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1 Innledning

Heftet er en veiledning for lærere og guider som skal arbeide med under-
visningsopplegget. Hensikten med opplegget er primært å heve fokus på matematikken 
i matematikkutstillingen Thomas Angell. Opplegget gis som et aktivitetstilbud våren 
2012 til 5.–7. trinn og ungdomsskolen.

Opplegget består av:

• Forarbeid ved skolen før besøket (0,5–1 time)

• Fellesoppgaver ved ankomst til senteret (maks. 30 min)

• Gruppeoppgaver i utstillingen (maks 30 min.)

• Fellesoppgaver og oppsummering ved besøkets avslutning (maks 30 min.)

• Etterarbeid ved på skolen (0,5–1 time)

Det er laget forslag til opplegg for 5.–7. trinn og 8.–10. trinn. Det er lagt vekt på å la 
Thomas Angell danne en ramme omkring opplegget. Det er naturlig å løfte fram dette i 
større grad i barneskolen enn i ungdomsskolen.

Barneskolen tilbys problemløsningsoppgaver, mens oppgavene til ungdomsskolen er en 
kombinasjon av problemløsningsoppgaver og kombinatorikk. Det legges vekt på å 
motivere elevene ved å skape undring og nysgjerrighet.

Prosjektet er støttet økonomisk av TEKNA samfunnsmidler 2011.

Trondheim 23. desember 2011
Nils Kr. Rossing

Kirsti Rø
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2 Organisering

Undervisningsopplegget er organisert som gruppearbeid hvor 2–3 elever arbeider sam-
men om å løse ulike oppgaver. Opplegget inkluderer for- og etterarbeid ved skolen.

Vi har forsøkt å lage oppgavetekster og problemstillinger som kan knyttes til Matema-
tikkutstilling – Thomas Angell.

Programskisse:

1/2 skoletime til forarbeid i klasserommet

10:00 - 10:301 Intro på Vitensenteret – Felles aktiviteter

10:30 - 10.50 Oppdrag i utstillingen

10:50 - 11:20 Avsluttende fellesaktiviteter – Refleksjon og oppsummering

1/2 skoletime til etterarbied i klasserommet 

3 Aktivitetstilbud for 5.–7. trinn

3.1 Før besøket

Sted: På skolen

Utstyr: Regnesaker

Tid: ca. 1 time

Hvem: Hele klassen

Elever og klasselærer får tilsendt følgende oppgave ved påmelding til aktiviteten. 
Løsningen tas med til Vitensenteret i forbindelse med besøket. Noen utvalgte elever 
presenterer “klassens” løsning på utfordringen.

Oppgave: Thomas Angells boksamling

Thomas Angell var glad i å lese, han hadde derfor flere 1000 bøker. Det sies 
at han etterlot seg en boksamling på over 6000 bøker.

En dag bestemmer Thomas seg for at han vil bestille nye hyller til bøkene 
sine. Men hvor mye hylleplass trengs for hans 6543 bind? Han vet at alle 

1. Tidspunktene er eksempler
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Undervisningsopplegg Thomas Angell
bøkene har stive permer som hver har en tykkelse på 3 mm. Han deler bøkene 
inn i tykke, middels tykke og tynne. Han finner ut at han har 2754 tykke bøker, 
1578 middels tykke og 2211 tynne bøker. Han antar at en tykk bok i gjennom-
snitt består av 350 sider, en middels tykk bok har i gjennomsnitt 200 sider og 
en tynn bok har i gjennomsnitt 80 sider. Han finner ut at sidene er omtrent 
like tykke og at det går ca. 10 ark pr. mm.

Hvor mange meter med hyller må Thomas bestille for at han akkurat skal ha 
plass til alle bøkene sine? Merk at det er to sider på et ark.

3.2 Intro på Vitensenteret

Sted: Seddelloftet

Utstyr: Thomas Angell tar seg et bad (alt 1)
- Plansje med kurve
- Stor glassylinder og mugger med farget vann
Thomas Angells pakker kofferten (alt. 2)
- 8 røde treklosser påført: A - Vekt 6 kg, Verdi 8 Spesidaler
- 8 dyp blå treklosser påført: B - Vekt 8 kg, Verdi 10 Spesidaler
- 8 dyp grønn treklosser påført: C - Vekt 2 kg, Verdi 2 Spesidaler
- 8 gul treklosser påført: D - Vekt 5 kg, Verdi 4 Spesidaler
- 8 fiolett treklosser påført: E - Vekt 1 kg, Verdi 1 Spesidaler
- 8 lys blå treklosser påført: F - Vekt 4 kg, Verdi 3 Spesidaler
- 8 lys grønn treklosser påført: G - Vekt 7 kg, Verdi 7 Spesidaler
- 8 esker med lokk som klossene kan legges i

Tid: 20 min 

Hvem: Alle elevene samlet sammen med lærer 

Thomas Angell og ev. hans tjener Morten Hoff (utkledd guider en eller to) 

Tips til gjennomføringen:

En av gruppene får anledning til å presentere sin løsning når de kommer til Vitensen-
teret. Om ingen har løst oppgaven kan i samtale med elevene foreslå en løsning der og 
da.
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Oppgave: Thomas Angell tar seg et bad (alt. 1)

Morten Hoff, tjeneren til 
Thomas, har laget en 
merkelig innretning, som 
tegner et diagram for 
hvordan vannstanden i 
badekaret til Thomas 
endrer seg etter som tida 
går. En dag da Thomas 
hadde badet fant Morten 
følgende kurve og han ble stående å fundere på hva som hadde skjedd mens 
Thomas hadde badet.

Kan du hjelpe Morten med å finne ut hva som har skjedd?

Matematisk fokus: Kurveforståelse

Tirsdag 27 april 1724 kl. 20:05 - 20:45

20:4520:05

V
an

ns
ta

nd
en

Tid

Tips til gjennomføringen:

Innledningsvis kan en av elevene langsomt fylle et gjennomsiktig kar med farget 
væske fra to store mugger, samtidig som leder tegner kurven på en flippover e.l. Leder 
kommuniserer med elevene mens fyllingen og tegningen pågår.

Elevene diskuterer gruppevis hvordan de kan forstå kurven. Deretter kan en ta for seg 
hver del av kurven å la elevene foreslå en del av historien.

Oppgaven kan med fordel brukes til å nå det grunnleggende kompetansemålet om 
skriving i matematikktimen, eller ev. kombineres med norskfaget, hvor elevene får 
anledning til å fortelle sin historie om hva de mener Thomas foretar seg i badet.
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Oppgave: Thomas Angells pakker kofferten (alt. 2)

Thomas og Lorents skal ut å reise og får en 
utfordring når de skal pakke kofferten. De 
har plukket fram en rekke gjenstander som 
har forskjellig vekt og verdi. De har en 
begrensning på 20 kg og må gjøre et utvalg. 
Hvilke gjenstander skal de velge å ta med 
slik at vekta ikke overskrider 20 kg, samtidig 
som den blir mest mulig verdifull?
De har følgende gjenstander å velge mellom:

- Gjenstand A veier 6 kg og har en verdi på 8 spesidaler. 
- Gjenstand B veier 8 kg og har en verdi på 10 spesidaler.
- Gjenstand C veier 2 kg og har en verdi på 2 spesidaler.
- Gjenstand D veier 5 kg og har en verdi på 4 spesidaler.
- Gjenstand E veier 1 kg og har en verdi på 1 spesidaler.
- Gjenstand F veier 4 kg og har en verdi på 3 spesidaler
- Gjenstand G veier 7 kg og har en verdi på 7 spesidaler
De må velge vekter og verdier med omtanke.

Deltagerne deles i grupper på 3–4 elever og skal ved hjelp av klosser med 
påført vekt og verdi løse oppgaven.

Matematisk fokus: Problemløsningsoppgave - Logisk analytisk

Tips til gjennomføringen:

Oppgaven kan løses på flere måter.

- Prøve seg fram

- Ta utgangspunkt i forholdet verdi/kg

- Finne alle kobinasjoner som til sammen gir 
20 kg og se hvilken som har størst verdi

La elevene forklare hvordan de tenkte.

Tabellen nederst til høyre viser eksempler på 
løsninger. Som vi ser så gir løsning e) den høyest 
verdi for 20 kg.

A 6kg 8sp 1,33 spd/kg
B 8kg 10sp 1,25 spd/kg
C 2kg 2sp 1,00 spd/kg
D 5kg 4sp 0,80 spd/kg
E 1kg 1sp 1,00 spd/kg
F 4kg 3sp 0,75 spd/kg
G 7kg 7sp 1,00 spd/kg

a) A + B + C + F = 20 kg/21 spd
b) A + B + D = 19 kg/22 spd
c) B + D + G = 20 kg/21 spd
d) B+C+D+E+F = 20 kg/20 spd
e) A+B+C+F = 20 kg/23 spd
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Presentasjon: 

Etter som elevgruppene løser oppgaven, kommer de fram og presenterer løsningen for 
“Thomas” eller “Morten”. Dersom de har løst oppgaven riktig får de et oppdrag som lig-
ger i en konvolutt.

Utstyr: Tellebrikker, mange, Papir og blyant

Oppgave: Thomas deler ut drops (alt. 3)

Thomas og søsknene Rebekka og Morten skal dele noen drops mellom seg. De deler 
drops etter følgende regler:

• Alle skal ha minst ett drops hver

• Det er avgjørende hvem som får hvilket antall drops – det vil si en fordeling av 5 
drops (2,2,1) er forskjellig fra fordelingen (2,1,2)

Hvordan, og på hvor mange måter kan Thomas fordele 7 drops?

