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Forord
Dette veiledningshefteter skrevet av Gunnar Gjone og Guri A. Nortvedt som en del av KIMprosjektet (Kvalitet i matematikkundervisningen).Prosjektetblir ttførtpå oppdrag fra Kirke-,
utdannings-og forskningsdepartementetav Telemarksforsking-Notodden(TFN) og Institutt for
lærerutdanningog skoleutvikling (ILS). Prosjekteter en del av departementetsopplegg for vurdering i skolen og har flere formål:
' Utvikle en integrert prøve- og etterutdanningspakkesom kan brukes av lærere som
ledd i intern vurdering.
' Utvikle prøvemateriellav diagnostiskkarakter som kan danneutgangspunktfor konkrete undervisningstiltak innenfor deler av faget.
' Kartlegge holdninger og forestillinger elever har til matematikk og undervisning i
faget.
' Beskrive hele spekteretav elevprestasjonerinnenfor ulike områder av faget,ikke bare
minimum kompetanse.
I tillegg til detteveiledningsheftetog de diagnostiskeoppgaveneer det tidligereutviklet veiledningsheftertil diagnostiskeoppgaverfor grunnskoleninnenfor områdene:
.
.
.
.

Tall og tallregning
Funksjoner
Algebra
Måling og enheter

Det er ogsåutviklet tilsvarendemateriell innenTall og tallregningfor videregåendeskole.
Videre er det utviklet et hefte, Introduksjon til diagnostisk underttisning i matematikk, som
diskuterermatematiskkompetanseog arbeidsmåteri faget.
Heftet Matematikkpå småskoletrinneter et veiledningsheftesom ikke er basertpå innsamlede
datafradiagnostiske oppgaver.Dette heftet presentererog diskutererviktige sidel ved den faglige utviklingen hos eleverpå småskoletrinnetinnen faglige emner i matematikk.
Videre er det utviklet et hefte som er basertpå grunnskoleelevers
og lærerestanker om skolematematikken og undervisningen i faget. I dette heftet behandler en matematikkundervisningens affektive sider.
Alle hefteneer tilgjengeligefra Læringssenteret.
To veiledningsheftertil diagnostiskeoppgaverinnen områdeneGeometri og Måling og enheter
for videregåendeskole er under utarbeiding.
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Innledning
Dette veiledningsheftetinneholder to deler, som begge er knyttet til diagnostiskeoppgaverrettet mot begreperi geometri i grunnskolen.Oppgaveneer prøvdut og data er samletblant elever
i 6. og 9. klasse.Oppgaveneer samleti egnehefter og kan brukesfra 5. til 10.klasse.
Veiledningsheftetbygger på heftet Introduksjon til diagnostiskundervisningi matematikk, som
inneholder en generell diskusjon av matematisk kompetanse,læring i matematikk, arbeidsmåter i faget og bruk av diagnostiskeoppgaver.Det er mulig å gtrøreseg nytte av de diagnostiske oppgavenei undervisningenuten først å lese introduksjonsheftet.Vi tilrår likevel at en
bruker noe tid på dette. En klaryjøring av følgende spørsmålhar en sentral plass i introduksjonsheftet:
.
.
.
.
.
.

Hva er misoppfatninger?
Hva er diagnostiskeoppgaver?
Når fungerer oppgaverdiagnostisk?
Hvordan bruke de diagnostiskeprøvenei klasserommet?
Hvilke pedagogiskekonsekvenserfår våre kunnskaperom misoppfatninger?
Hvordan undervisemed basis i kunnskapom den enkelte elevs misoppfatninger?

Del I i detteveiledningsheftetgår gjennomde enkelteoppgavene,med diskusjonav ulike feilsvar og de misoppfatningersom kan ligge til grunn for dissefeilsvarene.Til hver oppgaveer det
gitt svarfordelingerfra en nasjonal datainnsamling.
Oppgaveneog analysenretter søkelysetmot noen sider av elevers forståelse av forskjellige
sider ved geometri i grunnskolen.Analysen peker på funn som vi mener børha direkte konsekvenser for prioriteringer i undervisningen,slik at elevenekan utvikle så solide begreper som
mulig.
Analysen er på ingen måte uttømmende.Det materialet som er samlet inn, gir grunnlag for
flere dype studier av problemstillinger i forbindelse med begrepsdannelseinnenfor dette
temaet.
Del2 inneholder en samling undervisningsaktivitetermed kommentarerog rettledninger, som
er rettet mot noen av de vanskenesom de diagnostiskeoppgaveneavdekker.Det blir lagt opp til
at lærerenselv følger opp prøvenemed undervisningsaktiviteterfor elevene.Dette gjørestrolig
best dersom læreren- ved siden av å ha god oversikt over eleveneskunnskaper- selv har innsikt i hvordan diagnostiskeoppgaverlages,og hvordan en kan tilpasseundervisningsoppleggtil
de begreperog erfaringer som elevenehar.

DEL 1
ANALYSEAV DIAGNOSTISKE OPPGAVER
Geometriu ndersøkelsen
I dennedelen blir ulike begreperknyttet til geometri analysertog diskutert med bakgrunn i en
nasjonalstandardisering.
Det deltok 101 sjetteklasserog 89 niendeklasseri datainnsamlinga.
På disseklassetrinnene
var
det henholdsvis2167 og 2289 eleversom besvarteprøvene.Skoleneer tilfeldig utvalgt blant
alle norske grunnskoler.Det er tatt hensyntil en balansertfordeling på regioner og skoler med
ulik størrelse.Prøveneble gjennomførti januarog februar 1999.Blant de elevenesom besvarte
prøvene,har en trukket ut i overkant av 500 elever, etter fødselsdatoi måneden.Det er disse
elevenesom dannergrunnlaget for analysen:
541 i 6. klasse og523 i 9. klasse
I presentasjonennedenfor har vi valgt å gi kommentarermed tilknytning til ulike aspekterved
geometri og ut fra bestemtemisoppfatninger.Vi finner vanligvis spor av de ulike vanskene
i flere oppgaver.Slike oppgavervil bli kommentertunder ett. Derfor kommer vi tilbake til noen
av oppgaveneflere gangeri analysen.I kodebokahar vi tatt med så vel de vanligste feilsvarene
vi fant under en forprøve, som interessantefeilsvar vi har funnet i andreundersøkelser.I framstillingen i dettekapittelet kommenterervi noen av svaralternativenefor de aktuelle oppgavene.
Noen misoppfatningerblir illustrert med autentiskeelevsvar.
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I Geometrii skolematematikken
Geometri kommer av de greske ordene(geo> og <metri>, som vi kan oversettemed måling av
jordstykker. Opprinnelig omhandletgeometrienromstørrelser,det vil si punkter, linjer, kurver,
flater og legemerog deresbeliggenhet,form og størrelse.
Egypterne og babylonerne i oldtiden hadde inngåendekunnskaper om flate- og rommåling.
Imidlertid var det spesielti det gamle Hellas at geometrienutviklet seg.Et logisk systemble
bygd opp.
Mest kjent er Euklid (ca. 300 f.Kr.), som samletog systematiserte
geometrieni den greskekulturkretsen. Han presenterteet system for geometrien med postulater og slutningsregler,som
ogsåhar blitt ståendesom en modell for all logisk oppbygging av matematikk. I hansElementer
ble geometrienpresentert.Den geometriensom ble presentert,har dannetgrunnlagetfor lærebøker i geometri i skolen i mer enn 2000 år. Et av de mest kjente resultatenevi har fra gresk
geometri, er Pytagoras' setning, som har lang tradisjon som del av skolematematikken.
Setningen,som vi kaller Pytagoras' setning, har vært kjent i mange kulturer, og den viser oss
hvordan matematikkenhar vokst fram i ulike deler av verden.
Som et annet høydepunkt i gresk geometri kan vi trekke fram beregningenesom Arkimedes
(287-212 f.Kr.) gjorde av volum og overflatetil ulike legemer.Hvis vi har en kule og en sylinder som er omskrevet kula, vil forholdet mellom overflaten til sylinderen og overflaten til
kula være det samme som forholdet mellom volumet til sylinderen og volumet til kula, begge
Ii k3:2.
Papposfra Alexandrialevde fra ca.290 til ca. 350 e.Kr., og han leverteogsåviktige bidrag til
geometrien.I denne forbindelsenvil vi trekke fram hans interessefor problemløsning,og det
å bruke hjelpetegningved konstruksjonerkan vi føre tilbake til Pappos.
På 1600-talletdukket det opp en rekke nye retninger og metoder i geometrien.Dette startet en
utvikling som har fortsatt opp til vår tid. Her vil vi spesielttrekke fram innføringen av koordinatsystemet(koordinatgeometri)av Rene Descartes(1596-1650).Dette kalles analytisk geometri i motsetningtil den klassiskegeometrien,som betegnessom syntetisk.Med et koordinatsystemkunne en knytte tallregning til geometrien.
Her kan vi ogsåtrekke fram en berømt geometriskkonstruksjon,nemlig konstruksjonenav den
regulære l7-kanten med passerog linjal. Den ble utført av Carl Friedrich Gausspå slutten av
1700-tallet og har blitt omtalt som det viktigste framskrittet innenfor geometriskekonstruksjoner siden gresk matematikk.
Tidlig på 18O0-talletble nye aksiomsystemerutviklet for geometrien,slik at den tradisjonelle
euklidske geometrien ikke lenger er den enestegeometrien.En annen ufvikling har kommet
i siste del av 1900-tallet.Datateknologienhar gitt oss nye muligheter til å studeregeometriske
forhold og størrelser.Som et eksempelkan vi nevne fraktalgeometrien.

Geometri er tema i matematikkundervisningeni alle land og den har hatt en sentralplass i skolens matematikkundervisning i Norge. Den elementæreklassiske euklidske geometrien har
stått sterkt i de første skoleårene.
I <<moderne
matematikk>-perioden- i T960-åLrene
- fikk skolegeometrienen logisk utforming,
geometriske
der
objekter (ofte) ble presentertsom punktmengder.Dette ble etter hvert forlatt,
og en gikk tilbake til den klassiskegeometrienfor skolen.
En eksperimenterendegeometri har i dag en sterk stilling i L97, der det legges vekt på utforsking og eksperimenteringmed geometriskemønstre og sammenhenger.Dataprogrammer
knyttet til klassisk geometri kan være til hjelp i slik eksperimentering.
Styrken til geometriensom et matematisktema ligger i det forholdet at sammenhengerog setninger kan visualiseres.Geometriskeobjekter som trekanter, sirkler osv. kan avbildes, og en
kan utforske sammenhenger.Tradisjonelt har mye arbeid vært knyttet til konstruksjon og tegning i geometri. Denne delen av skolematematikkenhar blitt tonet ned i seinereår. Et av den
klassiskegeometriensfremste redskaper- passeren- har omtrent blitt borte fra skolens geometriundervisning.
Mange andreområderi matematikk er videreføringer av geometriskesammenhenger;derfor er
skolensgeometriundervisningviktig ut fra et matematiskperspektiv.

1.7 Geometri og IKT i skolematemøtikken
Den geometriensom vi finner i samfunnetutenforskolen,bruker i dag IKT som et sentralt
verktøy.Konstruksjoner
og figurerutføresog visualiseres
på dataskjermen.
Datamaskinen
åpnetogsåfor nyemuligheteri geometriundervisningen.
En tidlig slik utvikling
var tegneprogrammet
(og programmeringsspråket)
Logo. Logo haddeen viss innflytelsepå
spesialundervisning,
men fikk liten innflyelse på den regulæregeometriundervisningen.
Måten å arbeidemed geometriskefigurer på og beskrivelsenav dem var utradisjonell.
Imidlertid har elementerav den konstruktivistisketankegangen
bak Logo fått innflytelse.
I Logo skulledataskjermen
væreen <mikroverderu>
der eleveneskulleeksperimentere
og selv
finne sammenhenger.
Vi har nå en rekke andre geometriprogrammer
- som Cabri og
Geometer's
- sommyetettereknyttersegopp mot klassiskgeometri,og hvor dataSketchpad
skjermener enmikroverden.

2 Tema I: Trekanter, firkanter og sirkler
Når en arbeider med trekanter, vil en også komme inn på begreper som lengde, vinkelmål,
høyde, areal og omkrets. Slike begrepervil bli behandletunder dette temaet, samtidig som de
tas opp igjen seinerei forbindelsemed diskusjonenav andretema.

2"7 Trekanter
Oppgavesamlingeneinneholder flere oppgaver som vi har valgt å samle under overskriften
<trekanten. Tabellennedenfor gir en oversikt over hvilke oppgaveri de to heftene som diskuteresher.

Trekanter
Form
Høyde
Areal

6. klasse
Oppgave1
Oppgave
5
Oppgave2

9. klasse
Oppgave1 og 16
3, 13oglT
Oppgave
Oppgave4

Tabell 1: Oversikt over oppgaveri tema 1

2.1.1Ttekantersform
Beggeoppgavesettene
inneholderoppgaverder elevenemå bruke sin kunnskapom hva som
kjennetegner
entrekant,for å ta stilling til enpåstandeller løseen oppgave.
Når er en figur entrekant?Formangeer detkanskjeselvsagtat entrekantskalha tre sidereller
tre kanter.Figurersomhar tre kanter,mensomskiller segnoefra typiskeeksemplerpå trekankan allikevelikke bli oppfattetsomtrekanterav alle elever.Oppgave1 er ment
ter i lærebøker,
å undersøke
elevensforståelseav hvorledestrekanterkan seut.

1: Oppgave
1,6.og9.klasse
Oppgaveeksempel
Så godt som alle elevenesom besvartedenneoppgaven,gjenkjentefigur C som en trekant, men
enkelte elever har problemer med å se at også figur D er en trekant. Figuren skiller segnoe fra
trekanter slik de oftest avbildesi lærebøker.
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Oppgave 1

[Jbesvart
TrekanteneC + D (Riktig svar)
TrekantC
T r e k a n t e ne B +C +D

6. klasse

9. klasse

1
87
8
3

1
92
a
J

4

Tabell 2: Prosentvis fordeting av svarene i oppgave 1

Det er interessantå merke seg at andelenelever som mener at figur B også er en trekant,
øker
fua6' tlI9. klasse,samtidigsom andelenav eleversom mener atiare figL C er en trekant,går
ned.
Oppgave 16 i oppgaveeksempel2 var med bare i 9. klasse. I oppgavetekstener kravet om at
dissefigurene skal <dekke>hele det opprinneligekvadratet,underforstått,det skal verken være
åpnerom eller overlappingmellom figurene.

Oppgaveeksempel
2: Oppgave16,9. klasse
\-/

Blant elevene som har løst denne oppgaven,finnes det (minst) tre ulike strategier for å dele
kvadratetpå dennemåten. 38 oÅav eleveneklarer å dele opp kvadratetkorrekt. de tre måtene
å
dele opp phhat noe ulik karakter.I elevsvar t har eleven først delt kvadratet i kvadrater (eventuelt i to kvadrater og ett rektangel) og deretterdelt inn i trekanter.

Elevsvar 1: Eksempel på korrekt oppdeting i oppgave 16
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Elever som har tegnet løsninger som ligner elevsvar 2, har på samme måte som i elevsvar 1
først tegnet et kvadrat som er en firedel av det opprinnelige kvadratet,og derefferdelt restenav
kvadratet i fire trekanter.

Elevsvar 2: Eksempel på korrekt oppdeling i oppgave 16

eksemppå enkorrektløsning,elevsvar3, skillersegfra deto foregående
Det sisteeksempelet
lene ved at en får fire kongruentetrekanterved å ta utgangspunkti hjørnenei kvadratetog
vedkvadratetenndet
om egenskaper
midtpunktetpå sidene.Dettebyggerpå andrekunnskaper
har brukt.
eksemplene
elevenei deto foregående

påkorrektoppdeling
16
i oppgave
Elevsvar
3: Eksempel
En løsning der elevensstrategierligner på strategienetil elever som løser oppgavenkorrekt, er
å dele kvadratet i to rektangler først. Siden deles det ene rektangeletopp i fire trekanter.Totalt
har 4 oÅav elevenepresentertløsninger av dennetypen. En grunn til dette kan være at eleven
ikke har innsett at et kvadrat er et spesialtilfelle av et rektangel. I dagligtale sier en av og til at
<en figur er mer firkantet enn en annen), og mener med det at figuren er nær ved å være et
kvadrat. Begge ordene<kvadrat>og <rektangel>betyr firkant for mange elever.

på ukorrektoppdeling
4: Eksempel
Elevsvar
I andreløsningerder elevenedeler opp i kvadrater eller rektangler,henderdet at de tegner flere
kvadratereller trekanterenn oppgavenspør etter.Hos elever som velger andre løsninger,er det
enkelte svar som opptrer oftere enn andre.Det er 15 oÅav elevenesom deler kvadratetinn i fire
like trekanter.De streker opp diagonalenei kvadratet.Vi vet ikke om disse eleveneser på det
opprinneligekvadratet som en del av løsningenog tenker at de tidligere hadde et kvadrat og nå

t2

har både et kvadrat og fire trekanter. Bakgrunnen for denne løsningen framgår ikke
av elevbesvarelsene.
Fn annen løsning som viser at elevenhar vanskermed å forstå hva det vil si å dele inn
noe, er
løsninger der figurene overlapperhverandre:5 oÅav eleveneviser løsninger der de
har tegnet
kvadratet over trekantene. Sannsynligvis har resonnementettil disse elevenefellestrekk
med
tenkningentil elever som deler i fire trekanter.I undervisningenblir det viktig å reflektere
over
hva som forståsmed <å dele inn> noe.

1,
,l

al./ |

Elevsvar 5: Eksempel på overlappendeoppdeling

Oppgave16
Ubesvart
:-, ::
:

Delt i kvadrater og rektangler før disseer delt i trekanter
Delt i et kvadrat før restenav arealeter delt i fire trekanter
Midtpunktet på sidene-erbrukt for å tegne et kvadrat i kvadratet
Delt i et rektangel og fire trekanter
Delt i fire trekanter
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(rorrett s"åi)
(Korrekt svar)
(Korrekt svar)

at over disse

|4
14
ll
4
15
5

Tabell3: Prosentvisfordelingav svarpå oppgave16,9.klasse

2.1.2 Høyd,er
Flere av oppgavenefokusererpå begrepethøydei en trekant. En del elevermener for
eksempel
athøyden til trekantenmå ligge <inne i> trekanten.En annen oppfatning kan være
athøyåen
må stånormalt på en horisontallirye.
Illustrasjoner i lærebøkerkan være en årsaktil slike oppfatningerhos elevene.Ofte
er trekanter
i lærebøkertegnet slik at en linje i trekanten er horisontal. Denne linjen refereres
til som
<grunnlinjeu. Når begrepethøyde innføres, er det ofte gjort ved at en tågner en linje
som er
normal til den horisontalelinjen. Elevenekan da få den misoppfatningenuån. trekanter
har en
bestemthøyde, og at denneskal være normal til en horisontåfhnie, Oetvit si at høyden
oppfattes som en vertikal linje. Dette gjenspeilesi elevsvarene
på KlM-oppgavenei geometri.
I tillegg kan trekantenvære tegnetslik at den forsterker oppfatningenav at dennehøyden
ligger
inne i trekanten.Når ordenehøydeog grunnlinjeblir introåusert for elevene,er vanligvis
b.ig.
vinklene ved grunnlinjen mindre enn 90o. Det er velkjent at de første erfaringer en får
med en
betegnelseeller et begrep, er særsviktige i ens videreutvikling av dissebetegielsene
og begrepene' En har såledeslett for å overgeneralisere.Derfor er det uittig at
elevertidlig får erfaå at
grunnlinjer i figurer ikke trenger å være parallelle med siden i en lærebok eller
være horisontale, og på sammemåfieathøyder ikke trenger å værevertikale. Tradisjonelthar lærebøker
i alle
land vist få eksemplerpå figurer med andre orienteringer.Konsekvenserav dette
kan væreat
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elever - når de møter trekanter som ser <annerledes>>
ut - forsøker å tilpasse sin forståelseav
høyder til den nye trekanten.En kan ogsåobservereat elevertegner <høyden som er parallelle
med en av sidenei trekanter,i stedetfor å tegne en høyde som ligger utenfor trekanten.
I den nesteoppgaven(oppgave5 i 6. klasseog oppgave3 i 9. klasse)skal elevenetegneinn høyden til en gitt trekant.Grunnlinjen i trekantener horisontal.Elevenessvarpå denneoppgavenkan
gi lærerenen indikasjonpå om de har misoppfatningenom at høydermå ligge inne i trekanten.

Oppgaveeksempel
3: Oppgave5 i 6. klasseog oppgave3 i 9. klasse

Av tabell 4 ser vi at en stor del av elevenekjenner til at en høyde skal stå normalt på grunnlinjen. 30 o/oav elevenei 6. klasseog 65 oÅav elevenei 9. klassehar tegnet en linje som er
normal til a.
Oppgave 5

Ubesvart
Korrekttegnethøyde
Andrehøyder- godtas
Normaltil a, ikke høyde
Innvendiglinje, ikke høyde
Parallellmedenav sidene

6. klasse
37
I6

9. klasse
20
47

t5

7 15
l4

Tabell4: Prosentvis
fordelingavsvarpå oppgave
5 i 6.klasseogoppgave
3 i 9.klasse
Svarenetil elevenei 6. klasseskiller segnoe fra svarenetil elevenei 9. klasse.I 9. klassehar
15 oÅav elevenetegnet en normal til a som ikke er høyde i trekanten.Mange elever lar høyden
starte i det venstre hjørnet til trekanten (på grunnlinjen). Denne normalen kan enten være for
lang eller for kort. Når normalen er for kort, er den ofte tegnet slik at den ikke krysser den motståendesiden, som for eksempeli elevsvar6.

Elevsvar 6: Eksempel på loddrett høyde <<innil>trekanten

I4

Det er ogsåen størregruppe av elever i 9. klasseenn i 6. klasse som trekker en innvendig linje
fra toppunktet som skal danne <høyde>i trekanten (elevsvar7). Disse eleveneer mest opptatt
av athøyden skal være inne i trekanten,ikke at den skal dannenormal med grunnlinjen.

Elevsvar 7: Eksempel på høyde <<inni>>
trekanten

Blant elevenei 6. klasseer det en gruppe (4 %) som tegner en parallell til en av sidenei trekanten. I 9. klasseer det bare 1 0/oav elevenesom gjør dette.Disseeleveneforsøkertrolig å få forestillingen om at høyden må starte fra grunnlinjen i trekantenog gå til toppunktet, til å stemme
med figuren i oppgaven.Den rettvinklede trekantenbrukes ofte som eksempeli skolematematikken. Når den rette vinkelen dannesav grunnlinjen og en av sidene,er denne siden samtidig
høyden i trekanten.Kanskje er det denneinformasjonen elevenforsøker å tilpassetil trekanten
i oppgaven.

