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Vi leker med tal – med och utan räknare 
Av: Tor Andersen – Matematikksenteret - NTNU 
 
Elever på alla nivåer uppskattar och mår bra av både alvar och lek. Kanske 
borde vi tagit oss tid till att leka lite oftare under matematiklektionerna? 
Leken behöver inte alltid innebära nackdelar för lärandet – tvärtom. Här 
följer några räkneknep som måhända, innehåller lärande. 
 
Vi adderar snabbare än miniräknaren. 
Hur bär vi oss åt för att addera fem fyrsiffriga tal i huvudet – snabbare än 
Casio fx9860? Efter att eleverna hade givit mig tre godtyckliga fyrsiffriga tal 
och jag själv valt två, förelåg följande addition:  
3768+4591+6231+8344+5408 =? Kanska inte så enkelt att summera i 
huvudet. Men jag ser nästan omedelbart att svaret är 28342. Hur är det 
möjligt? 
 
Nedan är talen som eleverna gav. De två understrukna talen gav jag själv. 
3768+4591+6231+8344+5408 =? 
 
Knepet är att välja tal så att summan av parvisa tal blir 9999. Vi ser att  
3768+6231=9999 och att 4591+5408=9999.  
Det betyder att 3768+6231+4591+5408=19998, dvs 2 mindre än tjugotusen. 
Det betyder i sin tur att vi får svaret genom att lägga 2 mindre än tjugotusen 
till 8344. Allså enkelt, kort och koncist blir svaret 28342. 
 

 
 
 
Mystiska talet142857 och det heliga talet 7. 
Låt eleverna multiplisera 142857 i tur och ordning med 2, 3, 4, 5 och 6. Vi 
ser svaren på displayen nedan. 
 

Låt eleverna sammarbeta två och två. 
Den ena kan fundera ut tre godtyckliga 
tal som han/hon knappar in på 
miniräknaren, medans den andre 
koncentrerar sig för att kunna ge två 
nyckeltal – så att han/hon enkelt kan 
räkna ut summan. 
Tryck inte på ”Enter” förrän 
huvudräkningen är genomförd. 



 3 

 
 
Men vad händer då vi multiplicerar med 7? Jo, då får vi  
 

. 
 
Kanske inte så konstig att siffran 7 så ofta förekommer i religion och 
mytologi? Vad händer när vi fortsätter att multiplicera med 8, 9 osv? När 
bryts mönstret? Behöver eleverna komma ihåg talet 142857 för att göra 
övningen vid ett senare tillfälle. En liten sak till. Gör om 1

7
 till decimaltal. 

Hm..... 
 
Alltid 1089 
Välj ett tresiffrigt tal så att första siffran är större än sista siffran, t ex 836. 
Låt första och sista siffran byta plats. Subtrahera sedan 638 från det första 
talet. Då får vi: 836 638 198! = . Låt så första och sista siffran i svaret byta 
plats. Räkna slutligen ut: 198 + 891. Då blir svaret 1089. 
 

 
 

1 10 1 10a b c c b a a c b b c a! = ! ! + ! ! + !  när a c> . Och så 

1 10 1 10 10 10 1 1 10 8 9a c b b c a c a b b a c! ! + ! ! + ! + + ! + ! ! ! ! =

 
 

Eleverna får tid för att fundera över 
svaren. 
 
Hmm…. märkligt.  
 
Samma siffror återkommer i alla svar. 
Till och med i samma ordningsföljd.. 
 

Låt eleverna genomföra samma sekvens 
med utgångspunkt i ett annat tresiffrigt tal, 
där första är större än sista siffran. Kanske 
väcker det en smula förundran att svaret 
alltid blir 1089. Eleverna vill veta varför. 
Kan denna övning vara en inkörsport till 
algebra? 
En generalisering är berättigad och visar: 
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Kvadrattal i vildmarken 
Vi är i vildmarken utan både miniräknare, penna och papper. Nå väl, 25 25! , 
det kommer vi ihåg är lika med 625. Men det blir svårare med 35 35! , 
45 45! , 55 55!  osv. Vi fuskar och kontrollerar vad miniräknaren får för svar 
i civilisationen – vi utökar också med 15 15! . 
 

