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Areal, volum og derivasjon 
I artikkelen «Areal, omkrets og derivasjon» 
(Kirfel og Aslaksen, 2018) diskuterer vi sam
menhengen mellom areal og omkrets for todi

mensjonale figurer. I den foreliggende artik
kelen diskuterer vi på en liknende måte sam
menhengen mellom volum og overflateareal hos 
tredimensjonale figurer. Det viser seg at over
flatefunksjonen kan tolkes som den deriverte 
av volumfunksjonen. Vi gir en rekke eksempler 
for dette resultatet og diskuterer de forutsetnin
gene som må være oppfylt for at denne påstan
den er korrekt. På den måten åpner artikkelen 
for ny innsikt i begrepet derivasjon som ikke 
utelukkende er basert på tolkningen av deriva
sjon som tangentstigning. Den forrige artikke
len startet med å diskutere formlene A(r) = n:r2 
og C(r) = 2nr for areal og omkrets av sirkelen. 

I denne artikkelen vil vi starte med form
lene V(r) = 4n:r3/3 og A(r) = n:r2 for volum og 

overflateareal av kulen. 
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Figur 1: Kule 

Eksempel 1: Kule 
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Betrakt en kule med radius r. Denne har 
overflateareal (surface area) S = S(r) = 4n:r2• 
Kall kulens volum for V(r). For å illustrere sam

menhengen mellom overflatearealet og volumet 
sammenliknes volumet til to kuler, der den ene 
har radius r og den andre radius r + h (h > O). 

Skallet mellom disse to kulene vil ha volum 
V(r + h) - V(r) og tykkelse h. Kutt skallet og 

«brett» det ut. Resultatet blir noe som ser ut 

som en utrullet deig som har større volum enn 
et prisme med grunnflate S(r) og tykkelse h og 
mindre volum enn et tilsvarende prisme med 

312018 tangenten 

grunnflate S(r + h) og tykkelse h. Det gir føl
gende ulikheter: 

S(r) · h::::; V(r + h)-V(r)::::; S(r + h) · h 

S(r)::::; V(r + h)-V(r)::::; S(r + h) 
h 

La h gå mot 0, det vil si at skallet blir tynnere 
og tynnere, og sluttresultatet er at V'(r) = S(r) = 

4n:r2• Ved antiderivasjon følger at V(r) = 4n:r3/3. 
Kommentarer til dette resultatet: 

V(r+h)-V(r) 
1. Legg merke til at brøken 

h 
dukker opp uten at vi så på grafen til V(r) 
eller tangentlinjer. Dette er et sentralt 

poeng i denne artikkelen. 

2. Dette resultatet er ikke så overraskende 

med tanke på hvordan kulen vokser. Den 
vokser langs overflaten, så veksten til volu
met vil avhenge av størrelsen på overflaten 
av kulen. 

3. Rent formelt kan overflaten S(r) = 4n:r2 
fremstå som den deriverte av volumfunk

sjonen V(r) = 4n:r3/3, når vi betrakter r 
som variabel. Prosessen der man beregner 
forholdet mellom volumvekst og tykkel
sesvekst, og så ser på grensen der tykkelsen 
går mot null, har en geometrisk tolkning, 

nemlig overflaten. 
4. Ved å kombinere denne prosessen med 

antiderivasjon kan vi beregne formelen 
for volumet hvis vi kjenner formelen for 
overflatearealet. Hvis vi i stedet hadde kjent 
formelen for volumet, kunne vi ha utledet 
formelen for overflatearealet ved deriva

sjon. 

Eksempel 2: Terning 

Denne tankegangen kan overføres til flere 
andre romlegemer. Betrakt først en terning 
med sidekant s. Da er V(s) = s3 og S(s) = 6s2, 
mens V'(s) = 3s2• I dette tilfellet er overflaten 
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Figur 2: Terning 

ikke den deriverte av volumet. Problemet er 
valg av parameter. Siden til terningen er i dette 

tilfellet uegnet som parameter. En egnet para
meter er det som kan betegnes som «radius» til 

terningen, dvs. avstanden fra terningens senter 
til sideflaten, se figur 2. Kall denne for r. Ter

ningens overflate består av 6 kongruente flater 

som hver har areal 0 = (2r)2 = 4r2, og dermed 
er den totale overflaten S(r) = 24r2• Kall volumet 
for V(r) og sammenlikn to terninger, der den 
ene har «radius» r og den andre «radius» r + h 
(h > 0). Skallet mellom disse to terningene vil da 

ha volum V(r + h) - V(r). Dette volumet består 
av seks avskårne pyramider som til sammen har 
et volum som er noe større enn et prisme med 

grunnflate S(r) og tykkelse h og mindre volum 

enn et prisme med grunnflate S(r + h) og tyk
kelse h. Det gir ulikhetene: 