Elevsvar 8: Eksempel på høyde som er parallell med en side i trekanten

Vi har undersøkthvordan de korrekte svarenei 9. klasse fordeler seg mellom jenter og gutter.
Det viste seg at 52 oÅav guttene og 4l oÅav jentenetegnet en korrekt høyde. Blant elevene
i 6. klasseer forskjellenemellom kjønnenesmå.
Når vi på sammemåte studererforskjeller mellom kjønneneinnenfor de ulike gruppeneav feilsvar,finner vi at mens 2I %oav jentenehar tegnet en normal til grunnlinjen som ikke er høyde,
er det bare 10 oÅav guttenesom gtrørdette.For de andre gruppeneav feilsvar er det bare små
forskjeller mellom kj ønnene.
Også i den neste oppgavenskal elever tegne inn høyden til en trekant, De viser mange av de
sammemisoppfatningenesom vi påpektei gjennomgangenav den forrige oppgaven.
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Oppgaveeksempel4:Oppgave 13 i 9. klasse

Elever som gir korrekt svar på denneoppgaven,tegner nestenalle en høyde frahjørnetmerket
C til motståendeside. En annenmulighet ville ha vært å tegneen utvendig høyde fra hjørnet B
eller hjørnetA til forlengelseneav de motståendesidenei trekanten.Sværtfå elevertegneren
korrekt utvendishøvde.

Qppgave13
Ubesvart
Korrekttegnethøyde
Innvendig linje - ikke høyde
Normal til horisontallinie, ikke høyde

9. klasse

l7

50
I2
1l

Tabell5: Prosentvis
fordelingavsvarene
påoppgave
13i 9.klasse
Tabell 5 viser at 12 oÅav elevenetegner en linje fra punktet C til den møter sidekantenAB der
dennelinjen er parallell med den vertikale sidekantenpå arket.For disseeleveneer retningen
på'høydenviktigere enn at den danneren normal med sidekantenAB. I elevsvar9 finner vi et
eksempelpå dette.

Elevsvar
9: Eksempel
på høydesomer vertikalpå arket
l0 oÅav elevenetegnerinn en horisontallinje gjennomhjørnetB, som <høyden>fra hjørnetA
eller <høyden>>
fra hjørnet C går til. Disse elevenehar en forestilling om at høyder er normaler
til en horisontallinje.

Elevsvar 10: Eksempel på høyde som er vertikal på arket. En horisontal <grunnlinje>>er tegnet
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Elever som gjør de feilene som er diskutertovenfoqhar ufullstendigeoppfatningerav hva en
høydeer. Det vil si at de kan værei standtil å tegneeller gjenkjennehøydeni enkeltetrekanter,
trekantersom de oppfatterer plassertpå en regulærmåte.
I oppgave17, oppgaveeksempel
5 nedenfor,er det for hver av de gitte trekantenetegnetinn et
forslagtil en høyde.Eleveneskal så avgøre for hvilke trekanterhøydener korrekt tegnet.Som
vi ser,er de stipledelinjene høyderi trekanteneB, E og F. I to av trekantene,C og D, ligger de
stipledelinjene inne i trekanten.I C treffer den stipledelinjen midtpunktetpå den horisontale
linjen, og i D er den vertikal, mensden i A er tegnetvinkelrett fra det høyestehjørneti trekanten til en vannrettlinje gjennomdet lavestehjørnet.FigurA er et eksempelav sammesvartype
som i elevsvar10 ovenfor.Såledeskan vi i denneoppgaven,på sammemåte som i de to foregåendeoppgavene,studerede tre vanligsteukorrekteforestillingerom høyderi trekanter.

K;$

av ved de figurene der du mener vi har tegnettrekantenshøyderiktig.

Oppgaveeksempel5: Oppgave 17 i 9. klasse

Tabell 6 viser fordelingenav korrekt markeringfor trekantenei oppgaveeksempel
1. Vi ser for
eksempelat 69 oÅav eleveneikkekrysserav for at det er tegneten riktig høydei figurA. Det er
altså31 o/osom menerat den stipledelinjen er en høydei trekanten.Hovedgrunnentil dettevalget er trolig at den stipledelinjen er vertikal på arket.
Oppgave 17
TrekantA korrekt markert
Trekant B korrekt markert
Trekant C korrekt markert
Trekant D korrekt markert
Trekant E korrekt markert
Trekant F korrekt markert

9. klasse

69
64
86
45
85
66

Tabell 6: Prosentvisfordeling av korrekt markering for trekantene i oppgave17 i 9. klasse

I7

Det er 6 oÅav elevene som ikke krysser av for noen av alternativenei oppgave 17. Yt tolker
oÅ
dette som at disse eleveneikke har besvart oppgaven,og vi konkluderer med at høyst 63 vet
oÅ
at det ikke er tegnet en korrekt høyde for trekant A. Motsaff viser det seg at 2 l<rysserav for
alle de gitte alternativene.Disse elevene<helgardereDog vil få riktig svar for figurene B, E og
F. Dette betyr at vi må regne med at den prosentvisefordelingen av korrekte svar i tabell 6 er
noe for høy. Trekant D skiller seg ut med en lav korrekt markering. Dette kommer trolig av at
grunnlinjen i dennetrekantennestener vinkelrett på den stiplede linjen.
Vi drøfter først elevenessvar for de tre figurene B, E og F, der en høyde er korrekt markert. Det
er bare 40 elever, eller i underkant av 8 oÅ, som bare krysser for disse alternativene.Hvis vi
antarat figur D har forvirret en del elever,og ser bort fra svarenepå denne,er det fortsatt bare
23 oÅ som har rett markering på alle de fem resterendealternativene.Dette viser at det er stor
usikkerhet knyttet til oppfatningenav hva en høyde er.
Trekant E representererstandardfigurenav lærebokillustrasjoner.Høyden ligger inne i trekanten, og den er vertikal. Allikevel har bare 86 oÅav elevenesvart korrekt. 8 % av elevenesom
besvarteoppgave17,har barekryssetav for trekantE.
Blant de elevenesom svarerriktig for trekant E, er det henholdsvis68 % og74 0/osom ogsågir
korrekt svar for trekanteneB og F. Omvendt er det 9I %oav de elevenesom svarerrett for trekant
B, som ogsåmarkererkorrekt for trekantE. Tilsvarendeer det 95 oÅav de elevenesom svarerrett
for trekant F, som ogsåmarkererkorrekt for trekant E. I trekant B ligger høydenutenfor ffekanten. 64 oÅav elevenehar krysset av for athøyden er tegnetriktig for dennetrekanten.
Enkelte eleverser ut til å mene athøydenmå ligge inne i trekanten.En konsekvensav detteblir
at disseelevenetror at høydennoen gangerikke trenger å være normal på grunnlinjen, som for
eksempeli trekant C. TrekanteneB og C er nestenidentiske. Vi finner at 9I %oav de elevene
som krysser av for trekant B, også svarer at det ikke er tegnet en korrekt høyde i trekant C.
Omvendt finner vi at hele 43 oÅav de elevenesom har markert for at det er tegnet en høyde
i trekant C, samtidig tror at høyden ogsåer tegnetkorrekt i trekant B.
2.1.3 Areal av trekanter
I begge oppgavehefteneer det en oppgavesom undersøkerelevenesarealbegrep.Oppgaven
som ble brukt i 6. klasse,krever at eleven tar i bruk de sammebegrepenesom i oppgavenfor
9. klasse,men oppgavenfor 6. klasseer ikke fullt så omfattende.De to oppgaveneomtaleshver
for seg her. I denne oppgavenmå eleven bruke egenskaperved trekanten og rektangeletfor å
avgtrøreom de to trekantenehar samme areaL
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Oppgaveeksempel6:
Oppgave2 i 6. klasse

Tabell7 viser at flertallet av elevenei 6. klassemenerat de to trekanteneikke har sammeareal.

Oppgave2a

A har størstareal
B har størstareal
Det kan ikke avgjøres

6. klasse

11
34
5

Tabell 7: Prosentvis fordeling av svarenepå oppgave2a i 6. klasse

Vi legger merke til at under halvparten av sjetteklassingeneklarer å krysse av for det korrekte
svaralternativet'Merk også at mer enn en tredel mener at arealetav B er størst,samt at 5 %oav
elevenetror at de ikke kan sammenlignestørrelsenepå de to arealeneut fra de opplysningene
som er gitt.
For å kunne studeremer utførlig hvordan elevenetenker,bad en dem forklare hvordan de tenkte
da de svarte på denne oppgaven.Selv i knappe elevsvar kan en finne mye informasjon om
-bruker
elevenestanker om en bestemt problemstilling. Hva slags argumentasjon
de? Kan de
bruke egenskapeneved figurene, eller bedømmerde situasjonenvisuelt? Hva ser de som
sentrale egenskaperved figurene? Fokuserer de på andre egenskaperenn dem de må bruke
for å kunne gi et korrekt svar?

T9

oÅ
Mens 2 oÅav eleveneikke har svart på flervalgsspørsmålet,er det 12 som unnlater å skrive
forklaring. I tillegg skriver 4l % av eleveneforklaringer som er av en slik art at vi ikke kan
kategoriseredem. Forklaringer som er uklare, eller som er så korte at det ikke umiddelbart
framgår hva elevenhar tenkt, er ikke plasserti noen bestemtkategori.

Forklaringer på at trekantene har like stort areal
Det er bare26oÅ av elevenesom skriver tekst som forklarer hvorfor de to trekantenehar samme
areal.Dette er en liten andel med tanke på at 44 oÅav elevenehar krysset av for dette svaralternativet. En svært liten andel av elevene,bare 3 oÅ,har skrevettekst der det går fram at de har
brukt egenskaperved rektangeletfor å bestemmede to trekantenesareal.Disse elevenebruker
rektangeletsgrunnlinje og høyde som argumenterfor sitt svar.Noen ytterst få eleverhar brukt
formelen for å beregnetrekantensareal i sitt svar.De resterendetre kategorienefordeler segpå
dennemåten:

Oopsave2b.Forklarinserpå like stort areal
<En trekant er halvparten av en firkant>, <Sammeareal fordi rektanglenehar
sammeareal>>
Visualisereren omforming av trekantene
<Arealeneser like ut>

6. klasse

2
11
10

har sammeareal,6.klasse
på hvorfordeto trekantene
fordelingavelevforklaringer
Tabell8: Prosentvis
Restenav elevenesom har skrevettekst for å forklare at de to trekantenehar sammeareal, har
skrevettekst med laverepresisjonsnivå.En liten gruppe elever(2 %) skriver for eksempelat
trekantenehar sammeareal fordi rektanglenehar samme arcal.
Vi kan i hovedsakfinne to typiske svar blant forklaringenepå hvorfor trekantenesareal er like.
En gruppeeleverskrev at det serut som om arealeneer like store(11 %), uten at detteer nærmere forklart. Sannsynligvis har disse elevenebedømt arealenevisuelt. En annen gruppe av
elever forklarte at en kan tenke segat en omformer arealenefor å se at de er like store (10 % av
elevene).Nedenforgjengisillustrasjonenen elev har laget,i tillegg til tekstenhan har skrevet:

Elevsvar 11: Eksempel på omforming av arealet

I teksten skrev eleven: <Jeg tenkte at hvis A skulle bli som B måttejeg dra trekantenA opp i
hjørnet da ble det litt igjen somjeg satt inn.> Av elevensforklaring kan vi se at han ser for seg
at en manipulerermed trekantene:flytter og legger til.
Blant elevenesom skriver tekst av de to sistetypene, finner vi en størreandeljenter enn gutter.
Mens ll oÅav jentenepåstårat en kan se at trekantenehar sammeareal,skriver 8 Yoav guttene
dette. Likeledes er det en større andeljenter Qa %) enn gutter (7 %) som forsøker å omforme
arealene.
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Forklaringer på at trekantA eller B har størst areal I tabellt harvi kategorisert
noenforklaringersomhevderat B har størrearealennA. 11% skriver tekstderdetframgårat deharmålt sideri trekantene
og summertellermultiplisertlengdene.
Oppgave2b. Forklaringer på atA eller B har størst areal
Har målt siderog adderteller multiplisert,eller <<sen>
at B er størreennA
<<Detser slik ut> som forklaring på at B er størreenn A
Andre forklaringer på at B er større enn A

6. klasse

11
5
4

Tabell 9: Prosentvis fordeling av elevforklaringer på at B har det største arealet,6. klasse

Skal vi finne en omkrets,måler vi og legger sammen.Skal vi finne arealetav etrektangel eller
kvadrat, måler vi og multipliserer.Det vil si at elevenehar en forestilling om utregningsmetoder
som benyttesi geometri,men at de ikke kjennerdissereglenegodt nok til il avgørehvilken det
er som passeri en bestemtsituasjon.Dette kan komme av at mangeeleverharlærtbestemte ferdigheter uten å forstå hva som ligger til grunn for den bestemteferdigheteni en gitt situasjon.
Blant dem som har forklart hvorfor arealetav trekant B er det største,finner vi en gruppe elever som hevder at en kan <<se>>
dette. I dennegruppen finner vi flere gutter enn jenter (7 % gutjenter).
ter mot 2 %o
Også disse elevene svarer på grunnlag av en visuell sammenligning av
figurene. Vi legger merke til at det er bare en liten gruppe elever (2 %) som har skrevetforklaringer som uttrykker at trekant A har det største arcalet.
Som nevnt tidligere finner vi en tilsvarendeoppgavefor 9. klasse.Denneoppgavenskiller seg
fra oppgavenovenfor ved at den har ett svaralternativtil. Det ((nye))her er at fieur C har sitt
toppunkt på utsiden av rektangelet.

Oppgaveeksempel T: Oppgave 4 i 9. klasse
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Tabell 10 viser svarfordelingen på avkryssingsoppgaven.De elevene som garderer seg ved
å krysse av for flere svaralternativer,er ikke tatt med i tabellen.
Oppgave4a
Ubesvart
Alle trekantenehar safirmeareal (Korrekt svar)
A har størstareal
B har størstareal
C har størstareal
Det kan ikke avgiøres

9. klasse

2
52
5
8
23
6

Tabell 10: Prosentvis fordeling av svarene på oppgave 4a i 9. klasse

Sammenlignervi med oppgave2 i 6. klasse,servi at det er en størreandelav elevenei 9. klasse
som krysser av for det korrekte svaret, selv om det her er et svaralternativmer enn i sjetteklasseoppgaven.
Merk ogsåat det mestpopulæregale svareter å krysseav for C. I sjetteklasseoppgaven hadde figur B denne rollen. Kan dette komme av at den skraverte figuren virker
størrenår breddenpå den øker?
Vi merker oss at det er en større andeljenter enn gutter (56 % mot 49 %) som svarerat de tre
trekantenehar sammeareal.

Forklaringer på at alle trekantene har samme areal
Det var 2 oÅav elevenei 9. klassesom ikke besvartea-oppgaven.På oppgaveb var det 16 %oav
elevenesom ikke gav noen forklaring på hvordan de tenkte. Il o/oav de elevenesom krysset av
for det korrekte svaralternativeti a-oppgaven,gav ingen forklaring. I tillegg var det 26 oÅav
dem som hadde svafi korrekt på a-oppgaven,som skrev forklaringer som ble kategorisertsom
Andre svar.Dette tyder på at elevenehar størreproblemer med denneoppgavenenn det en kan
få inntrykk av frafordelingen i tabell 10.I tabell 11 er fordelingenav fire <forklaringskategorieo.

Oppgave4b. Forklaring på like areal
Bruker grunnlinjen og høydentil rektangelet
<Trekantenehar sammeareal fordi rektanglenehar samme areal>>,
<En trekant er en halv firkant> og lignende forklaringer
Visualisering og omforming
<Jeeser det)

9. klasse
10
10

på hvorforalletrekantene
har sammeareal,9.klasse
Tabell11:Prosentvis
fordelingavelevforklaringer
Argumentasjonentil niendeklassingeneligner på de argumenteneelevenei 6. klasse brukte.
I0 Yoav eleveneskrev akseptablematematiskeforklaringer. Disse elevenebrukte egenskaper
ved rektangeletfor å vise at trekantenehar sammegrunn-linje og høyde. Også svært korte svar
er plasserti dennekategorien,som for eksempel:<De er like lange og brede>.Noen eleverhar
tatt utgangspunkti at trekantensareal er halvparten av rektangelets.
En annengruppe av elever(I0 %) gir svar der deler av forklaringen er underforstått.Disse tekstene er knappe og ligner på teksteneelevenei 6. klasse skrev.(Oppgave2b, r oppgaveksempel
9.) Eksempler på typiske elevteksterer <de er like fordi rektanglenehar sammeareal, og (en
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trekant er en halvfirkant>. Tilsvarendeer det ogsåen del eleveri 9. klassesom ser for segat en
omformer arealeneav trekanteneslik at de kan sammenlignes.Disse eleveneskriver tekst der
de viser at en ved å se for segat en trekker i eller flytter deler av trekanteneA og C, vil få figurer som tilsvarer trekant B.
Forklaringenetil de elevenesom har svart rett på a-oppgaven,viser at det bare er 35 % som gir
matematisk akseptableforklaringer for sin avkryssing. Kan dette komme av at elevenehar for
liten erfaring med å begrunnesine påstander?

Forklaringer der eleven hevder at trekant c har det største arealet
Når eleveroppfatter at C har det størstearcalet,er det trolig fordi trekant C går ut over rektangelet, eller fordi eleveneserpå lengdenav sidenei C i stedetfor grunnlinjen og høyden.Disse
teksteneer knappe, noen elever skriver at C <er størstfordi den går utenforfirkanten også>,
mens en gruppe elever ganskeenkelt skriver <Det ser sånn ub ellet <C tar mer plasst.
Andre svar viser at elevenemåler sider og multipliserer for å finne areal. De hevder at C har
størstareal fordi dennetrekantenhar lengst sider.Noen få eleverhar målt sider og lagt sammen.
Den første gruppen ser på formen på trekantenog forsøker å bestemmearealetut fra den. Den
andregruppen serpå lengdeneav sidenei stedetfor å forholde segtil grunnlinje og høyde i trekanten.De skiller ikke mellom de ulike målenesom brukesi ulike situasioner.

Forklaringerder elevenhevderat trekant B har størstareal
Nårelevene
trorattrekantB harstørstareal,finnervi to ulikepåstander
- enten:
i forklaringene
TrekantB er halve arealetav rektangelet,og derfor har trekantB størstareal,eller: Det ser slik ut.

4b.En av trekantenehar størrearealenn de andre

9. klasse

C størst: <Trekantengår ut over rektangelet>Serpå trekantensform og plassering
C størst: <Trekantenhar lengstsideo Forvekslerhvilke mål som er gyldige
C størst: <Det ser slik ut>
B størst: <B er halve rektangelet>
B størst: <Det ser sånnut>

5
a
J

J

2

A størst:<Detsersånnut>
Tabell 12: Prosentvis fordeling av elevforklaringer på hvorfor en av trekantene har større areal enn de
andre. 9. klasse

2.2 Firkanter
Oppgavesetteneinneholder flere oppgaver som kan samles under betegnelsen<firkanter>.
Tabellennedenfor gir en oversikt over oppgaveri de to settenesom vi diskutererher.
Firkanter
Form
Areal

6. klasse
Oppgave10
Oppgave2 og 12a-b

9. klasse
Oppgave
2,16 og20
Oppgave4 og 8

Tabell 13: Oversikt over oppgaver om firkanter
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2.2.1 Firkanters form
I skolematematikkenleggesdet vekt på å kjenne igjen og å kunne navngi ulike former av regulærefigurer.Eleverarbeidermed kvadrat,rektangel,parallellogramog trapes.Ofte skillesdisse
for <skarpb fra hverandre.En leggerstor vekt på forskjelleneog mindre vekt på likhetenemellom klasserav regulærefigurer. Det leggesfor eksempelliten vekt på at ethvert kvadrat ogsåer
et rektangel, eller et trapes.For at en firkant skal kunne få <betegnelsen>trapes,er det nok at
den har to parallellesider.Motsatt er det minst like viktig å vite hvilke egenskapersom må oppfylles for at trapesetkan kalles et kvadrat, nemlig at alle sidene er like lange og alle vinklene
like store.Oppgave2kan væreet godt utgangspunktfor en diskusjonrundt disseforholdene.

Oppgaveeksempel8: Oppgave 2 i 9. klasse

Oppgave2
Ubesvart

Kun figur D er ikkeet trapes(Korrektsvar)
A, C, D og E er ikketrapes
FigurA, C og E er ikketrapes
FigurA og E er ikketrapes
FigurA, B, D og E er ikke trapes

9. klasse

2
t4

3s
22
5

Tabell 14: Prosentyisfordeling av syarenei oppgave2 i 9. klasse

Vi ser at95 oÅav elevenesom svartepå denneoppgaven,oppfatterfigur B som et trapes,mens
de er mer usikre på om de andrefigurene er trapeser.Figur B ligner mestpå en typisk lærebokillustrasjonav et trapes.
En stor gruppe elevermener at bare figurene B og D er trapeser(35 %). Sannsynligvisleter
disseeleveneetterfigurer som har en form som ligner på den typiskeillustrasjonenav et trapes.
En annenstrategikan være å holde figurer en vet har et kjent navn, utenom, for eksempelkvadrat (figur A) og rektangel(E). Det kan ogsåtenkesat noen eleverforvekslerbetegnelsene
på
trapesog parallellogram.
Dennenesteoppgavengår ut på å gjenkjennerektangeletsform, samtå identifisereog telle opp
alle de rektangler en kan finne i figuren. Det vil for eksempelsi at elevenemå gjenkjennerektangler med ulikt forhold mellom lengde og bredde som sammefigur. Det kan være vanskelig
for noen elever å innse at rektangelet som kan dannesav to av de små rektanglenei figuren,
skal tellespå sammemåte som hvert av de små.Selv om de har ulik størrelse,er beggeet rektansel.
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Oppgaveeksempel9: Oppgave 10 i 6. klasseog oppgave20 i 9. klasse

Til sammenfinnes seksrektangler.Det krever at en også ser at to rektanglerplassertved siden
av hverandredanneret nytt rektangel.
Oppgave 10

Ubesvart
6 (Korrektsvar)
4
a
J

6. klasse

9. klasse

2T
19
4l

32
26
28

Tabell 15: Prosentvisfordeling av svarenei oppgave10 i 6. klasseog oppgave20 i 9. klasse

Noe færre elever oppgir at de finner fire rektangler.Disse eleveneser antakelig de tre rektanglene som til sammenuLgør et {erde stort.Den størstesvarkategorien
blant sjetteklassingene
er
tre rektangler.
Oppgave16 i9. klasseer tidligere omtalt undertemaettrekanter,se oppgaveeksempel
2, sidene
11-13. Se ogsåde kommentarenesom er gitt der.På sammemåte som i oppgavenom trapesene
er det mange elever som strevermed å skille mellom kvadrater og rektangler.Kvadratet er en
undergruppeav rektangelet,men det motsatte er ikke tilfellet. Elever som deler kvadratet i et
rektangelog fire trekanter,har derfor behov for å arbeidemed egenskapene
til de ulike figurene.
2,2.2 Firkanters areal
I de to oppgavesetteneer det til sammenmange oppgaverder eleveneskal arbeidemed areal:
sammenligne,telle opp, beregneog tegne.Noen av disseoppgaveneomtalervi her,mensandre
blir diskutert under temaet <Omkrets.areal os volum>>.
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10:Oppgave
Oppgaveeksempel
12i 6.klasse
I oppgave12 skal eleveneberegnearealettil tre ulike figurer. Måltall er oppgitt på figurene.
Oppgaveneer svært like tradisjonelle matematikkoppgaver.Denne oppgavenkan brukes for å
undersøkeom elever forveksler areal og omkrets, om de bruker måltall som er gitt i figuren,
eller om de gør egnemålinger.
Oppgave 12a

Ubesvart
9 (Korrektsvar)
6
12 (Beregner
omkretsen)
3 eller 2,7 (Lengdenav sidekanten)
Andre svar

6. klasse

4
34
a
J

37
J

18

Tabell 16: Prosentvisfordeling av svarenei oppgave12a i 6. klasse
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Vi ser at det er omtrent like mange elever som gir det korrekte svaret 9 som svaret 12. Trolig
beregnerden siste elevgruppenomkretsenav kvadratet. Svaret6 kommer trolig av at de adderer lengdenav to sidekanter.Eleveneer tydeligvis usikre på meningsimholdet i ordeneareal og
omkrets.En liten gruppe elever oppgir 3 eller 2,7 som svar. Svaret3 kommer trolig av at dette
er det enestetallet som er oppgitt på figuren. Svaret2,7 er trolig et resultat av at elevenhar målt
en sidekanti kvadratetmed linjal.
I oppgavel2b er måltallene til sidekantenei rektangeletgitt. Eleveneviser tilsvarendemisoppfatninger som i oppgave l2a. Dette styrker påstandenom at arealbegrepeter vagt hos sjetteklassinsene.

