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Forord
Det er ulike læreplaner i matematikk for hvert enkelt programområde på

yrkesfaglig studieretning. Denne boka er for deg som har valgt salg, service

og reiseliv.

Boka skal hjelpe deg til å lære matematikk som du kan få nytte av både

i dagliglivet, i programfaget, i videre utdanning og i ditt framtidige yrke.

Hvert kapittel starter med en praktisk problemstilling fra ditt programområde.

Disse kommer du tilbake til som en aktivitet i slutten av kapitlet. Her får du

brukt matematikken du har lært, sammen med din fagkompetanse fra salg,

service og reiseliv, til å løse praktiske problemer.

Første kapittel i boka kalles Matematisk verktøykasse. Dette kapitlet inneholder

matematikk som du kan kjenne igjen fra tidligere skoleår. Lærestoffet fra

kompetansemålene i faget ditt begynner i kapittel 2, og du kan begynne

å arbeide med boka derfra. Hvis det er et emne du er usikker på, kan du

slå opp i verktøykapitlet og finne ut av det du har glemt eller ikke forstått.

Det kan også hende at du ønsker å arbeide deg gjennom hele eller deler av

verktøykapitlet først fordi du ønsker å friske opp kunnskap.

I læreplanen er det flere kjerneelementer. Ett av dem er «Utforskning og

problemløsning». Denne boka er lagt opp for å gi deg god anledning til å

undersøke og forske på matematiske og praktiske problemstillinger. Det skal ikke

bare være drill på metoder og framgangsmåter. Det skal også være problemer

som utfordrer dere, der det er viktig å diskutere, forklare og samarbeide,

og der dere må bruke kreativitet og tidligere erfaringer. Det er også aktiviteter

med programmering som kan stimulere til utforskning til hvert kapittel. Husk

at det ofte er flere måter å komme fram til en riktig løsning på.

Som avslutning på hvert kapittel er det oppgaver med ulike vanskegrader

og yrkesrettede oppgaver og aktiviteter.

Til læreverket hører også Mønster Smart Øving. Det er et digitalt verktøy som

gir deg øvingsoppgaver som er tilpasset ditt nivå og dine behov. Her får også

læreren oversikt over arbeidet ditt, slik at du kan få så god oppfølging som mulig.

Takk til lærere og elever ved Jessheim videregående skole, som har bidratt

med viktige innspill til teori og oppgaver.

Lykke til med læring av matematikk!

Oslo, juni 2020

Inger Bækkevar, Anne-Mari Jensen, Christina Bauck Jensen,

Jens W. Lindstad og Anja Saxebøl



(4,1)

Innhold
1 Den matematiske verktøykassa . . . . . . . . 8

1.1 Posisjonssystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.2 Bli god til å regne! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.3 Brøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.4 Prosent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

1.5 Vekstfaktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

1.6 Likninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

1.7 Problemløsning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Test deg selv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Oppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

2 Målenheter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

2.1 Grunnleggende målenheter . . . . . . . . . . . . . . 62

2.2 Målenheter for areal og volum . . . . . . . . . . . 70

2.3 Sammensatte målenheter . . . . . . . . . . . . . . . . 77

2.4 Målestokk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Hva har jeg lært?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Test deg selv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Oppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

3 Innsamling og presentasjon av data. . . . 102

3.1 Å lese tabeller og diagrammer . . . . . . . . . . . 104

3.2 Innhente og sortere data . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

3.3 Å lage en grafisk presentasjon. . . . . . . . . . . . 120

3.4 Sentralmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

3.5 Spredningsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Hva har jeg lært? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Test deg selv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Oppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

4 Formler fra dagligliv og yrke . . . . . . . . . . . 162

4.1 Ulike uttrykksformer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

4.2 Å forstå og lage formler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

4.3 Å bruke formler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

4.4 Formler fra yrkeslivet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Hva har jeg lært? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Test deg selv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Oppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194



(5,1)

5 Personlig økonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

5.1 Lønn og feriepenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

5.2 Beregning av lønn og skatt . . . . . . . . . . . . . . . 211

5.3 Budsjett og regnskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

5.4 Sparing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

5.5 Lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

5.6 Kredittlån. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Hva har jeg lært? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Test deg selv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Oppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

6 Kostnadsberegning og anbud . . . . . . . . . . 260

6.1 Kostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

6.2 Selvkost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

6.3 Fortjeneste og merverdiavgift . . . . . . . . . . . . 276

6.4 Å fastsette prisen på en vare,

en tjeneste eller et oppdrag. . . . . . . . . . . . . . 282

6.5 Budsjetter for en virksomhet . . . . . . . . . . . . . 288

Hva har jeg lært?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Test deg selv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

Aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

Oppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Python på 1–2–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

GeoGebra på 1–2–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Excel på 1–2–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

Fasit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

Stikkord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

Innhold 5



(6,1)

Slik bruker du boka

Yrkesretting

Mønster SSR er skrevet spesielt for matematikk for salg,

service og reiseliv, med mange eksempler og oppgaver

hentet fra yrkeslivet.

Den matematiske verktøykassa

Trenger du å friske opp matematikkunnskapene dine?

Står du fast i arbeidet med oppgavene dine? Dette kapitlet

gir deg oversikt over noen emner som har vært tema

i matematikkundervisningen på tidligere skoletrinn. 

Utforsk sammen

Her finner du aktiviteter som legger til rette for utforskende

matematikk, diskusjon og samarbeid. Du kan bruke dem

direkte eller ved at læreren tilpasser det til gruppa som

grunnlag for forståelse og dybdelæring.

Tenk gjennom  

Boka legger til rette for dybdelæring gjennom å opp-

muntre til refleksjon.

Merk 

Her finner du tips, repetisjon og korte oppsummeringer.

 

Eksempler

Et rikt utvalg av eksempler i boka viser ulike måter å løse

og presentere en oppgave på.

Video

Video-ikonet        viser at det er en undervisningsfilm

i Skolestudio. Filmen forklarer teori, eksempler og løsninger

eller viser bruk av digitale verktøy.

 

Viktige setninger 

De blå boksene inneholder viktige setninger, begreper og

definisjoner. Det som står her, er det viktig at du lærer deg

og forstår.



(7,1)

Varierte oppgaver 

Etter hvert delkapittel er det oppgaver der du kan øve på det

du nettopp har lært. I oppgavesamlingen finner du flere opp-

gaver til hvert delkapittel, i tillegg til blandede oppgaver og

eksamensoppgaver.  
 

Oppgaver som er mer utfordrende, er markert med firkanter.
 

Blyant-ikonet viser oppgaver du skal løse uten hjelpemidler. 
 

Et eget ikon viser oppgaver som krever at du jobber ut-

forskende eller bruker problemløsningsstrategi i samarbeid

med andre elever.

 

Læringsstrategier 
Gjennom tydelige læringsmål, «Læringslogg» bakerst

i hvert delkapittel og «Hva har jeg lært?» til slutt i hoved-

kapitlene, oppfordrer vi til å reflektere over egen læring

og til å se mønstre og sammenhenger i faget.

 

Gjennomgående prosjektoppgave 

I prosjektet «Å drive en isbar» får du mulighet til å lære

matematikk i sammenheng med arbeidet ditt i programfaget.

 

Aktiviteter 

Små, åpne yrkesrettede oppgaver som gjerne kan gjennom-

føres tverrfaglig med programfaget ditt. 

 

Test deg selv  

Her finner du oppgaver fra hele kapittelet. De er delt inn

i oppgaver du skal løse uten og med hjelpemidler. Oppgavene

fungerer godt som repetisjon til en kapittelprøve.

 

Digitale verktøy 

Bakerst i boka finner du korte oppslagsmanualer

kalt «Python på 1–2–3», «GeoGebra på 1–2–3» og

«Excel på 1–2–3».

 

Mønster Smart Øving og Skolestudio
Smart Øving er et adaptivt øvingsverktøy som er utviklet

til læreverket. Du får digitale øvingsoppgaver som er

tilpasset ditt nivå.
 

I Skolestudio finner du blant annet undervisningsvideoer

og fullstendige løsningsforslag til alle oppgavene i boka.
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1 DEN MATEMATISKE
VERKTØYKASSA
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Hvorfor et kapittel med «verktøy»?
Trenger du å friske opp matematikkunnskapene dine?

Står du fast i arbeidet med oppgavene dine?

Dette kapitlet gir deg oversikt over noen emner som har vært tema

i matematikkundervisningen på tidligere skoletrinn. Stoffet fra kompetanse-

målene i matematikk for ditt programområde begynner i kapittel 2,

Målenheter.

Du kan gjerne gå direkte til kapittel 2. Hvis du kommer til noe du er usikker på,

kan du slå opp i verktøykapitlet og finne ut av det du har glemt eller ikke forstått.

Eller kanskje ønsker du å friske opp noen av emnene i den matematiske

verktøykassa først?

Kapitteloversikt
I 1.1 Posisjonssystemet lærer du hva plassen som et siffer står på, har å si for
verdien til sifferet. Du lærer også om regler for avrunding av tall.

I 1.2 Bli god til å regne! får du noen tips til effektiv hoderegning og en oversikt
over regneregler med både positive og negative tall. Du lærer også om potenser
og kvadratrøtter.

I 1.3 Brøk lærer du hva en brøk kan være, og hvordan vi regner med brøker.

I 1.4 Prosent lærer du hva prosent betyr, og hvordan vi regner med prosent.

I 1.5 Vekstfaktor lærer du hva vekstfaktor er, og hvordan vi regner med vekstfaktor.

I 1.6 Likninger lærer du hvordan du kan sette opp og løse enkle likninger.

I 1.7 Problemløsning lærer du å bruke flere ulike metoder for å løse problemer
i matematikkoppgaver.
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1.1 Posisjonssystemet
I et tall som består av flere siffer etter hverandre, vil plassen
hvert siffer står på, fortelle hvilken verdi det har. Hva er verdien
til sifferet 5 i tallene 506, 358 og 2,53?

DU SKAL KUNNE

� vite hvilken verdi et siffer har i et helt tall eller et desimaltall

� vite hvordan du kan gange eller dele med 10, 100, 1000 osv.

� bruke reglene for avrunding av tall

Oversikt over plassene i titallssystemet

tusener hundrer tier ener , tidel hundredel tusendel

306,47 = 3 0 6 , 4 7
1005,003 = 1 0 0 5 , 0 0 3

Hele tall har ikke noe siffer etter kommaet.

Tallene bak kommaet er tideler, hundredeler, tusendeler osv.

De kalles desimaler.

Et tall med desimaler kalles et desimaltall.

Hvis vi ganger eller deler tall med 10, 100, 1000 osv., havner alle sifrene

i tallet på nye plasser. Rekkefølgen sifrene har i tallet, endrer seg ikke.

Vi skriver 0 på plasser som blir tomme.

5 � 10
45 � 10
5,43 � 10
5,432 � 10

¼ 50
¼ 450
¼ 54,3
¼ 54,32

Når vi ganger med 10, blir tallet ti ganger større.
Tallet på enerplassen flyttes til tierplassen, og de andre
sifrene flyttes slik at rekkefølgen av sifrene beholdes.

5 � 100
45 � 100
5,432 � 100

= 500
¼ 4500
¼ 543,2

Når vi ganger med 100, blir tallet hundre ganger større.
Tallet på enerplassen flyttes til hundrerplassen.

5 � 1000
45 � 1000
5,432 � 1000

= 5000
¼ 45 000
¼ 5432

Når vi ganger med 1000, blir tallet tusen ganger større.
Tallet på enerplassen flyttes til tusenerplassen.

10 KAPITTEL 1 – DEN MATEMATISKE VERKTØYKASSA
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5 : 10
45 : 10
5,432 : 10

¼ 0,5
¼ 4,5
¼ 0,5432

Når vi deler på 10, blir tallet ti ganger mindre.
Tallet på enerplassen flyttes til tidelsplassen, og de andre
sifrene flyttes slik at rekkefølgen av sifrene beholdes.

5 : 100
45 : 100
5,432 : 100

¼ 0,05
¼ 0,45
¼ 0,054 32

Når vi deler på 100, blir tallet hundre ganger mindre.
Tallet på enerplassen flyttes til hundredelsplassen.

Tenk gjennom! Merk
Bak den siste desimalen
kan vi føye til nuller uten
å endre verdien til tallet.
Tallene 5,8 og 5,800 er like
store, men det siste er mer
nøyaktig.

Hvor mye blir 4,3 � 10? Hvor mye blir 0,038 � 100?
Hvor mye blir 67 : 100?

Tenk gjennom!
Hva er størst av en hundredel og en tusendel?

EKSEMPEL 1

a Hvilket tall er størst av 0,205 og 0,250?

b Hvilket tall er størst av 10,38 og 10,380?

Løsning:
a 0,205 består av 0 enere, 2 tideler, 0 hundredeler og 5 tusendeler.

0,250 består av 0 enere, 2 tideler, 5 hundredeler og 0 tusendeler.

0,250 er størst fordi 5 hundredeler er større enn 5 tusendeler.

Vi kan se hvordan de to tallene er plassert på tallinja:

0,200 0,205 0,210 0,215 0,220 0,225 0,230 0,235 0,240 0,245 0,250

b 10,380 består av 1 tier, 0 enere, 3 tideler, 8 hundredeler og 0 tusendeler.

10,38 består også av 1 tier, 0 enere, 3 tideler, 8 hundredeler (og 0 tusendeler).

De to tallene er like store.

Posisjonssystemet 11
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Avrunding
Isak sier at han er 175 cm høy. Er han nøyaktig 175 cm, eller er han svært nær?

Hvor høy skal vi si han er hvis han egentlig er 174,8 cm eller 175,3 cm?

Vi sier at alle mål som ligger nærmere 175 cm enn 174 cm og 176 cm,

skal avrundes til 175 cm. Det vil si at alle tall fra og med 174,5 cm til og

med 175,4 cm regnes som 175 cm.

Vi skriver 174,5 � 175 – her har vi rundet opp, og 175,4 � 175 – her har vi

rundet ned.

Først må vi altså bestemme hvor nøyaktig tallet vårt skal være.

Skal det være hele tusenere, hundrere, tiere?

Skal tallet ha desimaler, og eventuelt hvor mange?

Hvis det første sifferet som står etter det vi vil beholde, er 4 eller

mindre, runder vi ned. Hvis sifferet er 5 eller større, runder vi opp.

EKSEMPEL 2

a Rund av 34,936 til et helt tall.

b Rund av 0,348 til et tall med én desimal.

c Rund av 1 350783 til hele tusenere.

Løsning:
a 34,936 � 35. Det nærmeste tallet etter enerplassen er 9,

og da runder vi oppover.

b 0,348 � 0,3. Det nærmeste tallet etter tidelsplassen er 4,

og da runder vi nedover.

c 1 350 783 � 1 351 000. Det nærmeste tallet etter tusenerplassen er 7,

og da runder vi oppover.

176
175,9
175,8
175,7
175,6
175,5
175,4
175,3
175,2
175,1

175
174,9
174,8
174,7
174,6
174,5
174,4
174,3
174,2
174,1

174
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Oppgaver

1.1
Fyll ut sifrene og tallene som mangler, på rett plass i tabellen nedenfor:

tusener
(kilo)

hundrer
(hekto)

tier
(deka)

ener , tidel
(desi)

hundredel
(centi)

tusendel
(milli)

498,05 = ,

3006,011 = ,

. . . . . . . . . = 8 2 , 0 5

. . . . . . . . . = 1 5 ,

. . . . . . . . . = 0 , 3 0

1.2
Hvilket tall er størst?

a 99,09 eller 99,1

b 357,100 eller 357,10

c 44,250 eller 44,52

Skriv et tall som ligger mellom

d 19,980 og 20,01

e 890,12 og 890,21

f Skriv tre tall som ligger mellom 1,6 og 1,8.

1.3
a Rund av til hele tall:

445,399 445,99

b Rund av til to desimaler:

0,0075 0,0145

c Rund av til hele tusenere:

10 040 560 75 499

1.4
Skriv opp et desimaltall med minst fem siffer.

Forklar hvilken plass de ulike sifrene står på.

Multipliser tallet med 100. Forklar hvilken plass

sifrene nå står på.

1.5
Løs oppgaven uten kalkulator:

a 3,786 � 100
b 271 � 1000
c 65,5 : 10

d 2195 : 100

Posisjonssystemet 13
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1.2 Bli god til å regne!
Regn ut i hodet:

3þ 6þ 2þ 4þ 8þ 7

Regn ut i hodet:

3þ 7þ 6þ 4þ 2þ 8

Hva er forskjellen på disse to regnestykkene?
Hvilket er enklest å regne ut? Hvorfor?

Alle har sine måter å tenke på når de arbeider med tall. Og du kan
alltid utvikle metodene dine videre. Du trenger å vite reglene for
hvordan et regnestykke skrives, både for å regne rett, men også
for å taste riktig når du løser regnestykket med digitalt verktøy.

Det finnes flere gode måter å regne med tall på enn dem vi nevner.
Kanskje du har noen selv?

DU SKAL KUNNE

� utføre enkle regnestykker som hoderegning

� lage deg noen strategier for å regne effektivt på papir

� regne med både positive og negative tall

� regne med potenser og kvadratrøtter

� bruke reglene for regnerekkefølge

Å legge sammen tall
Noen ganger kan regningen bli enklere dersom vi bytter rekkefølgen på

leddene. Det kan være spesielt nyttig når du regner i hodet.

Når vi legger sammen tall kan vi bytte rekkefølge på leddene.

Du kan lete etter tall som til sammen blir hele tiere, og legge dem sammen

slik at summeringen til slutt bare blir å telle tiere – og kanskje noen enere.

Du kan også dele opp tallene i enere, tiere, hundrere, tusenere osv., og så legge

sammen tusenerne for seg, hundrerne for seg, tierne for seg og enerne for seg,

før du summerer det hele.
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EKSEMPEL 3

a Regn ut 24þ 15þ 6þ 8þ 25.

b Regn ut 1067þ 2423.

Løsning:
a 24þ 15þ 6þ 8þ 25 ¼ 24þ 6ð Þ þ 15þ 25ð Þ þ 8 ¼ 30þ 40þ 8 ¼ 78

Parentesene er tatt med for å vise hvilke tall vi har lagt sammen først.

Let etter tall som er lette å legge sammen, og bytt rekkefølge på leddene.

b Her viser vi en annen måte å tenke på. Vi deler tusenere, hundrere, tiere og

enere og legger dem sammen hver for seg. Leddene kan bytte plass:

1067þ 2423 ¼ ð1000þ 60þ 7Þ þ 2000þ 400þ 20þ 3ð Þ
¼ 1000þ 2000ð Þ þ 400þ 60þ 20ð Þ þ 3þ 7ð Þ
¼ 3000þ 400þ 80þ 10 ¼ 3490

Å multiplisere tall
Et produkt er svaret på et gangestykke. Tallene som ganges, kalles faktorer.

I et gangestykke kan vi bytte plass på faktorene.

Hva er enklest å regne i hodet av 5 � 18 � 2 og 5 � 2 � 18?

Vi har de samme tre faktorene, men ved å bytte rekkefølge får vi

5 � 2ð Þ � 18 ¼ 10 � 18.

Noen ganger passer det å dele opp et tall i faktorer. For eksempel kan 15 � 8
være lettere å regne i hodet hvis vi husker at 15 ¼ 3 � 5.

Da får vi 15 � 8 ¼ 3 � 5ð Þ � 8 ¼ 3 � 5 � 8ð Þ ¼ 3 � 40 ¼ 120.

I et gangestykke kan vi bytte rekkefølge på faktorene.

Hvis vi har flere faktorer, kan vi velge hvilke faktorer vi vil multiplisere

først og sist.

Skal vi gange med tosifrete tall, kan det være til hjelp å tenke på produktet av

to tall som et areal.

Bli god til å regne! 15
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EKSEMPEL 4

Regn ut 6 � 18.
Løsning:

Merk
Du kan tegne 6 � 18 og
18 � 6 på samme måte.

Vi tegner et rektangel med sider lik 6 og 18. Vi deler 18 i tiere og enere,

slik at vi får to rektangler som det er lettere å finne arealet av:

48þ 60 ¼ 108

18

10

8

6

6 · 18 = ?

6 · 10 = 60

6 · 8 = 48

=

6

EKSEMPEL 5

Regn ut 16 � 28.
Løsning:
Vi tegner et rektangel med sider lik 16 og 28.

Vi markerer at 16 ¼ 10þ 6 og 28 ¼ 20þ 8.

Regnestykket blir en sum av rektangler:

200þ 120þ 80þ 48 ¼ 200þ 200þ 48 ¼ 448

128þ 320 ¼ 448

28

20

8

16 10 6

16 · 28 = ?

10 · 8 = 80

10 · 20 = 200

80 + 48 = 128

200 + 120 = 320

6 
· 8

 =
 4

8
6 

· 2
0 

= 
12

0=
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Du finner igjen de to utregningene til høyre på figuren i den vanlige

skrivemåten vi bruker når vi ganger flersifrete tall med hverandre.

1 6 ◊ 2 8

1 2 8 = 16 ◊ 8 

= 16 ◊ 20+ 3 2 0

= 4 4 8

Merk
Sluttsvaret får like mange
desimaler som faktorene
har til sammen.

Når vi skal regne ut 1,6 � 2,8, kan vi forenkle regningen ved å gange begge

faktorene med 10 slik at regnestykket blir 16 � 28. For at svaret til slutt skal
bli rett, må vi etter utregningen dele på 100 siden vi først ganget med

10 � 10 ¼ 100:

1,6 � 2,8 ¼ 16 � 28 : 100 ¼ 448 : 100 ¼ 4,48

Potenser og kvadratrøtter
Hvis vi i et gangestykke har flere like faktorer, for eksempel 3 � 3 � 3 � 3,
forenkler vi skrivemåten ved å skrive 34. Det betyr 3 ganget med seg selv

fire ganger:

34= 3 � 3 � 3 � 3

34 kalles en potens. I dette uttrykket er 3-tallet grunntall og

4-tallet eksponent:

Eksponent

34Grunntall

Vi bruker potenser i en del formler, for eksempel i arealet av et kvadrat.

Hvis et kvadrat har sidelengde lik 5, er arealet 5 � 5 ¼ 52 ¼ 25.

Bli god til å regne! 17
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Noen ganger trenger vi å gå motsatt vei: Vi vet hvor stort arealet av et

kvadrat er, men ønsker å finne lengden av sidene. Hvis for eksempel et kvadrat

har et areal på 25, sier vi at sidelengden i kvadratet er kvadratrota av 25.

Vi skriver
ffiffiffiffiffi
25
p ¼ ffiffiffiffiffiffiffiffiffi

5 � 5p ¼ 5. Det vil si at kvadratet har sidelengde lik 5.

Kvadratrota av et tall er det positive tallet som ganget med seg selv

gir tallet:ffiffiffiffiffiffiffiffiffi
a � ap ¼ a

Merk
Vi kan bruke kalkulatoren til
å finne kvadratrota av et tall.
De fleste kvadratrøttene
er desimaltall som må
rundes av, for eksempelffiffiffiffiffi
20
p

¼ 4,472 135 9 . . . � 4,47.

Regnerekkefølgen

Rekkefølgen i utregninger:

1 Regn ut inni parentesene.

2 Regn ut alle potenser.

3 Gange og dele.

4 Legg sammen og trekk fra.

EKSEMPEL 6

Regn ut:

a 10 � 9� 5 � 2 b 24þ 50 : 2

Løsning:
a 10 � 9� 5 � 2 ¼ 90� 10 ¼ 80

b 24þ 50 : 2 ¼ 24þ 25 ¼ 49

EKSEMPEL 7

Regn ut 22 3þ 4ð Þ � 3 7� 5ð Þ � 8þ 2ð Þ : 5.
Løsning:
Vi følger punktene i regelen for regnerekkefølge.

Husk at det er gangetegn mellom tall og parenteser:

22 3þ 4ð Þ � 3 7� 5ð Þ � 8þ 2ð Þ : 5
¼ 22 � 7� 3 � 2� 10 : 5

¼ 4 � 7� 3 � 2� 10 : 5

¼ 28� 6� 2

¼ 20
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Positive og negative tall

–7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7

På tallinja står de positive tallene til høyre for null og de negative tallene

til venstre.

Vi skriver minus foran de negative tallene. Vi sier at minus er et fortegn.

Pluss foran et positivt tall er også et fortegn, men vi skriver vanligvis ikke

fortegn foran de positive tallene. Tallene blir større jo lenger mot høyre på

tallinja vi kommer.

For eksempel er 0 større enn �1, og �1 er større enn �2.

Tenk gjennom!
Hva er størst av 2 eller �200?
Hva er minst av �1,5 og �64,5?

Å legge sammen og trekke fra
positive og negative tall

Vi legger til tall ved å telle mot høyre på tallinja.

Vi trekker ifra tall ved å telle mot venstre på tallinja.

Hva blir 2� 7? Vi begynner i det positive tallet 2 og teller sju enheter mot

venstre. Da ender vi opp i det negative tallet �5, så 2� 7 ¼ �5.

–8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5

– 7

Hva blir �10þ 7? Her begynner vi i det negative tallet �10 og går sju enheter

mot høyre: �10þ 7 ¼ �3.

–8 –7–10–11 –9 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2

+ 7
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Hva blir �6þ 4? På tallinja ser vi at �6þ 4 ¼ �2.

–8–9 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4

+ 4

Vi kan bytte plass på leddene i en sum, så vi kan skrive �6þ 4 ¼ 4� 6.

På tallinja nedenfor ser vi at vi svaret blir �2 også når vi lar leddene bytte plass

og regner ut 4� 6.

6 7–6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5

– 6

Mønsteret i disse eksemplene kan være til hjelp for å holde rede på hva som

skjer når vi trekker ifra negative tall:

Merk Merk

3� 3 ¼ 0
3� 2 ¼ 1
3� 1 ¼ 2
3� 0 ¼ 3
3� �1ð Þ ¼ 4
3� �2ð Þ ¼ 5
3� �3ð Þ ¼ 6

3� �1ð Þ ¼ 3þ 1
3� �2ð Þ ¼ 3þ 2
3� �3ð Þ ¼ 3þ 3

�3� 1 ¼ �4
�3� 0 ¼ �3
�3� �1ð Þ ¼ �2
�3� �2ð Þ ¼ �1
�3� �3ð Þ ¼ 0
�3� �4ð Þ ¼ 1
�3� �5ð Þ ¼ 2

�3� �1ð Þ ¼ �3þ 1
�3� �2ð Þ ¼ �3þ 2
�3� �3ð Þ ¼ �3þ 3
�3� �4ð Þ ¼ �3þ 4
�3� �5ð Þ ¼ �3þ 5

To ulike tegn etter hverandre gir minus.

To minustegn etter hverandre gir pluss.

EKSEMPEL 8

En morgen i mars var temperaturen �3 �C.
I løpet av noen timer steg den med 7 �C.
Hva ble temeparturen da?

Løsning:
Gradestokken er som ei loddrett tallinje.

Vi kan begynne i �3 �C og telle 7 �C oppover.

�3 �Cþ 7 �C ¼ 4 �C

Temperaturen steg til 4 �C.

6

4

2

0

–2

–4

–6

–8

–10

6

4

2

0

–2

–4

–6

–8

–10
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Multiplikasjon med negative tall

Hvis vi skal skrive to tegn (þ, �, � eller :) etter hverandre,
bruker vi parentes.

Vi setter parentes rundt negative tall i gangestykker for å unngå misforståelser.

Hvis vi for eksempel skal gange 6 med �10, skriver vi 6 � �10ð Þ.

REGNEREGLER FOR NEGATIVE TALL

Hvis vi multipliserer et positivt og et negativt tall,

blir svaret negativt.

ðþÞ � ð�Þ ¼ ð�Þ
Hvis vi multipliserer to negative tall,

blir svaret positivt.

ð�Þ � ð�Þ ¼ ðþÞ

EKSEMPEL 9

Regn ut:

a 6 � �10ð Þ
b �5 � �4ð Þ
c �4� 5 � �3ð Þ þ 4

Merk
De samme fortegnsreglene
som gjelder ved ganging
(multiplikasjon),
gjelder også ved deling
(divisjon).

Løsning:
a 6 � �10ð Þ ¼ �60

Her er en faktor positiv og en negativ.

b �5 � �4ð Þ ¼ 20

Her er begge faktorene negative.

c �4 � 5 � ð�3Þ þ 4

¼ �4þ 15þ 4

¼ 15� 4þ 4

¼ 15

Pass på at fortegnene følger tallene hvis leddene bytter rekkefølge!

Bli god til å regne! 21



(22,1)

Oppgaver

1.6
Prøv å bytte rekkefølge på leddene slik at regningen

blir enklere. Kanskje du kan løse oppgavene som

hoderegning?

a 3þ 19þ 7� 9

b 12þ 25� 5þ 8

c 231þ 50� 30� 1

d 1þ 2þ 3þ 4þ 5þ 6þ 7þ 8þ 9

e 2,36þ 4,64þ 12,5

f 524,396� 400,096

1.7
Regn ut:

a 3 � 25
b 8 � 15

c 24 � 2,5
d 13,5 � 27,6

1.8
Regn ut:

a 3� 6

b �4þ 4

c �10� �5ð Þ
d �4� �7ð Þ

1.9
Regn ut:

a 42

b 122

c 6,32

d
ffiffiffi
9
p

e
ffiffiffiffiffi
64
p

f
ffiffiffiffiffi
12
p

1.10
Når vi ganger et helt tall med seg selv, sier vi at vi får

et kvadrattall. Skriv opp de ti første kvadrattallene.

1.11
Regn ut. Pass på regnerekkefølgen!

a �5 � 6þ 10

b 102 þ 4 �25ð Þ
c �3 �3ð Þ þ 2 2þ 8ð Þ
d �6þ 6 � 6
e 2� 8 �3ð Þ þ 12 : 3

1.12
Regn ut. Pass på regnerekkefølgen!

a 5þ 2 � 6þ 42 : 8

b 3þ 6 : 3þ 9 : 3þ 12 : 3

c 8 5� 4ð Þ � 7 10� 9ð Þ
d 3 4þ 6ð Þ þ 20 : 4� 2ð Þ

1.13
Hva blir halvparten av tallene?

Klarer du det uten hjelpemidler?

a 194 b 45,6 c 35 298

Hva blir det dobbelte av tallene?

Klarer du det uten hjelpemidler?

d 49 e 25,83 f 3,156
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1.3 Brøk
Vi bruker iblant brøker i dagligtale. Vi snakker om et halvt eple
og et kvart kilo kaffe. En halv og en kvart er brøker. En kvart betyr
en firedel, og et kvarter er en firedels time.

Den som kan noter, vet at det finnes helnoter, halvnoter, fire-
delsnoter, åttedelsnoter og sekstendelsnoter. Brøkene forteller
hvor lenge en tone skal vare. Det er mange ganger nyttig
å kunne bruke brøk til å beskrive deler av noe.

DU SKAL KUNNE

� vite hva en brøk er

� gi eksempler på ulike problemstillinger der vi regner med brøk

� forkorte og utvide brøker

� legge sammen og trekke ifra brøker

� gange og dele med brøker

Hva er en brøk?
En brøk består av to hele tall skrevet over hverandre med en strek i midten.

Tallet over streken heter teller, fordi den viser hvor mange brøkdeler vi har, den

teller brøkdelene. Tallet under streken heter nevner, fordi den nevner hvilken

brøkdel vi har. Streken mellom tallene kaller vi brøkstrek.

En brøkstrek betyr det samme som et deletegn:

teller
nevner

 brøkstrek

Vi bruker brøker i ulike sammenhenger
En brøk kan brukes om en del av en hel, men en brøk kan også brukes om en

del av en mengde. Vi kan dessuten se på en brøk som et tall vi kan plassere på

tallinja. Derfor er det viktig å forstå hvilken sammenheng vi bruker brøkene i.

Brøk 23
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En brøk som en del av en hel

Figuren til venstre viser brøken
2
5
. Vi har fargelagt to femdeler av en hel sirkel.

Når vi snakker om en hel, kan det være en hel figur, en hel pizza, en hel

sjokolade osv. Hvis vi deler en hel opp i fem like store deler, er hver del
1
5

av det hele. Vi kan dele opp så mye vi ønsker, men delene må være like store.

Nevneren forteller hvor mange deler vi har delt det hele i. Tar vi to eller flere

slike deler, vil telleren fortelle hvor mange vi har tatt.

Hvis vi har
5
5
, har vi 1 hel. Vi skriver

5
5
¼ 1.

Har vi flere enn fem femdeler, har vi mer enn 1 hel. Se de to figurene i margen.

Vi skriver 1þ 3
5
¼ 5

5
þ 3
5
¼ 8

5
.

Tenk gjennom!
Hvordan avgjør du om disse brøkene er mindre enn,

lik eller større enn 1 hel?

3
4
,
125
125

,
9
7

En brøk som en del av en mengde
Vi kan også dele andre størrelser opp i brøkdeler. Vi kan dele en klasse,

et beløp, en lengde eller hva som helst som kan måles med tall. Vi tenker oss

at vi deler størrelsen i like store deler, og at vi tar et antall av disse delene.

Hvis det for eksempel er 15 elever i en klasse, og vi får vite at
2
5
av dem er jenter,

tenker vi oss at vi deler klassen i femdeler, dvs. at vi deler elevene i fem like store

grupper. Det blir tre elever i hver gruppe, og to slike grupper på tre personer

utgjør alle jentene. Så det er seks jenter i klassen.

En brøk er et tall som kan plasseres på tallinja
Vi skriver en brøk med to tall, en teller og en nevner. Det kan vi oppfatte som

et regnestykke der teller deles på nevner. Dette regnestykket blir lik et helt

tall eller et desimaltall, og brøken er lik dette tallet. Vi kan plassere alle brøker

på tallinja, slik vi ser noen eksempler på her:

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

1
5

1
2

3
2

9
5

9
10

22
10

+
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Brøk og desimaltall
Brøk og desimaltall er to ulike måter å uttrykke en verdi på.

