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Nordheim

Proporsjoner i kjempenes land
Ideen til dette undervisningsopplegget på 
2.  trinn fikk jeg da vi skulle jobbe med Roald 
Dahls bok SVK – Store Vennlige Kjempe fra 1999 
etter at trinnet hadde sett filmen på kino. En av 
betingelsene for å få gå på skolekino var at det 
skulle gjøres noe faglig i tilknytning til filmen 
på skolen i etterkant. Med bakgrunn i barne-
hjemsjenta Sofies betraktninger av SVK og de 
andre kjempene i kjempeland passet det å lage 
et matematikkopplegg om størrelser og propor-
sjonalitet.

Proporsjonalitet er ikke noe de fleste forbin-
der med småskolematematikk. I geometri har 
proporsjonalitet sammenheng med formlikhet, 
et tema som gjerne først blir behandlet på ung-
domsskolen. Det nevnes først som kompetan-
semål etter 10. trinn under temaet funksjoner, 
trolig fordi det er et sammensatt og utfordrende 
felt som krever en viss grad av modning og 
erfaring . Det er likevel mye forkunnskap som 
kan aktiveres hos elever på et tidlig tidspunkt. 
Ved å se på størrelser som vokser, jobbet vi mot 
kompetansemål i læreplanen som sier at elevene 
etter 2. trinn skal kunne uttrykke tallstørrelser 
på varierte måter. De skal kjenne igjen, samtale 
om og videreføre strukturer i tallmønstre. De 

skal også kunne sammenlikne størrelser knyttet 
til lengde og areal med ulike måleenheter.

Undervisningsopplegget som beskrives her, 
ble gjennomført tidlig på høsten i 2. trinn. Opp-
legget jeg laget, måtte tilpasses elevenes kunn-
skaper og erfaringer; jeg ville sikre at de hadde 
det nødvendige grunnlaget for å kunne angripe 
oppgavene på fornuftige måter. Utgangspunk-
tet var filmen som alle hadde sett. Elevene var 
engasjerte i den, og det var i seg selv nok til å få 
elevene med. Oppgavene knyttet jeg til tekster 
fra boka og bilder fra filmen. Å sette matematik-
ken inn i en slik kontekst kan finne støtte hos 
Freudenthal og hans realistiske matematikkun-
dervisning (Skott, Jess & Hansen, 2008). Selv 
om ikke konteksten er virkelig i betydningen 
av det virkelige liv, er den virkelig nok for elev-
ene. De forestiller seg det som skjer. 

Vi begynte arbeidet i første økt med en klas-
sesamtale om størrelser, forhold mellom stør-
relser og sammenlikning. Jeg brukte et bilde der 
Sofie sitter på skulderen til SVK, for å bringe 
elevene tilbake til Roald Dahls forestillingsver-
den. I klassesamtalen satte elevene ord på erfa-
ringer de hadde fra dagliglivet om ulike størrel-
ser. De fleste viste god forståelse og hadde gjort 
mange erfaringer rundt begreper som mindre, 
kortere, lengre, tyngre og høyere. I tillegg til 
betraktninger rundt det gitte bildet snakket vi 
blant annet om store og små epler, lave og høye 
personer, små og store føtter.

Tonje Katrine Nordheim
Granly skole
tonje.nordheim@horten.kommune.no
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Elevenes første oppgave var å illustrere ett av 
fem utvalgte sitater fra boka. Alle situasjonene 
handlet om sammenlikning av størrelser, og de 
var kjent for elevene gjennom filmen. Sitatene 
er hentet fra Sofies beskrivelser. Hun er omtrent 
på størrelse med elevene, og beskrivelsene er fra 
et barns ståsted: 

«Den måtte faktisk bøye seg ned for å se inn 
gjennom loftsvinduene. Så høy var den.»

«Armen var tykk som en trestamme.»
«Hvert skritt var like langt som en tennis-

bane.»
«Tærne dine er så store som middagspølser.»
«Tåren til SVK var så stor at den ville fylt 

en hel oppvaskkum. Den falt på gulvet med et 
plask! Det ble en hel sølepytt.»

Vi repeterte hvilke situasjoner det var snakk 
om, og knyttet ordene til barnas mentale bilder. 
De to første sitatene er fra da Sofie oppdager 
SVK fra vinduet sitt på barnehjemmet. Hun vet 
ennå ikke helt hva det er hun ser. Skrittlengden 
beskriver hun da SVK har tatt henne til fange 
og løper av sted med henne i et teppe. Da SVK 
sier at han ikke er så stor til å være en kjempe, 
trøster Sofie ham med å si at selv tærne hans er 
ganske store sett fra hennes ståsted. SVK gråter 
da Sofie forteller ham om livet uten foreldrene 
sine, og hun beskriver tårene hans.

