men like 

viktig er det å bevisstgjøre barn og unge på den 

verden vi lever i, hvordan våre valg påvirker 

fremtiden og bidra til å vise at forskning er 

viktig – og gøy!

Naturfaginteresserte vil i første halvdel av 2005 

få sitt eget tidsskrift. Målgruppen er lærere på 

alle trinn fra barnehage til lærerutdannere, 

med spesiell vekt på grunnskolen, og andre 

med interesse for faget. Naturfagsenteret vil 

stå som utgiver og det vil få navnet ’Naturfag’. 

Ansvarlig redaktør er Anders Isnes.

Hensikten med tidsskriftet er å bidra til 

å inspirere og informere lærere ved å pre-

sentere et mangfold av arbeidsmetoder og 

undervisningsopplegg innenfor fagområdet. 

Vi ønsker å få lærere på banen med erfaringer 

fra naturfagundervisningen. Lærerutdannere 

har mange ideer fra sin egen undervisning og 

praksisbesøk i skolen. Hvert nummer vil inne-

holde artikler og innslag med stor bredde, men 

med vekt på noen utvalgte temaer. I de første 

utgivelsene er det planlagt artikler om blant 

annet nye læreplaner, teknologi, genteknologi 

og eksperimenter og arrangementer i forbin-

delse med Fysikkens år 2005.

Dette tidsskriftet er med andre ord ikke 

et forskningstidsskrift, men et tidsskrift som 

primært er rettet mot læringsarenaene for 

naturfag.

Tidsskriftet vil i første omgang komme ut 

i papirutgave og med to numre første året, 

senere med opptil 4 utgivelser i året. Første 

nummer deles ut gratis, senere kan det tegnes 

abonnement. Informasjon vil legges ut på:

http://www.naturfagsenteret.no/

Nytt tidsskrift 
om naturfag

Forskningsminister Kristin Clemet deler ut prisen Årets 

Nysgjerrigper 2004, til seks elever ved Sandland skole 

i Loppa kommune. 

Les om vinnerne på nysgjerrigper.no
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Henrik Kirkegaard

Halejulespill  
til og for alle elever
Om du liker det eller ei – julen nærmer seg. 

Før du vet av det, er du midt i julestria. Gaver 

skal kjøpes (var det 12. som var lønningsdag?), 

7 sorter kaker skal bakes, julekort skal skrives 

og 1000 andre ting skal gjøres. Midt opp i dette 

skal du også passe jobben din på skolen. Sukk 

og stønn. Det er ikke småtteri vi blir utsatt 

for i desember. Heldigvis er det også en utro-

lig kjekk tid. Tenk også på alle de fantastiske 

juleaktiviteter du kan holde på med i timene. 

Matematikken er nesten ikke til å unngå. 

Ta et ark papir og en saks og straks kommer 

matematikken hoppende opp av arket. Hip-

peti–hoppeti–hatt.

Mine elever skal i år lage spill, som de enten 

kan bruke i romjula eller pakke inn til julegave. 

Siste skoledag før jul har vi kosejuledag som de 

fleste andre. Vi starter alltid denne dag med 

felles frokost og adventsstund. Deretter er det 

et par ganger rundt juletreet og så har vi spil-

letid. Her spiller de alle mulige spill som de har 

med hjemmefra eller de spillene vi har liggende 

på klasserommet. Det liker elevene veldig godt 

og det er en veldig grei måte å stresse ned til 

jula på.

De yngste klasser lager brettspill. Her er det 

fritt frem hvilke spill du og klassen din har lyst 

på. Det viktigste er, at alle elever får med seg 

hjem et spill som de mestrer og har lyst å spille 

(litt finere kalles det tilpasset opplæring/dif-

ferensiering). Tangenten og LAMIS har hatt en 

’special edition’ med spill (nr 2/2001). Den står 

helt sikkert og støver ned på lærerrommet, så 

det er kanskje på tide at den kommer til ære og 

verdighet igjen. Alle skoler i Norge fikk denne 

utgave av Tangenten tilsendt kvitt og fritt. Et 

terningspill som klovnespillet eller et stigespill 

er glimrende å bruke. Brettspillene kan tegnes 

og fargelegges på tegneark i A4 størrelse som 

deretter lamineres. Brikker kan lages til av nær 

sagt hva som helst. Oppskrift på terninger kan 

du finne i forrige nummer av Tangenten.

De eldste klasser tenker jeg skal lage et fros-

kespill. Du har en spilleplate som på tegningen 

her, hvor G er en grønn frosk og B er en blå 

frosk:

G G G B B B

Henrik Kirkegaard arbeider ved Flisnes 
skule i Ålesund.
henrikkirkegaard@hotmail.com
Han er fast bidragsyter i Tangenten.
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Froskene skal på færrest mulig trekk bytte side. 

Du kan hoppe en plass frem, hvis det er ledig. 

Du kan hoppe over en frosk av en annen farge, 

hvis det er en ledig plass bak denne frosken. Du 

kan ikke hoppe over en frosk av samme farge. 

Det er lov å hoppe i begge retninger.

Hvor mange trekk kan du gjøre det på? Hva 

nå hvis det er 2 frosker av hver farge? Eller 4 

frosker av hver farge?

Spilleplaten kan selvfølgelig være av papir, 

den kan være av 7 esker du har brettet og limt 

sammen eller den kan være en treplate med 7 

huller i, hvor froskene plasseres. Det går an å 

kjøpe trekuler med hull tvers igjennom, hvori 

du limer en liten blomsterpinne som passer til 

hullene i spilleplaten. Kulene males så de likner 

på frosker.

Det er alltid lurt i desember måned og for 

den saks skyld også resten av året å besøke 

nettstedet www.matematikk.no. Her finner du 

aktiviteter som kan knyttes opp mot jula og 

du finner kanskje også et juleeventyr og en 

adventskalender.

Hvis du ikke har lest følgende bøker for 

elevene dine ennå, kan du jo lese Talldjevelen 

av Hans Magnus Enzensberger eller Ånden i 

blekkhuset av Kristin Strømme og Geir Ellings-

rud som juleeventyr.

Dere ønskes alle en riktig gledelig jul og et 

godt nyttår!

kammertonen om lag ein halv tone lågare enn 
i dag. Det vart også nytta ulike kammertonar 
innanfor ulike ’musikktypar’. Ein internasjonal 
samanslutning av land foreslo i 1939 å heve 
kammertonen til 440 Hz. Denne vart endelig 
akseptert i 1953 (Benestad, 1991).

9 Reinstemt skala inneheld langt fleire intervall/
tonar innanfor oktaven, men desse intervalla er 
valde ut fordi dei korresponderer, om enn i ulik 
grad, med den tempererte skalaen sine intervall 
bygd på heile og halve tonar.

Fortsettelse fra side 25

som kunne benyttes for alle fureflagellatene, 

var at det varierte hvor spisse eller flattrykte de 

enkelte artene var. Erkjennelsen om at forskere 

måtte bruke skjønn ved vurdering av tilnær-

minger av volumformlene, ga dem frihet til  

selv å resonnere på følgende måte:
– «Vår art, en Peridinium cinctum har 

ellipseformet ’kropp’. Vi velger derfor å 

bruke formelen 
π· ·l d2

6
, hvor l er lengden 

eller høyden av algen og d er diameteren. 
Vi har gjort om den vanlige kuleformelen, 
fordi vi bruker diameteren i stedet for 
radien. Men samtidig har den et elliptisk 
tverrsnitt. Vi må derfor justere svaret 
vi får for formelen noe, fordi den tar 
utgangspunkt i et sirkulært tverrsnitt. Vi 
mener at algen vår er såpass flatklemt at 
volumberegningen blir riktigere dersom 
vi ganger svaret vårt med faktoren 0,75.» 
(Siw, Ingvild og Tore)

Elevenes produkter skulle leveres inn til vurde-

ring. En del av oppgavene var så gode at de ble 

brukt ved senere anledninger, noen i hjemme-

regninger, andre på prøver. Dessuten var det 

kjempeflott for de elevene som kom opp til 

muntlig eksamen i matematikk å legge fram 

dette prosjektet.

Fortsettelse fra side 28
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Hanne Hansson

Om rotasjon,  
nasjonale prøver og det  
å ha en kineser i klassen
Jeg er lærer i en 4. klasse med 45 elever. Vi 

bruker ikke ferdige oppgavetekster i matema-

tikkopplæringen. For øvrig syns jeg det var en 

positiv og spennende opplevelse å være med på 

å gjennomføre nasjonale prøver i matematikk 

for første gang. 

Et av etappemålene i 4. klasse er å kunne 

gjenkjenne og beskrive en vinkel som en rota-

sjon.

I 2. klasse hadde vi definert en vinkel som 

bestående av et toppunkt og to vinkelbein som 

møtes i toppunktet.

I 4. klasse jobbet vi med vinkel som rota-

sjon. Rotasjon er kjent for mange fra brettkjø-

ring. Å snakke om å ta en ’tre seksti’ eller en 

’en åtti’ eller for den saks skyld en ’nitti’ skaper 

gjenkjennelsesblikk hos fysisk aktive elever.

Rotasjon måles i grader. Det er viktig å slå 

fast. Ikke i metriske mål som vi har forsket 

mye på. Ikke i Anders Celsius sine grader. De 

vi måler med utgangspunkt i fryse -og koke-

punkt. Men det heter grader og vi skriver den 

lille rundingen ° som erstatter de seks boksta-

vene.

Vi ler av dem som har skapt matematikk-

språket. De var dovne når det galdt skriving 

av ord.

Vi lar det ene vinkelbenet rotere rundt topp-

punktet og får 360°, 180°, 90° og 45°-vinkler ut 

fra hel, halv, kvart og halv kvart rotasjon. Det 

er lett å forstå og greit å lage. Vi ser det med det 

blotte øyet og kan lage dem enkelt med passere 

på ruteark med spissen i et rutehjørne.

Vi bruker ikke gradskiven. Det er viktig å 

forstå rotasjonen og beregningen. Det er ikke 

vanskelig, det er gøy å lage vinkler.

Dette var tema i matematikk et par måneder 

før de nasjonale prøvene.

Jeg tror ingen i 4. klassen min tenkte vin-

kler og grader når de løste oppgave 6.b i prø-

vesettet.

I likhet med alle de andre norske 4. klassin-

gene rundt i Norges land så mange rotasjons-

mønsteret, andre fikk kode 21 som er koden for 

’tilfeldig tegnet mønster’.

Men i etterkant og som oppfølgingsarbeid 

inspirerte oppgaven til å bruke den analoge 

klokka som rotasjonsoppgave. Vi har en stor 

hvit plastklokke med en stor rød langviser som 

Hanne Hansson arbeider ved Borkedalen 
skole, Lillesand.
hannehansson@c2i.net



4/2004 tangenten38

roterer flott.

Hvor stor rotasjon har storeviseren på en hel 

time? 360°. En halv time? 180°. Fem minutt? 

Vi lar festet på langviseren være rotasjons-

punktet / toppunktet. Vi forsket på dette i en 

dobbeltime og gjenkjennelsen av rotasjonen 

var festlig. Vi fant at fem minutter hadde en 

vinkel på 30° fordi kvarteret var 90°. Vi tegnet 

90° (kvarteret) og delte det opp i fem minut-

tersektorer og skrev gradtallet på sektorene. 

Vi delte den midterste sektoren og fant at 7,5 

minutter måtte være 45° vinkel.

Der stoppet vi. Elevene bearbeidet stoffet og 

laget rotasjoner med passer, krysset av for rote-

ringspunktet og streket opp vinkelbena i egne 

rutebøker. De noterte ned de sammenhengene 

de fant mellom klokka og kjente vinkler.

En hjemmeoppgave den dagen ble å spørre 

en voksen om de visste hvor mange graders 

vinkel det blir når storeviseren har gått fem 

minutter. 

Vi gikk til midttime etter dobbeltleksjonen. 

Elevene skal tilbringe den tiden utendørs. 

Denne dagen fikk en dansegruppe innvilget 

søknad om øvetid inne til dansefremføring. 

Det er strengt forbudt å klusse på tavla. Noen 

forbud skal man jo øves i å forholde seg til i 

samfunnet. Denne dagen var det på tross av 

reglene skrevet to utsagn på tavla etter midtti-

men. Det ene var fra dansetruppen. Innvilgede 

privilegier gir fantastiske gode følelser og det 

måtte utrykkes på tavla ved å skrive at Hanne 

var verdens beste lærer. Men pedagogisk dyk-

tighet måles neppe i mengde innvilgede pri-

vilegier.

Det andre utsagnet var mer interessant i 

forhold til å oppnå poeng som pedagog. 

Der stod det: 10 sekund = 1°. 

Dette var nok ikke fra dansetruppen. Og hvem 

var det så som hadde dette budskapet som 

måtte framføres til tross for skriveforbudet i 

midttimen. Jeg så på min lille kineser. Og han 

så at jeg var imponert. Han så at jeg ventet på 

forklaringen. For hvis du tar fem minutter så 

har du en vinkel på 30 grader. Og hvis du deler 

30 på fem så får du seks grader på et minutt. 

Og ett minutt er 60 sekunder. Da må 10 sek-

under være en grad. Sa han. 

Han er ti år den gutten. Han har ikke lært 

alt dette av meg. Jeg hadde lagt til rette for 

utforsking omtrent på det abstraksjonsnivået 

de fleste befinner seg på i 9–10 års alder.

Men oppgaven lå til rette for videre tenk-

ning for interesserte og nysgjerrige. 

Vi har en elev i klassen som ikke kan klokka 

ennå. Hun jobber med den. Men det store 

flertallet var ivrige deltakere i en debatt som 

krevde logisk tenkning og som gav større inn-

sikt i matematikkens system. De fleste nøyer 

seg med etappemålene. Men enkelte tar med 

seg nysgjerrigheten sin og tenker videre ut og 

fram.

Jeg er av den oppfatning at oppgavebøker 

stenger for utvikling. De får elevene til å foku-

sere på å komme videre i boka. Elevene blir 

ikke opptatt av å forske på problemstillinger. 

Hva har dette innspillet egentlig med de nasjo-

nale prøvene å gjøre?

Ikke annet enn at jeg syns at oppgavene i de 

nasjonale prøvene for 4. klasse i matematikk 

var spennende og artige. Det var mange ting 

å drøfte i etterkant i klassen. Vi hadde mange 

gode matematikksamtaler med utgangspunkt 

i prøvesettet. Er dette ’teach to test’? Ikke etter 

min mening. ’Teach to test’ er å drille uten å 

forstå. De nasjonale prøvene var klart innen-

for etappemålene for 4. trinn og de gav mange 

Artikkelen fortsettes side 48
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Marit Johnsen Høines, Toril Eskeland Rangnes

Kompetanse i matematikk, 
kan det måles?
Et blikk på nasjonale prøver

Scene 1: Seminar i Danmark våren 2001
Danske og norske lærere og forskere var samlet 

til seminar. Våre danske kollegaer var opptatt 

av kompetansebegrepet slik et utvalg ledet av 

Mogens Niss hadde utarbeidet det. Analyser av 

videoopptak fra grupper av elever/studenter 

som arbeidet med matematiske problem – fra 

grunnskole til universitet – hadde gitt grunn-

lag for å beskrive matematiske kompetanser 

relevant for ulike nivå og alderstrinn. Disse 

kompetansebeskrivelsene skulle kunne brukes 

som overordnede målsettinger for hele under-

visningsforløpet fra folkeskole til universitet i 

det danske utdanningssystemet.

Vi var fascinerte. Etter innføring av en plan 

som L97, så vi mulighet for en annen type sty-

ring enn gjennom detaljerte matematiske mål. 

Vi så en måte å tenke på som kunne få fram 

kompleksiteten i hva det vil si å lære, kunne og 

bruke matematikk. 