Hvordan skrives
1
2
som desimaltall? Hvordan skrives 1,25 som brøk?

Når vi skal gjøre om en brøk til desimaltall uten å bruke kalkulator,

lønner det seg å gjøre brøken om til tideler eller hundredeler hvis det

er mulig.

Utvider vi
1
4
til hundredeler, får vi

1 � 25
4 � 25 ¼

25
100

: Da ser vi lettere at desimal-

tallet må være 0,25. 1
4
er det samme som

25
100

.

Ikke alle brøker er like enkle å gjøre om til desimaltall. Da kan vi bruke kalkulator

og huske på at brøkstreken er et deletegn (divisjonstegn):

7
11
¼ 7 : 11 ¼ 0,636 . . . � 0,64

Når vi gjør om brøker ved å dele teller på nevner, går divisjonen noen

ganger opp. For eksempel er
1
4
¼ 1 : 4 ¼ 0,25. Andre ganger får vi uendelig

mange desimaler, som
1
3
¼ 1 : 3 ¼ 0,3333 . . .

Tallet 0,3333. . . er ikke helt nøyaktig, for antall desimaler stanser aldri.

Brøkene har den fordelen at de alltid er eksakte.

Å skrive tallet som en brøk er helt nøyaktig.

EKSEMPEL 10

Gjør om
2
5
til desimaltall. Merk

1
10
¼ 1 : 10 ¼ 0,1

1
4
¼ 1 : 4 ¼ 0,25

1
2
¼ 1 : 2 ¼ 0,5

3
4
¼ 3 : 4 ¼ 0,75

Løsning uten kalkulator:
Her utvider vi brøken ved å multiplisere med 2 både over og under brøkstreken,

slik at vi får 10 i nevneren:

2
5
¼ 2 � 2

5 � 2 ¼
4
10
¼ 0,4

Løsning med kalkulator:

2
5
¼ 2 : 5 ¼ 0,4
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Like brøker kan skrives på mange måter
Brøker kan se svært forskjellige ut og likevel være samme tall.

For eksempel er
5
6
¼ 10

12
. De to brøkene er samme tall fordi de representerer

en like stor del av en hel.

Hvis vi ganger med samme tall i teller og nevner, får vi
5 � 2
6 � 2 ¼

10
12

.

Hvis vi deler med samme tall i teller og nevner, får vi
10 : 2
12 : 2

¼ 5
6
.

Siden
2
2
¼ 1, har vi ganget eller delt med 1. Det endrer ikke størrelsen

på tallet.

Vi kan multiplisere eller dividere med samme tall både i teller og

nevner uten å endre brøkens verdi.

Merk
Når vi ganger med
samme tall over og under
brøkstreken, sier vi at vi
utvider brøken.
Når vi deler på samme tall
over og under brøkstreken,
sier vi at vi forkorter brøken.

Hvis vi tar utgangspunkt i brøken
14
56

, kan vi forkorte eller utvide den til

mange brøker som ser ulike ut. Etter å ha forkortet brøkene ser vi at alle

har verdien
1
4
. Alle brøkene er samme tall!

Tenk gjennom!
Vis hvordan alle disse brøkene har samme verdi.

28 000
112 000

14
56

10
40

56
224

28
112

140
560

7
28

1
4

1400
56001000

4000

1
6

1
12

1
12

1
6

1
12

1
12

1
6

1
12

1
12

1
6

1
12

1
12

1
6

1
12

1
12

1
6

1
12

1
12

=

=

=

=

=

=

+

+

+

+

+

+
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EKSEMPEL 11

Utvid
1
4
til tolvdeler.

Løsning:
Vi må dele opp i tolv like store deler. Skal vi utvide brøken til tolvdeler,

må vi multiplisere nevneren med 3 ettersom 4 � 3 ¼ 12. Vi multipliserer både

teller og nevner med 3 for at brøken ikke skal endre verdi:

1
4
¼ 1 � 3

4 � 3 ¼
3
12

Figuren viser at vi deler hver av firedelene i tre like store deler.
1
4
og

3
12

er like mye.

EKSEMPEL 12

Forkort
6
24

.

Løsning:
Når vi forkorter brøker, forkorter vi så mye som mulig hvis vi ikke har

fått beskjed om noe annet:

6
24
¼ 6 : 6

24 : 6
¼ 1

4

Vi kan også gjøre forkortingen i flere trinn:

6
24
¼ 6 : 2

24 : 2
¼ 3

12
¼ 3 : 3

12 : 3
¼ 1

4

Tenk gjennom!

Hva er størst av
5
7
og

5
9
?

1
4

1
4

1
4

1
4
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EKSEMPEL 13

Hva er minst av
2
5
og

4
7
?

Løsning:
Vi kan sammenlikne brøkene ved å tegne dem. Ut fra figurene i margen

ser vi at
2
5
er den minste brøken.

En annen mulighet er å sammenlikne brøkene ved å gjøre dem om til

desimaltall:
2
5
¼ 2 : 5 ¼ 0,4

4
7
¼ 4 : 7 ¼ 0,57

Ut fra desimaltallene ser vi at
2
5
er den minste brøken.

En tredje mulighet er å utvide begge brøkene slik at de får samme nevner:

2
5
¼ 2 � 7

5 � 7 ¼
14
35

4
7
¼ 4 � 5

7 � 5 ¼
20
35

Da ser vi tydelig at
2
5
er mindre enn

4
7
fordi

14
35

er mindre enn
20
35

.

Tenk gjennom!
Hva skjer med verdien til en brøk når vi bare multipliserer telleren

med et tall?

Hva skjer med verdien til en brøk når vi bare multipliserer nevneren

med et tall?

Å legge sammen og trekke ifra brøker
Merk
På kalkulatoren kan vi
legge sammen og trekke
ifra brøker med ulike
nevnere. Kalkulatoren gjør
automatisk om alle brøkene
slik at de får samme nevner.

Hvis vi skal legge sammen eller trekke ifra brøker, må de ha samme nevner,

fellesnevner. Fellesnevneren er et tall som alle nevnerne i regnestykket

går opp i. Vi må oftest utvide brøkene for at de skal få samme nevner.

Når vi skal legge sammen brøker med samme nevner, legger vi sammen

tellerne. Nevnerne beholder vi.

Hvordan skal vi legge sammen brøker som ikke har samme nevner?
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EKSEMPEL 14

Regn ut
2
4
þ 3
4
. Merk

Hvis en brøk er større enn 1,
kan vi skrive den som et
helt tall og en brøk. Mellom
det hele tallet og brøken
står et usynlig plusstegn:

1
1
4
¼ 1þ 1

4
.

Løsning:
I dette tilfellet har begge brøkene samme nevner, firedeler, og tellerne

forteller hvor mange firedeler vi har:
2
4
þ 3
4
¼ 5

4
¼ 1

1
4

1/4
1/4

1/4
1/4

1/4
1/4
1/4
1/4

1/4 1/4

+ =

1

+

2
4

3
4

1
4

EKSEMPEL 15

Regn ut
2
4
þ 1
3
.

Løsning:
Vi kan ikke legge sammen tredeler og firedeler, så vi må utvide begge brøkene

slik at de får samme nevner. Både tredeler og firedeler kan deles i tolvdeler.

Til slutt ser vi at vi kan forkorte til seksdeler:

+ = + = =

2
4

1
3

6
12

4
12

10
12

5
6

Utregningen følger figuren:
2
4
þ 1
3
¼ 2 � 3

4 � 3þ
1 � 4
3 � 4 ¼

6
12
þ 4
12
¼ 10

12
¼ 10 : 2

12 : 2
¼ 5

6

Når vi legger sammen og trekker ifra brøker, må de ha samme nevner

– fellesnevneren.

Tenk gjennom!
Hvordan kan du finne et tall som både 4 og 5 går opp i? Hva med 3 og 7?
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Å multiplisere med brøker
Hva får vi hvis vi ganger 100 med

1
2
? Vi får 50, som er halvparten av 100.

Og hvis vi ganger 100 med
1
4
, får vi 25, som er en firedel av 100.

Ganger vi 100 med
3
4
, får vi 75, som er tre firedeler av 100.

EKSEMPEL 16

Regn ut:

a 15 � 3
5

b
1
5
� 3
4

Løsning:

a 15 � 3
5
forteller at vi skal finne

3
5
av 15. En femdel av 15 er 3.

Skal vi ha tre femdeler, blir det 9.

Vi kan skrive regnestykket slik:

15 � 3
5
¼ 15

5
� 3 ¼ 3 � 3 ¼ 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vi kan også skrive samme regnestykke på en annen måte:

15 � 3
5
¼ 15 � 3

5
¼ 45 : 5

5 : 5
¼ 9

1
¼ 9

b Regnestykket
1
5
� 3
4
ber oss finne tre firedeler av en femdel. Vi kan tenke oss

at vi deler en femdel i fire like store deler. Hver del blir da en tjuedel,
1
20

.

Vi skal ha tre slike deler, altså
3
20

.

Vi kan illustrere det med å farge
1
5
av en firkant og skravere

3
4
av

en like stor firkant. Vi legger så de to firkantene over hverandre.

Området som både er farget og skravert, utgjør
3
20

av firkanten:

1
5 3/4

3
20· =

Vi skriver regnestykket slik:
1
5
� 3
4
¼ 1 � 3

5 � 4 ¼
3
20
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Når vi multipliserer et helt tall og en brøk, setter vi det hele

tallet oppå brøkstreken.

Når vi multipliserer to brøker med hverandre, multipliserer vi

teller med teller og nevner med nevner.

Merk
Å finne halvparten av
et tall er det samme som

å gange tallet med
1
2
.

Oppgaver

1.14
Hvilken brøk er fargelagt på figuren?

Og hvilken brøk er ikke fargelagt?

1.15

Hvilke brøker nedenfor er større enn
1
2
,

lik
1
2
og mindre enn

1
2
? Hvordan ser du det?

3
4

29
58

4
9

2
5

500
1000

6
7

5
6

49
50

49
100

4
8

a brøker som er større enn
1
2
:

b brøker som er lik
1
2
:

c brøker som er mindre enn
1
2
:

1.16
Plasser brøkene på ei tallinje:

1
5

2
8

2
3

16
17

5
3

17
10

16
32

21
15

0 1 2

1.17
Forkort disse brøkene så mye som mulig:

a
4
8

c
42
120

e
240
360

b
6
20

d
14
98

1.18
Hvilke av brøkene er like store?

100
300

1
3

2
9

2
6

9
3

4
12

5
15

1.19  
Shirin, Ida og Jonas skal dele en kake.

Shirin vil ha
2
8
, Ida vil ha

3
12

, og Jonas vil ha
1
3
.

Tegn en figur som illustrerer situasjonen.

a Hvem får mest?

b Blir det noe igjen?

1.20  
Cecilie, Mia og Leon skal dele 4800 kr.

Cecilie skal få
1
3
, Mia skal få

2
5
, og Leon skal få resten.

a Hvor mange kroner får hver av dem?

b Hvor stor brøkdel får Leon?
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1.4 Prosent
I en avis kan vi lese at 6 av 10 personer har spist ribbe på julaften.
Hvor stor brøkdel har spist ribbe? Kan vi oppgi denne brøkdelen
som en prosentverdi?

DU SKAL KUNNE

� forklare hva prosent er

� uttrykke et tall som en brøk, et desimaltall og en prosentverdi

� sammenlikne to størrelser og finne ut hvor mange prosent
den ene er av den andre

� finne en gitt prosent av et tall

� finne det hele når vi kjenner en bestemt prosentdel

Det er nyttig å kunne uttrykke en andel på ulike måter. Sajad, Isak og Elise har

malt et hus sammen. De skal dele på betalingen for arbeidet, som er 15 000 kr.

Totalt har de arbeidet 100 timer. Sajad har regnet ut at han skal ha 20 % av

lønna, og Isak mener han skal ha
1
4
av lønna. Elise har arbeidet 55 timer.

Når hun skal finne andelen sin, kan hun sette det opp som en brøk.

Da får hun
55
100

. Alle beskriver sin andel av lønna, men på ulike måter. Sajad

bruker prosentverdien, mens Isak og Ellen bruker brøk. Hvor stor prosentdel

av lønna skal Elise ha?

Hva er prosent?
Ordet prosent betyr hundredel.

Siden prosent betyr hundredel, mener vi trettifem hundredeler når vi

skriver 35 %.

35 av 100 ruter er farget blå. Andelen blå ruter blir da
35
100
¼ 35 %.

Prosent betyr hundredel. p % er det samme som
p

100
.
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Når vi skal gjøre om brøk til prosent, er det lurt å utvide brøken til hundre-

deler hvis det er mulig:

3
4
¼ 3 � 25

4 � 25 ¼
75
100
¼ 75 %

Dersom det ikke finnes et tall vi kan multiplisere nevneren med for å få 100,

er det fint å bruke en kalkulator for å gjøre brøken om til desimaltall, før vi

gjør om til prosent:

3
7
� 0,43 ¼ 0,43 � 100 % ¼ 43 %

Siden prosent betyr hundredel, kan vi skrive prosenten som hundredeler

når vi skal finne desimaltallet:

8 % ¼ 8
100
¼ 0,08

52,3 % ¼ 52,3
100
¼ 0,523

Merk

100 % ¼ 100
100
¼ 1

Å multiplisere med 100 %
er det samme som å
multiplisere med 1.

EKSEMPEL 17

Skriv 6 % og 60 % som desimaltall.

Merk
1
2
¼ 0,5 ¼ 50 %

1
10
¼ 0,1 ¼ 10 %

1
4
¼ 0,25 ¼ 25 %

1
5
¼ 0,20 ¼ 20 %

1
100
¼ 0,01 ¼ 1 %

Løsning:

6 % ¼ 6
100
¼ 0,06

60 % ¼ 60
100
¼ 0,60

For å se sammenhengen mellom prosent og desimaltall kan det være

nyttig å tegne ei tallinje:

0 % 100 %

0
0,06 0,6

6 % 60 %

1
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Å finne hvor mange prosent et tall er av et annet
Hvor mange prosent jenter er det i klassen? Hvor mange prosent stemte på

Arbeiderpartiet ved siste stortingsvalg? Hvor mange prosent skal du betale i skatt?

Vi bruker ofte begrepet andel om en del av en mengde. I svært mange

sammenhenger blir andeler oppgitt i prosent.

Når vi skal finne hvor mange prosent et tall er av et annet, setter vi først opp

andelen som en brøk. Brøken blir da
delen

det hele
. Så gjør vi om brøken til desimaltall

ved å utføre divisjonen, og ganger med 100 % slik at vi får svaret i prosent.

Prosentverdien ðp %Þ ¼ delen
det hele

� 100 %

EKSEMPEL 18

Shirin og Thomas selger juletrær på lørdager. En dag har de solgt 185 juletrær

til sammen. Shirin har solgt 79 av dem.

Hvor stor andel av juletrærne har Shirin solgt? Oppgi svaret i prosent.

Løsning:
Vi setter opp Shirins andel som en brøk og ganger med 100 %:

Prosentverdien ¼ delen
det hele

� 100 % ¼ 79
185
� 100 % ¼ 0,43 � 100 % � 43 %

Shirin har solgt 43 % av juletrærne den dagen.
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Å finne delen

I et boligområde har
2
5
av 200 familier elbil. I et annet område har 20 % av

150 familier elbil. Hvor mange elbiler er det i hvert av boligområdene?

Å finne delen ved å gå veien om 1 %
Når vi skal regne med prosent, er det ofte nyttig å gå veien om

1 % eller 10 %.

Tenk gjennom!
Hvor mye er 1 %, 10 % og 100 % av 200 kr?

Ofte er veien om 1 % den enkleste måten å regne prosent på.

Denne metoden er fin å bruke når vi skal regne prosentoppgaver og

ikke kan bruke digitale hjelpemidler. Vi tenker på samme måte som da

vi skulle finne brøkdelen av et tall, men nå er det alltid hundredeler vi

regner med.

Hvis vi skal finne 6 % av 2300 kr, finner vi først 1 %.

Så multipliserer vi med 6 for å finne 6 %

2300 kr
100

¼ 23 kr

23 kr � 6 ¼ 138 kr

2300

23 23 23 23 23 23

6 % av 2300 kr er 138 kr.
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EKSEMPEL 19

a Finn 1 % av 6800 kr.

b Finn 10 % av 6800 kr.

c Finn 22 % av 6800 kr.

Løsning:

a
6800 kr
100

¼ 68 kr

1 % av 6800 kr er 68 kr.

b 68 kr � 10 ¼ 680 kr

10 % av 6800 kr er 680 kr.

c 68 kr � 22 ¼ 1496 kr

22 % av 6800 kr er 1496 kr.

6800

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
68 68 68 68

680
680

Å finne delen ved å bruke desimaltallet
Vi vil for eksempel finne 23 % av 480 kr.

Dersom du har tilgang på en kalkulator, er det ofte mest praktisk å gjøre

prosenten om til desimaltall og deretter bruke dette for å løse oppgaven.

Vi vet at 23 % ¼ 23
100
¼ 0,23.

Merk
På kalkulatoren finner du
en prosenttast. Hvis du vil
bruke den, kan du skrive

inn 480 ¥ 23 % .

Vi multipliserer med desimaltallet:
480 kr � 0,23 ¼ 110,40 kr

Delen ¼ det hele � desimaltallet

Tenk gjennom!
Hvordan ville du løst oppgaven hvis du skulle gått veien om 1 %?
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EKSEMPEL 20

Ei bukse koster 250 kr, men selges med 20 % rabatt.
Å finne delen ved
å bruke desimaltall:

a Hvor stor er rabatten?

b Hva blir den nye prisen?

Løsning:
a Vi finner hvor mye 20 % er av 250 kr:

250 kr � 20 % ¼ 250 kr � 0,20 ¼ 50 kr

Rabatten er på 50 kr. Vi kan illustrere problemet slik:

250

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

100 %

250 – 50 = 200

25
25

80 %

20 %

b Fra a vet vi at at 20 % av 250 kr er 50 kr.

Den nye prisen er 250 kr� 50 kr ¼ 200 kr.

EKSEMPEL 21

En busstur kostet 25 kr, men busselskapet økte prisen med 20 %.

Hva ble den nye billettprisen?

Løsning:
Vi finner først hvor mye 20 % er av 25 kr:

25 kr � 20 % ¼ 25 kr � 0,20 ¼ 5 kr

Billettprisen økte med 5 kr, så den nye prisen er 25 krþ 5 kr ¼ 30 kr.

Det kan vi illustrere slik:

25 kr

5 kr (20 % prisøkning)

5 kr

5 kr

5 kr

100 %

20 %

5 kr

5 kr utgjør 20 % av 25 kr
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Å finne det hele
Noen ganger får vi opplysninger om en prosentdel av det hele. Slike opp-

lysninger kan vi bruke til å finne det hele.

For eksempel er ca. 37 % av Norge dekket med skog. Det utgjør 121 000 km2.

Disse opplysningene er nok til at vi kan regne ut arealet av hele landet.

Et annet eksempel kan være stortingsvalget i 2017, der Høyre fikk

732 895 stemmer. Det utgjorde 25 % av stemmene. Da kan vi

finne ut hvor mange personer som stemte ved dette valget.

Hvis vi skal finne det hele når vi kjenner en prosentdel, kan vi gå

veien om 1 %.

EKSEMPEL 22

I en norsk kommune går 9 % av befolkningen i grunnskolen.

Det er 783 barn i grunnskolen. Hvor mange mennesker bor i kommunen?Å finne det hele:

Løsning:
Først finner vi hvor mange personer 1 % utgjør:

783 personer
9

¼ 87 personer

Når vi vet at 87 personer utgjør 1 %, kan vi finne hele folketallet

i kommunen ved å multiplisere 87 med 100:

87 � 100 ¼ 8700

Det bor 8700 personer i kommunen.

Vi kan også tenke slik:
Når vi kjenner størrelsen på delen og skal finne det hele,

kan vi ta utgangspunkt i desimaltallet og løse oppgaven som

en likning.

delen ¼ det hele � desimaltallet

783 ¼ det hele � 0,09

det hele ¼ 783
0,09

¼ 8700

I hele kommunen bor det 8700 personer.

87
87
87
87
87
87
87
87
87
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Oppgaver

1.21
Utvid disse brøkene til hundredeler og

gjør dem om til desimaltall og prosent:

a
3
4

b
3
5

c
4
25

d
6
5

e
13
50

1.22
Plasser tallene nedenfor på ei tallinje.

Finn det største tallet før du tegner tallinja.

25 %,
8
3
, 3,1,

3
8
,
3
5
, 3,01, 50 %,

60
100

,
25
10

,
23
23

, 5 %

1.23
Forklar hvordan vi på ulike måter kan finne

1 %, 10 %, 15 %, 0,5 % og 60 % av 2700 kg.

1.24
a Hvor mange prosent er 1500 kr av 45 000 kr?

b Hvor mange prosent er 14 jenter av 280 jenter?

c Hvor mange prosent er 23 elever av 1400 elever?

d Hvor mange prosent er 83 biler av 2300 biler?

1.25
Cecilie, Mia og Leon delte 48 000 kr.

Cecilie fikk 16 000 kr, Mia fikk 19 200 kr,

og Leon fikk resten.

Hvor mange prosent av 48 000 kr fikk

hver av dem?

1.26
Løs oppgaven uten bruk av kalkulator.

Bruk gjerne en tegning til hjelp.

a Finn 17 % av 1800 kr.

b Finn 7 % av 2400 kr.

c Finn 31 % av 657 kr.

d Finn 4,5 % av 50 kr.

e Finn 37,5 % av 5500 kr.

1.27
a Hvor mange kroner er 14 % av 27 580 kr?

b Hvor mange hus er 5 % av 2400 hus?

c Hvor mange elever er 2,7 % av 1400 elever?

d Hvor mange kroner er 0,05 % av

5,3 millioner kroner?

1.28
Elevene på en skole har samlet inn 2500 kr til

en klassefest. 60 % av pengene går til mat,

og 30 % går til drikke.

a Hvor mange kroner bruker de på mat?

b Hvor mange kroner bruker de på drikke?

c Hvor mye har de igjen til andre utgifter?

1.29
I en vanntank er det 67,5 L vann.

Det utgjør 75 % av volumet.

Hvor mange liter vann rommer tanken?

1.30
Celine og Ida skal gi noe av det de har tjent,

til en veldedig organisasjon. Celine gir bort 630 kr.

Det er 15 % av det hun har tjent. Ida gir bort 900 kr.

Det er 20 % av det hun har tjent.

Hvem av dem har tjent mest?
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1.5 Vekstfaktor
Vekstfaktor:

Når noe endrer verdi, vises ofte endringer som prosentvis økning
eller nedgang. Det kan være en møbelforretning som får inn en
ny sofa som koster mer enn en eldre modell, eller at de ønsker
å sette ned prisen på en gammel modell. Om en sofa opprinnelig
har kostet 4000 kr, hva vil den koste hvis prisen settes opp 10 %
eller ned 10 %?

EKSEMPEL 23

En forretning selger biler. En bilmodell har kostet 450 000 kr,

men forretningen tar inn en ny modell som er 10 % dyrere.

Hvor mye koster de nye bilene?

Ronny og Aisa bruker hver sin metode for å regne det ut.

Begge regner riktig, men Aisas regning blir enklere fordi hun bruker det vi

kaller vekstfaktor. Vekstfaktoren er tallet hun ganger med, altså 1,10.

Vekstfaktoren ved prosentvis økning finner vi ved å ta utgangspunkt i den

opprinnelige verdien, som er 100 %, og legge til endringen i prosent.

Vekstfaktoren ved prosentvis økning ¼ 1 þ desimaltallet for økningen.

Hvis p er økningen i prosent, kan vi skrive:

vekstfaktoren ¼ 1þ p
100

Ronny finner først hvor mange

kroner 10 % er. Så legger han

dette beløpet til den opprinnelige

prisen.

Han løser oppgaven slik:

Bilen kostet 450 000 kr

þ 10 % av 450 000 kr 45 000 kr

¼ Ny pris 495 000 kr

Aisa går ut fra at den opprinnelige

prisen var 100 %, altså hele belø-

pet. Så må hun legge til 10 %.

Til sammen må den nye prisen

være 100 %þ 10 % ¼ 110 % av

den opprinnelige prisen.

Hun gjør så om til desimaltall:

110 % ¼ 1,10

Ny pris ¼ 450 000 kr � 1,10
¼ 495 000 kr
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EKSEMPEL 24

Ei bukse koster 750 kr, men prisen blir satt ned 10 %.

Hva er den nye prisen?

Vekstfaktoren ved prosentvis nedgang finner vi ved å ta utgangspunkt i den

opprinnelige verdien, som er 100 %, og trekke fra endringen i prosent.

Denne gangen er vekstfaktoren 0,90.

Vekstfaktoren ved prosentvis nedgang ¼ 1 � desimaltallet for nedgangen.

Hvis p er nedgangen i prosent, kan vi skrive:

vekstfaktoren ¼ 1� p
100

Ny verdi ¼ opprinnelig verdi � vekstfaktor

Denne regelen gjelder både ved prosentvis økning og nedgang.

Tenk gjennom!
Hvorfor blir alle vekstfaktorene ved prosentvis økning større enn 1?

Hvorfor blir alle vekstfaktorene ved prosentvis nedgang mellom 0 og 1?

Ronny regner på samme måte som

i eksempel 23, men nå trekker han

prisavslaget fra den opprinnelige

prisen.

Nå regner han slik:

Buksa kostet 750 kr

� 10 % av 750 kr 75 kr

¼ Ny pris 675 kr

Aisa går nå ut fra at hun må

begynne med 100 % og trekke

ifra 10 %, slik at den nye prisen

blir 90 % av den gamle prisen.

Hun gjør om til desimaltall:

90 % ¼ 0,90

Ny pris ¼ 750 kr � 0,90 ¼ 675 kr
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Oppgaver

1.31
Regn ut for hånd. Ida setter 18 000 kr i banken.

Hvor mye har hun i banken etter ett år hvis renta er

a 3 % b 5 %

1.32
Fyll ut det som mangler i tabellen:

Økning
i prosent

Prosent etter økning Vekstfaktor
(desimaltall)

10 % 100 %þ 10 % ¼ 110 % 1,10

1 % 100 %þ 1 % ¼ 101 % 1,01

25 % 100 %þ 25 % ¼ 125 %

50 %

1,07

63,5 %

1,082

2

1.33
Fyll ut det som mangler i tabellen:

Nedgang
i prosent

Prosent etter nedgang Vekstfaktor
(desimaltall)

10 % 100 %� 10 % ¼ 90 % 0,90

1 % 100 %� 1 % ¼ 99 % 0,99

25 % 100 %� 25 % ¼ 75 %

50 %

75 %

100 %� 16,8 % ¼ 83,2 %

0,08

1.34
Zain setter 23 400 kr i banken. Hvor mye har han

i banken etter ett år når renta er

a 0,5 % b 1,3 %

1.35
a En sykkel kostet 3000 kr. Prisen ble satt ned

med 10 %. Hvorfor blir det riktig å gange 3000 kr

med 0,9 for å finne den nye prisen?

b Josef hadde en timelønn på 150 kr. Så fikk han

en lønnsøkning på 5 %. Hvorfor blir det riktig

å gange 150 kr med 1,05 for å finne den

nye timelønna?

1.36  

En kattunge veier 120 gram ved fødselen.

I løpet av fem uker forventes det at vekta

øker med ca. 275 %.

Hvor mye bør kattungen veie etter fem uker?
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1.6 Likninger
1,2 kg epler koster 34,50 kr. Hva er kiloprisen?

Marcus har et innskudd i banken på 5000 kr. Etter ett år hadde
han tjent 75 kr i renter. Hvor mange prosent utgjorde rentene?

Onkel kjørte fra Kristiansand til Oslo, 320 km. Han brukte fire timer
på kjøreturen. Hva var gjennomsnittsfarten?

Vi kan bruke likninger til å løse slike problemer. Ofte gjør det
regningen enklere og mer effektiv. I likninger bruker vi vanligvis x
for den ukjente verdien. Å løse en likning vil si å finne den ukjente
verdien.

DU SKAL KUNNE

� sette opp en likning ut fra gitte opplysninger

� løse likninger ved å beherske ulike teknikker

� tolke løsningen som svar på et problem

� kontrollere om en løsning er riktig

I likninger lar vi bokstaver stå for ukjente tall.

Å løse likninger

Å løse likninger vil si å finne ut hvilket tall x må være for at venstre og

høyre side av likhetstegnet i likningen skal være like.

I de neste eksemplene viser vi hvordan ulike likninger kan løses. Det handler

alltid om å gjøre de samme operasjonene på begge sider av likhetstegnet.

Vi kan legge til, trekke ifra, gange eller dele med det samme

på begge sider av likhetstegnet.
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EKSEMPEL 25

Løs likningen 5x � 5 ¼ 2x þ 13.

Løsning:
Vi legger til 5 og trekker ifra 2x på begge sider av likhetstegnet.

Da får vi samlet alle ledd med x på venstre side og alle ledd med

bare tall på høyre side:

5x � 5 ¼ 2x þ 13

þ5 þ5 � � � legger til 5 på begge sider

5x ¼ 2x þ 18

�2x �2x � � � trekker fra 2x på begge sider

3x ¼ 18
3x
3
¼ 18

3
� � � deler på 3 på begge sider

3
3
x ¼ 6 � � � 3

3
¼ 1

x ¼ 6

Kontroll

Venstre side: 5x � 5 ¼ 5 � 6� 5 ¼ 30� 5 ¼ 25

Høyre side: 2x þ 13 ¼ 2 � 6þ 13 ¼ 12þ 13 ¼ 25

Løsningen er riktig fordi den gir de to sidene i likningen samme verdi.

På denne måten kan vi alltid kontrollere om vi har funnet rett løsning.

EKSEMPEL 26

Løs likningen
x

3
¼ 21.

Løsning:
Her ganger vi med 3 på begge sider av likhetstegnet:

x
3
¼ 21

x

3
� 3 ¼ 21 � 3 � � � ganger med 3 på begge sider

x � 3
3
¼ 63 � � � 3

3
¼ 1

x ¼ 63
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EKSEMPEL 27

Løs likningen
4
3
¼ 8

x
.

Merk
Vi kan få samme løsning
selv om vi gjør operasjonene
i en annen rekkefølge.

Løsning:
Siden x står under en brøkstrek, starter vi med å gange med x på begge sider:

4
3
¼ 8

x
4 � x
3
¼ 8 � x

x
� � � ganger med x på begge sider

4 � x
3
¼ 8 � � � fordi x

x
¼ 1

4 � x � 3
3

¼ 8 � 3 � � � ganger med 3 på begge sider

4 � x ¼ 24 � � � fordi 3
3
¼ 1

4 � x
4
¼ 24

4
� � � deler på 4 på begge sider

x ¼ 6 � � � fordi 4
4
¼ 1

Vi ville fått samme løsning om vi hadde valgt å innlede med å dele på 4

og deretter gange med 3 på begge sider.

Tenk gjennom!
Vi går tilbake til likningen vi skulle løse:

4
3
¼ 8

x
Vi har nå regnet ut at 6 skal stå på plassen til x:

4
3
¼ 8

6
Bruk det du kan om brøker, til å kontrollere at det stemmer!

Uoppstilte likninger
Når vi skal løse et praktisk problem ved hjelp av en likning, er den ikke ferdig

oppstilt. Vi må sette opp en likning med utgangspunkt i teksten.

Hvis vi for eksempel vet at fire sjokolader koster 60 kr, men ikke vet hva

en sjokolade koster, kan vi sette opp en likning der vi lar x stå for prisen på

en sjokolade:
4x ¼ 60

Vi ser at vi må gange 4 med 15 for å få 60, så det må stå 15 på plassen til x.

Da har vi funnet at én sjokolade koster 15 kr.
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Ofte inneholder oppgaven noen opplysninger, slik som ovenfor.

Da bruker vi tre trinn i løsningen:

1 Vi bruker opplysningene til å sette opp en likning.

Det tallet vi skal finne, kaller vi x.

2 Likningen må løses, vi må finne hvilket tall x står for.

3 Til slutt må vi tolke opplysningene, dvs. svare på det

oppgaven spør om.

Merk
Det er viktig at vi alltid er klar
over hvilket tall bokstavene
i regnestykket står for.
Hvis vi selv setter opp
en likning, må vi fortelle
hvilket tall x står for.

EKSEMPEL 28

Annie kjøpte en firepakning med 1,5 liter brus. Den kostet 112 kr.

Hva er prisen per brusflaske?

Løsning:
Vi følger punktene 1–3 ovenfor:

1 Prisen per brusflaske er ukjent, så vi kaller den x.

«Fire brusflasker koster 112 kr» kan skrives som 4x ¼ 112.

2 4x ¼ 112
4x
4
¼ 112

4
� � � Dele på 4 på begge sider

x ¼ 28

3 Én brusflaske koster 28 kr.

EKSEMPEL 29

Brødrene Per, Pål og Espen har målt hvor høye de er. Per er 5 cm høyere

enn Espen, mens Pål er 3 cm kortere enn Espen. Til sammen er de 536 cm.

Hva er høyden til hver av de tre guttene?