 
 
 
 
Fortsätter det på samma sätt? I så fall 65 65 4225! = , då (6 1) 6 42+ ! = . Låt 
eleverna imponera på varandra genom att räkna ut 75 75! , 85 85!  och 95 95!  
utan hjälpmedel. Vad blir 2

1,5 , 2
2,5 ? Eller 2

0,15 , 2
0, 25  osv. Låt eleverna 

stanna i vildmarken ett bra tag. 
 
Kvadratrot utan miniräknare. Går det? 
Ja, åtminstone med god approximation. Vi skall försöka få en god 
uppskattning till 47 . På displayen nedan ser vi att 47 6,8556546=  Men 
47 7

6,85714287
14 2

+ =  är ändå inte så långt ifrån.. Om vi ger svaren med två 

decimaler blir båda svaren 6,86. 
 

 
 
Så kan eleverna roa sig med att finna goda närmevärden till kvadraten av 
några tal – endast genom att använda de fyra räknesätten. Kan det vara så att 
räknarelektroniken också använder sig av serieutveckling och bryter ner alla 
räkningar till addition. 
 

Vi kommer lätt ihåg att alla svaren slutar med 
25. 
Men siffrorna framför 25?  
 
(1 1) 1 2+ ! =  
(2 1) 2 6+ ! =  
(3 1) 3 12+ ! =  
(4 1) 4 20+ ! =  
(5 1) 5 30+ ! =  
  
 

Låt 2
a  vara närmaste kvadrattal till 47. 

Det innebär att 2
49a =  och 7a = .  

Använd formeln: 
2 2

x a
x

a
! + . 
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Kvadratroten utan rottecken på miniräknaren.  
 

  
 

Du behöver inte trycka på  förrän du får ett tillräckligt bra 
närmevärde till 7 .  
 
Till sist: Vad blir siffersumman? 
Välj ett två eller tresiffrigt tal. Subtrahera siffersumman av talet från det 
valda talet. Finn siffersumman av differensen, t ex: 

 eller   
   
 
Prova med andra två och tresiffriga tal. Vad blir siffersumman? Kontrollera 
allmängiltigheten. 

Ganska bra. 
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Undersökningar med dynamisk geometri på ClassPad Manager. 
Av: Gunnar Gjone – ILS - UiO 
 
Dynamiska geometriprogram finns i ett antal varianter. De olika 
programmen har sina starka och svaga sidor.  I den här framställningen skall 
vi studera en intressant egenskap i geometrimodulen i ClassPad Manager, 
som är en PC-emulator för den grafritande räknaren ClassPad 300. 
Den senaste programversionen gör det möjligt att utnyttja hela datorskärmen. 
Och det är en stor fördel vid arbeta med geometridelen i programmet. Allt 
som man kan göra i programmet kan också göras på räknaren ClassPad 300, 
men då blir geometriska figurer naturligtvis inte lika tydliga som på en 
datorskärm. ClassPad Manager har nu några fler möjligheter jämfört med 
tidigare versioner (beskrivet i Gjorne & Andersen 2005). 
Nedan ser vi hur programmet ser ut i fullskärmsvisning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I fortsättningen visar vi bara valda delar av datorskärmen. 
 