S(r) · h::::; V(r + h)-V(r)::::; S(r + h) · h 

S(r):<::; V(r+h)-V(r) :<::;S(r+h) 
h 

La h gå mot 0, det vil si at skallet blir tynnere 
og tynnere, med sluttresultat V'(r) = S(r) = 24r2• 
Antiderivasjon gir at V(r) = Sr = (2r)3, som 
stemmer med den kjente formelen for volum av 
en terning med side 2r. 
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Eksempel 3: Oktaeder 
Det regulære oktaederet (figur 3) er et annet 

eksempel hvor sammenhengen mellom volu
met og overflaten kan finnes via derivasjon. Det 
viktige er at den rette variabelen, r, velges slik at 
veksten i variabelen skjer vinkelrett på overfla
ten. Kall sidekanten til det regulære oktaederet 

for a, se figur 3. Et kvadrat som deler oktaede
ret i to pyramider som i figur 3, har areal Q = 

a2• Avstanden fra kvadratets senter, Z, til et av 

hjørnene, for eksempel B, er lik halve diagonal-

lengden, altså ZB =ah. På grunn av symme-
2 

trien må avstanden fra oktaederets senter, Z, til 

«toppunktet» P, høyden i pyramiden, være like 

lang, altså ZP =ah= H. Det gir følgende 
2 

funksjon for volumet til oktaederet: 

2·Q·H 2·a2 ·ah a3h V=V(a)= = =--
3 3·2 3 

Nå består oktaederets overflate av likesidete 
trekanter av kantlengde a. I en slik trekant er 

aJ3 
høyden h = MP = -- , og denne trekanten 

2 

h 
a·aJ3 a2J3 . 

ar areal = -- . Siden oktaederet 
2·2 4 

har 8 sideflater, blir det samlede overflatearealet 

A(a) = 2a2 J3 . Dette viser at arealfunksjonen 
ikke er den deriverte av volumfunksjonen med 
a som variabel. Det kommer igjen av at veksten 

til den valgte variabelen, a, ikke står vinkelrett 
på overflaten, noe som er nødvendig hvis de 
ulikhetene, som i de tidligere eksemplene har 
gitt oss øvre og nedre skranker, skal gjelde. En 

variabel som oppfyller kravet om å stå vinkelrett 
på sideflaten, er avstanden r = ZT fra senteret Z 
til en sideflate, se figur 3. Tilveksten i r vil da stå 
normalt på overflaten. 

Figur 3 viser at oktaederets senter Z, midt
punktet på sidekanten M og tyngdepunktet 
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Figur 3: Oktaeder 
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i den ene sideflaten, T, danner en rettvinklet 
trekant. Nå deler tyngdepunktet T høyden 

aJ3 . 
MP = h = -- I forholdet 1 : 2, og følgende 

2 
likning gjelder: 

Dermed blir 

V(r) = a3 h = 6r3 J6h = 4r3 J3 
3 3 

samtidig som arealfunksjonen blir 

A(r)=2a2J3 =2·6r2J3 =l2r2J3 ogigjen 
gjelder at arealfunksjonen er den deriverte av 
volumfunksjonen med r som variabel. 

Eksempel 4: Kjegle 

Et nytt eksempel viser imidlertid at man må 
være forsiktig når man tolker resultatet etter 
derivasjonen. Betrakt først en kjegle med sir
kulær grunnflate og med høyde lik grunnfla
tens radius, r. Volumet til kjeglen er V(r) = nr3/3. 
Den deriverte av denne funksjonen, A(r) = nr2, 
beskriver imidlertid kun arealet til bunnfla-
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ten og ikke hele mantelflaten til kjeglen. Dette 
kan forklares på følgende måte: Betrakt en 

kjegle med (forstørret) radius r + h i forhold til 
utgangskjeglen med radius r. Vi kan nå plassere 
den lille kjeglen inni den store (figur 4). De vil 
ha samme vinkelåpning og vil passe «perfekt» 

inni hverandre. Volumveksten som har skjedd, 
har kun skjedd i bunnen og ikke langs hele 
overflaten. Derfor er resultatet av derivasjonen 

nettopp den delen av overflaten der veksten har 
foregått. 