Løsning:
Espen er x cm høy. Per er ðx þ 5Þ cm og Pål er ðx � 3Þ cm. Det vil si at:

x þ ðx þ 5Þ þ ðx � 3Þ ¼ 536

x þ x þ 5þ x � 3 ¼ 536

3x þ 2 ¼ 536
�2 �2 � � � trekker fra 2 på begge sider

3x ¼ 534
3x
3
¼ 534

3
� � � deler på 3 på begge sider

x ¼ 178

Espen er 178 cm, Per er 178 cmþ 5 cm ¼ 183 cm og

Pål er 178 cm� 3 cm ¼ 175 cm.
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Oppgaver

1.37
Løs likningene:

a 2x þ 4þ 3x ¼ 19

b 10x � 3x � 3 ¼ 18

c 8þ 6x ¼ 44

d 4x þ 6 ¼ 2x þ 28

e x � 5 ¼ 7� 2x

f 55 ¼ 5x

g 31 ¼ 3x � 8

1.38
Løs likningene:

a
x
5
¼ 7

b
x
9
¼ 3

c
x

3
¼ 4

6

d
4
5
¼ 8

x

1.39
Klassen på 15 elever skal på en ekskursjon.

De reiser med buss, og billettene koster til

sammen 420 kr.

Hvor mye koster hver billett?

Løs problemet med en likning.

a Hvilket tall skal x stå for?

b Skriv opplysningene i oppgaven som en likning

og løs likningen.

c Skriv svar på oppgaven.

1.40  
Natalie og Sofie har til sammen 265 kr.

Natalie har 25 kr mer enn Sofie.

Hvor mange kroner har hver av dem?

a Hvilket tall vil du kalle x?

b Sett opp en likning for å løse problemet.

c Skriv svar på oppgaven.

1.41  
Oliver skal bake brød av til sammen 2 kg mel.

Han blander fint hvetemel, grovt sammalt hvetemel

og sammalt rugmel. Han bruker dobbelt så mye fint

hvetemel som sammalt rugmel. Og han bruker 400 g

mer grovt sammalt hvetemel enn sammalt rugmel.

Hvor mye mel bruker han av hver sort?
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1.7 Problemløsning
De fleste problemene i matematikk kan løses med flere ulike
metoder. Det er ikke slik at vi må kunne en bestemt metode for
å løse et problem. Hvis du kan løse et problem på ulike måter og
forstår hvordan metodene henger sammen, blir forståelsen og
læringen dypere og bedre.

DU SKAL KUNNE

� bruke flere ulike metoder til å løse problemer i matematikk

� se sammenhengen mellom ulike løsninger på samme problem

� kunne starte med én måte å løse oppgaven på, og bytte over til en
annen hvis den første ikke fører fram

Når du skal løse et problem i matematikk, kan det være til hjelp å følge

disse punktene:

1 Du må først være sikker på at du forstår problemet.

Forklar det til deg selv eller andre med dine egne ord.

2 Planlegg hvordan du vil løse problemet. Hvilken metode vil du bruke?

Hvilke opplysninger er det viktig å ta hensyn til?

3 Prøv å løse problemet slik du har tenkt. Hvis denne metoden ikke fører fram,

har du da en annen metode du kan bruke?

4 Når du har løst problemet, må du se tilbake. Kan du kontrollere svaret?

Kunne du ha løst problemet på en enklere måte?

Merk
Det kan ta litt tid å løse
en oppgave. Du lærer mest
når du er utholdende og
tar deg tid med oppgaven.
Det er viktigere enn å løse
mange oppgaver på kort tid.

Disse ulike metodene bør du øve på å bruke:

� Lag en illustrasjon.

Du kan bruke gjenstander, tegne eller lage et diagram.

� Gjett og prøv deg fram.

Prøv om løsningen du har gjettet på, passer. Hvis du må gjette på nytt,

må du da velge et tall som er større eller mindre enn det første du prøvde?

� Sett opp en systematisk oversikt.

Sett opp en tabell der du har oversikt over hvilke alternative løsninger

du prøver, og hvilke løsninger du får i hvert tilfelle. Prøv med en rekke

ulike tall og se om du kommer fram til løsningen.

� Oversett til matematikkspråket og lag et regnestykke.

Du kan lage en likning som du må løse, eller et uttrykk som du må regne ut.
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Det er viktig for forståelsen at du har anledning til å snakke med andre

under arbeidet. Finn din egen måte å forklare hva en oppgave går ut på.

Lytt til andres forklaringer og prøv å forstå dem. Diskuter gjerne hvilken

metode dere synes er mest effektiv.

I eksemplene nedenfor ser du hvordan problemer kan løses med ulike metoder.

Hvert av eksemplene viser to ulike metoder. Kan du se sammenhengen

mellom metodene?

EKSEMPEL 30

I en dropseske er det 17 drops: gule, røde og grønne. Det er ett grønt drops

mer enn gule drops, og det er tre røde drops mer enn grønne drops.

Hvor mange drops er det av hver farge?

Løsning ved å lage en illustrasjon:
I dette tilfellet tegner vi.

Vi begynner med å sørge for at det er ett grønt drops mer enn gule drops,

og at det er tre røde drops mer enn grønne drops. Så kontrollerer vi antall drops

til sammen.

Her er det 11 drops.

Her er det 14 drops.

Her er det 17 drops.

Det er fire gule, fem grønne og åtte røde drops i esken.

Løsning ved å oversette opplysningene til matematikkspråket og

lage en likning:
Vi velger å la x stå for antall gule drops. Så oversetter vi fra oppgaveteksten:

Antall gule drops er x.

Antall grønne drops er x þ 1.

Antall røde drops er x þ 1ð Þ þ 3 ¼ x þ 4.

Det er 17 drops til sammen: x þ ðx þ 1Þ þ x þ 4ð Þ ¼ 17
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Vi løser likningen:

x þ x þ 1þ x þ 4 ¼ 17

3x þ 5 ¼ 17

�5 �5 � � � trekker fra 5 på begge sider

3x ¼ 12
3x
3
¼ 12

3
� � � deler på 3 på begge sider

x ¼ 4

Antall gule drops i esken er 4. Vi setter inn for x og finner antall

grønne og røde drops.Merk
Vi kan selv bestemme
hvilket tall vi vil kalle x.
Men når vi har valgt hva
som skal representeres
med x, er de andre tallene
bestemt ut fra det.

Grønne drops:

x þ 1 ¼ 4þ 1 ¼ 5

Røde drops:

x þ 4 ¼ 4þ 4 ¼ 8

Det er fire gule, fem grønne og åtte røde drops i esken.

Tenk gjennom!
Vi kunne ha valgt antall grønne drops eller antall røde drops som x.

Hvordan hadde likningen sett ut da? Ville vi fått de samme løsningene?

EKSEMPEL 31

En butikk selger to bukser for samme pris som tre skjorter.

Ei bukse koster 450 kr. Hvor mye koster ei skjorte?

Løsning ved å lage en illustrasjon:
I dette tilfellet er det linjestykker som representerer beløpene:

0 kr 300 kr 600 kr 900 kr

0 kr 450 krbukse bukse

skjorte skjorte skjorte

900 kr

Vi ser at ei skjorte koster 300 kr.
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Løsning ved systematisk prøving:
Siden to bukser koster 900 kr, må tre skjorter koste det samme.

Vi lager en tabell som gir oversikt over prisen på tre skjorter,

og velger å begynne med 250 kr per skjorte:

Det er unødvendig å regne videre når vi har funnet at ei skjorte må koste 300 kr.

EKSEMPEL 32

Mia vil kjøpe en ny PC. Den koster 5600 kr, men hun får 700 kr i avslag.

Hvor mange prosent utgjør avslaget?

Løsning ved å gjette og prøve seg fram:

10 % av 5600 kr: 5600 kr � 0,10 ¼ 560 kr 10 % er for lite

15 % av 5600 kr: 5600 kr � 0,15 ¼ 840 kr 15 % er for mye

12 % av 5600 kr: 5600 kr � 0,12 ¼ 672 kr 12 % er litt for lite

13 % av 5600 kr: 5600 kr � 0,13 ¼ 728 kr 13 % er litt for mye

12,5 % av 5600 kr: 5600 kr � 0,125 ¼ 700 kr 12,5 % stemmer

Avslaget utgjør 12,5 %.

Løsning ved å oversette opplysningene til matematikkspråket og

lage et regnestykke:

Avslaget utgjør x %.

Vi bruker regelen om at

Prosentverdien x %ð Þ ¼ delen
det hele

� 100 %

x % ¼ 700
5600

� 100 % ¼ 0,125 � 100 % ¼ 12,5 %

Avslaget utgjør 12,5 % av den opprinnelige prisen.

Pris for ei skjorte 250 275 300 325 350

Pris for tre skjorter 750 825 900 … …

Vurdering For lite For lite Stemmer … …
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Oppgaver

Velg selv hvilke metoder du vil bruke for å løse problemene nedenfor. Kanskje vil du kombinere

flere strategier. Tenk til slutt gjennom hva du synes er den enkleste måten å løse problemet på.

Diskuter gjerne med hverandre og sammenlikn løsningsmetoder!

1.42
Et par sko koster tre ganger så mye som ei skjorte.

Skoparet og skjorta koster til sammen 1200 kr.

Hva koster skoparet, og hva koster skjorta?

1.43
Brødrene Frank og Robert kjøpte hver sin hustomt.

Tomtene var til sammen på 1500 m2, men Franks tomt

var dobbelt så stor som Roberts. De er enige om at

en tomt bør være på minst 400 m2. Har Robert kjøpt en

tomt som er stor nok?

1.44
Zaida er glad i dyr. Hun har hunder, katter og kaniner.

Hun har tre flere katter enn hunder, og hun har fem

flere kaniner enn katter. Til sammen har hun 17 dyr.

Hvor mange hunder, katter og kaniner har hun?

1.45  

Allan har en liten tilhenger som tar maksimalt 500 kg

last. Han skal hente murblokker og tørrbetong.

Hver murblokk veier 13 kg, og en sekk tørrbetong

veier 25 kg. Han henter fire sekker tørrbetong.

Hvor mange murblokker kan han ta med på hengeren

i tillegg til sekkene med tørrbetong?

1.46  
Tony kjøper epler, bananer og appelsiner.

Han kjøper halvparten så mange bananer som

appelsiner og tre flere epler enn bananer.

Til sammen kjøper har 27 frukter.

Hvor mange av hver sort?
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Test deg selv

1.47
a Rund av til et tall med én desimal: 36,892

b Rund av til et helt tall: 290,476

1.48
Regn ut:

a 45 � 100 b 0,38 � 1000
c 1250 : 100

1.49
Regn ut:

a 7 8� 4ð Þ þ 22 b 63� �3ð Þ
c 21 : 7þ 4 � 3

1.50
Plasser tallene på tallinja:

0,5
1
4

30 %
7
10

0,25
85
100

0 1

1.51

a Skriv tre brøker som er like store som
1
5
.

b Hvilke av disse brøkene er like store som
4
6
?

2
3

40
60

140
160

20
30

46
100

1.52
Tor, Tom og Georg skal dele en pizza.

Tor spiser 35 % av pizzaen, og Tom spiser
2
5
.

Hvor mye får Georg?

1.53
Alexandra er 162 cm høy, og Tony er 187 cm høy.

Hvor mange prosent høyere er Tony enn Alexandra?

1.54
Mabel setter 20 000 kr i banken. Renta er 0,75 % per år.

Hvor mye har hun på kontoen sin etter ett år?

1.55
En forretning selger ytterjakker for 999 kr.

Så setter de ned prisen med 20 %.

a Forklar hvordan vi kan bruke vekstfaktor til

å finne den nye prisen.

b Hva blir den nye prisen?

1.56
Løs likningene:

a 3x þ 4 ¼ 10 b 25x ¼ 100

c
x

100
¼ 7

25
d 1,5x þ 1,7 ¼ 0,3x þ 4,1

1.57
Ali, Alma og Anette kjøper lodd. Et lodd koster 25 kr.

Alma kjøper to lodd mer enn Ali, mens Anette kjøper

ett lodd mindre enn Ali. Til sammen kjøper de lodd

for 325 kr.

Hvor mange lodd kjøpte hver av dem?
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Oppgaver

1.1 Posisjonssystemet

1.58
Fyll ut tallene som mangler, på rett plass i tabellen:

tusener
(kilo)

hundrer
(hekto)

tier
(deka)

ener , tidel
(desi)

hundredel
(centi)

tusendel
(milli)

738,25 ¼ ,

1003,501 ¼ ,

. . . . . . . . . ¼ 5 , 6 9 2

. . . . . . . . . ¼ 1 2 0 0 , 0

. . . . . . . . . ¼ 5 7 7 , 7 5

1.59
a Hvilket tall består av 5 enere, 6 tiere og 3 hundrere?

b Hvilket tall er størst av 73,65 og 73,560?

c Hvilket tall er minst av 0,025 og 0,250?

1.60
Regn ut:

a 25 � 10
b 4,55 � 100

c 350 � 100
d 450 : 10

1.61  
Hvilket tall er størst?

a 25,350 eller 52,350

b 49,990 eller 49,1000

c 2,95 eller 2,590

1.62  
Skriv to tall som ligger mellom

a 35 og 36

b 0,255 og 0,256

c 24,15 og 24,16

1.63  
Rund av til hele tall:

a 32,88 b 33,288

Rund av til hele tiere:

c 125,4 d 124,5

1.64  
Regn ut:

a 247 000 � 100
b 0,354 � 1000
c 3,586 � 10

d 980 : 100

e 340 : 1000

f 0,05 : 100

1.65  
Et tall blir 350 når du deler det på 10.

Hva blir tallet hvis du ganger det med 10?

54 KAPITTEL 1 – DEN MATEMATISKE VERKTØYKASSA



(55,1)

1.2 Bli god til å regne!
Regn ut de følgende oppgavene.

1.66

a 4þ 6þ 2þ 8þ 5

b 16� 6þ 12� 2þ 10

c 25þ 5þ 33þ 7þ 50

1.67
a 5 � 13 b 4 � 25 c 15 � 8

1.68

a 2 � 3þ 22

b 6 � 6� 2 � 3
c 4þ ð7� 3Þ þ 2

d ð8þ 2Þ � 5þ ð2þ 3Þ

1.69  
a 16þ 3þ 14þ 20þ 17

b 568þ 34þ 2þ 100þ 6

c 35,458� 0,058

d 89,67þ 0,03� 0,70

e 1045þ 205� 250

1.70  
a 8 � 34 b 7 � 65 c 55 � 9

1.71  
a 7� 20

b �5� 8þ 3

c 9� ð�4Þ þ 2 � 3� 5

d 32 þ 92 � ffiffiffiffiffiffiffiffi
100
p

1.72  
a 2ð16þ 4Þ þ 3 � 5
b 52 � 2 � 4þ 3

c 4 � 3� 2þ ð7þ 13Þ � 15 : 3

1.73  
Hva er halvparten av

a 268 b 84,6

Hva er det dobbelte av

c 55 d 65,5

1.74  
Tom brukte et siffer tre ganger og laget et tosifret

og et ensifret tall. Da han ganget de to tallene med

hverandre, fikk han 275. Hvilket siffer brukte han

i de to tallene?

1.75  
Regn ut. Kan du finne en strategi som gjør

utregningen enkel?

a 2þ 4þ 6þ :::þ 48þ 50

b 1 � 2 � 3 � 4 � 5 : 24

1.76  
Lag to tosifrete tall med sifrene 6, 7, 8 og 9 slik at

svaret blir størst mulig når du ganger de to tallene

med hverandre.

1.3 Brøk

1.77
Hvilke brøker er fargelagt på figurene nedenfor?

a

b

c

1.78

Hvilke av disse brøkene er lik
1
2
?

2
4

5
8

3
2

6
12

50
100

3
6

10
20
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1.79
Plasser brøkene på tallinja:

1
10

4
5

10
10

1
2

3
2

7
10

0 1 2

1.80  
Skriv disse brøkene i stigende rekkefølge:

3
4

2
5

8
16

9
10

1
6

1.81  
Forkort brøkene mest mulig:

a
6
12

b
7
35

c
75
100

d
18
3

1.82  
Regn ut. Bruk gjerne tegning til hjelp:

a
2
6
þ 5
3
þ 8
12

b
7
10
� 60
100
þ 5
50

c
6
8
þ 30
40
� 4
16

1.83  
Regn ut. Bruk gjerne tegning til hjelp:

a 18 � 2
3

b 4 � 5
2

c
3
4
� 2
3

d
1
4
� 3
5

1.84  
Lilly, Simon og Siri lekte med klinkekuler.

Lilly hadde
1
3
av alle klinkekulene, og Simon hadde

5
12

.

a Hvor stor del hadde Siri av alle klinkekulene?

b Siri hadde 60 klinkekuler. Hvor mange hadde

Lilly og Simon?

1.85  
Tore gjorde en spørreundersøkelse i klassen

om skolemat og fikk svar av alle.

Han fant ut at
1
3
av elevene i klassen hadde med

skolemat hjemmefra,
3
5
kjøpte mat i kantina, mens en

elev verken hadde med mat eller kjøpte noe i kantina.

Hvor mange elever gikk det i klassen til Tore?

1.4 Prosent

1.86
Gjør om til prosent:

a
12
100
¼ :::::::: % b

90
100
¼ :::::::: %

c 0,50 ¼ :::::::: % d 0,01 ¼ :::::::: %

1.87
Tegn en figur som illustrerer 13 %.

1.88
a Hvor mange prosent er 50 av 100?

b Hvor mange prosent er 75 av 100?

c Hvor mange prosent er 1 av 100?

d Hvor mange prosent er 1 av 10?

1.89
a Finn 1 % av 420 kr.

b Finn 10 % av 420 kr.

c Finn 50 % av 420 kr.

d Finn 25 % av 420 kr.

e Finn 0,5 % av 420 kr.

1.90  
Gjør om til desimaltall og brøker:

a 45 %

b 28 %

c 5 %

d 220 %

e 15,5 %

f 0,5 %

1.91  
a Finn 1 % av 8800.

b Finn 10 % av 8800.

c Finn 5 % av 8800.

d Finn 50 % av 8800.

e Finn 75 % av 8800.

f Finn 2,5 % av 8800.
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1.92  
Tom og Evert reiste med toget. Etter at de hadde kjørt

50 km, sa Tom at de hadde tilbakelagt 20 % av turen.

Hvor lang var hele strekningen de skulle reise?

1.93  
Mia vil kjøpe en ny PC. Den koster 5600 kr, men hun får

700 kr i avslag. Hvor mange prosent utgjør avslaget?

1.94  
Aina og Sofia solgte vafler på idrettsdagen.

Aina solgte for 360 kr. Det utgjorde 45 % av inntektene.

Hvor mye solgte de for til sammen?

1.95  
Ved stortingsvalget 2017 fikk Høyre 732 895 stemmer.

Det utgjorde 25 % av stemmene. Hvor mange personer

stemte ved dette valget?

1.96  

Hvor mange prosent av det norske flagget er rødt?

Hvor mange prosent er hvitt?

Og hvor mange prosent er blått?

Kontroller til slutt: Hvor mange prosent blir det til sammen?

1.97

Tegn fem figurer med sirkler som vist på figuren

øverst i neste spalte. Antall sirkler på figurene skal

være 2 � 2, 2 � 4, 2 � 5, 4 � 5 og 5 � 5.
Fargelegg noen av sirklene på de fem figurene.

Finn hvor stor brøkdel som er fargelagt på hver av

figurene dine, og hva dette tilsvarer i desimaltall og

i prosent. Klarer du å finne alle svarene uten å bruke

kalkulator?

2 · 2

2 · 4

Diskuter framgangsmåten din med de andre i gruppa.

Kontroller svarene ved å bruke kalkulator.

Hva er enkleste framgangsmåte på oppgavene

når du bruker kalkulator?

1.5 Vekstfaktor

1.98
En mobiltelefon kostet 4500 kr. Etter en tid får

forretningen inn en ny modell som er 10 % dyrere.

Hva koster den nyeste modellen?

Ronny regnet slik:

Mobiltelefonen kostet: 4500 kr

þ10 % av 4500 kr ¼ 4500 kr � 0,10: 450 kr

Ny modell koster: 4950 kr

Vis hvordan du kan gjøre samme utregning

ved å bruke vekstfaktor.

1.99
Fyll ut det som mangler i tabellen:

Økning
i prosent

Prosent etter økning Vekstfaktor
(desimaltall)

45 % 100 %þ 45 % ¼ 145 % 1,45

5 % 100 %þ :::::: % ¼ ::::::: %

75 % :::::: %þ 75 % ¼ ::::::::: %

100 %þ 2 % ¼ :::::::: %

1,15
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1.100
Nadia hadde en hund som veide 17,0 kg.

Så ble hunden syk, og vekta gikk ned med 15 %.

Hva veide hunden etter vekttapet?

Ronny kunne ha regnet slik:

Hunden veide: 17,0 kg

�15 % vekttap ¼ 17,0 kg � 0,15 ¼ 2,55 kg

Hunden veier nå: 14,45 kg � 14,5 kg

Vis hvordan du kan regne ut det samme ved hjelp av

vekstfaktor.

1.101
Fyll ut det som mangler i tabellen:

Nedgang
i prosent

Prosent etter nedgang Vekstfaktor
(desimaltall)

15 % 100 %� 15 % ¼ 85 % 0,85

5 % 100 %� ::::::: % ¼ :::::::: % 0,95

65 % 100 %� ::::::: % ¼ :::::::: %

100 %� 90 % ¼ 10 %

0,80

1.102  
Regn ut ved å bruke vekstfaktor:

Josef setter 18 000 kr i banken. Hvor mye har han

i banken etter ett år når renta per år er

a 1 % b 2,3 %

1.103  
Jone har en ettermiddagsjobb der han får 145 kr

per time. Så settes timelønna opp med 3,5 %.

Hva blir den nye timelønna hans?

Prøv å løse oppgaven med vekstfaktor.

1.104  
En familie skal reise med tog og besøke besteforeldrene.

Ordinær pris per person er 890 kr. De finner informasjon

om rabatter på sidene til Vy. Familien består av to

foreldre, tvillinger på ni år og en sønn som er student.

Hvor mye må de betale til sammen? Prøv å løse

oppgaven ved hjelp av vekstfaktor.

Reisende som får rabatt:

Barn 0–5 år: gratis

Barn 6–17 år: 50 prosent rabatt

Student: 25 prosent rabatt

1.105  
Prisen på en vare blir satt ned med 10 %.

Deretter blir prisen satt opp igjen med 10 %.

Vil den nye prisen bli lik, større enn eller mindre

enn den gamle? Forklar hvordan du tenker.

1.6 Likninger

1.106
Løs likningene:

a 3x þ 4 ¼ 13

b 2x þ 4x ¼ 12

c 7x ¼ 19þ 2

d 5x þ 5þ 5x ¼ 45

e 15þ 2x ¼ 35

f 4x þ 6� 2x ¼ 106

1.107
Løs likningene:

a
x
4
¼ 5 b

x
10
¼ 6 c

x
5
¼ 8

1.108
Tonje har kjøpt 2 kg bananer for 54 kr til sammen.

Hva er kiloprisen på bananene?

Løs problemet ved å sette opp en likning.

La x stå for kiloprisen.

a Skriv opplysningene i oppgaven som en likning

og løs likningen.

b Finn svar på oppgaven.
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1.109  
Løs likningene:

a 2x þ 30� x ¼ 60

b 3ðx þ 2Þ ¼ 42 þ 8

c 10,5� ð2; 2� xÞ ¼ 24,3

d 50x þ 15 ¼ 40x þ 85

e 4þ 5ðx � 3Þ � 2 ¼ x þ 3ðx þ 9Þ � 1

f 3� 4ðx � 2Þ ¼ 2� 5ðx � 4Þ

1.110  
Løs likningene:

a
x

15
¼ 4 b

x

2
þ x

3
¼ 10 c

120
x
¼ 15

1.111  
Løs likningene:

a
x
3
þ 2ðx þ 5Þ ¼ 19� 2x

3

b
1
2
x � 3þ 1,5x ¼ x þ 8

c x þ 15 � 3x
5
¼ 50

5

1.112  
Oleg har kjørt i 2 timer 30 minutter med en

gjennomsnittsfart på 65 km=t.

Hvor mange kilometer har han kjørt?

1.113  
Yasmin setter en sum penger i banken og får 1,5 %

rente per år. Etter to år har hun 16 483,60 kr i banken.

Hvor mye satte hun inn på bankkontoen?

1.7 Problemløsning

1.114
Olga brukte 20 % av sparepengene sine på

en mobiltelefon. Da hadde hun 16 800 kr igjen.

Hvor mange penger hadde hun før hun kjøpte telefonen?

1.115

Arealet av et rektangel er 24 cm2. Lengden er 6 cm.

Hva er bredden av rektanglet?

1.116
Even er dobbelt så gammel som Odd.

Til sammen er de 39 år. Hvor gamle er de?

1.117
Kristian spiser 25 % av en pizza. Dagen etter

spiser han halvparten av det som er igjen.

Hvor stor del av pizzaen har han igjen nå?

1.118  
Laila skal kjøpe fôr til hunden sin og sammenlikner

tilbudene i to butikker. Den ene butikken selger 6 kg

hundefôr for 567 kr. Den andre butikken tar 630 kr for

6 kg hundefôr, men nå har de satt ned prisen 15 %.

I hvilken butikk får Laila det beste tilbudet?

1.119  
Evelyn, Natalie og Laura sammenlikner skonumrene

sine. Natalies sko er to nummer større enn Evelyns.

Og Lauras sko er ett nummer større enn Natalies.

Når de legger sammen skonumrene sine, får de 113.

Hvilket skonummer har hver av jentene?

1.120  
Anders, Bjørn og Charlie selger kakebokser til inntekt

for klassen. Charlie har solgt dobbelt så mange som

Bjørn. Anders har solgt tre flere enn Bjørn. Til sammen

har de solgt 71 kakebokser.

Hvor mange bokser har hver av dem solgt?

1.121  
Et tall pluss to tredeler av tallet er 45. Hvilket tall er det?

1.122  
Marco har sauer og høner. Til sammen har dyra

50 øyne og 70 bein. Hvor mange sauer og

hvor mange høner har Marco?
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Gruppereise til Cevitavecchia, Italia
Et reisefølge på 45 personer skal på gruppereise til Cevitavecchia nær Roma

i Italia. De skal fly fra Oslo til Roma og blir transportert videre til et hotell

sentralt i Cevitavecchia. Ved ankomst får de reisende servert middag på

hotellet. Som en del av arrangementet må du sette opp en plan for utreisen.

Det innebærer å vurdere ulike transportmidler med hensyn til blant annet

tidsbruk, og å estimere ankomsttid ved hotellet.

For å kunne ta på deg oppdraget må du blant annet forstå og regne med

enheter for avstander og tid, noe du skal arbeide med i dette kapitlet.

I aktivitet 2.1 skal du få prøve deg på oppdraget.

Kapitteloversikt
I 2.1 Grunnleggende målenheter lærer du om målenheter vi bruker i dagliglivet
og hvordan vi velger egnet målenhet.

I 2.2 Målenheter for areal og volum lærer du hvilke målenheter som brukes til
areal og volum, og hvordan vi velger egnet målenhet.

I 2.3 Sammensatte målenheter får du eksempler på sammensatte målenheter og
hvordan de kan brukes, i hverdagen og i et framtidig yrke.

I 2.4 Målestokk lærer du å tolke kart og plantegninger med en gitt målestokk,
og å regne ut virkelige lengder ut fra dem.

KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

� tolke og bruke sammensatte målenheter i praktiske

sammenhenger og velge egnet målenhet
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2.1 Grunnleggende målenheter
Vi bruker målenhetene som en naturlig del av språket. Det er ikke
feil å si at vi har hoppet fra 10 000-millimeteren, men vi gjør oss
bedre forstått om vi sier at vi har hoppet fra 10-meteren.
Hvilke målenheter for lengde, masse og volum kjenner du til?
Hvordan bør vi presentere store og små tall slik at andre lett
forstår dem?

DU SKAL KUNNE

� tolke og bruke de vanligste målenhetene

� gjøre om mellom ulike målenheter

� velge passende enheter i målinger

UTFORSK SAMMEN

Volum måler vi vanligvis i liter. Hvilke andre målenheter kjenner dere til,

og når brukes de? Hvilke måleverktøy bruker dere? Lag en oversikt over

måleutstyr dere bruker, og hva de måler.

SI – det internasjonale enhetssystemet
Gjennom historien har folk og land laget målenheter som de har

hatt bruk for. For eksempel brukte vi i Norge lengdemål som

alen, fot og tommer. Men selv om flere land brukte samme navn

på lengdemålene, kunne de ha ulik verdi i forskjellige land.

En norsk fot var for eksempel litt lengre enn en engelsk fot.

Det er mer effektivt når alle bruker de samme målesystemene.

Etter hvert ble det vedtatt et system som de fleste land i verden

har innført. Systemet kalles SI. Systemet har definert sju grunn-

enheter, blant annet kg (kilogram), m (meter) og s (sekund).

Andre målenheter er definert ut fra disse sju grunnenhetene.

Hva heter verktøyet? Hva måler du? Grunnenhet Avledete enheter Brukes når jeg skal

desilitermål volum liter (L) ml, dl måle ingredienser når jeg lager mat

..

. ..
. ..

. ..
. ..

.
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Omgjøring av enheter i titallssystemet

Omgjøring av enheter:
Målenhetene i SI-systemet henger nøye sammen med titallssystemet. 10 milli-

meter er for eksempel samme lengde som 1 centimeter. «Milli» og «centi» kalles

prefikser. Et prefiks er første delen av et ord og gir ordet en egen mening.

«Hekto» er et prefiks som betyr 100. Når vi skal kjøpe kjøttpålegg i fersk-

varedisken, kan vi bestille 3 hektogram, altså 300 gram, spekeskinke.

Når vi skal skrive store eller små tall, kan det bli mange nuller. For å gjøre

skrivemåten enklere bruker vi prefikser.

Merk
For eksempel er
1 kg ¼ 1000 g,
1 dl ¼ 1=10 L ¼ 0,1 L og
1 cm ¼ 1=100 m ¼ 0,01 m.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over noen prefikser:

Prefiks Forkortelse Tall Navn

tera T 1 000000 000 000 billion

giga G 1 000000 000 milliard

mega M 1000000 million

kilo k 1 000 tusen

hekto h 100 hundre

deka da 10 ti

1

desi d 1/10 tidel

centi c 1/100 hundredel

milli m 1/1 000 tusendel

mikro m 1/1 000 000 milliondel

nano n 1/1 000 000 000 milliarddel

piko p 1/1 000 000 000 000 billiondel

EKSEMPEL 1

a Skriv 350 milliliter med liter som målenhet.

b Skriv 7 hektogram med gram som målenhet.

c Skriv 0,3 meter med desimeter som målenhet.

Løsning:
a 350 milliliter er 350 tusendels liter.

350 ml ¼ 350
1000

L ¼ 0,35 L

b 7 hektogram er 7 hundre gram.

7 hg ¼ 7 � 100 g ¼ 700 g

c 0,3 meter er 3 tidels meter.

0,3 m ¼ 3
10

m ¼ 3 dm
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Når vi skal gjøre om mellom enheter, kan vi bruke en omgjøringstabell som

hjelper oss til å holde styr på de ulike enhetene.

Omgjøringstabell for lengdemål

Målenheter for lengde mil km (hm) (dam) m dm cm mm

1 mil = 10 km 1 0 0 0 0 0 0 0

1 km = 1000 m 1 0 0 0 0 0 0

1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm 1 0 0 0

1 dm = 10 cm = 100 mm 1 0 0

1 cm = 10 mm 1 0

Noen av målenhetene, som hektometer (hm) og dekameter (dam),

blir sjelden brukt.

EKSEMPEL 2

Gjør om 4560 millimeter til meter ved hjelp av omgjøringstabell.

Løsning:
I 4560 mm står sifferet 0 på enerplassen. Vi setter sifrene inn i tabellen

slik at 0 havner på millimeterplassen. Da havner sifferet 4 på enerplassen

for meter.

4560 mm = 4,56 m

Omgjøringstabell for masse

Målenheter for masse kg hg (dag) g (dg) cg mg

1 kg = 10 hg = 1000 g 1 0 0 0 0 0 0

1 hg = 100 g 1 0 0 0 0 0

1 g = 1000 mg 1 0 0 0

1 tonn = 1000 kg

Noen av målenhetene, som dekagram (dag) og desigram (dg),

blir sjelden brukt.

mil km (hm) (dam) m dm cm mm

4 5 6 0
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EKSEMPEL 3

Gjør om 850 gram til milligram ved hjelp av omgjøringstabell.
Merk
I dagligtale snakker vi om
vekta til en gjenstand,
men riktig begrepsbruk
i matematikken er å snakke
om massen til en gjenstand.
En vekt er måleutstyret vi
måler massen med.

Løsning:
Når vi setter inn 850 g i tabellen, ser vi at vi må føye til tre nuller for å få

et siffer på plassen til milligram.

850 g ¼ 850 000 mg

Omgjøringstabell for litermål

Målenheter for volum (kl) hl (dal) L dl cl ml

1 L = 10 dl = 100 cl = 1000 ml 1 0 0 0
1 dl = 10 cl = 100 ml 1 0 0

Noen av målenhetene, som kiloliter (kl) og dekaliter (dal), blir sjelden brukt.

EKSEMPEL 4

Gjør om 87 milliliter til liter.

Løsning:
Sifferet 7 setter vi på enerplassen for ml. Da må det stå 0 på plassene

for L og dl.

87 ml ¼ 0,087 L

Huskeregel for omregning av enheter

Vi kan også bruke trappetrinnsmodellen til å huske overgangene

mellom enhetene for lengde, masse og volum.

Hvor mange desimeter er 5 m? Vi går ett trinn ned i trappa.