Vi bör notera några teknikaliteter med geometriprogrammet: 
Punkter ges namn i den ordningsföljd som vi betecknar dem: A, B, C, … osv 
 

En kort förklaring till figuren: 
I menyraden har vi visat möjliga 
val i rullgardinsmenyn (som vi ej 
skall fördjupa oss i här). Vi har 
markerat två sidor i en triangel, 
det utmärks med små fyllda 
fyrkanter. När vi har markerat 
två sidor i en triangel på detta 
sätt får vi som resultat vinkel 
mellan de två triangelsidorna, i 
detta är den 75 grader. I fältet till 
höger i menyraden presenteras 
mätdata. Till vänster om 
mätvärdet ser vi en symbol som 
anger mätstorleken, här en 
vinkelsymbol.  
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Geometriuppgifter 
Det förekommer olika geometriuppgifter i skolmatematiken. En typ är 
konstruktionsuppgifter och då är dynamiska geometriprogram användbara 
för att finna en lösning. En del konstruktioner kan göras automatisk, t ex att 
finna mittpunkten på en sträcka. Andra uppgiftstyper innebär att genomföra 
ett geometrisk resonemang eller att göra en beräkning med hjälp av en figur. 
Denna typ av geometriuppgifter skall vi nu studera.  
Geometrimoduler erbjuder här en intressant och användbar möjlighet. Vi kan 
bestämma numeriska värden på en figur, t ex längden på en sträcka eller 
storleken på en vinkel. 
 
Måttsättning av figurer 
Nedan visar vi exempel på vad som kan måttsättas..  
Längden av en triangelsida: 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vi har ritat en godtycklig triangel 
och markerat triangelsidan A B 
(valet längst till höger på 
menyraden).  Vi avläser längden (i 
förhållande till skärmens inställda 
koordinatsystem). Längden är 
3,802138. 

 

Om vi önskar att sidan A B 
skall ha längden 2,5 skriver vi 
bara över det gamla värdet. 
Men vi måste nu vara 
uppmärksamma. Det är inte 
säkert att triangelsidan A B´s 
längd förändras på skärmen. 
Koordinatsystemet ändras då 
längdenheterna förändras. 
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Vinkeln i en triangel: 

 
 
 
 
 
 

Naturligtvis kan vi inte markera sidor, vinklar eller någon annan storhet helt 
godtyckligt. I en triangel finns det många relationer mellan olika egenskaper. 
Med förtänksamhet och ett framåtsyftande arbetssätt kan man diskutera med 
eleverna vad som faktisk är möjligt att förändra och vilka triangelstorheter 
som eventuellt bara ”följer med”.  
 
Undersökning 
Låt oss nu studera några uppgifter från geometriundervisningen. Uppgifterna 
är tagna från  Tetra 8 Matematikk for ungdomstrinnet. 
 
Uppgift 113, s. 155. (Hagen m.fl., 2006) 
 

 

Genom att först markera två 
triangelsidor får vi vinkeln mellan 
dem. Vi kan också bestämma den, 
t ex 60°. 

 

Genom att markera alla 
sidorna får vi triangelns area.  

Beräkna storleken på vinklarna som 
Är markerade med u och v. 
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Vi studerar ytterligare en uppgift från  Tetra 8 – att bestämma arean av en 
parallellogram. 
 
Uppgift 26, s. 129. (Hagen m.fl., 2006) 
 

 
 

 

 

 
Här har vi ritat figuren från boken 
med hjälp av geometrimodulen i 
ClassPad Manager. Vinklarna är 
enligt uppgiftstexten. 
 

 
 
Vi markerar sidorna så att vi får 
storleken på de vinklar vi är 
intresserade av. 
 

 
 
Vi får nu arean genom att markera alla 
sidorna. 

Hur ritar vi en parallellogram? 
Parallellogram finns som 
menyval, men i denna uppgift 
är det bättre att rita den med 
linjeelement. Hur gör vi? Rita 
två linjeelement och sätt 
vinkeln mellan den till 0°. 
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Som avslutning studerar vi en något mer avancerad uppgift. 
 