Oppgaye12b
Ubesvart

6. klasse

10 (Korrekt svar)
14 (Beregneromkrets)
5 (Lengden av horisontal sidekant)
7 (Adderer de to måltallene)
<<2og 5>>
Andre svar

39
40
2
2
I

t2

Tabell17:Prosentvis
fordelingavsvarene
i oppgave
lzbi6. klasse
Når vi sammenlignerhvordan den enkelteelev svarerpå disseto spørsmålene,finner vi at elevene er forbausendekonsekvente.Hele 90 oÅav de elevenesom svarerriktig på a-spørsmåtlet,gir
ogsået korrekt svar på spørsmålb. Og hele 82 Yoav dem som addererlengdenav alle sidekantene i oppgaveI2a (svarcr I2), addererogsålengdenav alle sidekantenepå b-oppgaven(svarer
14). Dette styrkerpåstandenvår om at nestenhalvpartenav elevenei 6. klassehar problemer
med å skille mellom begrepenearealog omkrets.
Den siste figuren har en mer komplisert form. Figuren må deles i to rektangler,og det er også
langt flere måltall å forholde segtil.

6. klasse
Ubesvart
9
20
13
15
14eller18
40
Andre svar

(Korrekt svar)
(Beregneromkrets)
(Summererde gitte måltallene)
(Måler med linjal og beregneromkrets)
(Indikasjon på addisjon av måltall)
(Multipliserer alle måltallenepå figuren)

13
I7
T9
4
7
6
26

Tabell 18: Prosentvis fordeling av svarene i oppgave l2ci6. klasse

Som for de to foregåendeoppgaveneer den vanligste feilen å beregneomkretspå en eller annen
måte. Det er tre klare indikasjoner ph at elevenepå ulike måter beregneromkretsentil figuren.
Omkretsenav figuren er 20. Dersom en addererde oppgitte måltallene, får en svaret 13, og dersom en måler omkretsenmed linjal, kommer en fram til svaret 15.
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Noen elever svarer 14 eller 18. Når vi studererhvordan disse elevenesvarerpå oppgavenel2a
ogl2b,finnerviatflestepartenav dem(over 60%) addereridisseoppgavene.Vikandaanta
at flestepartensom gir disse svarene,har beregnetdem ved å adderekombinasjonerav de tallene som er angitt på figuren. Den siste gruppen av elever har svart 40. De har ganskeenkelt
mulfiplisert alle tallene i oppgaven.

Oppgåve12.Svarmed måleenhet
Ubesvart
crrr'-(Korrekt enhet)
cm

l2a lzb
52 56
22 21
25 22

I2c
60
20
20

Tabell 19: ProsenMs fordeling av svar med måleenhet i oppgave 12 i 6. klasse

i svaretstårikke. Det er færre
I oppgavener det oppgittenhettil måltallene,menmåleenheten
flere
elever
sombrukercm enncm2.
gir
Det
er
måleenhet.
ennhalvpartensom svaretmed

11:Oppgave
8 i 9.klasse
Oppgaveeksempel
I oppgave8 for 9. klasseskal eleventegneet kvadrat som har dobbelt så stort areal som det gitte
kvadratet.En rekke elever forholder seg til bare ett av dissekriteriene. Enten tegner de et nytt
kvadrat som ikke er dobbelt så stort, eller de tegneren figur med dobbelt så stort areal som ikke
er et kvadrat.
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Oppgave8
Ubesvart
Korrekt kvadrat med diagonal i en rute. Sidekant(s : f2)
Korrekt kvadrat, sidekantener ca. 1,4 gangersiden i det opprinnelige kvadratet
Kvadrater tegnet over to gangerto ruter (Figur med korrekt form)
Rektangeltegnet over ruter (Figur med korrekt areal)
Kvadrat tegnet over tre gangertre ruter

9. klasse
8
2
4
52
Zl
8

Tabell 20: Prosentvis fordeling av svarene i oppgave 8 i 9. klasse

I hovedsakhar eleveneto ulike korrekte løsningsforslag.Enten bruker de diagonalenei rutenettet som sidekanteri et kvadrat, eller de tegneret kvadrat der sidelengdener i underkantav en
og en halv rute (\n = I,4l).
Få elever (ca. 30 oÅ)har tegnet kvadrater med korrekt areal. Selv blant dem er.det få som gir
utfyllende informasjon til tegningen.Noen elever har skrevetkommentarersom <fire halve er
to>. Vi har ogsåforklaringer som <fordi det er dobbelt så stort>.Elevteksteneforteller ikke noe
om elevenesgeometriskeforståelseeller strategierfor å løseoppgaven.
Hos elevenesom tegner rektangel eller kvadrat (med større areal enn to), finner vi to hovedtyper av svar:
' Eleveneer mest opptatt av form og tegner et kvadrat som oftest går over fire eller ni ruter.
. Eleveneer mest opptatt av størrelsenpå arealetog tegner et rektangel.
Den størstegruppen er de elevene som er mer opptatt av form enn av arcal: 52 Yo tegner et
kvadrat med areal fire. Mange av forklaringeneviser at eleveneer opptatt av lengdenav sidene.
Flere teksterligner denne:

SoråL \urr

t iåe

d'

tst'{'^l rÅ \f

Elevsvar12: Forklaring knyttet til lengdenav sidene

Det er også en gruppe elever som skriver knapperetekst, men som sannsynligvisogså fokuserer på lengden av sidene,og det er elever som skriver tekst som <<dugangermed to>>.En interessanttype forklaring fra elevenesom tegner et kvadrat med areal fire, er tekster som ligner
eksempeletnedenfor:

Det ec et' krmtrq\

dlr

Q.o

fir tl.$" jq C .*! teqnt e*. r(fn
ec doHæid $å åtdct,må \eq
hA .Li crrr6 ftr..tg.e.{t,rts

?ES\rr-uhpr!. fi*Jtltes

kå"

h#i &i

Elevsvar 13: Eksempel på dobling av sidelengde

Denne elevenhevder at figuren har rett form, den er et kvadrat. Samtidig har den for stort areal.
2I Yotegneret rektangel med areal to. Tekstenetil denneelevgruppener ogsåknappe,men de
viser at eleveneer mest opptatt av arealet,ikke av formen. Mange av eleveneskriver tekst der
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det går fram at figuren er korrekt fordi den bestårav to ruter, fordi arealeter to, eller lignende.
Men ogsåi denneelevgruppenkan vi finne eksemplerpå eleversom er usikre på om deresegen
løsning er korrekt, fordi den har gal form.
En siste gruppe (8 %) er de elevenesom tegner et kvadrat på ni. Noen av elevenehar tegnet
kvadratet rundt kvadratet i illustrasjonen, slik at det opprinnelige kvadratet ligger midt i den
nye figuren. Andre har tegnet de to kvadrateneved siden av hverandre.Tekstenedisse elevene
har skrevet,er så knappe at de forteller lite om deres strategier.Noen av elevenemener deres
figur er korrekt fordi lengdenav siden er øket <alle veieo.

2.3 Sirkelen
Oppgavesamlingenfor 9. klasseinneholdt to oppgaverom sirkelen.Dessverrevar det i det oppgaveheftetsom ble brukt til å samle elevdatai den nasjonaledatainnsamlingenen trykkfeil i
oppgave5 nedenfor. Oppgavetekstenvar: Omlvetsen til B er støwe enn omkretsentil A. Hva
kan du si om omlcretsentil A iforhold til omlcretsentil B? Derfor er det umulig for oss å uttale
oss om omkretsenav sirkler da ingen av de svaralternativenesom er gitt i oppgaven,passermed
det korrekte svarettil denneformuleringen. Feilen er rettet i den publiserte oppgavesamlingen.
2.3.1 Omkrets

12:Oppgave
Oppgaveeksempel
5 i 9.klasse
Vi legger merke til
Tabell 21 viser svarfordelingenvi fikk ved den nasjonalestandardiseringen.
at 60 Yoav elevenelikevel krysser av for det korrekte svarettil den korrekte formuleringen. De
tolker trolig teksten i forhold til formuleringen i oppgaveeksempel12. Svarfordelingeni tabell
2l er trolig misvisendepå grunn av trykkfeilen.
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Oppgave 5
[Jbesvart
Dobbelt så lang (Korrekt svar)
Tre gangerså lang
Fire gangerså lang
Kan ikke bestemmesnøya\<tig
Vet ikke

9. klasse
a
J

60
6
10
l2

Tabell21: Prosentvisfordeling av svarenei oppgave5 i 9. klasse

2.3.2 Areal
Tekstentil oppgave6 er nestenidentiskmedteksteni denforegående
oppgaven.

Oppgaveeksempel
13:Oppgave6 i 9. klasse

Oppgave6
Ubesvart
Fire gangersåstort (Korrektsvar)
Dobbeltsåstort
Tre gangersåstort
Større,men det kan ikke bestemmesnøyalctig
Vet ikke

9. klasse

20
4I
18
I2
6

Tabell 22: Prosentvis fordeling av svarene i oppgave 6 i 9. klasse

Det vanligste svaretfra eleveneer altså at arcalettil sirkel B er dobbelt så stort som arealettil
sirkel A. De bruker trolig ikke den visuelle støttensom illustrasjonen kan gi. Eller de overser
kanskje denne informasjonen fordi den står i misforhold til deres umiddelbare reaksjon.
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Dessutener det lite trolig at de har erfaringer med å sammenligneforholdet mellom omkrets og
areal.
Av de elevenesom i oppgave5 svarte at omkretsenav B er dobbelt så lang som omkretsenav
A, er det 49 oÅ som også svarerat forholdet mellom arealeneer 2. Det er bare 19 Yoav de elevene som svartekorrekt på oppgave5, som ogsågir et korrekt svar på oppgave6. Omvendt er
det72 Yoav de elevenesom krysser av for korrekt svaralternativi oppgave6, som også finner
det korrekte svaralternativeti oppgave5. Dette kan indikere at de fleste elevenebesvareroppgave 5 i forhold til den tekstendenneoppgavenshtlle ha hatt.
40 %oav elevenegir sammesvaralternativpå de to oppgavene.Det vil si at dersomde svarerat
forholdet er dobbelt i den første oppgaven,så krysser de av for det sammei den andre.
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3 Tema II: Parallellelinjer og vinkler
3.7 Pørøllelle linjer
I oppgavesetteneer det bare 6n oppgaveom å tegne en parallell til en gitt linje.

Oppgaveeksempel
14:Oppgave19 i 9. klasse
I underkant av halvparten av elevene i 9. klasse klarer å tegne en parallell til / gjennom punktet P.

Oppgave19
Ubesvart
Korrekt svar
Linje fra punktetP til bokstavenl, parallellmedsidenav oppgavearket
To parallellelinjer fra P til I
Normal frapunktetP til I

9. klasse
T7
46
t9
2
6

Tabell23:Prosenfvis
fordelingavsvarene
i oppgave
19i 9.klasse
En del av elevenehar valgt å konstruereen parallell. Enkelte av disseelevenehar gjort formelle
feil i konstruksjonen,men der linjen helt tydelig er en parallell med /, er svaretallikevel godtatt.
Vi ser at det hyppigste feilsvaret er å tegne en linje gjennom punktet P og bokstavenl. Det er
vanskelig å avgtrøreom elevenetenker å <forbinde> P med bokstavenl, eller om de mener at
den linjen de skal tegne,må være parallell med de vannrettesidenepå arket. Elevsvar 14 er et
eksempelpå dennehyppigstekategorienav feilsvar.

Elevsvar 14: Eksempel på at bokstavene P og / er forbundet

JJ

Vi legger merke til at noen elever forveksler parallell og normal. Elevsvar 15 er et eksempelpå
dette.

Elevsvar 15: Eksempel på forveksling av parallell og normal

En liten andel av elevenetegnerto parallelle linjer. Disse elevenehar oppfattet at ordet parallell
betyr to linjer, det vil si at en skal tegne eller konstruereto linjer. Ettersom de elevenesom tegner disseto linjene, tegnerdem fra punktet P over til bokstavenl, ser de ikke at oppgavenhar en
gitt linje som en skal tegneen parallell til. Elevsvaretnedenforer et eksempelpå dette.

Elevsvar16:Tegneren linje giennomP og en parallellmed dennelinjen

3.2 Vinkler
Vinkler

6. klasse
Oppgave3
Oppgave8

9. klasse
Oppgave9
Oppgave10
Oppgave14
Oppsave18

Tabell24:Oversiktoveroppgaver
omvinkler
En del eleverhar oppfatningerom vinkler som er lite funksjonelle. Noen elevermener at vinkler må ha åpning mot høyre, eller at vinklene må være mindre enn nitti grader. Slike forestillinger kan komme av liten variasjon i de eksempleneen møter i lærebøkeneog i undervisningen. Det er viktig at elevene møter vinkler med ulike vinkelåpninger, ulike lengder på
vinkelbeina, ulike orienteringer i planet og så videre. I tillegg må elevenefå erfaring med et
stort utvalg av vinkler i ulike kontekster.
Når en vinkel er tegnetpå et papir, illustrerer den det vi kaller detstatiske aspektetved vinkelbegrepet.Oftest skal slike vinkler måles eller beregnes.Vinkelbegrepethar ogsået dynamisk
aspekt.En dør som åpnes,dreier seg i en bestemtvinkel, som ogsåkan måles eller beregnes.
Det er likevel sjeldnereat vi ønsker å måle i slike sammenhenger.Oftest er vi mer opptatt av
bevegelsen.
I oppgave3 for 6. klasse er vi opptatt av 6n side av det statiske aspektetved vinkelbegrepet.
Hensikten er å undersøkei hvilken grad elevene gjenkjenner rette vinkler når disse er ulikt
orientert.

34

Oppgaveeksempel15: Oppgave3 i 6. klasse

Oppgave3

Ubesvart
Alle rettevinklerer markert:A, B og D
BarevinkelA og D er markert
Barevinkel B ogA er markert
Barevinkel B og D er markert
Barevinkel B er markert
BarevinkelA er markert
Barevinkel D er markert

6. klasse

I
4T
46
0,4
2
0,4
I
a
J

Tabell25:Prosentvis
fordelingavsvarene
i oppgave
3 i 6.klasse
Vi ser at 93 %oav elevenehar krysset av for vinkel D alene eller sammenmed andre av de rette
vinklene.Nestenalle elevenegjenkjenneraltsådennerette vinkelen. Den er lik den vanligste
illustrasjonenav en rett vinkel i lærebøkene.
Tilsvarendetall for vinkel A er 88 %oogfor vinkel
B 44 %. Det er altsåtydelig at det er vanskeligereå gjenkjenneen rett vinkel som ikke har et
horisontaltvinkelbein. 3 oÅav elevenehar krysset av bare for vinkel D. Den <vanskeligste>
rettevinkelen å gjenkjenneer altsåvinkel B.
I oppgave8 for 6. klasseskal elevener,urderestørrelsenpå fem gitte vinkler. Som kjent refererer ordene stor/størstog liten/minst i denne sammenhengentil vinkelåpningen eller gradtallet.
Det er kjent at eleverknytter størrelsenav vinkler til lengdenav vinkelbeina. De gitte svaralternativeneer valgt slik at en kan undersøkehvilke elever som har denneforestillineen.
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Oppgaveeksempel16: Oppgave 8 i 6. klasse

Begrepetvinkel er, faglig sett,et mer vanskeligtilgjengelig begrepi geometrienn det elevene
har møtt tidligere. En vinkel kan definerespå flere måter.Den kan bestemmesav et punkt og to
stråler ut fra dette punktet. Området mellom strålenekaller vr vinkelområdet.Vinkelområdet
består av alle punktene i dette området. Tradisjonen fra oldtidens matematikk har bestemt at
måltallet for en vinkel defineresved at en hel omdreining svarertil 360'. Vi snakkerom positiv
og negativ dreieretningog såvidere. Ordet stor referereri dennesammenhengentil andreegen-
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skaper enn det gjør for eksempelved lengde, bredde, volum og åpning. Hva som menes med
størrelsenav en vinkel" kan være uklart for manse elever.
Oppgave8a

Ubesvart
Vinkel2 (Korrektsvar)
Vinkel I
Vinkel3
Vinkel4
Vinkel5

6. klasse

2
34
I
5
39
18

Tabell 26: Prosentvis fordeling ay svarene i oppgave 8a i 6. klasse

Tabell 26 viser at det er to svaralternativsom spesielttiltrekker elevenesoppmerksomhet,det
korrekte svaretog vinkel 4, som har de lengstevinkelbeina.Vi legger ogsåmerke til at den rette
vinkelen (5) er et aktuelt valg for mangeelever.Andre studier har pekt på atnfu vinkelåpningen
peker mot venstre,bruker en del elever den utvendige vinkelen. Da blir vinkel 5 større enn de
andrevinklene,bortsettfra vinkel 4.Det kan derfor tenkesat ogsånoen av de elevenesom har
krysset av for den vinkelen, har gjort dette fordi de har brukt den utvendige vinkelen og ikke
lengdenpå vinkelbeinai sitt resonnement.
Oppgave8b

Ubesvart
Vinkel 4 (Korrektsvar,l
Vinkel I
Vinkel2
Vinkel3
Vinkel5

6. klasse
38
JI

T4
4
??

Tabell 27: Prosentvis fordeling åv svarene i oppgave 8b i 6. klasse

Det er 30 %oav elevenesom svarerriktig på både spørsmåla og b. Når vi analysererhvordan
den enkelte elev svarerpå disseto spørsmålene,finner vi at hele 89 %oav dem som valgte riktig svaralternativpå a-oppgaven,ogsåkrysset av for vinkel 4 på b-oppgaven.
Vi legger merke til at T4 %oav elevenemener at vinkel 2 er minst. Videre analyseav enkeltelevers svarviser at hele 81 % av disseelevenesamtidigmener at vinkel4 er den størstei a-oppgaven. Den utvendige vinkelen til 2 er minst, og den utvendige vinkelen tll 4 er størst.Dette
indikerer at en del elever fokuserer mer på den utvendige vinkelen enn på lengden av vinkelbeina.Vinklene I og2 har like lange vinkelbein. Dette kan være grunnen til at så mangevelger
dette alternativeti denneoppgaven.Tilsvarendeer det 62 oÅav de elevenesom mener at vinkel
4 er størst,som samtidig mener at vinkel I er minst.
Denne analysenviser at mange av disse elevenehar gitt sine svar ut fra konsekventeresonnement.

37

oPpgave8c

6. klasse

75
3
2
Tabell 28: Prosentvis fordeling av svarene i oppgave 8c i 6. klasse

Tre firedeler av elevene identifiserer den korrekte rette vinkelen i spørsmål c. Noen elever
(5 %) krysser av for vinkel 2, eller vinkel 2 og 5. Dette kommer trolig av at dennevinkelen også
er nær 90'. Vi finner godt samsvarmellom elevenessvarpå denneoppgavenog oppgave3, som
er analysertovenfor.