Da må vi gange med 10:

5 m ¼ 5 � 10 dm ¼ 50 dm

Hvor mange gram er 4,45 kg? Vi går tre trinn ned og ganger med 10 tre ganger:

4,45 kg ¼ 4,45 � 10 � 10 � 10 g ¼ 4,45 � 1000 g ¼ 4450 g

Hvor mange liter er 450 cl? Vi går to trinn opp og deler på 10 to ganger:

450 cl ¼ 450 : 100 L ¼ 4,50 L

Masse hg (dag) g (dg) cg mg

850 g 8 5 0 0 0 0

Volum hl (dal) L dl cl ml

87 ml 0 0 8 7

km

m

Gange med 10 for
hvert trinn ned

Dele på 10 for
hvert trinn opp

dm

(dam)
(hm)

cm
mm

kg

(dag)
hg

g
(dg)

(cg)
mg

hl
(kl)

L
dl

(dal)

cl
ml
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Enheter for tid
Vi forholder oss alle til tiden og klokka. Men vi tenker ikke alltid over at når vi

regner om mellom sekunder, minutter og timer, bruker vi sekstitallssystemet.

I hverdagen holder vi stort sett orden på antall timer, minutter og sekunder.

Blant annet vet vi at ett minutt etter kl. 23.59 blir klokka 00.00, og vi får en ny

dag på kalenderen. Hvilke strategier kan vi bruke når vi skal regne med tid?

Tenk gjennom!
Hvor mange minutter er 2,25 timer?

Merk

1 minutt ¼ 60 sekunder

1 time ¼ 60 minutter

¼ 3600 sekunder

Den internasjonale enheten
for time er h, men i Norge
brukes ofte t også.

Jarle har jobbet fra kl. 8.30 til kl. 13.15. Han vil finne ut hvor mange timer dette

er. Da kan vi ikke bare trekke de to tallene fra hverandre, slik vi gjør med tall

i titallssystemet. Vi må regne timene for seg og minuttene for seg.

En måte er å si at fra 8.30 til 13.30 er det 5 timer. Men så må vi trekke fra et

kvarter. Det vil si at Jarle har jobbet i 4 timer 45 minutter.

Eller vi kan si at fra 8.30 til 12.30 er det 4 timer. Så må vi legge til

45 minutter.

kl. 8.30 kl. 13.15

EKSEMPEL 5

Frida har regnet ut at det tar 3,8 timer å reise fra Hamar til

Sognefjellshytta. Hun har planlagt å reise kl. 8.30.

a Omtrent når vil hun være framme?

b Hvor mange timer og minutter er 3,8 timer?

c Når vil hun helt presist være framme?
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Løsning:
a Et overslag vil være å tenke at 3,8 timer er nesten 4 timer.

Det vil si at hun er framme litt før kl. 12.30 hvis hun reiser kl. 8.30.

b 3,8 timer ¼ 3 tþ 0,8 t

0,8 t må regnes om til minutter. Vi erstatter 1 t i regnestykket med 60 min,

siden det er like størrelser:

0,8 t ¼ 0,8 � 1 t ¼ 0,8 � 60 min ¼ 48 min

3,8 t ¼ 3 t 48 min

c 3 timer etter kl. 8.30 er klokka 11.30. Så må vi legge til 48 minutter:

30 minutter etter kl. 11.30 er klokka 12.00, og turen tar enda 18 minutter.

Hun er framme kl. 12.18.

Dette stemmer bra med overslaget. Når klokka er 12.18, er det 12 minutter

igjen til kl. 12.30.

Når vi skal gjøre om minutter til timer, deler vi antall minutter på 60.

30 min ¼ 30
60

timer ¼ 0,5 t. 30 minutter er altså en halv time.

15 min ¼ 15
60

timer ¼ 0,25 t. 15 minutter er altså en firedels time, et kvarter.

Å velge målenhet
Når vi skal presentere ulike målinger, må vi vurdere hvilke målenheter det er

hensiktsmessig å bruke.

Vi kan for eksempel ha regnet ut at en lengde er 0,056 m. Vi ser at dette er en

liten lengde, og at det hadde vært bedre med en annen målenhet enn meter:

0,056 m ¼ 56 � 1
1000

m ¼ 56 tusendels meter ¼ 56 millimeter ¼ 56 mm

0,056 m ¼ 5,6 � 1
100

m ¼ 5,6 hundredels meter ¼ 5,6 centimeter ¼ 5,6 cm

For de fleste er det lettere å forestille seg lengden 56 mm eller 5,6 cm enn

å oppfatte hvor langt 0,056 m er.

Når vi velger målenhet i svaret vårt, må vi også ta i betraktning at en liten

målenhet som millimeter gir inntrykk av større målesikkerhet enn en større

enhet som for eksempel meter.
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EKSEMPEL 6

Amund, Ida, Truls og Omar skal måle omkretsen av tomta der Omar bor.

De måler hver sin lengde. Amund måler 11 700 mm, Ida måler 114 dm,

Truls måler 825 cm, og Omar måler 13 m.

Regn ut omkretsen av tomta. Hva slags målenhet bør omkretsen oppgis i?

Løsning:
Før vi kan legge sammen de ulike lengdene, må vi gjøre om alle lengder til

samme målenhet:

11 700 mmþ 114 dmþ 825 cmþ 13 m ¼ 11,7 mþ 11,4 mþ 8,25 mþ 13 m

¼ 44,35 m � 44 m

Omkretsen av tomta er 44 m.

Det er vanskelig å måle så lange avstander nøyaktig i millimeter og centimeter.

Vi velger derfor å gjøre om alle lengdene til meter og runde av. Å oppgi en

lengde i hele meter er ikke svært nøyaktig. Når vi konkluderer med at omkretsen

er 44 m, mener vi at omkretsen er mellom 43,5 m og 44,4 m.

Oppgaver

2.1
Gjør om til millimeter:

a 35 cm c 5,67 dm e 0,084 cm

b 7,03 m d 0,0468 m

2.2
Hvilken enhet er den riktige?

a Hammeren er 36,8 . . . lang.

b Mobiltelefonen er 99 . . . bred.

c Ballen har diameter 3,2 . . .

d Bordet er 74 . . . høyt.

e Glasset med melk har volumet 240 . . .

f Tomaten veier 73 . . .

2.3
Gjør om:

a 35 cm til meter c 48 mm til centimeter

b 35 km til meter

2.4
Fyll ut det som mangler i tabellen:

825 cm

13 m

114 dm

11
 7

00
 m

m

Lengde mil km (hm) (dam) m dm cm mm

5 m ¼ . . . cm 5 0 0 0

12 mm ¼ . . . cm

. . . cm ¼ . . . dm 4 5 0

1 mil ¼ . . . m

. . . km ¼ . . . m 7 5 0 0 0 0 0
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2.5
Fyll ut det som mangler i tabellen:

Masse kg hg (dag) g dg cg mg

45 g ¼ . . . kg 4 5

490 mg¼ . . . g

. . . kg ¼ . . . g 2 5 6 0

1 hg ¼ . . . kg

. . . g ¼ . . . mg 3 5

2.6
Fyll ut det som mangler i tabellen:

Volum (kl) hl (dal) L dl cl ml

13 dl ¼ . . . L 1 3

450 cl ¼ . . . dl

. . . ml ¼ . . . cl 7 3 5

1 hl ¼ . . . L

. . . dl ¼ . . . hl 5 0 0 0

2.7
Gjør om:

a 0,25 kg til gram

b 430 mg til kilogram

c 30,65 hg til kilogram

2.8
Gjør om:

a 500 ml til liter

b 750 ml til centiliter

c 12,6 dl til liter

2.9
Legg sammen. Velg selv hvilken målenhet du

vil oppgi svaret i:

a 4500 mþ 3,70 km

b 48,0 cmþ 345 mmþ 0,60 dm

c 345 gþ 0,350 kg

d 3,000 gþ 47 mg

e 500 mlþ 1,5 L

f 3,5 dlþ 0,02 Lþ 50 cl

2.10
Gjør om:

a 1 min 20 s til sekunder

b 3 t 25 min til minutter

c 4,5 t til minutter

d 45 min til timer

2.11  
Timelønna til Jarle er 140 kr. Han får betalt for hver

påbegynt halvtime. Hvor mye får han betalt hvis han

jobber fra kl. 9.00 til kl. 13.50?

2.12
Sandra jobber som resepsjonist. Hun brygger kaffe

til besøkende hver dag. Til 1 L kaffe går det med

60 g kaffebønner.

a Kannene rommer 1,75 L. Hvor mange gram kaffe-

bønner må Sandra måle opp til hver kanne?

b I løpet av en dag trakter hun vanligvis tre kanner

kaffe. Hvor stort forbruk av kaffebønner kan hun

påregne per måned? Bedriften har bare åpent

på hverdager.

2.13  
Legg sammen:

a 0,17 dmþ 23,8 cmþ 78 566 mmþ 0,035 m

b 350 km� 0,85 milþ 4360 m

c 0,0073 Lþ 3,86 clþ 0,124 dlþ 325,0 ml

LÆRINGSLOGG 2.1

Lag en oversikt over ulike målenheter for lengde og forklar sammenhengen mellom dem.
Lag et eksempel med en valgt lengde, der lengden er uttrykt i alle de ulike målenhetene.
Hvilke målinger kommer du til å gjøre i ditt framtidige yrke?
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2.2 Målenheter for
areal og volum

Måling av lengde, areal og volum henger sammen. Se for deg et
svømmebasseng. Vi bruker lengdemål for å si noe om lengden og
bredden av bassenget. Vannoverflaten dekker et areal, og når vi
skal finne ut hvor mye vann det er i bassenget, snakker vi om
bassengets volum.

DU SKAL KUNNE

� forstå om en målenhet viser en lengde, et areal eller et volum

� gjøre om mellom ulike målenheter for areal og volum

UTFORSK SAMMEN

Prøv å lage en boks som rommer akkurat én liter.

Dere trenger:

� papp � saks � tape

� linjal � litermål � puffet ris, solsikkefrø e.l.

Tegn en figur som likner den nedenfor. Dere bestemmer målene på sidene.

(Det finnes mange løsninger.) Når dere er fornøyd, klipper dere ut figuren

og bretter den til en boks. Fyll boksen med puffet ris eller lignende og

kontrollmål med litermålet. Hvis boksen ikke rommer en liter, må dere

gjøre endringer.

Presenter for de andre hvordan dere tenkte da dere laget boksen.

Til slutt: Hvilken gruppe brukte minst papp til boksen?
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Målenheter for areal
Et areal måles i kvadratenheter. Et kvadrat der alle sidene er 1 meter, kalles en

kvadratmeter, 1 m2. Et kvadrat der alle sidene er 1 desimeter, har arealet 1 dm2.

Hvor mange cm2 er det plass til i 1 dm2?

1 dm2 ¼ 10 cmð Þ2 ¼ 100 cm2

1 d
m

 =
 10

 c
m

1 dm = 10 cm

1 cm

Vi vet at 1 cm = 10 mm. For å gjøre om fra cm2 til mm2 må vi gange med 100:

1 cm2 ¼ 10 mmð Þ2 ¼ 100 mm2

Vi vet at 1 km = 1000 m. For å gjøre om fra km2 til m2 må vi gange

med 1000 to ganger:

1 km2 ¼ 1000 mð Þ2 ¼ 1 000 000 m2

For å huske overgangen mellom arealenhetene kan vi bruke trappa i margen.

La oss si at vi har et areal på 500 dm2. Hvor mange kvadratmeter er det?

For å gjøre om fra dm2 til m2 må vi gå ett trinn oppover i trappa.

Da må vi dele på 100:

500 dm2 ¼ 500 : 100 m2 ¼ 5 m2

Tenk gjennom!
Hvor mange kvadratcentimeter er det i en kvadratmeter?

km2

m2

Gange  med 100 for
hvert trinn ned

Huskeregel for arealenheter

Dele på 100 for
hvert trinn opp

dm2

(dam2)
(hm2)

cm2

mm2
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EKSEMPEL 7

a Hvor mange kvadratcentimeter er 9 dm2?

Målenheter for areal: b Hvor mange kvadratmeter er 8560 cm2?

Løsning:
a 1 dm ¼ 10 cm

Da er 1 dm2 ¼ 10 cmð Þ2 ¼ 100 cm2 og 9 dm2 ¼ 9 � 100 cm2 ¼ 900 cm2.

Eller vi kan bruke trappa med huskeregelen:

Når vi gjør om fra dm2 til cm2, må vi gange med 100.

9 dm2 ¼ 900 cm2

b 1 cm ¼ 1
100

m

Da er 1 cm2 ¼ 1
100

m
� �2

¼ 1
10 000

m2 ¼ 0,0001 m2 og

8560 cm2 ¼ 8560 � 0,0001 m2 ¼ 0,856 m2.

Eller vi kan bruke trappa med huskeregelen:

Når vi gjør om fra cm2 til m2, må vi dele på 100 to ganger.

Det vil si å dele på 100 � 100 ¼ 10 000:

8560 cm2 ¼ 8560 : 10 000 m2 ¼ 0,856 m2

EKSEMPEL 8

En billeverandør skal stille ut en ny biltype på en bilmesse. Leverandøren

ønsker bilen utstilt på et medbrakt sirkulært podium. Podiet har en radius

på 360 cm. Prisen for leie av gulvplass er 4000 kr=m2, rundet av oppover

til nærmeste hele kvadratmeter. Hvor mye må billeverandøren betale for

gulvarealet han leier til podiet?

Løsning:

Arealet av sirkelen finner vi med formelen A ¼ � � r2:
A ¼ � � r2 ¼ � � ð360 cmÞ2 � 407 150 cm2

For å gjøre om fra kvadratcentimeter til kvadratmeter må vi dele på 100

to ganger, altså dele på 100 � 100 ¼ 10 000:

A ¼ ð407 150 : 10 000Þ m2 ¼ 40,7150 m2 � 41 m2

Det skal betales for 41 m2, og prisen per kvadratmeter er 4000 kr:

41 � 4000 kr ¼ 164 000 kr

Billeverandøren må betale 164 000 kr for å leie plassen til podiet.
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Målenheter for volum
Når vi skal måle rominnholdet av en gjenstand, må vi kjenne størrelsen av

en flate i tillegg til høyden på gjenstanden. Vi måler i tre dimensjoner (3D).

En liten terning der alle sidene er 1 cm, kalles en kubikkcentimeter (cm3). På

figuren ser du en større terning der alle sidene er 10 cm (1 dm). Bunnen av

denne boksen kan dekkes med 100 små kubikkcentimeter-terninger. Vi kan

legge ti lag med små terninger for å fylle hele boksen. Til sammen rommer

boksen 1000 små terninger eller 1000 kubikkcentimeter.

Alle sidelengdene i den store terningen på figuren er 1 dm. Vi kan derfor si

at 1 dm3 er det samme som 1000 cm3.

10 cm

10 cm10 cm

På samme måte kan vi finne hvor mange kubikkdesimeter (dm3) vi får plass

til på 1 kubikkmeter (m3). Vi kan tenke oss en terning på 1 m3. Hver av side-

kantene er da 10 dm, og volumet er

10 dmð Þ3 ¼ 1000 dm3

Vi lager en trapp med huskeregler for volum, tilsvarende den vi laget for areal.

Der vi ganget lengdeenheten med 10, ganger vi arealenheten med 100 og

volumenheten med 1000.

Huskeregelen sier at 1 cm3 ¼ 1000 mm3, og at

1 m3 ¼ 1000 � 1000 cm3 ¼ 1 000 000 cm3.

km3

m3

Gange med 1000 for
hvert trinn ned

Huskeregel for volumenheter

Dele på 1000 for
hvert trinn opp

dm3

(dam3)
(hm3)

cm3

mm3
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EKSEMPEL 9

a Hvor mange kubikkcentimeter er 1,2 m3?

b Hvor mange kubikkdesimeter er 350 cm3?

Løsning:

a Når vi gjør om fra m3 til cm3, må vi gange med 1000 to ganger,

altså gange med 1000 � 1000 ¼ 1 000 000:

1,2 m3 ¼ 1,2 � 1 000 000 cm3 ¼ 1 200 000 cm3

b Når vi gjør om fra cm3 til dm3, må vi dele på 1000:

350 cm3 ¼ 350 : 1000 dm3 ¼ 0,350 dm3

EKSEMPEL 10

Trine driver klesbutikk og har nettbutikk tilknyttet den fysiske butikken.

Hun skal sende varer til en kunde i utlandet og må fylle ut et skjema

med blant annet volumet av sendingen målt i kubikkdesimeter (dm3).

Esken hun bruker, har lengden 284 mm, bredden 167 mm og høyden 184 mm.

Hva er volumet av esken?

Løsning:
Vi tegner først en hjelpefigur, slik det er vist i margen.

Volumet av esken regner vi ut slik:

Volum ¼ lengde � bredde � høyde
Siden vi skal finne volumet i kubikkdesimeter, kan vi gjøre om alle lengdemål

fra millimeter til desimeter før vi gjør utregningen. Vi vet at 100 mm ¼ 1 dm,

så vi må dele hvert lengdemål på 100:

Lengde: 284 mm ¼ ð284 : 100Þ dm ¼ 2,84 dm

Bredde: 167 mm ¼ ð167 : 100Þ dm ¼ 1,67 dm

Høyde: 184 mm ¼ ð184 : 100Þ dm ¼ 1,84 dm

Volumet blir

2,84 dm � 1,67 dm � 1,84 dm � 8,73 dm3

Volumet av esken er 8,73 dm3.

184 mm

167 mm

284 mm
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Vi kan måle volum både med kubikkmål og litermål.
Merk

1 ml ¼ 1
1000

L

1 cm3 ¼ 1
1000

dm3

Siden 1 L ¼ 1 dm3,
må disse to rommålene
være like store:
1 ml ¼ 1 cm3

I utforskingsoppgaven laget dere en boks som rommet 1 liter.

Omgjøringsreglene for litermål finner du i forrige delkapittel.

En kubikkdesimeter er det samme som en liter, 1 dm3 = 1 L.

1 dl ¼ 1
10

L 1 cl ¼ 1
100

L 1 ml ¼ 1
1000

L

EKSEMPEL 11

Hytta til Eva og Charlie ligger langt til fjells. De har ikke innlagt vann, men en

vanntank som tar 1 m3. De fyller tanken ved å hente vann i en bekk med

ei bøtte som tar 10 L. Hvor mange bøtter må de hente før tanken er full?

Løsning:

Siden 1 L = 1 dm3, gjør vi om volumet i tanken til kubikkdesimeter.

1 m3 ¼ 1000 dm3 ¼ 1000 L

1000 L : 10 L ¼ 100

Det trengs 100 bøtter vann for å fylle tanken.
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Oppgaver

2.14
Hva er riktig målenhet?

a Arealet av en pult er 63 . . .

b Arealet av bunnen i en kopp er 38,5 . . .

c Arealet av en stue er 35 . . .

d Volumet til et bilbatteri er 8 . . .

2.15
Drøft hvem som har det mest realistiske overslaget:

a Petter mener at rommet hans er ca. 12 m2,

og Ida mener at rommet hennes er ca. 1,8 m2.

b Petter mener at ei bøtte har volumet 1,2 dm3,

mens Ida mener at volumet er ca. 10 dm3.

c Petter mener at spisebordet på kjøkkenet er

ca. 20 dm2, mens Ida mener det er ca. 200 dm2.

d Petter mener at arealet av tommelneglen hans er

ca. 100 mm2, mens Ida mener at den er ca. 10 mm2.

2.16

a Tegn en figur som er 16 cm2.

b Hvor mange kvadratmillimeter (mm2) er figuren?

Tenk deg at figuren du har tegnet, er grunnflaten til

en figur med høyde 3 cm.

c Hvor mange kubikkcentmeter (cm3) er figuren?

d Hvor mange kubikkmillimeter (mm3) er figuren?

2.17

a Tegn en figur som er
1
4
dm2.

b Hvor mange kvadratcentimeter er arealet?

2.18  
a Hvor mange kvadratcentimeter er 2 m2?

b Hvor mange kvadratmeter er 450 cm2?

c Hvor mange kvadratmillimeter er 2,5 cm2?

2.19  
Legg sammen. Velg selv hvilken målenhet du vil

oppgi svaret i:

a 450 000 m2 þ 2,70 km2

b 467 mm2 þ 0,3 dm2 þ 16 cm2

c 14,000 m3 þ 27,0 dm3

2.20  
Hvilket volum er minst?

45 cm3 0,054 dm3 52 000 mm3

2.21  
Legg sammen volumene. Velg selv hvilken målenhet

du vil oppgi svaret i:

a 2,00 m3 þ 6790 dm3

b 54 dm3 þ 6,100 m3

c 54 mm3 þ 6,270 cm3

LÆRINGSLOGG 2.2

Lag en oversikt over de mest brukte målenhetene for areal og volum.

Finn et praktisk eksempel på noe som har et areal og noe som har et volum.
Uttrykk arealet og volumet i ulike målenheter.

Hvilke målenheter bruker du i hverdagen, og hvilke kan du få bruk for i ditt framtidige yrke?
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2.3 Sammensatte målenheter
Når vi måler fart, måler vi meter per sekund, m=s, eller kilometer
per time, km=t. Vi må kombinere to målenheter for å lage en
målenhet for fart.

DU SKAL KUNNE

� vite hva en sammensatt målenhet er

� regne med sammensatte målenheter

� velge passende enheter i målinger

� gjøre om mellom ulike sammensatte målenheter

UTFORSK SAMMEN

I denne aktiviteten skal dere måle farten til ulike gjenstander som er i bevegelse.

Du trenger:

� målebånd og stoppeklokke

Mål avstanden mellom to tydelige punkter.

Det kan være

� to lyktestolper langs veien

� to trær i skogen

� to linjer i gymsalen

� to stoler i klasserommet

Nå skal du ta tiden på åtte–ti ting som passerer mellom de to punktene.

Det kan være

� biler, syklister, medelever, trillende baller eller lekebiler

Lag en tabell og før inn resultatene dine:

Gjenstand Avstand i meter Tid i sekunder Fart i meter/sekund
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SI-systemet har bare sju grunnleggende enheter. Andre målenheter er avledet

av dem. Det vil si at flere målenheter kan kombineres, og på den måten definerer

vi kraft, trykk, energi, effekt osv. For eksempel er målenheten for akselerasjon

m=s2, og målenheten for trykk er pascal (Pa), der 1 Pa ¼ 1 kg=ðm � s2Þ.

Sammensatte målenheter er målenheter der vi kombinerer flere enheter.

Puls

Vi måler hjerterytmen i hjerteslag per minutt («beats per minute», bpm).

Du kjenner pulsen på innsiden av håndleddet eller på halspulsårene. Du kan

telle mens du følger med på klokka. Hvis du teller i 10 sekunder, kan du gange

resultatet med 6 siden det er 60 sekunder i et minutt. Du kan for eksempel

telle 20 slag på 10 sekunder. Da er pulsen din 6 � 20 bpm ¼ 120 bpm.

Et grovt anslag på hva makspulsen din skal ligge på, er 220 minus din alder.

Hva vil da være et anslag på makspulsen din? Hvilepuls er pulsen du har

når du hviler eller sover, den kan måles om morgenen før du står opp.

Tenk gjennom!
Hvor mye utgjør det på målingen hvis du teller ett slag feil på

10 sekunder sammenliknet med ett slag feil på 15 sekunder?

EKSEMPEL 12

John målte pulsen rett etter en intens treningsøkt. Han telte 33 slag på

halspulsåra i løpet av 10 sekunder. Hvor høy var pulsen hans?

Løsning:
Vi ganger antall slag i 10 sekunder med 6, ettersom pulsen angis i slag

per minutt, altså per 60 sekunder:

33 � 6 ¼ 198

Pulsen til John var 198 bpm like etter treningsøkta.
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Fart
Fart er definert som hvor langt en gjenstand kan bevege seg i løpet av

en gitt tidsenhet.

Fart ¼ strekning
tid

Enheten for fart er en sammensatt enhet. Vi snakker oftest om m=s eller km=t.

En katt beveger seg en meter på ett sekund. Hvor mange kilometer vil den

da bevege seg på en time?

1 km ¼ 1000 meter

1 time ¼ 60 min ¼ 60 � 60 s ¼ 3600 s

Hvis katten går 1 m på ett sekund, beveger den seg 3600 m på

3600 sekunder. Vi velger å utvide brøken ved å gange med 3600 over og under

brøkstreken for å få 1 time som nevner:

1 m=s ¼ 1 m � 3600
1 s � 3600 ¼

3600 m
3600 s

¼ 3,6 km
1 t

¼ 3,6 km=t

Når vi skal gjøre om fra m=s til km=t, ganger vi med 3,6.

Når vi skal gjøre om fra km=t til m=s, deler vi på 3,6.

3,6 er et forholdstall som beskriver forholdet mellom m=s og km=t.

EKSEMPEL 13

Johannes har som mål å løpe 5000 m på under 20 min.

Hvor fort må han da løpe? Angi farten i km=t. Fart:

Løsning:
Vi gjør først om 20 minutter til timer:

20 min ¼ 20
60

t ¼ 0,33 t

Fart ¼ strekning
tid

¼ 5000 m
0,33 t

¼ 5 km
0,33 t

� 15 km=t

Johannes må løpe raskere enn 15 km=t for å nå målet sitt.
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Akselerasjon

En annen sammensatt enhet er enheten for akselerasjon. Akselerasjonen

forteller hvor mye farten endrer seg per sekund. Farten kan øke eller minke.

Akselerasjon måler vi vanligvis i m=s2.

Akselerasjon =
endring i fart

tidsrom

EKSEMPEL 14

Monika kjører i 20 km=t og bruker tre sekunder på å øke farten til 80 km=t.

Hvor stor er akselerasjonen?

Løsning:
Vi må først gjøre om fra km=t til m=s:

20 km=t ¼ ð20 : 3,6Þ m=s � 5,6 m=s

80 km=t ¼ ð80 : 3,6Þ m=s � 22,2 m=s

Fartsendringen blir

22,2 m=s� 5,6 m=s ¼ 16,6 m=s

endring i fart
tidsrom

¼ 16,6 m=s

3 s
� 5,5 m=s2

Akselerasjonen er 5,5 m=s2.
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Oppgaver

2.22
Konrad prøver å finne ut hva hvilepulsen hans er.

Han teller 13 slag på 15 sekunder.

Hva er hvilepulsen?

2.23
Kine og Michael kjører bil. Kine holder en fart på

65 km=t, mens Michaels fart er 18,5 m=s.

a Hvem av dem kjører fortest?

b Hva blir akselerasjonen hvis Kine skal endre

farten til 18,5 m=s på to sekunder?

2.24
Verdensrekorden på maraton er 2 t 1 min 39 s.

Et maratonløp er 42 195 m langt.

a Hvor stor fart må man holde for å klare dette?

b Kristin trener til Berlin maraton. Hun har som

mål å holde et tempo på 5,5 min=km.

Hvor lang tid kommer hun til å bruke totalt

med dette tempoet?

2.25
Når vinden er oppe i orkan styrke,

er vindstyrken 32,6 m=s eller høyere.

Hva svarer denne vindstyrken til i km=t?

2.26
Stian kjører i 50 km=t.

a Hvor lang kjører han på 3,5 sekunder?

b Hvor stor blir akselerasjonen hvis han øker farten

til 90 km=t på 5 sekunder?

c Hvor stor blir akselerasjonen hvis han stopper på

11 sekunder når han kjører i 90 km=t?

2.27  

Truls er turguide og går opp til en vulkan sammen

med et reisefølge. Truls ønsker å få oversikt over

tempoet på en slik tur, slik at han kan bruke det

i planleggingen av tilsvarende turer. Opp til vulkanen

er det 1,3 km. Truls og reisefølget bruker 32 minutter

opp til toppen.

a Hvor lang tid tok turen opp til vulkanen i timer?

b Hva var gjennomsnittsfarten til reisefølget opp til

vulkanen?

c En av turgåerne hadde en aktivitetsklokke.

På et tidspunkt viste klokken at de gikk med

farten 18 min=km. Gikk de da raskere eller saktere

enn gjennomsnittsfarten i b?
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2.28  
Isabel jobber som kundebehandler i Turbuss AS.

Et korps skal spille på et korpstreff, og de ønsker

tilbud på transport til og fra treffet. Som grunnlag

for å gi kunden en pris på transporten må Isabel

regne ut drivstoffkostnaden.

Reisestrekningen er totalt 480 km, og bussen har et

gjennomsnittlig dieselforbruk på 2,4 L/mil.

a Regn ut drivstofforbruket for turen.

b Regn ut drivstoffkostnaden når dieselprisen er

15,00 kr=L.

2.29  
Når vi måler elektrisk effekt, måler vi hvor mye energi,

i joule (J), som blir overført hvert sekund.

Enheten for effekt er watt (W). 1 W ¼ 1 J=s.

a Hvor mange watt har en varmeovn hvis den

gir fra seg 27 000 J på 90 sekunder?

b Hvor mange kilowatt ðkWÞ har en kokeplate som

bruker 1800 kilojoule ðkJÞ på 25 minutter?

LÆRINGSLOGG 2.3

Hva er en sammensatt målenhet? Forklar med egne ord.

Kan du komme på flere sammensatte målenheter enn de som er nevnt i kapitlet?

Hvilke sammensatte målenheter bruker du til daglig, og hvilke kan du komme til
å bruke i yrket du utdanner deg til?
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2.4 Målestokk
En turist viser deg et bykart og spør hvor langt det er fra hotellet
til en bestemt adresse. Kartet har målestokken 1 : 10 000,
men hva betyr det? Hvor lang er avstanden i virkeligheten når
den er 5 cm på kartet?

DU SKAL KUNNE

� vite hva målestokk er

� beregne den virkelige avstanden eller lengden ut fra kart
eller plantegninger

UTFORSK SAMMEN

Sammenlikn de to bildene nedenfor. Forklar så nøyaktig dere kan

hva som er likt, og hva som er ulikt på bildene.

Det som er ulikt, kan beskrives mer nøyaktig. Ta mål av tilsvarende

lengder to–tre steder på begge bildene. Hva oppdager dere?

Hva er sammenhengen mellom målene på de to bildene?

Vil denne sammenhengen gjelde uansett hvilke to tilsvarende lengder

deremåler?

Skriv ned det dere har funnet ut.

I «Utforsk sammen» var det et likt forhold mellom alle tilsvarende lengder på

bildene. Alle lengdene på det ene bildet var dobbelt så lange som på det

andre bildet. Vi kan skrive dette som et forholdstall, og sier at forholdet

mellom lengdene på det store og det lille bildet var 2 : 1.
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Målestokk på kart
Når vi tegner kart, lager vi en tegning som er lik landskapet kartet beskriver,

på samme måte som når vi lager en tegning over et hus eller en leilighet.

Kartet og landskapet sett rett ovenfra har samme form, men ulik størrelse.

Siden landskapet er så stort, må vi forminske.

Hvis vi lar 1 cm på kartet svare til 1 km i virkeligheten, må vi først velge samme

enhet på de to målene. 1 cm på kartet er 1 km ¼ 1000 m ¼ 100 000 cm

i virkeligheten. Forholdet mellom kart og landskap er 1 : 100 000.

Dette forholdstallet kaller vi målestokken til kartet.

EKSEMPEL 15

Mjøsa

Brandbu

Dokka

Jevnaker

Hønefoss

Gjøvik
Hamar

Rands-

Sperilen

Kartet har målestokken 1 : 1 000 000.

a Hvor mange kilometer tilsvarer 1 cm på kartet?

b Omtrent hvor langt er det mellom Jevnaker og Dokka i luftlinje?

c Randsfjorden er en lang innsjø som strekker seg fra Jevnaker i sør

til Dokka i nord. Anslå hvor lang Randsfjorden er.
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Løsning:
a 1 cm på kartet svarer til 1 000 000 cm ¼ 10 000 m ¼ 10 km i virkeligheten.

b Det er 6,9 cm fra Jevnaker til Dokka på kartet. Hver centimeter på kartet

svarer til 10 km i virkeligheten. 6,9 cm på kartet blir da

6,9 � 10 km ¼ 69 km

Det er vanskelig å måle nøyaktig på et slikt kart. Noen vil for eksempel si at

det er 7 cm mellom de to stedene på kartet. Det svarer da til 70 km,

så vi finner ikke svaret helt nøyaktig.

c Randsfjorden må være noe lengre enn avstanden i luftlinje mellom

Jevnaker og Dokka. Når vi gjør et overslag, gjetter vi på noe som er rimelig.

Vi kan gjette at Randsfjorden må være mellom 75 km og 80 km.

Ved å søke på Internett finner vi at den er 77 km lang.

Målestokk på plantegninger
Kanskje skal du være med og innrede et hotellrom, en resepsjon eller

et lite butikklokale? Da kan du ha behov for å tegne eller lese arbeids-

tegninger eller plantegninger. En plantegning er laget på samme måte

som et kart, men 1 cm på plantegningen representerer en kortere avstand

enn den gjør på kart. For plantegningen til et hotellrom kan målestokken være

for eksempel 1 : 50. Da vil 1 cm på tegningen svare til 50 cm i virkeligheten.

Tenk gjennom!
Hvilken målestokk passer det å bruke hvis du skal tegne en plantegning

av rommet ditt?

Passer det å bruke samme målestokk hvis du skal planlegge innredning

i en lagerhall? Forklar.
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EKSEMPEL 16

Dusj/WC

Sov/stue

Plantegningen viser et hotellrom der 1 cm på tegningen

svarer til 1 m i virkeligheten.

a Hva er målestokken i dette tilfellet?

b Finn de innvendige målene til badet i virkeligheten.

c Det skal plasseres en dobbeltseng i rommet som måler 1,50 m � 2,00 m.

Hvilke mål skal senga ha på tegningen?

Løsning:
a 1 cm på tegningen svarer til 1 m ¼ 100 cm i virkeligheten.

Målestokken eller forholdstallet er da 1 : 100.

Det vi si at alle centimetermål på figuren må ganges med 100

for å finne det tilsvarende målet i virkeligheten.

b Vi måler på figuren og finner at badet er 1,9 cm bredt og 2,1 cm langt.