Matematisk fokus: Problemløsningsoppgave - Logisk analytisk

Tips til gjennomføringen:

Elevene vil trolig prøve seg fram i starten. La dem holde på en stund, før du spør om 
de tror de har funnet alle løsningene. Hvordan kan elevene holde oversikt når de teller 
brikkene? Det er mange måter å dokumentere prosessen på – la elevene finne sin egen 
måte. Etter hvert vil mange komme fram til at det er 15 løsninger. De kan nå forsøke 
med 5, 6 og 8 brikker. Finner de et mønster?

Ved å oppdage mønsteret, kan elevene forutsi hvor mange ulike fordelinger det blir 
hvis det er 9 drops som skal fordeles. 

Kanskje kjenner elevene «antall muligheter»  igjen som trekanttallene. Trekanttallene 
har rekursiv formel Tn = Tn-1 + n og eksplisitt formel Tn = (n (n + 1))/2. 

Antall drops å fordele 3 4 5 6 7 8

Antall muligheter 1 3 6 10 15 21
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3.3 Oppdraget i utstillingen

Utstyr: Ved hjelp av et kart finner elevene fram til en modell i matematikkutstillingen 
Thomas Angell eller et annet sted i utstillingen. Kartet ligger i konvolutten, mens 
oppdraget får de ved modellen. Hver gruppe får tildelt hvert sitt oppdrag.

Tid: 20 min. + gjennomgang

Oppdrag 1: Thomas Angells søskenflokk (gruppe 1)

Utstyr: Kart over utstillingen, løsningsark hvor de skriver løsningen.

Thomas har 8 søsken, tilsammen er de 9.

Kan du plassere dem i riktig rekkefølge fra den eldste til den yngste? 

De opplysningene du har er:

• Thom er født før Lorents

• Elisabeth er født sist

• Margrethe er født før Morten, men etter Thomas Angell

• Thomas Angell ble født rett etter Lorents

• Rebekka er født etter Elisa

• Elisa er født etter Morten

• Johan er født før Elisa

Tips til gjennomføringen:

I konvolutten ligger et svarark med et kart som viser hvor modellen befinner seg og 
en rubrikk der svaret kan skrives/eller tegnes.
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Modellen varsler med å avspille en mellodi når figurene er plassert i riktig rekkefølge.

Oppdrag 2: Thomas finner korteste vei (gruppe 2)

Utstyr: Kart over utstill-
ingen, kart hvor løsningen 
skal tegnes inn.

Thomas og broren Lor-
ents reiste mye rundt i 
Europa, og de er nå 
kommet til Amsterdam.

De skal innom alle de an-
dre byene,  for så å ende 
opp i Nidarosia (Trondheim). Kan du hjelpe dem å finne den korteste reiseruta mellom 
stedene? De kan reise både til lands og til vanns.

Bruk tauet til å sammenligne de forskjellige reiserutene. Løsningen tegnes inn i kartet 
på løsningsarket.

Oppdrag 3: Thomas og skogteigene (gruppe 3)

Utstyr: Kart over utstill-
ingen, løsningsark hvor 
de skriver løsningen.

Thomas eier mange 
skogteiger rundt om i 
Trøndelag. Han vil kon-
trollere grindene i 
gjerdene rundt teigene.

Han skal innom alle 
grindene, men bare én 
gang gjennom hver av dem. Legg tauet slik at det går gjennom hver port bare en gang.

1. Klarer du å ende opp ved port 1?
2. Klarer du å ende opp ved port 2?

Tegn løsningene inn på løsningsarket.

Oppdrag 4 Thomas er detektiv (gruppe 4)

Utstyr: Kart over utstillingen, løsningsark
- 15 -
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Thomas eier deler av kobbergruvene på Røros.

Han har mistanke om at noen 
av kobberbarrene  er forfal-
sket, slik at de er litt lettere enn 
de andre.

Her er 9 kobberbarrer. 

En av dem er lettere enn de an-
dre.

Hvor mange veiinger med 
skålvekta trenger du for å finne 
den som er forfalsket?

Thomas klarer det på to 
veiinger. Klarer du det 
samme?

Tegn og forklar framgangsmåten på løsningsarket.

Oppdrag 5: Thomas og kulene (gruppe 5)

Utstyr: Kart over utstillingen, løsningsark

Da Thomas døde i 1767 sies det at han etterlot seg verdier tils-
varende 3 tønner gull.

Kulene: Finn ut hvor mange kuler det er i hver av kubene. 

De fire øverste klarer dere sikkert, men hvordan vil dere finne an-
tallet i den nederste, den med glasskulene?

Klarer dere å regne ut omtrent hvor mange glasskuler det er i bok-
sen?

Kubene er 12 x 12 x 12 cm store.

Noter svarene på løsningsarket.

Mangler bilde

Tips til gjennomføringen:

La elevene forklare hvordan de tenkte, selv om de ikke har brukt det minste antallet 
målinger. Klossene er 32 g unntatt kloss F som er 30 g.

Tips til gjennomføringen:

Boksene inneholder følgende antall kuler fra øverst til nederst:
1, 4, 16, 64, 1000 og den nederst 9887 kuler
- 16 -



Undervisningsopplegg Thomas Angell
Oppdrag 6: Thomas og den store vekta (gruppe 6)2

Utstyr: – Kart over utstillingen, løsningsark
– Spann med noe tungt i
– Noen tips til bruk av vekta

Thomas har fått en utfordring. Han har en stor bøtte med kobber fra Røros 
gruver, men mangler en vekt som kan veie en så stor mengde kobber. Han har 
imidlertid en vippebjelke i bakgården, dessuten kjenner kan sin egen vekt. 
Kan dere hjelpe Thomas med å veie opp kobberet i bøtta? Det kreves at en av 
dere vet hvor mange kilo han eller hun veier.

Noter hvor tung bøtta med kobber er på løsningsarket.

3.4 Avsluttende oppgave og oppsummering

Alle samles på loftet for avsluttende oppgave og oppsummering.

Avsluttende oppgave (alt. 1): Thomas lærer addisjon

En god forretningsmann må kunne addisjon.

Utstyr: En stor roterende pil med tallene 0–9
Oppgaveark, hvem kommer nærmest 1000

2. Den interaktive modellen Den store vekta er utviklet av Matematikkhuset ved Mike Naylor og 
Gerd Bones i sammarbeid med Vitensenteret som har bygget modellen.
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Hvem kommer nærmest 1000?

• Snurr pila.

• Hvilket tall stopper den på?

• Skriv tallet i én av de ni rutene over streken på arket. 
Når du legger sammen tallene til slutt, skal summen 
bli så nær 1000 som mulig!

• Det er ikke lov til å flytte et tall som først er skrevet 
ned en av rubrikkene.

• Summèr de tre tallene når alle ni feltene har fått tall.

Hvem kom nærmest 1000?

Avsluttende oppgave (alt. 2): Thomas Angell krysser elva

Utstyr: Den store Leonardobroa
Fire skilt som kan henges rundt halsen, med navn og tidsforbruk
Lysdodelykt (husk å lade)

Det hendte at 
Thomas Angell og 
familien dro på 
besøk til slektninger 
i byen, og noen 
ganger måtte de 
krysse broene over 
Nidelva i mørket. På 
Thomas Angells tid 
var det ikke gatelys, 
og det kunne være 
skummelt å vandre 
rundt i byen på 
kveldene når heste-
vognene suste forbi. 
En gang kommer Thomas og familiens hans over et problem: De skal ta en 
snarvei hjem fra et middagsselskap, men roter seg bort og må gå over en bro 
som ligger langt unna de andre broene. Brua er smal og skrøpelig. Det viser 
seg at bare to personer kan gå over broa samtidig. Det er mørkt ute og fam-
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ilien Angell har bare én lykt på deling. Lykta har nok brensel til å lyse i 17 
minutter. Både bestefar Lorentz og mormor Elisabeth er med i følget, og de 
er ikke så spreke. Hver av personene går over broen i hver sin fart. 

Bestefar Lorentz (L) bruker 10 minutter på å krysse broa.

Mormor Elisabeth (E) bruker 5 minutter

Mamma Sara bruker (S) 2 minutter

Thomas (T) bruker 1 minutt

Lykta må alltid være med de som går over broa, ellers kan de falle i den 
iskalde Nidelva. Hvordan kan alle komme over broa før lykta slukker?

Matematisk fokus: Logisk analytisk

Tips til gjennomføringen:

Den store Leonardobroa og ei gammedags lykt kan benyttes som rekvisita. Elevene 
er selv de fire familiemedlemmene, og skal gå over broa. De som ikke får en rolle, 
deltar i løsningen av problemet ved å dirigere de fire andre over broa. En kan dele 
inn gruppen i to mindre grupper av 8 deltakere som hver løser oppgaven, eller alle 
kan samles om Leonardobroa for sammen å diskutere seg fram til løsningen.

Grip fatt i elevenes forslag til løsning og la dem prøve dem ut samtidig som de teller 
antall minutter.

Det finnes en løsning: S + T, T, L + E, S, S+T gir 17 minutter.
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Avsluttende oppgave (alt. 3): Er arealene like stor?

Thomas har fått tilbud om å kjøpe tre ulike landområder. Prisen er den samme og sel-
geren sier at arealene er like store, men er de det? Hvilket landområde bør Thomas 
velge?

Du kan bruke et gjennomsiktig ruteark til å hjelpe deg til å finne ut om de er like store.

3.5 Etterarbeid

Thomas dekker opp til fest (alt 1)

Her kommer en siste matematisk utfordring fra Thomas Angell! Oppgaven løser dere på 
skolen.

Thomas skal invitere til familefest, og vil sette opp et langbord i finstua. Han setter opp 
en lang rekke med kvadratiske bord.

Fire personer får plass rundt ett kvadratisk bord når det sitter en på hver side av bordet.

Her er en tegning av hvordan Thomas setter opp bordene i finstua.

1. Thomas setter opp 7 slike bord etter hverandre til ett langbord. Hvor mange per-
soner får plass rundt bordet?

A
B

C
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2. Hvor mange bord trengs for at det skal bli plass til 28 gjester rundt langbordet? 
Hvor mange bord trengs til 36 gjester?