Oppgave8d
Ubesvart
Vinkel 1, 3 og 4 (Korrektsvar)
Barevinkel 1
Barevinkel2
Barevinkel 3
Barevinkel4

6. klasse
l2
35
T2
5
a
J
a
J

Bådevinkel I og2
V i nkle n e1 ,2,3 og4

4
5
5

Tabell29:Prosentvis
fordelingavsvarene
i oppgave
8d i 6.klasse
Vi finner mange ulike svarkombinasjonerpå denne oppgaven.Noen elever vurderer også her
lengdenpå vinkelbeina.Til sammener det 9 %oav elevenesom oppgir vinkel 2 eller vinkel 1 og
2 som svarpå oppgaven.Vinkelbeinatil beggedissevinklene er kortereenn vinkelbeinatil den
rette vinkelen. De fleste av elevene som svarer vinkel 2 eller vinkel I og 2, har oppgitt de
sammevinklene som svar på oppgave8b. Disse eleveneser trolig på lengdenav vinkelbeina
som mål for størrelsenav vinkelen.
Oppgave8e

Ubesvart
Vinkel2 (Korrektsvar)
Vinklene2 og 5
Vinkel5
Vinkel4
Vinkel3 og4
Ingenav vinkleneer størreenn90"

6. klasse
I6
a-

4
o
J

Tabell 30: Prosentvis fordeling av svarene i oppgave 8e i 6. klasse

Det er litt overraskendeat 9 Yoav eleveneoppgir at vinkel 5 er større enn 90o. Kan det være at
enkelte av disse elevenehar blandet sammenstørre enn og større enn eller lik? Dette kan også
være forklaringen på at 4 oÅav eleveneoppgir både vinkel2 og vinkel 5 som svar.Ikke uventet
er det et godt samsvarmellom hvordan de enkelte elevenesvarerpå oppgavene8d og 8e. Hele
95 %oav de elevenesom gav korrekt svar på oppgave8d, krysset også av for vinkel 2, vinkel 5
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eller begge dissevinklene. Likeledes oppgir 9 oÅav eleveneat ingen av vinklene er større enn
90". Disse elevenehar trolig oppfattetvinkel2 som en rett vinkel.
Ingen av vinklene som er tegnet i spørsmål8f, er størreenn 180". Liff under halvparten av elevene svarerkorrekt at det ikke finnes noen slik vinkel blant de vinklene som er gitt. Vi legger
merke til at andelenav blanke svar er vesentlig høyerepå dette spørsmålet.De vanligste feilsvareneer vinkel 4 ogleller vinkel 5. Vi har tidligere pekt på data som indikerer at en del elever
betrakterden utvendigevinkelen i dissetilfellene. Nærmereanalyserav hvordan de enkelteelevene svarer på de ulike delspørsmålene,viser at mange av disse elevenetrolig bruker tilsvarende resonnementi denneoppgaven.
Oppgave8f

Ubesvart
Ingenav vinkleneer størreenn180o

Vilntet+
Vinkel5

6. klasse

28
49
6
6

Tabell 31: Prosentvis fordeling av svarene i oppgave 8fi 6. klasse

Oppgaveeksempel17: Oppgave9 i 9. klasse
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Hensikten med oppgave9avar å undersøkeom eleveneser både den innvendigeog den utvendige vinkelen.
Oppgave9a
Ubestart
To vinkler (Korrekt svar)
En vinkel

9. klasse
1
11
85

Tabell32:Prosentvis
fordelingavsvarene
i oppgave
9ai 9.klasse
Figuren i b-oppgavener mer kompleks. I hovedsakkan vi skille mellom tre grupper av elevsvar:
. Elever som oppgir at de ser to vinkler (to innvendigevinkler)
. Elever som oppgir at de ser tre vinkler (to innvendigevinkler som også figSør en tredje)
. Elever som oppgir at de ser flere enn tre vinkler
Oppsave 9b

Ubesvart
6 vinkler (Korrekt svar)
2 vinkler
3 vinkler
4 vinkler

9. klasse

1
58
32
J

Tabell 33: Prosentvis fordeling av svarene i oppgave 9b i 9. klasse

Ikke uventetsvarerflertalletav elevene,58 %o,at de serto vinkler.Dettesamsvarer
med elevenessvari oppgavea; hele98 oÅav de elevenesomsvarteto vinkler på b-spørsmålet,
gavsamoÅ
tidig svaretenvinkel på a-spørsmålet.
68 av de elevenesomhar svartat de kan seen vinkel
i oppgavea,har ogsåsvartat de serto vinkler i oppgaveb, og29 oÅkansetre vinkler.
Blant elevenesomhar svartat de serto vinkler i oppgavea, er detmestvanligå svareat de ser
tre vinkler i oppgaveb. Det er rimelig åtro at disseelevenefinner to innvendigevinkler og den
utvendigevinkelentil de to <ytterste>vinkelbeina.Noeneleverhar ogsåmarkertdenneutvendigevinkelen.Svaretfire vinkler kantrolig kommeav at en finner detre indrevinkleneog i tilleggdenutvendigevinkelentil de to <ytterste>vinkelbeina.
For å kunneløseoppgave10 nedenformå en vite at vinkelsummeni en trekanter 180o,og at
vinkleneA og B er like storesidenCA og CB er like lange.Detteer en tradisjonellgeometrioppgave.
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Oppgaveeksempel
18:Oppgave10 i 9. klasse

Oppgave 10

Ubesvart
70o (Korrektsvar)
400
600
Svar mellom 65o og75" (Kan ha målt vinkler)

9. klasse

4l
8
I7
9

Tabell 34: Prosentvisfordeling av svarenei oppgave10 i 9. klasse

Svaret40okan tyde på at disseeleveneoppfatterat trekantener likesidet,eller at de rett og slett
bedømmerstørrelsenpå vinklene visuelt og menerat alle er like store.Svaret60o kan komme
av sammegrunn; disseelevenevet at vinklene i en likesidet trekant er 60o.Trekanteni oppgavener med vilje ikke konstruert nøyaktigfor å avslørede elevenesom måler vinkelen og ikke
beregnerstørrelsentt fra de gitte opplysningene.vinkel B er tegnetsom 68o.
9 Yoav elevenemåler trolig vinkelen.Disseelevenetar i bruk en metodesom tyder på at de ikke
har, eller er usikre på, de matematiskekunnskapenesom er nødvendige for å kunne beregne
størrelsenav vinkel B ut fra de gitte opplysningene.
For å kunne løse oppgave9 i oppgaveeksempel
19 må elevenekjennetil at vinkelsummeni en
trekanter 180o,og at en rett linje danneren vinkel på 180'.

4l

Oppgaveeksempel19: Oppgave 14 i 9. klasse

Da oppgaveneble sendtut til den nasjonaledatainnsamlingen,var det en trykkfeil i tekstentil
denne oppgaveni nynorskversjonen.Analysen er derfor basert på svarenetil bokmålselevene.
De utgjorde 86 o/oav det totale utvalget.
Oppgave 14a (Bokmålselever) 9. klasse
Ubesvart
4
40o (Korrekt svar)
26
600
28
700
13
Ingen av dem
20
Det kan vi ikke vite
7
Tabell 35: Prosentvis fordeling av svarene i oppgave l4ai9. klasse (bare bokmålselever)

Legg merke til at det er relativt få elever som unnlater å besvareoppgaven.Vi ville ha trodd at
denneproblemstillingen var relativt vanskelig, og derfor kunne vi forvente mangeblanke svar.
Når det likevel er så få blanke svar,kan det komme av at oppgavenhar gitte svaralternativer.
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Bortsett fra det siste svaralternativet,Det kan vi ikke vite, fordeler svarenesegnoksåjermt mellom de andrealternativene.Når elever svarerat vinkelen er 60o,kan det være fordi vinkelen /igner ph en 60" vinkel. En annen grunn kan være at mange av de trekanteneen arbeider med i
skolematematikken,er likesidet.
I tabell 36 har vi kategorisertnoen av forklaringstypenetil bokmålselevene.Legg merke til at
omtrent en tredel av elevenegir forklaringer som ikke passerinn i noen av de kategorienesom
er tatt medi dennetabellen.
Oppgave 14b (Bokmålselever)
lfbesvart

Korrektforklaring
Vinkel u er dobbeltsåstorsomvinkel v - utenbegrunnelse
<Fordidenserliten ut> eller lignendebegrunnelser,
visuell sammenligning
Galeforklaringerpå at vinkel v er 40o
Forklaringer
basertpå visuellbedømming
av trekantMBC somlikesidet(Svar60")
Vinkelu er 70ofordi 90 - 20 :70
Vinkelr ser ut somom dener 70o
Har målt vinkel u
Forklaringerpåat
vinkelu er 140o
Elevenmenerat det er for få opplysninger

9. klasse

20
6
9
2
4
5
a
J

2
4
4

Tabell36: Prosentvisfordeling av svarenei oppgavel4b i9. klasse(bare bokmålselever)

Elevenesom svarerat vinkel u er 40o,har i hovedsakto framstillingerav hvorfor det er slik.
6 oÅav eleveneskriverenforklaringtil hvorforvinkel u er 40o,derdetar utgangspunkt
i å finne
nabovinkelen
til u og såberegneu ved hjelp av dennevinkelen.Noen eleverskriverdetteformelt matematisk,mensandrehar en mer tekstligforklaring.Elevsvar17 er et eksempelpå en
slik forklaring.

.(r-t.fcrfGWrfuU tollgE
Elevsvar
17:Eksempel
på enkorrektbegrunnelse
for at vinkelener 40o
En størregruppe, 9 o%,skriver ganskeenkelt at vinkel u er dobbelt så stor som vinkel v, uten at
dette begrunnesnærmere.På bakgrunn av forklaringen kan vi derfor ikke avgjøre om eleven
ser at dette er riktig, eller om dette svareter gitt fordi det passermed svaralternativene.
En tredje gruppe forklarer at 40oer riktig fordi vinkel u er en liten vinkel. Videre er det 4 %oav
elevenesom gir forklaringer som ikke er basertpå opplysningenei oppgaveteksten.Det er rimelig å tro at disseeleveneikke kjenner tll at vinkelsummeni en trekant er 180", og/eller at en rett
linje danneren vinkel på 180o,eller at de ikke klarer å kombinere dissekjensgjerningene.
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Det er interessantå legge merke til at noen elever gtrørgreie for deler av argumentet,men ikke
klarer å fullføre. Dette er elever som kan bruke setningenom vinkelsum, men som bruker setningen om nabovinkler:
,\t-c- lc".^f

I e-'.

-e- ctr.L

å.o.+aoo . too

I €o o

l€o" _ zt6_, l.fo.

Elevsvar 18: Eksempel på bruk av trekantens vinkelsum

Andre elever,4 o/o,sl,rler at det er for få opplysninger til å regne ut hvor stor vinkel u er. En
kan tenke seg at også disse elevenekjenner til setningenom vinkelsummen i en trekant, men
ikke ser hvorledes den kan brukes i dette tilfellet. Vi finner også svar som fokuserer på den
høyre delen av trekanten.Elevenekan for eksempelskrive at vinkel v er i den andretrekanten.
For ui"-ri

tik 2^v "ttL\'r'"rd'-;g^'vrr

Å*r d+\,hvir

Å.I iLt" r r,.Lfl,trb.rt*L{PI'øn\'
Elevsvar19:Forklaringknyttettil likebeintetrekanter
Noen eleverhar som sin hovedstralegiå måle vinkelen.De vil finne at vinkelen er omtrent50o,
og følgelig passeringen av svaralternativene.Noen av elevenehar skrevet at de målte, mens
andreganskeenkeltoppgir at vinkelen er 50o.
Forktrrhvordrndutcnkrc
Jgo\ \r^\&
6-\ rfirnhd v:
1o
w\Lr
d.ta^- {a.(
ca^qraatuq Jl .

\l

'rax 51

b^i,\ $€q prrÅ<*
+ .
"irf

Elevsvar 20: Eksempel på elevsvarsom indikerer vinkelmåling

Andre eleversom har målt, har forsøktil gøre som denneeleven:tilpassesitt egetsvar(måling)
til alternativenesom er oppgitt i oppgaveteksten.De sju gradenesom var tegnet <feil> i oppgaveillustrasjonen,har elevenlagt til målet han fikk dahan målte vinkel u. At dette ikke blir 60o,
som eleven har krysset av for, er ikke kommentert i elevteksten.Av bokmålselevenehar 8 0/o
skrevettekst for å forklare at vinkel u er 600. I hovedsaklegger elevenei dissetekstenevekt på
at trekantenMBC ser ut til å være likesidet.
3 oÅav elevenehevder at vinkel C er 90o, og mener at da kan en finne u gjennom beregningen
90 -20:70.
Sannsynligvishar ogsådisseeleveneproduserten utregningsom gir et av valgalternativene.Sidenteksteneer sværtknappe,er det ikke noe i det som er skrevet,som tyder på
at eleveneser at de har regnet ut størrelsenpå en annenvinkel enn den det er spurt etter. Den
størsteandelenav elever som ikke skriver tekst, finner vi blant de elevenesom mener at ingen
av de oppgitte svaralternativeneer korrekte. Vi kan i hovedsakfinne tre ulike grupper av elevsvar til dette svaralternativet.
Noen elevertar utgangspunkti setningenom vinkelsum og bruker dennemer eller mindre korrekt, men glemmer at vinkel u ikke ligger i sammetrekant som vinkel v. Disse elevenemener at
vinkel u er 140"eller 160'.
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Oppgaveeksempel20 handler om å finne gradtallet for en vinkel i en firkant når tre av vinklene
er oppgitt.

Oppgaveeksempel20: Oppgave 18 i 9. klasse

Oppgave18
Ubesvart

9. klasse

10

120" (Korrekt svar)
48
Indikasjonpå at vinkelen er målt
2
900
3
600
7
100'
3
400
4
300
4
Andre svar
19
Tabell 37: Prosentvisfordeling av svarenei oppgave18 i 9. klasse

I underkant av halvparten av elevenehar besvart oppgavenkorrekt. Noen få elever har forsøkt
å måle vinkel A i oppgaveillustrasjonen.
Dette er en vanlig strategisom eleverbruker når de
ikke klarer å beresneen sitt vinkel.
Vi finner en lang rekke av tallsvar til denne oppgaven,60o er det hyppigste av dem. Kan dette
svaretkomme av at 60o er det enestetallet som er gitt i oppgaven?Blant elevsvarenefinner vi
en rekke forslag til vinkler som ikke uten videre lar segforklare. Trolig kan vi bare få innblikk i
tankegangen
til disseeleveneved å samtalemed dem om hvordande tenktei løsningsprosessen.
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4 TemaIII: Omkretsoareal og volum
Det er velkjent at mangeeleverhar problemermed å holde dissebegrepenefra hverandre.Noen
av de vanskene,elevenemøter, kan avdekkesvedbruk av oppgavenesom omtales nedenfor.
Andre vansker kan avdekkes ved hjelp av de oppgavenesom er utviklet i KlM-materialet
Måling og enheter,se Støren(2001).

4.7 Omkrets og ureøl
Noen elever tror størrelsenav omkretsenbestemmerstørrelsentil arealet av figuren. I mange
tilfeller vil detteværerett, men det er ogsålett å illustrere at to figurer med sammeomkretskan
ha ulikt areal.
I tillegg er det en del elever som forveksler termeneomkrets og areal.Dette er en språklig usikkerhet som kan ha sammenhengmed at eleveneer usikre på innholdet i begrepene,eller at de
ikke kjenner de korrekte termene.Det er viktig at den undervisningenelevenemøte1kan gøre
dem kjent med et matematiskvokabular og gi dem mulighet til å bruke det matematiskspråket.

Omkrets

6. klasse

Oppgave7

9. klasse
Oppgave15a
5
OPPgave

Tabell38:Oppgaverom omkrets

I oppgavesamlingene
finnesdetflere oppgaverderulike sidervedarealbegrepet
blir undersøkt.
Disseoppgavene
handlerom: opptellingav enheter,tegningav en figur med et bestemtareal,
vurderingog sammenligning
av areal,og beregningavareal.Itillegg finnesdet enoppgaveder
vi ber elevenevurderehvordanet arealav en irregulærfigur kan beregnes.
Vi spøretter en
metodetil å finne størrelsentil dettearealet.I noenoppgaverfår elevenespørsmålom både
arealog omkrets.
Areal
Telleopp
Tegne

6. klasse
Oppgave6a
Oppgave6b

Vurdere
Beregne
Metodekjennskap

9. klasse
Oppgave1la
Oppgave1lb
Oppgave8
Oppgave6
Oppgave15b

Oppgave12
Oppgave22

Tabell39:Oppgaver
omareal
I oppgave7 i oppgaveeksempel2l ønskeren å undersøkeom elevene ser omkrets atskilt fra
arcal.
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Oppgaveeksempel
2l: Oppgave
7aogb i 6.klasse
15a-di 9.klasse
ogoppgave
I oppgavea har vi unnlatt å bruke ordetomlcrelsfor å unngå at eleverunnlater å besvareoppgaven fordi de er usikre på innholdet i termen omkrets. Dette ordvalget gør ogsåat eleveneikke
krysser av feil fordi de forveksler termeneomkrets og areal.

Oppgave7a
6. klasse
Ubesvart
2
Det er lengerrundt B ennrundtA (Korrektsvar) 60
Det er lengerrundtA ennrundtB
5
Det er like langtrundtA og B
31
Det kan vi ikke vite
1

9. klasse

2
55
3
38
1

Tabell 40: Prosentvisfordeling av svarenei oppgave7a i 6. klasseog oppgave15a i 9. klasse

Vi legger merke til at fordelingen på de ulike svaralternativeneer omtrent den sammefor begge
klassetrinnene,og at det er en høyereprosentandeli 6. klasseenn i 9. klassesom svarerkorrekt
på dettespørsmålet.Det er vanskeligå finne en rimelig forklaring på dette.I tillegg ble elevene
i b-spørsmåletbedt om å skrive en tekst der de forklarte valget sitt i spørsmåla.
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Oppgave 7b
6. klasse
Ubesvart
8
B >A: Fokusererpå antall sider, lengder av sider og lignende (Korrekt)
8
B >A: Oppgir hhamålt (Korrekt)
24
B >A: <fordi B er vfidd rundb>eller <B går oppoven o.l. (Korrekt)
2
B > A: <fordi det ser slik ut>
9
A: B: Det blir like langt om en snur om på trekantene
15
A: B: Figurenehar sammeareal
2
A: B: Det serslik ut
4
Andre svar
25

9. klasse

T4
t4
I2
t2
7
T7
2
5
18

Tabell 41: Prosentvis fordeling av forklaringstyper i oppgave 7b i 6. klasse og oppgave lb i 9. ktasse

Det er færre elever i 9. klasse enn i 6. klasse som skriver forklaring. Forklaringenesom gis av
elevenepå de to alderstrinnene,
er noksålike. Det er flere eleveri 6. klassesom skrivertekster
som er så knappe eller uklare at vi ikke kan kategoriseredem.
To forklaringer skiller segut som de vanligste. En del elever skriver forklaringer der de fokuserer på antall sider. De trekker fram at i figur B er det flere av trekantenssider som må regnes
med når en beregneromkrets. Noen elever påpeker også at det de kaller <høyder> (vertikale
sider), er lengre i figur B. Det størstegruppen er de som forklarer at de har målt sidenepå de to
figurene og lagt sammen.I 6. klasse er dette nestenen firedel av elevene.Omtrent halvparten
så mangeav niendeklassingene
viser til måling av sidene.Noen eleverbedømmertrolig de to
omkretsenevisuelt.De gir korte svar som <det ser slik ut>.
Både figur A og figur B er satt sammenav de sammegrunnfigurene. Noen hevder for eksempel at i figur B er figurene snuddrundt, vridd eller dreid. Ofte forklares det ikke hvordan dette
har sammenhengmed omkretsenav figurene. Andre elever ser figurene for seg som bakketopper. De skriver for eksempelat figur B <har en humpt, eller at figurene gåtr<opp og ned>,
Den vanligste forklaringen til de elevenesom hevder at omkretsenetil de to figurene er like, er
at om en ((snurrundt> trekantenei en av figurene, så blir omkretsenden samme.Dette er riktig
for de enkelte deleneav A og B, trekantenehar sammeomkrets hvordan vi enn snur dem, men
i figur B er det flere av sidekantenei trekantenesom ttgtrør omkretsenenn i figur A. Noen få
elever skriver at figurene har sammeomkrets fordi de har samme areal (2 % pilbegge trinn).
Andre elevermener de kan se at det er like langt rundt figurene.
Tabell42 viser at oppgave15c er betydeligenklerefor eleveneenn 15a.

Oppgave15c
Ubesvart
B og A har like stort areal (Korrekt svar)
A har størreareal enn B
B har større,arealenn A
Vi kan ikke avgiørehvilket areal som er størst

9. klasse

]I
6
15
2

Tabell 42: Prosentvis fordeling av svarene i oppgave 15c i 9. klasse
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Nar vi undersølerhvordanden enkelteelev i 9. klassebesvarerspørsmålene15aog 15c,finner vi
at39 % (205 elever)har svartkorrekt på beggespørsmålene.
Av de elevenesomkryssetav for korrekt alternativi a-spørsmålet,er det 12 Yosom også svarerat arealeneav A og B er like storei bspørsmålet.18 o/oav dem som svarteat omkretsentil B er størreenn omkretsentil A, svarerogsri
at arealettil B er størreenn arealettil A. Motsatt er det 55 Yoav dem som svarerat de to arealene
er like store, som også svaretat omkretsenav B er større enn omkretsenav A. Det er hele 47 oÅav
dem som krysserav rett svarpå oppgave15c,som menerat omkretsenetil A og B er like store.
Oppgave 15d
Ubesvart
Korrekt forklaring eller beregning
Trekantenehar ikke endret areal ved flytting, eller <har sammeareal> (Korrekt)
Påstandersom <De er like store>>
Arealene er like fordi omkretseneer like
Andre forklaringer som ikke er faglig korrekte
B > A. B har størrearealsidenomkretsener lensre
Andre ikke-kategoriserteforklaringer

9. klasse
22
8
11
9
a
J

2I
3
18

Tabell 43: Prosentvisfordeling av svarenei oppgave15d i 9. klasse

M legger merke til at omtrent en femdel av eleveneikke har forklart hvordan de har tenkt. Det
er ogsåstor variasjon i hvordan elevenehar forklart sine resonnementer.En stor gruppe, 18 yo,
har gitt forklaringer som vi ut fra faglige kriterier har valgt å ikke kategorisere.Noen eleverhar
forsøkt å beregnearealetav de to figurene for å vise at de har sammeareal,eller de har skrevet
forklaringer som begrunner hvorfor disse arealene er like store. Argumentasjonen går for
eksempelpå at trekantenehar sammegrunnlinje og høyde.
Den vanligste formen for korrekt argumentasjon,11 oÅ, frnner vi hos elever som tar utgangspunkt i at det er bare plasseringenav de to trekantenesom er endret. Disse eleveneskriver at
trekanteneikke forandrer arealved at de blir flyttet på. Vi finner også i denne gruppen elever
som ser for seg at en snur på trekantenei en av figurene og dermed får to like figurer.
N*.'/.1

t- ø'l
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.l.r
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Ar1,t\t/n

på forklaringer
Elevsvar
21:Eksempel
somer basertpå å <snupå>trekantene
Noen elever skriver at trekantenesarealerer like store.Disse teksteneer knappe,og store deler
av argumentasjonener underforstått. Disse elevenehar likevel forstått noe vesentlig når det
gjelder å sammenlignestørrelserav gitte arealer; det kan være deres språklige framstillingsevne- deresevne trl åføre et matematiskresonnement- som kommer til kort. Det sammekan
en hevde om forklaringer som <Det ser sånn ut> og <De er like store>>.9oÅav elevenegir forklaringer av dennetypen.
Noen elever hevder at de to figurene har samme areal fordi de har samme omkrets. Dette er
elever som i a-spørsmålethar oppgitt at det er like langt rundt de to figurene. Det er under halv-
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I denne oppgavenmå elevenetelle ruter for å bestemmearealet av figuren. Vi ser på denne
typen aktiviteter som svært viktig i oppbygging av arealbegrepet- arealberegninger salnmenligning av flater ved hjelp av en enhet. I utgangspunkteter det å finne arcaletdet sammesom
å telle antallet enheteren trenger for å dekke figuren. Kvadratiskeruter er oftest praktiske enheter for dette formålet. Figuren er tegnet slik at det er mulig å telle halvparter av en eller to ruter.