Da er målene i virkeligheten

bredde: 1,9 cm � 100 ¼ 190 cm ¼ 1,9 m

lengde: 2,1 cm � 100 ¼ 210 cm ¼ 2,1 m

c Siden målestokken er 1 : 100, må alle virkelige metermål deles på 100

for å finne tilsvarende mål på tegningen:

bredde: 1,50 m : 100 ¼ 0,015 m ¼ 1,5 cm

lengde: 2,00 m : 100 ¼ 0,020 m ¼ 2,0 cm
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Oppgaver

2.30

UthaugKjeungskjæret

Ørlandet
Lufthavn

Brekstad
Ørlandet

Opphaug

Botngård

Kartet ovenfor viser Ørland flyplass og tettstedene

Brekstad og Botngård. Målestokken er 1 : 150 000.

a Hva svarer 1 cm på kartet til i virkeligheten?

b Omtrent hvor langt er det i luftlinje mellom

sentrum i de to tettstedene Brekstad og Botngård?

c I havet utenfor Uthaug, på Kjeungskjær, ligger et fyr.

Omtrent hvor langt er det i luftlinje mellom

Uthaug og fyret?

2.31
Et turkart har målestokken 1 : 7500.

a Hva svarer 1 cm på kartet til i terrenget?

b Hva svarer 5 cm på kartet til i terrenget?

c Hvor lang vil en avstand på 150 m være på kartet?

d Hvor lang vil en avstand på 1,5 km være på kartet?

2.32
En plantegning av en leilighet har målestokken 1 : 150.

a Kjøkkenet har lengden 2,7 cm på tegningen og

bredden 2,6 cm. Hvor langt og hvor bredt er

kjøkkenet i virkeligheten?

b Badet har lengden 2,4 cm på tegningen og

bredden 1,9 cm. Hvor langt og hvor bredt er

badet i virkeligheten?

En plantegning av en annen leilighet har

målestokken 1 : 200.

c Soverommet har lengden 2,8 cm på tegningen og

bredden 2,5 cm. Hvor langt og hvor bredt er

soverommet i virkeligheten?
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2.33
Soverommet på tegningen nedenfor har reell lengde

4,50 m og reell bredde 4,00 m (målt innvendig):

Soverom

a Mål lengden på tegningen. Finn målestokken.

b Du skal innrede rommet.

Tegn først rommet i målestokken 1 : 50.

Bestem deg for hva du vil plassere i rommet,

for eksempel om du vil ha seng, skrivebord,

klesskap eller hylle der. Finn målene på det du

vil ha, og gjør om til riktige mål. Plasser det inn

på tegningen.

Du skal plassere en 80 cm bred dør i rommet.

Gjør om til korrekte mål på tegningen og plasser

den på et egnet sted.

Får du plass til alt du ønsker å ha i rommet ditt?

2.34

Lo
te

tu
n

n
e

le
n

E39

Alle kommuner har kart som ligger på Internett.

Kartutsnittet ovenfor er fra Stad kommune.

Vi ser at like sørøst for Nordfjordeid går E39 inn

i en lang tunnel, Lotetunnelen. Den måler 2,9 km.

Mål tunnelens lengde på kartet og regn ut målestokken.

2.35
Gå sammen i par og finn kart over din egen

kommune på nettet. Bruk kommunekart.com.

Lag to–fem oppgaver ut fra kartet og sørg for at

dere selv kjenner løsningene, slik at dere kan

forklare dem for andre.

Løs etterpå hverandres oppgaver.

LÆRINGSLOGG 2.4

En ny elev som begynner i klassen, har gått glipp av arbeidet med målestokk.
Gi en kort forklaring på hva målestokk er, og hva den brukes til.
Ta gjerne med et eksempel, slik at det blir lettere å forstå.
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HVA HAR JEG LÆRT?

Gå sammen i par og lag en liste eller et tankekart over

de viktigste matematiske ideene og metodene dere har

lært i kapitlet. Prøv også å få med stikkord om hva

ideene og metodene kan brukes til – i dagliglivet eller

i ditt framtidige yrke. Del ideene med resten av klassen.

Som hjelp til å komme i gang kan dere lese

læringsloggene 2.1, 2.2, 2.3 og 2.4 og se over

«regelboksene» i kapitlet.

Stemmer påstandene?

Avgjør om påstandene nedenfor stemmer.

Sørg for at du kan forklare hvorfor de stemmer

eller ikke.

1 1 mm og 0,1 cm er samme lengde.

2 1 g og 0,01 kg er samme masse.

3 1 L og 1 dm3 er samme volum.

4 20 m=s er samme fart som 49,6 km=t.

5 Areal kan måles i mm2, cm2, dm2, m2 og km2.

6 Hvis du teller 17 pulsslag på 10 sekunder,

er pulsen på 102 bpm.

7 4,75 timer er nøyaktig 4 timer og 45 minutter.

8 Hvis et reisefølge skal kjøre 10 mil og holder en

gjennomsnittsfart på 70 km=t, kommer de fram på

under en og en halv time.

Salgsprosjekt

Å drive en isbar
Tenk deg at du og en venn skal drive en isbar om
sommeren.

1 Dere skal finne ut hvor mange smaker dere kan tilby.
I isbaren står det en isdisk med et fryserom som er
0,92 m bredt og 2,00 m langt. En isboks er 25 cm bred
og 45 cm lang. Hvor mange isbokser får du plass til?
Tegn gjerne en figur.

Seinere skal dere fastsette salgsprisen på kuleisen.
Da trenger dere å finne ut om lag hvor mange kuler
dere kan selge fra hver isboks.

2 Hver boks inneholder 4,6 L is. Dere bestemmer at hver
iskule skal veie omtrent 60 g. Hvor mange iskuler kan
dere beregne per boks? (Bruk for eksempel Internett
til å finne ut om lag hvor mye 1 L is veier.)
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Test deg selv

2.36
a Gjør om 3 cm til millimeter.

b Gjør om 14 km til meter.

c Gjør om 124 m til desimeter.

2.37
a Gjør om 12 kg til gram.

b Gjør om 125 mg til gram.

c Gjør om 3 tonn til kilogram.

2.38
a Gjør om 0,4 dl til liter.

b Gjør om 46 ml til centiliter.

c Gjør om 38 cl til desiliter.

2.39
a Gjør om 367 cm2 til kvadratdesimeter.

b Gjør om 0,045 km2 til kvadratmeter.

c Gjør om 4500 mm2 til kvadratcentimeter.

2.40

a Gjør om 2 dm3 til kubikkcentimeter.

b Gjør om 0,012 m3 til kubikkdesimeter.

c Gjør om 3600 L til kubikkmeter.

2.41
Vindstyrken som kalles «full storm», ligger mellom

24,5 m=s og 26,5 m=s.

Hva blir verdiene hvis vi oppgir vindstyrken i km=t?

2.42
Kai jobber i resepsjonen på et hotell. Klokken er 10.02.

En gjest skal rekke et tog som går klokken 10.29, og

togstasjonen er 2,3 km unna. Gjesten ønsker å gå.

a Hvilken gjennomsnittsfart må gjesten minst ha

hvis han akkurat skal rekke toget?

b Tenk deg at situasjonen fant sted i en by eller

på et sted du kjenner godt. Er farten du fant i a,

en fornuftig gangfart? Vil du anbefale gjesten å gå?

Gjør dine egne lokale vurderinger.

2.43

Shaun driver en kiosk og har spesialisert seg på

smågodt i løsvekt. Han tar inn gummibjørner fra sin

faste leverandør og betaler 44,80 kr per boks på 1,8 kg.

a Hva er prisen per hektogram (hg)?

b Fra en ny leverandør kan han få 5 kg gummibjørner

for 117,50 kr. Har denne leverandøren lavere pris

per hektogram for gummibjørnene?
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2.44

Stine har sommerjobb i en park og hjelper ofte besøkende med

å finne fram. Kartet nedenfor viser en del av parken.

Målestokken på kartet er 1 : 10 000:

A

B

C

D

a En besøkende vil ro fra brygga A til stranda B.

Hvor langt er det?

b Stine har regnet ut at det er om lag 250 m å gå fra krysset C

til inngjerdingen i D når en går langs stien. Kan det stemme?

Gjør målinger og beregninger som underbygger konklusjonen din.
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Aktiviteter

Tilbake til start

2.1 Gruppereise til Cevitavecchia, Italia

I introduksjonen til kapitlet fortalte vi om et

reisefølge på 45 personer som skal på gruppereise

til Cevitavecchia nær Roma i Italia. Reisefølget ønsker

å ta en langhelg i begynnelsen av juni. De skal fly

fra Oslo til Roma og blir transportert videre til

et hotell sentralt i Cevitavecchia. Ved ankomst får

de reisende servert middag på hotellet.

Du skal sette opp et forslag til plan for den første delen

av reisen, fra Oslo lufthavn til et hotell i Cevitavecchia.

Reisen skal gjøres så rimelig som mulig, men siden

reisefølget bare skal være borte en langhelg, ønsker de

ikke å bruke for mye tid på selve transporten.

Del 1: Sett opp to alternativer for utreisen med fly.

Ta med avgangstidspunkt fra Oslo lufthavn,

ankomsttidspunkt for flyturen, reisetiden på den

aktuelle flygningen og prisen per person.

Del 2: Undersøk mulige transportmuligheter for

reisefølget på 45 personer fra flyplassen i Roma til

et hotell du selv velger i byen Cevitavecchia.

Foreslå minst to alternativer og spesifiser avreisetid,

ankomsttid, reisetid og pris med det aktuelle

transportmidlet.

Del 3: Presenter de to beste reiseplanene du kan finne.

Reiseplanene bør inneholde viktige tidspunkter,

tid for de ulike etappene, total reisetid og total pris

per person.
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2.2 Omgjøring mellom enheter

Finn eksempler på ulike enheter som uttrykker

samme fenomen, for eksempel at både centimeter

og millimeter beskriver lengde.

Lag et program eller et oppsett i et regneark der du

kan skrive inn en størrelse med en målenhet.

Programmet eller regnearket skal gjøre om størrelsen

til en annen ønsket enhet.

2.3 Målestokk

Lag et program eller et oppsett i regneark der du kan

skrive inn en lengde på et kart og målestokken til

kartet. Programmet eller regnearket skal gjøre om

lengden på kartet til virkelig lengde i terrenget.

2.4 Lage en resepsjon

Du skal innrede en resepsjon til et kontorfellesskap.

Rommet resepsjonen skal være i, er 4,5 m bredt og

6 m langt. På den ene langveggen er utgangsdøra,

og på den ene kortveggen er det en dør som

fører til en korridor med atkomst til kontorene.

Begge dørene er 90 cm brede.

a Tegn resepsjonen i målestokk 1 : 50.

b Bruk Internett og finn møbler som du kan

innrede resepsjonen med. Finn mål på møblene

og ta bilder.

c Tegn inn møblene fra b i riktig målestokk på

tegningen.

d Lag en plakat som viser bilder av møblene

du skal ha inn, og plantegningen din fra c.

2.5 Sammenlikne priser på kaffe

Undersøk priser på en kopp svart kaffe ved ulike

salgssteder i nærområdet ditt. Noter ned salgssted,

salgsvolum og pris. Hvis de selger ulike størrelser,

noter ned opplysninger for begge størrelsene. Regn ut

prisen per desiliter kaffe på de ulike salgsstedene.

Salgssted Volum kaffe Pris
Pris per

desiliter kaffe

a Hvor får du lavest pris per desiliter?

b Hvor mange prosent høyere er høyeste desiliterpris

sammenliknet med laveste pris?

2.6 Vakthold

Tenk deg at du arbeider med vakthold. Selskapet du

er ansatt i, skal patruljere yttersiden av skolebygningen

to ganger hver natt det neste året. Det er to og to

som går sammen og patruljerer.

Patruljer den utvendige delen av skolebygningen.

Hvor lang tid bruker dere på en runde?

Hvor mye tid kan dere forvente å bruke per måned

for patruljeringsarbeidet? Hvilken tidsenhet passer det

å oppgi tidsbruken i? Presenter resultatet for klassen din.

Fikk dere forskjellige resultater? Diskuter hvorfor.
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Oppgaver

2.1 Grunnleggende målenheter

2.45
Uten å løfte blyanten fra arket skal du begynne

langt nede på et ark og dra en strek 10,4 cm opp,

58 mm til høyre, 0,43 dm ned, 7,8 cm mot venstre,

6,1 cm ned og 2,0 cm mot høyre.

Sammenlikn og se om dere har tegnet den

samme figuren.

2.46
Daner har sommerjobb på en turisthytte og skal bake

brød til frokosten. I brødoppskriften står det:

700 g hvetemel

100 g grov sammalt hvete

100 g sammalt grov rug

75 g havregryn

75 g linfrø

7 dl vann

10 g salt

25 g fersk gjær

a Hva er massen til vannet i oppskriften hvis 1 L vann

har massen 1 kg?

b Hvor mange kilogram brød får Daner hvis han

baker nøyaktig etter oppskriften? Vi forenkler med

at det ikke fordamper vann under stekingen.

c Hvor mange gjester vil du anta at dette holder til

når én skive grovbrød veier om lag 50 g.

Gjør egne vurderinger av situasjonen.

Forklar hva du har tenkt, og vis utregningen.

2.47
a Skriv 650 milligram med gram som enhet.

b Skriv 7 desiliter med liter som enhet.

c Skriv 42 kilometer med meter som enhet.

2.48
a Hvor mange minutter er to timer og et kvarter?

b Hvor mange timer er 240 minutter?

c Hvor mange sekunder er det i 5 minutter?

d Hvor lang tid går det mellom kl. 09.30 til kl. 11.45?

2.49
Fyll ut det som mangler i tabellen:

Lengde mil km (hm) dam m dm cm mm

4,8 m ¼ . . . cm

99 mm¼ . . . cm

. . . cm ¼ . . . dm 7 8 0

1 mil ¼ . . . m

. . . km ¼ . . . m 3 7 5 0 0 0 0

2.50
Fyll ut det som mangler i tabellen:

Masse kg hg (dag) g dg cg mg

85,6 g ¼ . . . kg

29 mg = . . . g

. . . kg ¼ . . . g 8 9

4500 g ¼ . . . kg

. . . g ¼ . . . mg 6 7 5

2.51
Fyll ut det som mangler i tabellen:

Volum (kl) hl (dal) L dl cl ml

25 dl ¼ . . . L 2 5

38,4 cl ¼ . . . dl

. . . ml ¼ . . . cl 4 5

2,5 hl ¼ . . . L

. . . dl ¼ . . . hl 2 5 5
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2.52  
Legg sammen:

a 1200 mþ 2,50 km

b 34 mmþ 1,7 cm

c 350 gþ 0,050 kg

d 1000 mgþ 5,0 g

e 4,5 Lþ 25 dl

f 340 mlþ 53 cl

2.53  
En dag kom Laila på jobb kl. 07.45.

Kl. 15.15 reiste hun hjem.

Hvor lenge var Laila på jobb den dagen?

2.54
En dagligvarebutikk selger salami fra ulike

leverandører og i ulike pakningsstørrelser.

Du går gjennom butikkhylla og finner disse prisene:

Pakke A 130 g 40,80 kr

Pakke B 200 g 50,60 kr

Pakke C 100 g 34,80 kr

Pakke D 80 g 38,40 kr

Pakke E 170 g 55,90 kr

Pakke F 135 g 43,90 kr

a Hva er prisen per hektogram for hver av

salamitypene?

b Hvor mange prosent høyere er høyeste hektopris

sammenliknet med laveste?

2.55  
En engelsk mil er gitt ved 1 mile ¼ 1609,344 m.

Hvor mange engelske mil er det i én mil?

2.2 Målenheter for areal og volum

2.56
Marijana skal lage tjue kvadratiske platebiter à 4 dm2.

Holder det med en kvadratisk plate på 1 m2?

2.57
Noah trenger 1 liter frostvæske og har funnet

fem flasker som inneholder 2 dl, 350 ml, 1,2 dl,

0,15 liter og 12 cl. Har han nok?

2.58
a Hvor mange kvadratdesimeter er

2 kvadratmeter?

b Hvor mange kvadratcentimeter er

0,5 kvadratmeter?

c Hvor mange kvadratmillimeter er

10 kvadratcentimeter?

2.59
a Hvor mange kubikkcentimeter er

1,5 kubikkdesimeter?

b Hvor mange kubikkcentimeter er 2 kubikkmeter?

c Hvor mange kubikkmeter er 2000 kubikkdesimeter?

2.60
To naboer sammenlikner tomtene sine.

Den ene sier at arealet av tomta hans er 1500 m2.

Naboen sier at tomta hans er 15 000000 cm2,

og at de to tomtene er like store. Har han rett?

2.61
Nikolai skal plassere en frysedisk for is i hotell-

resepsjonen. Fryserommet i frysedisken har

rektangulær grunnflate. Han måler lengden av

grunnflaten til 720 mm og bredden til 615 mm.

Høyden på fryserommet er 855 mm. For å tilby Nikolai

en passende isleveranse ønsker leverandøren å få vite

volumet av fryserommet.

Regn ut volumet og gi svaret i liter.

2.62
En drikkekartong har et volum på 4,5 dl,

og en annen kartong har volumet 330 ml.

Hvilken kartong har størst volum?

2.63  
a Hvor mange kubikkmeter er 2 300000 cm3?

b Hvor mange kubikkcentimeter er 3500 mm3?

c Hvor mange kubikkdesimeter er 3,2 m3?
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2.64  
Legg sammen arealene:

a 1 m2 þ 2500 dm2

b 500 cm2 þ 4,0 dm2

c 1,000 km2 þ 1000 m2

2.65  
Legg sammen volumene:

a 1 000 000 cm3 þ 1 m3

b 1,5 dm3 þ 1000 cm3

c 1 dm3 þ 1 L

2.66  
Legg sammen arealene:

a 450 000 m2 þ 2,70 km2

b 6,30 cm2 þ 850 mm2 þ 0,0045 dm2

c 750 dm2 þ 9,8 m2

2.67  
Barna i barnehagen tegner kort, der hvert kort skal

ha et areal på 200 cm2. Kortene skal skjæres ut av

et stykke kartong på 1 m2.

Hvor mange kort er det mulig å få av denne kartongen?

2.68  
Line kjøper tøy for å sy en duk og seks servietter.

Arealet av duken skal være 1,44 m2, og hver serviett

skal ha et areal på 1200 cm2.

Hvor mye stoff trenger Line til sammen?

2.69  
1 mm nedbør betyr et lag med 1 mm vann på

en horisontal flate. Hvis det en dag faller 1 mm nedbør,

hvor mange liter utgjør det på en fotballbane på

7350 m2?

2.70  
A-format er en spesiell form på papirark. Et A0-ark

måler 1 m2. Arkets form er slik at om vi deler det i to,

får vi to ark med samme form, men med halve

størrelsen, A1. A2-ark er halvparten av A1, osv.

Hvor mange kvadratcentimeter er et A4-ark?

A0
1 m2

A1 A2

A2

A2

A2A1

2.3 Sammensatte målenheter

2.71
Ella målte pulsen sin. Hun talte 16 slag på halspulsåra

i løpet av ti sekunder. Hva var pulsen hennes?

Gi svaret i «beats per minute», bpm.

2.72
En gjest på hotellet der du arbeider, skal løpe på

tredemølla. Hun ønsker å løpe i en jevn fart på 6 km=t,

men mølla viser bare tempoet i minutter per kilometer.

Gjesten søker hjelp fra deg.

Hva må hun stille inn mølla på i min=km for

å kunne løpe i 6 km=t?

2.73
Oliver kjørte 2400 meter på 120 sekunder.

Finn farten målt i kilometer per time ðkm=tÞ.

2.74
En bil kjører med farten 54 km=t.

Hva er farten i meter per sekund ðm=sÞ?
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2.75  
Tran inneholder blant annet vitamin D. Det er 2 mg=ml

vitamin D i tran, det vil si 2 mikrogram vitamin D

per milliliter tran. Det anbefales at vi tar 10 mg
vitamin D hver dag.

Hvor mange milliliter tran må vi ta hver dag for

å dekke dagsbehovet?

2.76  
Gro brukte 5 t 10 min på en biltur fra Ålesund til

Lillehammer. Dette er en strekning på 365 km.

Hvor stor gjennomsnittsfart holdt hun på turen?

2.77  
Luna pusser opp stua i huset sitt. Hun har regnet ut at

arealet av veggene er ca. 55 m2. Hun må male to strøk.

På malingsspannet står det at vi kan regne med et

malingsforbruk på 8 m2=L.

a Hvor mange liter maling trenger hun?

b Malingen selges i spann på 2,7 L og 1 L.

Hvor mye maling bør hun kjøpe?

2.78  
1 knop er en fart på 1 nautisk mil (1852 m) per time.

Hurtigruten går med ca. 16 knop.

Hvor mange kilometer per time svarer det til?

2.79  
Bevegelsesmengden p til et objekt blir målt i kg �m=s,

altså massen m av objektet målt i kilogram ganget

med farten v målt i meter per sekund:

p ¼ m � v
a Hvor mange meter per sekund er 60 km=t?

b Hvor stor bevegelsesmengde har en lastebil

på 7,5 tonn som kjører i 60 km=t?

c Hvor stor fart målt i kilometer per time måtte

en bil med massen 1650 kg hatt for å få samme

bevegelsesmengde som lastebilen?

2.80  

Vibeke har sommerjobb som serviceguide på et

feriested ved kysten. Et par ønsker å prøve et SUP-brett.

a Vibeke finner ut at bruk av SUP-brett på utleie-

stedet ikke anbefales med vindstyrke over 10 mph.

Hva betyr mph? Bruk internett eller andre kilder.

b Denne dagen meldes det om en vindstyrke på opp

til 5 m/s. Gjør beregninger og finn ut om vind-

styrken er innenfor anbefalt grense. Bør Vibeke

leie ut SUP-brett til gjestene denne dagen?

2.81  
Et hustak er bygd for å tåle en viss mengde snø.

Gammel snø veier ca. 300 kg/m3, mens våt snø veier

ca. 400 kg=m3.

Et hustak er bygd for å tåle 250 kg=m3.

Hvor stor snødybde med gammel snø kan taket tåle?

Og hvor stor dybde med våt snø?
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2.4 Målestokk

2.82
Et kart er tegnet i målestokk 1 : 10 000.

a Hva svarer 1 cm på kartet til i virkeligheten?

b Hva svarer 10 cm på kartet til i virkeligheten?

c Hva vil 300 m i virkeligheten svare til på kartet?

2.83
En plantegning har målestokken 1 : 100.

a Hva svarer 1 cm på plantegningen til

i virkeligheten?

b Hva svarer 2,5 cm på plantegningen til

i virkeligheten?

c Hva vil 3 m i virkeligheten svare til på

plantegningen?

2.84

I målestokker skriver vi alltid lengdemålet

i kartet/arbeidstegningen først og deretter det

tilsvarende målet i virkeligheten.

4 : 1, 1 : 2,5, 1 : 20, 10 : 1, 1 : 2, 2 : 1

a Hvilke målestokker viser en forminskning

på tegningen?

b Hvilke målestokker viser en forstørring

på tegningen?

c Hvilken målestokk forminsker mest?

d Hvilken målestokk forstørrer mest?

2.85
Et maleri har form som et rektangel med lengde

125 cm og bredde 75 cm.

Tegn dette rektanglet i målestokk 1 : 10.

Disse spørsmålene kan være til hjelp:

a Hvor mange centimeter på selve maleriet svarer

til 1 cm på tegningen?

b Hvor mange centimeter blir lengden og bredden

av maleriet på tegningen?

2.86
Et kart er i målestokken 1 : 1 000 000.

a Hvor stor er den virkelige avstanden som svarer

til 1 cm på kartet?

b På kartet er det ca. 16 cm i luftlinje mellom Bergen

og Stavanger. Hvor langt er det i virkeligheten

i luftlinje mellom de to byene?

2.87
På tegningen av grunnrisset av et hus er

lengden 22 cm og bredden 16 cm. I virkeligheten

er huset 11 m langt og 8 m bredt.

Hva er målestokken på tegningen?

2.88  
Vurder om denne påstanden stemmer:

En arbeidstegning er tegnet i to ulike målestokker,

1 : 100 og 1 : 25. 1 cm på tegningen vil utgjøre en

større lengde i virkeligheten på tegningen med

målestokk 1 : 100 enn på den med målestokk 1 : 25.

2.89
Et hus er 7,5 m høyt og 6,0 m bredt:

a Tegn huset i målestokk 1 : 50.

b Hva ville målestokken vært hvis huset hadde vært

30 cm høyt på tegningen?

c Hva blir bredden av huset med målestokken i b?
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2.90

(1)

(2)

(4)

(3)

Kartet ovenfor er et kartutsnitt av Jessheim i Viken.

Kartet er i målestokken 1 : 10 000.

a Storgata på Jessheim går mellom rundkjøringene

merket 1 og 2. Hvor lang omtrent er Storgata?

b Elevene på Jessheim skole (3) skal gå til Allergot

ungdomsskole (4) for å svømme i bassenget.

Omtrent hvor langt må de gå hvis de følger veien?

(De må gå gjennom rundkjøringen merket 2

for å komme over jernbanen.)

2.91  
Da vi sammenliknet de to bildene i innledningen

til delkapittel 2.4, så vi at forholdet mellom alle

lengdene på det store bildet og tilsvarende lengder

på det lille bildet var 2 : 1.

a Hva er forholdet mellom arealene av bildene?

b Lag to formlike rektangler der forholdet mellom

lengdene er 3 : 1. Hva er forholdet mellom

arealene på disse tegningene?

c Lag to formlike rektangler der forholdet mellom

lengdene er 4 : 1. Hva er forholdet mellom

arealene her?

d Kan du finne en generell regel for forhold mellom

areal når du kjenner forholdet mellom lengdene

på to formlike figurer?

Blandede oppgaver

2.92

Mjøstårnet i Brumunddal er verdens høyeste trebygning.

Tårnet er 85,4 m høyt. På Gardermoen var det stilt ut

en modell av tårnet i målestokken 1 : 20.

Hvor høy var denne modellen?
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2.93  

I Nord-Irland møter du skiltet ovenfor. 1 engelsk mil

er 1609,344 m. Hva er fartsgrensen på stedet

i kilometer per time ðkm=tÞ?

2.94
(Eksamen 1P våren 2019)

Avstander på sjøen blir ofte målt i nautiske mil.

1 nautisk mil er 1852 m.

Et kart har målestokken 1 : 50 000. På kartet er

avstanden fra Lindesnes til Ryvingen fyr 53 cm.

Hvor mange nautiske mil er det fra Lindesnes til

Ryvingen fyr?

2.95
(Eksamen 1PY høsten 2018)

Ole har plukket tre poser med epler.

Epleposene veier 1,4 kg, 15 hg og 960 g.

a Hvor mange kilogram veier epleposene

til sammen?

25 kg epler kan gi 20 L eplemost.

b Hvor mange liter eplemost gir 5 kg epler?

I 2017 ble det dyrket om lag 15 000 tonn frukt i Norge.

80 % var epler.

c Hvor mange tonn epler ble dyrket i 2017?
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2.96  
(Eksamen 1P høst 2018)

Banen på Anfield Stadium er 100 m lang og 69 m bred.

En modell av banen er 20 cm lang.

a Finn målestokken til modellen.

b Hvor bred er modellen?

2.97
(Eksamen 1PY våren 2020)

Ida skal lage 2 L smoothie. Hun finner en oppskrift med

følgende ingredienser:

Ingrediens Pris

1 ananas 23 kr per stk.

4 mangoer 12 kr per stk.

4 bananer 5 kr per stk.

8 dl appelsinjuice 18 kr per liter

a Bruk overslag og bestem hvor mye ingrediensene

koster til sammen.

Oppskriften gir 2 L ferdig smoothie, som Ida fordeler

likt i 8 glass.

b Hvor mange desiliter smoothie er det i hvert glass?

På butikken koster ferdig smoothie 50 kr for 0,5 L.

c Bruk svaret fra a og bestem hvor mange kroner

billigere det er å lage 2 L smoothie hjemme enn

å kjøpe 2 L ferdig smoothie på butikken.

2.98
Et lasteskip ligger til kai for å laste malm. Det laveste

punktet på skipet er 10,1 m under havoverflaten og

det høyeste punktet er 16,9 m over havoverflaten.

a Hvor høyt er skipet?

Skipet laster malm slik at malmen utgjør
2
3
av den

maksimale lastevekta på 180 000 tonn.

b Hvor mange tonn malm blir lastet på skipet?

Skipet dro fra Vlissingen i Nederland den 12. oktober

klokka 18:29 og kom til Narvik den 18. oktober

klokka 23:28.

c Om lag hvor mange timer brukte skipet på turen?
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Bakeriutsalg og brødbestilling
I et bakeriutsalg er brødsalget spesielt høyt på lørdager. Da blir det også solgt

andre typer brød enn ellers, for eksempel går det mer av brødtyper med fint

mel. For å kartlegge salget skal butikksjefen registrere hvor mange av de

ulike brødtypene som selges på lørdager over en viss periode. Han skal også

finne gjennomsnittsmål og spredningsmål for salget av de ulike brødtypene,

og tolke og bruke resultatene til å gjøre valg i framtidige bestillingsprosesser.

For at du skal løse arbeidsoppgavene som salgssjefen har, må du kunne samle

inn datamateriale og gjøre statistiske beregninger. Du må også kunne tolke

resultatene og bruke dem blant annet når du skal gjøre nye bestillinger.

I aktivitet 3.1 kan du prøve deg på oppdraget.

Kapitteloversikt
I 3.1 Å lese tabeller og diagrammer lærer du hvordan du kan innhente data fra
ulike tekster, tabeller og diagrammer.

I 3.2 Innhente og sortere data lærer du hvordan du gjør undersøkelser,
og får oversikt over funnene dine i en frekvenstabell.

I 3.3 Å lage en grafisk presentasjon lærer du hvordan du kan presentere
funnene dine visuelt i ulike diagrammer.

I 3.4 Sentralmål lærer du hvordan du kan regne ut sentralmål som gjennomsnitt,
median og typetall, og bruke disse målene til å avgjøre hvor tyngdepunktet av
observasjonene ligger.

I 3.5 Spredningsmål lærer du hvordan du kan regne ut spredningsmål som
variasjonsbredde og standardavvik for å beskrive hvordan dataene sprer seg,
og for å avgjøre hvilke observasjoner som er vanligst.

KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

� innhente data fra praksisfeltet, gjøre overslag og beregninger og lage

formålstjenlige framstillinger av resultatene og presentere disse.

� tolke og gjøre beregninger med statistisk datamateriale som er

relevant innenfor salg, service og reiseliv
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3.1 Å lese tabeller og diagrammer
Både i skolehverdagen og i ditt framtidige yrke må du forholde
deg til informasjon i tekst, tabeller og ulike diagrammer.
Tenk bare på timeplanen din. Den er satt opp i en tabell som
gjør det enkelt å finne ut hva som skjer til ulike tidspunkter
gjennom uka. Hvilke diagrammer har du møtt i utdannings-
programmet så langt?

DU SKAL KUNNE

� lese tabeller

� lese søyle-, sektor- og linjediagrammer

� vurdere grafiske framstillinger kritisk

UTFORSK SAMMEN

Oversikten øverst på neste side viser hvordan norske og utenlandske

turister overnatter.

Gå sammen i par eller smågrupper.

a Hvilken informasjon kan dere lese ut av denne framstillingen?

Skriv ned informasjonen som en punktliste.
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100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Annen ikke-leid overnattingsform: Egen eller
lånt hytte, venner, bekjente og familie, telt eller
bobil utenfor campingplass.

Annen leid overnattingsform: Vandrerhjem,
hostel, leid hytte, campingplass, privat leie,
Airbnb, Hurtigruten.

Hotell: Hotell, motell og lignende.

Norske feriereisende

IL IL

L L

H

H

L

IL

H

L

IL

H

Utenlandske feriereisende

78,2
millioner

overnattinger

9,7
millioner

overnattinger

Fordeling av ferieturistenes overnattinger

9 %
7,1 mill.

35 %
27,6 mill.

56 %
43,5 mill.

53 %
5,1 mill.

36 %
3,5 mill.

11 %
1,1 mill.

(Kilde: Innovasjon Norge. Nøkkeltall for norsk turisme 2018.)

Legg fram informasjonen for klassen og lag en felles liste med all informasjon

dere til sammen har funnet. Med utgangspunkt i den kan dere diskutere:

b Hvordan opplevde dere å lese akkurat denne grafiske framstillingen?

Har dere forslag til endringer som kunne gjort framstillingen enda

mer tydelig?

c Hvorfor framstiller vi informasjon grafisk, tror dere?

Hvilke fordeler ser dere ved å lage slike grafiske framstillinger?

Når du skal lese et stort tallmateriale, er det vanskelig å få med seg alt

hvis det hele er presentert som en lang tekst. Det er lettere å lese en tabell

eller et diagram.

Hensikten med en grafisk framstilling er å gi et visuelt inntrykk av hvordan

datamaterialet fordeler seg.
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Tabeller
En tabell består av vannrette rader og loddrette kolonner med overskrifter.

Når vi skal lese informasjon fra en tabell, ser vi hvor raden og kolonnen vi er

interessert i, møter hverandre.

Denne avstandstabellen viser avstand i kilometer og reisetid med bil mellom

noen byer i Norge. Cellene over de grå feltene i diagonalen viser reisetid.

Under vises avstand.

