
Til de voksne hjemme
I dette kapitlet skal vi jobbe med geometri og lære 
begreper som er viktige for blant annet å kunne 
gjenkjenne og beskrive ulike flateformer. For å 
kunne beskrive og sammenlikne firkanter må barna 
vite hva parallell stilling er. Parallell stilling har vi når 
to eller flere linjer eller gjenstander har nøyaktig 
samme stilling. Det kan være når to brusflasker står 
oppstilt loddrett ved siden av hverandre, eller når to 
barn ligger vannrett i hver sin køyeseng. Vi kan også 
se at de loddrette linjene i bokstaven H og de 
 vannrette linjene i bokstaven E har parallell stilling i 
forhold til hverandre. For å beskrive og skille ulike 
trekanter og firkanter fra hverandre, må elevene 
også lære noe om spisse, stumpe og rette vinkler. 
Der to rette linjer møter hverandre, får vi en vinkel. 
Vi kan ta utgangspunkt i den rette vinkelen, som er 
helt rett, for eksempel hjørnet på et A4-ark, som vi 
har mange av rundt oss, og se at de stumpe 
 vinklene er større og de spisse vinklene mindre (til å 
stikke seg på) enn en rett vinkel.
 En firkantet form er satt sammen av fire rette 
linjer/kanter og har dermed fire vinkler eller hjørner. 
Hjelp elevene til å se hvilke kanter som er parallelle, 
hvor lange sidene er, og hvilke vinkler som er rette, 
spisse eller stumpe. Trekantede former er satt 
sammen av tre rette linjer/kanter og har dermed tre 
vinkler eller hjørner. Hjelp elevene til å se hvilke 
 kanter som er like lange, og hvilken størrelse 
 hjørnene har.

Når vi måler størrelsen på en flate, bruker vi ofte 
målenheten kvadratcentimeter (cm2). Da måler vi 
med firkanten kvadrat, som har nøyaktig 1 cm lange 
kanter, derav navnet kvadratcentimeter.

Begreper vi øver på:
• Parallell stilling
• Vinkler (spiss, stump og rett vinkel)
• Firkanter (trapes, parallellogram, rektangel og

 kvadrat)
• Trekanter (likebeint, likesidet og rettvinklet

 trekant)
• Areal – flatemål
• Kvadratcentimeter (cm2)

Aktiviteter dere kan gjøre hjemme:
• Gå på jakt! Se etter loddrette, vannrette og skrå

kantlinjer i rommet dere oppholder dere i, og se
deretter om noen av disse kantene er parallelle i
forhold til hverandre. Se på listene rundt vinduer
og dører, og se på kantene på flatskjermen,
datamaskinen eller mobilen.

• Gå på jakt! Se etter parallelle stillinger ute. Se på
hvit- og gulmerkingen på bilveien, lyktestolpene
langs veien og tog- eller trikkeskinner. Se på hus,
gjerder, panelet på husveggen eller fjellene i
horisonten.

• Gå på jakt etter ulike vinkelstørrelser. Hvilke
 vinkler får dere hvis dere sprer fingrene fra hver-
andre? Stumpe, spisse eller rette vinkler? Hvilke
vinkelstørrelser kan dere lage med albuen eller
med en tommestokk?

• Åpne døra. Når har døra rett vinkelform i forhold
til veggen/dørlisten? Når får døra stump eller
spiss vinkelform?

• Der to rette linjer møter hverandre, får vi en
 vinkel. Hvor mange vinkler ser dere der dere
 sitter nå?

• Still en vaskekost/mopp på skrå inntil en vegg.
Hvilke vinkelformer ser dere mellom veggen,
gulvet og vaskekosten? Dere kan også prøve å
lage vinkler ved å stille dere selv på skrå inntil
veggen.

• Tegn sammensatte figurer. Sett dere rygg mot
rygg og beskriv for den andre figuren dere har
tegnet. Den som hører på, forsøker å tegne
 figuren som blir beskrevet. Dere kan også løse
oppgaven ved å klippe ut to og to like figurer fra
et ark, som dere så setter sammen og beskriver
for den andre.

Lykke til!
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