Ubesvart
11c+n'medellerutenbenerming(Korrektsvar)
1 0 ;1 0 , 5 1; 1,5e l l e r1 2
T6
15
Tallmellom16,9og 18,5
28

6. klasse

9. klasse

l3

13
40
18
3
1

32
I6
J

a
J

5
1

1

Tabell 44: Prosentvisfordeling av svarenei oppgave6a i 6. klasseog lla i 9. klasse

De fire første svarkategorienei tabell 44 indikerer at disse elevenebruker rutene på en eller
annenmåte for å finne løsningenpå oppgaven.Svar som 10, 10,5, 11,5 og 12tyder på at de
fleste av disseeleveneforsøkerå telle hele og halve ruter med en eller annentellefeil.
Svaret 16 kommer trolig fram ved at en teller alle ruter som omkretsenav figuren går gjennom.
Disse elevenebruker altså en form for lengdemåling.Tallet 15 er trolig et resultatav en lignendestrategi.En del eleversvarermed desimaltallmellom 16,9og 18,5.Disse svareneer også
en indikasjon på at elevenehar målt omkretsen av figuren. Enkelte elever skriver målene på
oppgavearket,slik at det er enkelt å se at de faktisk har målt. Noen få elever svarer28. Bredden
på figuren er sju ruter, og høyden er fire ruter. De elevenesom har fått svaret 2l,kanha multiplisert dissetallene for å finne arealetav figuren.
I oppgavetekstener det gitt at arealetav en rute er I cm2.Det er ikke presisert at en skal gi svaret med denneenheten.

Oppgave6a.Bruk av enhet
cm2

6. klasse
40

9. klasse
66

z0
Tabell45:Prosentvis
fordelingavbruk avenheti svarene
i oppgave
6ai 6.klasseoglla i 9.klasse
Det andrespørsmåleti denneoppgavenvil gi oss tilsvarendeinformasjonsom i a-spørsmålet.
Kan elevenelage figurer som har det gitte arealet,ved å telle ruter?
Oppgave6b
6. klasse
IJbesvart
Korrekt tegnet figur med areal4,5 cm2
45
Figur der arealetligger i nærhetenav 4,5 cm,
7
En lukket eller åpenfigur som har omkrets4,5 cm eller går over 4,5 ruter 10
En figur som kopierer formen til figuren i a-spørsmålet

9. klasse

11
62
5
5
I

Tabell 46: Prosentvis fordeling av svarene i oppgave 6b i 6. klasse og llb i 9. klasse
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A tegne en figur med et bestemt areal krever at en kan se for seg hvorledes formen til denne
figuren kan være.Det er flere elever som har besvartdette spørsmåletenn a-spørsmåleti denne
oppgaven.Av elevbesvarelseneser vi at mange har gjort seg stor flid når de har tegnet. Noen
har fargelagt figuren sin, andrehar lagt vekt på illage en figur med spennendeform.

Elevsvar23:Eksempel
på enkreativogkorrektløsning
Vi finner mange ulike løsninger på dette spørsmålet.Noen elever har hatt problemer med
å tegne en halv rute, og de har tegnet fire eller fem hele ruter, eller de har delt opp en rute som
tydelig ikke er lik en halv rute. Elevsvar24 er et eksempelpå dette.

Elevsvar
24:Eksempel
påvanskermedå tegneenhalvrute
Generelt finner vi to hovedtyperav feil i elevsvarene:
. svar som betrakter lengde i stedetfor areal
. svar som fokusererpåform
Elever som fokusererpå lengde, tegner en lukket eller åpen figur som de forsøker å få til å bli
4,5 cm eller 4,5 ruter lang.

Elevsvar 25: Eksempel på elevsvarsom fokuserer på lengde
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I enkelte av besvarelsenekan vi se spor av at elevenehar forsøkt flere ganger,det er vanskelig
å tegneen lukket figur som har en bestemtomkrets.Enkelte eleverhar løst dette ved å tegneen
figur med arcal1,5 ruter (cm'z).Andre elever har gitt opp å følge rutenettet og har prøvd seg
fram til de har funnet en figur som er noenlunde<riktig> etter deresforståelse.
Noen eleverhar tegnet en åpenfigur, en linje som de har gitt riktig lengde.Vi finner ogsåelever som med stor flid har forsøkt å kopiere formen på figuren i a-spørsmålet.Noen av elevene
løser.detteved å forminske figuren, mens andretegner den like stor.

Oppgaveeksempel
23: Oppgave22 i 9. klasse

Oppgave 22 sklller seg fra de andre oppgavenesom undersøker elevenesarealbegrep.I de
andreoppgavenebeseleveneom å utføre en handling:å telle opp, å tegneog å finne ell.i tegn.
ut et areal. I denne oppgaven skal elevene foreslå en metode for å finne arealet av en ikkeregulærfigur. Det er dennekunnskapenvi ønskerå undersøke.
))

Ubesvart- ikke skrevettekst
Bruke et rutenett
Dele opp bladeti kjente figurer
Bruke teknologi
Innskrive bladet i en eller flere regulærefigurer
Skrive formler - ikke forklart hvorfor/hvordan
Finne omkretsenog bruke den til å beregnearealet
Måle lengde for å finne omkretsen
Andre forklari
uten at bruken av

9. klasse
4l
9
7
I
5
I
2
I
blir forklart 4

Tabell 47: Prosentvis fordeling av svarene i oppgave 22 i 9. klasse
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Elevene opplever denne oppgaven som vanskelig, det viser den store andelen som ikke har
besvartoppgaven(41%).I tillegg er det en stor gruppeeleversom skriver forklaringersom er
svært knappe eller uklare. Disse forklaringene lar segofte ikke kategorisereuten mangeusikre
tolkninger. Derfor er slike tekster ikke omtalt her (30 %).
Vi kan dele inn elevenesforklaringer i fire grupper:
' forklaringer som bygger på god metodisk forståelse:bruk av rutenett, oppdeling av
figuren eller bruk av elektronisk programvare(PC)
' . bruk av grove overslag
. bruk av formler
. måling av lengder
Blant elevenesom viser god metodisk forståelsefor arealberegningen,er det mest vanlig å foreslå å bruke et rutenett for å telle opp bladetsareal.Enkelte elever forklarer nøye hvorledesrutenettet kan brukes, mens andre nøyer segmed å henvisetil metoden.En annenmetode er å dele
opp bladet slik at en får regulærefigurer som en på en enkel måte kan måle og dermedberegne
arealenetil. Forklaringenespennerfra å skisserehvilke geometriskeformer en kan dele bladet
opp i, til mer skissepregedeforklaringer. Noen få elever foreslår å beregne arcaletved hjelp av
teknologi.
Noen elever som skriver om å måle lengder, hevder at en må finne omkretsen.Disse elevene
tror at figurens omkrets ogsåentydig bestemmerarealet.Denne typen tenkning har vi ogsåpekt
på i diskusjonenav oppgaveeksempel2l.
Noen forklaringer er basertpå skisserav grove overslag.Noen eleverforeslår å innskrive bladet
i en eller annenregulærgeometriskfigur, en sirkel eller en firkant, og såregnearealetav denne.
Noen skriver at en da må trekke ftalitt,men de antyderikke hvorledesen skal beregnehvor stor
del dette er. Overslageneblir såledesganskegrove, men elevenviser allikevel en tydelig forståelsefor arealberegning.
Noen elever skriver formler eller brokker av formler. Dette er formler som kan brukes til
å regne arealet av regulære figurer som trekanter, rektangler og sirkler. Det er mulig at disse
elevenetenker på lignende måte som den gruppen som er nevnt i avsnittet ovenfor, men dette
framgårikke av forklaringersom <g.h>.

4.2 Volum
Det er bare en oppgavei denneoppgavesamlingensom undersøkerelevenesvolumbegrep.I tillegg til oppgavesamlingeni geometri kan en bruke oppgaveneog veiledningsheftettil <Måling
og enheten, se Støren(2001).
Oppgave9 er en enkel oppgave,der en ønskerå se om eleveneteller antall terninger i tårnene,
eller om de ser på terningsider,breddenpå tårnet eller bruker andrekriterier som ikke forteller
hvor stort volum figuren har. Ordet volum er brukt i oppgaveteksten.
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Oppgaveeksempel24:Oppgave 9 i 6. klasse

Oppgave9
Ubesvart

Kryssetav for bådefigur C og D
Kryssetav barefor figur C
Kryssetav barefor figur D
Kryssetav for figur B og C
Kryssetav for figur B, C og D

6. klasse
59
I7
6
2
I

Tabell 48: Prosentvis fordeling av svarene i oppgave 9 i 6. klasse

To av <<tårnene>
har sammevolum, seksklosser,mens de tre andrehar volumet 5. 59 oÅav elevene har krysset av for begge figurene med volum 6. Blant dem som krysser av for bare en av
disse,er det et klart flertall for figur C.
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5 Tema IV: Speiling,symmetrirrotasjon og mønstre

I dettekapitteletvil vi diskutereelevenesforståelseav speiling, symmetri og rotasjon.Videre
vil vi drøftemønstrei noen grad.Når det gjelderå arbeidemed mønstre,henviservi til kapittelet med undervisningsaktiviteter.Koordinatsystemetblir tatt opp i forbindelse med at vi omtaler rotasjonom et punkt.

5.1 Speiling
Speiling
Gjenkjennespeiling
Speilingom en linje

6. klasse
Oppgave4
Oppgave13a-d

9. klasse
Oppgave7
Oppgave21a-d

Tabell49: Oppgaver om speiling

I denneoppgavenønskervi å undersøkeom eleveneskiller speilingfra rotasjonog parallellforskyving.Det kan værenaturlig å se tilbake på elevensbesvarelseav denneoppgavennår vi seinere studererde svarenehan gir på de mer omfattendeoppgaveneom speiling.

Oppgaveeksempel25: Oppgave4 i 6. klasse og oppgave7 i 9. klasse

s6

Oppgave 4

Ubesvart
Figur B (Korrekt svar)
FigurA
FigurC
FigurB ogA
FigurB og C

6. klasse
74
I2
6
4
2

9. klasse

82
9
4
I

2

Tabell50:Prosentvis
fordelingavsvarene
i oppgave
4 i 6.klasseogoppgave
7 i 9.klasse
Vi ser at de fleste elevenekan identifisere hvilken av figurene som viser en speiling. Videre
legger vi merke til at det er vanligst å forveksle parallellforskyving med speiling. Noen av elevene krysser ogsåav for beggedisse alternativene.
Det er altsånoen eleversom er usikre på hva speiling innebærer.I oppgavenbrukes ordet <speilbilde>. Dette ordet er et kjent uttrykk for de fleste elevenefordi det brukes ofte i dagliglivet.
Innholdet i den dagligdagsebruken av ordet og den matematiskebetydningenligger nær opp til
hverandre.Hovedforskjellenligger i den mer presisedefinisjonen av det matematiskeinnholdet.
I oppgavel3 skal eleveneselv tegnespeilbildet til en gitt F-formet figur. Figuren er den samme
i alle de fire deloppgavene.I to av spørsmålene(a og c) er høydeni F-en parallell med speilingslinjen.To av speilingslinjeneer parallellemed kantenepå arket(a og b). Spørsmåla ligner
mest på kjente eksempler fralærebøker og undervisning. En viktig egenskapved speiling er at
linjestykker som er parallellemed speilingslinjen,har et speilbildesom ogsåer parallell med
speilingslinjen.Likeledesspeileslinjestykkersom er vinkelrettepå speilingslinjen,i linjestykker som også er vinkelrette på speilingslinjen. Dette er egenskaperen kan se etter når en skal
kategoriserespeilingenei spørsmålene
a og c.
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Oppgaveeksempel
26: Oppgave13 i 6. klasseog oppgave21 i 9. klasse

Vi presenterer
førstfordelingerav elevenessvarpå spørsmålene
a og c.
Oppgave13a
Ubesvart

6. klasse
6
Korrekt speilt
57
Avstandenetil speilingslinjen er unøyaktige (i hovedsakgodkjent)
8
Speilt figur er tnøyaktigtegnet eller plassert
Figuren er parallellforskjøvet
Både speilingslinjenog figuren er speilt
Tabell 51: Prosentvis fordeling av svarenei oppgavel3a i 6. klasseog 2la i 9. klasse
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9. klasse
l6
58
9
a
J

8

a
J

I spørsmåla er det den lengstelinjen i figuren som skal speilesparallell med speilingslinjen.Vi
ser at nærmere60 oÅav elevenepå begge klassetrinn speiler figuren korrekt. I tillegg er det i
underkant av 10 o/osom viser en tilnærmet korrekt speiling, men de tegner ikke speilbildet i
korrekt avstandfra speilingslinjen, eller størrelsenav speilbildet er ikke lik størrelsentil den
opprinnelige figuren. Det kan se ut som ikke alle eleverhar hatt tilgang til linjal, og det kan ha
bidratt til unøyaktige speilte figurer. Omtrent 70 oÅav elevenepå beggeklassetrinnforstår prinsippenefor speiling av figurer i denneenkle posisjonen.Vi finner i hovedsakto feiltyper i elevsvarenepå dette spørsmålet.Den ene typen er at figuren blir parallellforskjøvet i stedet for
speilt, og den andre er at en speiler både speilingslinjen og den opprinnelige figuren. Vi legger
merke til at andelenav elever som ikke besvareroppgaven,er mye høyerei 9. enn i 6. klasse.
En sammenligningav hvordanden enkelteelev svartepå oppgavene4 og 13, viser at79 oÅav
de elevenei 6. klasse som krysset av for riktig svaralternativi oppgave4, også tegnet en godkjent speilingi spørsmåil3a. Tilsvarendetall for 9. klasseer 76 oÅ.
Hvilken effekt har det så at speilingslinjen ikke er parallell med en sidekant på arket?
Spørsmålc kan gi ossnoe informasjonom dette.

Oppgave13c
6. klasse
Ubesvart
7
Korrektspeilt
49
(i hovedsak
Avstandene
til speilingslinjen
godkjent)
er unøyaktige
l
Speiltfigur er unøyaktigtegnetellerplassert
15
Figurener parallellforskjøvet
8
Bådespeilingslinien
og figurener speilt

9. klasse

18
55
5
6
4
4

Tabell52:Prosentvis
fordelingavsvarene
i oppgave
13ci 6.klasseog21ci 9.klasse
Av tabell 52 ser vi at andelensvar som er kodet som korrekt speilt, er litt laverei dette spørsmålet enn i spørsmåia. Dessutenhar vi en høyereandel av unøyaktig plasseringsammenlignet
med spørsmåla. Når vi studererhvordanden enkelteelev svarerpå disseto spørsmålene,
finner vi enhøy gradav konsistentesvarmellom dissespørsmålene.
For eksempeler det 78 %oav
de elevenei 6. klassesom speilerkorrekt i a-spørsmålet,som også gir en korrekt speilingi cspørsmålet.I tillegg er det 14 Voav dem som speilerkorrekt i a-spørsmålet,
som utføreren speiling som er litt feilplasserti forhold til speilingslinjen.Alle disseelevenehar en god forståelse
av speiling i en linje når figuren er plassert som i denneoppgaven.I 9. klasseer det hele 86 oÅ
av de elevenesom speiler korrekt i a-spørsmålet,som også gir en korrekt speiling i c-spørsmålet. Andelen av feilplasseringeri forhold til speilingslinjener laverei 9. klasseenn i 6. klasse.
Tilsvarendekonsistensi svarenefinner vi ogsåfor de elevenesom parallellforskyver.
Vi kan med stor sikkerhethevdeat retningen av speilingslinjen i forhold til kantenepå arket har
liten påvirkningpå elevenesprestasjoneri speiling.
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Oppgave 13b

6. klasse

Ubesvart
Korrekt speilt

8
26
2
13
10

Avstandenetil speilingslinjen er unøyaktige (i hovedsakgodkjent)
Speilt figur er unøyaktig tegnet eller plassert
Speiler figuren om en linje parallell med høyden i figuren F
Speilt figur er parallell med speilingslinjen
Figuren blir forandret ved speilingen (forhold mellom linjer og vinkler)
Parallellforskyving
Ny figur gl rotert i forhold til den gitte figuren

a
J
a
J

9
5

9. klasse
18
27
0
T2
13
2
3
5
J

Tabell 53: Prosentvis fordeling av svarene i oppgave 13b i 6. klasse og 21b i 9. klasse

I spørsmålene
b og d er ikke høydenei figuren som skal speiles,parallellemed speilingslinjen.
Svarenepå b-spørsmåletviser at omtrent40 oÅav elevenepå beggeklassetrinnforstårprinsippene for speiling av figurer som er plassertslik at linjestykkeneer verkenparallellemed eller
vinkelrettepå speilingslinjen.Sammenlignetmed en prosentandelpå mer enn 70 for a- og cspørsmåleneviser det at figurens posisjoni forhold til speilingslinjenhar stor innvirkning på
elevenessvar.
Når vi studererhvordan den enkelte elev svarerpå disseto spørsmålene,finner vi at hele 96 oÅ
av de elevenesom speilte korrekt på b-spørsmålet,også hadde vist en korrekt speiling i oppgavea, mens det motsatt var bare 42 oÅav dem som svarterett på a-spørsmålet,som ogsåhadde
tegneten godkjentspeilingi b-spørsmålet.På bakgrunnav detteog lignendeobservasjonernilr
vi kombinererelevenessvarpå dissefire spørsmålene,
kan vi hevdeat retningentil speilingslinjen har en avgjørendebetydningfor elevenesløsningsfrekvens.
Enkelteeleverendrerformen på figuren ved speilingen,slik elevsvar26 er et eksempelpå,

\./
.J.' r r\r

\</\r
=..'\-/

Elevsvar
påat figurenendrerformunderspeilingen
26:Eksempel
Det er naturlig å tenke segat vi vil finne tilsvarendeeffekt for spørsmåld. Det er to forhold som
en kunne tenke segville ha innvirkning på elevenessvar i spørsmåleneb og d. For det første er
retningentil speilingslinjen i spørsmåld ikke parallell med noen av kantenepå arket, og for det
andre er det lengstelinjestykket i F-en parallell med den ene siden av arket.
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Oppgave 13d

6. klasse

Ubesvart
Korrekt speilt
Avstandenetil speilingslinjen er unøyaktige (i hovedsakgodkjent)
Speilt figur er unøyaktig speilt eller plassert
Speiler figuren om en linje parallell med høyden i figuren F
Speilt figur er parallell med speilingsliryen
Figuren blir forandret ved speilingen (forhold mellom linjer og vinkler)
Parallellforskyving
Ny figur er rotert i forhold til den sitte fi

I

10
2
4
29
11
1
10
4

9. klasse
2l
11
1
8
29
8
2
6
2

Tabell 54: Prosenfvisfordeling av svarenei oppgave13d i 6. klasseog 21d i 9. klasse

\-,

Når vi sammenligner
fordelingenav elevenes
svarpå b- og d-spørsmålet,
tabell53 og 54, servi
at andelenav eleversomviser at de forstårprinsippenefor speilingav figurer plassertslik at
linjestykkeneverken er parallellemed eller vinkelrettepå speilingslinjån,hir gått ned fra
omtrent40 % i b-spørsmålet
til i underkantav20 Yoi d-spørsmålet.
Det seraltsåut til at dentilleggsutfordringen
en møteri d-spørsmålet
ved at speilingslinjener tegnetskråttpå arket,fører
til enhalveringav rettesvari forholdtil b-spørsmålet.
Den størsteelevgruppen
er de som speilerom en tenkt speilingslinje
parallellmed høydeni
figuren.Dennelinjen er parallellmedsidekanten
på arket(vertikalt),noesomnok bidrartil at
detteoppleves
somriktig.Om vi i tilleggregnermedeleversomlar speilbildet
bli paralleltmed
speilingslinjen,
er andeleneleversomforsøkerå skapeparallellitetved speiling,sværthøy for
denneoppgavensammenlignet
meddetre andre.
Elevsvar27 er etteksempel
på løsningerderelevenhar speiltom en(usynlig)vertikallinje.
d.

Elevsvar
27:Eksempel
på speiling
omenvertikallinje
I elevsvar28 har eleventegnet speilbildet slik at den vertikale delen av figuren er parallell med
speilingslinjen.

Elevsvar 28: Eksempel på at bildet av figuren blir parallelt med speilingslinjen

6I

En del eleverparallellforskyver figurene i stedetfor å speile dem. Det er flere sjetteklassinger
enn niendeklassinger
som gjør dette.
Oppgave 13 Parallellforskyvinger
Spørsmåla
Spørsmålb
Spørsmålc
Spørsmåld

6. klasse

9. klasse

83
95
84
106

Tabell 55: Prosentvis fordeling av bruk av parallellforskyvinger på spørsmålene a-d

Andelen av eleversom speileralle figurenekorrekt, er nestenden sammei 6. og 9. klasse.Det
sammeer andelenav elever sorn enten ikke besvareroppgaven,eller som gjør feil på alle fire
deloppgavene.
Oppgavener den sisteeller den nestsistei heftene,slik at det er trolig at noenav
elevenesom ikke har besvart oppgaven,rett og slett ikke har rukket det.

Oppgave13
6. klasse
Eleversomhar speiltalle figurenekorrekt
7
Eleversomikke har speiltnoenfigurerkorrekt
30
Eleversomikke har besvartnoenav delspørsmålene6

9. klasse

9
22
14

Tabell 56: Prosenfvisfordeling av eleversom speileralle eller ingen figurer korrekt, og eleversomikke har
besvartnoenav oppgavene
på de to klassetrinnene

5.2 Rotøsjon
I oppgavesamlingener det med bare 6n oppgavesom undersøkerelevenesforståelseav rotasjon. Oppgaveeksempel2T
er brukt i 9. klasse.
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Oppgaveeksempel2T:
Oppgave12 i 9. klasse

I spørsmåla skal elevenetegneinn den nye plasseringenav trekanten.For å kunne plasseretrekantenriktig må de kjennetil hva som ligger i det matematiskebegrepetrotasjon.De må også
vite hva det vil si å dreie en 180 gradersvinkel. Det er rimelig å antaat koordinatsystemeti
oppgavenkan skapevanskerfor en del elever,men samtidig er det enklere å tegne en nøyaktig
figur når en har gitt et rutenett.