4 Aktivitetstilbud for 8.–10. trinn

4.1 Før besøket

Sted: På skolen

Utstyr: Oppgaveark sendes skolen

Tid: ca. 0,5–1 timer

Hvem: Hele klassen

Elever og klasselærer får tilsendt en av følgende oppgaver ved påmelding til besøket på 
Vitensenteret. Løsningen tas med når de kommer, og elevene presenterer sin løsning.

Oppgave: Hvor stor er Thomas Angells formue i dagens valuta? (alt. 1)

At Thomas Angell var en grunnrik mann er de fleste enige om, men hvor rik 
ville han vært i dag dersom formuen hans skulle regnes om til dagens valuta 
og verdi?

Ved Thomas Angells død i 1767 så sies det at han hadde en formue tils-
varende tre tønner gull. Han hadde nok ikke så mye gull, men han eide store 
eiendommer som i verdi tilsvarte tre tønner av det edle metallet.

Gjør et overslag over hvor stor formuen til Thomas ville vært i dag dersom 
man regner om verdien av tre tønner gull til dagens valuta? Hvor mange kg 
ville formuen hans ha veid dersom den var i gull? 

Tips: Den gang var en tønne et definert mål, finn ut hvor mange liter en tønne 
var.

Oppgave: Statistikk og psykologi (alt. 2)

En dag da Thomas er samlet med sin mange venner stiller ham dem følgende 
spørsmål. Skriv ned et tall som er mellom 1 og 100. Den som kommer nærm-
est halvparten av gjennomsnittet av alle tallene som skrives ned, er vinner. 
Dere får en papirlapp hver. På den skriver du navnet ditt og det tallet du tror 
kommer nærmest halvparten av gjennomsnittet i av de som var samlet.
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Gjennomfør øvelsen i klasserommet. Etter at alle lappene er samlet inn, regner to av 
elevene ut gjennomsnittet og finner den eller de som er nærmest det riktige svaret. Tegn 
opp fordelingsfunksjonen for de foreslåtte tallene. Diskuter tendensen i fordelingen. 
Kan elevene forklare hva som har skjedd?

Diskusjon: Finn ut hvordan elevene tenker. 

Finner vi eksempler på lignende problemstillinger i det virkelige liv?

Løsningen med momenter fra diskusjonen skal presenteres når de kommer til 
Vitensenteret.

4.2 Intro på Vitensenteret

Sted: Seddelloftet

Tid: 20 min 

Hvem: Alle elevene er samlet sammen med lærer 

4.2.1 Presentasjon: 

Elevene presenterer løsningen på oppgaven som er løst på forhånd.

4.2.2 Fellesoppgave

Utstyr: 8 poser av fløyel som kan lukkes med en snor
2 røde og 2 blå like store kuler i hver pose
Ekstra kuler i kurver:
- 25 røde kuler, 
- 25 blå kuler

Oppgave: Thomas tar oppvasken (alt. 1)

Thomas og broren Lorents, de to eldste brødrene,  krangler om hvem som skal 
ta oppvasken. Da kommer Thomas på noe lurt. Han legger to røde og to blå 
trekuler i en pose. De blir enige om at de etter middagen trekker en kule hver 
fra posen. Thomas foreslår at dersom de trekker to kuler med samme farge, 
så skal han ta oppvasken. Har kulene forskjellig farge tar Lorents oppvasken. 
Det syntes Lorents hørtes rettferdig ut. 

Hva synes dere? Er dette en rettferdig løsning3.

3. Etter en ide av Mike Naylor, Probability ... and beyond, Matematikksenteret 2010
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Klassen deles i grupper på fire elever. Ved å trekke kuler ut av en pose skal de føre statis-
tikk over resultatet. Dernest skal de forklare resultatet de får. Hvem kommer først fram 
til riktig resultat og hvem kommer først fram til en god forklaring.

Tilleggsoppgave.

Det viser seg at på sikt må Lorents ta oppvasken dobbelt så mange ganger 
som Thomas. Det liker han dårlig. Lorents pønsker derfor ut en lur måte slik 
at neste gang de trekker så blir resultatet rettferdig. Fortsatt gjelder de 
samme reglene: De trekker en kule hver. Trekker de to like, tar Thomas 
oppvasken, trekker de to forskjellige, tar Lorents oppvasken. Kan dere finne 
ut hva Lorents kan gjør med kulene i posen?

Det er lov å endre antallet og fargesammensetningen på kulene.

Tips til gjennomføringen:

Det er viktig å lytte til hvordan elevene tenker når de skal forklare det resultatet de får av eksperimentet. 
En må være forberedt på at det finnes mange riktige forklaringer.

Her er to måter å forklare resultatet på:

1. Sett opp alle kombinasjoner:
R1 - R2 R1 - B1 R1 - B2
R2 - R1 R2 - B1 R2 - B2
B1 - R1 B1 - R2 B1 - B2
B2 - R1 B2 - R2 B2 - B1
Vi ser da raskt at sannsynligheten for å få
to like er 1/3 mens sannsynligheten for å få
to med forskjellig farge er 2/3.

3. Det enkelste er å tenke slik:
Når det først har trukket en kule, enten en rød eller en blå, vil det alltid være to av motsatt farge og en 
av samme farge igjen i posen. Sannsynligheten for å trekke en som er forskjellig vil derfor være 2/3, 
mens det er 1/3 sannsynlighet for å trekke en som er lik med den som alt er trukket.

2. Grafisk:
Figuren til høyre viser de fire 
kulene. Alle utfall med like 
kuler er tegnet med hel strek 
(2 stk.) og alle utfall med ulike 
kuler er tegnet med stiplet 
strek (4 stk.)
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Diskuterer bgjerne med elevgruppen hvordan en tenker for å finne sannsynlighets-
fordelingen og hvilke forandringer en kan gjøre for at det skal bli rettferdig.4

Utstyr: 1 liten boks med
1 rød, 2 blå og 3 gule

Oppgave: Thomas tar tar seg et drops (alt. 2)5

Thomas har en boks drops. Han vet at det er seks 
drops igjen i boksen og at de er av forskjellig type 
med forskjellig farge. Men han vet ikke hvor mange 
det er av hvert slag.

Han vil prøve å finne ut hvor mange det er av hvert 
slag ved å foreta 10 trekninger. Mellom hver trek-
ning legger han dropset tilbake i boksen. Han 
registrerer fargen på dropset for hver trekning. 
Etter trekningen gjør han et overslag over hvor mange av hvert slag som er i boksen.

Så trekker han 10 ganger til, slik at han har utført 20 trekninger. Han gjør et nytt over-
slag over fordeling av drops. Til slutt trekker han enda 10 ganger og gjør et siste 
overslag.

Så ser han i boksen. Hadde han rett i sine antagelser?

4. Etter en ide av Mike Naylor ved Matematikksenteret. Presentert under Novemberkonferansen 
for matematikkdidaktikk 2010

5. Opplegget er hentet fra Svein Torkilsens presentasjon på Novemberkonferansen 2009 s. 21 - 22

Tips til gjennomføringen:

La elevene diskutere ulike løsninger. De vil trenge litt tid til å finne løsningen på denne ekstraoppgaven. 
En kan med fordel vente med å fortelle dem løsningen til slutten av samlingen slik at de får mulighet til å 
gruble litt på oppgaven. Den grafiske måten kan være nyttig til å analysere prosblemstillingen.

Her er to måter å forklare resultatet på:

1. Sett opp alle kombinasjoner:
R1 - B1 B1 - B3 B3 - R1
R1 - B2 B2 - B3 B3 - B1
R1 - B3 B1 - R1 B3 - B2
B1 - B2 B2 - R1 B2 - B1
Vi ser da raskt at sannsynligheten for å få
to like er 1/2 og at sannsynligheten for å få
to med forskjellig farge også er 1/2.

2. Grafisk:
Figuren til høyre viser en mulig 
løsningen med fire kuler. Tre av 
den ene farge og en av den andre 
fargen. Alle utfall med like kuler 
er tegnet med hel strek (3 stk.) og 
alle utfall med ulike kuler er teg-
net med stiplet strek (3 stk.). Vi 
ser at dette er en mulig løsning på 
Lorents sitt problem.
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For å gjøre oppgaven noe vanskeligere kan en velge å legge flere kuler i posen eller at 
antallet er ukjent

Elevene deles inn i grupper. Hver gruppe foreslår et antall røde, blå og gule kuler etter 
10, 20 og 30 trekninger. Gruppenes forslag registreres for hver trekning. Alternativt lev-
erer gruppe ne inn en lapp med deres forslag. Til slutt gis gruppene poeng etter følgende 
poengskala:

Gjetter de riktig får de:
3 poeng etter 10 trekk
2 poeng etter 20 trekk
1 poeng etter 30 trekk

Gjetter de feil får de:
– 3 poeng etter 10 trekk
– 2 poeng etter 20 trekk
– 1 poeng etter 30 trekk

Poengene telles opp til slutt.

Utstyr: Tellebrikker, mange
Papir og blyant

Oppgave: Thomas tar tar seg et drops (alt. 3)

Thomas og søsknene Rebekka og Morten skal dele noen drops mellom seg. De deler 
drops etter følgende regler:

• Alle skal ha minst ett drops hver

• Det er avgjørende hvem som får hvilket antall drops – det vil si en fordeling av 5 
drops (2,2,1) er forskjellig fra fordelingen (2,1,2)

Hvordan, og på hvor mange måter kan Thomas fordele 22 drops?

Tips til gjennomføringen:

Tabellen til høyre viser et mulig utfall. Av dette kan vi slutte 
at det finnes kuler av minst tre farger og at det synes som 
om det er minst antall røde kuler. Dernest er det fristene å 
gjette at det er omtrent like mange blå og gule, men i så fall 
stemmer det ikke med totalantallet på 6, med mindre det finnes en fjerde farge. En kan da ta 
en sjansen å gjette på 3 blå og 2 gule. Det vil en imidlertid angre på etter 20 trekk.