Uavhengig av tegneferdigheter klarer alle 
elevene å tegne slik at andre forstår hvilket sitat 
de har illustrert. Bildene 1–4 viser noen elev-
arbeider.

Bilde 2 viser elementer fra to sitater. SVK 

har Sofie på skulderen, noe eleven forklarte skal 
være i bakgrunnen i bildet. Foran i bildet ønsker 
han å vise fram SVKs arm som kan sammenlik-
nes med et tre, og hvordan kjempens tårer lager 
en hel sølepytt. Eleven som tegnet tennisbanen, 
brukte omrisset av sin egen fot i arbeidet.

Bilde 3: Hvert skritt så langt som en tennisbane.

Bilde 1: Den måtte bøye seg ned.

Bilde 2: Armen var tykk som en trestamme.
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I den andre økta så vi på forholdet mellom 
størrelsen på SVK og et menneske. Da Sofie 
første gang oppdaget SVK, beskrev hun ham 
som «fire ganger høyere enn det høyeste men-
nesket». Vi begynte med å snakke om hva 
«høyt» er, og hva «høyeste» betyr. Elevene 
kom med forslag, og vi så på et klipp fra NRKs 
Supernytt fra 14.11.2014 om verdens høyeste 
mann.

For å illustrere forholdet «fire ganger høyere» 
tok vi utgangspunkt i ruter og tegning og byg-
ging med centikuber. Vi begynte felles med et 
rutenett på Smartboardet. Jeg skraverte en rute 
og sa at det kunne være høyden til mennesket. 
Så spurte jeg elevene om hvor mange ruter jeg 
måtte skravere for å vise høyden til SVK. Noen 
mente at vi skulle legge fire ruter oppå mennes-
kets rute (altså totalt fem ruter), noen mente at vi 
skulle legge på menneskets høyde slik at det ble 
fire ruter til sammen (noe som ville gitt riktig 
svar i denne sammenhengen), og noen mente at 
vi måtte tegne fire ruter ved siden av, slik at det 
ble tydelig at SVK hadde sin egen høyde. Uten 
å svare elevene på dette skraverte jeg i stedet to 
ruter og spurte elevene hva som ville skje om det 
var menneskets høyde? De fikk litt tenketid før 
en av elevene fikk svare i plenum. 

Hvorfor svarte jeg ikke bekreftende på det 
riktige innspillet etter en skravert rute? Jeg 
ønsket å se om noen av elevenes strategier ville 
utfordres når to ruter ble skravert; hvis noen 
satte fire ruter oppå menneskets høyde nå, hva 
ville skje da? Hvor mange ruter ville måtte 

skraveres for å få fire totalt? Hvor mange ruter 
måtte skraveres dersom SVK skulle ha sin egen 
søyle? Den første eleven som fikk ordet, argu-
menterte for at SVK skulle ha sin egen søyle 
med åtte ruter. Han pekte og forklarte hvordan 
menneskets høyde da var fire ganger «inne i» 
søyla. Jeg spurte elevene om dette kunne brukes 
hvis mennesket bare var en rute høy, og det var 
det enighet om. Jeg valgte å ikke gå nærmere 
inn på feilsvarene som var kommet opp i første 
omgang. Jeg ville ikke forvirre mer enn nød-
vendig.

Etter denne felles gjennomgangen jobbet 
elevene med sin læringspartner. Oppgavene 
bygde på det vi hadde gjort i fellesskap. Alle 
elever skulle først fargelegge i sin egen rutebok. 
Hvis mennesket er en rute høy, hvor mange 
ruter høy er SVK som er fire ganger høyere? 
Og hvis mennesket er to ruter høy, hvor mange 
ruter høy er SVK som er fire ganger høyere? 
Dette var det samme som vi hadde gjort på 
tavla. Ved at elevene jobbet med de samme opp-
gavene i boka si, ble det enkelt å se om noen ikke 
hadde forstått forklaringen. De fleste gjorde 
dette raskt og greit og fikk i oppgave å finne ut 
hva som skjer med høyden til SVK dersom men-
nesket er tre ruter høy. Elevene klarte dette; de 
skraverte ruter og forklarte hvorfor når de fikk 
spørsmål om det. En elev sa at «du teller bare 
med fire mer for hver gang: fire – åtte – tolv». 
Da de hadde tegnet i boka si, fikk de mulighet 

Bilde 4: SVKs tåre.

Bilde 5: Elevene jobber med læringspartnere.
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til å bygge menneskets og SVKs høyde med cen-
tikuber (bildene 6 og 7). 