Uppgiften är nr. 6.8 i Posamentier & Salkind (1988) 
 

 
 

 
Ritar vi figuren kan vi mäta vinkeln 
direkt. (Beteckningarna på triangelns 
hörn har ändrats något i ClassPad). 
Att bara avläsa vinkelns storlek är 
naturligtvis ingen lösning av 
uppgiften. För det krävs ett geometrisk 
resonemang. Men nu har vi verktyg 
för vidare undersökningar. Vi kan rita 
flera hjälplinjer, göra mätningar, 
kanske kan vi nå fram till ett 
resonemang. 
På triangeln nedan har vi ritat in några 
fler hjälplinjer. 
 

 

Triangeln ABC är likbent med CA=CB, ∠ABD = 60° 
och ∠BAE = 50° och ∠C = 20°.  
Vad är vinkeln ∠EBD? 
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T ex kan vi dra en linje genom E parallell med sidan A B. Skärningspunkten 
betecknas I. Skärningspunkten mellan A I och B E har fått beteckningen J. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Avslutning 
ClassPad Manager – med sin geometrimodul – har med sin nya möjlighet till 
fullskärmsvisning blivit ett intressant alternativ till andra dynamiska 
geometriprogram. 
 
Manager innehåller det konstruktionsstöd som oftast är tillräckligt för 
grundskolans geometriundervisning. 
 
Litteratur:  
Gjone, G. & Andersen, T. (2005) Form og tall. Matematiske aktiviteter på ClassPad 300. 
Norderstedt: Casio Europe GmbH. 
 
Hagen, M.B. (m. fl.) (2006) Tetra 8 Matematikk for ungdomstrinnet. Oslo: Det norske 
samlaget. 
Posamentier, A. S. & Salkind, C.T. (1988) Challenging Problems in Geometry. New York: 
Dover Publications, Inc. 

 

Ett resonemang med fokus på 
triangeln B J G ger en ledning till 
att visa storleken på den sökta 
vinkeln. T ex så ser vi att vinkeln 
∠CBE är 20º. 
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Sres12 på ClassPad 300 och Manager 3.0  
Av: Tor Andersen – Matematikksenteret - NTNU 
 
I en studiegrupp är det 25 elever.  På ett matematikprov fick eleverna 
följande betyg: 
3, 5, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 2, 6, 3, 3, 5, 3, 2, 4, 3, 1, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 3 
Den osorterade talföljden med betyg är lagrad i lista 1 med hjälp av 
tilldelningspilen. 
 

 
 
Här ser vi en del av ´Capture Screen´ till ClassPad Manager 3.0  (i  
fullskärmsversion). Äntligen har den nya programversionen kommit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Histogrammet visar tydligt att flest elever fick betyget 3. Bara en elev fick 6, 
två elever blev ej godkända. Men var finns frekvenserna inne i 
räknarelektroniken?  För att kunna räkna ut den relativa frekvensen i procent för 
betygen behöver vi först få vetskap om frekvenserna. Det är då funktionen Sres 
12 kommer till användning. 
 

 

Vi går in i ikonen ´Statistics´ och finner talföljden i lista 
1. På displayen nedan ser vi tillvägagångssättet för att 
visa betygsfördelningen i ett histogram. 
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Tillämpad kunskap om Sres 12 är en konsekvens av ett behov. User´s Guide 
(den omfattande bruksanvisningen till ClassPad) har enligt min mening för få 
exempel som visar nyttan och praktisk användning av funktioner och 
kommandon. Sres 12 är bara omnämt en enda gång. På sidan 651 kan vi läsa 
följande. 
 

 
 
Vi behöver ett forum för utbyte av användarerfarenheter med ClassPad. 
Tidskriften Casio Nytt är precis det forumet. 
Så räknar vi ut de relativa frekvenserna i procent. 
 

 
 
Vi ser att 40 % av eleverna fick betyget 3. Den utomordentliga nyttan med Sres 
12 blir naturligtvis uppenbar när datamängden är stor. Men vad innebär Sres 
11? User´s Guide säger exakt detsamma om Sres 11 som om Sres 12. Hmm... 
 