Elevene vil oppdage at usikkerheten ved 10 trekninger kan være meget stor, men blir mindre 
etter som det blir flere trekninger.

Rød Blå gul

10 trekk 1 5 4

20 trekk 3 6 11

30 trekk 5 9 16
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4.3 Oppdraget i utstillingen

Ved hjelp av et kart skal de finne fram til en matematisk problemløsningsoppgave i 
utstillingen. Kartet ligger i en konvolutt, mens oppdraget får de når de kommer til mod-
ellen. De fleste oppdragene er i Matematikkutstillingen Thomas Angell.

Oppdrag 1: Thomas Angells søskenflokk 

Utstyr: Kart over utstillingen, løsningsark hvor de skriver løsningen.

Tips til gjennomføringen:

La elevene bli litt frustrerte i starten. La dem holde på en god stund, og finne en eller annen 
strategi for å systematisere fordelingen. Sannsynligvis vil flere grupper ha brukbare strategier. 
Noen vil oppdage at de kan redusere problemet ved å holde antall drops som den ene personen 
skal ha, konstant. 

Hvis den første får 1 drops, skal de to andre fordele 21 drops. Det kan de gjøre på 20 måter: 
1-20, 2-19, 3-18, ... 20 -1. Hvis den første får 2 drops, skal 20 drops fordeles mellom to andre. 
Det kan gjøres på 19 måter. Hvis de fortsetter slik, ser de at antall fordelinger totalt blir: 
20+19+18+...+2+1=210

La elevene presentere sine løsningsforslag. Det er viktig at de får diskutere ulike strategier, og 
selv komme fram til den strategien de mener er mest hensiktsmessig. 

Oppmuntre elevene til å finne en formel for summen av de n første naturlige tallene (selv om 
de ikke har lært om rekker). For n (antall drops) = 22, ser vi på tallrekka 
20+19+18+17+16+15+14+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1. Denne kan summeres med 
følgende teknikk: (20+1) +(19+2) +(18+3)+...+(11+10) =  (21+1)*(20/2). Formulert med n 
drops:

Hentet fra: http://www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-LK06/Matematikk2/Matematikk/Eksempler-fra-hovedomra-
det-i-tall-og-algebra/Artikler-niva-2-og-3/Eksempler-pa-rike-oppgaver/#

1 n 2–+  n 2– 
2

------------------------------------------- n 1–  n 2– 
2

----------------------------------=
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Thomas har 8 søsken, tilsammen er de 9.

Kan du plassere dem i riktig rekkefølge fra den eldste til den yngste. 

De opplysningene du har er:

• Thom er født før Lorents

• Elisabeth er født sist

• Margrethe er født før Morten, men etter Thomas Angell

• Thomas Angell ble født rett etter Lorents

• Rebekka er født etter Elisa

• Elisa er født etter Morten

• Johan er født før Elisa

Modellen sier i fra når du har plassert figurene i riktig rekkefølge. Husk å sett figurene 
til side etter at oppgaven er løst.

Tips til gjennomføringen:

Riktig rekkefølge fra den eldste til den yngste er som følger:

• Thom 1690-91 (Thomas)

• Lorents 1692–1751

• Thomas Angell 1692–1767

• Margrethe 1693–1736

• Morten 1695 ?? – død før 1709

• Johan 1696 ?? – død før 1709 (Johan Vibe)

• Elisa  1697 ?? – død før 1702 (Elisabeth)

• Rebekka 1698–1719 (Abel Rebekka – kvinne)

• Elisabeth 1702–1742

Dersom 9 personer valgt 
blant elevene får utlevert en 
plakat med navnet på en av 
søsknene, kan de stilles opp 
av de som løste oppdraget i 
utstillingen. Deretter sam-
menlignes resultatet med 
oppgaven.
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Oppdrag 2: Thomas finner korteste vei

Utstyr: Kart over utstill-
ingen, kart hvor løsningen 
skal tegnes inn.

Thomas og broren Lor-
ents reiste mye rundt i 
Europa, og de er nå 
kommet til Amsterdam.

De skal innom alle de an-
dre byene,  for så å ende opp i Nidarosia (Trondheim). Kan du hjelpe dem å finne den 
korteste reiseruta mellom stedene? De kan reise både til lands og til vanns.

Bruk tauet til å sammenligne de forskjellige reiserutene. Husk å sett figurene til side et-
ter at oppgaven er løst.

Oppdrag 3: Thomas og skogteigene

Utstyr: Kart over utstillingen, løsningsark hvor de skriver løsningen.

Thomas eier mange 
skogteiger rundt om i 
Trøndelag. Han vil kon-
trollere portene i 
gjerdene rundt teigene.

Han skal innom alle por-
tene. Legg tauet slik at det 
går gjennom hver port, 
men bare én gang gjen-
nom hver.

1. Klarer du å ende opp ved port 1?
2. Klarer du å ende opp ved port 2?
3. Klarer du å finne den korteste veien til port 2?
4. Klarer du å ende opp i skogteig A?

Tegn inn svarene på løsningsarket.
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Oppdrag 4 Thomas er detektiv

Thomas eier deler av kobbergruvene på Røros.

Han har mistanke om at 
noen av kobberbarrene  er 
forfalsket, slik at de er litt 
lettere enn de andre.

Her er 9 kobberbarrer. 

En av dem er lettere enn de 
andre.

Hvor mange veiinger med 
skålvekta trenger du for å 
finne den som er forfalsket?

Thomas klarer det på to 
veiinger. Klarer du det 
samme?

Beskriv framgangsmåten på løsningsarket.

Oppdrag 5: Thomas og tønnene

Utstyr: Kart over utstillingen, løsningsark

Da Thomas døde i 1767 sies det at han etterlot seg verdier 
tilsvarende 3 tønner gull.

Tønnene: Her ser du tre tønner, omtrent slike de brukte da de 
anslo størrelsen på Thomas sin formue.

Finn ut hvor mange kilo en slik tønne ville veie om den var fylt 
med gull, når egenvekta til gull er 19,32 kg/dm3!

Hva tror du en slik tønne ville ha vært verd i dag, når gullprisen 
nå er ca. 250 kr/gram.

Ekstra Oppdrag: Thomas lærer navigasjon

Utstyr: Kart over utstillingen, løsningsark hvor de skriver 
løsningen.

Mangler bilde
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Det var bare borger-
skapets gutter som fikk 
utdanning, og en del av 
pensum var navigasjon.

Sett fyret, fyrvokterboli-
gen, treet og flaggstanga 
på rett plass.

På veggen bak modellen 
ser du to bilder tatt av øya 
når alt står på rett plass. 
Det ene bildet er tatt fra sørvest (SV) og det andre fra sørøst (SØ).

Klarer du ved hjelp av bildene å sette alt på riktig plass?

Modellen sier i fra når alt er riktig plassert.

4.4 Avsluttende oppgaver og oppsummering

Alle samles på loftet for avsluttende oppgaver og oppsummering.

Avsluttende oppgave: Thomas lærer å ta seg i akt

En kan lett la seg lure av sannsynligheter og statistikk. Det er nemlig slik at det som 
synes opplagt, viser seg ikke å holde stikk.

En god foretningsmann må ikke la seg lure (Monte-Halls paradoks) (alt. 1)

Du blir stilt overfor følgende utfordring:

• I ett av skapene er det skjult en verdifull 
lysestake. De to andre skapene er tomme.

• Du velger ett av skapene og håper det beste.
Døren holdes lukket.

• Den som utfordrer deg vet hvor lysestaken er. Han vil hjelpe deg og tilbyr seg å åpne 
ett av de to skapene du ikke har valgt. Et skap der han vet at lysestaken ikke er. 
Dernest får du anledning til å ombestemme deg eller holde fast på ditt første valg.

• Spørsmålet er:
Vil det være lurt av deg å ...
- ombestemme deg ...
- holde fast på ditt første valg ...
- eller spiller det ingen rolle?

Skap 2Skap 1 Skap 3
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Hva mener elevene? Start en diskusjon. Beskriv hvordan en ved hjelp av tre pappbegre 
og en mynt skjult under ett av begrene kan bruke statistikk til å etterprøve hypoteser. 
Dette kan ev. gjennomføres som etterarbeid.

4.5 Etterarbeid

Alt. 1 - Etterprøve Monte-Halls paradoks i klasserommet.

Utfordre elevene til å konstruere et forsøk som etterprøver Monte-Halls paradoks. 

Alternativt kan oppgaven gjennomføres på følgende måte:

Dette kan gjøres ved å la elevene arbeide i grupper på tre og tre. En av elevene velges 
som ansvarlig for undersøkelsen, en som forsøkselev og den siste for å notere resultatet. 

Hver gruppe har tre pappkrus og en mynt. Mynten legges under ett av pappkrusene av 
ansvarlig elev mens forsøkseleven ser bort. Forsøkseleven velger så det kruset hvor han/
hun mener mynten befinner seg. Ansvarlig løfter ett av de to andre krusene hvor han vet 
at mynten ikke befinner seg. Det føres statistikk over riktige å gale gjetninger og om 
forsøkseleven ombestemte seg eller ikke.

Gjøre 40 forsøk å se om dere ser en tendens. Er det lønnsomt å ombestemme seg eller å 
la det være. Eller betyr det ingen ting.

Alt. 2 - Fangens mulighet

En dag kunne ikke guttene Thomas og Lorents ble enige om hvem som skulle koste og 
gjøre rent i bakgården. De ble til slutt enige om at de skulle trekke lodd om oppgaven, 
på følgende spesielle måte:

Her har du 10 hvite og 10 sorte kuler, og to esker sa Thomas til Lorents. Du kan legge 
kulene i eskene slik du måtte ønske, men ingen av eskene skal være tomme. Deretter vel-
ger jeg en tilfeldig eske, og trekker en tilfeldig kule fra esken. Dersom kulen jeg trekker 
er hvit, så skal du koste bakgården. Er den derimot svart tar jeg jobben." 