9. klasse
Korrekt tegnet figur, dreid 180o
Figurener speilt om y-aksen
Figurener speilt om x-aksen
Figuren er parallellforskjøvet
Eleveneforlenger linjen OB, men tegner ingen ny figur

28
20
I9
a
J

4
4

Tabell 57: Prosenfvisfordeling av svårenei oppgave12a i 9. klasse

Det er flere som har forsøkt å speile figuren enn å rotere den. Den store andelenav elever som
ikke besvareroppgaven,viser at de opplever den som vanskelig.
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Blant de elevenesom speiler figuren, er det mest vanlig å speile om y-aksen. Da speiler en på
sammemåte som i oppgaveeksempel
25 på side 56 og i oppgaveeksempel
26 på side 58. Disse
elevenehar vist at de har en godt utviklet id6 om hva det innebærerå speile i en linje. Mange av
disse elevenebruker den sammestrategieni denneoppgavennår de skal rotere, trolig fordi de
ikke vet hva det vil si å dreie dennetrekanten.Noen få eleverparallellforskyver figuren. Den er
ofte flyttet ned i tredje kvadrant.Dette kan indikere at de har en id6 om hva en 180 gradersrotasjon vil føre tll.
Mange elevergir andreløsningsforslagenn å dreie figuren i koordinatsystemet.Når det gjelder
spørsmåletom de nye koordinatenetil punktet B, har vi derfor valgt å registrerei hvilken grad
de har skrevetkorrekte koordinater til egentegning.
Oppgave 12b

9. klasse

Ubesvart

29

Korrekte koordinater til egentegning skrevetpå standardkoordinatform

8
22
7
5
2
7

Korrektekoordinatertil egentegningskrevetpå annenmåte
Forvekslerx- og y-koordinatene
Kun korrektx-koordinat
Kun korrekty-koordinat
Skrivertre tall (hiørner)
Tabell58:Prosentvis
fordelingavsvarene
i oppgave
12ai 9.klasse

Svareneviser at eleveneer usikre på konvensjonenfor å skrive koordinatenetil et punkt, ikke
bare hvorledesdet formelt skrives,men ogsåhva koordinatenerefererertil. Noen elever skriver
for eksempeltre tall, (0-2-3), og mener sannsynligvisat hvert tall representereret av hjørnene.
Blant elevenesom har lest av punktet riktig, har noen gitt koordinaten på korrekt form, andre
har <listet opp> koordinatene.En grunn til dette kan være måten spørsmåleter formulert på,
eller at elevenskriver de to avlesingenesom to svar,for eksempel:<-3 og -21. Usikkerhet med
hensyntil konvensjonerer trolig årsakentil at noen elever forveksler x- og y-koordinatene.Det
er ogsåen del eleversom bare gir den enekoordinaten.Det er som regel x-koordinatensom er
korrekt.

5.3 Mønstre
Det er bare en oppgave om mønstre i oppgaveheftene.Vi vil anbefale at lærerne lar elevene
arbeidemed mønstreved å bruke fliser og brikker. Se også aktivitetene i del2 av dette heftet.
I tillegg har mangelærebøkerfine aktiviteter der mønstreblir brukt til de ulike begrepenevi har
behandleti dette heftet.
I oppgaveeksempel28 skal elevenefullføre et mønsterbeståendeav rader og kolonner.
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Oppgaveeksempel
28:Oppgave
11i 6.klasse
Oppgavetekstenforteller ikke hvorledessvaretskal gis. Besvarelseneviser at mange har tegnet
inn flere trær i tillegg til å oppgi et tallsvar,men det er ogsåmangeeleversom baregir et tallsvar.

klasse
Ubesvart
12 (korrektsvar)
20
8
I6
6

2
59
I2
5
4
4

Tabell 59: Prosentvisfordeling ay svarenei oppgave13 i 6. klasse

Det kan væreat eleversom har tegnetpå illustrasjonenav oppgaven,har ment at detteer svar
på oppgave 1lb, hvor de blir bedt om å forklare hvordan de tenkte for å komme fram til svaret
på oppgave1la.
En del eleverer usikrepå hvorledesde skal tolke illustrasjonen:Hvor mangetrær skal det være
i en rad og hvor mangerader?Eksempeletnedenforviser dette:

#c o G * c
#e & o o o
o
#€ s c , o

#u## g s

Elevsvar 29: Eksempel på elevsvarmed 20 trær
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Til tegningenhar elevenskrevet<20 trær.Jeg har tegnetnye slik at radeneerfylt oppr. Denne
elevenhar kommet fram til at det må plantes20 trær,for han leser illustrasjonen slik at det skal
plantesfire nye rader hver med fem trær.Andre eleverhar vanskermed å tolke tekstenselv om
de plassererinn korrekt antallftær:

a.Irvornangeny€trærplrnte.o*,
1t.ruU,

OqbL SUnntn

2P

Elevsvar30:Eksempel
på korrektforklaring
Elevenesforklaringer viser at de ser to ulike løsninger på denne oppgaven,uavhengig av hvor
mangetrær de menerbondenskal plante.I hovedsakkan vi skille mellom dissetilnærmingene:
. de som ffller opp jordet med trær
. de som planter trær rundt jordet
De fleste tegnerrader med trær, men noen eleverer ikke så systematiske,de tegnertrær i et vilkårlig mønstereller forsøker å f,ille flaten med så mange trær som mulig.
Det er ogsånoen som leser illustrasjoneneslik at de fortsetterå plasseretrær langsrandenpå
jordet. Det er noe varierende i hvilken grad elevenelar antall trær som plasserespå de ulike
sidene,stemmeoverensmed antalletsom alleredeer tegnetinn. Når elevenelager et mønster
som visuelt setttilpassesillustrasjoneni oppgaven,kan detteskyldesat de tolker illustrasjonen,
ikke oppgaveteksten,for å finne ut hva de skal gJøre.

#

)-

x

><x

#x
*x

#{F# ##
a.Hvormangenyetrær planterhan,

(

ry,

((rammer
Elevsvar
på svarderelevene
31:Eksempel
inn>jordetmedtrær
Vi ser ogsåeksemplerpå at eleveneforsøker å tegneflest mulig trær.Tekstener ikke satt i sammenhengmed illustrasjonen.Noen eleverhar løst b-spørsmåletved å tegnedet antall trær de
mener er riktig, på illustrasjoneni oppgaven,andrehar skrevetog/eller tegnet i svarruten.
Hos de elevenesom mener at det er nødvendigmed 12 nye trær, finner vi fire ulike strategier:
' elevenhar tatt utgangspunkti antall rader og antall trær per rad, slik det er vist i illustrasjonen,og bruker uttrykk som for eksempel5 ' 4 - 8
' elevenstiller opp enkle regneuttrykkfor å regneut antall trær som skal plantes,i hovedsak 3 ' 4,uten at han forklarer hvorledeshan har kommet fram til reqneuttrvkkene
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' forklaringer som viser ulike tellestrategierinklusive det å fullføre tegningenog telle på
den
. påstandersom <jeg ser dett
Det er vanskelig ut fra elevteksteneå si hva elever som kommer fram til at det trengs 20 trær,
har tenkt. Disse teksteneer ofte svært knappe,ofte bare et oppstilt regneuttrykk:
' 5 ' 4, som regel uten noen forklaring som forteller hvorfor eleven har stilt opp dette
uttrykket
. påstandersom <jeg telte>
Vi finner også svar der elevenehar $'lt opp jordet med trær og kommet fram til et annet antall
enn 12 eller 20 nye trær. Ofte virker det som disse elevenehar tegnet inn de nye trærne vilkårlig, og det kan være vanskelig å finne et mønstereller en sammenheng.

Oppgave11b.Forklaringer
Ubesvart
12 trær: Et uttrykk som tar utgangspunkti antall rader og antall trær per rad
12trær23.4
12 tr ærzTellestrategier
12 trærz<Jegserdet>
2 0 t r ær : 5 . 4
20 trærz<Jestelte)
Tabell60: Prosentvisfordeling av forklaringertil12

6. klasse
6
15
27
4
9
2

og20trær i oppgavellb i 6. klasse

Eleversomtenkersegat enplanterenkransav trær,kanha stoltfor myepå inntrykketdefår av
illustrasjoneni oppgaven.
Mangeav disseelevenehartegnettrærnede serfor seg.Noenskriver
tekstder de forsøkerå forklarehvorfor det må væreet visst antalltrær.Eleversom forklarer
hvorfordetmå væreåtteeller 16trær,brukersammemodell.Noenleggertil åttenyetrær,mens
andreogsåtellermedde trærnesomalleredeer plantet.
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DEL2
IDEER TIL T]NDERVISNINGSAKTIVITETER
I dennedelenvil vi presentere
en samlingav undervisningsaktiviteter
somhar som siktemål
å fokuserepå noenav deviktigstemisoppfatningene
og vanskenesommå overvinnespå veien
fram mot en solid forståelseav ulike geometriske
begreper.
Analysenog diskusjonenav disse
vanskeneog misoppfatningene
har ståttsentralti del 1.
De aller fleste aktivitetenekan brukespå flere ulike måter i undervisningen.I KlM-heftet
Introdulesjon
til diagnostiskundervisning(Brekke1995)har vi diskutertdiagnostiskundervisning, somhar det særpreget
at feil og misoppfatningersom elevenegtrør,brukespå en konstruktiv måte.Diskusjonerav ideenesomknyttersegtil begrepene,
og tid til å reflektereoverdet
en gtrør,står sentralti dennearbeidsmåten.
De flesteav aktiviteteneer laget med dettesom
siktemål.Vi vil derfortikå at en leserkapittel3 i introduksjonsheftet
før enbegynner
medaktivitetenei dennesamlingen.Sidendiskusjonerog refleksjtnerstår sentralti liæringen,
uif '
"i
kapittel2 ta oppnoengenerelle
problemstillinger
om klasseromsdiskusjoner.
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6 Diskusjoneri klasserommet
Det synes il være enighet om at dersom en ønsker at elevene skal forstå matematikk, slik at
faget ffir mening for dem, må de få anledningtil å diskutereog omformulere egneideer.Kerry
(1981)sierdetteslik:

Tradisjonell undervisning med en lærerdominertstil og lærebøkersom legger vekt på individuelt arbeid vil holde bådemengdenog kvalitetenav diskusjonerpå et lavt nivå. Ofte vil en assosierediskusjonermed høyt støynivåog mangelpå disiplin.
Å be eleverpresenterearbeidetsitt eller forklare ideenesinetil klassenkrever omtanke.Det er
viktig å prøve å skapeen atmosfæreder feil og uklart uttrykte ideer er velkomne, og der disse
ideeneblir diskuterti stedetfor å bli kritisert og latterliggjort.Forsøkpå å oppnådenneatmosfærenkan ta mangepraktiske former. Lærerenkan for eksempel:
' samlenoen anonymeforslag fra elever,skrive dem på tavla og diskutere dem
o spørre en representantfra hver gruppe om å legge fram et syn som gruppen er enig
om. Løsningerblir da assosiertmed gruppenog ikke med den enkelteelev.
Mange matematikklærerehar få erfaringer med å bygge opp undervisningenrundt diskusjoner
i matematikk. De er derfor usikre på hvordan de skal organisereslike diskusjoner. Muntlig
arbeid er ofte begrensettil kortere perioder med spørsmålfra lærerenetterfulgt av korte svar fra
elevene.Elevenefår lite anledningtil å beskrive og utvikle egneideer, og når slike anledninger
byr seg,er eleveneofte mer opptatt av kvaliteten på presentasjonensin enn på innholdet i bidraget sitt. Nedenfor peker vi på noen elementerved det å bruke diskusjoni smågruppereller i
hele klassen. I
Etter at et problem eller tema har blitt introdusert,blir elevenevanligvis bedt om å arbeidei
grupper til de kan enes om et svar.Ved starten åv et nytt tema tar det oftest tid å få tak i den
sentrale informasjonen og ideene. Gruppediskusjonenekan da være fragmentariske,idet en
bruker stikkord, halve setninger,spørsmålosv. Dette er det utfurskendestadiet i diskusjonen.
Selv om argumentasjonenkan synes usammenhengendeog dårlig uttrykt når gruppene får
arbeideuforstyrret, er det her organiseringenog omformuleringen av ideer oppstår.
Iløpet av slike diskusjonerer det ofte vanskelig for lærerenå stå imot trangen til å blande seg
inn for å peke på at svaret er riktig eller galt. Men i denne fasen er det viktig å gi elevenetid.
Flere undervisningseksperimenterhar vist at klasser gSørdet klart bedre på tester når læreren
ikke for tidlig prøver å <avslutte>diskusjonenemed å peke på det riktige svareteller den riktige
måten å tenke på for eleven.Vi vil understrekeat det er vanskelig for lærerenå finne det rette
tidspunktet for å bryte inn og å vite hvor ofte slike avbruddbør komme.
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Lærerrollen i klassediskusjonerskiller seg fra den vanlige rollen i klasserommet.I diskusjonene kan lærerenarbeideslik oppstillingen nedenfor viser.
I

2

Væreen ordstyrer eller tilretteleggersom
. styrer diskusjoneneog lar alle få anledningtil å delta
. ikke avbryter eller tillater andre å avbryte en som snakker
. verdsetteralle meninger og ikke trekker fram sitt eget syn
. hjelper elevenetil å klarleggesine egneideer
Enkelte ganger væreen <utspørrer>eller <provokatør>som
introdusereren ny ide når diskusjonener laber
følger opp et synspunkt
spiller <djevelensadvokat>
fokusererpå et viktig begrep
' unngår å stille multiple, ledende,retoriske eller lukkede spørsmål som bare trenger
enkelte ord til svar
.
.
.
.

3

Ikke væreen dommer eller <vurdereu som
<interessant>eller lignende. Slikt hindrer ofte
' vurderer alle svar med (a>, <godt>>,
andre i å komme fram med alternative ideer og oppfordrer til en <ytre akseptabel>
framføing i stedetfor en utforskendedialog.

\r

Hensikten med denne lista er iL:keå vise at det alltid er upassendeå evaluereelevsvar.Vi prøver bare å peke på at dersom læreren ofte opererer på denne måten, vil diskusjonen endre
karakter, ententil en periode der lærerenblir den dominerendeparten, eller til en periode med
<spørsmålsgjetting>,der hovedvektenikke først og fremst blir lagt på en utforskende dialog,
men på ytre akseptableprestasjoner.Dersom en må evaluere,bør en gjøre det ved slutten av
diskusjonen.Det har mangegangervist segat dersomarbeidetblir avsluttetmensdiskusjonen
er i gang, argumentererog tenker elevenefremdelesnår de gåtrfratimen.
Det må understrekesat når vi her taler om diskusjoner,kan de ta mange former og ha ulike formåI. Det er for eksempelforskjell på diskusjonenemellom få eleverpå det utforskendestadiet
og diskusjonerder en skal dele eller oppsummereerfaringer med hverandrenår en har arbeidet
en stundmed for eksempelproporsjonsoppgaver.
Nedenfor peker vi på noen slike hovedformer.
I forbindelsemed arbeid med misoppfatniflgerer det spesieltviktig med diskusjonersom tar
utgangspunkti de ideeneelevenehar om det begrepetsom blir behandlet,og de løsningenede
har brukt i arbeidet med dette. Det er viktig at eleveneser at det å ha misoppfatninger ikke er
negativt. Det å bli oppmerksompå misoppfatningergir en spesiellmulighet til å diskutere
begrepene.I slike sammenhengerer det avgSørende
for lærerenå stille spørsmålsom:
Hvorfor
tror
(en
gal
du
denne
måten
løsning)
åløse oppgavenpå kan oppstå?Hvordan
'
tror du eleventenker?
. Hvordanville du hjelpe en elev som løsteoppgavenslik?
' Hvilke metoder ligner på hverandre?Hvorfor? (En kan sammenlignebåde elevsvarpå
ulike oppgaverog elevsvarpå sammeoppgave.)
. Hvilken metode er lettest å forstå?Hvorfor mener du det?
. Hvilke metoder er riktige?
Spørsmål av denne typen bør være sentrale i aktivitetene som blir presentert nedenfor og i
kapittel 3.
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7 Oppbygging av geometriskkunnskap: van Hiele-nivåer
Ekteparetvan Hiele arbeidetved en montessoriskolei Nederland. I sin forskning fokuserte de
på nivåer i geometriskeaktiviteter.Pierre van Hiele formulerte strukturenmed nivåeneog prinsippenefor hvordan eleveneutvikles med hensyntil geometrisktenkning.
Ifølge van Hiele er det slik at elevenegjennomgår fem nivåer under utviklingen av sin forståelse av geometri.Hver elev må utvikle sin tenkning fra ett nivå til det nestei rekkefølge, en kan
ikke nå opp til et bestemtnivå uten å ha gjennomgåttde tidligere nivåene.
Nivå 0: Elevengjenkjennernavn,kan sammenligneog sorteregeometriskefigurer etterutseendet
(for eksempelulike typer firkanter, vinkler, kryssendeeller parallelle linjer osv.).
Nivå 1: Eleven kan gruppere og analyseregeometriskefigurer ut fra egenskaper/delerog forhold mellom egenskaperog deler og oppdagerempirisk egenskaperog regler til en
gruppe geometriske figurer (eleven bruker bretting, måling, rutenett, gitter eller diagram).
Nivå 2: Eleven sammenlignerog settersammentidligere oppdagedeegenskaperog lager nye
regler.
Nivå 3; Eleven beviserteoremerdeduktivt og etablerersammenhengermellom nettverk av teoremer.
Nivå 4: Eleven etablerer teoremer i ulike postulatsystemerog analyserer og sammenligner
dissesystemene.
Nivåene er karakterisertved eksemplerpå dennemåten:
. På nivå 0 er objektenegeometriskefigurer.
' På nivå 1 opererereleven med objekter som er klasser av figurer, og oppdageregenskapersom tilhører disseklassene.
På
nivå 2 er det egenskapenetil klassenesom er objekter. På dette nivået foregår en
'
logisk systematisering
av disseegenskapene.
. På nivå 3 er..detsystematiseringav sammenhengersom er objekter.
' På nivå 4 er det begrunnelserfor systematiseringav sammenhengersom er objekter.
I grunnskolematematikkenutvikles de tre lavestenivåene hos elevene,og det er spesieltdisse
nivåene en må legge til rette for i undervisningen. I de tre situasjonenesom er beskrevet,er
utgangspunkteten aktivitet der elevenehar ark med ulike typer firkanter. Firkantene har ulik
orientering. Elevene må klippe ut firkantene før de kan arbeidevidere med å sortereog systematiseredem.'
Nivå 0
På nivå 0 er det de konkrete utklippede figurene som er objekter.Eleven ser og erfarer de konkrete figurene som ligger på pulten foran ham. Når eleven uttaler seg om det geometriskei
situasjonen,er det på grunnlag av dem og ikke andretenkte figurer med de sammegeometriske
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egenskapene.Eleven sortererfigurene ved å sepå dem og sammen-ligne.Når elevenskal argumenterefor hvorfor to figurer hører trl sammeklasse,tyr han til argumentersom <Kvadratene
er likefordi de ser like ut>t.
Nivå 1
På det nestenivået bevegerelevensegut over de konkrete figurene; her er objektenekategorier
for figurer som for eksempelkvadrater og rektangler.Elevenstenkning er karakterisertved at
han gjenkjenner egenskaperog det som karakterisererde ulike kategoriene.For eksempelkan
elevenha utsagnsom:
<I et kvadrat:
- er detfire sider
- er alle vinklene rette
- er alle sidenekongruenteeller like lange
- er motsattesider parallelle>t
Nivå 2
Nivå 2 er sannsynligvisdet høyestenivået en elev vil nå iløpet av grunnskoletiden.Mange elever stopperopp på nivå 1, og enkelte elever strekker segikke ut over nivå 0. På dette nivået har
eleven klart for seg hvilke nødvendige egenskapersom karakteriserer de ulike kategoriene.
Elevenstanker er strukturert ved athankan formulere logiske sammenhengermellom egenskaper og sette opp uformelle forklaringer. Eleven kan for eksempelsette opp nødvendigeegenskaperved et parallellogram og bruke disseegenskapenetil å bestemmehvilke av de andre firkantenesom tilfredsstillerdissebetingelsene,og som derfor hørertil gruppenparallellograrnselv om de til daglig betegnesmed et annet(navn))(for eksempelkvadrat).
van Hiele påpeker også at hvert nivå har sitt eget sett av symboler og sitt eget språk.En sammenheng som er korrekt på ett nivå, kan være feil på et annet nivå. Tenk for eksempelpå forholdet mellom et kvadrat og et rektangel. To personer som resonnererpå hvert sitt nivå, kan
ikke forstå hverandre.Ingen av dem kanfølge den andrestankeprosess.
Språk og språkstrukturer en kritisk faktor når elevenarbeider seg oppover i van Hiele-nivåene
- fra konkrete strukturer (nivå 0) via visuelle geometriske strukturer (nivå l-2) tll abstrakte
strukturer (nivå 3-4). van Hiele vektlegger betydningen av å bruke språket i undervisningen.
Blant annet hevder han at i mange situasjonerder elevenehar vanskeligheter,slcyldesdet at
lærerenbruker et språk som ligger på et høyere nivå enn det eleven forstår. Lærerensspråk
mangler innhold i forhold til elevensnivå.
Et viktig trekk ved van Hieles teori er at framgangftaett nivå til det neste er avhengigav
instruksjon. Erfaring med ulike typer av undervisningsoppleggpåvirker denne framgangen.
Det er ogsåmulig at visse undervisningsmetoderhindrer framgang mot nestenivå. For eksempel kan det være slik at elevenfår seg forelagt egenskaperfor rektangler og pugger dem utenat
istedenfor å oppdagedisse egenskapeneselv, eller eleven bare <kopiereD et bevis istedenfor
å utvikle det selv eller i det minste tllføre noen resonnementertil beviset. van Hiele presiserer
ogsåat det er mulig å presentereundervisningsstoffsomligger over den aktuelleelevensnivå.

72

Ifulge van Hiele er det slik at framgang fra ett nivå til det nestehar fem faser:
1)
2)
3)
4)
5)

Informasjon
Tilrettelagt orientering/instruksjon
Forklaring
Fri orientering/instruksjon
Integrasjon

Fasenekan beskrivesslik:
1) Informasjon: Eleven gjøres kjent med eller blir orientert om emnet eller temaet som han
skal arbeidemed (undersøkereksemplerog ikke-eksempler).
2) Tilrettelagt orientering/instruksjon: Eleven utfører oppgaver som involverer ulike sammenhengerinnenfor det emnet han skal arbeide med eller utvikle/utforme (bretter, måler, ser
etter symmetri).
3) Forklaring: Eleven bevisstgjøresom sammenhenger- prøver å uttrykke dem i egne ord og
lærer seg de begreper og s;rmboler som er involvert i det aktuelle emnet (utnytter ideer om
egenskaperved figurer).
4) Fri orientering/instruksjon: Ved å gtrøreflere sammensatteoppgaverlærer eleven å finne
sitt eget system i et nettverk av relasjoner (kjenne til egenskaperfor en kategori av forrner og
undersøkedisseegenskapenei forhold til en ny form, for eksempeltrapes).
5) Integrasjon: Elevene oppsummererall de har lært om emnet, for deretter å reflektere over
egne handlinger og oppnå en oversikt over det nye nettverket av sammenhengersom er tilgjengelige (oppsummeringav egenskapeneeller karakteristikaeneved en figur).