 
 
Nu kan var och en undersöka vad Sres 11 Sres 92 hjälper oss med. Berätta för 
dina kollegor om dina resultat. 
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En rolig matematiklektion hos 6A vid Dokka 
Mellanstadieskola 
Av: Bjørn Bjørneng – Dokka videregående skole 
De nya kunskapsmålen föreskriver ett starkare samarbete mellan olika 
skolstadier, och som matematiklärare på Dokka Gymnasieskola tycker jag att 
det är både värdefullt och lärorikt att besöka en mellanstadieklass för att 
presentera några enkla matematiska uppslag med miniräknare. 
 
Matematik med en enkel grundskoleräknare 
Mycket tyder på att många elever i dag har svaga räkne- och 
matematikkunskaper efter 10 år i grundskolan. Det finns de som menar att 
kunskapsläget nu är sämre än någonsin, men det tror jag svårligen kan 
bevisas. Många lägger skulden på de elektroniska räknarna, men då tror jag 
att de oskyldiga räknarna bara får agera syndabock. 
 
Huvudräkning 
Punkt 1 på programmet denna fredag var huvudräkning. 
Utrustning: En OH-räknare med OH-platta för CFX-9850G Plus med ett 
egenutvecklat program för huvudräkning. Programmet genererar 40 
uppgifter som omfattar de fyra räknesätten. Jag imponerades över hur 
duktiga eleverna var i addition och multiplikation. Det var lätt att få en god 
kontakt med eleverna. De satt som tända ljus när de fick instruktioner. Vi 
började med utmaningar i huvudräkning och eleverna ville gärna testa 
lärarnas färdigheter i denna konst. 
 

  
 
Vid arbeta med division fick eleverna använda räknare, men kravet var att de 
skulle förklara varför svaret var riktig. Omgående ville eleverna dela in sig i 
lag och tävla mot varandra, de var entusiastiska och räknade alla ut att 
12x11=132. Klassen fick 39 poäng av 40 möjliga och frågade finurlig om de 
var lika duktiga som gymnasieeleverna på Dokka. 
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Det är möjligt att förbereda uppgifterna med hjälp av kalkylark och 
funktionen slumptal. Eleverna bör få en återkoppling till sitt 
huvudräkningsarbete t ex i form av poäng. Jag kan sända programmet till 
intresserade lärare. Kontakta mig på min e-post adress: 
bjorneng@online.no  
Om ni inte redan har en programmerbar grafisk räknare, så överväg att 
införskaffa en. Kontakta : info @sense-ab.se ang lärarerbjudande. 
 
Något om hur den enkla grundskoleräknaren arbetar och användning av 
minne 
Räkna ut 2x3 + 4x5 =? 
Eleverna knappar in på räknaren och får 50. Så räknar vi ut 4x5+2x3 och får 
svaret 66. Detta är egendomligt! Klassens räknemästare börjar protestera. 
Svaret skall ju bli 26. Vem löser problemet? Hur gör räknaren? Vi kom 
snabbt överens om att räknaren är dum, eftersom den räknar i den ordningen 
som inmatningen sker. 
2x3 + 4 x 5 =?  
2x3=6 + 4 =10x 5 =50 är fel 
4x5+2x3=? 
4x5=20+2=22x3=66 är också fel. 
Hur skall vi göra för att få ett korrekt svar? 
 
De enkla räknarna är utrustade med ett oberoende minnesregister som vi för 
enkelhetens skull kan kalla lagret. 
M+ är ett kommando som adderar ett tal eller resultat av en uträkning till det 
tal som finns i lagret. 
M- subtraherar på motsvarande sätt ett tal eller en uträkning från det tal som 
redan finns i lagret. 
MR skriver ut det tal som finns i lagret på räknarens display. 
AC (ev MRC eller MC) raderar innehållet och möjliggör nya uträkningar. 
 