Vi diskuterte hvordan disse kompetansene 

kunne brukes innenfor forskning, ved utarbei-

ding av lærebøker, i etterutdanning av lærere 

og i daglig undervisning. Noen av våre danske 

kollegaer var skeptiske. «Det er greit så lenge 

det brukes overordnet, men hva om noen 

finner på å skulle måle disse kompetansene?» 

var en av de store innvendingene. «Hvordan 

skal vi beskrive mangelen på kompetanse?» 

var en annen. De som har utviklet kompetanse-

beskrivelsene redegjorde klart for at det var 

nettopp slik de ikke skulle brukes. 

Mogens Niss advarer sterkt mot det han 

kaller ’behaviorisme- og atomiseringsfælden’ 

i [2]:

«Det skal ikke skjules, at bestræbelserne på 

at levere en kompetancebaseret karakterise-

ring af et undervisningsfag som matematik 

også kan rumme visse farer for misbrug.»

«Der er imidlertid ingen grænser for, hvor 

mange elementer der kunne udpeges som 

ingredienser i de anførte kompetencer, vel 

at mærke elementer som stadig ville gribe 

hen over alle uddannelsestrin uden at være 

bundne til bestemte pensa.»

«At begive seg ind på den vej ville føre ud i 

en sammenhængsløs kolleksjon af enkelt-

frosne færdigheder, som i prinsippet kunne 
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måles og vejes i adferdstærmer, uden at man 

bare tilnærmelsesvis ville have indfanget 

det, som hele øvelsen går du på, nemlig ska-

belse av faglighed og ekspertise og måder at 

beskrive dem på.»

«Krav om dokumentation fører altså til et 

krav om adfærdsbeskrivelse, og videre til 

krav om kompetenceatomisering. Vi vilde 

med andre ord blive fanget i behaviorisme- og 

atomiseringsfælden, hvor man nok kan iden-

tificere og beskrive mangfoldige elementer af 

ydre adfærd, men ikke sige noget vesæntligt 

om den bagvedliggende sammenhæng.» (vår 

utheving)

«Og så ville vi være kommet fra asken og 

i ilden. Indførelsen og udnyttelsen af en 

kompetencebaseret karakterisering af mate-

matik bør altså ikke være et bulldozer-pro-

jekt, som tænkes at kunne løse alverdens 

problemer, men en sag der kræver sensibi-

litet, dømmekraft og et højt tænkemæssigt 

alarmberedskab hos de involverede.»

Vi så faren, men håpet advarslene til tross at 

beskrivelsen av kompetanser kunne brukes til 

det gode. Vi begynte å bruke dem og opplevde 

dem virksomme sammen med studenter og 

lærere.

Scene 2: Kurs i nasjonale prøver 
De nasjonale prøvene for fjerde klasse er 

avholdt. Vi er på kursdag der etterarbeidet 

er temaet. Prøvene skal ’avkodes’. I utgangs-

punktet er vi skeptiske til tester som matema-

tikk-pedagogisk redskap. Lommelyktmetafo-

ren er kjent: Når jeg leter etter noe i mørket 

og bruker lommelykt, får jeg øye på det som 

er innenfor lyskjeglen. Dette området fanger 

mine interesser. Det som er utenfor blir ikke en 

del av mitt bilde. Vi tester det som egner seg for 

testen. Andre aspekter ved kunnskapen blir lig-

gende utenfor og vies liten oppmerksomhet.

Dette får betydning i skolen. Det som prøves 

blir det viktige. Testmakerne har et ansvar for 

den pedagogiske påvirkningen testen har, de 

har ansvar også for at det som ligger utenfor 

ikke blir vurdert som tilstrekkelig viktig i 

daglig undervisning.

Prøvene fremsto som en positiv overras-

kelse i dette henseende. Det var færre snevre 

ferdighetsoppgaver enn vi kunne frykte. Det 

var flere problemløsingsoppgaver og oppgaver 

av undersøkende karakter. Oppgavesettet viste 

variasjon. Vel tilfreds tok vi plass sammen med 

lærerne. 

Diskusjonene var høylydte og engasjerte. 

Lærerne vi møtte var tydelig mistilpass. «Det 

var ufattelig stressende.», «For deg eller for 

elevene?» «For alle! Jeg registrerte at jeg var 

veldig opptatt av å gjøre det riktig. Jeg kunne 

hjelpe dem med å lese teksten, men jeg skulle 

ikke forklare dem. Mange av oppgavene var 

slike oppgaver som mine elever ikke er vant 

til. Hendene kom i været. Jeg registrerte at 

jeg løp fra elev til elev og sa: Hvis du ikke får 

denne oppgaven til, så prøv neste. Jeg kommer 

tilbake til deg. Jeg visste jo at de skulle klare 

dette på 90 minutter. En slik lærer er i alle fall 

ikke mine elever vant til!»

«Mine elever trives med problemløsings-

oppgaver,» sier en annen, «men da får de tid. 

Noen av disse oppgavene ville vi kunne arbeide 

over mange dager med.» Diskusjonene fort-

satte. 

«Symmetrioppgaven kikket de uforstående 

på. Jeg visste at vi ikke hadde arbeidet med 

symmetri. Jeg har også forstått det slik at opp-

gaven er valgt fordi nesten den samme oppga-

ven går igjen i en senere test. Men mine elever 

er ikke vant til å skulle mestre ting vi ikke har 

arbeidet med – på en prøve.»

«Elevene skulle lage en tegning som viser 
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8×4. De tegnet fint, men det hadde ingen ting 

med multiplikasjonstenkning å gjøre annet 

enn at de hadde regnet rett! Hadde det stått 

tegn eller skriv en regnefortelling, hadde de 

visst hva som skulle gjøres. Elevene forstår jo 

ganging!»

Vi satt igjen med et felles spørsmål: Måler 

en hva elevene kan på denne måten? Får elev-

ene muligheter til å vise sin kompetanse?

Instruktørene samlet flokken. Profesjonelt 

fortalte de at de ikke hadde mulighet for å åpne 

for diskusjon om prøvene. Oppdraget deres 

var å formidle hvordan prøvene skulle rettes 

og hvordan det skulle gi grunnlag for å lage 

kompetanseprofil for den enkelte elev. 

Roen senket seg i rommet når eksempelbe-

svarelsen blir delt ut. Den blir avkodet i fel-

lesskap. Oppgavene rekrutterer til ulike kom-

petanseområder. Gjennom et sinnrikt system 

kom søylediagrammene fram. Elevens kompe-

tanseprofil. Søyler der elevens evne til kom-

munikasjon, representasjoner, symbolbruk 

og formalisme, matematiske resonnement og 

tankegang, modellering og anvendelser, pro-

blembehandling og til å bruke hjelpemidler 

framstod. Det var bemerkelsesverdig hvordan 

stressede deltagere fant roen, forlot diskusjo-

nene og gikk inn i strukturen. Nå handlet det 

om å lære hvordan dette skulle gjøres. 

Stemningen som utviklet seg gjorde inn-

trykk på oss. Vi merket oss hvordan språk og 

system virker disiplinerende. Noen spørsmål 

er aktuelle. Noen spørsmål stilles ikke eller 

svares ikke på. Diskusjonen forsvant. Lærerne 

fikk vite at oversiktene over elevenes kompe-

tanseprofiler kunne være viktige redskaper for 

dem. De fungerte som en type kartlegging av 

elevene, og var godt grunnlag for videre arbeid. 

Her var godt grunnlag for elev- og foreldre-

samtaler, ble det sagt.

Vi studerte kompetanseprofilen bedre. En 

av søylene viste at eleven hadde god kompe-

tanse i kommunikasjon. Vi fant at alle oppga-

vene som hadde gitt poeng til denne kompe-

tansen var av samme type; tekstoppgaver som 

eleven hadde besvart på en slik måte det er 

forventet at tekstoppgaver skal besvares. I rap-

porten [3] beskrives det at denne kompetansen 

består i å tolke matematisk informasjon som er 

uttrykt på ulike måter og å uttrykke /formidle 

matematisk innhold på ulike måter. Fleksible 

språkformer og situasjoner blir viktige. Har 

lommelyktmetaforen likevel sin relevans? Skal 

evne til matematikkkommunikasjon oppfattes 

som det samme som å løse tekstoppgaver og gi 

svaret på den rette måten? 

Vi registrerer at modellbegrepet behandles 

på samme måte. Det er til overmål de samme 

oppgavene som gir poeng for denne kompetan-

sen. Kompetanse i modellering synes å inne-

bære å lage et regnestykke av en ’tekstoppgave’. 

Mogens Niss og Morten Blomhøj har over år 

utviklet modellbegrepet fra å være et mate-

matisk begrep til også å være et rikt didak-

tisk begrep. Vi er kjent med at miljøet som 

har utviklet testene knytter seg opp mot dette 

arbeidet. Vi stiller oss uforstående til praktise-

ringen av begrepet. 

Gjennom modellering oppdrar vi til kritisk 

bruk av matematiske modeller. Gjennom å 

iaktta relasjoner, velge ut informasjon, forenkle 

og systematisere, lages en matematisk modell. 

Modellen prøves ut. Ved hjelp av modellen 

beskriver vi sammenhenger og utvikler hypote-

ser. Et kritisk perspektiv blir viktig. Når model-

lens berettigelse evalueres vurderer vi hvilke 

informasjoner som lå til grunn for modellen og 

hvilke informasjoner som ikke ble ivaretatt. Vi 

vurderer hvordan den beskriver virkeligheten. 

Visst kan det hevdes at dette er et komplisert 

begrep for fjerdeklassinger. Vi mener likevel 

det er aktuelt og godt mulig å arbeide med det. 

Vi tror imidlertid ikke at det var kompetanse 

innenfor dette modelleringsbegrepet som ble 
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målt på de nasjonale prøvene.

Prøven rettes også inn mot kompetanse til 

å bruke hjelpemidler. Intensjonene er gode. I 

infoskrivet står det: «Dels å kjenne til fordeler 

og ulemper ved ulike typer av hjelpemidler, 

dels muligheter og begrensinger, dels å kunne 

bruke ulike former for hjelpemidler.»

Dette kan neppe måles på en skriftlig prøve. 

Vi mener at den nasjonale prøven ikke gjorde 

det, og minnes om Niss sine ord om at det er 

fare for å teste ’atomer’ av det store hele. 

Prøvene skal utvides til praktiske og munt-

lige gruppeoppgaver. Vi forstår behov for dette, 

men undres fortsatt over om man tror det er 

mulig å få målt noe som kan si noe om barnas 

generelle kompetanse innen bruk av hjelpe-

middel. Er det målingen som er hensikten? 

Eller er det viktige å få hjelp til å legge til rette 

for situasjoner der elevers kompetanse i bruk 

av hjelpemidler økes? Vi ser at kompetansebe-

grepet har et sterkt potensiale som grunnlag i 

matematikkpedagogisk utvikling. 

Prøvenes fremtid – hva vil skje?
Hva man skal kunne, og hva man kan eller 

faktisk gjør, avhenger om det foregår i en 

arbeidssituasjon eller i en test. [2]

Det er positivt at en har fått fokus på ulike 

kompetanser i matematikk som ikke går på 

detaljer i matematikkpensum, men vi tror at 

en har tatt på seg en umulig oppgave når en 

tror at kompetansene skal kunne måles og 

settes opp i søylediagram. Vi mener en kaster 

blår i øynene på foreldre, barn og lærere når 

en sier at en måler disse kompetansene i en 

test. Vi mener dette er kompetanser som først 

og fremst observeres i det daglige arbeidet 

med matematikken; og som også blir tydelig 

i arbeid med detaljer. 

Det blir spennende å se hva som skjer med 

ny læreplan. Vi antar at nasjonale prøver skal 

utformes i tråd med den. Dersom planen for-

muleres gjennom overordnete kompetansemål 

(som er blitt mer og mer vanlig i fagplaner i 

matematikk rundt om i Europa), håper vi at vi 

unngår å fortsette å måle det ikke-målbare. 

Dersom det er så viktig med profiler, kan 

en annen farbar vei være å lage profiler ut 

fra matematiske målsettinger innen de ulike 

matematiske emnene. Kompetansemålene kan 

styre hvilke oppgaver som blir gitt. Etterutdan-

ning for å gi mer innsikt i hvordan en kan se de 

ulike kompetansene i relasjon til matematiske 

emner i den daglige matematikkundervisnin-

gen vil være viktig. 

Vi har ikke ønsket de nasjonale prøvene 

velkomne. Vi er redd disse vil ses som det 

egentlige styringsinstrumentet i undervis-

ningen i skolen. Å arbeide med matematikk i 

meningsfylte kontekster er viktig. Kompetan-

sen en trenger her kan ikke måles i tester. For 

å dokumentere kompetanser i slike kontekster 

må en observere. Observasjonene er lærerne 

de nærmeste til å gjøre. Resultatet fra slike 

observasjoner er et bedre grunnlag for videre 

undervisning og for tilbakemelding til foreldre 

og elever enn noen test kan være.
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Guri A. Nortvedt

Nasjonale prøver i matema-
tikk – fra prøve til undervis-
ning
Innledning – erfaringer fra våren 2004
Våren 2004 løste så godt som alle elever på 4. og 

10. trinn nasjonale prøver i matematikk. Både 

for dem, lærerne deres, de foresatte og for oss1 

som utviklet prøvene var dette en første gjen-

nomføring, 2004 var nemlig et forsøksår for de 

nasjonale prøvene. Dette året skulle man prøve 

ut rammeverk, prøveformater, vurderingsfor-

mer og kursinnhold for prøvene. Mange men-

nesker har vært involvert og brukt mye tid og 

krefter. I etterkant er prøvene og prøvesystemet 

evaluert av flere instanser. 

Utdanningsdirektoratet (tidligere Lærings-

senteret) og Utdanningsforbundet har i felles-

skap gjennomført en spørreundersøkelse 

med lærere og rektorer om informasjonsflyt, 

gjennomføring og kursing. Fra oppsummerin-

gen vet vi at mange lærere brukte svært mye 

tid på å vurdere prøvene. Vi vet også at mens 

mange var godt fornøyd med å komme i gang 

med eget vurderingsarbeid på kurset, savnet 

også mange å få innspill med hensyn til hvor-

dan de kan bruke resultater i undervisningen. 

I denne artikkelen er det dette vi skal komme 

inn på.

Aktiviteter i hel klasse
Hvordan kan vi bruke erfaringene våre fra 

de nasjonale prøvene når vi planlegger under-

visningen for en klasse vi hadde prøven med? 

Hvordan kan de hjelpe oss i planleggingen for 

en klasse vi starter ut med? I denne artikkelen 

vil du møte tre lærertyper og deres valg og erfa-

ringer. De tre er fiktive personer som represen-

terer virkelige lærere som har delt sine tanker 

og erfaringer med meg: Lærer Kari opplevde 

at klassen skåret høyere på Representasjoner, 

symbolbruk og formalisme enn på Matematisk 

resonnement og tankegang. Lærer Ola ser at 

klassen hans skåret lavere på Kommunikasjon 

enn hva han hadde ventet seg. Lærer Fehmida 

fortviler over at halve klassen ’gikk rett i fella’ 

på første oppgave på den kalkulatorfrie delen 

av prøven for 10. trinn (se rute neste side).

Ola og Kari arbeider begge i småskolen, 

Fehmida på ungdomstrinnet. Hva nå?

Matematisk resonnement og tankegang
Kari skal følge klassen sin videre opp på 

mellomtrinnet. Hun har funnet ut at hun må 
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se, ikke bare på beskrivelsen av kompetansene, 

men også på enkeltoppgavene som prøven inne-

holder for de ulike kompetansene. Innenfor 

Representasjoner, symbolbruk og formalisme 

inneholdt prøven mange oppstilte oppgaver. 

I tillegg var det oppgaver der elevene skulle 

vise at de behersket titallsystemet: at de kunne 

bestemme plassverdi eller størrelse på tall. Det 

var også oppgaver der elevene skulle vise at de 

kan klokka, vet hva speiling er, vet hvordan et 

rektangel og en trekant ser ut. Innenfor denne 

kompetansen ligger også det å kunne skrive 

et regneuttrykk når man skal løse en tekst-

oppgave. «Ja,» sier Kari, «dette er slikt som vi 

har brukt mye tid til å øve på, så det er ikke 

noe rart at ungene er flinke til dette.» Innen-

for den andre kompetansen, Matematisk reson-

nement og tankegang, ligger det en del oppga-

ver der elever skal arbeide med mønstre, løse 

oppgaver som har flere løsninger, der elevene 

kanskje må prøve seg frem systematisk for å 

lykkes. Kari la spesielt merke til at så godt som 

alle elevene i klassen har en løsning (riktig eller 

gal) på oppgaven med syklene. Bare to elever 

har mer enn en løsning. 