Tips til gjennomføringen:

Oppgaven er ikke opplagt selv om den blir relativt forståelig dersom en resonerer som 
følgende:

I utgangspunktet er sannsynligheten for å velge en tom sylinder større (2/3) enn å velge en med 
gevinst (1/3). Dersom en velger feil i utgangspunktet vil en helt sikkert velg gevinst i neste 
omgang, men bare dersom en ombestemer seg. Derfor vil sannsynligheten for å få gevinsen 
når en ombestemmer seg være lik 2/3 (66 %), men bare 1/3 (33 %) dersom velger ikke å 
ombestemme seg.
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Hvordan skal Lorents plassere kulene i eskene, slik at det er størst mulig sannsynlighet 
for at Thomas må ta jobben, og hvor stor er sannsynligheten for at det skjer?
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Appendix A Utstyr/plansjer

Til noen av oppgavene kreves utstyr, plansjer eller oppgaveark

A.1 Barneskole (5.–7. trinn)

Thomas Angell tar seg et bad (introoppgave alt 1)

A.1.1 Introppgave alt. 1

Plansje som vises for gruppen. Ev. legges inn i PowerPoint.

Thomas Angells hodebry (introoppgave alt 2)

• Ikke noe spesielt

Thomas Angells pakker kofferten (introoppgave alt. 3) 
mål er oppgitt som: lengde x bredde x høyde

• 8 røde treklosser påført: A - vekt 6 kg verdi 8 Spesidaler 8 x 7 x 3,5 cm

• 8 dyp blå treklosser påført: B - vekt 8 kg verdi 10 Spesidaler 16 x 7 x 3,5 cm

• 8 dyp grønn treklosser påført: C - vekt 2 kg verdi 2 Spesidaler 8 x 4,5 x 2 cm
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• 8 gul treklosser påført: D - vekt 5 kg verdi 4 Spesidaler 8 x 3,2 x 3,2 cm

• 8 fiolett treklosser påført: E - vekt 1 kg verdi 1 Spesidaler 5,5 x 4,5 x 2 cm

• 8 lys blå treklosser påført: F - vekt 4 kg verdi 3 Spesidaler 6 x 3,2 x 3,2 cm

• 8 lys grønn treklosser påført: G - vekt 7 kg verdi 7 Spesidaler 12 x 7 x 3,5 cm

• 8 esker som klossene kan legges i (kjøpes)

Problemløsningsoppgaver i utstillingen

Oppdrag 1–5

• Kart over utstillingen og oppgaveark (til aktuelle modeller i TA)
Se vedlegg B.

Oppdrag 6 - Thomas og den store vekta 

• Kart over utstillingen, løsningsark
Se vedlegg B

• Spann med noe tungt i (snekker)

• Noen tips til bruk av vekta
Se vedlegg B

En god forretningsmann må kunne addisjon (oppsummering)

• En stor roterende pil med tallene 0–9 (snekker)

A.2 Ungdomsskole (8.–10. trinn)

Hvor stor er Thomas Angells formue i dagens valuta? (forarbeid alt. 1)

• Oppgaveark (lages/ped)

Statistikk og psykologi (forarbeid alt. 2)

• Oppgaveark (lages/ped)

Problemløsningsoppgaver i utstillingen

Oppdrag 1–6

• Kart over utstillingen og løsningsark (til aktuelle modeller i TA)
- 35 -



Undervisningsopplegg Thomas Angell
Skatten bak skapdøren (introoppgave - alt. 2)
En god forretningsmann må ikke la seg lure (avsluttende oppgave)

• 3 skap (kjøpes/ped)

• 1 lysestake (kjøpes/ped)

Alternativt

• 3 store runde pappsylindere

• 1 brusflaske/Twist (kjøpes/ped)

• 24 pappkrus

• 8 mynter (kjøpes/ped)
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Appendix B Oppgavetekster

B.1 Barneskole

B.1.1 Oppgavetekst forarbeid:

Velkommen til Vitensenteret og Matematikkutstillingen Thomas Angell. Før dere kom-
mer vil vi gjerne at dere løser følgende oppgave:

Oppgave: Thomas Angells boksamling

Thomas Angell var glad i å lese, han hadde derfor flere 1000 bøker. Det sies 
at han etterlot seg en boksamling på over 6000 bøker.

En dag bestemmer Thomas seg for at han vil bestille nye hyller til bøkene 
sine. Men hvor mye hylleplass trengs for hans 6543 bind? Han vet at alle 
bøkene har stive permer som hver har en tykkelse på 3 mm. Han deler bøkene 
inn i tykke, middels tykke og tynne. Han finner ut at han har 2754 tykke bøker, 
1578 middels tykke og 2211 tynne bøker. Han antar at en tykk bok i gjennom-
snitt består av 350 sider, en middels tykk bok har i gjennomsnitt 200 sider og 
en tynn bok har i gjennomsnitt 80 sider. Han finner ut at sidene er omtrent 
like tykke og at det går ca. 10 ark pr. mm.

Hvor mange meter med hyller må Thomas bestille for at han akkurat skal ha 
plass til alle bøkene sine? Merk at det er to sider på et ark.

Velg ut tre elever som presenterer løsningen på oppgaven.

Løsningsforslag: Thomas Angells boksamling

Oppgaven går ut på å finne den totale tykkelsen på samtlige av Thomas sine 6543 bøker:

Den totale bredden på samtlige permer er: 
3 mm  2  6543 = 39258 mm = 39,258 m

Den totale bredden på papiret er:
2754 175  0,1 mm + 1578 100  0,1 mm + 2211 40  0,1 mm = 
72819 mm = 72,819 m

Totalt trengs det minst: 39,258 m + 72,819 m = 112,077 m
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B.1.2 Oppdragsark

Oppdrag 1 

Gå til Thomas Angells rom og finn modellen: Thomas Angells søskenflokk.

Plasser søskenflokken i rekkefølge fra den eldste til den yngste fra venstre mot høyre og 
skriv hvert søskens tall i riktig sirkel i figuren under.

Oppfinner-

verkstedet

Robotlab.

Gruva
Elektrorom

Energi

Lyd

Vann Heis

Butikk

Illusjoner

Foredragssal

Administrasjon 2. etg.

Mat-

Toaletter

kvinner

Toaletter menn og

for funksjons-

hemmede

Snekker-
rom

pakkerom

historie

Tekno -

Kiosk

Garderobe
Lager

Planetarium

Auditorium

Vitensenteret
Trondheim  2. etg.

Anatomi

nkr 2
7.10.11

Fysikk og

mekanikk

utstillinger

Thomas Angell

Lager

Lager

BilletterKlima

Vann
Energi

Resepsjon

Matematikk

Thomas Angells
Matematikkutstilling

Thomas Angells søskenflokk

Thomas Angells
Matematikkutstilling

1. Thom

2. Elisa

3. Lorents

4. Margrethe

5. Morten

6. Elisabeth

7. Rebekka

8. Johan

9. Thomas Angell
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Oppdrag 2 

Gå til Thomas Angells rom og finn modellen: Thomas finner korteste vei

Thomas skal reise fra Amster-
dam og tilbake til Nidarosia. På 
veien tilbake skal han innom alle 
byene som er merket av på kartet.

Bruk snora og finn den korteste 
veien. Tegn den inn på kartet til 
høyre.

Oppfinner-

verkstedet

Robotlab.

Gruva
Elektrorom

Energi

Lyd

Vann Heis

Butikk

Illusjoner

Foredragssal

Administrasjon 2. etg.

Mat-

Toaletter

kvinner

Toaletter menn og

for funksjons-

hemmede

Snekker-
rom

pakkerom

historie

Tekno -

Kiosk

Garderobe
Lager

Planetarium

Auditorium

Vitensenteret
Trondheim  2. etg.

Anatomi

nkr 2
7.10.11

Fysikk og

mekanikk

utstillinger

Thomas Angell

Lager

Lager

BilletterKlima

Vann
Energi

Resepsjon

Matematikk

Thomas Angells
Matematikkutstilling

Thomas finner korteste vei

Thomas Angells
Matematikkutstilling
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Oppdrag 3 

Gå til Thomas Angells rom og finn modellen: Thomas og skogteigene

Thomas eier mange 
skogteiger. Han vil kontrollere 
grindene i gjerdene rundt tei-
gene.

Han skal innom alle grindene, 
men bare én gang gjennom hver 
av dem. Legg tauet slik at det 
går gjennom hver port bare en 
gang.

1. Klarer du å ende opp ved 
port 1?

2. Klarer du å ende opp ved 
port 2?

Tegn løsningene inn på kartene 
til høyre.

Oppfinner-

verkstedet

Robotlab.

Gruva
Elektrorom

Energi

Lyd

Vann Heis

Butikk

Illusjoner

Foredragssal

Administrasjon 2. etg.

Mat-

Toaletter

kvinner

Toaletter menn og

for funksjons-

hemmede

Snekker-
rom

pakkerom

historie

Tekno -

Kiosk

Garderobe
Lager

Planetarium

Auditorium

Vitensenteret
Trondheim  2. etg.

Anatomi

nkr 2
7.10.11

Fysikk og

mekanikk

utstillinger

Thomas Angell

Lager

Lager

BilletterKlima

Vann
Energi

Resepsjon

Matematikk

Thomas Angells
Matematikkutstilling

Thomas og skogteigene

Thomas Angells
Matematikkutstilling

O
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2

1

START

START

1
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Oppdrag 4 

Gå til Thomas Angells rom og finn modellen: Thomas er detektiv

Thomas eier deler av kobbergruvene på Røros.

En av disse 9 kobberbarrene 
er er lettere enn de andre.

