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Undervisningsopplegg

• En stjerne, mange symmetrier
• Julekurver
• Pepperkakehus
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U.8.2.1

En stjerne, mange symmetrier
Utstyr:
Papir i A4-format, 2 farger
Limstift

Til en stjerne trengs det 8 ark. Lag stjerner i ulike størrelser. 
Det er lett å brette stjerner med papir i A5-størrelse. 
Små stjerner kan være fine til å dekorere julekort.

Elevene samarbeider to og to og bretter stjerner med utgangs-
punkt i lærerens forklaring. Stjernene blir ulike ettersom hvordan 
de 8 spissene legges i forhold til hverandre.

Start med å brette en stjernespiss hver: 
1 Brett den linjen som er midtnormal til 

kortsiden på arket. Brett arket ut igjen.

2 Brett hver av de fire hjørnene inn mot midtlinjen 
slik at du får fire likebeinte, rettvinklete trekanter
 på oversiden, og hele arket er en sekskant.

3 Legg arket med en 90° vinkel mot deg. 
Brett hver av de øverste hypotenusene inn 
mot midtlinjen.

4 Snu arket.
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U.8.2.1

Stopp opp og la elevene finne ut:
a Hva slags figur har vi brettet?
b Hvor store er de ulike vinklene i figuren?

Brett resten av stjernespissene, og legg 8 stjernespisser 
sammen til en stjerne. Lim sammen.

Diskuter med elevene:
c Hvilke symmetriegenskaper har de forskjellige stjernene?
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U.9.4.3   Julekurver

Julekurver
Dere trenger
• Glanspapir, ev. farget papir
• Sakser
• Limstift
• Linjal
• Blyant
• Maler for ulike kurver i stivt papir

Fremgangsmåte
Brett to glanspapir i ulike farger i to. Legg den rette delen av 
malen langs brettekanten. 
Bruk linjal og tegn av malen på glanspapiret. (Du kan godt brette 
glanspapiret slik at baksiden vender ut og deretter tegne av 
malen slik at det ikke blir streker på forsiden av glanspapiret.) 
Klipp langs alle linjene.
Flett en og en strimmel og lim til slutt på en hank på julekurven. 

Variasjon
Elevene kan lage egne fantasifulle maler og julekurver.
Utfordre elevene på hvordan malen må bli for å få frem ulike 
figurer, som for eksempel kryss, hjerter og sirkler.
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U.10.2.4

Arbeidstegning for pepperkakehus

Dette er et tverrfaglig samarbeid mellom Kunst og handverk, 
Mat og helse og Matematikk. 

Dere trenger
Pepperkakehusdeig (se side 2)
Papir og papp
Limpistol

Fremgangsmåte
Arbeid i smågrupper. 

Lag en arbeidstegning av et pepperkakehus dere vil bygge. Det kan 
enten være et kjent bygg eller for eksempel en av 
skolebygningene. Når du skal lage en arbeidstegning av et virkelig 
bygg, måler du opp og tegner det virkelige huset i målestokk 1 : 50 
eller 1 : 100, sett fra alle fire sider og ovenfra. Eventuelt kan dere 
velge en annen felles målestokk.

Lag deretter maler for pepperkakehuset. Malene må da være i 
målestokk 1 : 1. Bygg huset først i stiv papp, slik at dere ser at det 
er mulig. Bruk limpistol. Regn ut hvor stor overflate huset deres 
har. Til pepperkakehuset kjevles deigen om lag 0,5 cm tykk. Finn 
volumet av deigen dere trenger, og sammenlikn med oppskriften 
for å få omtrent passe mengde deig. Deretter bruker dere malene, 
skjærer ut, baker alle delene og setter alt sammen (gjerne også her 
med limpistol). Lag en juleutstilling av byggverket.
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Pepperkakehusdeig
(ikke egnet til spise-kaker)
(Nok til ca. 3—4 hus med mal omkring 20 ∙ 16 ∙ 20 cm)

400 g sirup
200 g sukker
100 g meierismør
4 egg
4 ts kanel
½ ts kardemomme
½ ts pepper
½ ts ingefær
½ ts nellik
½ ts anis
2 ts bakepulver
1 kg hvetemel

I ovnen: 175°C i ca. 15 min på midterste rille.

Smelt sirup, sukker og smør. Avkjøl og rør inn ett egg om gangen. 
Tilsett krydderet, blandet med 2/3 av melet. Elt deigen godt og 
sett kjølig minst ett døgn for den brukes. Resten av melet brukes 
til utbakingen.

Kilde: Matglede, Gyldendal Norsk forlag


	En stjerne, mange symmetrier
	Julekurver
	Pepperkakehus