Kari ønsker å bruke denne oppgaven som 

utgangspunkt for videre utforsking når klassen 

har mattelab. Hun kopierer opp oppgaven til 

elevene. Klassen husker at den var på prøven, 

og vet at de skal prøve å finne så mange løsnin-

ger som mulig. De skal arbeide to og to. Mange 

av gruppene henter seg en knyttneve med små 

plastbrikker. Noen vil heller tegne eller arbeide 

med tallene i oppgaven. 

Lenge arbeider elevene, hodene tett 

sammen, hviskestemmene øker i styrke. Noen 

er raskt ferdige. De får i oppgave å finne ut hva 

slags og hvor mange sykler det blir om Martin 

har 20 hjul. Kari går rundt og stiller spørsmål 

til gruppene. Etter hvert er de klare for å opp-

summere på tavla eller på overheaden. Den 

første gruppen kommer frem. De har brukt 

plastbrikkene. Høytidelig legger de 19 brikker 

på overheaden. De viser hvordan de har prøvd 

seg frem og funnet de tre løsningene. De tren-

ger litt assistanse fra læreren for å huske å for-

telle hva de tenkte og ikke bare vise løsningen, 

men noen hint er nok.

En annen gruppe har tegnet hjul og gruppert. 

En tredje gruppe har tatt utgangspunkt i sub-

traksjon og multiplikasjon. De viser på tavla. 

”Først tok vi 19 – 3, fordi det kan være en tre-

hjulssykkel. Da har vi igjen 16 hjul. Da blir det 

Oppgave 4 (4. trinn)

Martin har en sykkelbutikk.
Han selger trehjulssykler og tohjulssykler. 
Syklene i butikken har til sammen 19 
sykkelhjul. 
Hvor mange tohjulssykler og hvor mange 
trehjulssykler kan Martin ha? 
Det er mer enn en løsning. Finn så mange 
som mulig.

Oppgave 1 (10. trinn)

Skriv tall i rutene slik at regnestykkene blir 
riktige:

   a.    ·5 + 4 = 24 
   b.   3 + 2· = 15
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8 tohjulssykler fordi 8 x 2 er 16.” De skriver på 

tavla. ”Etterpå prøvde vi 19 – 6, fordi det kan 

være to trehjulssykler, men det gikk ikke for da 

fikk vi 13 igjen og det går ikke” De fortsetter og 

skriver på tavla det de har undersøkt. 

Alle gruppene får vise hva de har gjort, og elev-

ene er begeistret over hvor mange måter det 

er å løse oppgaven på. Dette var en spennende 

matematikkaktivitet for dem! De vil gjerne 

ha flere slike oppdrag. Kari er også overrasket 

over hvor mye det kom ut av oppgaven. Hun 

ser at når så mange ulike løsningsforslag pre-

senteres får elevene mange nye idéer til hvor-

dan man kan angripe en oppgave. I tillegg får 

klassen øvd seg på å presentere for andre. Det 

er tydeligere nå for Kari, at denne oppgaven 

handler både om kommunikasjon, resonne-

ment og problemløsing. Utfordringen for Kari 

og klassen blir å finne andre oppgaver som kan 

fungere slik, og som kan hjelpe dem til å skape 

situasjoner der elevene må resonnere mer, uten 

at det tar over for det de allerede er flinke til.

Kommunikasjon
Ola har begynt med ny andreklasse. Han må 

overføre erfaringene fra våren 2004 til sin egen 

undervisningspraksis. Ola var overrasket over 

noen av resultatene til elevene. I klassene hans 

arbeider de mye med hoderegningsstrategier 

for eksempel. Elevene er også vant til å sitte 

i grupper eller hestesko slik at de enkelt kan 

samarbeide med hverandre, noe de også opp-

fordres til av Ola. Han har drøftet med trinnet 

sitt hva det vil si å kommunisere i matema-

tikk. Elevene til Ola er vanligvis svært dyktige 

i hoderegning. Kanskje må han og elevene i til-

legg arbeide mer med å forklare noe muntlig og 

med å skrive ned det man har regnet i hodet. 

Kanskje skal de si noe om hvorfor man tenker 

som man gjør, ikke bare referere stegene i det 

de har tenkt. 

En kollega av Ola lar vanligvis elevene lage 

klassens matematikkbok. De arbeider systema-

tisk med å lage egne oppgaver som de skriver 

ned og samler i en kassett eller i temahefter. 

Her kan andre elever i klassen hente oppga-

ver de ønsker å løse. De to første skoleårene er 

læreren vanligvis ’sekretær’ for elevene, men 

etter hvert som elevene blir flinkere til å skrive, 

skriver de mesteparten av oppgavesidene selv. 

Klassen har en PC med printer stående i skri-

vehjørnet i klasserommet slik at det er enkelt 

for elevene å bruke den om de vil. De kan også 

skrive og tegne på vanlige ark dersom de ønsker 

det, og læreren har ulike typer kraftige ark lig-

gende klare i hyller sammen med skrive- og 

tegnesaker. Teamet til Ola har diskutert dette. 

De drøfter hva slags utstyr som må finnes i 

klasserommet, hva slags papir, skrivesaker og 

konkretiseringsmidler (som tellepinner, knap-

per, brikker, måleredskaper etc.) vil gi elevene 

inspirasjon og mulighet til utfoldelse? Hvor-

dan skal de evaluere prosjektet? Hvem skal få 

se boken? Skal den publiseres? Hvilke kompe-

tanser utfordres? 
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Med utgangspunkt i enkeltoppgaver 
Fehmida fortviler over at halve klassen ikke vet 

at multiplikasjon har prioritet foran addisjon. 

Dessverre er ikke dette noe som gjelder bare 

Fehmidas gruppe, dette gjelder mange av elev-

ene på 10. trinn. Nå har elevene hennes begynt 

på grunnkurs, og Fehmida er i gang med nye 

åttendeklasser. Fra andre prøver hun hadde 

med elevene, vet Fehmida at elevene strever 

med parentesregler, ligninger og algebra også. 

Det samme er tilfelle i de andre klassene på 

skolen og på naboskolen. Lærerne har dannet 

et nettverk der de tar opp disse problemstillin-

gene, nå vil de gjerne skape seg et repertoar av 

aktiviteter som de kan bruke til å skape grunn-

leggende forståelse for en del matematiske 

sammenhenger. I tillegg har de kommet fram 

til at de kanskje rett og slett må øve mer på en 

del ferdigheter – hvordan skape motivasjon hos 

elevene for å øve, øve, øve?

Den første aktiviteten de har plukket frem er 

et enkelt spill med tre terninger som de kaller 

”24”. Elevene spiller mot hverandre to og to. 

Etter tur kaster de terningene. Så er det om 

å gjøre å lage det regnestykket som kommer 

nærmest 24. Den som er nærmest får et poeng. 

Får noen akkurat 24, får de to poeng. Til å 

begynne med skal de bare regne i hodet. I klas-

sen til Fehmida er det hektisk aktivitet i noen 

minutter. På et par grupper blir det raskt heftig 

diskusjon om noe er mulig eller ei. Nå er det på 

tide med felles diskusjon. 

Klassen blir enig om at det er lurt å skrive 

ned stykkene (26 mot 4 stemmer), men hvor-

dan? Når Simen vil skrive 5 – 1 · 6 = 24, blir 

det ville protester fra enkelte elever. De sier at 

man må regne i hodet først og skrive 4 · 6 = 

24. Fortsatt uenighet – Fehmida trår til. Hun 

kan fortelle at dette er et problem som mate-

matikken har løst, man har en måte å skrive 

slike stykker på som gjør at alle forstår hva som 

skal gjøres. Hun viser hvordan man kan sette 

inn parenteser. Vanskelig synes mange, men 

de er enige om å forsøke. Nå blir det travlere 

for læreren. Elevene trenger ofte å få kontrol-

lert eller meglet når de skriver ned stykkene de 

lager. Etter hvert er det også noen som mener 

at motparten bruker parenteser når det ikke 

er nødvendig. Ny felles oppsummering! Tine 

hevder med styrke at hun ikke trenger parentes 

for å skrive 5 · 5 – 1 = 24. Fehmida utfordrer 

klassen: Hvorfor eller hvorfor ikke har Tine 

rett? 

Spillet viste seg å inneholde mye mer enn 

nettverket på forhånd hadde sett. De hadde 

håpet på å få en anledning til å innføre paren-

teser, men det viste seg at de også fikk tatt 

opp dette med prioritet. Samtidig fikk elev-

ene anledning til å diskutere matematikkens 

regler og sammenhenger og de fikk løst en 

masse oppgaver. Eksempelet illustrerer godt 

hvordan en aktivitet kan brukes til å utfordre 

elevenes forestillinger like mye som til å skape 

ny kunnskap eller til å øve. Utfordringen for 

lærerne i nettverket blir å finne flere aktiviteter 

og til å ivareta det de kan bidra med til under-

visningen. Tidligere har aktiviteter og bruk av 

konkretiseringsmidler ofte vært noe som har 

vært brukt som krydder, for å motivere eller 

belønne elevene. Nå har nettverket sett i prak-
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sis at de også kan klare å lage aktiviteter som 

hører hjemme i læringsløpet. 

Med fokus på enkeltelever
Ved en 1.–10. skole har lærerne plukket ut 

profilene til noen enkeltelever og brukt dem i 

faglige diskusjoner. Hvorfor ser disse profilene 

slik ut? Hva kan eller strever elevene med? Har 

profilene overrasket oss? Spesielt to av profilene 

vekket interesse.

Rolf har en profil som skiller seg fra det Rolf 

forventet. Læreren hans er ikke overrasket over 

dette. Dette er ikke noe nytt, snarere noe som 

har vært gjennomgående tema i elevsamtaler 

og foreldrekonferanser i tre år. Rolfs profil 

viser lavere kompetanse enn forventet, spesielt 

er dette tydelig for kompetansene Representa-

sjoner, symbolbruk og formalisme og Kommu-

nikasjon. Foreldrene til Rolf lurer på hvorfor. 

Rolf er en kvikk gutt som raskt ser mønstre og 

sammenhenger, som er verbal og aktiv. Han 

ivrer etter nytt lærestoff. I timene er han en 

av de ivrigste når de arbeider med nytt stoff, 

med konkretisertingsmidler, med prosjekter 

osv. Det er bare det at når han har fattet ideen, 

mister Rolf raskt gnisten. Å øve er ikke attrak-

tivt.

Maria (nå 5. trinn) har en profil som ligner 

på profilen til de andre elevene i klassen. Det 

er ingen av kompetansene som utmerker seg 

som verken spesielt sterke eller spesielt svake 

i forhold til de andre. Imidlertid la læreren 

merke til en gjennomgående feil. Hun strever 

med tieroverganger og låning. 

Hun har for eksempel konsekvent truk-

ket minste siffer fra største. Løsningen for 

Maria blir å få bruke en abakus når hun løser 

oppgaver både hjemme og på skolen. I under-

visningen skal de i en periode fokusere sterkere 

på det formelle i matematikken – hva er det 

egentlig vi gjør rent matematisk når vi låner. 

Hva er det egentlig det betyr når vi setter en 

ener opp når vi summerer. Sannsynligvis er 

det flere elever enn Maria som gjør dette meka-

nisk og uten forståelse. I tillegg til å ta det opp 

i fellesskap, undersøke sammenhengene med 

konkreter og abakus, skrive og diskutere, skal 

utstyret stå i klasserommet en tid slik at elev-

ene selv kan velge når de vil bruke konkreter. 

Arbeid med egne elever
Som eksemplene her viser, kan samme aktivitet 

gi elevene mulighet til å kommunisere, reson-

nere, løse problemer, lære om matematikkens 

symbolbruk og formspråk. Hva som blir tyde-

ligst vil avhenge av elevene og lærerne, etter-

som hva som fokuseres i den felles dialogen. 

Spør deg selv og gjerne også elevene dine 

– hva trenger vi å øve på? Er vi flinke til å argu-

mentere, resonnere, arbeide med åpne oppga-

ver, men har behov for å arbeide mer med det 

formelle og ’tradisjonelle’ i matematikken? 

Er vi dyktige i algoritmeregning av oppstilte 

oppgaver, men mangler trening i å forklare og 

fortelle for andre, i å arbeide med åpne oppga-

ver, med å resonnere? Medisinen vil være ulik. 

Kanskje kan man ofte arbeide med de samme 

oppgavene eller aktivitetene, men hva man 

fokuserer på, hvilke spørsmål og krav man 

stiller til elevene, må være ulike for å gi elev-

ene mulighet til å utvikle andre sider ved sin 

matematiske kompetanse.

Lykke til!
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Noter
1 Fagmiljøene som utvikler matematikkprøvene 

er Nasjonalt senter for Matematikk i opplæ-
ringen (NSMO), Institutt for lærerutdanning 
og skoleutvikling (ILS/ UiO) og Telemarks-
forskning. I oppdraget fra UFD og LS ligger 
det krav om at alle elever skal få en profil 
som skal følge elevene oppover i skoleverket. 
Profilen skal måle elevenes kompetanser. En 
beskrivelse av kompetansene i matematikk 

samt fjorårets prøver kan lastes ned fra www.
matematikksenteret.no 

Fortsettelse fra side 31

Fortsettelse fra side 38

disse mulighetene til konkretisering av natur-

faget blir lite benyttet. Riktignok har alle tre 

verk vist det arbeidet en utfører ved å gå opp på 

en stol og til dels koblet det til matenergi. De 

har imidlertid ikke ført det videre ved å finne 

personlig effekt. Effekt er så vidt nevnt under 

elektrisitet, men personlig arbeid og effekt 

blir ikke sammenlignet med elektrisk arbeid 

og effekt. Bare et av verkene klarer å sette opp 

at 1 kWh er 3 600 000 J som er forutsening for 

å kunne gjøre kostnadsberegninger av eget 

arbeid. Ingen av verkene har beregninger med 

varme. Ved ikke å knytte mekanisk arbeid, 

elektrisk arbeid og varme sammen gjennom 

enkle beregninger, fragmenterer etter min 

vurdering lærebøkene naturfaget og gjør det 

mer abstrakt og uforståelig for elevene. I til-

legg så lukker de et naturlig anvendelsesom-

råde for matematikk. Selv om lærebøkene i 

naturfag svikter på dette punkt kan læreren 

kompensere ved å gjennomføre beregninger 

som skissert ovenfor. Dette vil etter min vur-

dering gjøre både matematikken og naturfaget 

mer meningsfull for elevene. Jeg vil også nevne 

St.meld. 30: Kultur for læring. Der poengteres 

det at basisfagene (bl.a. matematikk) bør finne 

praksisrom i alle fag. Det innebærer at mulig-

heten til å praktisere matematikk i naturfaget 

bør utnyttes bedre enn det blir gjort i dag.

aha-opplevelser ved etterarbeid. Både for lære-

ren og elevene. Og prøvedagen var høytidelig 

og spennende. Syns vi. 

For å få det riktige perspektiv på sammen-

hengen mellom klokka og rotasjon må vi også 

utforske rotasjonen til sekundviseren og time-

viseren. Min lille kineser fant bare ut hvor lang 

minuttviseren roterte på ti sekunder. Sekund-

viseren bruker et halvt minutt på å rotere 180° 

og timeviseren roterer 30° på en time. Men det 

er neste leksjons utforskning av rotasjon.
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Per Ødegaard

Kristin Clemet –  
bare en slem 

politiker?