Anta nå at volumformelen V(r) for kjeglen 
ikke er kjent. Volumdifferansen mellom de to 
kjeglene er V(r + h) - V(r). Denne differansen 

vil være større enn en sylinder med grunnflate 
A(r) og høyde h, og samtidig mindre enn en til
svarende sylinder med grunnflate A(r + h) og 
høyde h, og vi får følgende ulikheter: 

A(r) ·h::::; V(r + h)-V(r)::::; A(r +h) ·h 

A(r)::::: V (r+h)-V(r) :::::A(r+h) 
h 

La h gå mot 0, det vil si at bunnlokket i 
sylinderen blir tynnere og tynnere, med slutt
resultatet V'(r) = A(r) = nr2, og det følger ved 

antiderivasjon at V(r) = nr3/3, som er den kjente 

formelen for volumet av en kjegle med radius r 
og høyder. 

Den store kjeglen fremstår derfor ved at den 
lille kjeglen vokser nedover, men ikke sidelengs. 
Den deriverte av volumfunksjonen vil derfor 
bare bestå av arealet av bunnflaten, og ikke 
involvere arealet av mantelflaten. 

Vi vil nå forsøke å finne et punkt Z inne i 
kjeglen, slik at avstanden fra Z til bunnflaten 
og til mantelflaten er den samme. Vi vil bruke 
denne lengden, 5, som parameter for areal- og 
volumfunksjonene. Anta som før at høyden og 

radius er lik r. Fra figur 5 ser vi at trekantene 
ABT og CZT har vinkler 45, 45 og 90 grader og 

. r-5 hr c 
er derfor formlike. Da er -- = -'- = -v 2 , som 

gir at r = (1 + J2 )5 . Da er 
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Figur 4: Kjegle 

og 

V(5) = nr3 
= 

n(l+ J2)3 53 

3 3 

A(5) = nar + nr2 
= nh(I + J2)2 52 + n(l + J2)2 52 

= n(l + J2 )3 s2 

Vi ser nå igjen at arealfunksjonen er den 
deriverte av volumfunksjonen. For kjegler med 

vilkårlig høyde h og radius r kan man vise et 
tilsvarende resultat når forholdet mellom radius 
og høyde er konstant når kjeglen vokser. 

T 

c 
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r 
:Z 
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B r A 

Figur 5: Kjeglen sett fra siden 

Utfordring: Polyeder med innkule 

Tenk deg et polyeder som har en innkule, dvs. 
en kule som tangerer alle polygonene som 
danner overflaten. Leserne utfordres til selv å 
finne et uttrykk for det totale overflatearealet 

37 

I 



og volumet av figuren, og vise at den deriverte 
av volumet igjen er overflaten. 

Avslutning 

Vi har nå sett flere eksempler på figurer hvor 
størrelsen avhenger av en variabel, og hvor area

let ser ut til å være den deriverte av volumet. 
Men vil det alltid være slik? Prinsippet virker 
naturlig, men eksemplene har vært spesielle i 
den forstand at de todimensjonale hadde alle 
sammen en innsirkel og de tredimensjonale en 
innkule. Hva om vi for eksempel velger et rek
tangel med hjørner (± s, ± a · s) , som ikke har en 

innsirkel (figur 6)? Det har areal A = 4a · s2 og 
omkrets C = 4(a + l)s, så resultatet at omkret
sen er den deriverte av arealet, stemmer bare 

hvis a = 1. Problemet er at skallet får en ujevn 

tykkelse når a varierer. Skallet har tykkelse h 
på to sider og a · h på de andre to sidene, så det 
består av to rektangler med sider 2as og h og to 

rektangler med sider 2s og a · h (pluss fire små 
hjørnerektangler som vi kan se bort fra). Det 
betyr at alle leddene i uttrykket som beskri
ver skallarealet, inneholder a, men i formelen 

for omkretsen vil bare halvparten av leddene 
inneholde faktor a. En annen måte å se dette 

på er å si at hvis den deriverte av arealet skal bli 
omkretsen, så må skallet ha jevn tykkelse, men 
hvis skallet har jevn tykkelse, fås et rektangel 
som ikke lenger er formlikt med det opprinne
lige rektanglet. 