De som ble fort ferdige, arbeidet videre med 
å fargelegge flere høyder i boka og/eller ved 
bygging. De ble utfordret på om de kunne en 
finne en regel som alltid måtte gjelde. Regelen 
var egentlig gitt allerede – høyden til mennes-
ket måtte ganges med fire. For elevene er ikke 
dette hverdagsspråk fordi de aller færreste har et 
forhold til multiplikasjon. Når de fikk uttrykke 
forholdet selv, ga mange uttrykk for at de for-
stod proporsjonal vekst: Hver gang man la til en 
rute på menneskets høyde, måtte vi legge til fire 
ruter på SVKs høyde. Vi kan se litt tydeligere 
streker tegnet for hver fjerde rute på de to høy-
este kolonnene på bilde 6. 

Ei av jentene i klassen hadde tegnet mennes-
ket tre ruter høyt og SVK 12 ruter høy. Hun ble 
bedt om å finne og beskrive høydene om men-
nesket var fire ruter høyt. Da satte hun en tyde-
lig strek på toppen av hver kolonne hun alle-
rede hadde (se bilde 8), og beskrev hvordan hun 
kunne tegne en rute oppå for mennesket: «Da 
må det være fire ruter til for SVK. Sånn fortset-

Bilde 7: SVK og menneskenes høyde med centikuber.

Bilde 6: SVK og menneskenes høyde skravert med 

ruter.

Bilde 8: Legge til fire ruter for SVKs høyde.
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ter det bare hele tiden.» Hun hadde ikke behov 
for å tegne nye søyler for å vise sammenhengen 
fordi hun hadde sett systemet og forstått den 
faste økningen.

Senere så vi nærmere på størrelsen til de 
andre kjempene i kjempeland. SVK er liten i 
forhold til de menneskespisende kjempene. Han 
sier selv at «de er minst to ganger min utstrek-
ning og det dobbelte av min kongelige høyhet.» 
Vi så på et bilde fra filmen der den største 
kjempen holder SVK i neven med et godt grep. 
Elevene så tydelig at de ulike kjempene hadde 
litt forskjellig størrelse og framtoning, men 
de ble engasjert i at vi skulle doble SVK både 
i høyden og bredden. Med utgangspunkt i for-
holdet mellom størrelsene til mennesket og SVK 
brukte vi samme framgangsmåte for å etablere 
størrelsene til resten av kjempene. Vi skraverte 
ruter sammen på tavla først, før elevene jobbet 
med læringspartneren sin, og tegnet og bygde de 
store kjempene også (bildene 9 og 10).

Jeg hadde idé til en oppgave til som vi ikke 

fikk gjennomført med elevene. Den skulle ta 
utgangspunkt i en beskrivelse fra SVKs hule: 
«Midt på gulvet sto det et fire meter høyt bord, 
og en stol som passet til.» Tanken var at elevene 
skulle tegne bordet og stolen, samt plassere seg 
selv størrelsesmessig riktig inn i tegningen.

Gjennom arbeidet med dette undervisnings-
opplegget gjorde elevene flere erfaringer med 
ulike matematiske begreper knyttet til stør-
relse, vekst og proporsjonalitet. Flere oppdaget 
at vi kunne rekketelle med fire for å finne SVKs 
neste høyde, og de fikk med det erfaring med 
multiplikasjon som gjentatt addisjon. Vi brukte 
ulike representasjonsformer, både konkrete og 
halvkonkrete som vist på bildene, men også 
mer abstrakte ved at vi satte størrelsesforhol-
det mellom høyden til mennesket og høyden til 
SVK inn i en tabell på tavla. Ved hele tiden å se 
sammenhenger mellom det konkrete arbeidet 
elevene gjorde, med tall, tekst og muntlig tale, 
var elevene med på å knytte representasjonsfor-
mene sammen og oversette mellom dem. Opp-

Bilde 10: Mennesket og kjempene tegnet og med 

centikuber.
Bilde 9: Mennesket og kjempene skravert med ruter.
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gavene viste seg å være kognitivt krevende for 
elever på alle mestringsnivåer, og alle elever var 
deltakende. 

Et opplegg som dette trenger ikke komme 
i tillegg til noe annet, det kan være en inte-
grert del av matematikkundervisningen. Ved 
at elevene oppdager at de trenger kunnskaper 
for å løse oppgaver, får de ofte en indre motiva-
sjon for å lære noe nytt fordi de umiddelbart 
kan anvende det. Gjennom arbeidet med stør-
relsene i kjempenes land fikk elevene verktøy 
og språk for å behandle størrelser som vokser 
jevnt avhengig av hverandre. Dette kan de bruke 
videre i mange situasjoner. Dersom en bil kjører 

med en konstant fart, kan vi finne ut hvor langt 
den kjører på en, to eller tre timer. Hvis en kg 
appelsiner koster 18 kr, hva koster fem kg? Etter 
hvert skal de også arbeide med blant annet kart 
og målestokk eller forholdstall i for eksempel 
saftblanding. Vi trenger ikke bruke ordet pro-
porsjonalitet for å gi elevene viktige erfaringer 
på området.
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