Man kan undre seg på hvorfor Kristin Clemet 

hadde det så travelt med å presse gjennom en 

nasjonal prøve i matematikk for 10. trinn nå 

i vår. Innholdsmessig kom den som en over-

raskelse på elever så vel som lærerne. Vurde-

ringsarbeidet som ble pålagt lærerne og de 

oppnevnte ekspertveilederne var ambisiøst og 

ekstremt tidkrevende. Når oppgavene i prøven 

også kunne trengt flere omganger med konsu-

lenter og finpussing, framstår dette helt klart 

som et lite tjenlig hastverksarbeide. 

Det er åpenbart at elever, lærere, skolene og 

departementet hadde vunnet på å la prøven 

på 10. trinn være et mindre pilotprosjekt. At 

delprøve 1 nesten er en kopi av prøver gitt på 

1970-tallet er i seg selv overraskende. Det er 

en tilbakevending til et fokus på verdsetting 

av instrumentelle matematikkferdigheter. Kri-

tikken av de nasjonale prøvene kan vinkles på 

mange måter. I denne artikkelen skal jeg bare 

vurdere kvaliteten på enkeltoppgaver i del-

prøve 2. Å lage oppgaver som prøver elevene i 

elementære regneferdigheter krever ikke mye 

fantasi og kommentaren lar jeg en prøvet elev 

formidle (figur 1).

Denne eleven mener i alle fall at det var 

slemt av Clemet å bli kastet ut i en prøve hun 

ikke var forberedt på. Det mente lærere også. 

Det er ikke hyggelig å bli utsatt for prøving 

når innholdet av prøvene ikke samsvarer med 

opplæringen. Tidligere leder for Eksamensse-

kretariatet, nå Utdanningsdirektoratet, Georg 

Mathiessen, kalte denne formen for prøver for 

nakkeskuddseksamen. Den nasjonale prøven 

for 10. klasse våren 2004 var virkelig et nak-

keskudd.

Per Ødegaard arbeider med eksamensrettet 
voksenopplæring ved Nygård skole i Bergen. 
per.odegaard@bergen.kommune.no
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Kommentarer til enkeltoppgaver i delprøve 2
Figur 2: I siste del av oppgave b) ønsker man 

å undersøke om elevene kan generalisere 

ved å lage en formel. Hvorfor stiller man 

nøyaktig det samme spørsmålet i oppgave 

d)? Elever som klarer hele oppgave b), 

får dobbelt betalt fordi de også vil klare 

d). Vinkler vi det motsatt vil en elev som 

ikke klarer hele b) heller 

ikke klare d) og dermed 

favoriseres den flinke. 

Figur 3: Hvorfor i all 

verden skal eleven tegne 

eller konstruere tre nye 

trekanter? Oppnår man 

å avdekke noe vesent-

lig nytt ved å se om 

elevene klarer å lage 

tre nye trekanter? Igjen 

ser man et eksempel 

på at det samme kunn-

skapselementet prøves 

flere ganger. Har man 

hatt intensjoner om at 

oppgaven skulle kreve 

forskjellige trekanter, burde det stått 

eksplisitt. Slik det er nå, kan det se ut som 

der er utholdenhet man ønsker å prøve 

elevene i. Eleven som er referert i utklip-

pet har sin helt personlige løsning – som 

undertegnede falt litt for.
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Figur 4: I denne oppgaven ønsker man å 

undersøke om elevene kan løse likninger 

med to ukjente. Hvorfor i all verden er 

oppgaven utstyrt med så vanskelige tall? 

Det blir vanskelig nok for flinke elever 

som er støe i å løse likninger med to 

ukjente ved regning. Elever som likevel 

kan klare å løse denne type problemer ved 

prøving og feiling, har ikke sjanse når sva-

rene ikke blir rimelig enkle heltall. Prøve 

og feilekompetanse er vel også en god 

kompetanse?

Figur 5: Hvorfor skal det være så vanskelig å 

komme inn i en oppgave? Illustrasjonen 

ledsager ikke teksten på en oppklarende 

måte. Her er det nesten tvert i mot. I flere 

besvarelser har eleven tolket det slik: 

Før var det 20% rabatt, nå er det 15%. 

Skal elevens forståelse av og regning med 

prosent være avhengig at man får med seg 

det ene ordet ytterligere i teksten? Skal 

elevene få vise hva de kan på et område, 

er det viktig at oppgaven som skal prøve 

dette har progresjon fra det enkle til det 

vanskeligere, og at tekst og illustrasjon er 

meningsbærende og ikke forvirrende.

Figur 6: En grei oppgave dersom meningen 

med oppgaven er å måle elevenes tallfor-

ståelse. De som har laget denne oppgaven 

mente at oppgaven skulle prøve elevene i 

hjelpemiddelkompetanse(!) Jeg har ennå 

til gode å observere elever med linjal 

utstyrt med negative tall. Dette virker 

mildt sagt meget søkt.

Figur 7: Igjen et eksempel på at elevene skal 

prøves flere ganger i samme kunnskaps-

element. Hvorfor presenterer man fire 

oppgaver om symmetri? Jeg kunne til nød 

ha godtatt to. Igjen skårer elever som 

har kunnskap om et emne ekstra ved 

å kunne repetere løsninger.

Prøvesettet for 10. klasse er ikke gjen-

nomarbeidet og kvalitetssikret godt 

nok. I alt for stor grad presenteres 

oppgaver der flinke elever får dob-

belt betalt. Man er ikke konsekvent i 

å bygge opp oppgaver fra det enkle til 

de vanskeligere. Nok en gang får dette 
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konsekvenser for de elevene som til vanlig pre-

sterer under middels. At man dessuten, etter at 

oppgavene er gått i trykken, oppdager at settet 

ikke er formålstjenlig til å fastsette elevenes 

hjelpemiddelkompetanse er urovekkende og 

en bekreftelse på det jeg hevder. Og – skulle 

man først ha undersøkt elevenes hjelpemiddel-

kompetanse – hvorfor har man da ikke laget 

oppgaver der elevene skulle bruke gradskive 
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i en oppgave eller vise hvordan de kan bruke 

lommeregneren fornuftig? I Utdanningsdirek-

toratet har man to erfarne, velfungerende og 

kreative oppgavenemnder. At man overhodet 

ikke har søkt innspill og ideer fra disse grup-

pene er beklagelig. Kanskje er det helt bevisst 

siden disse står for et mer konstruktivistisk 

fagsyn og er mer i takt med både læreplaner 

og opplæringen ute i skolene.
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Offentlig-nøkkel kryptografi
Anta du vil handle på internett og blir bedt om 

å oppgi kredittkortnummeret ditt. Du stoler 

kanskje på at nettstedet du vil handle fra ikke 

misbruker det, men kan du stole på at det ikke 

snappes opp på veien? Du aner vel at svaret 

er nei. Internett er åpent, alle meldinger bør 

betraktes som postkort, lette å lese for de som 

virkelig ønsker det. En mulighet for å skjule 

meldingene du sender er å kryptere informa-

sjonen. Offentlig-nøkkel kryptografi gjør det 

mulig for deg å sende krypterte meldinger til 

f.eks. et nettsted, uten at du på forhånd har 

avtalt noen felles hemmelig krypto-nøkkel 

med innehaveren av nettstedet. Den første og 

mest kjente teknikken for dette, bygger på tall-

teori og kalles RSA, oppkalt etter oppfinnerne 

Rivest, Shamir og Adleman [5]. Selv om RSA 

ikke er mer komplisert enn at det er mulig å 

jobbe med det i ungdomsskolen, vil vi bruke 

et annet og mer elementært system foreslått 

av Fellows og Koblitz i [1], se også [2]. Dette 

systemet er basert på addisjon av heltall, samt 

et par veldig konkrete matematiske begreper 

som er nye for elevene. La oss se hva det er vi 

trenger:

Litt om grafer
En graf består av hjørner med kanter mellom. 

Her er et par eksempel på grafer med 6 hjør-

ner.

� � �

� � �
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Figur 1

Merk: Det er aldri mer en en kant mellom to 

gitte hjørner.

Aslak Bakke Buan, Ole Enge

Kryptografi, del 2

Dette er siste del av en artikkel som startet i 
Tangenten 3/2004.

Aslak Bakke Buan arbeider ved NTNU, 
Institutt for matematiske fag
aslakb@math.ntnu.no
Ole Enge arbeider ved Høgskolen i Sør-
Trøndelag, Avdeling for lærerutdanning og 
tegnspråk
Ole.Enge@alt.hist.no
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To hjørner sies å være naboer dersom det 

finnes en kant mellom dem. Noen grafer har 

noe vi kaller en perfekt kode. Det vil si at det 

finnes en delmengde av hjørnene, slik at alle 

de andre hjørnene er nabo med nøyaktig ett 

av hjørnene i delmengden. I den øverste grafen 

over er altså hjørnene 1 og 6 en perfekt kode, 

en annen perfekt kode er hjørnene 2 og 5. 

Grafen under denne har ingen perfekt kode 

(overbevis deg).

Å lage store grafer med perfekte koder er ikke 

vanskelig. Her er en algoritme: 

Steg 1 Lag ’stjerner’ med ’kjerner’. I figur 2 er 

kjernene markert med .

Steg 2 Lag så mange nye kanter mellom 

vilkårlig valgte hjørner, se figur 3. Den 

eneste regelen er: Lag aldri kanter til/fra 

hjørner i stjernekjernene. Dermed blir 

mengden av stjernekjernene en perfekt 

kode for grafen. 

Omvendt: det er ikke enkelt å finne en perfekt 

kode for en graf. Grafen i figur 4 har en perfekt 

kode, men det tar litt tid å finne den (prøv!). 

Det er denne egenskapen som gjør grafer 

med perfekte koder brukbare til kryptografi. I 

neste avsnitt skal vi se hvordan vi konstruerer 

et offentlig-nøkkel kryptosystem, men la oss 

først forklare hva vi mener med dette begre-

pet.

Enveisfunksjoner og  
offentlig-nøkkel kryptografi
Enveisfunksjoner er funksjoner som er enkle å 

beregne, men vanskelige å invertere. En vel-

kjent enveisfunksjon som brukes i kryptosys-

tem er følgende: ta to (store) primtall p og q 

og beregn produktet n = pq. Det er vanskelig 

å faktorisere n. Med det mener vi her: Det er 

ikke kjent noen effektiv algoritme. Dette er 

faktisk basis for RSA. Vi vil ikke her gå inn på 

detaljene i RSA, men anbefaler boka [6] eller 

nettsiden [4] for populære framstillinger.

Hver bruker i et offentlig-nøkkel krypto-

system har to nøkler. Den ene S er privat og 
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Figur 3: Vi har laget en graf med en perfekt kode

� � �

� �

� � �

� �� ��

��

Figur 2: Lag stjerner med kjerner

Figur 4: En annen graf med en perfekt kode
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hemmelig, men den andre P er offentlig, altså 

tilgjengelig for alle. Prinsippet er som følger: 

Berit, som kjenner P, kan kryptere en melding 

M ved hjelp av nøkkelen P og krypterings-

algoritmen (eller funksjonen) f, og få krypto-

teksten K. Vi uttrykker dette ved f
P
(M) = K. 

Nå kan Anna dekryptere K ved hjelp av sin 

private nøkkel S og dekrypteringsalgoritmen 

g, og dermed finne klarteksten M, altså er 

g
S
(K) = g

S
(f

P
(M)) = M.

Intuitivt er det klart hvilke egenskaper et 

slikt system må ha. Vi skjønner at det må være 

en nær sammenheng mellom nøklene P og S. 

Likevel må det være slik at det ikke er mulig 

å finne S for dem som kjenner P (husk: alle 

kjenner P). Videre må det også være vanske-

lig å finne klareksten M hvis man kun kjen-

ner kryptoteksten K = f
P
(M) og den offentlige 

nøkkelen P. Dog skal den som i tillegg kjenner 

S, lett kunne finne M. Krypteringen av M med 

P kan betraktes som en funksjon. Den kalles 

en enveis-funksjon, siden den er lett å beregne, 

men vanskelig å invertere.

Et offentlig-nøkkel kryptosystem
Her er et offentlig-nøkkel kryptosystem som 

benytter grafer med perfekte koder. Ideen er 

at du lett kan lage en stor og komplisert graf 

med en perfekt kode, men at det er vanskelig 

for andre å finne den perfekte koden.

Steg 1 Anna lager seg en graf med en per-

fekt kode. Anta at grafen har n hjørner, 

nummerert 1, 2, … , n. Hun holder den 

perfekte koden (den private nøkkelen) 

hemmelig, og offentligjør grafen (den 

offentlige nøkkelen).

Steg 2 Berit ønsker å sende en hemmelig mel-

ding til Anna. Anta at denne meldingen 

kan representeres ved et tall X mellom 50 

og 100.

Steg 3 For hvert hjørne i, velger Berit et tall 

(positivt heltall) x
i
, slik at summen av x

i
-

ene er X.
Steg 4 La N(i) være mengden av naboer til 

hjørne i. For hvert hjørne i, finner Berit 

summen y x xi i j
N i

= + ∑
( )

. Altså, for å finne 

y
i
 summerer hun verdiene for alle nabo-

hjørne til i og legger til x
i
.

Steg 5 Berit sender (y
1
, y

2
, …, y

n
) til Anna.

Steg 6 Anna dekrypterer ved å legge sammen 

y
i
-ene for hjørnene i den perfekte koden.

Kanskje ser du ikke med en gang hvorfor dette 

fungerer. La oss nå forsøke med et lite eksem-

pel.

Anta at Anna har brukt grafen i figur 3, og 

at den hemmelige meldingen til Berit er tallet 

65. Hvis hun velger 

(x
1
, x

2
, …, x

12
) = (7, 3, 5, 12, 1, 9, 7, 4, 9, 8, 2, 2) 

(merk at summen av disse 12 tallene er 65) blir 

den krypterte meldingen 

(y
1
, y

2
, …, y

12
) =  

(40, 23, 9, 26, 20, 44, 22, 7, 35, 21, 23, 21)

Vi har for eksempel at y
7
 = x

2
 + x

5
 + x

6
 + x

11
 + 

x
7
 = 22, siden hjørnene 2, 5 , 6 og 11 er naboer 

til hjørne 7. 

Enveis-funksjonen er altså her å beregne y
i
-

ene fra x
i
-ene. Å beregne x

i
-ene fra y

i
-ene er 

vanskelig hvis man ikke kjenner den private 

nøkkelen, som altså er den perfekte koden.

Dette er ikke et praktisk system av (minst) 

to grunner: 

· Det er ikke effektivt, blant annet fordi den 

krypterte meldingen blir mye større en 

klarteksten.

· Det er ikke sikkert. Du kan nemlig 

knekke systemet ved å løse et liknings-

system med n likninger og n ukjente. Se 
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slutten av artikkelen for detaljer om dette.

Forslag til aktiviteter
Vi gir her en kort skisse over et par under-

visningsopplegg: Ett for barnetrinnet og ett 

beregnet på ungdomstrinnet.

Undervisningsopplegg for barnetrinnet
Vi bruker papptallerkenene fra figur 1 (i den 

første delen av artikkelen i Tangenten 3/2004) 

til enkle substitusjonskoder. I et opplegg i bar-

neskolen kan man først la eleven kryptere ved 

hjelp av disse pappskivene, for så å dekryp-

tere med en kjent nøkkel (dvs. elevene får vite 

hvor mye skivene skal roteres). Deretter får de 

prøve seg på en kryptert tekst der de ikke vet 

hvor mye hjulet skal roteres, og må prøve seg 

fram. Kommer noen fram til at det kan være 

lurt å finne hvilke bokstaver som er de mest 

vanlige? Har du tid kan du legge inn en sta-

fett. La alle gruppene lage hver sin tekst der de 

bestemmer lengden på teksten selv. La de velge 

sin egen hemmelige nøkkel (hvor mye hjulet 

skal roteres), og kryptere teksten. Alle grup-

pene holder den ukrypterte teksten og nøk-

kelen sin hemmelig. Deretter offentliggjøres 

alle de krypterte meldingene, og den gruppa 

som klarer å dekryptere flest meldinger på en 

gitt tid, vinner. Diskuter: Er det vanskeligst å 

dekryptere korte eller lange tekster? Forklar, 

om nødvendig, hvordan man kan utnytte at 

noen bokstaver forekommer hyppigere enn 

andre til å dekryptere lange tekster.