Bergen Kristiansand Lillehammer Lillestrøm Mo i Rana Molde Nordkapp

Bergen 8 t 22 min 7 t 04 min 8 t 13 min 18 t 14 min 8 t 41 min 36 t 46 min

Kristiansand 485 km 7 t 33 min 5 t 17 min 19 t 52 min 12 t 47 min 38 t 25 min

Lillehammer 443 km 479 km 2 t 30 min 12 t 49 min 5 t 19 min 31 t 22 min

Lillestrøm 505 km 349 km 167 km 14 t 43 min 7 t 44 min 33 t 16 min

Mo i Rana 1135 km 1298 km 818 km 954 km 11 t 22 min 18 t 35 min

Molde 456 km 798 km 323 km 487 km 697 km 29 t 55 min

Nordkapp 2311 km 2474 km 1994 km 2130 km 1177 km 1873 km

For å finne ut hvor langt det er fra Bergen til Lillehammer, og hvor lang tid

det tar å kjøre strekningen, ser du hvor radene og kolonnene til disse byene

møtes. Du ser at avstanden er 443 km, og at det vil ta i overkant av sju timer

å kjøre strekningen.

EKSEMPEL 1

Personbilsalget for de ti mest populære merkene i januar 2020 og januar 2019

går fram av tabellen øverst på neste side. Antallene er basert på registreringer

som er gjort den aktuelle måneden.
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(Kilde: ofv.no/registreringsstatistikk)

a Hvilket bilmerke ble det solgt mest av i januar 2020?

Hvor mange biler ble det solgt av dette merket?

b Hvilket bilmerke ble det solgt mest av i januar 2019?

Hvor mange biler ble det solgt av dette merket?

c For BMW var salgsendringen fra 2019 til 2020 �11,2 %.

Vis hvordan vi kom fram til denne endringsprosenten.

Løsning:
a Vi finner først kolonnen med salgstall for januar 2020.

Der ser vi at Toyota står oppført med flest solgte biler i januar 2020.

Det ble registrert 1148 solgte Toyota denne måneden.

b I kolonnen med salgstall for januar 2019 ser vi at Volkswagen står oppført

med høyest salg. Da ble det registrert 1388 solgte Volkswagen.

c Vi begynner med å regne ut endringen i salget fra januar 2019

til januar 2020. Endringen finner vi ved å ta salgstallet for BMW

i januar 2020 og trekke fra salgstallet for januar 2019:

927� 1044 ¼ �117
Salget gikk ned med 117 biler fra januar 2019 til januar 2020.

Salget var 1044 i 2019, og vi må ta utgangspunkt i dette året for å

regne ut endringen i prosent. Vi skal altså finne hvor mye endringen

på �117 biler utgjør av 1044 biler:

Endring i prosent:
�117
1044

� 100 % � �0,112 � 100 % ¼ �11,2 %

Januar 2020 Januar 2019 Endring i prosent

Bilmerke Antall % Antall % %

Toyota 1148 12,0 % 871 9,7 % 31,8 %

Audi 999 10,4 % 161 1,8 % 520,5 %

Volkswagen 995 10,4 % 1388 15,4 % �28,3 %

BMW 927 9,7 % 1044 11,6 % �11,2 %

Volvo 696 7,3 % 764 8,5 % �8,9 %

Hyundai 631 6,6 % 714 7,9 % �11,6 %

Renault 546 5,7 % 171 1,9 % 219,3 %

Nissan 513 5,4 % 787 8,7 % �34,8 %

Mercedes-Benz 426 4,5 % 235 2,6 % 81,3 %

Skoda 387 4,0 % 342 3,8 % 13,2 %

. . . . . .

Totalt 9561 100,0 % 9004 100,0 % 6,2 %
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Søylediagram
Et søylediagram viser oss tydelig størrelsesforholdene mellom ulike kategorier

av data. Når du skal lese et slikt diagram, ser du først på overskriften. Deretter

legger du merke til enhetene både på den vannrette og den loddrette aksen.

Søylediagrammet nedenfor viser resultatet av en matematikkprøve i en klasse:

1 2 3 5 64

1

2

3

4

Antall elever

Karakter

Karakterene er gitt langs den vannrette aksen, og antall elever som har fått

de ulike karakterene, er gitt langs den loddrette aksen.

Høyden på søylen over karakteren 5 viser at det var tre elever som fikk

karakteren 5. Karakteren 3 har den høyeste søylen. Ut fra det kan vi si at

flest elever fikk karakteren 3.

1 2 3 5 64

1

2

3

4

Antall elever

Karakter

Hvis vi summerer høydene på søylene, ser vi at det er

1þ 2þ 4þ 3þ 3þ 2 ¼ 15 elever i klassen.
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EKSEMPEL 2

Katrine arbeider på et spa-hotell. Hotellet skal begynne med gruppetrening,

og Katrine har fått ansvaret for å sette opp en plan for treningstimer med yoga,

spinning, step og styrke. Den første måneden tilbyr hotellet like mange timer

av hver type. Ledelsen ønsker at Katrine skal kartlegge deltakelsen i timene,

før de bestemmer seg for fordelingen av timetyper i neste periode.

For å illustrere hvor mange som var med på de ulike treningstypene den

første måneden, presenterer Katrine følgende diagram med oversikt over

den totale deltakelsen:

Yoga Spinning Styrke Step Treningstype

20
40
60
80

100
120
140
160
180

Antall deltagere

a Hvilken treningstype var mest populær?

b Hvor mange deltakere var totalt registrert på yogatimene denne måneden?

Løsning:

Yoga Spinning Styrke Step Treningstype

20
40
60
80

100
120
140
160
180

Antall deltagere
mest populær

a Den høyeste søylen viser at spinning var den mest populære treningstimen.

Spa-hotellet bør derfor sette opp flest timer med spinning framover.

b Søylen over yoga viser at spa-hotellet hadde om lag 120 deltakere på

yogatimene denne måneden.
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Sektordiagram
Et sektordiagram (sirkeldiagram) er delt inn i sektorer eller «kakestykker».

Sektordiagrammet gir en oversikt over hvor stor del de ulike kategoriene

utgjør av en helhet. Når du skal lese et sektordiagram, sammenlikner du

størrelsen på de ulike sektorene. Det blir gjerne brukt ulike farger eller mønstre

for å skille de ulike kategoriene.

Sektordiagrammet i margen viser hvilken verdensdel innvandrere til Norge

og norskfødte med innvandrerforeldre kommer fra (kilde: ssb.no, 2019).

Hele sirkelflaten representerer 944 000 personer.

Den blå sektoren er den største og forteller oss at det kommer flest fra Europa.

Vi kan anslå at dette gjelder nesten halvparten, om lag 450000 personer.

For å anslå hvor stor del som kommer fra Asia, må vi studere den grønne

sektoren. Den utgjør om lag
1
3
av hele diagrammet, rundt 300000 personer.

EKSEMPEL 3

Sektordiagrammet viser andelen av ulike typer drivstoff på nye personbiler

i Norge i 2018.

a Hvorfor tror du andelen biler med hydrogen eller gass som drivstoff

ikke synes på diagrammet?

b Hvor stor andel av de nye bilene var bensinbiler?

c Hvilken type drivstoff brukte de bilene det ble solgt mest av?

d Det ble i alt solgt 46 092 elektriske biler.

Anslå hvor mange biler det ble solgt totalt.

Løsning:
a Andelen biler med hydrogen eller gass som drivstoff er sannsynligvis

mindre enn 1 % siden kategoriene ikke synes på diagrammet.

b Den blå sektoren for bensin er litt mindre enn
1
4
av diagrammet.

Litt færre enn
1
4
av bilene som ble solgt, var bensinbiler.

c Den grønne sektoren er størst. Det ble solgt flest elektriske biler.

d Andelen elektriske biler er omtrent
1
3
.

46 092 � 3 � 46 000 � 3 ¼ 138 000 � 140 000

Det ble solgt rundt 140000 nye biler i 2018.

Europa
Nord-, Sør- og Mellom-Amerika
Asia
Afrika

A
B
C
D

Landbakgrunn for innvandrere 
i Norge 2019

A

B

C

D

Bensin

Diesel

Elektrisitet

Hybrid

Ladbare hybrid

Hydrogen

Gass

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

Nye personbiler
i Norge 2018
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Linjediagram og andre grafer
Et linjediagram egner seg godt til å vise en størrelse som varierer over tid.

Den vannrette aksen viser tiden, og den loddrette aksen viser antallet.

Linja eller kurven viser sammenhengen mellom antallet og tiden som har gått.

Emma har de siste årene vært et populært navn i Norge. Linjediagrammet nedenfor

viser hvor stor del av jentene som har fått navnet Emma i perioden 1880–2018:

1880 1900 1920 1960 1980 20001940

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

Prosent

Årstall

Vi kan se at nesten ingen jenter fikk navnet Emma i perioden 1945–1970.

Toppunktet på kurven forteller oss hvilket år andelen jenter som fikk navnet

Emma, hadde høyest verdi. Det er like etter år 2000. Det er tjue år mellom

hvert årstall på den vannrette aksen, men diagrammet er ikke detaljert nok til

å avgjøre nøyaktig hvilket år dette er.

EKSEMPEL 4

Diagrammet viser stålprisen i amerikanske dollar per tonn for 2017 og 2018.

a Kommenter hva diagrammet forteller om stålprisen i perioden.

b Hva var stålprisen i november 2017?

c Når var stålprisen høyest?

Løsning:

Merk
Linja på et linjediagram
binder sammen faktiske
målinger. I området mellom
målingene illustrerer linja
en antatt jevn utvikling.

Jan
2017

Mar Mai Sep Nov Jan
2018

Mar Mai Jul Sep NovJul

700
600

800
900

1000
1100 US$/tonn

Måned

a Diagrammet viser at stålprisen var ganske stabil i 2017, men at prisen

steg kraftig mot slutten av året. Stigningen fortsatte i første del av 2018.

I siste halvdel av 2018 falt prisene nokså mye, men ikke helt ned til

prisnivået i slutten av 2017.

b I november 2017 var stålprisen omtrent 700 dollar/tonn (se avlesning).

c Stålprisen var høyest i juli 2018 (se avlesning).
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Kritisk lesing av diagrammer

Merk
Hvis den loddrette aksen er
kuttet, trenger det ikke
være fordi en ønsker å
forvirre leseren. Det kan
hende at en ønsker å få
fram små variasjoner i store
tall, og da er ikke tallene
nær null så interessante.

Når du skal lese diagrammer, bør du først legge merke til hvilke enheter aksene

har. Deretter ser du etter om den loddrette aksen begynner på null, eller om

den starter på en høyere verdi. I det siste tilfellet sier vi at aksen er kuttet.

Ved å kutte aksen vil diagrammet endre utseende og dermed gi oss en annen

oppfatning av hva tallene viser, enn om aksen ikke hadde vært kuttet.

Begge diagrammene på neste side viser veksten i timelønna til Iris fra 2005

til 2019. Diagrammet til venstre gir inntrykk av en stor lønnsvekst, mens

diagrammet til høyre gir inntrykk av at timelønna har økt nokså lite.

Egentlig viser diagrammene nøyaktig samme vekst. Vær derfor oppmerksom

på at grafiske framstillinger kan gi et skjevt bilde av virkeligheten.

2004 2006 2008 2012 2014 2016 2018 20202010

115
114

116
117
118
119
120
121
122

Kr

År 2004 2006 2008 2012 2014 2016 2018 20202010

20
0

40
60
80

100
120
140
160

Kr

År

Du bør også være oppmerksom på hvem som har laget undersøkelsen.

Kommer datamaterialet fra en pålitelig kilde? Et diagram bør ha en kilde-

henvisning og opplysninger om hvem som har bestilt og gjennomført

undersøkelsen, slik at det er mulig for leseren å vurdere påliteligheten.
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Oppgaver

3.1
Tabellen viser antall personer sysselsatt i papir-

industrien i perioden 2010–2016 i kommunene med

høyest sysselsetting:

Sysselsatte
i papirindustri

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sarpsborg 1221 1105 674 662 645 665 648

Halden 656 642 636 628 614 573 544

Levanger 500 501 469 424 411 394 400

Trondheim 280 270 269 270 257 268 260

Ringerike 698 676 427 217 202 200 196

Røyken 0 0 0 0 0 162 157

Drammen 178 141 136 95 105 127 122

Øvre Eiker 102 91 88 84 76 82 85

Verran 67 63 57 22 55 57 60

Oslo 22 21 19 84 83 73 58

Stavanger 65 72 76 64 65 85 58

a Beskriv utviklingen i Sarpsborg og i Oslo gjennom

disse årene.

b Hvor mange var sysselsatt i papirindustrien

i Halden i 2015?

c Hvor mange var sysselsatt i papirindustrien

i Trondheim i 2012?

3.2
Her ser du tabellen i Premier League etter ni kamper

sesongen 2019–2020:

^^

Lag K V U T + – +/– P

1. Liverpool 9 8 1 0 21 7 +14 25

2. Manchester City 9 6 1 2 29 9 +20 19

3. Leicester City 9 5 2 2 16 8 +8 17

4. Chelsea 9 5 2 2 19 14 +5 17

5. Arsenal 9 4 3 2 13 12 +1 15

6. Crystal Palace 9 4 2 3 8 10 –2 14

7. Tottenham Hotspur 9 3 3 3 15 13 +2 12

8. Burnley 9 3 3 3 12 11 +1 12

9. Sheffield United 9 3 3 3 8 7 +1 12

10. AFC Bournemouth 9 3 3 3 13 13 0 12

11. West Ham United 9 3 3 3 11 13 –2 12

12. Aston Villa 9 3 2 4 15 13 +2 11

13. Wolverhampton Wanderers 9 2 5 2 12 12 0 11

14. Manchester United 9 2 4 3 10 9 +1 10

15. Everton 9 3 1 5 8 13 –5 10

16. Brighton & Hove Albion 9 2 3 4 9 12 –3 9

17. Southampton 9 2 2 5 9 16 –7 8

18. Newcastle United 9 2 2 5 5 14 –9 8

19. Norwich City 9 2 1 6 10 21 –11 7

20. Watford 9 0 4 5 5 21 –16 4

K: kamper spilt V: vunnet T: tapt U: uavgjort

+: mål skåret –: mål sluppet inn

+/–: Målforskjell P: poeng

a Hvor mange kamper har Arsenal vunnet?

b Hvor mange poeng har Manchester United?

c Hvilket lag har skåret flest mål?

d Hvor mange poeng skiller plass nr. 1 og

plass nr. 20?
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3.3
I rein tilstand er gull et mykt metall. For at gullet skal

kunne brukes i smykker, blir det blandet med sølv

og kobber. I hvitt gull er det også palladium.

Gull

Sølv

Kobber

Gult gull

Gull

Sølv

Kobber

Palladium

A

B

C

A AB B

C
C

D

A

B

C

D

Hvitt gull

Studer sektordiagrammene for gult gull og hvitt gull.

a Omtrent hvor stor andel gull er det i gult og

i hvitt gull?

b Omtrent hvor stor andel sølv er det i gult og

i hvitt gull?

c Hva er forskjellen på gult gull og hvitt gull?

3.4
Diagrammet viser antall biler som ble solgt i Norge

i perioden 2009–2018:

2009 2012 20142013 2016 20172015 20182010 2011

180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000

Antall

År

a Om lag hvor mange biler ble solgt i 2012?

b Hvilket år ble det solgt flest biler?

c Hvilket år steg antallet solgte biler til over 130 000?

3.5
Vi skal se på et søylediagram som gir en oversikt

over hvor stor del av befolkningen som bruker

sosiale medier daglig:

16–24 år 25–34 år 35–44 år 45–54 år 55–64 år 65–74 år 75–79 år

25

50

75

100
Prosent

Menn Kvinner

a Hvilken aldersgruppe har størst andel som bruker

sosiale medier daglig?

b Omtrent hvor mange prosent av menn i alderen

45–54 år bruker sosiale medier daglig?

3.6

Mathias jobber som butikksjef. Han har tilgang til

statistikk og diagrammer fra kjedekontoret som

overvåker salget. Antall betalende kunder en torsdag

går fram av diagrammet øverst på neste side.

Butikken har åpent fra kl. 7 til kl. 23.

a Hvilket tidsrom er representert med den

skraverte søylen?
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Antall betalende kunder

Klokkeslett2118151209

50

100
150

b Når på dagen var det flest betalende kunder?

c Diskuter mulige årsaker til at det er mange kunder

i dette tidsrommet.

d Mathias har mulighet til å sette inn en ekstra

butikkassistent til å jobbe 8 timer neste torsdag.

I hvilket tidsrom bør Mathias be den ekstra

butikkassistenten være på jobb, hvis vi tar

utgangspunkt i diagrammet overfor?

3.7  

Diagrammet viser sammenhengen mellom vindstyrke

og produsert effekt for en 3 MW vindturbin:

5 1510 2520

3500
3000
2500
2000
1500
1000

500

Turbinens effekt (kW)

Vindstyrke (m/s)

a Hvor stor effekt leverer vindturbinen når vind-

styrken er 10 m=s?

b Hvor stor er vindstyrken når turbinen leverer

en effekt på 2 MW?

c Ved hvilken vindstyrke leverer vindturbinen

maksimal effekt?

Effekten P måler vi i W. Hvis vi ønsker å finne energi-

produksjonen i kWh må vi gange effekten målt i kW

med antall timer.

d Hvor mye energi vil vindturbinen produsere

i løpet av åtte timer hvis vindstyrken er omtrent

17 m/s hele tiden?

3.8  
Sektordiagrammet viser fordelingen av totalt

245 620 elever og lærlinger som var i videre-

gående opplæring i Norge i 2018:

Yrkesfaglig,
kvinner

Studie-
forberedende,

menn

Yrkesfaglig,
menn Studie-

forberedende,
kvinner

a Var det flest elever på yrkesfag eller på studie-

forberedende?

b Hvilken studieretning var mest populær

blant kvinner?

c Anslå hvor mange menn som gikk på yrkesfag.

LÆRINGSLOGG 3.1

Hvilke ulike diagrammer kjenner du til? Når passer det best å bruke de ulike diagrammene?

Hva er det viktig å se etter når du leser diagrammer?
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3.2 Innhente og sortere data
Noen ganger må du på egen hånd samle inn informasjon som skal
danne grunnlaget for viktige beslutninger. Det kan for eksempel
være kartlegging av en mulig kundegruppe for en butikk eller
opptelling av hva en bedrift har levert av ulike typer varer eller
tjenester i løpet av en periode. Slike undersøkelser kan gjennom-
føres manuelt eller med ulike digitale verktøy. Dataene du samler
inn, bør analyseres og presenteres slik at du får fram funnene
dine på en oversiktlig måte.

DU SKAL KUNNE

� innhente data gjennom ulike målinger eller undersøkelser

� sortere datamaterialet i en frekvenstabell

UTFORSK SAMMEN

Du skal gjennomføre to undersøkelser i klassen din:

� Spør klassekameratene dine hvor mange mobiltelefoner de har hatt.

� Mål pulsen din. Spør de andre i klassen om hvilken puls de målte.

Oppsummer resultatene i to tabeller. Diskuter hvordan dere best kan få

fram resultatene.

I dette delkapitlet møter du noen ord du kanskje ikke bruker så ofte.

Sett av litt tid til å lese og diskutere disse definisjonene:

� En observasjon er det vi måler eller sanser gjennom et enkeltforsøk

eller spørsmål.

� Frekvensen sier hvor mange ganger en spesiell observasjon

gjentar seg.

� Et datamateriale er en samling av alle registrerte observasjoner.

Når vi samler inn informasjon, registrerer vi observasjoner. En observasjon kan

for eksempel være en temperaturmåling, resultatet av et terningkast eller

svaret på et spørsmål om du har vondt i hodet.
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Frekvenstabell
For å få oversikt over dataene vi samler inn i en undersøkelse, er det lurt

å lage en frekvenstabell. En frekvenstabell viser oss sammenhengen mellom

observasjonen og frekvensen.

En klasse ble spurt om de syntes maten i kantina var for dyr. Svarene er

registrert i frekvanstabellen i margen.

Her har vi 30 observasjoner der svaret enten er ja eller nei.

Lage frekvenstabell:

I andre tilfeller kan vi ende opp med veldig mange ulike observasjoner.

Hvis vi for eksempel ser på resultatlista etter et maratonløp, vil de 60 første

på lista ha 60 ulike tider. I slike tilfeller er det lurt å dele observasjonene

i ulike grupper eller klasser. For å gjøre det så oversiktlig som mulig bør hver

klasse ha samme intervall.

Vi bruker tegnene ½ og i for å vise at gruppa inneholder verdier fra og med

det første tallet og inntil det andre tallet. Gruppa ½2:00, 2:10i inneholder de
som hadde en sluttid fra og med 2 timer til og med 2 t 9 min 59 s.

En frekvenstabell er til stor hjelp når vi seinere skal lage diagrammer.

EKSEMPEL 5

Kim arbeider med å lede markedsundersøkelser over telefon. Av erfaring

vet Kim at mulige deltakere ofte spør om hvor lang tid undersøkelsen tar.

For å kartlegge dette ber Kim teamet sitt om å registrere varigheten for

alle undersøkelsene som blir gjort den første timen. Teamet registrerer

følgende varighet for undersøkelsene målt i minutter og sekunder:

7.58 10.15 12.11 15.35 13.16 11.47 7.39 12.51 6.59 8.47

9.13 13.25 11.17 11.38 8.44 14.03 12.22 9.58 10.45 11.26

a Presenter resultatene i en klassedelt frekvenstabell.

b Hvilken klasse har høyest frekvens?

Løsning:
a Vi finner at den korteste varigheten er 6.59 min, og den lengste

varigheten er 15.35 min. Vi deler opp materialet i passende klasser,

lager en frekvenstabell, slik det er vist i margen, og teller opp antallet

i hver klasse.

b Vi ser av tabellen at den høyeste frekvensen er 6, og at det er undersøkelser

som varer i 10–12 minutter, som har høyest frekvens.

Observa-
sjon

Telle-
streker

Frekvens

Ja jjjj jjjj
jjjj jjjj j

21

Nei jjjj jjjj 9

Sum 30

Observasjon (sluttid) Frekvens

½2:00, 2:10i 7

½2:10, 2:20i 22

½2:20, 2:30i 31

Sum 60

Varighet i minutter Frekvens

6, 8i½ 3

8, 10i½ 4

10, 12½ i 6

12, 14½ i 5

14, 16½ i 2
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Oppgaver
3.9
Kast en terning 25 ganger og noter ned antall øyne

for hvert forsøk. Hvis du ikke har terninger, kan du søke

etter «random dice» på nettet. Du kan også prøve

kommandoen =TILFELDIGMELLOM(1;6) i et regneark.

a Oppsummer resultatene dine i en frekvenstabell:

Observasjon Tellekolonne Frekvens

1

2

3

4

5

6

b Hva blir summen av alle frekvensene?

Hvorfor får du nettopp dette tallet?

c Gjør frekvenstabellen klassedelt med intervallene

½1, 2�, ½3, 4� og ½5, 6�.

3.10

Robin jobber i en dagligvareforretning i sommerferien

og har notert hvor mange timer hun har arbeidet

hver gang de siste 25 gangene.

Lag en frekvenstabell over dataene:

3 6 6 7 5 6 4 8 4 5 6 4 6 6 7 7 8 6 5 5 4 3 8 7 5

3.11
I en undersøkelse har tjue skoleungdommer som

arbeider på fritiden, oppgitt hvor mange kroner de

tjener i timen.

Lag en klassedelt frekvenstabell over timelønna.

Bruk intervallene ½120, 130i, ½130, 140i, ½140, 150i og
½150, 160i:

135 140 137 141 130 141 150 144 137 120

138 139 143 130 138 131 146 158 140 139

3.12
Silje har gjort en kundeundersøkelse i dagligvare-

butikken og spurt 30 kunder hvor mange ganger de

handler dagligvarer per uke. Hun noterte følgende svar:

4 3 2 5 4 3 3 1 5 4

3 3 1 2 6 4 2 4 3 3

2 3 4 4 1 2 3 2 3 3

a Lag en frekvenstabell over observasjonene.

b Hvor mange ganger er det vanligst å handle

dagligvarer i løpet av en uke, med utgangspunkt

i dette materialet?

3.13  
Sara har spurt folk på skolen om hvor mange

mobiltelefoner de har hatt. Her er svarene hun fikk:

6 8 6 7 9 11 4 5 7 8 8 10 9 10 10

7 5 11 10 9 4 7 9 8 5 6 6 8 9 7

a Sorter resultatene i en frekvenstabell.

b Hvor mange svar fikk Sara totalt?

c Hvor mange mobiltelefoner har disse menneskene

hatt til sammen?
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3.14  
Mikael har en klesbutikk og har registrert hvor mye

hver kunde har handlet for (i kroner) i løpet av en dag:

1135 699 1297 599 1347 2099

549 1048 999 1098 698 249

1248 247 1197 399 99 1597

a Hva er det minste beløpet en kunde handlet for

denne dagen?

b Hva er det høyeste beløpet det ble handlet for?

c Lag en klassedelt frekvenstabell over observasjonene.

Bruk klassene 0, 500i½ , 500, 1000½ i, 1000, 1500½ i,
1500, 2000½ iog 2000, 2500½ i.

d Hvilken klasse har høyest frekvens?

Hva betyr dette i praksis?

3.15  
Nedenfor ser du resultatlista etter finalen på

5000 meter i VM i friidrett 2019.

a Sorter resultatene i en klassedelt frekvenstabell.

La hver klasse være på 10 sekunder.

b Hvilket tidsintervall havnet flest deltakere i?

Kilde: Wikipedia

LÆRINGSLOGG 3.2

Hva er en frekvenstabell?

Nevn eksempler på når du kan bruke frekvenstabeller i ditt framtidige yrke.
Ta med eksempler både med og uten klassedeling av frekvenstabellen.
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3.3 Å lage en grafisk presentasjon
Tidligere i kapitlet lærte du å lese grafiske presentasjoner.
Du skal nå lære hvordan du kan lage gode presentasjoner selv.
Noen ganger har vi nokså store datamengder som skal analyseres.
Både i skolesammenheng og i ditt framtidige yrke vil du ha nytte
av å kunne formidle datamateriale på en lettfattelig måte.

DU SKAL KUNNE

� presentere et tallmateriale grafisk med søyle-, sektor- og
linjediagram

� vurdere hvilken presentasjon som fungerer best

UTFORSK SAMMEN

Dere skal kaste to terninger og undersøke resultatet av kastene.

Hvis dere ikke har terninger, kan dere bruke en terning-app på telefonen

eller kommandoen =TILFELDIGMELLOM(1;6) i et regneark.

� Skriv tallene 2 til 12 etter hverandre nederst i et ruteark.

� Kast to terninger, summer øynene og sett kryss i ruta over

tallet du fikk.

� Gjenta dette 25 ganger.

Sammenlikn arket ditt med de andre i klassen.

� Lag en tabell og en grafisk framstilling over det samlede resultatet

i klassen. Hva finner du? Ble du overrasket over resultatet?

Hvorfor / hvorfor ikke?

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

120 KAPITTEL 3 – INNSAMLING OG PRESENTASJON AV DATA



(121,1)

Søylediagram
Et søylediagram egner seg godt til å presentere antallet i hver kategori vi har

undersøkt. Samtidig som antallet går tydelig fram, får vi et visuelt inntrykk av

hvor store kategoriene er i forhold til hverandre.

Bruk søylediagram hvis du har mange ulike kategorier, eller hvis det er viktig

å få fram hvor mange observasjoner det er i hver kategori.

EKSEMPEL 6

Ane har spurt alle i klassen hvor mange søsken de har.

Svarene skrev hun ned på et ark:

0 4 3 5 7 2 0 2 3 1 1 1 0 1 2 3 2 4 2 2 3 3 2 1 1 0 0 1 1

Hjelp Ane med å lage et søylediagram over disse observasjonene.

Lage et søylediagram:

Løsning:
Vi begynner med å lage en frekvenstabell i et regneark.

Tell opp hvor mange ganger Ane har skrevet 0, 1, 2 osv.:

Når vi skal lage et søylediagram, markerer vi kolonnen med frekvensen og velger

«Sett inn søylediagram». Noen program bruker begrepet stolpediagram.
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For at den vannrette aksen skal vise riktige verdier, høyreklikker du på aksen og

velger «Merk data».

Trykk «Rediger» og merk rutene som viser antall søsken:

Du kan nå klikke på -tegnet utenfor diagrammet, slik at du får lagt til

og endret aksetitlene. Du bør også klikke på overskriften og endre den til

noe som passer bedre.
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Etter at du har endret overskrift, aksetitler og farger, kan søylediagrammet

se slik ut:

1 2 3 50 6 74

9
8
7
6
5
4
3
2
1

FR
EK

VE
N

S

ANTALL SØSKEN

Antall søsken i klassen

Sektordiagram
Et sektordiagram egner seg godt når størrelsesforholdet mellom kategoriene er

mer interessant enn antallet i hver kategori. Bruk ikke sektordiagram når det er

for mange kategorier. Det gjør det vanskelig å se forskjell på de ulike sektorene.

EKSEMPEL 7

Jovan har bedt elevene i klassen velge sitt favorittpålegg fra en liste.

Resultatet er vist i margen. Favorittpålegg i klassen
Hvitost: 4
Makrell i tomat: 2
Sjokoladepålegg: 3
Skinke: 6

a Hvor mange har Jovan spurt?

b Hvor stor andel av de spurte liker sjokoladepålegg best?

c Lag et sektordiagram som viser resultatet fra undersøkelsen.

Løsning:
a Han har spurt 4þ 2þ 3þ 6 ¼ 15 elever. Lage et

sektordiagram:
b Vi ser at 3 av 15 liker sjokoladepålegg best.

3
15
¼ 3 : 3

15 : 3
¼ 1

5

Altså er det
1
5
eller 20 % av elevene som liker sjokoladepålegg best.

I et sektordiagram vil
1
5
av sirkelen representere elever som liker

sjokoladepålegg.
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c Vi skriver inn tabellen i et regneark, markerer hele tabellen og velger

«Sett inn sektordiagram». Overskrift og farger endrer vi på samme måte som

for søylediagrammet. Ved å klikke på -tegnet har vi mulighet til å

vise dataetiketter for å få fram hvor mange prosent av helheten hver

sektor utgjør:

Tenk gjennom!

På diagrammet ser du at
1
5
av sirkelen er farget grått. Hvor mange grader

utgjør
1
5
av en sirkel? Hvordan kunne du ha regnet ut størrelsen

på de andre delene av sirkelen?

Linjediagram
Et linjediagram egner seg godt til å vise data som varierer over tid.

Den vannrette aksen viser da tiden, og den loddrette aksen viser

observasjonene. Linja eller kurven viser sammenhengen mellom

observasjonene og tiden som har gått.

Bruk linjediagram hvis du har mange observasjoner og rekkefølgen på

observasjonene er viktig.
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EKSEMPEL 8

Håkon har skrevet ned omtrentlig rekkevidde på elbilen sin i antall mil

hver måned gjennom et år. Tallene har han notert i en tabell.

Hjelp Håkon med å presentere tabellen i et linjediagram.

Løsning:
Skriv tallene inn i et regneark, merk kolonnen med rekkevidde og velg

«Sett inn linjediagram»:

Lage et linjediagram:

For at den vannrette aksen skal vise månedsnavnene, høyreklikker du

på aksen og velger «Merk data». Følg fremgangsmåten fra eksempel 6. Du kan

klikke på -tegnet utenfor diagrammet for å få lagt til og endret aksetitlene.

Vurder til slutt om tittelen bør endres.

Ja
nu

ar

Fe
brua

r
Mars April Mai

Ju
ni Ju

li

Aug
us

t

Sep
tem

ber

Okto
ber

Nove
mber

Des
em

ber

40
35
30
25
20
15
10
5
0

M
il

Rekkevidde for elbilen til Håkon

Måned Rekkevidde (mil)

januar 23
februar 22
mars 25
april 27
mai 30
juni 35
juli 36
august 30
september 28
oktober 27
november 25
desember 24
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Tilpasning av akser
En grafisk framstilling skal være så objektiv som mulig. Vi har tidligere sett at

kutting av akser kan brukes for å påvirke leseren. Kutting av akser kan likevel

være et fornuftig grep i en del datamateriale for å få fram variasjoner.

Linjediagrammene nedenfor viser kroppstemperaturen til en pasient i samme

uke, med og uten tilpasning av aksene:

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn

40,5
40

39,5
39

38,5
38

37,5
37

36,5
36

35,5
Man

Temperatur (°C) Temperatur (°C)

Tir Ons Tor Fre Lør Søn

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

For kroppstemperaturer er det bare aktuelt med temperaturer mellom

35 �C og 42 �C. Ved å kutte den loddrette aksen gjør vi det lettere å lese av

temperaturvariasjonene.

EKSEMPEL 9

Ta utgangspunkt i målingene til Håkon i eksempel 8.

Lag et linjediagram der du kutter den loddrette aksen ved 20 mil.

Løsning:
Etter at vi har laget linjediagrammet, høyreklikker vi på den loddrette aksen og

velger «Formater akse». Der endrer vi minimumsverdien til 20:
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Oppgaver
3.16
Milica har skrevet ned hvor mange timer i døgnet

hun bruker på ulike aktiviteter på hverdager.

Tallene går fram av tabellen nedenfor.

Lag et sektordiagram over dataene i tabellen:

Aktivitet Antall timer

Søvn 7,5
Undervisningstimer på skolen 4,5
Måltider 1,5
Fysisk aktivitet 0,5
Lekser 1
Være med venner 4
Annet 5

3.17

Formål
med

ferien

Rundtur

Ferie
på landet

Byferie

Aktiv ferie
Besøke venner

og familie

Avslapping

Hurtigruten
Skiferie

Kulturell ferie

2%
12%

8%
26%

19%
28%

15%
26%

41%
42%

11%
25%

25%
19%

35%
19%

21%
10%

Tallene i rødt angir prosentandelene for norske feriereisende
Tallene i blå striper angir prosentandelene for utenlandske feriereisende

Oversikten viser formålene med å feriere i Norge.

a Hva er de tre vanligste ferieformålene for

norske turister?

b Hva er de tre vanligste ferieformålene for

utenlandske turister?

c Lag et søylediagram som viser formålene til

norske turister som ferierer i Norge.

d Lag et sektordiagram som viser formålene til

utenlandske turister som ferierer i Norge.

