
Matematikk R,S og X

Nye læreplaner for programfag i matematikk i
videregående skole

http://www.utdanningsdirektoratet.no/grep

Foredrag på faglig pedagogisk dag 3. Jan. 2007

Kristian Ranestad

Matematisk Institutt, UiO



Disposisjon

• Introduksjon

• Bakgrunn og struktur

• Noen prinsipielle synspunkt på
emnevalg

• Eksamen

• Eksempler



Introduksjon

Jeg har deltatt utarbeidelse av læreplaner
som leder av læreplangruppa oppnevnt
av utdanningsdirektoratet.

Mine synspunkter her er mine egne og
reflekterer ikke nødvendigvis læreplan-
gruppas syn.



Bakgrunn

• Departementet legger føringene på struktur:

- Programfagene i matematikk ligger alle i
programområdet for realfag

- Matematikk for realfag (R1+R2) bygger på
fellesfaget vg1T

- Matematikk for samfunnsfag (S1+S2) bygger
på fellesfaget vg1P

- Matematikk X er laget for elever som tar R



struktur



Regelendring (19.12.2006)

Reglene for matematikk som fellesfag og
programfag er endret under pkt. 3.3.1.1 og
3.3.2.1 i rundskriv F-012-06. Det er mulig å
velge et ordinært 140 timers programfag fra
programområdet for realfag eller eget
programområde som alternativ til de spesielle
84 timers programfagene i realfag, når en tar
programfag i matematikk på Vg2.



Læreplanenes struktur

• Formål

• Hovedområder

• Grunnleggende ferdigheter

• Kompetansemål

NB: Nødvendige delmål hører med selv om de ikke står
eksplisitt som kompetansemål



Eksempel på kompetansemål i R2

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

• forenkle og løse lineære og kvadratiske
likninger i trigonometriske uttrykk ved å bruke
sammenhenger mellom de trigonometriske
funksjonene



Emnevalg

• R: Geometri, funksjoner, algebra,
kombinatorikk og sannsynlighet,
differensiallikninger

• S: Algebra, funksjoner, lineær optimering,
sannsynlighet og statistikk

• X: Tallteori, komplekse tall, sannsynlighet og
statistikk

• “Bevis”, “modellering” og “historie” integrert i
kompetansemålene



Begrunnelser for emnevalg

• Færre emner enn før gir mer tid

• De valgte emnene skal elevene ha
sjanse til å “kunne” ikke bare “kjenne til”

• Markert forskjell i emner på R og S



flere grunner/valg

• i S:  modellering og funksjonsdrøfting i
stedet for integrasjon

• i R:  geometri med og uten koordinater
for å øve formell argumentasjon og
bevis

• i X:  Uavhengige emner som gir rom for
variasjon etter lokal kompetanse



Todelt eksamen

• Første del uten hjelpemidler
(kalkulator/egen regelbok)

• Andre del med alle
ikkekommuniserende hjelpemidler

• Eksempelsett for R1 og S1 skal legges
ut våren 07



Begrunnelse for todeling

• Større vekt på å kunne enn å kjenne til

• Øke tallforståelse og trene algebra

• Kombinerer et ønske om “back to
basics” med en åpenhet for bruk av
dagens teknologi



Eksempel på kompetansemål
og bevis fra R1

Kompetansemål -Geometri
Mål for opplæringen er at eleven skal

kunne
･utlede og bruke skjæringssetningene for

høydene, halveringslinjene,
midtnormalene og medianene i en
trekant



Bevis i geometri:

1.Vis at to sider i en trekant er like lange hvis og
bare hvis to vinkler er like store.

2. Vis at henholdsvis medianene, høydene og
(vinkel)halveringslinjene i en trekant skjærer
hverandre i et og samme punkt



1. Vis at to sider i en trekant er like lange hvis
og bare hvis to vinkler er like store.

Hva kan vi forutsette, hvordan kan beviset formuleres?

-kongruenssetningene

-figur

-logiske symboler/setninger



2. Vis at henholdsvis medianene, høydene og
vinkelhalveringslinjene i en trekant skjærer

hverandre i et og samme punkt

Hva kan vi forutsette/bruke?

• Ceva’s setning og formlikhetssetningene

• Uavhengige bevis med og/eller uten koordinater



Ceva’s setning
La D,E,F være punkter på sidekantene henholdsvis BC, AC og AB i trekanten

ABC.  Da går linjene AD, BE og CF gjennom samme punkt hvis og bare hvis

  AF/FB · BD/DC · CE/EA=1
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Bevis av Ceva’s setning

• Bruker formlikhetssetningen

   og algebra

Se
www.cut-the-knot.org/Generalization/ceva.shtml



Medianene

Dersom CF, AD og BE er medianer, så er

AF=FB, BD=DC, CE=EA.
Men da er

AF/FB · BD/DC · CE/EA = 1

som av Ceva’s setning viser at medianene skjærer
hverandre i et felles punkt.



Høydene

Dersom CF, AD og BE er høyder, så er de rettvinklede trekantene

∆ ABD og ∆ CBF, ∆ BCE og ∆ ACD, ∆ CAF og ∆ BAE
parvise formlike.
Men da er

BD/BF =AB/BC, CE/DC=BC/AC, AF/EA =AC/AB.
Så,

AF/FB · BD/DC · CE/EA =
BD/BF · CE/DC · AF/EA =AB/BC · BC/AC · AC/AB = 1

som av Ceva’s setning viser at høydene skjærer hverandre i et
felles punkt.



Vinkelhalveringslinjene

Dersom CF, AD og BE halverer vinklene C, A og B, så er

 AF/FB = AC/BC, BD/DC = AB/AC, CE/EA = BC/AB.
Så

 AF/FB · BD/DC · CE/EA = AB/BC · BC/AC · AC/AB = 1,

som av Ceva’s setning viser at vinkelhalveringslinjene skjærer
hverandre i et felles punkt.



Takk for meg



Kompetansemål -Geometri i R1

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
･bruke linjer og sirkler som geometriske steder sammen med formlikhet og

setningen om periferivinkler i geometriske resonnementer og beregninger
･utføre og analysere konstruksjoner definert av rette linjer, trekanter og sirkler i

planet, med og uten bruk av dynamisk programvare
･utlede og bruke skjæringssetningene for høydene, halveringslinjene,

midtnormalene og medianene i en trekant
･gjøre rede for forskjellige bevis for Pytagoras’ setning, både matematisk og

kulturhistorisk
･regne med vektorer i planet, både geometrisk som piler og analytisk på

koordinatform
･beregne og analysere lengder og vinkler til å avgjøre parallellitet og ortogonalitet

ved å kombinere regneregler for vektorer