Dette problemet ble studert av J. Tong (1997) 

som viste at man i alle naturlige eksempler kan 
finne en parameter som gjør at påstanden om at 

overflatearealet er den deriverte av volumfunk
sjonen (omkretsen er den deriverte av arealet), 
er korrekt. Forskjellen er bare at denne para
meteren ikke alltid har en naturlig geometrisk 

tolkning. For oss var det viktig å vise at det for 
mange geometriske figurer finnes en sammen
heng mellom volum- og arealfunksjon som 

kan beskrives ved derivasjon, og at denne sam
menhengen kan gi et nytt syn på derivasjon, et 
syn der tangentstigning og vekstfart ikke står 
sentralt. 
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Figur 6: Rektangel 

Referanser 

Kirfel, C., & Aslaksen, H. (2018). Areal, omkrets og 

derivasjon. Tangenten - tidsskrift for matematikkun

dervisning, 25(2), 37-41. 

Tong, J. (1997). Area and perimeter, volume and surface 

area. The College Mathematics Journal, 28(1), 57. 

(fortsatt fra side 47) 

Roth, W. M., & Gardener, R. (2012). 'They gonna explain 

us what makes a cube a cube: Geometrical proper

ties as contingent achievement of sequentially orde

red child-centered mathematics lessons. Mathema

tics Education Research Journal, 24, 323-346. 

Sfard, A. (1998). On two metaphors for learning and the 

dangers of choosing just one. Educational Resear

cher, 27{2), 4-13. 

Sierpinska, A. (2005). Discoursing mathematics away. I 

J. Kilpatrick, C. Hoyles & 0. Skovsmose (Red.), Mea

ning in mathematics education (s. 205-230). New 

York, NY: Springer. 

Stram, D" Kemeny, V" Lehrer, R., & Forman, E. (2001). 

Visualising the emergent structure of children's 

mathematical argument. Cognitive Science, 25, 

733-773. 

Tainio, L., & Laine, A. {2015). Emotion work and affective 

stance in the mathematics classroom: the case of 

IRE sequences in Finnish classroom interaction. 

Educational Studies of Mathematics, 89, 67-87. 

3;2018 tangenten 

Andresen, Dahl 

Medriven de dialog 
som fransk fletning 
I denne artikel introduceres begrebet 'medri
vende dialog' og en fransk fletning bruges som 
metafor. Begrebet bruges om en bestemt type 
lærerstyret klasserumsdialog, der har til formål 

at udvikle klassens kollektive viden. Artiklens 
eksempler viser, hvordan lærer-elev interaktio
ner som ved første blik ligner en IRE (initiation, 
response, evaluation)-dialog, kan indgå i en 

sådan medrivende dialog sammen med (andre) 
åbne og lukkede spørgsmål. Ud fra læringste
orier om kollektiv læring argumenteres for, at 
en sådan medrivende dialog kan ses som en 

del af en proces, der skal indføre eleverne i sko-
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www.caspar.no/tangenten-php/niva-1 

tangenten 3;2018 

lematematisk praksis, herunder styrke deres 

matematiske sprog. Eksemplerne er taget fra et 
projekt i undersøgende matematik i en klasse i 
videregående skole, hvor der undervises i pro

blemløsning med trigonometri som eksempel. 

lndledning 

Inspirationen til denne artikel kom fra forfat

ternes personlige erfaringer fra faglige samtaler 
med erfarne lærere. Lærerne havde det til fælles, 
at de satte stor pris på den fælles gennemgang 
i klassen af nyt stof og eksempler på opgave

løsninger. Mange havde oplevet, at der under 

gunstige omstændigheder kan udspille sig en 
fælles snak, hvor eleverne stiller spørgsmål og 
får eller giver uddybende forklaringer. Herun
der får læreren en god fornemmelse af, om ele
verne er med, og om de føler sig hjemme i det 
pågældende emne eller tankegang. I modsæt

ning hertil står en del litteratur (f.eks. Heritage 

& Heritage, 2013; Hogan, Rahim, Chan, Kwek, 
& Towndrow, 2014) om såkaldt lærerstyret 
matematikundervisning, som siger, at denne er 
domineret af dialogformer og pseudodiskussi
oner, der obstruerer læringen. Hyppigt ser man 
den 'traditionelle undervisning' kritiseret for 
dette og for at være domineret af IRE-dialoger 

(f.eks. Mehan, 1979), Topaz-effekten (Brousseau, 
1997) eller "Gæt hvad læreren tænker" (Alrø & 

Skovsmose, 1998). Der kan være mange grunde 
til uoverensstemmelse mellem, hvad forsknings-
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