4x5+2x3 räknar vi ut så här: 4x5 M+ 2x3 M+ MR som ger 26, dvs ett 
korrekt svar. 
Då är vi mogna för en mer utmanande uppgift: 23x41 + 35x 16 – 12x 15.   
Efter en stund kom det korrekta svaret 1323 från samtliga elever. 
 
Den enkla kalkylatorn som räkneverk 
Utrustning: Enkel grundskoleräknare. Den här klassen hade en Casioräknare.  
Övning: Tryck 1++ och därefter = = = = = ........ i snabb ordningsföljd. 
Tävlingen går ut på att först komma till 100. Eleverna lyssnar uppmärksamt 
när de får instruktioner. 
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Intag era platser betyder: 1++.  
Kommandot ”Färdiga gå” betyder att trycka = =. 
Den snabbaste eleven var färdig på en tid strax under 15 sekunder och 
besegrade rektorn med råge. Idéen till den här tävlingen kommer från 
Lillehammer Gymnasieskola. 
 
Träna på multiplikationstabellen 
Eleverna arbetar två och två. En är lärare och kontrollerar den andres svar 
med en räknare. Vi testar 7:ans multiplikationstabell. Läraren knappar in 
7++ och väntar. Eleven svarar 7, läraren trycker =, eleven svara 
förhoppningsvis 14 och läraren fortsätter att trycka = osv. De fortsätter till 
20x7, varefter de byter roller och väljer en annan multiplikationstabell. 
 
En av eleverna vill testa mig på 24:an multiplikationstabell. Och jag bevarar 
mitt ryckte som räknemästare, men hur jag räknat behåller jag för mig själv. 
Hela tiden var det en trivsam stämning i klassrummet. Att ”traggla” med 
multiplikationstabeller är faktisk riktig skoj. 
 
Tal kan bli bokstäver 
Jag visade att 7, med lite fantasi, kan uppfattas som bokstaven L och siffran 
0, självklart som bokstaven O. Vilka andra siffror kan ses som bokstäver? 
Efter lite experimenterande kom vi fram till följande likheter: 
1 = I, 3 = E, 4 = h, 5 = S, 6 = g, 7 = L, 8 med god vilja till B och 0 = O. 
Vem kan skapa ord? ord? 
En av flickorna heter LISE. 
Pröva med 3517. 
 
SOLhILSE  - det längsta ordet. Det är kul att lära sig matematik med 
räknare. Jag skall besöka klassen en gång till, lära dem några listiga 
räkneknep och berätta om en berömd matematiker som hette Pytagoras och 
vad han kom på om trianglar. 
 
Jag skall också: 
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CASIO-Skandinavisk konferens, 22-24 sep, 2007, Stockholm 
Pär O Wendelstam, Civ.ing. och Gymn.lärare, Gripenskolan, Nyköping 
 
Fredagen den 22 september träffades en grupp 
entusiastiska CASIO-användare på Quality Hotel 
Globe i Stockholm med syfte att försöka etablera 
en expertgrupp för stöd, rådgivning och 
utbildning av lärare som använder CASIO´s olika 
räknare. 
 
Kvällen ägnades åt en gemensam middag på hotellets restaurang där 
deltagarna fick möjlighet att bekanta sig med varandra under lediga former. 
Den historiska konferensen, i den meningen, att CASIO-användare från 
samtliga de skandinaviska länderna träffades för första gången, inleddes på 
lördagsmorgonen med att Kurt M. Klaner, Project Manager Education 
Business, CASIO Europe GmbH, hälsade deltagarna välkomna, förklarade 
syftet med konferensen -etablering av en expertgrupp, erfarenhetsutbyte, 
samverkansmöjligheter och pedagogisk/didaktisk utveckling för 
användandet av moderna hjälpmedel i matematik- och naturvetenskaplig 
utbildning. 
Klaner gladdes åt att deltagarna avsatt en hel helg av sin fritid för att 
diskutera och utveckla användandet av CASIO´s matematikhjälpmedel. 
 