7,1 Karakteristishetrekk ved vfln Hiele-nivåene
. Nivåeneer sekvensielle.
' Hvert nivå har sitt eget språk, sett av symboler og nettverk av sammenhongor. Det som er implisitt på ett nivå, er eksplisittpå det nestenivået.
' Temaerog emner som det undervisesi over det nivået eleveneer på, kan bli reduserttil
elevenesnivå.
Framgang
fra ett nivå til det nesteer mer avhengigav gjennomført undervisning eller
'
tilrettelagte instruksjoner enn av alder og biologisk modenhet.
. Elevenegjennorngårflere ulike faserpå veien fra ett nivå til det neste.
I forhold til Piagets biologiske aldersrelaterteteori for kognitiv utvikling bygger van Hieles
teori på relevant instruksjon. Eleven kan ikke tilegne seg innsikt på et visst kognitivt nivå uten
at underliggendenivåer er forstått. Det blir derfor viktig for lærerenå planleggeundervisningen
i geometri på en slik måte at en legger til rette for aktiviteter på ulike nivåer, siden elevenei
klassenrepresentererulike nivåer.
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8 Undervisningsaktiviteter
Dette kapittelet inneholder en del aktiviteter som er rettet mot de problemenesom er tatt opp i
del 1 av heftet. Hver aktivitet må ses på som en id6 for videre utarbeiding og er ikke ment
å være et fullstendig opplegg.Vi har forsøkt å gå noe i dybden på de ulike aktivitetenei stedet
for å forsøke å dekke alle temaer som kan trekkes fram i seometri.

8.1 A beskriveog kommuniseregeometriskeobjekter
8.1.1 Firkanter - ungdomstrinnet
Felles for disse aktivitetene er at elevenekan arbeidemed dem på ulike nivåer, og at de er lagt
til rette slik at elevenekan utvikle sin forståelseav geometri.
I aktivitetenemå elevenefå mulighet til å
- først sorterepå grunnlag av det en kan se (Hva ser ut ttl ilhøre sammen?)
- analysereog lage enkle reglerom generellefelles trekk
- setteopp regler som entydig beskriver objektet en arbeidermed
- formulere sammenhengerog utvikle systemer
Under aktivitetene er det viktig at elevene hele tiden får anledning til å uttrykke sine ideer
verbalt, at de får fortelle om og beskrivedet de ser og finner ut. En annenmulighet er at elevene
skriver ned disse sammenhengene.
Elevenemå få bruke språkettil å fortelle og forklare.
Målet med disse aktivitetene er å legge til rette for undervisning der elevenekan utvikle sin
geometrisketenkning, og der de kan utvikle et redskapfor å argumenterefor og analyseregeometriske sammenhenger.
Elevenevil også få kjennskaptil egenskaperved ulike geometriske
figurer - ulike firkanter.
Aktivitetene er tidkrevendeog må gilover flere undervisningstimer(alle matematikktimenei to
uker). Ønskeren å utvikle tenkningpå nivå I og2 hos elevene,må de få tid til å utvikle seg.Da
må en legge til rette for situasjoneri klasserommetder elever undersøkersammenhengerog
verbalisererdem. Dette kan ikke påskyndesav læreren,men det er lærerensom legger til rette
for elevenesutvikling gjennom valg av undervisningsaktiviteter.
Aktivitet 1
Elevene får utdelt ark som det er tegnet mange ulike firkanter på (se vedlegg). Læreren kan
legge til eller fierne figurer. Det er viktig at det er mange av hver type, og at de har ulik størrelse og orientering. I dettetilfellet er det tegnetulike kvadrater,rektangler,trapeser,parallellogrammer og <drager>.Elevene kjenner begrepenekvadrat og rektangel fra undervisningenpå
barneskolen,men de vil ofte bedømmefigurene på dette grunnlaget:
- Dette er et rektangel fordi det ser ut som et rektangel.
- Dette er et rektangel fordi to sider er lengre.
Hensikten med aktiviteten er å få elevenetil å tenke på og arbeidemed figurenes egenskaperi
stedetfor å bedømmedem visuelt. Samtidigønskeren å hjelpe elevenetil å skille mellom hva
ulike egenskaperbetyr rent matematisk.
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Elevene blir bedt om å klippe ut og sortere firkantene. De vil ha ulike strategier for h gtrøre
dette. Noen vil sortere figurene i hauger, slik at figurer som ligner på hverandre,kommer i
sammehaug. Dette er elever som vil få flere grupper av figurer. Kanskje vet eleveneat en av
haugene er kvadrater og en annen er rektangler, uten at de kan forklare nærrnerehvorfor.
Eleveneargumenterermed at figurene ligner på hverandre,derfor hører de til sammegruppe.
Enkelte elever vil sorterei kvadrater,rektangler og resten.Også disse elevenebruker en form
for visuell bedømming og sorterer ut figurer som ligner på hverandre.Enkelte elever bruker
egenskaperved figurene for å skille mellom dem og sorteredem i grupper.Noen elever sorterer i to hauger:figurer med rette vinkler og figurer som ikke har rette vinkler. En kan ogsåfinne
elever som sortererfigurene i grupper etter hvor mangeparallelle sider figurene har. Disse elevene vil sorterekvadraterog rektangler i sammebunke.
Det må stilles krav til at eleveneskal forklare hvorfor de har sortert i de gruppenede har valgt.
Elevenebør skrive ned argumentenesine først. Siden kan en gå gjennom de ulike grupperingene i plenum i klassen.Det vil være en fordel å ha kopiert figurene over på overheadtransparenter slik at elevenekan vise fram for de andre i klassenhvilke figurer som de mener hører
sammen,og forklare hvorfor de mener at disse utgSøren gruppe.
Det er en fordel for eleveneom de arbeideri par i denne økta.Dahar en noen å diskuteremed
ogprøve ut formuleringer på, ved siden av at det er enklere å stå foran klassenog forklare hvorfor en har valgt den aktuelle grupperingen.
Det er viktig at en har et åpentog inkluderendeklima i klassen.Lærerenbør ogsågjøre det klart
for eleveneat en kan grupperefirkantene på ulike måter,og at en ønsker ilfafuarnflest mulig av
dissemåtene.Da unngår en at en gruppering får merkelappen<korrekt>)og en annenblir <feil>.
Aktivitet 2
Klassediskusjon:Hvilken inndeling er hensiktsmessig?Hvordan kan vi beskrive firkantene
som hører til dennegruppen, slik at vi beskriver dem best mulig?
Elevenehar en tendenstil å ramseopp flest mulig egenskaper.Dette kan en godt oppmuntretil.
Det vil være en fordel om eleveneformulerer disselistene skriftlig. Etter hvert vil enkeltelever
oppdage at noen egenskaperkjennetegnerflere grupper. For eksempelvil både kvadrater og
rektangler ha to og to parallelle sider og bare rette vinkler. Ogsåparallellogrammethar to og to
parallellesider.
Stiller enkelteleverspørsmål som <Du lærer, er kvadratet et parallellogram?>t,bøt en skrive
dissespørsmålenepåtavla slik at en kan undersøkedettenærmereseinere.Slike spørsmåloppmuntrer elevenetil å være analytiskenår de undersøkerfigurene.
En viktig side ved denneaktiviteten er å få elevenetil å formulere disseegenskapeneslik at de
er egenskapersom gjelder alle kvadrater,alle rektangler osv. Noen elever vil formulere egenskapersom ikke er korrekte, eller som bare er delvis korrekte fordi de gjelder spesialtilfeller.
Det er derfor viktig at en har en felles diskusjoni klassenom hvilke egenskaperulike grupper
av firkanter har, og hvilke egenskapersom gjelder alle figurer som hører tll gruppen.
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Aktivitet 3
Eleveneundersøker:Du har en venn som er syk, og som ikke har vært på skolen.Han ringer til
deg for å spørceom hva dere har arbeidet med på skolen. Du skal forklare hva et kvadrat er.
Hvordan kan du forklare det slik athanikke kan forveksle kvadratet med en annenfigur, samtidig
som du nevner så fa egenskapersom mulig? Hvor mange egenskapermå du oppgi? Etter at elevenehar arbeidetmed å finrie ut av dettei små gruppeybør en diskutereoppgaveni fellesskap.
Aktivitet 4
Vi undersøkerhvilke figurer som er undergrupperav andre figurer. Har elever stilt spørsmåltil
dette tidligere i perioden, bruker en disse spørsmålene.Hvis dette ikke er tilfellet, kan læreren
stille spørsmåltil klassen.Aktuelle spørsmålkan være:
. Kan rektangeletvære et parallellogram?
. Er rektangeletet kvadrat?
. Kan kvadratetvære et rektangel?
For å besvaredette spørsmåletmå en bruke figurenes egenskaperog se hvilke som utelukker
hverandre,og hvilke som kan tilfredsstille kravene til en annen gruppe. Noen elever vil ikke
makte å gjennomføre analyserpå et slik nivå. De vil argumenterepå det nivået de er på, og en
kan finne elevsvar som <Nei, rektangeleter ikke et parallellogram fordi parallellogrammet er
skievt>.Noen få elevervil klare illage et hierarki over figurene, der de serhvilke figurer som er
spesialtilfeller av andre figurer, men dette krever tenkning ph ethøyere nivå enn det de fleste
eleveneer på.
Ønsker en å gjennomføreaktiviteten på mellomtrinnet, kan en tenke segat en i utgangspunktet
arbeidermed færre grupper av figurer, og at en dropper aktivitet 4.
8.1.2 Skjulte objekter
Hvordan kommuniserervi at et geometriskobjekt er en terning eller en trekant? Svært ofte vil
vi vise til en figur eller en tegning.Det kan imidlertid værenyttig il prøveå beskrivegeometriske objekter uten at vi kan refereredirekte til en billedlig framstilling. Da tvinges vi til å tenke
over hvilke egenskaperobjektet haE og hvordan vi kan kommuniseredisseegenskapene.
En rekke aktiviteter kan knyttes til slike beskrivelser,for eksempelat vi skal beskrive et geometrisk objekt ((overtelefonen>til en annenperson.Vi skal her ta for oss en aktivitet som kan
gjennomføresi klasserommet.
Aktivitet 5: Kjennetegn ved romlegemer
Utstyr
En lukket pappeskesom har hull på hver side slik at en kan stikke inn hendenefra hver sin side
for å føle på objekteri esken.
Legemer til å putte inn i eskenkan være kule(ball), terning, tetraederlpyramide,sylinder, ulike
typer av prismer osv.
En elev har som oppgaveåføle på et legemei esken.De andreelevenei klassenstiller spørsmål
etter tur. Eleven som har hendenei esken, skal forsøke å svarepå spørsmålene.Klarer de da
å komme fram til hva slagslegemedet er? Den elevensom stiller spørsmålet,børfh sjansentil
å gjette først. Deretter kan turen gå til andre som måtte ha ideer.
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Mer kompliserte legemer kan brukes, for eksempelpolyedre som terning, prisme, pyramide,
tetraedeqoktaeder.Denne aktiviteten kan kombineresmed at elevenelager modeller av disse
legemene.
Det skulle være klart at det kan være mange varianter av denne aktiviteten. Det er ingenting i
veien for at en for eksempelkan bruke <todimensjonalelegemer>som trekanter,firkant., oirr.
i esken.

8.2 Thngrøm
Tangramer et gammeltpuslespill,meduklarehistoriskerøtter.Den tidligstekjentekinesiske
bokaom tangramer datert1813,menpuslespillet
er nok myeeldreenndet.Her er detmange
teorier,menvi kanregnemedat detseineststammerfra l7}}-tallet. Opphavettil ordettangram
er ogsåuklar.Tangrambestårav sju brikker somtil sammen$zllerut et kvadrat:

Figur 1: Illustrasjonav et tangram

En kan fåkjøpt tangrambrikker,
men det er megetenkelt ålage et sett selv.Det bør væreljtt
tykkelsepå denpappenen bruker.Tangrambrikker
kan en ogsålageav resterav finerplater.
På 1800talletble det stor interessefor tangrami Europaog Amerika,sikkertpå grunn av at
handelsforbindelsene
med Kina ble åpnet.Her bør det nevnesat i 1903skrevamerikaneren
SamLoyden<historie>>
om tangram-TheEighthBookOfTan.Denneboka- somegentligvar
fritt oppspinnnår det gjaldt de historiskehendelsene
- inneholdtover600 mønstresomkunne
legges.
Detteer kanskjedenvanligstebrukenav tangram:En fiir oppgitten figur uten at en serhvordan brikkeneer lagt. Så skal en finne fram til hvordanen kan leggealle sju (l) brikkenefor
å dannefiguren.(Det er en av detradisjonelletangramreglene
at allesju brikkeneskalbrukes.)
Aktiviteterkanvære:
' Prøvå finne på figurerved å brukealle brikkene(debør rignepå noe).
ved å sehvor langtid enbrukerpå å lageenbesterntfigur.
' En kan lagekonkurranser
. Prøvom detkan finnesflere løsningertil en figur.
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Det er ikke vanskelig å finne tangramfigurer.I litteraturlista er det en oversikt over noen bøker
som inneholder eksemplerpå tangramfigurer.

Figur2: Eksempel
på omformet
tangramfigur
Her skal vi imidlertid fokuserepå et annetaspekt,nemlig hvordan tangrambrikkenekan brukes
i geometriundervisningen.
Det er særligarealog forhold som vil være sentraletemaer.I disse
aktivitetene vil vi ikke nødvendigvis bruke alle brikkene for å danne figurer. Vi kan gjøre
mange beregningernår det gjelder tangrambrikkene,men et aspekt som er viktig når vi arbeider med yngre elever,er at vi kan arbeidemed begrepeneuten beregningereller måI. La oss
imidlertid først sepå noen mål og beregningersom gjelderbrikkene.
Vi ser at brikkene består av fem trekanter,ett kvadrat og ett parallellogram.Alle trekanteneer
45-9045, og vinklene i parallellogrammeter 45-13545-135. Det er ogsåklart at12 spiller
en stor rolle når det gjelder figurenesdimensjoner(hvis vi for eksempelregnermed at lengden
i kvadratet: I lengdeenhet).
La ossta utgangspunkti atarealetavkvadrateter 1 arealenhet.
Noen betraktningerom areal:
.
.
.
.
.

Hva er arealetav den størstetrekanten?
Hva er arealetav den mellomste trekanten?
Hva er arealetav den minste trekanten?
Hva er arealet av kvadratet?
Hva er arealetav parallellogrammet?

For eksempelkan vi resonnereslik: De to størstetrekanteneer like store og utgør til sammen
halvparten av kvadratet.Altså har de hver arealet 1/+.Hvis en vil unngå å bruke brøk, kan en ta
utgangspunkti at arealetav kvadrateter 16 (sidekant4).
Svarenepå disse spørsmåleneer uttrykt ved enkle brøker, men som nermt kan vi også knytte
aktiviteter til dette som ikke bygger på beregninger.Slike aktiviteter er for eksempeldirekte
sammenligningav arealer.Ved å legge brikkene på hverandrefinner vi:
De to minste trekantenehar til sammensammeareal som kvadratet,og dette er også arealetav
parallellogrammet.Altså har kvadratet og parallellogrammet sammeareal. Igjen ved å kombinere de to minste trekantenefinner vi at de til sammenhar sammeareal som den mellomstetrekanten..Detteer nok den viktieste bruken av tansrambrikkene.
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Aktivitet 6
Ta for deget kvadratsomhar areallik halvpartenav arealettilkvadratetsombestårav alletangrambrikkene(sefigur 1 side77).
(Merknad:Sidekanten
i dettekvadratetskal væreiforhotdet 1 e 0,71)tit sidekanteni kvadvz
ratetmedalle tangrambrikkene.)
Dekk dettekvadratetmedfor eksempel:
. to tangrambrikker
. fire tangrambrikker
. fem tangrambrikker
Det er mangemulige aktivitetersom kan utføresmed tangrambrikkene.
De er kanskjemest
aktuellenår det gjelderden grunnleggende
begrepsdannelsen.
For eksempelkan vi utforske
figurersform og se hvordanen trekant(eller andrefigurer) kan værebygå opp av andretrekantereller figurer.(Vi kan for eksempelundersøke
hvor mangemåtervi kan dekkeen av de
størstetrekantene
medandretangrambrikker
på.)
Mer avansertbruk knytter segtil arealberegninger.
Vi kan stille spørsmålet:
På hvor mange
måterkandu lagetrekantersomhar'arcalLy t Ogsai detteeksempelet
er
det
rimelig å tegne
f
opp figureneslik at aktivitetenblir å leggebiikker som dekker- som i eksempelet-wenfor.
Dettekan en gjøreslik at detikke er nødvendigå brukeet uttrykk eller en formeffor å beregne
arealet.Gjennomaktivitetenefår elevenekjennskaptil arealbegrepet.
Aktivtet 7
Lag en femkantsom er kongruenttil femkantennedenfor.Finn et uttrykk for arealettil den
figurendu har funnet.

Figur3: Eksempel
på omformettangramfigur
For eldre elever er det selvfølgelig mange andre typer av aktiviteter som kan være aktuelle. En
utvidelse vil for eksempelvære å stille spørsmålhvor det kanskje ikke er mulig å lage en figur:
. Er det mulig ålage et parallellogrammed areal].?
r
. Er det mulig ålage en trekant med areal
]?
osv.
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8.3 Geobrett
Et geobretter en treplate med spiker, slik det er vist på figuren.

Figur 4: Illustrasjonavet geobrett
Avstandenemellom spikrenei alle radene(bådepå langs og på tvers) er like. De skal danneet
kvadratisk mønster.Geobrettkan ha ulike størrelser"men for de fleste formål er det tilstrekkelig med et brett som har 5 x 5 spikrer. Områder og figurer lages (markeres)ved at en strekker
strikker (gjerne fargede)mellom spikrene.Det skal ikke være strekerpå brettet. Derfor bør en
bruke en mal når en spikrer, og en slik mal er tegneti vedlegg 1. Det finnes geobretti salg,men
det er enkelt å lage brett som er fullt brukbare.
Et geobrettkan brukes til en rekke aktiviteter i geometri og enheter.Primæremål med å bruke
brettet er å dannebegreperog å gjennomføregeometriskeresonnementer.I tilknytning til geobrettet kan en ogsåtegnepå papir med punkter (prikkpapir). I vedleggbakersti heftet finnes en
kopieringsoriginal for å lage slike ark.
8.3.1 Fri eksperimenteringpå brettet
Elevenemå bli kjent med brettet og noen av egenskapene.De kan finne fram til forskjellige former på figurer. Det er mulig åtavare på de figurene som en kommer fram til, ved å tegne dem
på prikkpapir. En aktivitet som gjerne kan gjøres innledningsvis, er å telle opp antall sider og
hjørner på de figurene som en lager.
8.3.2 Rektangler (kvadrater) og trekanter
Figurer som en snart kommer i kontakt med på brettet, er kvadrater og trekanter.Kvadrateneer
' vel de enkleste.Det gjelder særligdem som har sideneparallellemed kantenepå brettet.

Figur 5: Eksempel på geobrett med firkanter med sidekanter parallelle med kantene på brettet
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Aktivitet 8
. Hvilke størrelserkan en finne på slike kvadrater?
' Hvor mangekvadratermed sidekant2 (2 x 2-kvadrater)kan en finne på brettet?
Ved disse og tilsvarende aktiviteter kan en eksperimenteremed kvadrater av ulik størrelse.
Videre kan en la elever arbeide med større geobrett (priklpapir) og så stille dem noen av de
samme spørsmålene,for eksempelhvor mange 3 x 3-kvadrater en kan finne på et 7 x 7-geobrett.
Det er ogsåandrekvadrateren kan komme i kontakt med. På figuren nedenfor er det tegnet inn
noen andrekvadratiskefisurer.

Figur 6: Eksempelpå geobrettmed firkanter der sidekantene
ikke er parallellemed kantenepå brettet

Aktivitet 9
Hvordankan en avgtrøre
om detteer kvadrater?Geobretter velegnetfor å kommeframtil arealet av ulike kvadrater.Vi kanta utgangspunkt
i <standardkvadratet)),
somvi sierhar areallik I
(arealenhet).
Hva blir da arealetav kvadratene
i figurenovenfor?
' En utfordrendeoppgavekanværeålageet kvadratmedliten (minst)størrelse.Kan vi
for eksempellageet kvadratmedareallik enheten?

Figur 7: Eksempel på geobrett der en kan utforske areal og omkrets

Forsøkå finne et uttrykk for arealetav kvadratet som framkommer på figuren ovenfor.
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Det er klart at vi kan lage mange rektangler på geobrettet.Areal og omkrets er begreper som
kan utforskes. For eksempel,på hvor mange måter kan vi lage rektangler som har arealhk 4
enheter?På hvor mangemåter kan vi lage rektangler som har areallik 6 enheter?Merk at vi her
omtaler kvadrater (også)som rektangler.

på utforskingsoppgave
Figur8: Eksempel
Disse aktivitetenekan bygge opp elevenesbegreperom figurers form og areal.Tilsvarendekan
vi ha aktiviteter om omkrets. Hva er for eksempelomkretsentil rektanglenesom er vist ovenfor?
Aktivitet 10
De sammeaktivitetenekan vi oesåbruke for trekanter:

A

B

Kan du lage en trekant med areal 3 enheter?En trekant med omkrets på 12 enheter?Og så
videre.
. Hvilken av trekanteneA og B i figur 9 er størst?
. Hvilken av trekantenei C er størst?
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S33 Å resonnerepå geobrettet
Geobrettetegner seg svært godt til å gjennomføreresonnementerom areal og omkrets.Å finne
fram til like store arealerkan være en interessantaktivitet.
Aktivitet 11
Vis at arealetav de to minste kvadrateneer lik arealetav det storekvadratet.

oa

oo

Figur 10:Eksempelpå utforskingpå geobrett

Aktivitet 12
Ogsåandresammenhenger
kanutforskes.For eksempelkanPytagoras'setningfinnesi figuren
nedenfor.

c

a

b
a

Figur11:Geobrett
brukt til å bevise
Pytagoras'setning
La a, b og c være som på figuren:
ø : avstandenmellom to <spikrer) (: 1 lengdeenhet)
b: ( 3a )
c er diagonaleni rektangeletmed sidekantera og b.
Sidekanteni det ytterste kvadrateter (a r b), arealeter derfor (a + b)'z.Arealetav trekantenmed
sidera, b og c er rlz ab.Arealet av det minstekvadrateti midten er (b - a)2.Yedå sepå arealene
kan vi da setteopp:
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c2: (a + b)' - 4 rlz ab
c': (b - a)' + 4 rlz ab
Vi legger sarnmenog får:
2 c':

( a +b )2 + (b-a)':2a2+2b'

a lt s å c , :

a'+ b,

Det kan lagesen rekke irregulærefigurer på breffet, der en kan beregnearealog omkrets.Andre
sammenhengerkan også utforskes. I Boken om gometri på ett brride (Dunkels 1983) kan en
finne noen flere gode utforskingsoppgaver.