3.18
Tabellen viser prosentandelen kobber, sink og nikkel

i den norske tikroningen.

Presenter tallene i et sektordiagram:

Metall kobber sink nikkel

Prosentandel 81 10 9

3.19

Nedenfor ser du gjennomsnittlig vindstyrke ved

Kråkenes fyr på Vågsøy den første uka i august 2019

(kilde: yr.no):

Dato Vindstyrke

1.8. 8 m=s
2.8. 15 m=s
3.8. 13 m=s
4.8. 8 m=s
5.8. 6 m=s
6.8. 7 m=s
7.8. 10 m=s

a Lag et linjediagram som viser hvordan vindstyrken

var denne uka.

b Hvor mange dager blåste det liten kuling eller

sterkere (over 10,8 m=s)?
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3.20  
Tabellen viser antall millioner kroner samlet inn til NRKs

TV-aksjon i perioden 2010–2018. Siden prisstigningen

gjør at pengene blir mindre og mindre verdt for

hvert år, er tallene justert til 2017-nivå:

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Samlet inn 209 219 199 224 253 183 231 218 245

Justert til
2017-nivå

236 245 220 242 267 189 230 218 237

a Lag et linjediagram som viser antall millioner

kroner samlet inn justert til 2017-nivå.

b Lag et søylediagram som viser både antall millioner

samlet inn reelt og justert til 2017-nivå.

3.21  
I elbilen til Mathias er det en skala der 100 % er fullt

batteri, og der 0 % viser når spenningen på batteriet er

for lav til at bilen kan kjøre mer. Mathias har registrert

hvor mange prosent det er igjen når temperaturen har

vært rundt 10 �C, og han har kjørt et varierende antall

kilometer. Resultatet går fram av tabellen:

Kilometer Prosent

0 100
25 91
50 83
75 73

100 63
125 55
150 45
175 37

a Lag et diagram som viser sammenhengen mellom

antall kjørte kilometer og antall prosent igjen

på batteriet.

b Hva antyder diagrammet om rekkevidden til elbilen

ved 10 �C?

3.22  
Tabellen viser antall personer sysselsatt i industri og

bergverk i de fem største industrikommunene i Norge:

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Oslo 14 255 14 334 15 126 15 039 15 053 14 576 14 339

Bergen 10 493 10 193 10 188 10 771 10 771 9 633 8 863

Trondheim 6 039 6 166 6 208 6 208 6 564 6 442 6 313

Kristiansand 6 698 6 382 6 530 6 530 6 914 7 388 6 197

Kongsberg 5 589 6 026 6 531 6 531 6 617 6 566 6 063

a Lag et stolpediagram som viser sysselsettingen

i Kongsberg for 2010–2016.

b Lag et linjediagram som viser sysselsettingen i Oslo

for 2010–2016. Vurder om skalaen på den loddrette

aksen bør starte på 0, eller om aksen bør kuttes.

c Lag et sektordiagram som viser fordelingen mellom

disse fem byene i 2016.

LÆRINGSLOGG 3.3

Hvilke grafiske framstillinger har vi?

Nevn noen eksempler der det er naturlig å bruke de ulike grafiske framstillingene
i ditt framtidige yrke.

Hva kan vi oppnå med å kutte aksene?
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3.4 Sentralmål
Så langt har vi framstilt datamaterialet grafisk. Nå skal vi se hvordan
beregninger av tallstørrelser kan si noe om datamaterialet.
Trine skal bestille skolebrød til kaféen sin. I gjennomsnitt har det
gått 43 skolebrød per dag de siste to ukene. Hvordan kan hun
bruke gjennomsnittet til å gjøre bestilling for neste dag?

DU SKAL KUNNE

� regne ut sentralmålene gjennomsnitt, typetall og median

� tolke og bruke sentralmålene på praktiske problemstillinger

UTFORSK SAMMEN

Lag en undersøkelse der dere spør andre elever hvor langt unna skolen de bor,

hvor lang tid de bruker til skolen, og hvilket framkomstmiddel de bruker.

Se over svarene dere har fått, og prøv å finne ut hva de vanligste svarene er.

Hvilke vurderinger gjør dere for å finne ut det?

Sentralmål

Gjennomsnitt, median

og typetall:

Når vi arbeider med et stort datamateriale, makter vi ikke å holde alle

observasjonene i hodet. Det lønner seg derfor ofte å regne ut sentralmål.

De gir informasjon om hvilken verdi observasjonene ligger rundt, og hva som

er de vanligste verdiene blant dataene. Gjennomsnitt, median og typetall er de

tre mest brukte sentralmålene i statistikk.

Karakterene til Kristoffer er 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 4, 2.

Vi har flere metoder for å vise hva det vanligste resultatet til Kristoffer er.

I dette delkapitlet skal vi ta for oss gjennomsnitt, median og typetall.

Gjennomsnitt
Kristoffer er opptatt av karakterene sine. For å komme inn på det han ønsker

på Vg2, må han ha et snitt på 3,4. Men hva er egentlig gjennomsnitt?

Hva forteller gjennomsnittet om karakterene? Har han gode nok karakterer?

Gjennomsnittet finner vi ved å legge sammen alle observasjonene

og dele summen på antall observasjoner.
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I Kristoffers tilfelle er det karakterene som er observasjonene:

Gjennomsnittskarakteren:
3þ 3þ 4þ 2þ 3þ 3þ 4þ 4þ 2

9
¼ 28

9
¼ 3,11

Dette kan vi også bruke regnearket til. Skriv inn observasjonene i hver sin celle

og bruk funksjonen =GJENNOMSNITT(). Marker området med karakterene:

Han har altså ikke gode nok karakterer i dag. Hvordan må de endres for at

han skal få et godt nok karaktersnitt?

Summen av karakterene til Kristoffer er nå 28 poeng. Hvis gjennomsnittet

skal komme over 3,4, må summen av karakterene være over 3,4 � 9 ¼ 30,6.

Skal han oppnå mer enn 3,4 i snitt, må han altså gå opp én karakter i tre fag.

Tenk gjennom!
Er det andre måter Kristoffer kan øke gjennomsnittet på?

Median

Medianen er den midterste verdien når observasjonene er sortert

i stigende rekkefølge.

Dersom vi har et odde antall observasjoner, er medianen lik tallet i midten.

Hvis antall observasjoner er et partall, er medianen lik gjennomsnittet av de

to tallene i midten.

Vi sorterer karakterene til Kristoffer i stigende rekkefølge: 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4,

og finner karakteren i midten:

2 2 3 3 3 3 4 4 4

Mediankarakteren til Kristoffer er 3.

I et regneark bruker vi funksjonen =MEDIAN(). Marker området

med karakterene:
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Typetall

Typetallet er den observasjonen som forekommer flest ganger.

Typetallet er den typiske verdien for datamaterialet. Har vi presentert data-

materialet i et søylediagram, vil typetallet være den høyeste søylen.

I et sektordiagram vil typetallet være den største sektoren. I Kristoffers tilfelle

ser vi at typetallet er karakteren 3. Det betyr at Kristoffer fikk flest treere.

2 2 3 3 3 3 4 4 4

I et regneark bruker vi funksjonen =MODUS.SNGL(). =MODUS.SNGL() finner

kun ett typetall. Hvis det er flere typetall kan vi bruke =MODUS.MULT().

Marker området med karakterene:

Om sentralmålene
Vi ser at de ulike sentralmålene ligger temmelig nær hverandre. En klasse-

kamerat med to seksere, en firer og seks toere har samme snittkarakter som

Kristoffer, men medianen og typetallet ville blitt lavere:

Det kan derfor være greit å finne flere sentralmål enn gjennomsnittet før vi

konkluderer med hvilken tallverdi som best representerer datamaterialet.

Hvis de tre sentralmålene blir svært ulike, må vi vurdere hvilket sentralmål

som best beskriver situasjonen.

Hvis vi har mange observasjoner og noen få skiller seg ut, kan gjennomsnittet

gi et skjevt inntrykk av hva som er vanlig. Da er det bedre å finne medianen

for å si noe om den vanligste verdien.
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EKSEMPEL 10

En «food-truck» selger hamburgere på fredager og lørdager. I mai var salget

45, 59, 51, 52, 210, 45, 58, 39 og 45 hamburgere. 17. mai var det mange

mennesker i byen, og det var den dagen det ble solgt 210 hamburgere.

Finn ut hvilket sentralmål som best gir et bilde av hva som er et vanlig

daglig salg.

Løsning:

Gjennomsnitt:
45þ 59þ 51þ 52þ 210þ 45þ 58þ 39þ 45

9
¼ 604

9
¼ 67,1

Gjennomsnittet er 67,1 hamburgere.

Median: 39, 45, 45, 45, 51 , 52, 58, 59, 210

51 hamburgere er den midterste observasjonen.

Typetall: Tre dager er salget på 45 hamburgere, så det er den vanligste

observasjonen.

I dette tilfellet er det kanskje medianen som gir best bilde av det som er vanlig

salg. Salget på 17. mai var med på å dra gjennomsnittet høyt over det som er

vanlig. Når eieren av «food-trucken» skal kjøpe inn råvarer til neste måned,

vet hun at salget 17. mai gjorde gjennomsnittet høyere enn normalt.
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Oppgaver

3.23
Mona har et blomsterbed med tolv solsikker og

har notert høydene på dem (i meter):

2,43 1,97 2,05 2,28

1,88 1,99 2,05 1,88

1,98 2,07 2,10 2,15

a Regn ut gjennomsnittet.

b Hva er medianen?

c Hvor høy er den høyeste solsikken?

3.24
Elise har skrevet ned resultatet fra kiosksalget for

fotballaget under hjemmekampene denne sesongen.

Resultatet var (i kroner):

850 975 1230 745

530 870 1050 450

660 785 980 420

a Hva ble resultatet den dagen salget gav

best uttelling?

b Regn ut gjennomsnittet.

c Hva er medianen?

3.25

Jakob driver med leirdueskyting og har hatt følgende

antall treff de siste 15 gangene:

65 77 83 41 56 78 61 49

105 77 56 64 77 52 69

a Hva er typetallet?

b Hva er gjennomsnittet?

c Hva er gjennomsnittet hvis vi ikke regner med

høyeste og laveste resultat?
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3.26  

Juliana jobber i et busselskap som blant annet tilbyr

ekspressbuss mellom to byer. Hun ønsker å få oversikt

over hvor stort belegget er (passasjerer per buss),

og samler inn tallene nedenfor for en bestemt uke:

Klokkeslett M T O T F L S

6:30 25 21 24 20 18 10 �Þ

12:20 12 11 8 15 8 13 9

16:15 20 25 24 26 30 10 22

18:30 15 21 20 19 11 12 21

*Þ På dette tidspunktet går det ikke buss på strekningen.

a Studer tallene ovenfor. Hvilken informasjon får

dere ved å se på tallene? Diskuter.

b Finn gjennomsnittsbelegget denne uka.

c Hva er gjennomsnittsbelegget mandag til fredag

for avgangen kl. 6.30?

d Hva er gjennomsnittsbelegget mandag til fredag

for avgangen kl. 12.20?

e Sammenlikn gjennomsnittstallene i b, c og d og

gi en praktisk tolkning av resultatet.

3.27  
Tor Henrik trener taekwondo og har notert

treningstidene de første 14 dagene i oktober.

Notatene går fram av tabellen:

Dato Fra Til

1:10 17:00 17:45

2:10 18:00 19:30

3:10 � �
4:10 18:00 19:00

5:10 17:00 17:30

6:10 17:30 19:15

7:10 � �
8:10 17:00 17:50

9:10 18:00 19:45

10:10 � �
11:10 18:00 19:20

12:10 17:00 17:30

13:10 17:30 19:15

14:10 � �

a Hvor mange minutter har Tor Henrik trent

i gjennomsnitt hver dag?

b Hvor mange timer vil han ende opp med å

trene på seks uker dersom han trener like mye

de neste 28 dagene?

LÆRINGSLOGG 3.4

Hva er et sentralmål? Hvorfor trenger vi ulike sentralmål?

Hvilke tanker gjør du deg når medianen, gjennomsnittet og typetallet
for et datamateriale er svært forskjellige?
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3.5 Spredningsmål
En dag kjøper Anton en sekspakning med kroneis. Han betaler
29,90 kr for isen. Han undersøker prisen på fem andre utsalgssteder
og finner at gjennomsnittsprisen for en sekspakning er 31,59 kr.
Selv om Anton betalte mindre enn gjennomsnittsprisen, er han
likevel ikke fornøyd med kjøpet sitt. Prisene varierte nemlig fra 19,90 kr
til 39,90 kr. Hvorfor er det ikke alltid nok å sammenlikne med
gjennomsnittet når du skal vurdere om du har gjort et godt kjøp?

DU SKAL KUNNE

� regne ut spredningsmålene variasjonsbredde og standardavvik

� tolke og bruke spredningsmålene på praktiske problemstillinger

UTFORSK SAMMEN

En hotellkjede undersøker hvor tilfredse gjestene er med resepsjonen.

Gjestene rangerer tilfredsheten i tall fra 1 til 6, der 1 er minst fornøyd,

og 6 er mest fornøyd. For to hoteller blir resultatet en dag slik:

Hotell Sjøsiden
4 4 5 4 4 5 4 4 4 4
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4

Hotell Fjellsjø
1 6 6 3 3 4 2 6 6 4
4 5 5 3 6 6 4 4 1 1

a Studer vurderingene og diskuter dem. Hva kan dere si om

vurderingene av de to resepsjonene ut fra dette datamaterialet?

b Regn ut gjennomsnittet for hvert av de to datasettene.

Hva ser dere?

c Lag en frekvenstabell og et søylediagram for hånd for hvert hotell.

Hva ser dere?

d Hva er likt, og hva er ulikt i datamaterialet for de to hotellene?

e Tenk dere at dere skal rapportere resultatet til eieren av hotellene.

Lag en kort uttalelse, der dere oppsummerer resultatet fra kunde-

undersøkelsen. Hvordan kan dere best presentere likheter og

ulikheter uten at eieren må sette seg inn i selve datamaterialet?

Legg fram uttalelsen deres for klassen til slutt.
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Mens sentralmålet sier noe om hva som er mest vanlig, forteller et spredningsmål

noe om hvor spredt verdiene i datamaterialet ligger. I «Utforsk sammen»

så vi at Hotell Sjøsiden hadde jevne vurderinger, mens variasjonen var stor

i vurderingene av Hotell Fjellsjø. Nå skal vi tallfeste denne variasjonen ved

hjelp av de to spredningsmålene variasjonsbredde og standardavvik.

Variasjonsbredde
Det enkleste spredningsmålet er variasjonsbredden.

Variasjonsbredden er avstanden mellom den høyeste og den

laveste observasjonen.

Kristoffer har karakterene 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 4, 2 på vitnemålet sitt.

En klassekamerat har karakterene 6, 6, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2.

I Kristoffers tilfelle er variasjonsbredden 4� 2 ¼ 2 karakterer.

Variasjonsbredden til klassekameraten er 6� 2 ¼ 4 karakterer.

I regnearket bruker vi funksjonen =STØRST() eller =MAKSA() og =MIN():

Det kan være fint å bruke sorteringsfunksjonen i regnearket for å sortere

verdiene i stigende rekkefølge. Da får vi bedre oversikt over variasjons-

bredden i datamaterialet.

For å sortere verdiene, merker du tallene, velger fanen «Data» og bruker ett av

sorteringsverktøyene.

EKSEMPEL 11

Stian undersøker bensinprisen på 95 blyfri hver dag over en hel uke.

Han registrerer følgende priser:

Mandag: 13,50 kr=L Fredag: 15,32 kr=L

Tirsdag: 15,65 kr=L Lørdag: 15,51 kr=L

Onsdag: 15,21 kr=L Søndag: 13,13 kr=L

Torsdag: 14,62 kr=L

a Hva er variasjonsbredden?

b Bensintanken til Stian rommer 65 L. Hvor mye sparer han på å fylle

tanken når bensinen er billigst, sammenliknet med når den er dyrest,

dersom tanken er tom?

c Hvor mange prosent sparer han på å fylle full tank på tidspunktet

med lavest pris, sammenliknet med når prisen er høyest?
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Løsning:
a Høyeste pris på bensinen er 15,65 kr=L, og laveste pris er 13,13 kr=L:

15,65 kr=L� 13,13 kr=L ¼ 2,52 kr=L

Variasjonsbredden er 2,52 kr=L.

b Forskjellen mellom laveste og høyeste pris er 2,52 kr=L.

Siden han trenger 65 L, sparer han
65 L � 2,52 kr=L ¼ 163,80 kr

Stian sparer 163,80 kr når han fyller full tank.

c Prisen på full tank når prisen er høyest:

65 L � 15,65 kr=L ¼ 1017,25 kr

163,80
1017,25

� 100 % � 16,1 %

Stian sparer 16,1 % på å fylle når det er billigst, sammenliknet med når det er dyrest.

Tenk gjennom!
Prøv å regne ut innsparingen per liter i prosent ved å fylle når prisen er

lavest, sammenliknet med når den er høyest. Hva ser du? Hvorfor er det slik?

Standardavvik
Standardavviket er et spredningsmål som det er vanlig og nyttig å bruke

i arbeidslivet, men som det er tidkrevende å regne ut. Vi skal kort vise

hvordan vi regner ut standardavviket, men legger etterpå mest vekt på

å finne standardavviket ved hjelp av regneark og kunne tolke og bruke det

i praktiske sammenhenger.

Standardavviket gir oss observasjonenes gjennomsnittlige avvik fra gjennomsnittet.

Standardavviket er definert som

s ¼
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
ðx1 � �XÞ2 þ ðx2 � �XÞ2 þ . . .þ ðxn � �XÞ2

n

s

der �X er gjennomsnittet, x1 er observasjon nummer 1 osv.,

og n er antall observasjoner i datamaterialet.

Tenk gjennom!
Studer formelen. Hvorfor kan vi si at standardavviket slik det er definert,

er gjennomsnittlig avvik fra gjennomsnittet?
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Edward jobber som bilselger. Han registrerer følgende antall solgte biler

per dag i løpet av første uke i juni:

1 1 2 0 2 9

Vi ser at det er nokså stor spredning i materialet. Den siste dagen solgte han

ni biler, som er vesentlig mer enn salget de andre dagene.

For å regne ut standardavviket begynner vi med å regne ut gjennomsnittlig

antall solgte biler per dag denne uka:

�X ¼ 1þ 1þ 2þ 0þ 2þ 9
6

¼ 15
6
¼ 2,5

Vi finner så standardavviket:

s ¼
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
ð1� 2,5Þ2 þ ð1� 2,5Þ2 þ ð2� 2,5Þ2 þ ð0� 2,5Þ2 þ ð2� 2,5Þ2 þ ð9� 2,5Þ2

6

s

¼
ffiffiffiffiffiffiffiffiffi
53,5
6

r
� 3,0

Standardavviket er 3. Det gjennomsnittlige salget per dag er �X ¼ 2,5 biler,

og standardavviket sier at observasjonene i gjennomsnitt avviker med

tre biler fra �X ¼ 2,5.

Andre uke i juni registrerer Edward jevnere salgstall:

1 2 0 1 1 3

Vi regner nå ut gjennomsnittet og standardavviket for denne uka i et regneark.

Vi skriver inn observasjonene i hver sin celle og bruker funksjonen

=GJENNOMSNITT() til å regne ut gjennomsnittet, og =STDAV.P()

til å regne ut standardavviket for bilsalget denne uka:

Vi får følgende resultat:

Gjennomsnittssalget er nå 1,33 biler per dag, og standardavviket er 0,94

eller nesten 1. Denne uka viser standardavviket mindre variasjon i salget

enn den første uka. Standardavviket sier at observasjonene i gjennomsnitt

avviker med en bil fra �X ¼ 1,33.
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EKSEMPEL 12

Siril jobber i resepsjonen i en svømmehall i helger og ferier.

Hun registrerer antallet gjester hver dag i vinterferien:

a Hvor mange gjester var det i gjennomsnitt per dag?

b Regn ut standardavviket. Hva kan du si om spredningen?

Løsning:
Vi velger her å løse oppgaven ved regning, men du kan også bruke regneark.

a �X ¼ 211þ 237þ 159þ 168þ 179þ 181þ 165þ 220þ 217
9

¼ 1737
9
¼ 193

I gjennomsnitt var det 193 gjester per dag.

b s ¼
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
ð211� 193Þ2 þ ð237� 193Þ2 þ ð159� 193Þ2 þ ð168� 193Þ2 þ . . .þ ð217� 193Þ2

9

s

¼
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
6470
9

r
� 26,8

Standardavviket var lik 26,8 eller om lag 27 gjester. I gjennomsnitt avviker

altså antall gjester per dag med 27 fra �X ¼ 193 denne vinterferien.

Regner vi ut hvor stort dette avviket er i prosent fra gjennomsnittet, får vi
27
193
� 100 % ¼ 13,989 . . . % � 14 %

Spredningen er altså ikke så veldig stor.

Tenk gjennom!
Hva vet du om observasjonene i et datamateriale hvis du får opplyst at

standardavviket er null?

Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

211 237 159 168 179 181 165 220 217
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Å tolke og bruke standardavviket

Å tolke standardavvik:
Sammen med gjennomsnittet er standardavviket fint å bruke for å beskrive

egenskaper der søylediagrammet har omtrent samme form som den

blå kurven på figuren nedenfor. En slik kurve kalles en Gauss-kurve.

Gauss-kurve

Mange observasjoner ligger samlet rundt sentrum i datamaterialet, mens det

blir stadig færre på hver av sidene. Kurven kjennetegnes av å ha en topp, at den

er nokså symmetrisk, og at den har «lette haler». Når datamaterialet er fordelt

slik, sier vi at det er tilnærmet normalfordelt.

En klesbutikk registrerer beløpet hver kunde handler for. En dag ble det

registrert 23 handler på kassa. I tabellen er beløpene ordnet i stigende

rekkefølge, slik det er vist i margen.

Gjennomsnittshandelen er �X ¼ 989 kr, og standardavviket s ¼ 287 kr.

Lager vi et søylediagram over handelsbeløpene, ser det slik ut:

Antall handler Kjøpemønster

Beløp i kr

8

7

6

5

4

3

2

1

0
·300–500] ·500–700] ·700–900] ·900–1100] ·1100–1300] ·1300–1500] ·1500–1700]

Vi ser at kurven har en topp, er ganske symmetrisk og har «lette haler».

Den passer dermed godt inn i en Gauss-kurve.

Beløp i kroner

300

549

599

699

749

849

898

898

899

948

950

998

1029

1047

1099

1099

1149

1149

1199

1287

1349

1399

1599
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Hvor mange av beløpene ligger innenfor ett standardavvik fra gjennomsnittet?

Hvor mange ligger innenfor to standardavvik fra gjennomsnittet?

Intervall �X � s, �X þ sh i ¼ 702, 1276h i �X � 2s, �X þ 2sh i ¼ 415, 1563h i

Antall beløp i intervallet 15 21

Prosentandel i intervallet 65,2 % 91,3 %

Tabellen viser at de fleste observasjonene, 15 av 23 eller 65,2 %, ligger

innenfor ett standardavvik fra gjennomsnittet. Dermed kan vi si at det

er standard (eller «normalt») å handle for mellom 702 kr og 1276 kr.

Standardavviket kan altså hjelpe oss til å tallfeste hva som er mest vanlig.

Videre ser vi at nesten alle observasjonene, 21 av 23 eller 91,3 %, ligger

innenfor to standardavvik fra gjennomsnittet. Utenfor to standardavvik

har vi bare to observasjoner. Dermed kan vi si at det denne dagen var

unormalt å handle utenfor to standardavvik, altså for under 415 kr eller

for mer enn 1563 kr.

Antall handler Kjøpemønster

X‒ = 989 kr

702 kr

415 kr

1276 kr

–2s

–1s +1s

+2s

1563 kr

Beløp i kr

8

7

6

5

4

3

2

1

0
·300–500] ·500–700] ·700–900] ·900–1100] ·1100–1300] ·1300–1500] ·1500–1700]
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I eksemplet med klesbutikken hadde vi bare et lite antall observasjoner.

Handelsbedrifter som samler inn data over for eksempel en måned eller et år,

får bedre grunnlag til å tallfeste gjennomsnittshandel og standardavvik.

Standardavviket gir da informasjon om spredningen i materialet. Hvis data-

materialet omtrent har form som en Gauss-kurve, kan gjennomsnittet og

standardavviket brukes til å si hva det er vanligst å handle for i ulike butikker.

For en standard normalfordeling ligger 68 % av observasjonene innenfor ett

standardavvik fra gjennomsnittet, og 95 % av observasjonene innenfor to

standardavvik fra gjennomsnittet:

X‒–2s –1s +1s

68 %

34 %

13,5 %

2,5 % 2,5 %

13,5 %

34 %

95 %

+2s x

y

Når man har informasjon om hvilke beløp det er vanligst å handle for,

og kanskje også om hvor mange kunder som vanligvis besøker butikken,

er dette en hjelp for å sette opp budsjett. I et budsjett angir man hvor mye

man forventer å tjene og anslår hvor mye man kan ha råd til av utgifter

i en periode.
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Oppgaver

3.28
Nedenfor viser vi karakterfordelingen på vitnemålene

til Fatima og Marie:

0
2

4

6

8

10

12

14

321 4 5 6

Frekvens

Karakter

Karakterfordeling på vitnemålet

Fatima

Marie

a Hvilken informasjon kan dere lese ut av karakterene

til Fatima og Marie? Hva er det som skiller karakter-

fordelingen til Fatima fra karakterfordelingen

til Marie?

b Regn ut gjennomsnittskarakteren til Fatima og

gjennomsnittskarakteren til Marie.

c Hva er variasjonsbredden i karakterene til Fatima

og i karakterene til Marie?

3.29

Joachim jobber i telefonsenteret til et reisebyrå.

Etter hver telefonsamtale sendes det ut en SMS

til kundene, der de kan svare på hvor fornøyde de

er med informasjonen de fikk. Kundene rangerer

tilfredsheten fra 1 til 6, der 1 er minst fornøyd,

og 6 er mest fornøyd.

En formiddag får Joachim disse vurderingene:

4 5 6 6 5 4 3 5 5

a Regn ut gjennomsnittet. Hva forteller det?

b Hva er variasjonsbredden?

c Regn ut standardavviket.

3.30
En «food-truck» registrerer dagsinntekten (i kroner)

hver lørdag over ti uker:

5943 3589 3976 4578 5040

4231 4227 6326 4076 5654

Bruk et regneark.

a Hva er den gjennomsnittlige dagsinntekten?

b Hva er standardavviket?

c Hva forteller standardavviket deg?
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3.31
En kleskjede har to butikker i samme by. Kjedekontoret

henter inn informasjon om hvor mye hver kunde

handler for over et helt år. Du får følgende informasjon:

I butikk A er gjennomsnittet 1243 kr og

standardavviket 231 kr.

I butikk B er gjennomsnittet 1121 kr og

standardavviket 576 kr

Hva forteller sentralmålet og spredningsmålet deg

om de to butikkene?

3.32  
Runar er reiseguide og gjør en undersøkelse

blant 33 gjester for å kartlegge hvor mange

severdigheter de har besøkt under oppholdet.

Svarene fordeler seg slik:

Antall severdigheter 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Frekvens 2 5 7 9 5 2 2 0 1

a Hva er typetallet? Hva forteller det deg?

b Hvor mange severdigheter besøkte gjestene

i gjennomsnitt?

c Hva er standardavviket? Hva forteller det deg?

3.33
En kafé har det siste året hatt en gjennomsnittlig

dagsinntekt på 15 523 kr. Standardavviket i dags-

inntekten er 2157 kr.

a Dagsinntekten viser seg å være omtrent

normalfordelt. Hva innebærer det?

b Regn ut �X � s og �X þ s.

Hva uttrykker disse tallene?

c En dag har kafeen en dagsinntekt på 14 211 kr.

Hva kan dere si om denne dagsinntekten ut fra

beregningen dere gjorde i b?

d En annen dag har kafeen en dagsinntekt på

19 837 kr. Hvor mange standardavvik ligger

denne observasjonen fra gjennomsnittet?

Hva kan dere si om dagsinntekten denne dagen?

LÆRINGSLOGG 3.5

Hvilke spredningsmål har vi?

Hvilken informasjon gir spredningsmålene som sentralmålene ikke gir?

Lag et praktisk eksempel fra yrket ditt eller hverdagen din, der det kan være nyttig
å regne ut spredningsmål. Vis hvordan du kan regne ut to ulike spredningsmål i eksemplet ditt.
Gi en praktisk tolkning av spredningsmålene.
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HVA HAR JEG LÆRT?

Gå sammen i par og lag en liste eller et tankekart over

de viktigste matematiske ideene og metodene dere har

lært i kapitlet. Prøv også å få med stikkord om hva

ideene og metodene kan brukes til – i dagliglivet eller

i ditt framtidige yrke. Del ideene med resten av klassen.

Som hjelp til å komme i gang kan dere lese

læringsloggene 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 og 3.5 og se over

«regelboksene» i kapitlet.

Stemmer påstandene?

Avgjør om påstandene nedenfor stemmer.

Sørg for at du kan forklare hvorfor de stemmer

eller ikke.

1 Gjennomsnittet forteller oss alltid hva som er

mest vanlig.

2 Hvis aksene er kuttet, er det fordi den som har

laget diagrammet, ønsker å lure oss.

3 Den høyeste søylen på et søylediagram

viser gjennomsnittet.

4 En sektor på 270� svarer til 75 %.

5 Typetallet forteller oss hva den vanligste

observasjonen er.

6 Variasjonsbredden i karakterene til en elev

kan være 8.

7 Gjennomsnittsverdien til en million terningkast

blir 3,5.

Salgsprosjekt

Å drive en isbar

Dersom dere arbeidet med salgsprosjektet i kapittel 2,
fant dere kanskje ut at dere har plass til 16 bokser med is
i isdisken. Hvilke smaker skal dere tilby? Bør dere ha flere
bokser av de mest populære istypene i disken?

1 Søk på Internett hos ulike leverandører og
finn ulike istyper, både fløteis og sorbé.
Lag en liste med 16 ulike istyper.

2 Lag en spørreundersøkelse enten på papir eller
digitalt, der dere ber deltakerne krysse av på
tre smaker de kunne tenke seg.

3 Gjennomfør undersøkelsen på minst tjue personer.

4 Lag en frekvenstabell som viser hvor mange kryss
hver istype har fått totalt. Framstill resultatene på
et søylediagram.

5 Hvilke istyper er de mest populære?
Hvilke smaker vil du ha i isdisken din ut fra
informasjonen du nå har? Er det noen smaker du
bør ha flere bokser av?
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3.34

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

Måned

Pris (kroner)

20
19

-0
7-

01

20
19

-0
8-

01

20
19

-0
9-

01

20
19

-1
0-

01

20
19

-1
1-

01

20
19

-1
2-

01

20
20

-0
1-

01

20
20

-0
2-

01

20
20

-0
3-

01

20
20

-0
4-

01

20
20

-0
5-

01

20
20

-0
6-

01

20
20

-0
7-

01

(Kilde: prisjakt.no)

Kurven ovenfor viser prisutviklingen på

spillet FIFA20.

a Hva var høyeste pris for dette spillet?

b Hva var laveste pris for spillet?

c Vi ser at prisen falt nokså mye rundt 1. desember.

Om lag hvor stort var prisfallet i kroner?

3.35
Frøya spurte alle i klassen sin hvor høye de er.

Resultatet er vist nedenfor, der Frøyas høyde også

er med:

163 174 188 190 160 179 167 170 173 181

159 162 161 180 178 172 164 181 165 167

a Hvor mange elever går det i klassen til Frøya?

b Sorter observasjonene i en klassedelt frekvenstabell.

La hver klasse utgjøre 10 cm.

c I hvilket intervall er det flest elever?

d Hva er gjennomsnittshøyden til elevene?

e I hvilket intervall ligger medianhøyden

til elevene?

f Hva er variasjonsbredden i datamaterialet?

3.36
Diagrammet viser hva innbyggerne i Rauma kommune

arbeider med:

1500

1000

500

Antall innbyggere

Jordbruk, skogbruk og fiske
Sekundærnæringer
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finans-, 
forretnings- og eiendomstjenester
Offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring
Undervisning
Helse- og sosialtjenester
Personlig tjenesteyting

A
B
C

D
E
F
G

A B C D E F G
Rauma

a Hva kaller vi et slikt diagram?

b Hva jobber de fleste innbyggerne i Rauma med?

c Hvor mange av innbyggerne arbeider med

jordbruk, skogbruk og fiske?

d Anslå hvor mange innbyggere i Rauma som er

i arbeid.
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3.37
Tabellen viser næringsinnholdet i 100 g makrell

i tomat:

Vann 60 g
Fett 20 g
Karbohydrater 4 g
Protein 12 g
Fiber, salt og vitaminer 4 g

a Lag et stolpediagram som illustrerer dette

næringsinnholdet.

Fettsyrene i 100 g makrell fordeler seg slik:

Mettede fettsyrer 4 g
Enumettede fettsyrer 10 g
Flerumettede fettsyrer 6 g

b Lag et sektordiagram som illustrerer

disse andelene.

c Hvor mange grader av sirkelen utgjør

enumettede fettsyrer?

d Hvor mange grader av sirkelen utgjør de to

andre sektorene?

3.38

Elida har sommerjobb på et lite hotell som har 12 rom.