Dette er kanskje nok for to skoletimer. Her 

er et forslag til oppfølging basert på perfekte 

koder. Opplegget kan delvis organiseres som 

uteaktivitet. Først bør du forklare perfekte 

koder grundig på tavla. Du bør gjøre dette i 

størst mulig grad ved hjelp av eksempler. La 

elevene prøve å finne en perfekt kode i en gitt 

liten graf. La dem også eksperimentere med 

å finne (om mulig) flere perfekte koder for 

samme graf, og la dem finne eksempler på 

grafer som ikke har noen perfekte koder.

La dem så prøve å lage grafer med perfekte 

koder, og la de andre elevene prøve å finne den 

perfekte koden. La dem så prøve å dekryptere 

en melding, som illustrert ovenfor.

Mulig uteaktivitet: Lag en stor graf med 

en (skjult) perfekt kode med kritt på asfalten. 

Elevene samarbeider om å finne den perfekte 

koden ved å flytte seg rundt for å prøve å stille 

seg slik at de står på hjørnene til en perfekt 

kode.

Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet
Vi kan bruke papptallerkenene fra første del av 

artikkelen på følgende måte: Gi to krypterte 

meldinger, en kort og en lang, kryptert med 

samme (ukjente) nøkkel. La alle prøve å knekke 

disse. Hvordan kan man gjøre det raskere om 

alle samarbeider? Diskuterer om det kan være 

mest effektivt å prøve å telle bokstaver for å 

finne ut hvilken bokstav som er blitt kryptert 

til e. Gi nå en tekst kryptert med en vilkårlig 

permutasjon av alfabetet, og la elevene prøve å 

knekke den ved frekvensanalyse. Organisert i 

grupper går det fort å telle bokstaver, men du 

kan også telle bokstavene for dem på forhånd. 

Diskuter først hvor mange mulige nøkler som 

finnes, og illustrer størrelsen på dette tallet ved 

å sammenligne med kjente størrelser.

Forbered også noen ’nøtter’, for dem som 

blir fort ferdige.

For neste time/dobbeltime har vi et opplegg 

basert på å finne perfekte koder. Etter grun-

dig gjennomgang på tavla, kan elevene jobbe i 

grupper med å lage grafer med perfekt koder, 

med å finne ukjente perfekte koder, og med 

å kryptere og dekryptere perfekte koder. Gi 

en stor graf med en ukjent perfekt kode som 

utfordring.
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Å knekke ’perfekt kode’-systemet
Alle som har lært lineær algebra kan lett 

knekke ’perfekt kode’-systemet. Anta vi har n 

hjørner i grafen og at vi får tak i en kryptert 

melding, som da består av n tall. Hvis vi får tak 

i en slik melding, kan vi lage oss et ligningssett 

med n ligninger og n ukjente. Vi kan da finne 

alle verdiene for x
i
 (se krypteringsalgoritmen), 

og dermed den hemmelige meldingen X som er 

summen av alle x
i
.

La oss illustrere med n = 12 og grafen i figur 

2 der den krypterte meldingen er (43, 32, 19, 

21, 38, 36, 29, 28, 43, 31, 37, 31).

Siden hjørnene 2, 4, 6 og 9 er naboer til 

hjørne 1, blir den første ligningen 

 x
1
 + x

2
 + x

4
 + x

6
 + x

9
 =  43.

Den andre blir 

 x
1
 + x

2
 + x

3
 + x

5
 + x

7
 = 32.

Vi fortsetter på samme vis med de andre hjør-

nene, og får til sammen tolv likninger med tolv 

ukjente, siden vi har tolv hjørner. Løsningen, 

som kan finnes enten ved substitusjoner eller 

med kjente metoder fra lineær algebra, er: 

(x
1
, x

2
, x

3
, x

4
, x

5
, x

6
, x

7
, x

8
, x

9
, x

10
, x

11
, x

12
) =  

(11, 9, 5, 3, 5, 7, 2, 17, 13, 4, 6, 8).

Summen av disse sju tallene er 90, som da er 

det skjulte budskap.

Legg merke til at vi ikke finner den perfekte 

koden på denne måten, men vi klarer likevel å 

dekryptere denne ene meldingen. Får vi en ny 

kryptert melding, må vi løse et nytt lignings-

system.
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pel en duk på ’1×2 meter’ der symbolet × leses 

’ganger’).

Å binde seg opp til kun å bruke x som 

ukjent, er nok heller ikke lurt … Kanskje andre 

symboler kunne brukes mer? I det øyeblikk 

elevene ikke klarer å finne for eksempel en 

høyde h uten å bytte den ut med x i utregnin-

gene, tror jeg de er i ferd med å låse seg fast i en 

slags ritualer uten å virkelig forstå hva den x-en 

egentlig er for noe.

Jeg fikk i hvert fall noe å tenke på her!

Hmm …

Fortsettelse fra 32
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Gjett regelen min!
Tabellen over viser at tallrekka 1, 4, … kan 

fortsette på mange forskjellige måter. Fyll ut 

tabellen.

Hver rekke følger en bestemt regel. Hvilken? 

Du kan skrive regelen med ord, eller du kan 

prøve å finne en formel.

Nedenfor er det flere slike ’uferdige’ tallrek-

ker. Nå skal du lage minst to forskjellige regler 

som beskriver hvordan hver av disse tallrek-

kene kan tenkes å forstsette.

0, 1, …

1, –1, …

2, 1/2, …

10, 100, …

10, 101, …

1/3, 1/2, …

Sammenlign med de andre i klassen. Kanskje 

dere kan lage en klasseliste over ulike tallrek-

ker som begynner med de samme tallene?

Hva er avstanden mellom 
disse punktene?
Punktene A, B, C og D ligger alle på samme 

linje. Avstanden mellom A og B er 1, avstanden 

mellom B og C er 2 og avstanden mellom C 

og D er 4. Hva kan avstanden mellom A og D 

være? Prøv å finn alle mulighetene. Hint: Det 

er ikke sagt noe om rekkefølgen på punktene.

Punktene E og F er også på samme linje som 

de andre punktene. Avstanden mellom D og E 

er 8 og avstanden mellom E og F er 16. Hva kan 

sies om avstanden mellom A og F nå? Finn alle 

mulighetene.

Utfordring til slutt: Hvordan blir mønsteret 

når vi generaliserer videre?

(Begge oppgavene er hentet fra Problems with 

a Point: http://www2.edc.org/mathproblems/

default.asp

Tall nr. 1 2 3 4 5 6 7

1) 1 4 7 10 … … …

2) 1 4 16 64 … … …

3) 1 4 27 256 … … …

4) 1 4 1 4 … … …
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For godt 200 år siden la to reisefølger ut fra 

Paris, det ene satte kursen nordover, det andre 

sydover. Oppdraget de hadde fått var meget 

spesielt, de skulle ’måle verden’. Dette skulle 

gjøres ved å måle, triangulere, den delen av 

medianenbuen som gikk mellom Barcelona 

og Dunkerque, enn strekning på om lag 1000 

km. 

Hvorfor så dette oppdraget?
Et viktig moment var at det i Frankrike, på 

den tiden, var anslått til å være om lag 250 000 

ulike enheter for mål og vekt, kamuflert bak 

åtte hundre forskjellige navn. Når så andre 

land hadde sine enheter ble handel over lande-

grensene en komplisert affære, men ikke bare 

det; de som behersket eller bestemte enhetene 

hadde også makt, og i mange tilfeller brukte 

de den for alt den var verd. Det burde derfor 

innføres felles enheter ikke bare for Frankrike, 

men for hele verden. Lange diskusjoner resul-

terte i at lengdeenheten, meteren, skulle være 

en ti-milliondel av avstanden mellom Nord-

polen og ekvator. Når enheten var basert på 

jorda så var tanken at det ville være enklere 

å få andre land til også å innføre dette leng-

demålet. 

I juni 1792 når vognene forlot Paris regjerte 

fremdeles Ludvig 16, kort tid etterpå var Den 

franske revolusjon et faktum. I denne turbu-

lente tiden skulle altså verden måles. Oppdra-

get var antatt å skulle ta ett år, men det gikk sju 

år før det ble avsluttet. 

Hva ble så resultatet?
Avstanden mellom Nordpolen og ekvator er 

ifølge moderne satellittmålinger 10 002 290 

meter. Meteren ble altså omlag 0,2 millimeter 

for kort. Tatt i betraktning at det skulle måles 

mange vinkler og minst en grunnlinje i en 

av trekantene (de målte tre) og at det til alle 

målingene var knyttet usikkerhet, så er dette 

etter min mening et utrolig godt resultat, en 

imponerende presisjon. For å gi et bilde av nøy-

aktigheten, en av grunnlinjene ble på et langt 

Ken Alder
Alle tings mål. 
Historien om meteren, en feil  
og en syv års lang odyssé. 
Cappelen 2003
ISBN 8202220947

Ole Einar Torkildsen arbeider ved 
Høgskulen i Volda. 
ole.torkildsen@hivolda.no
Han er medlem i redaksjonen for Tangenten
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senere tidspunkt kontrollert og resultatet var 

at målingen til ekspedisjonen var gjort med en 

feilmargin på bare 0,0001 prosent.

Imidlertid, lederen av den sørlige ekspedi-

sjonen, Méchain, var klar over at en av hans 

målinger, breddegradsmålingen av Barcelona, 

var beheftet med feil. Han forsøkte å få anled-

ning til å foreta nye målinger, men lyktes ikke.  

Dette medførte at han hadde store ’sjelekva-

ler’. Denne spenningen, dragningen mellom 

Méchains forsøk på å kamuflere feilen og 

offentlig å innrømme at målingen ikke var 

pålitelig, beskriver Alder på en fascinerende 

måte. 

I tillegg til å beskrive, på en levende måte, 

alle viderverdigheter, utfordringer, forsakelser 

og vanskeligheter som ekspedisjonene møtte, 

gir boka også en levende beskrivelse av forhol-

dene i Frankrike på den tiden. 

Et felles mål for hele verden
Det har gått slik, men det har tatt tid, litt etter 

litt har meteren blitt innført i land etter land. 

Nå er det bare USA, Burma og Liberia som ikke 

går ’metrisk’. Denne utviklingen har også fått 

sin plass i boka.

Alle tings mål er lettlest, den fenger. Den 

anbefales sterkt.
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Faks: +47 73 55 11 40

merete.lysberg@matematikksenteret.no

Nasjonale prøver  

– igjen
Ingvill M. Stedøy, leder av NSMO

I forrige nummer av Tangenten var både 

lederen og første artikkel i bladet viet nasjo-

nale prøver i matematikk. Det var vanskelig å 

kjenne igjen det arbeidet jeg har ledet og leder 

med å utvikle prøvene. I denne lille artikkelen 

vil jeg ikke prøve å lage noe motsvar til de to 

forannevnte artikler, men jeg føler behov for å 

komme med noen avklaringer og noen reflek-

sjoner rundt oppdraget vi har fått og hvordan 

vi har forsøkt å løse det. 

Vi skal utvikle prøver for 4., 7. 10. og 11. 

trinn. Disse prøvene skal tjene flere – til dels 

uforenelige – formål. 

– De skal teste elevenes grunnleggende 

ferdigheter i matematikk. 

– De skal gi et bilde av elevenes kompetan-

ser i matematikk i form av en kompetan-

seprofil.

– De skal hjelpe den enkelte elev og lærer til 

å legge opp en undervisning som er tilpas-

set elevenes og klassens nivå og potensiale. 

– De skal hjelpe lærer og elev i vurderings-

arbeidet.

– De skal følge eleven gjennom skolegangen, 

slik at de kan brukes til å se den enkelte 

elevs utvikling.

– De skal si noe om nivået for hele klasser, 

skoler og klassetrinn på nasjonalt plan.

– De skal kunne sammenliknes fra et år 

til et annet for å se om norsk skole øker, 

minker eller holder status i forhold til 

matematisk kompetanse. 

Vi har valgt å lage prøver med en blanding 

av oppgaver som tester ferdighetstrening, 

problemløsningsoppgaver, oppgaver med en 

virkelighetsnær kontekst og utforskningsopp-

gaver. Mange av disse oppgavene er vanske-

lig å vurdere, i den forstand at det er vanske-

lig å plassere besvarelsene inn på en bestemt 

kompetanse, og det er vanskelig å bestemme 

nivået på besvarelsen. Allikevel mener vi at alle 

disse oppgavetypene er viktige. Målet er at alle 

elever skal få en sjanse til å vise hva de kan. 

I dette ligger også elementære regneferdighe-

ter, som er spesielt viktig for å opparbeide god 

tallforståelse. Dette er igjen avgjørende for å 

kunne løse problemløsningsoppgaver og kunne 

finne mening i oppgaver av mer utforskende 

karakter. Vi mener at til elevens hjelpemid-
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delkompetanse hører å 

kunne vurdere gradene 

av utfordringer det gir å 

løse problemet uten lom-

meregner. Det er etter vår 

mening dårlig hjelpemid-

delkompetanse dersom 

elever i 10. og 11. klasse taster inn for eksempel 

15:3 på lommeregneren i stedet for å regne det 

i hodet. 

Det føles litt underlig at noen oppfatter prø-

vene vi lager som rene ferdighetsprøver. Det 

er riktig at den første delen av prøvene for 10. 

og 11. klasse skal løses uten bruk av hjelpe-

midler, men den utgjør kun en firedel av hele 

prøvesettet. Jeg føler meg ganske trygg på at 

matematikklærere ser at dersom de lar elevene 

sine lære matematikk ved pugg og drill, vil de 

komme til kort på de nasjonale prøvene. 

Arbeidet med å utvikle et vurderingsverk-

tøy som er velegnet til å lage kompetansepro-

filer på de ulike nivåene (elev – klasse – skole 

– nasjonalt) er et vanskelig og spennende utvi-

klingsarbeid. Vi arbeider med å finne et system 

som er enkelt, sikkert og lett å tolke. Det som 

ble brukt på prøvene våren 2003 var et første 

skritt på veien. Dette vil bli noe justert for prø-

vene i 2005. Da skal vi også prøve ut nettba-

serte og selvevaluerende delprøver for 7. trinn. 

Men som jeg skrev i Tangenten nr. 2/2004, så 

er dette utviklingsarbeidet på langt nær ferdig. 

Det vil ta noen år før vi kan si noe om hvor 

godt systemet er og om det gir den ønskede 

informasjon og innsikt på de ulike nivåene. 

Slik vi som lager prøvene ser det, er det 

bare offentliggjøringen av resultatene som 

er uheldig. Nasjonale prøver er et gigantisk 

utviklingsarbeid der alle lærere er med og kan 

si sin mening og få innflytelse.

Det er også viktig å forstå at nasjonale 

prøver ikke er en eksamen. De skal fungere 

som en hjelp til å vurdere elevenes matematikk-

kompetanse, og de skal gi lærere en pekepinn 

på hvor deres styrker og svakheter ligger i for-

hold til å legge til rette for læring i matematikk. 

Eksamen skal bestå, både skriftlig og muntlig, 

og utvikles i tråd med det som er ønskelig for 

at den måler det som er hensikten at den skal 

måle.

I Tangenten nr. 2/2004 kom jeg til å skrive: 

Norge er blant de første som tenker kompe-

tanseprofiler som erstatning for en karak-

ter. 

Jeg vil understreke at vi ikke er de første. I Sve-

rige har de hatt nasjonale prøver i mange år, 

og bruker en form for kompetanseprofiler som 

kan minne mye om det vi prøvde ut i Norge 

under vårens prove. Svenskene var nok før oss 

denne gangen også!