Efter det presenterade Kjell Skajaa, Product Manager CASIO Scandinavia 
AS och redaktör för tidskriften CASIO Nytt agendan för konferensen: 
 
• Vem är vem? 
• Dagens räknaresituation i de skandinaviska länderna 
 Historia, nuläge, förändringar, myndighetsbeslut, examinationsordning, 

ungdomskullar, ekonomi etc etc. 
• Tal och form - Matematiska aktiviteter på ClassPad 300 
 Författare: Gunnar Gjone och Tor Andersen. 
 Kort presentation av boken, dess idé och tänkta användning. Gunnar 

Gjone, Professor  Matematikdidaktik, Oslo Universitet. 
• ClassPad 300 Utbildningshäfte 
 Kort presentation av tanken med häftet. Ett komplement till den mera 

omfångsrika boken Tal och form. 
 Lektor/Forskare Tor Andersen, Matematikcentret, NTNU, Trondheim. 
• FX-9860G SD/CFX-9850GC PLUS/FX-9750G PLUS och SL-450 L 
 Utbildningshäfte för grafritande räknare och idéhäfte för 

grundskoleräknaren SL-450L. 
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 Kort presentation av häftena. Lektor Bjørn Bjørneng, Dokka 
Gymnasieskola. 

• Erfarenheter av olika räknaremodeller och PC-emulatorer 
• Tidskriften CASIO Nytt, Brainstorming för ett ev nytt namn 
• Övningar ClassPad 300 
 Tor Andersen 
• Övningar FX-9860G SD 
 Bjørn Bjørneng 
• Etablering av en expertgrupp i varje land 
• Förväntningar från expertlärare 
• Arvoden till expertlärare 
• Kontaktlista epost-adresser 
• Utbildningsaktiviteter 
• Myndighetskontakter 
• Lärareorganisationer 
 
Som synes en omfattande dagordning. Vid sidan om den formella agendan 
kom flera intressanta frågor upp som medförde berikande diskussioner, t ex 
dagens ansträngda arbetssituation för lärare, tid för egen fortbildning, 
lämpliga former för lärarfortbildning, goda matematiska problem, 
stimulanssätt för informationsteknologi i undervisningen, brist på kvinnliga 
lärare och dess konsekvenser m m. 
 
Norge är det land som kommit längst vad gäller användandet av moderna 
avancerade räknehjälpmedel. Huvudskälet till det är en väl fungerande 
stödorganisation, som har verkat en längre tid, och därigenom skaffat sig en 
bred erfarenhet. Ytterligare ett viktigt skäl är tidskriften CASIO Nytt som 
utgivits sedan 1995. Tidskriften innehåller matematik- och fysikuppgifter 
med lösningsförslag, produktinformation, idétips och lärareerbjudanden. 
De norska erfarenheterna tyder på att lärare på olika nivåer uppskattar det 
stöd som de har fått och att tidskriften efterfrågas. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det råder olika lärosituationer i 
de olika länderna, olika examinationsordningar, som dessutom är under 
förändring, vilket naturligtvis påverkar undervisningen; den tekniska 
utvecklingen med modern informationsteknologi kommer med nödvändighet 
att påverka matematik- och teknisk-/naturvetenskaplig utbildning på 
utbildningssystemets alla nivåer. 
 
Konferensen avslutades med nöjda deltagare som ser framtiden an, med 
spännande utvecklingsarbete, och tillförsikt efter denna inledande konferens 
med erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring. 
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Konferensdeltagare: 
 
Tyskland. Kurt M. Klaner 
  Sylvia Horstmann 
 
Norge:  Kjell Skajaa 
  Gunnar Gjone 
  Tor Andersen 
  Bjørn Bjørneng 
 
Danmark: Finn Derno 
 
Sverige: Åke I. Sandler 
  Sture Ericsson 
  Patrik Erixon 
  Pär O Wendelstam 
 

  
Patrik och Finn Kurt och Åke 
 
 

  
 Bjørn och Pär O 
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