Hun registrerer antall utleide rom i juli:

7 8 8 8 9 11 11 5 7 9 7

8 12 11 4 6 7 9 9 11 10

7 8 8 8 9 12 12 8 9 9

a Lag en frekvenstabell for målingene.

b Hvor mange utleide rom har hotellet

i gjennomsnitt i juli?

c Hva er typetallet? Hva forteller det deg?

d Hva er variasjonsbredden?

e Finn standardavviket med et digitalt hjelpemiddel.

3.39
Tabellen nederst på siden viser prisene for ferjeturer

langs kystriksveien (2017). Prisene er inkludert sjåføren.

a Hvor mye koster det fra Forvik til Tjøtta når du

kjører en bil mindre enn 6 m?

b Hvor mye koster en ferjetur fra Levang til Nesna

med motorsykkel?

c Hvor mye koster en ferjetur fra Kilboghamn til

Jektvik med bil og campingvogn over 10 m,

en ekstra voksen og tre barn?

Sone Ferje Bil < 6 m 6,01–7 m 7,01–8 m 8,01–10 m 10,01–12 m 12,01–14 m 14,01–17 m Bil +

campingvogn

< 10 m

Bil +

campingvogn

> 10 m

Voksen Barn Motorsykkel

m/sjåfør

10 Lund – Hofles 140 341 400 510 597 695 825 280 420 49 25 84

6 Holm – Vennesund 132 324 378 489 576 663 793 264 396 46 23 80

5 Horn – Andalsvåg 117 285 335 434 521 608 728 234 351 43 22 74

16 Forvik – Tjøtta 220 532 619 771 880 999 1140 440 660 70 35 117

8 Levang – Nesna 148 361 421 532 630 728 858 296 444 51 26 86

19 Kilboghamn – Jektvik 251 608 706 869 988 1119 1271 502 753 78 39 130

3 Ågskaret – Forøy 101 248 291 384 467 543 663 202 303 39 20 66
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Aktiviteter

Tilbake til start

3.1 Bakeriutsalg og brødbestilling

I introduksjonen til dette kapitlet viste vi til et brødutsalg.

Butikksjefen skulle overvåke salget av brød på lørdager

og bruke de registrerte salgstallene til å gjøre fram-

tidige bestillinger.

Vi ser nå bare på typen havrebrød. Butikksjefen har

registrert følgende antall solgte havrebrød de siste

tjue ukedagene:

11 12 12 15 14 13 15 11 8 13

10 15 13 15 11 17 17 14 13 12

Del 1

Lag en grafisk framstilling av datamaterialet for

å gi et visuelt bilde av hvordan dataene fordeler seg.

Vurder hvilken type grafisk framstilling som passer best

i dette tilfellet.

Del 2

De siste tjue dagene har butikken tatt inn tjue havre-

brød hver lørdag. De har altså hatt et overskudd av

brød hver lørdag. Gjør beregninger på salgstallene og

presenter ulike sentralmål og spredningsmål for dem.

Forklar hvilken informasjon de ulike målene gir deg

i denne praktiske sammenhengen.

Del 3

Vurder om salgssjefen bør fortsette å ta inn tjue brød.

Gi eventuelt råd om et annet passende antall.

Begrunn svaret ditt.

3.2 Handlebeløp i skolekantina

Besøk skolekantina og registrer hvor mye hver elev

handler for i lunsjen. Registrer flest mulig kjøp.

a Del inn i fornuftige klasser og lag en klassedelt

frekvenstabell for observasjonene.

b Lag et søylediagram ut fra observasjonene.

Hvordan fordeler de seg? Gir søylediagrammet

inntrykk av høy eller lav spredning?

c Regn ut gjennomsnitt og standardavvik for

observasjonene ved hjelp av regneark.

Avgjør hvor mye det er vanligst å handle for

i lunsjen ut fra disse tallene.

3.3 Prisutvikling

Bruk ulike prisovervåkingstjenester på Internett

(for eksempel prisjakt.no). Der finner du kurve-

diagrammer for prisutviklingen for ulike varer.

Søk opp prisutviklingen for eksempel på telefonen din.

Når var prisen lavest og høyest?

Hvor mye har prisen endret seg siden du

kjøpte telefonen?
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3.4 Prisforskjeller

Bestem deg for fem eller flere varer som du finner

i dagligvarehandelen, og som du vanligvis bruker.

Undersøk prisene på varene i fem ulike butikker

i nærområdet ditt. Finnes det ikke så mange butikker

i nærheten, kan du bruke Internett og finne prisene

hos dagligvarekjeder som tilbyr hjemlevering.

a Hva blir laveste og høyeste pris for handlekurven

din i de ulike butikkene? Hvor mye kan du spare

på å handle der det er lavest pris, sammenliknet

med der prisen er høyest?

b Hva blir gjennomsnittsprisen for handlekurven din?

c Hva blir standardavviket, og hva forteller det

i denne sammenhengen?

3.5 Gjennomsnitt

Lag et program som regner ut gjennomsnittet av

tall som brukeren taster inn.

Utvid programmet til å finne typetall, median og

variasjonsbredden til de samme tallene.

3.6 Terningkast

Lag et program som simulerer terningkast med to

terninger. Programmet skal spørre brukeren om

hvor mange kast som skal simuleres og returnere

en liste med summen av de ulike kastene.

3.7 Reisemål

Gå inn på ssb.no og «Reiseundersøkelsen».

Her finner du blant annet de 30 mest besøkte landene

blant nordmenn som reiser, og hvor mange nordmenn

som årlig reiste til de ulike landene.

Hvilke land reiser nordmenn oftest til?

Lag en grafisk framstilling som viser hvilke reisemål

som er mest populære. Velg selv den framstillingstypen

du mener passer best.

3.8 Vær og klima på reisemålet

Bestem deg for et reisemål. Søk på Internett etter

værdata om reisemålet. Tenk deg at du skal presentere

klimaet for reisemålet på en nettside for reisebyrået

du jobber i. Lag en presentasjon som kan legges ut på

en side tilknyttet reisemålet. Ta med tekst, bilder og

inkluder grafiske framstillinger som viser blant annet

temperatur, soldager og nedbør for reisemålet ditt.
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Oppgaver

3.1 Å lese tabeller og diagrammer

3.40

Under
50 km/h

50 km/h Mellom 50 km/h
og 60 km/h

Over
60 km/h

90

70

50

30

10

Antall

Diagrammet viser resultatet fra en kveld med

fartsmålinger, der fartsgrensen var 50 km=t.

a Omtrent hvor mange kjørte akkurat på fartsgrensen?

b Omtrent hvor mange kjørte over fartsgrensen?

c Omtrent hvor mange fikk målt farten sin

den kvelden?

3.41
Sektordiagrammet viser inntektene i statsbudsjettet

i 2018 utenom lånetransaksjoner. Totalt var inntektene

1253 milliarder kroner.

Skatt på formue og inntekt
Arbeidsgiveravgift 
og trygdeavgift
Merverdiavgift

Renter og aksjeutbytte
Petroleumsinntekter
Andre inntekter

D
E
F

A
B

C

A

B
C

D

E

F

Kilde: regjeringen.no

a Hvilken inntektskilde var størst?

b Om lag hvor mange kroner utgjorde inntektene av

de to kategoriene «Arbeidsgiveravgift og trygde-

avgift» og «Merverdiavgift» samlet?

c Hvor mange kroner utgjorde inntekten av

«Skatt på formue og inntekt»?

3.42
Tabellen viser antall kilowattimer (kWh) en varmeovn

bruker i løpet av et år hvis den står på i 8 timer eller

i 24 timer:

Antall watt (W) 8 h i døgnet 24 h i døgnet

100 292 876

200 584 1 752

500 1460 4 380

1000 2920 8 760

2000 5840 17 520

a Hvor mange kilowattimer per år bruker en 500 W

varmeovn som står på i 8 timer av døgnet?

b Vil en 500 W varmeovn som står på hele døgnet,

bruke mer eller mindre energi enn en 2000 W

varmeovn som står på i 8 timer av døgnet?

c Hvor mye koster det å la en 1000 W varmeovn

stå på gjennom hele døgnet, når strømprisen

er 1,23 kr=kWh?

3.43

6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

20
16
12
8
4

Årlig energiproduksjon (GWh)

Gjennomsnittlig vindstyrke (m/s)

Diagrammet viser årlig energiproduksjon for en 3,45 MW

vindturbin ved ulik gjennomsnittlig vindstyrke.

a Hvor mange gigawattimer (GWh) utgjør forventet

energiproduksjon når den gjennomsnittlige vind-

styrken er 8 m=s?

b Hva er gjennomsnittlig vindstyrke når den årlige

energiproduksjonen er 14 GWh?
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3.44
19

84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

2,5
Antall gjestedøgn (i millioner)

År

2,0

1,5

1,0

0,5

0

Utvikling i gjestedøgn i Lilleby, 1984‒2018

a Omtrent hvor mange gjestedøgn hadde Lilleby

i 1986?

b Omtrent hvor mange gjestedøgn hadde Lilleby

i 2018?

c Når passerte Lilleby 1 000 000 gjestedøgn?

d Hvor mange prosent økning var det i antall

gjestedøgn fra 1986 til 2018?

3.45
Tabellen viser klimagassutslipp (tonn CO2-ekvivalenter)

i Trøndelag i 2009, 2015 og 2017.

2009 2015 2017

Industri, olje og gass 495 724 785 672 773 691

Energiforsyning 151 780 78 222 119 398

Oppvarming 110 896 57 405 50 138

Veitrafikk 618 155 591 434 497 967

Sjøfart 247 240 263 971 287 624

Luftfart 35 726 38 556 37 772

Annen mobil forbrenning 197 506 262 405 214 959

Jordbruk 711 029 734 308 742 254

Avfall og avløp 105 865 87 350 81 414

Totalt 2 673 921 2 899 323 2 805 217

a Hvilke utslippstyper har økt fra 2009 til 2017?

b Hvilke utslippstyper har minket fra 2009 til 2017?

c Hvilket av de tre årene hadde høyest totalutslipp?

3.46  
Tabellen viser solinnstråling og forventet produsert

energi avhengig av teknologi og helningsvinkel for

fem byer i Norge:

Sted Solinnstråling mot
horisontalplanet

kWh = ðm2 � årÞ� �
Produsert

energi – solceller

kWh = ðm2 � årÞ� �
Produsert

energi – solfangere

kWh = ðm2 � årÞ� �
Skrå
vinkel

90�

vinkel
Skrå
vinkel

90�

vinkel

Oslo 875 140 110 450 315

Kristiansand 965 150 115 500 350

Bergen 790 110 80 390 273

Trondheim 800 130 100 400 280

Tromsø 700 110 80 350 245

a Hvilken by har høyest solinnstråling?

b Hvor mye mer energi kan et solfangeranlegg

produsere per kvadratmeter enn et solcelleanlegg

i Oslo med skrå vinkel på anlegget?

c Hvor mye øker energiproduksjonen til et solcelle-

anlegg per kvadratmeter når vi endrer fra 90�

vinkel til skrå vinkel i Tromsø?

3.47  
Diagrammet viser innvandring til og utvandring

fra Norge:

1952
19

60 19
70

20
16

20
18

19
86

20
00

20
10

19
80

19
90

100 000

75 000

50 000

25 000

0

–25 000

–50 000

Personer

År

Innvandring Utvandring Nettoinnvandring

a Hvor langt tilbake i tid gjelder dataene?

b Hvor mange innvandret til Norge i 1986?

c Hvor mange utvandret fra Norge i 2016?

d Hva skjedde i 1960 ifølge dette diagrammet?

e Hva betyr nettoinnvandring?
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3.48  
Diagrammet viser aldersfordelingen i den norske

befolkningen i 1986 og 2019:

(Kilde: ssb.no)

a Om lag hvor mange menn var i alderen 15–19 år

i 2019?

b Om lag hvor mange kvinner var i alderen 40–44 år

i 1986?

c Sammenlikn aldersgruppa 10–14 år og

aldersgruppa 45–49 år for de to tidsperiodene.

Hva ser du?

3.2 Innhente og sortere data

3.49
Kristian er resepsjonist på et hotell som har

sykkelutleie. Han noterer ned antall utleide sykler

hver dag i juli for å få oversikt over etterspørselen

etter tilbudet:

2 4 6 3 2 5 0 3 6 2 3

5 7 5 6 4 5 3 0 0 0

2 2 3 4 8 8 2 0 2 3

Lag en frekvenstabell over dataene.

3.50
Lag et regneark som genererer 100 tilfeldige tall

mellom 1 og 4. Lag deretter en tabell som teller

opp antall enere, toere, treere og firere.

Aktuelle formler: =TILFELDIGMELLOM(lav;høy) og

=ANTALL.HVIS(område;vilkår)

3.51
Mia har spurt de andre i klassen hvilken måned

de er født, og har fått disse svarene:

2 3 2 5 7 6 1 9 2 12 5 3 2 2 9 12

a Hvor mange elever er det i klassen?

b Lag en frekvenstabell.

c Hvor mange i klassen er født i perioden

juli–desember?

d Hvor mange i klassen er født i perioden januar–juni?

3.52
Thomas har skrevet ned hvor lang tid (hvor mange

minutter) han bruker på å sykle til skolen, og har fått

disse tidene:

27 29 26 30 27 31 29 28 28

31 29 28 29 32 31 28 27

a Hvor mange minutter brukte Thomas til skolen

da han var raskest?

b Hvor mange minutter er det lengste han har brukt?

c Lag en frekvenstabell.

d Lag en klassedelt frekvenstabell med intervallene

26, 30½ i og 30, 34½ i.

3.53
Christian jobber i en sportsbutikk og har notert antall

kunder hver dag:

157 120 168 144 132 156 129 131 165 170

191 180 164 178 132 186 136 160 132

a Hvor mange dager har han telt?

b Hva er det laveste antall kunder på en dag?

c Lag en klassedelt frekvenstabell med intervallene

120, 140½ i, 140, 160½ i, 160, 180½ i og 180, 200½ i.
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3.54  
Anita har satt opp en bevegelsessensor ved en

viltovergang for å se hvor mange dyr som krysser

veien i løpet av et døgn. Hver passering ble registrert

med klokkeslett:

00.04.35 01.30.30 02.36.29 05.49.24

06.37.00 06.43.25 08.45.24 10.17.54

11.24.35 11.33.38 12.43.44 12.52.20

14.15.56 14.53.25 16.32.31 16.33.10

19.12.59 20.16.02 20.36.06 21.25:44

a Hvor mange dyr passerte dette døgnet?

b Lag en klassedelt frekvenstabell der du teller opp

passeringene. Velg selv intervaller på klassene.

c Når på døgnet passerte flest dyr?

3.55
Amund har en klokke som registrerer hvor mange

timers søvn han får hver natt. Forrige måned fikk han

disse målingene:

6.50 5.49 8.04 7.34 7.29 6.58

8.15 7.07 7.54 6.23 6.36 7.02

7.21 7.46 6.33 6.58 7.00 8.30

7.32 7.03 8.01 7.34 7.50 6.17

7.09 8.01 7.09 8.29

a Lag en klassedelt frekvenstabell for å få oversikt

over søvnrytmen til Amund de fire siste ukene.

Ta utgangspunkt i denne tabellen:

Tidsintervall ðhÞ Antall netter

5,5, 6,0½ i

6,0, 6,5½ i

6,5, 7,0½ i

7,0, 7,5½ i

7,5, 8,0½ i

8,0, 8,5½ i

b Hvor lenge pleier Amund å sove om natta?

3.56  
Tabellen viser alderssammensetningen

i Delfinen svømmeklubb:

Alder, år Antall

0, 7½ i 21

7, 10½ i 24

10, 15½ i 25

15, 18½ i 27

18, 30½ i 36

30, 100½ i 70

a I hvilken aldersgruppe har svømmeklubben

flest medlemmer?

b Anslå gjennomsnittsalderen til medlemmene.

c I hvilken aldersgruppe finner vi medianalderen

til medlemmene?

3.57
Bestefaren til Michelle følger ivrig med på været.

Han har en regnmåler stående ute i hagen, og hver dag

fører han inn antall millimeter nedbør på kalenderen sin.

For oktober 2019 så kalenderen slik ut:

OKTOBER 2019

5

6 7 8 9 10 11

30 1 2 3 4

12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23

30

24 25 26

27 28 29

29

31 1 2

Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

0,2
- 0,1 - 3,1 15 1,2

- 2 1,1 3
3,1

0,5 14 0,7 24 13 7,7 12
10 4,6 - -

-
0,2 2,7 13

2,6 1 - -
a Sorter informasjonen på kalenderbladet

i en oversiktlig tabell.

b Lag en tilsvarende tabell for oktober 2019 der du bor.

Gå inn på yr.no og let opp nedbørsstatistikk.

c Sammenlikn tabellene og pek på likheter

og forskjeller.
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3.3 Å lage en grafisk presentasjon

3.58
Gå inn på ssb.no/navn og gjør et søk på navnet ditt.

Framstill historikken til dette navnet på et passende

diagram. Sammenlikn med de mest populære navnene

året før på et annet diagram.

3.59
Julian arbeider med salg av dekk og har telt opp

antall vinterdekk de har solgt av ulike typer.

Tallene går fram av tabellen:

Type Antall

A 250

B 128

C 340

a Presenter tallene i et søylediagram.

b Presenter tallene i et sektordiagram.

3.60
Ahmed har spurt de andre på utdanningsprogrammet

hvilken skostørrelse de har. Resultatene er vist i tabellen:

Skostørrelse Antall

38 9

39 7

40 9

41 11

42 15

43 16

44 4

45 3

Presenter tallene på et søylediagram.

3.61
Tabellen viser andel dagligrøykere i Norge

i alderen 16–74 år i prosent for begge kjønn:

År 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Prosent 21 19 16 13 12 12

(Kilde: ssb.no)

Presenter tallene på et linjediagram.

3.62
Tabellen viser avfall fra tjenesteytende næringer

fordelt på materialtype i 2017:

Avfallstype Prosent

Papir 16

Treavfall 7

Metall 5

Våtorganisk avfall 7

Farlig avfall 4

Gummi 3

Plast 2

Blandet avfall 46

Annet 9,5

(Kilde: ssb.no)

a Presenter tallene i et søylediagram.

b Presenter tallene i et sektordiagram.

3.63  
Tabellen viser folketallet i Norge i 1819,

1919 og 2019 gitt i millioner mennesker:

1819 1919 2019

0,95 2,59 5,33

a Presenter tallene i et linjediagram.

b Presenter tallene i et søylediagram.

c Bruk linjediagrammet til å anslå omtrent hvor

mange mennesker som bodde i Norge i 1970.
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3.64  
Tabellen viser Norges største handelspartnere for

eksport av varer for 2018:

Land Millioner kroner

Kina 20 958

Polen 22 492

Danmark 46 205

USA 46 685

Belgia 52 149

Frankrike 65 707

Sverige 66 744

Nederland 105 881

Tyskland 159 346

Storbritannia 215 856

(Kilde: ssb.no)

a Hvilket land eksporterte Norge mest til i 2018?

b Presenter tallene i søylediagram.

c Presenter tallene i et sektordiagram.

3.65  
Nedenfor vises antall kommersielle overnattinger

i Tromsø i 2018 og 2019, inndelt etter nasjonaliteten

til gjestene.

2019 2018

I alt 577 621 554 060

Nordmenn 334 938 322 765

Utlendinger 242 683 231 295

Tyskland 38 984 34 276

USA 32 817 23 702

Storbritannia 20 870 22 870

Frankrike 15 672 15 534

Italia 13 642 15 552

Sveits 10 563 11 753

Andre land 110 135 107 608

(Kilde: ssb.no)

a Hvor mange prosent økte antallet overnattinger

med totalt fra 2018 til 2019?

b Lag et dobbelt søylediagram som viser antallet

overnattinger for utenlandske gjester fra Tyskland,

USA, Storbritannia, Frankrike, Italia og Sveits for

2018 og 2019.

c Hvilke fordeler ser du ved å fremstille data-

materialet grafisk? Hvilken informasjon leser du av

diagrammet du lagde i b?

3.66  
Tabellen viser utviklingen i jordbruksareal i antall tusen

dekar i perioden 1989 til 2018:

1989 1999 2014 2018

Korn og oljevekster 3530 3 346 2879 2825

Åker og hage 4403 3 996 3326 3270

Fulldyrket eng og beite 4443 4 876 4785 4791

Sum areal fulldyrket jord 8846 8 871 8111 8061

Annen eng og beite 1096 1 513 1757 1803

Jordbruksareal i drift
totalt

9942 10 384 9868 9864

Areal i dekar per
innbygger

2,35 2,34 1,93 1,86

(Kilde: regjeringen.no)

a Hvor mange dekar utgjorde arealet for korn og

oljevekster i 2014?

b Hvor mange dekar ble det samlede arealet av

fulldyrket jord redusert fra 1989 til 2018?

c Lag et søylediagram som viser antall tusen dekar

for «Annen eng og beite» i årene 1989, 1999,

2014 og 2018.

d Lag et linjediagram som viser utviklingen i arealet

(i dekar) per innbygger fra 1989 til 2018.
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3.4 Sentralmål

3.67
Mikael spiller yatzy og fikk disse terningene på et kast:

5 6 3 3 2

Finn

a gjennomsnittsverdien

b medianen

c typetallet

3.68
Trine jobber som vekter. Hun registrerer hvor mange

alarmer som går av hver natt over en periode på

tjue netter:

4 3 3 5 2 6 5 5 4 1

3 1 4 5 1 3 2 4 3 4

a Lag en frekvenstabell over observasjonene.

b Hva blir gjennomsnittet?

c Hva blir typetallet?

3.69
Thomas har skrevet ned hvor lang tid (hvor mange

minutter) han bruker på å sykle til skolen, og har fått

disse tidene:

27 29 26 30 27 31 29 28 28

31 29 28 29 32 31 28 27

a Hva er gjennomsnittstiden?

b Finn typetallet.

3.70
Christian jobber i en sportsbutikk og har notert

antall kunder hver dag:

157 120 168 144 132 156 129 131 165 170

191 180 164 178 132 186 136 160 132

a Hvor mange kunder er det i gjennomsnitt

per dag?

b Hva er medianen?

3.71
Figuren viser andelen dagligrøykere som har prøvd å

slutte å røyke siste år, i ulike aldersgrupper i perioden

2013–2017:

50

40

30

20

10

Andel i prosent

65–7455–6445–5435–4425–3416–24 År
Kilde: fhi.no

a Hvor mange prosent av dagligrøykere i alderen

16–24 år har prøvd å slutte å røyke siste året?

b Hva er gjennomsnittlig andel dagligrøykere

med sluttforsøk i aldersgruppa 35–74 år?

c Hva er gjennomsnittlig andel dagligrøykere

med sluttforsøk i aldersgruppa 16–34 år?

3.72
Tabellen viser gjennomsnittlig kjørelengde (i kilometer)

for personbiler i hele landet:

2007 2008 2009 2010 2011 2012

13 916 13 835 13 606 13257 12 985 12 969

2013 2014 2015 2016 2017 2018

12 670 12 411 12 347 12 204 12 148 12 140

Kilde: ssb.no

a Hvilket år kjørte personbilene lengst?

b Hva er gjennomsnittlig antall kilometer?
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3.73
Diagrammet viser karakterfordelingen i en klasse

etter en matematikkprøve:

5

4

3

2

1

Antall elever

654321 Karakter

a Anslå ulike sentral- og spredningsmål:
� gjennomsnittskarakter
� mediankarakter
� typetall

b Finn nøyaktige sentral- og spredningsmål:
� gjennomsnittskarakter
� mediankarakter
� typetall

3.74  
Søylediagrammet viser det årlige elektrisitets-

forbruket i Norge og hvordan det varierer med

de ulike månedene i året:

16
14
12
10
8
6
4
2

Månedlig elforbruk (TWh)
Elforbruk gjennom året

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(Kilde: nve.no)

a Hva er det månedlige elforbruket i måneden

med høyest forbruk?

b Hva er det månedlige elforbruket i måneden

med lavest forbruk?

c Hva blir årsforbruket hvis vi summerer forbruket

i alle månedene?

d Hvor høyt er gjennomsnittsforbruket?

3.75  
Thomas har notert hvor lang tid han bruker på

å sykle til eller fra jobb:

Starttid 13.14 18.48 11.57 20.01

Sluttid 14.10 19.30 12.38 20.47

Starttid 8.05 16.13 7.30 17.02

Sluttid 8.48 17.01 8.16 17.48

a Hvor mange minutter bruker han i gjennomsnitt

på å sykle til eller fra jobb?

b Hvor mange timer vil han bruke på sykkelen hvis

han sykler til og fra jobb 150 dager i året?

3.5 Spredningsmål

3.76
Tiril jobber på et turistsenter. De tilbyr ulike utflukter.

Hun registrerte hvor mange deltakere som var med

på to bestemte utflukter i løpet av ti ulike dager.

Hver dag er det plass til 30 deltakere på hver utflukt.

Tallet på deltakere var:

Utflukt A: 23 15 28 21 15 17 26 11 16 22

Utflukt B: 27 24 28 25 26 26 24 27 28 28

a Studer tallene. Hvordan vil du beskrive deltakelsen

på hver av utfluktene?

b Hva er variasjonsbredden for utflukt A og

for utflukt B?

3.77  
Elevene i SRA og SRB har hatt matematikkprøve.

De fikk karakter på prøven.

a Sett opp en mulig oversikt over karakterene

i hver klasse når du har følgende informasjon:
� I hver klasse er det 15 elever.
� I begge klassene skal gjennomsnittskarakteren

være 4,0.
� Variasjonsbredden skal være 2 i SRA og 5 i SRB.

b Sammenlikn den karakterfordelingen du satte opp

for SRA, med noen andre elever. Ser du et mønster?

Hvorfor er det slik?
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3.78  

På et hotell kan gjestene gi tilbakemelding på blant

annet hvor fornøyde de er med reingjøringen på rommet.

Skalaen går fra 1 til 6, der 1 er minst fornøyd, og 6 er

mest fornøyd. En dag får resepsjonistene inn disse svarene:

5 4 6 6 5 2 5

a Hva er gjennomsnittet?

b Hva er variasjonsbredden?

c Hva er standardavviket?

d Hva forteller disse tallene deg?

3.79
Et hotell har registrert følgende antall gjester

i de to vinterferieukene, uke 8 og uke 9:

M T O T F L S

Uke 8 120 145 161 155 160 165 161

Uke 9 139 151 159 161 155 158 145

Bruk regneark.

a Hva er gjennomsnittet samlet for begge ukene?

b Hva er variasjonsbredden samlet for begge ukene?

c Hva er standardavviket samlet for begge ukene?

3.80
Ingelin er friidrettsutøver og noterer sine egne tider

(i sekunder) på 100 m:

12,57 13,02 13,01 12,56

12,34 12,54 12,31 12,45

a Hva er gjennomsnittstiden til Ingelin?

b Hva er hennes beste tid?

c Hva er standardavviket?

3.81  
Antony jobber som reiseguide. Han undersøker hvor

lang tid en transferbuss bruker fra flyplassen til et hotell

hver dag, og noterer følgende tider rundet av til

nærmeste minutt:

23 26 24 27 25 24

35 26 28 24 26 25

a Hva er gjennomsnittstiden?

b Hva er variasjonsbredden? Kommenter resultatet.

c Hva er standardavviket?

d Hva kan du si om reisetiden til hotellet ut fra

de beregningene du har gjort?

3.82  
Kasper undersøker prisene på softis på feriestedet sitt.

Han finner følgende priser (i kroner) for softis i kjeks

med strø, sortert i stigende rekkefølge:

30 32 34 34 34 35

35 35 35 36 36 39 45

a Hva blir gjennomsnittet og standardavviket?

b Hva er normal pris for softis ut fra

Kaspers undersøkelse?
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3.83  

Martine jobber i en dagligvarebutikk. På morgenen er

det ganske rolig.

Hun registrerer kjøpene (i kroner) den første timen,

altså fra kl. 7 til kl. 8:

79,90 246,47 25,90 346,50

1876,46 624,25 496,47 46,75

264,08 526,51 1271,39 127,86

a Hva er gjennomsnittlig handlebeløp denne timen?

b Hva er variasjonsbredden, og hva er

standardavviket?

c Hva forteller målene i b om spredningen

i datamaterialet?

Blandede oppgaver

3.84
Finn fram tabellen dere laget i «utforsk»-oppgaven

fremst i delkapittel 3.3.

Dere skal nå presentere funnene for de andre i klassen.

Bruk det dere har lært om ulike sentral- og spredningsmål.

I tillegg skal dere lage oversiktlige diagrammer.

Er det eleven som går, sykler, tar buss eller blir kjørt

til skolen, som bruker kortest tid per kilometer?

3.85
Kristoffer kaster terninger, og du får vite følgende:

– Summen av terningkastene er 24.

– Gjennomsnittsverdien er 4,8.

– Medianen er 4.

– Typetallet er 4.

– Variasjonsbredden er 2.

– En av terningene viste 6.

a Hvor mange terninger kastet Kristoffer?

b Hva var den laveste verdien?

c Hva viste de andre terningene?

3.86
Diagrammet viser effektkurven til en vindturbin

på 3,0 MW:

2 543 876 9 1110 141312 15

100

80

60

40

20

Prosent av maksimal effekt

Vindstyrke (m/s)

a Hvor mange prosent av maksimal effekt leverer

vindturbinen når vindstyrken er 7 m=s?

b Hvilken vindstyrke gir den høyeste

energiproduksjonen?

c Hvor stor effekt vil en 3 MW vindturbin

produsere ved 9 m=s?

Oppgaver 159



(160,1)

3.87  
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(Kilde: norskindustri.no)

Diagrammet viser total verdiskaping i prosessindustrien

i Norge i millioner kroner (grønn) og total mengde

avfall i tusen tonn (blå) for perioden 1996–2015.

a Hvilket år ble det produsert mest avfall?

b Hvilket år var verdiskapingen høyest?

c Hva sier diagrammet om utviklingen av verdi-

skaping fra prosessindustrien i perioden?

d Hva sier diagrammet om avfallsproduksjonen

i prosessindustrien i perioden?

3.88
Gå opp en trapp, eller opp og ned fra en stol, 25 ganger.

Sett deg så ned og sitt helt stille. Mål pulsen din ved

å telle slag i 6 sekunder og gange dette tallet med 10.

Gjør dette hvert halve minutt.

Registrer resultatene i en tabell og framstill dem på

et egnet diagram.

3.89
Tabellen viser valgdeltakelsen i prosent ved

stortingsvalgene i perioden 1989–2017:

År 1989 1993 1997 2001

Prosent 83,2 75,8 78,3 75,5

År 2005 2009 2013 2017

Prosent 77,4 76,4 78,2 78,2

Kilde: ssb.no

a Hvilket år var valgdeltakelsen høyest?

b Presenter tallene på et søylediagram.

c Hva er gjennomsnittsverdien?

d Hvor stor er variasjonsbredden?

3.90
Lag et sektordiagram og et søylediagram som

viser fordelingen av ungdom i videregående

opplæring i Norge. Bruk tallene i tabellen fra

Statistisk sentralbyrå (2018):

Kvinner Menn

Yrkesfag 43 780 74 580

Studiespesialiserende 69 556 55 839
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3.91
Tabellen viser antall boliger i Norge (bebodde og

ubebodde):

2018 2019
Endring

2009–2019 2018–2019

I alt 2 547 732 2 581 155 280416 33 423

Enebolig 1 271158 1 276 690 65 259 5 532

Tomannsbolig 230 328 232 948 23 075 2 620

Rekkehus, kjedehus og
andre småhus

302720 307 910 43 606 5 190

Boligblokk 610742 628 145 113664 17 403

Bygning for bofellesskap 60 458 61 912 20 917 1 454

Andre bygningstyper 72 326 73 550 13 895 1 224

a Hvilken boligtype var det flest av i 2019?

b Hvilken boligtype har hatt størst økning

i antall fra 2009 til 2019?

c Presenter tallene for 2018 på et søylediagram.

d Presenter tallene for 2019 på et sektordiagram.

3.92  
(Eksamen 2P våren 2020)

Tabellen nedenfor viser hvor mange passasjerer som

reiste med fly fra Oslo til Stavanger, Bergen og

Trondheim i perioden 1. april–30. juni i 2018 og i 2019.

Antall passasjerer 1. april – 30. juni

Flyruter 2018 2019

Oslo – Stavanger 223 653 215 615

Oslo – Bergen 270 427 255 117

Oslo – Trondheim 281 429 263 853

Bruk tallene i tabellen til å lage to ulike diagrammer.

� Det første diagrammet skal vise endring

i passasjertallet fra 2018 til 2019 for hver av de

tre flyrutene.

� Det andre diagrammet skal vise den prosentvise

fordelingen av passasjerer mellom de tre flyrutene

i 2019.

3.93  
(Eksamen 2P våren 2020)

0 10 20 30 40 Prosent

Karakter 6

Karakter 5

Karakter 4

Karakter 3
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Karakter 1

7,8 %
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26,3 %
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Karakter, matematikk
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35,5 %

26,4 %

8,1 %

0,6 %

Karakter, norsk hovedmål

Diagrammene ovenfor viser karakterfordelingen for 10.

trinn i matematikk og norsk hovedmål våren 2019.

a Finn gjennomsnittskarakteren i matematikk og

gjennomsnittskarakteren i norsk.

b Hvordan kan du ut fra diagrammene argumentere

for at standardavviket i matematikk er større enn

standardavviket i norsk?

c Hvilken/hvilke av påstandene nedenfor er riktig(e)?

Husk å begrunne svaret ditt.

1 Dersom gjennomsnittet for et datasett A er

høyere enn gjennomsnittet for et datasett B,

vil standardavviket for A alltid være lavere enn

standardavviket for B.

2 Dersom standardavviket for et datasett er lik null,

er alle verdiene i datasettet like.
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