Hvor mange veiinger med 
skålvekta trenger du for å 
finne den som er forfalsket?

Noter hvilken som var 
lettest og forklar hvordan 
du løste oppgaven.

Oppfinner-

verkstedet

Robotlab.

Gruva
Elektrorom

Energi

Lyd

Vann Heis

Butikk

Illusjoner

Foredragssal

Administrasjon 2. etg.

Mat-

Toaletter

kvinner

Toaletter menn og

for funksjons-

hemmede

Snekker-
rom

pakkerom

historie

Tekno -

Kiosk

Garderobe
Lager

Planetarium

Auditorium

Vitensenteret
Trondheim  2. etg.

Anatomi

nkr 2
7.10.11

Fysikk og

mekanikk

utstillinger

Thomas Angell

Lager

Lager

BilletterKlima

Vann
Energi

Resepsjon

Matematikk

Thomas Angells
Matematikkutstilling

Thomas er detektiv

Thomas Angells
Matematikkutstilling

Kobberbarre _____ er den letteste

Vi gjorde det slik:___________________

Vi trengte_____veiinger.
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Oppdrag 5 

Gå til Thomas Angells rom og finn modellen: Thomas og kulene

Hvor mange kuler?

Kulene: Finn ut hvor mange kuler det er i hver av kubene. 

Klarer dere å regne ut omtrent hvor mange glasskuler det er 
i den nederste boksen?

Noter svarene:

Det er  1 kuler i den øverste

Det er  kuler i den nest øverste

Det er  kuler i den miderste

Det er  kuler i den nest nederste

Det er  kuler i den nederste

Oppfinner-

verkstedet

Robotlab.

Gruva
Elektrorom

Energi

Lyd

Vann Heis

Butikk

Illusjoner

Foredragssal

Administrasjon 2. etg.

Mat-

Toaletter

kvinner

Toaletter menn og

for funksjons-

hemmede

Snekker-
rom

pakkerom

historie

Tekno -

Kiosk

Garderobe
Lager

Planetarium

Auditorium

Vitensenteret
Trondheim  2. etg.

Anatomi

nkr 2
7.10.11

Fysikk og

mekanikk

utstillinger

Thomas Angell

Lager

Lager

BilletterKlima

Vann
Energi

Resepsjon

Matematikk

Thomas Angells
Matematikkutstilling

Thomas og kulene

Thomas Angells
Matematikkutstilling
- 42 -



Undervisningsopplegg Thomas Angell
Oppdrag 6 

Gå til Thomas Angells rom og finn modellen: 

Finn ut hvor tung bøtta med kobber er?

Thomas vet at vekta er i balanse når:
Lengden ut til bøtta vekta av bøtta =
Lengden ut til eleven vekta av eleven

Det kreves at vekta til en av dere elever 
er kjent.

Tegn inn hvor dere hengte bøtta og 
hvor langs vekta eleven ble plassert.

Vi fant at bøtta veide _______ kg.

Oppfinner-

verkstedet

Robotlab.

Gruva
Elektrorom

Energi

Lyd

Vann Heis

Butikk

Illusjoner

Foredragssal

Administrasjon 2. etg.

Mat-

Toaletter

kvinner

Toaletter menn og

for funksjons-

hemmede

Snekker-
rom

pakkerom

historie

Tekno -

Kiosk

Garderobe
Lager

Planetarium

Auditorium

Vitensenteret
Trondheim  2. etg.

Anatomi

nkr 2
7.10.11

Fysikk og

mekanikk

utstillinger

Thomas Angell

Lager

Lager

BilletterKlima

Vann
Energi

Resepsjon

Matematikk

Thomas veier kobber
Den store vekta i bakgården

123456789101112 121110987654321
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B.1.3 Nærmest 1000

Fyll inn tallene i firkantene etter hvert som pila velger ut tall. Plasser tallene slik at sum-
men til slutt blir så nær 1000 som mulig.

+
+

=

+
+

=

+
+

=

+
+

=

+
+

=

+
+

=

+
+

=

+
+

=

+
+

=
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B.2 Ungdomsskole

B.2.1 Forarbeid 

Oppgavetekst:

Da Thomas døde i 1767 sies det at han etterlot seg verdier 
tilsvarende 3 tønner gull.

Tønnene: Her ser du tre tønner, omtrent slike som de brukte da 
de anslo størrelsen på Thomas sin formue. Målene er:
Høyden (h) er målt til: 54,5 dm
Diameteren (d) til 36,5 cm

Finn ut hvor mange kilo en slik tønne ville veie om den var fylt 
med gull, når egenvekta til gull er 19,32 kg/dm3!

Hva tror du en slik tønne ville ha vært verd i dag, når gullprisen 
nå er ca. 250 kr/gram og vi antar at en tønne er 90 liter.

Vi fant ut at en tønne med gull ville veid______________kg

Vi fant at dagens verdi av formuen ville ha vært på ca._______________kr.

Løsningsforslag:

Thomas sin formue (Tips)

De skal male og beregne volumet av de tre tønnene.

Høyden (h) kan males til 54,5 cm

Diameteren (d) til 36,5 cm.

Tønnene kan anslas til a ha en radius (r) pa 18,25 cm.

Man beregner volumet ved å gange endeflaten med høyden. Endeflaten har et areal på:

A =   r2 

A = 3,14  18,25  18,25 
A = 1045,8 cm2

Volumet blir da:

V = A  h
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V = 10,458 dm2  5,45 dm
V = 56,996 dm3

Som er 57 liter

Vi vet at gull veier 19,3 kg/liter

En tønne gull veier 57 19,32 kg/liter = 1101,2 kg

Tre tønner gull veier 3 1101,2 kg = 3303,72 kg

Ett gram gull er verd 250 kr. Vil verdien av en tønne være: 1101240 g x 250 kr =275 
310 000 kr og tre tønner: 3303720 g x 250 kr = 825 930 000 kr 

Det bør godkjennes verdier fra: 260 til 290 mill kr./tønne. Det er viktig at de viser 
hvordan de har regnet.

En tønne:

Dersom en slår opp i Wikipedia vil en finne at målet for en tønne kan være noe 
varierende. En vanlig størrelse på en tønne tørr vare var i 1683 138,97 liter. For fly-
tende varer var målet 115,81 liter1. En tønne poteter tilsvarte en vekt på 100 kg.

En tønne eller et tønneland var også et mål for et flateinnhold 3 937 m2 som var det arealet 
som kunne sås til av en tønne såkorn. Et tønneland var også fire mål (984 m2). I dag 
brukes fortsatt betegnelsen mål, men da 100 m2.

Dersom vi bruker denne størrelsen på en tønne vil vi få at Thomas Angells formue tilsvarer 
drøyt 2 mia kr. i dagens valuta

1. http://no.wikipedia.org/wiki/T%C3%B8nne_(t%C3%B8rre_varer)
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B.2.2 Oppdragsark

Oppdrag 1 

Gå til Thomas Angells rom og finn modellen: Thomas Angells søskenflokk.

Plasser søskenflokken i rekkefølge fra den eldste til den yngste fra venstre mot høyre og 
skriv hvert søskens tall i riktig sirkel i figuren under.

Hvilken mellodi spilles når dere har funnet rett plassering?

Melodien ________________________________________spilles ved rett plassering.

Oppfinner-

verkstedet

Robotlab.

Gruva
Elektrorom

Energi

Lyd

Vann Heis

Butikk

Illusjoner

Foredragssal

Administrasjon 2. etg.

Mat-

Toaletter

kvinner

Toaletter menn og

for funksjons-

hemmede

Snekker-
rom

pakkerom

historie

Tekno -

Kiosk

Garderobe
Lager

Planetarium

Auditorium

Vitensenteret
Trondheim  2. etg.

Anatomi

nkr 2
7.10.11

Fysikk og

mekanikk

utstillinger

Thomas Angell

Lager

Lager

BilletterKlima

Vann
Energi

Resepsjon

Matematikk

Thomas Angells
Matematikkutstilling

Thomas Angells søskenflokk

Thomas Angells
Matematikkutstilling

1. Thom

2. Elisa

3. Lorents

4. Margrethe

5. Morten

6. Elisabeth

7. Rebekka

8. Johan

9. Thomas Angell
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Oppdrag 2 

Gå til Thomas Angells rom og finn modellen: Thomas og kulene

Hvor mange kuler?

Kulene: Klarer dere å regne ut omtrent hvor 
mange glasskuler det er i de to nederste bok-
sen?

Noter svarene:

Det er    kuler i den nest nederste boksen

Det er    kuler i den nederste boksen

Oppfinner-

verkstedet

Robotlab.

Gruva
Elektrorom

Energi

Lyd

Vann Heis

Butikk

Illusjoner

Foredragssal

Administrasjon 2. etg.

Mat-

Toaletter

kvinner

Toaletter menn og

for funksjons-

hemmede

Snekker-
rom

pakkerom

historie

Tekno -

Kiosk

Garderobe
Lager

Planetarium

Auditorium

Vitensenteret
Trondheim  2. etg.

Anatomi

nkr 2
7.10.11

Fysikk og

mekanikk

utstillinger

Thomas Angell

Lager

Lager

BilletterKlima

Vann
Energi

Resepsjon

Matematikk

Thomas Angells
Matematikkutstilling

Thomas og kulene

Thomas Angells
Matematikkutstilling
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Oppdrag 3 

Gå til Thomas Angells rom og finn modellen: Thomas finner korteste vei

Thomas skal reise fra Amster-
dam og tilbake til Nidarosia. På 
veien tilbake skal han innom alle 
byene som er merket av på kartet.

Bruk snora og finn den korteste 
veien. Tegn den inn på kartet til 
høyre.

Oppfinner-

verkstedet

Robotlab.

Gruva
Elektrorom

Energi

Lyd

Vann Heis

Butikk

Illusjoner

Foredragssal

Administrasjon 2. etg.