8.4 Picksformel
Er det mulig å finne en sammenheng
mellom arealav en geobrettfigursom en funksjonav
antallgitterpunkterpå omkretsenog antall gitterpunktersomer inne i figuren?Det er faktisk
- som egentliger ganskebemerkelsesverdig.
en slik sammenheng
Det kan leggestil rettefor
eksperimentering
for å finne dennesammenhengen
medenklemidler.
Aktivitet 13
Utstyr somtrengs,er geobrettellerprikkpapir.(Kopieringsoriginal
for prikkpapirfinnesi vedlegget.)Eksemplerpå arealav geobrettfigurer:

Begge figurene har fem punkter på randenog tre indre punkter. Kan du beregnearealetav disse
to figurene på tradisjonell måte?For å utforske sammenhengerkan vi bruke følgendetabell:
Indre punkter
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Punkter på
randen

Areal

. Lag en serie geobrettfigurer som alle har samme antall punkter på randen, men forskjellig antall indre punkter. Lag tabell over det du finner.
. Hvordan endrer arcaletsegnår du øker antallet indre punkter med ett?
. Lag en serie geobrettfigurer som alle har samme antall indre punkter, men forskjellig
antall punkter på randen.Lag tabell over det du finner.
. Hvordan endrer arealetsegnår du øker antallet punkter på randenmed ett?
Kan dupå dettegrunnlagetkommeframtil en sammenheng(regel)for arealetav en geobretffigur?
Picks regel er følgende:
La A bety arealet,i antallet indre punkter og r antallet punkter på randen.Da er:
A :i r r l 2- l

8.5 Mønstre
Gjennom arbeid med å undersøke og å lage mønstre kan elevene få praktisk erfaring med
begreper som speiling, parallellforskyving og rotasjon. Også dette er aktiviteter som krever at
elevenefår bruke en del tid. Aktivitetene nedenforkan gjennomføresi matematikktimene,eller
de kan for eksempelvære en del av et temaarbeidder matematikk og kunst og håndverk er to av
fagene som omfattes av arbeidet.
Mldt forut

Ylt Dc he bordcn holt ncd. foftrcttor

mtnttGrmollvGt

holc tldon.

Figur 12:Eksempelpå mønster

8.5.1 Å undersøkemønstre
I denneaktiviteten er det fint å ta utgangspunkti et lokalt mønsteq for eksempelet vevd bånd
til en lokal bunad"et mønsteri en genser,en bord (frise) på en husfasadeeller lignende.La eleveneundersøkegjenstandeneller et bilde av gjenstanden.De må gjerne bruke et lite lommespeil
eller en speilograf. Det er viktig at elevenebeskriver det de observerer,med ord. Dette kan
gjerne værehverdagsligi første omgang,slik som at <denneer snuddrundt, og seineresåkommer den om igjeu. Dersom elevene undersøker ulike mønstre, kan en også be dem om
å beskrivemønsteretde undersøker,for andrei klassen.Gjennom disseaktivitetenefår elevene
etter hvert behov for å uttrykke segmer presist enn de kan gjennom hverdagsspråket,og en,kan
introduserede matematiskebegrepene.

85

Med eldre elever, som allerede kjenner til de matematiskebegrepene,kan en undersøkeog
beskrivemønstregjennom å bruke de korrekte matematisketermene.
S.5.2 Å tegne og konstruere mønstre
Elevenepå ungdomstrinnetskal i kunst- og håndverksfagetlærenoe om arkitektur. Har en bygninger i nærmiljøet med særpregedemønstrepå fasaden,kan det å beskrive disse være en fin
aktivitet som favner mål i læreplanenbåde i matematikk og i kunst og håndverk. Elevene kan
også forsøke å tegnemønstreneselv for å presenteredem for andre.Elever på ungdomstrinnet
kan forsøkeå konstrueremønstrenefor å lage en mal som er helt nøyaktig. For å få til dette må
de først analyserefiguren for å se hvorledes en lager mønsteretgjennom å speile, rotere og
parallellforskyve.
S.53 Å lage egnemønstre
Båndmønstremedpapir, sal<sog lim
En kan lage egnemønstreved hjelp av ulike hjelpemidler.Det enklesteer å lagebånd-mønstre
der mønsteretbestår av fargerike trekanter og firkanter som gjentas i borden. Elevenekan for
eksempelgå sammeni grupper og bruke tangramfigurenesom utgangspunkt.De vil ha behov
for flere eksemplarerav hver figur. Disse figurene må lages slik at de er kongruentemed tangrambrikkene, og gjerne slik at de har farger som gjør det enkelt å se mønsteret.Om elevene
har tangrambrikker i kartong eller tre, kan de bruke disse som mal for ålage flere figurer i for
eksempelfarget papir eller tynn papp. Figurenekan siden limes opp på gråpapir.
Putemønstremedpapir, blyant og speil
Elevenekan også lage mønstresom brukes som en del av et annetprodukt. Et eksempelpå
dette er å lage mønster til dekor på en pute. Elevene må først lage noe som kan brukes som
utgangspunktfor mønsteret,en rapport.Om en lager en krusedull,noen fine svingermed blyanten eller en mer stilistisk tegning, kan en siden bruke speil til å gjenta denne figuren og
undersøkehvorledesen kan lageet pent mønster.Speiletkan settesved sidenav den førsterapporten,og en kan se hvorledesdet tar segut når en dreier litt på speilet.Eller en kan settespeilet i figuren og undersøkehvorledesutgangspunktetendrer karakter når en vrir og vender på
speilet.Når elevenhar funnet fram til en figur han liker, skal den brukes til å lage et passende
mønstertil puten. Mønsteretkan speiles,parallellforskyveseller dreiesi forhold til utgangspunktet. Eleven kan enten lage en bord som løper rundt puten, eller noe som går over den.
Borden kan ha form som en sirkel, eller den kan ha andreformer dersomelevenforetrekker det.
Når eleven er ferdig med å konstrueremønsteret,overfører han det til stoff ved hjelp av karbonpapir. Så kan elevenentenbroderemønsteretpå puten eller male det med tekstilfarger.

8.6 Programvørefor geometri
En figur eller konstruksjonpå dataskjermengir andremuligheter enn figurer og konstruksjoner
på papir.På et ark kan vi tegneskissereller utførekonstruksjonermed passerog linjal. Med et
egnet dataprogramblir datatnaskinenet tegne- og konstruksjonsredskapder vi har en rekke
muligheter, for eksempeltil å manipulere figurer eller lagre en konstruksjon.
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Logovar et av de første(pedagogiske,,
programmene
som var lagetfor tegningpå
skjerm.Detvar enkeltå framstille
figurer,somkunneværekompliserte
å konstruere
med
passerog linjal.Styrkenved Logovar at en tegnetfigurervedå kommandere
en litentrekant((skilpadde")
på skjermen,
somså etterlotseget (spor>.Detteskulleogsåviseseg
å væreen av svakhetene
- denneformenfor geometri
var så ulikdengeometrien
en fikk
frammedpasserog linjal,at Logoetterhvefiblemindreaktuelli undervisningen.
Detskal
imidlertid
ikkeunderslås
at Logokunnegi et bragrunnlagtorå gjøregeometriske
oppdagelser.Denenkleste
var kanskjedetå få tegneten likesidet
(likevinklet)
trekant.
Kommandoen
for dettevarav formen:
gjenta3 ganger
fram"sidelengde"
drei"vinkel"
Hvorstorskal"vinkel"være?Svareter ikke60 grader,men120grader(= 360/3).Vi må
dreieden ytre vinkelen.Kommandoen
ovenforvar ogsåden kommandoen
en kunne
bruke- medvisseopplagtemodifikasjoner
- forå tegneregulære
mangekanter.
En rekke
overveielser
om vinklerkunnepå dennemåtenknyttestil de figurenesom kom fram.
Kommandoen
viserogsåat sirkelenkan betraktes
som en grensefor mangekanter,
for
eksempel
vil en 360-kant
se ut somen sirkel,
Det har i seineretid blitt utviklet en rekke programmeri såkaltdynamisk geometri.Med <dynamisk> forstår vi en geometri der vi kan manipulere figurer som er konstruert.
To slike programmer brukes mye i undervisningen- Cabri geometri og Geometer'sSketchpad
(GSP). Programmenefinnes både for PC og Mac. Programmenehar mange felles trekk, åg i
denne sammenhengenvil vi behandle dem under ett. Versjoner for utprøving (såkalte deÅoversjoner) kan lastes ned fra Internett. Ved å bruke en demo-versjon kan en som regel ikke
lagre figurer eller skrive ut, men å bruke dem gir en god mulighet til h gøre segkjent med programmene.Til slutt i dette avsnittet er det nærmerebeskrevethvordan en kan laste ned disse
progralnmene.
I både Cabri og Geometer'sSketchpadkan en tegne med pekeredskap(mus) og konstruereut
fra menyer, der en kan velge mellom de vanligste konstruksjonene,som for eksempelå finne
midtpunktet på et linjestykke. Vi har mulighet til å gjennomførede sammekonstruksjonenepå
dataskjermensom vi kan gjøre med passerog linjal.
8.6.1 Beskrivelse av noen aktiviteter som kan utføres ved hjelp av geometriprogrammer
I denneframstillingenvil vi konsentrereoss om noen muligheteri Cabri og GSP.Beggedisse
programmene gir omfattende muligheter for konstruksjoner og geometriske eksperimenter.
Mange av oppgavenei testenekan utforskes med disseprogrammene.Vi skal her bare omtale
noen få muligheter.Vi vil ikke gå inn på de konkrete kommandoenefor ilttføre operasjonene,
men gi en framstilling som forhåpentligvis er tilstrekkelig for å gjennomføreen konstruksjon.
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Speiling, symmetri
Vi så at mange av elevenehadde problemer med å speile en F om en linje. Det var en tydelig
usikkerhet, spesieltnår figurene eller linjene som skulle speiles,ikke var parallelle med speilingslinjen. Cabri og GSP kan utføre slike operasjonerdirekte.
.
.
.
.

På skjermentegner elevenen F som bestårav linjestykker.
Eleven tegner en linje som skal være speilingslinjen (kan ogsåvære et linjestykke).
En av delene(linjestykkene) i F-en markeres.
Fra menyen velges speiling (refleksjon), en peker på det markerte linjestykket (valg
blir bekreftet av en melding på skjermen),en peker så på speilingslinjen og får bekreftet valg. Speilbildet av det markerte linjestykket tegnesav programmet.

En kan også speile mer kompliserte og sammensattefigurer, men for å se hvordan speilingsoperasjonenutføres,bør en ta en figur del for del. Dette gir en bedre følelse av selve operasjonen. Speiling av mer kompliserte figurer kan være neste skritt. Elevene kan gjøre dette i
grupper foran datamaskinen.Dette er en aktivitet som egnersegbedre for gruppearbeidenn for
individuelt arbeid.
Programmene har også muligheter for rotasjon og parallellforskyving (translasjon). Framgangsmåteneblir noe annerledesenn for speiling. Dette kan være et godt utgangspunktfor en
diskusjon. Hva betyr for eksempelparallellforskyving? Vi kan ikke parallellforskyve om en
linje, men vi må gi en retning og en lengde - altså det som kalles <vekton>i programmene.
Punkt 2 ovenfor blir da å teene en vektor.
La eleveneutforske og eksperimenteremed speiling, parallellforskyving, rotasjon og avbildninger sammensattav disse.
Et annet område der disse programmene egner seg godt, er når vi vil måle, for eksempel
omkrets og areal av figurer eller områder. Omkrets og areal er funksjoner som er innebygd i
programmene.Vi kan derfor utforske hvordan for eksempelomkrets og areal forandrer segnår
en figur forandres.
Omlcretsog areal
Mange eleverhar vanskermed å skille mellom omkretsog areal.Dette viser ogsåinternasjonale undersøkelser.De programmenesom vi omtaler her, gir gode muligheter for elevenetil
å eksperimenteremed omkrets og areal til områder.
Aktivitet 14
Vi kan for eksempeltegne et kvadrat (regulærmangekant)i Cabri. Deretter kan vi velge fra en
meny og få fram omkretsentil figuren og arealettil figuren. Vi kan få dem fram som benevnte
tall på skjermen. Yrbør samtidig skrive inn forklarende tekst i tilknytning til de tallene som
framkommer,for eksempel:<Omkrets: )) og <Areal:>>
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å

Areal = 26.89 cml
Omkrets= 20.74 cm

Figur 13:Eksempelpå skjermbildefra Cabri

vi kan så<dynamisk>forandrestørrelsenpåkvadratet(for eksempel
ved å dra i et hjørne)og
observere
hvordanbådeomkretsenog arealetforandrer
verdi.Elevenekandiskuterehvasomer
sammenhengen
mellomdeto tallene.
Aktivitet 15
Hvordanforandrerdet enetallet seg
for eksempelomlcretsen)
i
til det andre?Her kan
det værenyttig for eleveneå ha en lommeregnertilgjengetig,forhold
stit at ikke regnearbeioet
blir
uoverkommelig.
Når det gielderomkretsog arealav sirkel (oppgave5 og 6 for
9. klasse),kan sammenhenger
ogsåutforskes'Elevenekantegneto sirklerrorn.t <kopGt>på
denmåtenat radieni deneneer
diametereni denandre.Når de forandrerstørrelsen
på denenesirkelen,forandrerde ogsåden
andre'ved at omkretsog diametertil beggesirklenetlir vist på
skjermen,
kanelevene
utforske
sammenhengen.
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Omkretslhen sirkel=ltl"02 cm
Areal liten sirkel=l5.65 cm"

Omkretsstorsirkel=Z$,04cm
Arealstorsirkel=62.58cmz

på skjermbilde
Figur14:Eksempel
fra Cabri
Slik det går fram av disseeksemplene,er det lagt inn dimensjoner(mål) på skjermen.Det er
ikke alltid like lett åfi.afram(pene) tall som måltall på figurene.Dette kan vi imidlertid gjøre
lettereved å hentefram et koordinatsystemsom er lagt inn.
Koordinatsystem
Vi kan enkelt hente fram et koordinatsystemved å velge fra menyen.Koordinatsystemeti Cabri
har enhetermed lengde<1> (tilnærmetlik 1 cm) som normaloppsett(vi har mulighetertil å forOppgaversom
andredetteoppsettet).Det er så mulig å tegnefigurer inn i koordinatsystemet.
kan utforskesved bruk av koordinatsystem,er for eksempeloppgavene11 og 12 for 9. klasse.
8.6.2 Bruk av dynamiske geometriprogrammer
En interessantegenskaper at en kan (dynamisk) forandre figurer ved å trekke i deler av dem,
for eksempeltrekke i et hjørne i en trekant. Har en derfor definert linjer eller lignende som bygger på (er koplet til) den figuren som deformeres,vil en kunne se hvordan egenskaperforandres
eller er stabile.Et vanlig slikt eksempeler å se på medianenei en trekant.De serut til å skjære
hverandrei ett punkt, og en kan observerehvordan denne egenskapener konstant,når en forandrer trekantensform.

90

Figur 15:Eksempelpå skjermbildefra Cabri

Aktivitet 16
Gjør tilsvarende for de tre høydenei en trekant. Hva ser du? Gjør det samme for de tre midtnormalene i en trekant. Hva ser du? (Både høyder og midtnormaler er enkelt å konstruere i
Cabri.)
Dynamiske geometriprogrammerer derfor godt egnet til eksperimenteringog utforsking. En
fordel er at elever kan arbeidei grupper.De kan diskutere forhold som de ser på skjermen.En
aktivitet der elevenekan eksperimentere,er for eksempelfølgende:
Tegn en vilkårlig (uregelmessig)firkant. Merk av midtpunktene på hver av sideneog tegn den
firkanten som framkommer når midtpunkteneforbindes.Ta såtak i et hjørne i den opprinnelige
firkanten. Hva ser du når du drar i dettehjørnet?
Her vil det for mange reise seg et spørsmål:Er det riktig det jeg ser?Hvorfor er det slik? Kan
jeg bevise det? Programmet gir ikke et bevis, men illustrerer en sammenhengeller egenskap.
Geometrien har kanskje vært det området i skolematematikkender en har kommet i kontakt
med matematiskebevis. Geometriprogrammenelar oss observerepå skjermen og komme med
hypoteser.For mange vil det være en naturlig fortsettelseå bevise det de ser på skjermen,men
da med tradisjonelle metoder.
Ta for deg den hl.potesendu kom fram til i aktiviteten ovenfor, og bevis hypotesen.
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8.7 Konstruksjoner medpøsserog linjøl eller døtaverktøy?
Mange forhold kan trekkes inn i en slik diskusjon.
Som for alle dataprogrammerkrever geometriprogrammeneat en beherskerde grunnleggende
kommandoene,så en viss treningstid er nødvendigfor effektiv bruk. En trenger videre maskinvare og programvare.En versjon av Cabri finnes ogsåpå <lommeregnereo)TI-92, og den kan
ogsålastesned for TI-89 (med flash-minne).Geometer'sSketchpadhar ogsåversjonertilpasset
disselommeregnerne.Dette er ingen fullgod erstatterfor dataversjonen,men kan være en billig
måteh bli kjent med programmetpå. Vi må ogsåtrekke fram at det etter hvert finnes en mengde
ressursertil undervisningenpå Internett for alle slike programmer.
Hva så med tradisjonellekonstruksjonermed passerog linjal? Konstruksjonerhar lang tradisjon i skolensgeometriundervisning.Elevenekan oppøvenøyaktighet,og mange har gjennom
konstruksjonsoppgaverfått innsikt i matematiske sammenhenger.Å konstruere en vinkel på
30" gir innsikt i størrelsertil vinkler. Imidlertid falt bruk av slike verktøy også vanskelig for
mange elever,og det har vært en bevegelsebort fra den mer formelle bruken av passerog linjal
til en mer uformell tegning. I de diagnostiskeoppgavenehar vi i flere spørsmålbedt eleveneom
å tegne.Mange elevsvarviser at tegningeneofte er sværtunøyaktige.Spesielti oppgavenmed
speiling ser vi at mange eleverhar problemer med å komme fram til riktig avstand.
Konstruksjonermed passerog linjal kan være et viktig didaktisk redskapi undervisningen.
Å skrive en forklaring til en konstruksjon er en god måte å formidle en matematiskframgangsmåte på. Å konstruerefokusererpå den matematiskeprosessen.Problemeroppstårimidlertid
når selvekonstruksjonsprosessen
blir et hinder for mangeelever.
Imidlerti{ geometri og geometriskekonstruksjonerutføres i dag i vårt samfunnutenfor skolen,
så å si utelukkendemed dataverktøy.På dennebakgrunnenvil mange hevde at dataverktøyene
ogsåbør komme inn i undervisningen.
Den store matematikeren Carl Friedrich Gauss konstruerte som ganske ung den regulære
l7-kanten, og han såpå dennekonstruksjonensom sværtvesentlig. I dag <konstrueren>et dataprogram en l7-kant på en viss kommando. Men når dataprogrammenetegner figurer eller
konstruerer, går et viktig matematisk element tapt. På den andre siden tar konstruksjonsprogrammeneoss et skritt videre. Når konstruksjoneneer automatisert,kan vi utforske sammenhenger.Vi kan for eksempelutforske medianenesskjæringspunkti mangeulike trekanter.
Som et slags svar på spørsmåleti overskriften kan vi si at begge deler hører hjemme i skolens
geometriundervisning.
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9 Referanser
9.1 Ressarserfor geometripå Internett
9.1.1 Tangrampå fnternett
Det finnes en mengderessurserfor tangrampå
Internett.Somfor mangeandretemaervirker
muligheteneomtrentuendelige.Nedeniorhar vi
bare listet opp to mulige adresser
for videresøking,mensomogsåinnehold..rn rrtt?utri*ritetersom kan
og refe;å:tJ'utgangspunkt
. http://www.ex.ac.uk/
cimtlpuzzles/tangrams/tangint.htm
. http://forum.swarthmore.edu/trsc
avoltangrams.html
(

De somliker å utforske,kan oppgi søkeordet<<tangrams>>
for en av de vanligesøkemotorene.
Referansemengden
er overveldenåe.
9.1.2 Geobrettpå Internett
Det finnesflere ressurser
for geobrettpå Internett,for eksempel:
. http:II mathforum.com/trs
cavolgeoboards/
Med dennesidensomutgangspunkt
kommerenvideretil siderderenkan få skrevetut
ark med
prikkpapir(f. vedleggetbakersti heftet;.
. http:II mathforum.
com/trscavo/geoboards/dotpaper.html
9.1.3 Programvarefor geometripå Internett
Her finnesdet mye'vi vil førstbeskrivenoemer
detaljerthvordanen går fram for å lastened
såkaltedemo-versjoner:
Hvordanfå tak i demo-versjoner?
For Cabri
Gåtil denneinternettadressen
(for pC):
. http://www.cabri.net/produits/cabripc_e.html
Nederstpå sidenfinnerdu avmerket:a rimitedevaruation
demo
Klikk på tekstenog følg anvisningene
somkommerpa ,ti.r-"n.
For Geometer's
Sketchpad
Gå til denneinternettadressen:
. http://wwwkeypress.
com/sketchpad/sketchdemo.html
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a
Du finner følgendetekst som du kan klikke på (for PC):

(version3.10.)for Microsoft
Download
Sketchpad
Windows
Klikk på teksten ogfølg anvisningenesom kommer på skjermen.
Filene er komprimerte, men det er mulig på sammemåte å lastened progralnmer for å dekomprimere disseprogrammene.
For beggeprogrammeneer det ogsåmulig å lastened ulike typer av dokumenter,som bruksanvisninger og andreressurser.
I en artikkel i tidsskriftet TangentenskrevAnne Berit Fuglestaden oversikt over noen av mulighetene.Artikkelen er i sin helhetlagt utpå Tangentens
hjemmeside:
. http ://www.caspar.no/Tangenten/2000/anneberitOO3.html
Her finnes også referansetil en rekke internettadressersom er lagt ut som dynamiske dokumenter (dvs. at de kan åpnesfra artikkelen).
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