Hundehus i 

matematikk for 

byggfag grunnkurs
Tor Andersen,  
prosjektkoordinator ved NSMO

Ved Egge videregående skole har to elever på 

byggfag grunnkurs fått all opplæring i mate-

matikk i verkstedshallen. Elevene viste ved sko-

lestart tydelige tegn på manglende motivasjon i 

matematikk. For å bedre interessen for faget og 

vise nytteverdien av matematikk i byggfaget, 

startet vi opp med et prosjekt med mye inn-

slag av praktisk arbeid i matematikktimene. 
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Vi satte oss som mål å produsere et hundehus 

samtidig som oppmerksomheten ble rettet mot 

enhver nødvendig beregning som måtte foretas 

underveis for å oppnå et godt resultat.

Prosjektet ble delt inn i ulike faser:

• planlegging

• innkjøp

• konstruksjon

• rapport. 

I planleggingsfasen skisserte vi tempopla-

nen for gjennomføringen av prosjektet og vi 

bestemte oss for mål og størrelse for hunde-

huset. Elevene la ned mye arbeid i å tegne et 

flott hundehus. Gruppen fikk dessuten mange 

ideer ved å søke på Internett. Det må presise-

res at interessen hos elevene økte ved økt elev-

innflytelse. Selv om undertegnede ikke fullt 

ut delte elevenes oppfatning av kriterier for 

estetiske hundehus, må det være et ufravikelig 

prinsipp at elevene selv må få ta kommandoen. 

Ved å la elevene få bestemme hvordan hunde-

huset omsider skal se ut, er fundamentet for 

interesse og motivasjon meget solid.

Fasen for beregning av mengden materia-

ler av ulike typer som gikk med til bygging av 

hundehuset, gikk relativt smertefritt. Elevene 

opplevde nytten av både arealberegninger og 

prosentregning. Selv beregning av inklusive 

mva. ved hjelp av vekstfaktoren 1,23 tok elev-

ene på ’strak arm’. Konstruksjonsfasen var 

preget av hyppige avbrudd med matematiske 

beregninger. 

Det ble presisert overfor elevene at økte 

matematikkunnskaper var hovedhensikten 

med opplegget og at det endelige produktet 

(hundehuset) var et sekundærmål og mer et 

middel til faglig gevinst. Jeg skal villig inn-

rømme at det til tider var svært fristende å la 

de to arbeidsvillige elevene hamre løs i stedet 

for uavlatelig å avbryte med preik om kontroll 

av diagonalen. Men etter 

hvert som arbeidet skred 

fram, opplevde jeg oftere 

at elevene selv stilte rik-

tige spørsmål knyttet til 

et problem. Den optimale 

læringssituasjon opplevde 

vi når elevene både satte ord på problemstil-

lingen og samtidig ga seg i kast med å løse 

oppgaven.

Jeg tviler på om mine to elever ville hatt særlig 

utbytte av tradisjonell undervisning i trigo-

nometri. Taksperrene kom omsider på plass 

takket være hjelp fra både trigonometriske 

funksjoner og ferdigheter på lommeregneren. 

Elever med distanse til rektangler, halvsirkler 

og endog trekanter, avslører stor regnefer-
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dighet når det skapes 

nærhet gjennom folkelige 

begreper som gulv, vegg, 

døråpning og lignende. 

De to elevene bablet til å 

begynne med om ’helv… 

trekanta’ og endte opp 

med vennlige formuleringer om areal av 

gavler. 

Hunden er allerede på plass i det rødmalte hun-

dehuset og eleven som både eier hunden og har 

vært med på byggingen, har spandert kaffe og 

kaker. Miljøet har vært godt og fravær har ikke 

forekommet. Da elevene skrev rapport, koste vi 

oss med digitalbilder som vi hadde tatt i løpet 

av prosjekttiden. Rapporten ga oss anledning 

til å oppsummere og repetere matematikken 

knyttet til konstruksjonen av hundehuset.

PC-spill og 

matematikklæring: 

bruk av spill i en fritimelignende situasjon

Bettina Dahl

På matematikksenterets datalab er det kjøpt 

inn 22 PC-spill som kan brukes i skolen. For-

skjellige utenlandske forskere har undersøkt 

spills rolle i læring av matematikk. For eksem-

pel har Rosas [2] undersøkt effekten ved å 

introdusere videospill med likhetstrekk til 

Nintendos Gameboy i 1. og 2. klasse. Rosas ([2] 

side 72) argumenterer at spill er en viktig del 

av barns kognitive og sosiale utvikling. Spill 

er første trinn mot abstrakt tenkning blant 

annet fordi spill ofte involverer mer komplekse 

aktiviteter enn dem barnet møter i dagliglivet. 

Læringsmekanismene bak bruken av video- og 

computerspill som pedagogisk verktøy er det 

som heter ”incidental learning” ([2] side 77). 

Dette er tilegnelsen av strukturer av viten i 

fravær av eksplisitt presentasjon av viten men 

med en halvbevisst intensjon om å lære.
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Som en begynnende del av dette arbeide 

med PC-spillene har jeg i siste halvdel av 2003 

gitt elever fra forskjellige skoler som har besøkt 

datalabben og prøvd spillene et spørreskjema 

om hva som var bra, svakheter, hvordan det 

kan/ ikke kan brukes i skolen, deres generelle 

vurdering og om de ønsket at skolen skulle 

anskaffe spillet. Elevene har som regel sittet to 

ved maskinene, men de har som oftest svart 

på spørreskjemaet alene. Spørreskjemaet har 

ikke hatt avkryssing, men jeg har bedt elev-

ene skrive setninger. Det var frivillig å svare 

på spørreskjemaet. I alt har 121 elever svart på 

spørreskjemaet fordelt på følgende klassetrinn 

gjengitt i skjema 1.

Jeg vil i det nedenstående se hva elevene sier 

om ’Den flygende matten’ ettersom flest elever 

har prøvd dette spillet, i alt 58. Dette spillet 

handler om at man flyr rundt på det flygende 

teppet (matten) og leter etter den forsvunne 

vennen forskjellige steder i Egypt. Underveis 

får spilleren en rekke matematiske oppgaver. 

Grunnen til at flest elever har valgt dette spillet 

er sannsynligvis at dette spillet faller innenfor 

aldersgruppen til både 5. og 7. klasses elevene. 

Elevene har alle brukt 15–60 minutter på spil-

let. 

Den flygende matten (DFM)
28 elever i 5. og 30 elever i 7. klasse har prøvd 

dette spillet. Stort sett alle jentene i både 5. og 

7. klasse har anbefalt spillet: 16 (100 %) i 5. 

klasse og 15 av 16 (94 %) i 7. klasse. Guttene er 

mer i tvil. I 5. klasse har 8 av 12 (67 %) anbefalt 

spillet mens 8 av 14 (57 %) av 7. klassesguttene 

har anbefalt spillet. To jenter i 5. klasse som 

har brukt mindre enn 15 

minutter på DFM vil ikke 

anbefale skolen å kjøpe 

spillet. Se skjema 3.

Hva jentene sier
Jentene i 5. klasse svarer 

blant annet at spillet er bra, fordi de kan lære 

mer om data og øve seg i å skrive fort, det opp-

leves som lærerikt og utfordrende, det er gøy og 

artig, det hadde en masse hoderegning og det 

var om matematikk. Et eksempel: 

Elevenes generelle vurdering var at det var 

morsomt, gøy eller artig, eller rett og slett 

”Bra”. Overordnet sett finner elevene således at 

DFM er godt fordi det er både lærerikt, utfor-

drende og morsomt. De svakheter de nevner 

er: ”Noe er vanskelig å forstå”, ”Man klarer 

ikke å løse alle oppgaver” og ”Jeg fant ikke alle 

oppgavene”. Disse ting går både på det forstå-

elsesmessige og på spillets oppbygging. 

Jentene i 7. klasse sier blant annet om hva 

som er bra: ”Artig samtidig som lærerikt”, 

”Oppgavene var artige. Særlig 3 kuler på rad”, 

”At det er matte og det er lærerikt”, ”Det er ikke 

så vanskelige oppgaver” og ”Du lærer deg pluss-

minus-gange”. Noen generelle vurderinger er: 

”Bra, kanskje kunne det være litt vanskeligere” 

og ”At det var bra for de som ikke er så flink”. 

Som for 5. klasse jentene finner også jentene i 

7. klasse spillet lærerikt og morsomt, men det 

er en tendens til at flere ikke synes det er så 

utfordrende som 5. klasse jentene. Flere synes 

at det er lett og at spillet er særlig godt for dem 

Trinn 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 10. klasse I alt

Antall 75 7 37 1 1 121

Skjema 1: Oversikt over de elevene som har besvart 

spørreskjemaet.
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som ikke er så flinke. Med 

hensyn til svakheter skri-

ver noen av jentene: ”Det 

var litt barnslig” og ”For-

telleren er litt i verste laget 

og poenget er dumt”. Et 

annet eksempel:

Av forslag til hvordan det kan brukes i skolen 

sier noen jenter: ”I matte-timen kunne vi ha 

brukt det, for å lære mer om matte” og ”Det 

hadde vært fint, men etter hvert ville jeg skifte 

til noe vanskeligere”. En annen jente skriver 

at programmet kan brukes i fritimene. Med 

hensyn til alderstrinn skrev en jente: ”Det bør 

ikke brukes av folk over 13 år” og en annen 

jente skrev at det ikke skulle brukes ”Til barn 

over 9 år”. Det er således forskjellige meninger 

om hvilket alderstrinn er det riktige men dette 

henger sannsynligvis sammen med at spillet 

for noen 7.-klasse elever er for lett. Elevene ser 

også ut til å mene at spillet kan brukes både i 

matematikktimen og i fritimer.

Hva guttene sier
Guttene i 5. klasse som vil anbefale spillet skri-

ver blant annet at det er bra fordi: ”Pengene på 

programmet”. Ingen av jentene nevnte noe om 

penger. De som sier nei, henviser ofte til dårlig 

grafikk, at det er problemer med klikkfunksjo-

nen, at det er stygt og noen ganger det samme. 

En gutt skriver at det ville være en fordel å sitte 

alene med spillet uten læreren:

Guttene i 7. klasse som vil anbefale spillet 

sier at det er bra fordi ”Det er tøft”, ”At det 

er mange forskjellige regnearter”, ”At du må 

gjøre oppgaver for å få gullmynter nok til å ta 

båten over til et annet sted” og ”Det er artig og 

spennende”. I likehet med gutter fra 5. klasse 

finner noen gutter det appellerende at spillet 

involverer penger. De ser også som noe positivt 

at spillet er ”tøft” og at, som jentene, at spillet 

er artig og lærerikt. Om svakheter skriver noen 

av guttene: ”Alt for lett 11 - 6 = 5” og ”Dumt at 

man må velge som dyr”. En annen gutt sier: 

Generelt ser det ut til å fenge guttene at noen 

av oppgavene handler om penger.

De guttene som ikke vil anbefale program-

met synes det er ”Litt simpelt” og ”Litt lett”. 

Generelt finner disse elevene at historien bak 

spillet er bra og artig men at det blir kjedelig 

fordi stykkene er for lette og handlingen for 

simpel. Denne kritikken er annerledes enn 

5. klasseguttenes kritikk som nesten alene gikk 

på grafikk og tekniske vanskeligheter. Spillet er 

derfor kanskje for lett for mange i 7. klasse. Et 

Spill /
Angitt 
alder

5. klasse (9-10 år) 7. klasse (11-12 år) Anbefaler 
skolen å 
kjøpe det

Gutter
(33 i alt)

Jenter
(42 i alt)

Gutter
(17 i alt)

Jenter
(20 i alt)

DFM /
8-12 år

12

8

16

16

14

8

16

15 Ja

5 1 Vet ikke

4 (2) 1 Nei

Skjema 3: Oversikt over hvilke elever som prøvde DFM (de store firkantene) og elevenes generelle anbefaling 

(tredelt firkanter). I parentes er nevnt anbefalinger fra barn som har brukt mindre enn 15 minutter på DFM.
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eksempel ses nedenfor:

Konklusjoner
Den situasjon som elevene var i på datalabben 

har likhetstrekk med en fritimesituasjon, hvor 

for eksempel elever sitter alene en time med 

et spill. Noen av elevene ovenfor mener at det 

ville være bra å bruke spillene i fritimene eller 

i alle fall at elevene sitter selv uten å få hjelp 

av lærerne. I overveiende grad virker det til at 

DFM passer til aldersgruppen i 5. og 7. klasse, 

men det er en tendens til at 7. klasse elevene 

finner spillet kjedelig, i alle fall for de flinke 

elevene. Dette gjør det problematisk å overlate 

en hel klasse i en fritime til å sitte med dette 

ene spillet. Det må være mulig å spille andre 

spill da ikke alle elevene vil få utfordringer her 

og oppnå de fordeler et spill kan ha, som nevnt 

av Rosas. Et annet problem er det rent tekniske 

med å få spillene til å fungere. Et nokså bra spill 

vil ikke kunne fungere hvis teknikken ikke er 

i orden. Spesielt mange gutter vil ikke utmid-

delbart anbefale skolen å anskaffe DFM. Dette 

kan virke overraskende ettersom spørsmålet 

hadde karakter av en ”julegaveliste”. Dette 

kan henge sammen med at spillet, på tross av 

at noen av oppgavene handler om penger, noe 

som var tiltalende for guttene, allikevel ikke 

er helt kjønnsnøytralt. Spørsmålet om kjønn 

og spill er noe som blant annet Kliman (1999) 

diskuterer. Hennes liste over kriterier for å vur-

dere bruken av spill i matematikkundervisnin-

gen finner du på nettet, se [1].

Både ved DFM og alle de andre spillene var 

det en tendens til at mange jenter i 5. klasse 

brukte forholdsvis kort tid (maksimum 15 

minutter) på å avgjøre om de synes et spill var 

spennende. Det er også en tendens til at barn 

i 5. klasse har mer lyst til å prøve spill som 

de egentlig er for små til, 

mens elevene i 7. klasse ser 

ut til å ha mer angst for å 

kaste seg ut i spill som de 

på forhånd har fått vite 

primært er for eldre barn. 

Det kan derfor, foruten 

ovennevnte anbefalinger, være nyttig å betrakte 

følgende ting hvis man velger å bruke matema-

tikkspill i fritimene:

1. Har flere enn ett spill som elevene kan 

bruke så det er noe for både flinke og 

svake elever.

2. Gjør det tydelig for især elever fra 

omkring 7. klasse at de alltids kan prøve 

spill som de er for ”unge til”.

3. Oppfordre elevene til å gi spillet en 

sjanse og bruke mer enn 15 minutter på å 

avgjøre om de liker spillet.

4. Ha passende programvare, inklusiv 

skjermfarger.

Litteraturliste 
[1] Kliman, K. (1999). Choosing Mathematical 

Game Software for Girls and Boys. TERC: 
Cambridge, Massachusetts, USA., www.terc.
edu/mathequity/gw/html/ChoosingSoftwarepa-
per.htm 

[2] Rosas, R.; Nussbaum, M.; Cumsille, P.M. Mari-
anov, V., Correa, M.; Flores, P.; Grau, V.; Lagos, 
F.; López, V.; Rodriguez, P.; Salinas, M. (2003). 
“Beyond Nintendo: design and assessment of 
educational video games for first and second 
grade students”. Computers & Education 40, 
pp. 71–94.
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Forskningsdagene 

17. og 18. september 

2004.

Rapport fra PC-hjørnet til 
matematikksenteret.

Tor Andersen

Matematikksenteret deltok med stands på 

Forskningsdagene i Trondheim 17. og 18. sep-

tember 2004. Der hadde jeg gleden av besøk 

av svært mange trivelige unger inne i teltet. 

Ungene så ut til å fryde seg over hvordan de 

selv kunne få tegningene på ClassPad-skjermen 

til å forandre seg bare ved å endre litt på funk-

sjonsuttrykkene. Nedenfor ser vi bamsefjeset 

slik det opprinnelig så ut. Ungene humret og 

lo etter den komiske endringen som fant sted 

bare ved å bytte ut fem i en nevner med tallet 

fire. Ytterligere manipuleringer med tallene ga 

bamsen store og små øyne og et sjarmerende 

skjevt smil.