Mat-

Toaletter

kvinner

Toaletter menn og

for funksjons-

hemmede

Snekker-
rom

pakkerom

historie

Tekno -

Kiosk

Garderobe
Lager

Planetarium

Auditorium

Vitensenteret
Trondheim  2. etg.

Anatomi

nkr 2
7.10.11

Fysikk og

mekanikk

utstillinger

Thomas Angell

Lager

Lager

BilletterKlima

Vann
Energi

Resepsjon

Matematikk

Thomas Angells
Matematikkutstilling

Thomas finner korteste vei

Thomas Angells
Matematikkutstilling
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Oppdrag 4 

Gå til Thomas Angells rom og finn modellen: Thomas og skogteigene

Thomas eier mange skogteiger. Han vil kon-
trollere grindene i gjerdene rundt teigene.
Han skal innom alle grindene, men bare én gang gjen-
nom hver av dem. Legg tauet slik at det går gjennom 
hver port bare en gang.

1. Hvilken vei må du gå for å ende opp ved port 1?
2. Hvilken vei må du gå for å ende opp ved port 2?
3. Hvilken er den korteste veien til port 2?
4. Klarer du å ende opp i skogteig A?

Tegn løsningene inn på kartene til høyre.

Oppfinner-

verkstedet

Robotlab.

Gruva
Elektrorom

Energi

Lyd

Vann Heis

Butikk

Illusjoner

Foredragssal

Administrasjon 2. etg.

Mat-

Toaletter

kvinner

Toaletter menn og

for funksjons-

hemmede

Snekker-
rom

pakkerom

historie

Tekno -

Kiosk

Garderobe
Lager

Planetarium

Auditorium

Vitensenteret
Trondheim  2. etg.

Anatomi

nkr 2
7.10.11

Fysikk og

mekanikk

utstillinger

Thomas Angell

Lager

Lager

BilletterKlima

Vann
Energi

Resepsjon

Matematikk

Thomas Angells
Matematikkutstilling

Thomas og skogteigene

Thomas Angells
Matematikkutstilling
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Oppdrag 5 

Gå til Thomas Angells rom og finn modellen: Thomas er detektiv

Thomas eier deler av kobbergruvene på Røros.

En av disse 9 kobberbarrene 
er er lettere enn de andre.

Hvor mange veiinger med 
skålvekta trenger du for å 
finne den som er forfalsket?

Thomas trengte bare 2 
veiinger for å bestemme 
hvilken av kobberbarrene 
som var forfalsket. Klarer du 
det?

Noter hvilken som var 
lettest og forklar hvordan du 
løste oppgaven.

Oppfinner-

verkstedet

Robotlab.

Gruva
Elektrorom

Energi

Lyd

Vann Heis

Butikk

Illusjoner

Foredragssal

Administrasjon 2. etg.

Mat-

Toaletter

kvinner

Toaletter menn og

for funksjons-

hemmede

Snekker-
rom

pakkerom

historie

Tekno -

Kiosk

Garderobe
Lager

Planetarium

Auditorium

Vitensenteret
Trondheim  2. etg.

Anatomi

nkr 2
7.10.11

Fysikk og

mekanikk

utstillinger

Thomas Angell

Lager

Lager

BilletterKlima

Vann
Energi

Resepsjon

Matematikk

Thomas Angells
Matematikkutstilling

Thomas er detektiv

Thomas Angells
Matematikkutstilling

Kobberbarre _____ er den letteste

Vi gjorde det slik:___________________

Vi trengte_____veiinger.
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Oppdrag 6 

Gå til Thomas Angells rom og finn modellen: Thomas og formuen hans

Da Thomas døde i 1767 sies det at han etterlot seg verdier 
tilsvarende 3 tønner gull.

Tønnene: Her ser du tre tønner, omtrent slike som de brukte da 
de anslo størrelsen på Thomas sin formue.

Finn ut hvor mange kilo en slik tønne ville veie om den var fylt 
med gull, når egenvekta til gull er 19,32 kg/dm3!

Hva tror du en slik tønne ville ha vært verd i dag, når gullprisen 
nå er ca. 250 kr/gram og vi antar at en tønne er 90 liter.

Vi fant ut at en tønne med gull ville veid______________kg

Vi fant at dagens verdi av formuen ville ha vært på ca._______________kr.

Oppfinner-

verkstedet

Robotlab.

Gruva
Elektrorom

Energi

Lyd

Vann Heis

Butikk

Illusjoner

Foredragssal

Administrasjon 2. etg.

Mat-

Toaletter

kvinner

Toaletter menn og

for funksjons-

hemmede

Snekker-
rom

pakkerom

historie

Tekno -

Kiosk

Garderobe
Lager

Planetarium

Auditorium

Vitensenteret
Trondheim  2. etg.

Anatomi

nkr 2
7.10.11

Fysikk og

mekanikk

utstillinger

Thomas Angell

Lager

Lager

BilletterKlima

Vann
Energi

Resepsjon

Matematikk

Thomas Angells
Matematikkutstilling

Thomas og formuen hans

Thomas Angells
Matematikkutstilling
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Ekstra oppdrag

Gå til Thomas Angells rom og finn modellen: Thomas lærer navigasjon

Sett fyret, fyrvokter-
boligen, treet og flagg-
stanga på rett plass.

På veggen bak modellen 
ser dere to bilder tatt av 
øya når alt står på rett 
plass. Det ene bildet er tatt 
fra sørvest (SV) og det an-
dre fra sørøst (SØ).

Klarer dere ved hjelp av bildene å sette alt på rett plass?

Hvor mange toner er det i trudelutten som spilles når dere har klart å finne rett posisjon?

Det er _______ toner i trudelutten.

Husk å flytt gjenstandene bort fra riktig plassering før dere forlater modellen.

Oppfinner-

verkstedet

Robotlab.

Gruva
Elektrorom

Energi

Lyd

Vann Heis

Butikk

Illusjoner

Foredragssal

Administrasjon 2. etg.

Mat-

Toaletter

kvinner

Toaletter menn og

for funksjons-

hemmede

Snekker-
rom

pakkerom

historie

Tekno -

Kiosk

Garderobe
Lager

Planetarium

Auditorium

Vitensenteret
Trondheim  2. etg.

Anatomi

nkr 2
7.10.11

Fysikk og

mekanikk

utstillinger

Thomas Angell

Lager

Lager

BilletterKlima

Vann
Energi

Resepsjon

Matematikk

Thomas Angells
Matematikkutstilling

Thomas lærer navigasjon

Thomas Angells
Matematikkutstilling
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Appendix C Alternative oppgaver

C.1 Flere forslag til forarbeid

C.1.1 Barneskole, 5.–7. trinn

Største sum og minste sum
Beskrivelse: Elevene får tildelt et ark med rubrikker. Bruk en terning til å slå ulike ver-
dier.
Verdiene settes inn i rubrikkene. Elevene skal plassere tallene slik at:
- Får størst mulig sum (tre tresifrete tall)
- Får minst mulig differens (trekk et tosifret fra et tresifret tall)
Matematisk målsetning: Tenke strategisk addisjon og subtraksjon i hodet
Ref: Et ess i ermet – Matematikk med en kortstokk, Svein Torkildsen, side 12

C.1.2 Ungdomsskole

<Omtale av flere forslag>

C.2 Flere forslag til felles introduksjonsoppgaver

C.2.1 Barneskole 5.–7. trinn

Hvem er eldst og yngst, 5 trinn

Beskrivelse: Dette kan være en oppvarmingsoppgave til oppgaven foran. Elevene skal 
stille seg i rekkefølge fra den eldste til den yngste. Hvilken gruppe er raskest? Her kan 
alle elevene delta. Den som er født først av gruppen stiller seg lengst til venstre, den yng-
ste lengst til høyre.

Matematisk målsetning: Elevene må kjenne måneder og dager og vurdere før og etter 
i tid

C.2.2 Ungdomsskole

<Omtale av flere forslag>
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C.3 Flere forslag til problemløsningsoppgaver

C.3.1 Barneskole 5.–7. trinn

Overflateareal

Målgruppe: 5. -8. trinn
Beskrivelse: Sett sammen 4 kuber slik at overflatearealet de utgjør er så lite/stort som 
mulig. Sett deretter sammen 7 kuber slik at overflatearealet disse utgjør er så lite/stort 
som mulig. Gjenta for 1,2,3,4,5,6 kuber. Fyll inn i tabell. Gjenkjenner elevene et møn-
ster?
Matematisk målsetning: Problemløsningsoppgave hvor elevene skal gjenkjenne et 
mønster på bakgrunn av et geometrisk problem. Øvelsen kan ses i sammenheng med 
oppgave på matematikkrommet om T.Angells formue.

Følg lederen

Målgruppe: 5. -8. trinn
Beskrivelse: Oppgave løses i par. Sett en skjerm mellom elevene slik at de ikke ser hver-
andres papir. En av de to elevene, «lederen», tegner en enkel geometrisk figur. forklarer 
så den andre elevene hvordan han/hun skal tegne den samme figuren. Lederen bruker 
geometriske ord for å beskrive tegningen. Sammenlign tegningene og bytt roller.
Matematisk målsetning: øvelse i geometri. Kan fungere som oppvarming til senere 
problemløsningsoppgaver og samarbeidsoppgaver innen geometri.

Papirbretting/origami

Målgruppe: 5. -8. trinn
(undervisningsopplegg fra Matematikksenteret)
Beskrivelse: en by (Thomas Angells hus?)  med forskjellige hus brettet i papir. forkant 
kan elevene jobbe med å brette papir for å oppdage at det dannes ulike geometriske for-
mer på arket.
Matematisk målsetning: oppgave innenfor temaet geometri, som kan settes i sammen-
heng med «følg lederen» og «overflateareal».  Elevene setter ord på de ulike figurene 
og hva som kjennetegner de enkelte. Elevene arbeider med begreper som halvparten, 
dobbelt, samt nøyaktighet når de bretter.
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Skyskrapere

Målgruppe: 5. trinn
Beskrivelse: Bygg 7 skyskrapere (28 klosser) med ulik høyde. Plasser skyskraperne i 
rutefelt ut fra to bilder, forfra og fra siden.
Matematisk målsetning: Oppgaven kan brukes i sammenheng med navigasjonsop-
pgaven på matematikkrommet. Klossene fra «overflateareal» kan brukes her.