Budskapet om at vi må være svært nøyaktige 

for å oppnå et ønsket resultat, ble akseptert av 

alle ungene som besøkte PC-hjørnet vårt. Noen 

unger ønsket å forske på egne hånd med tanke 

på å forutsi resultatet av manipuleringene. Jeg 

ble imponert over evnen til logisk tenkning hos 

enkelte av de aller ivrigste. Lystbetont var det i 

alle fall – og noen bestemte seg der og da for å 

studere matematikk senere i livet.

Selv om rosen på figuren nedenfor mangler 

farger, ble ungene fascinert av hvordan vi 

kunne bestemme antall blader i blomsten ved 

å skifte fra partall til oddetall. Det er tydelig 

at ungene lærer tidlig å skille mellom partall 

og oddetall. Lysten til eksperimentering førte 

raskt fram til riktig konklusjon.

 Hibiscusen som si ser på figuren neden-

for, appellerte til ungenes kreativitet. Noen ble 

så ivrige at de ikke ville slippe til andre besø-

kende.

Vi bør ikke undervurdere fantasi og ska-

pende virksomhet som viktige motivasjons-

faktorer i matematikkfaget.

I tillegg til bamsefjes og hibiscuser var vi 

innom hjertekurver, snøfnugg, lemniskaten, 

rugbyballer og mange flere andre grafer med 

både et seriøst preg og lødig karakter.

Jeg ble påminnet at læring absolutt kan skje 

gjennom prøving og feiling og at både humor 

og forskningstrang kan være gode innfallspor-

ter til læring i matematikkfaget.

Vi håper å få en gjentagelse neste år.
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Lederen har ordet

Nasjonale prøver i  
matematikk

Diskusjonen har gått friskt etter 

gjennomføringen av de nasjo-

nale prøver i matematikk, og 

vi opplever at våre medlem-

mer er svært engasjert i mange 

sider ved de nasjonale prøvene. 

Lamis sine mange medlemmer 

representerer selvsagt ulike syn, 

så det vil være en umulig opp-

gave å lage en unisont stemme 

fra Lamis om vårt syn på disse 

prøvene. Jeg opplever det heller 

ikke som særlig problematisk at 

vi har forskjellige synspunkter, 

snarere tvert imot. Jeg har i høst 

vært og besøkt mange lokallag 

og vært med på temakvelder 

om prøvene og de matematiske 

kompetansene som prøvene 

bygger på. Erfaringene jeg sitter 

igjen med er at dette engasjerer 

lærere over hele landet, og det 

er ikke min oppfatning at det er 

en utbredt negativ oppfatning 

om prøvene med unntak av et 

punkt: Offentliggjøringen av 

resultatene. Jeg har derfor på 

vegne av Lamis skrevet et brev 

til UFD med Kristin Clemet i 

spissen og til Utdanningsdi-

rektorat og redegjort for vårt 

ståsted når det gjelder offent-

liggjøringen. Jeg gjengir brevet 

i sin helhet her:

Til Utdanningsdepartementet 

ved Kristin Clemet/ Utdannings-

direktoratet

Offentliggjøring av resultater 
fra Nasjonale prøver i mate-
matikk

Kvaliteten på datagrunnlaget 

etter årets prøver, er etter vårt 

syn for dårlig til å gi et rele-

vant sammenligningsgrunnlag 

mellom de ulike skolene. De 

viktigste svakhetene med årets 

prøve er:

1. Datatekniske feil. Det viser 

seg at formelverket for 

beregning av poeng ikke 

gav korrekt resultat i alle 

versjoner av Microsoft Excel 

(Samme prøve ville gi ulikt 

resultat avhengig av om en 

brukte Excel-95 eller Excel 

2000) Dette betyr at vi har 

feil resultat fra et ukjent 

antall skoler. 

2. Boikott. Mange elever leverte 

delvis eller helt blanke besva-

relser, og dette vil selvsagt gi 

en helt feil klasse- og skole-

profil for de skolene det gjel-

der. 

3. Fritak fra prøvene. Dette ble 

praktisert svært forskjellig 

fra skole til skole, alt etter de 

ulike rektorenes vurderinger. 

Noen rektorer håndhevde 

påbudet om at ’alle’ skulle 

gjennomføre prøven, mens 

andre holdt elever med indi-

viduelle opplæringsplaner 

utenfor. Her må det være 

tydeligere retningslinjer, med 

eksempler.

4. Manglende rettekompe-

tanse. Tilbakemeldinger fra 

våre medlemmer som har 

vært ekspertvurderere (har 
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tatt stikkprøver og kontrollert 

ferdigrettede prøver) viser at 

det er til dels betydelige feil 

i rettingene. Det kan for oss 

se ut til at noen av lærerne 

mangler god nok forståelse 

for de matematiske kompe-

tansene som de skal måle 

hos elevene. Dette er en helt 

ny måte å vurdere elevenes 

kompetanse i matematikk, 

og svært mange lærerne 

trenger opplæring før de er 

i stand til å vurdere elevene 

på dette området. 

På bakgrunn av dette mener vi 

at årets prøver ikke gir en kor-

rekt og sammenlignbar fremstil-

ling av resultatene til den enkelte 

klasse og skole. Vi mener derfor 

at det vil være urimelig å offent-

liggjøre disse resultatene.

Mona Røsseland

Lamis Bodø
16. november 2004 på Tverlandet skole: 
Matematisk juleverksted 

18. januar 2005: 

Årsmøte og matematikkens dag. 

Møtene er åpne både for medlemmer og ikke-medlemmer. 
Kontaktperson: Øyvind Bjørkås, Høgskolen i Bodø. 
oeyvind.bjoerkaas@hibo.no / telefon 75517754

Lamis Oslo/
Akershus
 
24. november 2004: Matematikkvansker ved Marit Holm. 

19. januar 2005: “Matematikkens dag”, ved bla Jan Finnby, 
som er i gruppa som utvikler heftet. 
Vi presenterer årets hefte med aktiviteter, deltagerne fordeles 
på grupper ut i fra skoleslag/ trinn. 

10. mars 2005: Høring om de nye læreplanene for grunnskolen 
og videregående, samt kort årsmøte. Flere LAMIS-medlem-
mer sitter i læreplangruppa, så dette blir en god anledning til 
å påvirke dem!

Lamis Rogaland
Torsdag 18. 2004 november kl. 19.00–21.00 på Høgskolen i Stavanger:
Matematisk juleverksted v/ Kjersti Melhus

Tirsdag 18. 2005 januar kl. 19.00–21.00 på Gand vgs, Sandnes:
Matematikkens dag

Mandag 14. 2005 mars kl. 19.00–21.00 på Høgskolen i Stavanger:
Spillekveld

Tirsdag 10. mai 2005 kl. 18.00–21.00 på Jærmuseet. 
Uteskolematematikk og årsmøte
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Tanker rundt et matteprosjekt 
etter endt skoleår
John Baardvik

Ved Harpefoss skole i Sør-Fron 

har vi i skoleåret 03/04 gjen-

nomført et matematikkopplegg 

på mellomtrinnet i aldersblanda 

grupper med den hensikt å få 

elevene til å se matematikken i 

hverdagen og å få vinklet under-

visningen mot mer praktisk 

bruk av faget (jfr. Tangenten nr. 

1/2004). Videre var intensjonen 

å prøve å skape en mer positiv 

holdning til matematikkfaget. Vi 

var veldig klar over den nega-

tive holdningen elevene hadde 

til matematikk generelt, og at de 

eldste klassene er trendsettere. 

Vi hadde som arbeidsidé å gå 

sakte frem og evaluere under-

veis, samt å ha en større evalu-

ering etter hvert halvår. Alle deler 

skulle evalueres som f.eks. opp-

gavetyper, gruppene, vårt forar-

beid, hjelpernes rolle etc.

Hva har skjedd?

Oppstarten var en hel dag med 

matematikk ute lagt opp som 

natursti med varierte, praktiske 

oppgaver. Vi fikk mye informa-

sjon om hva elevene kunne og 

hvordan de tenkte og hvilken 

holdning de hadde. Følgende 

ble bestemt av fagområder: tall 

og tallverdier, regneartene, geo-

metri, mål og vekt. 

55 elever skulle deles inn 

i tre nivå. Disse skulle settes 

sammen i mindre grupper med 

fire eller tre elever. Vi endte opp 

med svært mange grupper, 

men vi så det som viktig at alle 

skulle kjenne at de var aktivt 

med. Prosjektet skulle være to 

timer annen hver torsdag og 

være avsluttet hver gang enten 

med et produkt eller med en 

bearbeidelse felles på nivåene. 

En lærer hadde hovedansva-

ret for informasjonen på hvert 

nivå. Oppgavene skulle stort 

sett være selvinstruerende. Når 

smågruppene arbeidet skulle vi 

gå rundt og veilede og obser-

vere aktivitetsnivå, samarbeid 

og tenkemåte. Denne modellen 

nyttet vi de to første gangene, 

men vi så at skulle det bli godt 

etterarbeid og gode tilbakemel-
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dinger til gruppene, måtte vi ta 

med en tredje time for å greie 

det.

Ved evalueringen etter første 

halvår så vi tydelig en del proble-

mer. Gruppene fungerte svært 

forskjellig, mange bare gled med 

og lot de andre gjøre jobben, 

mens andre grupper arbeidet 

veldig bra og hadde gode dis-

kusjoner om løsninger.

Det ble nå bestemt at vi skulle 

prøve med kjønnshomogene 

grupper. Vi skulle prøve å finne 

oppgaver elevene kjente seg 

igjen i, eller noe de var opptatt 

av.

Guttegruppene fikk valget 

mellom å drive en motorcross-

klubb i et år, drive en gard eller 

være landslaget i snowboard 

som skulle forberede seg og 

delta i en stor konkurranse. 

Gruppene valgte fritt, og ingen 

valgte å drive en gard! Alle fikk 

utdelt en viss pengesum som 

startkapital, og de måtte da se 

på inntjening og kostnader.

Det samme opplegget hadde 

jentene, men med andre oppga-

ver. Alternativene var å lage et 

moteshow, drive et dansestudio 

i et år eller drive en rideklubb i et 

år. Til dette opplegget hadde vi 

tenkt 6 timer. Siste timen skulle 

gå til oppsummering og tilba-

kemeldinger. Nå ville vi også ha 

et produkt i form av veggavis 

der det kunne være med tekst, 

bilder og utklipp. Alle skulle ha 

et regnskap satt opp, og det 

skulle være lett lesbart. Tids-

ramma sprakk noe, så vi måtte 

bruke åtte timer for å bli ferdig.

De tre siste gangene var opp-

gaven å bygge noe av ispinner, 

blomstertråd og limpistol. Det 

ble antydet noen mulige byg-

geprosjekter som f.eks. et fly, 

helikopter, Eiffeltårnet og den 

lokale kirka, men med oppfor-

dring om å finne idéer selv også. 

Også denne oppgaven gikk over 

tidsramma vi hadde lagt, så vi 

brukte to timer mer enn forven-

tet. Den siste timen gikk med til 

oppsummering av den ferdige 

utstillingen av byggeprosjekter.

Erfaringer og observasjoner

Vi har prøvd med forskjellig sam-

mensetning på gruppene både 

etter kjønn, nivå og blanda grup-

per. Det har vist seg at kjønns-

homogene grupper har fungert 

best. Det har vært stor aktivitet 

og stort engasjement. En del 

elever som gjør seg lite bemer-

ket ellers, blomstret opp og ble 

aktive. Vi så også at elever som 

til vanlig ikke tar styringen tok 

initiativ for å få et bra sluttpro-

dukt. Dessverre var det også 

noen elever som både er faglig 

og sosialt dyktige, som tok den 

lettvinteste løsningen. De rett og 

slett sluntret unna.

Erfaring med elevenes bruk 

av limpistol er at det ble varmt 

for en del fingertupper, og da var 

det godt å ha tilgang på Aloeve-

raplanter. Den mistet en god del 

blad hver prosjekttorsdag.

Det ble svært mange henven-

delser fra elevene underveis om 

hvordan ting skulle gjøres, hvor 

de skulle finne relevante opp-

lysninger, og hvordan de skulle 

bruke de funne opplysninger. 

Det var viktig at det hele tiden 

var voksne tilgjengelig som de 

kunne rådføre seg med. De 

voksne måtte da på forhånd 

være godt orienterte, og erfa-

ringen på dette er at det neppe 

kan gjøres godt nok. Det ser ut 

som det alltid vil være noen som 

har gått glipp av informasjonen 

i forkant. Vi har ganske mange 

som skal informeres, slik at det 

ble gjort i vesentlig grad skrift-

lig.

Refleksjoner

Ut fra det som er erfart og 

observert kommer det naturlig 

en del tolkninger og refleksjoner 

om hva det er som gjør at mate-

matikk for mange er det «verste» 

faget. Videre tenker vi gjennom 

hva det er som skal til for å bryte 

denne barrieren av forestillinger 

som faget etter hvert har fått i 

hvert fall for eleven og kanskje 

også hjemmet (foreldregenera-

sjonen). Hvordan skal vi greie 

å gjøre faget mer attraktivt, og 

hva er det som gjør at matema-

tisk tekst for mange er et stort 

problem. Kanskje er det en 

sammenheng mellom norsk-

opplæring og matematikkopp-

læring når det gjelder vår måte 
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å behandle semantikken på, og 

kanskje også syntaktiske sam-

menhenger.

Det som ser ut til at veien til 

å nå inn til elevene er at de får 

oppgaver som de kjenner inn-

holdet av, altså at både orda 

og selve oppgaven er av en slik 

art at det er elevenes verden vi 

arbeider i. Det kan kanskje være 

lurt at ikke matematikken ligger 

helt klart i dagen, for da blir den 

lett koblet til matematikkboka og 

da ser det ut som blokkeringen 

inntreffer. Vi bør erkjenne at vi 

kanskje ikke har vært gode nok 

til å følge med i den utviklingen 

som barnas erfaringsverden har 

hatt. Dette gjelder selvsagt ikke 

bare matematikkfaget.

Hvorfor fungerte kjønnsho-

mogene grupper bedre enn 

andre sammensetninger i vårt 

opplegg? Vi tror at det har noe 

å gjøre med at da fikk elevene 

arbeide med stoff de var opptatt 

av, som moter, hester og dans 

for jentene, og ’in-idretter’ for 

guttene. Vi så i disse oppga-

vene at de skjønte hvilken reg-

neart de måtte bruke, de brukte 

dem på relativt store tall, og de 

forsto ordene som var brukt i 

teksten. 

Selv om det har vært en del 

vansker, mener vi å se en endring 

i positiv retning når det gjelder 

holdning til matematikkfaget, og 

det ser ut som at hvis vi greier å 

treffe elevene i det de er opptatt 

av i sin hverdag enten det er spill 

eller fritidsaktiviteter så stiger 

muligheten for engasjement. Vi 

mener å se at vinkling mot prak-

tiske situasjoner er viktig. 

Når det gjelder tallforståelse 

ser det ut som ungene på et for 

tidlig tidspunkt blir ledet bort fra 

å jobbe med konkreter til halv-

konkreter og abstrakter. Kon-

kreter har det også vært popu-

lært å jobbe med. Mange har 

sikkert opplevd at tiden løper 

fra oss, og at vi ikke synes vi 

rekker det vi skal. Det kan trolig 

medføre at elevene ikke får 

den nødvendige tid til å sortere 

opplysningene som er gitt. Vi 

stresser dem, og gir dem løs-

ningene altfor tidlig i prosessen. 

Og hvor ofte gir vi enkeltelever 

tid til å utvikle en tankerekke 

uten at vi avbryter dem enten 

fordi vi ser at det er rett og skal 

spare tid eller at utlegningen 

fører helt galt avsted. Kanskje 

ville eleven etter hvert oppdage 

selv at dette ikke holder. Kanskje 

kan han til og med sette ord på 

hvorfor det ble feil. Det ville trolig 

gi en god læringseffekt. Hvis vi 

holder frem slik vi har gjort, er 

det vel mulig at det kan sette 

en demper på kreativiteten vi så 

ofte etterlyser.