Areal

Målgruppe:5. trinn
Beskrivelse: Elevene får en rekke ulike trekanter og firkanter og skal bestemme hvilken 
av trekantene og hvilken av firkantene som har samme ev. størst/minst areal. Arealene 
kan relateres til Jordteiger. De får også utdelt et ark med rutenett som de kan bruke til å 
bestemme hvilken som har størst areal.
Konkretisering: vil være en fordel om arealene finnes som klosser
Matematisk målsetning: skal skjønne at arealet kan være det samme selv om formen er 
forskjellig. De kan også få trening i å vurdere/beregne størrelser.

C.3.2 Ungdomsskole

Tre på rad

Beskrivelse: Spillet spilles med tre lag, hvert lag med to spillere. Hvert lag har seks 
magnetbrikker med sin farge. En plansje på veggen har 100 ruter. Plansjen er festet på 
en magnettavle. I hver rute står et tall eller en stjerne. Det brukes to store 10'er terninger, 
eller to spinnere (1 – 10).  Lagene kaster terningene etter tur. Tallene på terningene skal 
multipliseres med hverandre. Tallene finnes igjen på plansjen. Når alle brikkene er plas-
sert på tavla, kan en ved neste kast gjør ett av følgende: 1. La brikken stå 2. flytte en av 
brikkene til et felt markert med resultatet av multiplikasjonen. Dersom alle ruter med 
det aktuelle tallet er opptatt kan flyttes til en stjernene om den er ledig. Den som først 
får tre på rad har vunnet. 
Matematisk målsetning: Multiplikasjon.
Ref: Et ess i ermet – Matematikk med en kortstokk, Svein Torkildsen, side 15

Finn mønsteret

Beskrivelse: Oppgaven utforskes i grupper på tre og tre elever. Flere lag kan konkurrere 
om å finne ut av mønsteret. Bruk 9 kort (eller spillkort) med tallene 1 til 9. Trekk to kort 
(f.eks. 5 og 8). Legg sammen de to tallene du kan lage med disse to kortene (58 + 85 = 
143). Divider summen med summen av de to tallene (143: (5+8) = 11). Trekk andre kort 
og gjenta prosedyren. Klarer du å oppdage mønsteret? 
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Trekk tre kort (f.eks. 3, 6 og 5) og legg sammen alle kombinasjonene du kan lage med 
disse tre kortene (36+63+35+53+65+56=308). Divider denne summen på summen av 
de tre tallene (308:(3+6+5)=22). Trekk tre andre kort og gjenta prosedyren, klarer du å 
oppdage et mønster?
Matematisk målsetning: Multiplikasjon.
Ref: Et ess i ermet – Matematikk med en kortstokk, Svein Torkildsen, side 67

Finn vektene (introduksjon til ligninger)

Beskrivelse: En har klosser av tre ulike størrelser (ev. samme tverrsnott). Hver størrelse 
har sin farge. Vekten av hver av klossene skal bestemmes ved veiing. Når finnes klossene 
bare i kombinasjon med andre klosser. Dvs. at de er limt sammen. F.eks. finner følgende 
tre kombinsajoner av klossene x,y og z:
x+y+z, x+z+z, y+z. Ut fra tre målinger skal de besøkende finne vekta til hver av kloss-
ene x, y og z.
Matematisk målsetning: Hvordan tenker en når en løser en ligning
Ref: Undersøkende matematikk Væge og Jensen side 13

Finn det neste tallet i rekka (finn mønsteret)

Beskrivelse: De første 5 eller 6 tallene i Fibonakki tallrekken legges ut. Dernest legges 
noen flere utvalgte tall ut. Hvilket avdisse tallene vil naturlig følge etter det siste tallet..
Matematisk målsetning: Oppdage strategier for å se mønster
Ref: Anders Thue

C.4 Flere forslag til etterarbeid

C.4.1 Barneskole 5.–7. trinn

<Utarbeides etter hvert>

C.4.2 Ungdomsskole

<Utarbeides etter hvert>
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Appendix D Invitasjoner

D.1 Barneskolen

Vitensenteret i Trondheim
v/Nils Kr. Rossing
Kongens gate 1, 7011 Trondheim
Tlf: 73 59 77 23/73 55 11 91
E-post: nkr@vitensenteret.com

Trondheim <dato>

<Skole>
v/<Ansvarlig lærer>

Det er avtalt at dere skal komme med <antall>. elever fra <trinn>. trinn til Vitensenteret 
<dato> kl. 10:10 for å gjennomføre et undervisningsopplegg knyttet til Matematikk-
utstillingen Thomas Angell i to omganger:

10:00 - 11:30 Gruppe 1: Utprøving av matematikkopplegg
Gruppe 2: Går i utstillingen etter eget ønske

11:30 - 12:00 Lunsjpause (m/egen matpakke)

12:00 - 13:30 Gruppe 2: Utprøving av matematikkopplegg 
Gruppe 1: Går i utstillingen etter eget ønske

I løpet av besøket vil elevene arbeide med problemløsningsoppgaver. Del inn elevene i 
10 omtrent like store grupper før dere kommer.

Om mulig vil vi utfordre dere til å løse følgende oppgave før dere kommer:

Oppgave: Thomas Angells boksamling

Thomas Angell var glad i å lese, han hadde derfor flere 1000 bøker. Det sies 
at han etterlot seg en boksamling på over 6000 bøker.

En dag bestemmer Thomas seg for at han vil bestille nye hyller til bøkene 
sine. Men hvor mye hylleplass trengs for hans 6543 bind? Han vet at alle 
bøkene har stive permer som hver har en tykkelse på 3 mm. Han deler bøkene 
inn i tykke, middels tykke og tynne. Han finner ut at han har 2754 tykke bøker, 
1578 middels tykke og 2211 tynne bøker. Han antar at en tykk bok i gjennom-
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snitt består av 350 sider, en middels tykk bok har i gjennomsnitt 200 sider og 
en tynn bok har i gjennomsnitt 80 sider. Han finner ut at arkene i bøkene er 
omtrent like tykke og at det går ca. 10 ark pr. mm.

Hvor mange meter med hyller må Thomas bestille for at han akkurat skal ha 
plass til alle bøkene sine? Merk at det er to sider på et ark.

La to av gruppene forberede en presentasjon av løsningen når de kommer til 
Vitensenteret.

Ta kontakt om det er spørsmål.

Med vennlig hilsen

Nils Kr. Rossing og Kirsi Rø
Vitensenteret
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D.2 Ungdomsskolen

Vitensenteret i Trondheim
v/Nils Kr. Rossing
Kongens gate 1, 7011 Trondheim
Tlf: 73 59 77 23/73 55 11 91
E-post: nkr@vitensenteret.com

Trondheim <dato>

<Skole>
v/<Ansvarlig lærer>

Det er avtalt at dere skal komme med <antall> elever fra <trinn> trinn til Vitensenteret 
<dato> kl. <tidsrom> for å gjennomføre et undervisningsopplegg knyttet til Matematik-
kutstillingen Thomas Angell. I løpet av besøket vil elevene arbeide med 
problemløsningsoppgaver og litt kombinatorikk. Del inn elevene i 5 omtrent like store 
grupper før dere kommer.

Om mulig vil vi utfordre dere til å løse en eller begge av følgende oppgaver før dere 
kommer:

Oppgave 1: Hvor stor er Thomas Angells formue i dagens valuta?

At Thomas Angell var en grunnrik mann er de fleste enige om, men hvor rik 
ville han vært i dag dersom formuen hans skulle regnes om til dagens valuta 
og verdi?

Ved Thomas Angells død i 1767 så sies det at han hadde en formue tils-
varende tre tønner gull. Han hadde nok ikke så mye gull, men han eide store 
eiendommer som i verdi tilsvarte tre tønner av det edle metallet.

Gjør et overslag over hvor stor formuen til Thomas ville vært i dag dersom 
man regner om verdien av tre tønner gull til dagens valuta? Hvor mange kg 
ville formuen hans ha veid dersom den var i gull? 

Tips: Den gang var en tønne et definert mål, finn ut hvor mange liter en tønne 
var.

Løsningen på oppgaven presenteres av en av gruppene når dere kommer til 
Vitensenteret.
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Oppgave 2: Statistikk og psykologi

En dag da Thomas er samlet med sin mange venner stiller ham dem følgende 
spørsmål. Skriv ned et tall som er mellom 1 og 100. Den som kommer nærm-
est halvparten av gjennomsnittet av alle tallene som skrives ned, er vinner. 
Dere får en papirlapp hver. På den skriver du navnet ditt og det tallet du tror 
kommer nærmest halvparten av gjennomsnittet i av de som var samlet.

Gjennomfør øvelsen i klasserommet, beste er om den gjøres i en så stor gruppe som 
mulig. Etter at alle lappene er samlet inn, regner to av elevene ut gjennomsnittet og fin-
ner den eller de som er nærmest det riktige svaret. Tegn opp fordelingsfunksjonen for de 
foreslåtte tallene. Diskuter tendensen i fordelingen. Kan elevene forklare hva som har 
skjedd?

Diskusjon: Finn ut hvordan elevene tenker. 

Finner vi eksempler på lignende problemstillinger i det virkelige liv?

La en av gruppene forberede en presentasjon av løsningen når de kommer til 
Vitensenteret.

Ta kontakt om det er spørsmål.

Med vennlig hilsen

Nils Kr. Rossing og Kirsi Rø
Vitensenteret
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