Veien videre

Vi synes denne måten å arbeide 

på har gitt så mange positive 

signaler at vi vil satse videre 

på systemet, men vi ser også 

forbedringsmuligheter både i 

opplegg, organisering og opp-

gavetype. Vi ser også nødven-

digheten av å prøve å få forel-

drene mer trukket inn i arbeidet 

både med idéer og som aktive 

medhjelpere. Når det gjelder 

tidsrammen mener vi at den 

ikke bør utvides noe vesentlig. 

Vi må ha litt tid til bearbeiding 

av emnene hver gang.

Vi ser også at vi må forbedre 

våre informasjonsrutiner, men 

vi har tro på denne måten å 

sette fokus på den dagligdagse 

matematikken og måten å inn-

arbeide teknikker og strategier 

på i problemløsningsoppgaver. 

Vi vil fortsette å ha vurderinger 

underveis med større evaluerin-

ger hvert halvår eller om nød-

vendig flere ganger.
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Hvert år arrangerer LAMIS et 

sommerkurs i matematikk og 

matematikkdidaktikk for alle 

som underviser i matematikk i 

grunnskole, videregående skole, 

ved høgskolene og universite-

tene. På dagtid har vi plenums-

foredrag og verksteder. Verk-

stedene kan være et foredrag, 

en demonstrasjon, en diskusjon 

eller en ”klipp-og-lim”-aktivitet. 

Hver og en av oss har mange 

muligheter til å skreddersy spen-

nende sommerdager. Kveldene 

brukes til spill og lek, turer og 

god mat. 

Neste sommer er det lokal-

laget for Oslo og Akershus som 

arrangerer sommerkurset. Fra 

7.–11. august skal vi oppleve 

”Matematikk – med røtter og 

vinger”, på Vettre i Asker.

I skrivende stund er program-

met ikke fastlagt, vi arbeider 

med å finne spennende ple-

numsforedrag og utfordrende 

verksteder. Programmet vil 

legges ut på hjemmesidene til 

LAMIS tidlig i januar. Allikevel vil 

vi be deg om å sette av dagene 

til sommerkurset allerede nå. 

Vi ønsker også å gjenoppta 

en tidligere tradisjon, nemlig å 

invitere deltagere til å søke om 

å få holde verksted. Tittelen på 

sommerkurset henspeiler både 

på matematikkens vugge, dens 

utvikling og det kulturelle aspek-

tet, men den åpner også for det 

kreative og fri, å se på matema-

tikkens mange muligheter. 

Har du gjennomført noe i 

undervisningen som du ønsker 

å vise frem og diskutere? Har du 

en god ide til en workshop? Har 

du lest noe du gjerne vil legge 

frem og drøfte? Skriv en kort 

beskrivelse av hva du ønsker 

å gjøre (100–200) ord, hvem du 

er, hvor du arbeider, e-post og 

telefon. Send dette til Guri A. 

Nortvedt før 1. februar. 

E-post: gurin@ils.uio.no

Post: Guri A. Nortvedt, ILS/ UiO, 

Pb. 1099 Blindern, 0317 OSLO

Vi kan lokke med at de som pre-

senterer noe på et verksted vil få 

økonomisk støtte til reise/opp-

hold og selve konferansen. 

For sommerkurskomiteen 

Guri A. Nortvedt

LAMIS sommerkurs 2005

Lamis Sør 
Onsdag 24. november 2004 kl. 17.00–19.00. 
Møtested: Høgskolen i Agder.
Tema: Evaluering i matematikk. De nasjonale prøvene. 

Onsdag 12. januar 2005 kl. 17.00–19.00.
Møtested: Ped. senteret.
Tema: Matematikkdagen. Et samarbeid mellom Lamis og ’Regn med oss’. 

Onsdag 13. april 2005 kl. 17.00–19.00.
Møtested: Høgskolen i Agder.
Tema: Cuisenaire staver. Vi jobber med oppgaver.
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De senere årene har det vært 

mye snakk om svikt i rekrutte-

ringen til realfaglige studier ved 

våre høyskoler/universiteter. I 

denne forbindelse har det også 

vært dokumentert sviktende 

matematikkunnskaper hos de 

studentene som begynner på 

matematikkrevende studier.

Kurvene viser resultatene på 

en enkel test for begynnerstu-

denter ved slike studier. Testen 

er utført av Norsk Matematikk-

råd (www-not.hit.no/efl/mat/

rapportsammendrag03.doc).

Jeg tror det er en sammen-

heng mellom disse to fenome-

nene. God matematisk forstå-

else er grunnlaget for innsikt i 

realfaglige emner og sviktende 

matematikkunnskaper vil vanlig-

vis føre med seg et dårlig forhold 

til realfag. Derfor mener jeg at 

en nærmere undersøkelse av 

matematikkfagets kår i norsk 

grunnskole og videregående 

skole, vil gi et godt grunnlag for 

en forståelse av hele problem-

komplekset.

Mange års erfaring som 

matematikklærer har vist meg 

at det er svært vanskelig og tid-

krevende å lære avansert mate-

matikk ved å gå fra det praktiske 

til det teoretiske. Det er mye let-

tere å først lære teorien og så 

se på anvendelser. Det motsatte 

kunne vært ønskelig, men det 

krever som sagt mye tid. Dette 

betyr i praksis at ”moderne” 

undervisningsmetoder som for 

eksempel prosjektarbeid, gir 

dårlig effektivitet i matematikk-

undervisningen. Matematikeren 

Dan Laksov gjorde en under-

søkelse ved svenske gymnas i 

1997-98 og trakk bl.a. følgende 

konklusjon:

Det er viktig at lærerne får 

bruke den pedagogikken de er 

vant til. For matematikklærerne 

på gymnaset er dette spesielt 

viktig ettersom den metoden 

alle lærerne bruker har lange 

tradisjoner og fungerer langt 

bedre enn noen annen metode. 

Den såkalte nye pedagogikken 

gir oftest dårligere resultat selv 

med en massiv arbeidsinnsats.

(www.math.kth.se/~laksov/

gymnaset/rapporter/frnrapport.

pdf).

Dette er en erfaring svært 

mange matematikklærere har 

gjort og det viser at tiden blir en 

kritisk faktor siden ”moderne” 

undervisningsmetoder bringer 

liten effektivisering av under-

visningen. De senere årene har 

dessverre denne tiden krympet 

betraktelig. Dette har skjedd 

fordi nye undervisningsformer 

har gjort sitt inntog i det norske 

skoleverk (utenlandsekskursjo-

Matematikkundervisning i 
norsk skole
Innlegg fra engasjert Lamismedlem Olav Flaten
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ner, prosjektarbeid, gruppe-

veiledning osv.) uten at mate-

matikkundervisningen har fått 

kompensasjon for den under-

visningstiden andre fag har tatt. 

Jeg vil absolutt ikke bestride at 

mange fag har profittert på en 

slik omlegging. Selv underviser 

jeg i IKT-fag og har drevet med 

prosjektarbeid i 17 år, men erfa-

ringen viser at matematikk blir 

svært dårlig/ikke integrert i de 

tverrfaglige prosjektene som 

utføres i grunnskolen og på 

grunnkurs i videregående skole. 

Matematikken har heller ikke 

utbytte av utenlandsekskursjo-

nene i videregående skole. 

Disse omleggingene medfø-

rer følgelig et rent tap av under-

visningstid. I tillegg brukes 

også undervisningstiden til en 

mengde andre aktiviteter som 

naturdager, teater/konsertbe-

søk, teateroppsetninger, poli-

tiske foredrag, fotografering av 

nye elever, prøvevalg, russens 

temaer om prevensjon og rus 

osv. Listen er meget lang. Dette 

er absolutt prisverdige aktivite-

ter for elever som skal forbere-

des på dagens samfunn, men 

dessverre har matematikkfaget 

hele tiden tapt undervisnings-

tid og muligheter. Vi kan se på 

matematikkens undervisningstid 

på grunnkurs på videregående 

skole (allmennfaglig studieret-

ning). Utdannings- og fors-

kningsdepartementet oppgir 

denne tiden til 147 klokketimer 

(odin.dep.no/ufd/norsk/publ/

hand l ingsp laner /045051-

990020/dok-bn.html). Hvis vi 

tar bort eksamenstiden og tid 

for diverse andre aktiviteter, 

kommer vi ned i ca. 127 klok-

ketimer. 

Etter hvert har man også inn-

ført omlegginger av timeplanen 

som skal gi større muligheter 

for ”moderne” undervisnings-

metoder. For matematikk har 

dette ført til ytterligere tap av 

undervisningstid (anslagsvis 15 

klokketimer). Det betyr en reell 

undervisningstid på ca. 112 

klokketimer (heldagsprøver 

medregnet). Undervisningsti-

den er dermed redusert med ca. 

24%. Disse tallene vil selvsagt 

variere fra skole til skole, men 

jeg tror de er representative for 

mange skoler. 

Tallene ovenfor er selvsagt 

teoretiske beregninger og over-

slag, men av personlig erfaring 

vet jeg at de illustrerer virkelig-

heten godt. Jeg har selv erfart 

at de siste årenes reduksjon av 

matematikkens undervisnings-

tid, har medført problemer med 

å gi en forsvarlig undervisning og 

også gitt seg betydelige utslag 

på elevenes karakterutvikling. 

Figuren øverst på siden gir en 

illustrasjon av utviklingen.

Kurven viser karakterutviklin-

gen for alle elever som har tatt 

1MX de respektive årene (ved 

min skole). 1MX er den mest 

krevende matematikkvarian-

ten for grunnkurselevene. Med 

netto nedgang mener jeg antall 

elever som gikk ned i karakter 

minus antall elever som gikk 

opp i karakter.

Jeg mener derfor at et meget 

viktig bidrag til fremme av mate-

matikk- og realfagsundervis-

ning, er å garantere matematikk 

en minimums undervisningstid i 

klokketimer (for eksempel 135-

140 klokketimer pr. år i vide-

regående skole). Dermed vil vi 

kunne få en bedre skole for alle 
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fag. Dette gir selvfølgelig visse 

utfordringer til organiseringen av 

skoledagen/året, men jeg mener 

det er nødvendig og jeg håper 

at myndigheter og skoleledere 

er villige til å ta disse utfordrin-

gene.

Det finnes selvsagt også 

andre faktorer som har ført til 

dårlige matematikkunnskaper 

(lærerkompetanse, emnevalg, 

liten fordypning, liten tid til hjem-

melekser osv.), men det har jeg 

valgt ikke å sette søkelys på 

her. Jeg har valgt å sette fokus 

på tapt undervisningstid fordi 

jeg og kolleger jeg har kontakt 

med, har opplevd dette som et 

økende problem.

Matematikkdagen i uke 6 er 

gjerne forbundet med en god 

del arbeid for lærerne. Men, 

behøver det å være det? Hva 

med å utnytte elever som har 

en del matematikkerfaring og 

kunnskaper.

Slå to fluer i en smekk. Kon-

takt en videregående skole i 

nærheten, i god tid før uke 6, 

og gjør en avtale om at elev-

ene på vk1 eller vk2 forbere-

der matematikkdagen for dine 

elever. Disse elvene vil oppleve 

at stoff de trodde de kunne først 

blir ordentlig innlært når de må 

undervise det til andre. Dessu-

ten er mye av den matematik-

ken som bedrives på matema-

tikkdagen annerledes enn den 

elevene møter til daglig og bare 

det blir en utfordring. Hvordan 

skal oppgaver, spill og konkur-

ranser organiseres og hvordan 

skal stoffet legges fram. Sam-

tidig overtar elevene det meste 

av forberedelsene du måtte ha 

gjort og driver selve matematikk-

dagen, eller deler av den. En 

vinn-vinn situasjon.

Den største bøygen er kanskje 

lærere på videregående, som 

påstår de ikke har tid å miste. 

Da har du en overtalelsesjobb 

å gjøre. Læreplanen, R-94, sier 

at elevene skal kunne formidle 

matematisk informasjon både 

muntlig og skriftlig, og her er en 

unik sjanse. Dette har elevene 

så mye igjen for, på alle måter, 

at det oppveier langt de timene 

de ”mister”. I tillegg er dette en 

utmerket måte å differensiere 

på. Her vil alle elevene finne stoff 

de er i stand til å presentere for 

andre.

Kontakt gjerne lokalpressen. 

De er interesserte i lokalstoff, og 

dette er en god mulighet til å vise 

at det foregår mye positivt og 

spennende i skolen, på tvers av 

trinn og skole. I tillegg gjør dette 

situasjonen mer spennende for 

de elevene som er involverte. 

Hjelp til selvhjelp
Jan Finnby
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Matematikkdagheftet 2005

Heftet er så godt som ferdig, og 

det vil bli sendt i trykken i løpet 

av november. Dere vil da ha 

heftet i begynnelsen av desem-

ber. Dere vil finne smakebiter 

fra heftet på vår nettside. Årets 

tema er; uteskolematematikk, 

spill/problemløsning og geo-

metri. Husk at vi også i år har 

en registreringskonkurranse på 

nettet, for alle som gjennomfø-

rer Matematikkens dag. Vinne-

ren får en Matematikkoffert eller 

Uteskoleryggsekk (jfr. artikkelen 

fra Tjodalyng skole, som var 

årets vinner, i Tangenten nr. 3).

Abeldaghefte

Heftet inneholder opplegg til en 

aktivitetsdag ute med fokus på 

matematikk. Målet er at mange 

skoler arrangerer en slik aktivi-

tetsdag i forbindelse med Abel-

prisutdelingen i slutten av mai 

hvert år. Alle Lamismedlemmene 

vil få dette heftet tilsendt gratis i 

løpet av mars, så sett av dagen 

i halvårsplanene deres!

Skriftserie

Lamis har allerede et godt utvalg 

av hefter, det vil si Matematikk-

dag-heftene (2002, 2003, 2004) 

og sommerkurs-rapporter. 

Nå ønsker vi å utvide vårt 

tilbud om materiell til våre med-

lemmer, og i den forbindelse 

henvender vi oss i deg. Har du 

liggende et undervisningsopp-

legg eller noe lignende som du 

kunne tenke deg å få utgitt, så 

er vi veldig interessert i at du 

sender det til oss. Vi kan lese 

gjennom og komme med en 

uformell vurdering. Dersom du 

ikke har et ferdig opplegg, men 

kunne tenke deg å lage noe, vil 

vi gjerne høre om det også. Vi 

har mulighet til å gi økonomisk 

støtte til slikt utviklingsarbeid. 

Ikke vær redd for å ta kontakt, 

send mail eller ring til Jan Finnby, 

som er styrets kontaktperson for 

dette arbeidet, finnby@online.

no, telefon: 977 77 884.

Lokallagene

På årsmøtet ble det bevilget 

170 000 kr til lokallagsvirksom-

het. Dette viser at Lamis vil satse 

mye på lokallagene fremover, 

men vi er avhengig av initiativ 

fra medlemmene på lokalt nivå. 

Vi har fått en del spørsmål om 

hva det er mulig å søke støtte 

til, så vi har derfor laget en liten 

idéliste her over mulige tiltak vi 

støtter: 

• Eksterne foredragsholdere 

til temakvelder/dager. Kan-

skje dere kan arrangere hele 

temadager i samarbeid med 

kommuner/fylke? Da må 

kommunene selv dekke 

vikarutgiftene for deltakerne, 

mens selve temadagen kan 

være gratis (i alle fall for 

lamismedlemmer).

• Innkjøp av utstyr og annet 

materiell som lokallagene 

disponerer, men som skoler 

kan låne. 

• Utarbeidelse av undervis-

ningsmateriell.

• Etterutdanning som kommer 

lokallaget til gode. Eksem-

pel: støtte til medlemmer 

som ønsker å delta på 

kurs/konferanser og som vil 

videreformidle kunnskapen i 

form av temakvelder og lig-

nende.

Dette er bare noen forslag, og 

det vil helt sikkert være andre 

tiltak som kan være interes-

sante. Ikke vær redd for å hen-

vende dere til oss om forslag til 

tiltak vi kan være med å støtte.

Nytt fra styret


