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LEK MED PYTAGORAS  Puslespill 1

PUSLESPILL 1 VISER PYTAGORAS’ LÆRESETNING: 

I en rettvinklet trekant er kvadratet på hypotenusen 
like stort som kvadratene på katetene til sammen. 

Puslespillet som er vist her, består av elleve brikker. Den 
sorte er en rettvinklet trekant. Kvadratet på 
hypotenusen er satt sammen av fire fargede firkanter 
og et lite kvadrat i midten. De fire firkantene er helt 
like i form og størrelse. Det lille kvadratet i midten er lik 
kvadratet på den korteste kateten i trekanten. 
Kvadratet på den lengste kateten er satt sammen av 
fire firkanter maken til dem som er lagt i kvadratet på 
hypotenusen. Da ser vi at dette puslespillet gir et bevis 
for  Pytagoras’ læresetning.

På den andre siden av dette arket er en grundigere ma-
tematisk forklaring på hvordan brikkene er 
konstruert, og hvorfor de passer nøyaktig.

TIPS
Man kan lage et slikt puslespill selv i papp eller andre 
materialer. Formen på trekanten kan variere (se figur), 
men en vinkel må være rett. Pytagoras’ 
læresetning gjelder for alle rettvinklede trekanter.
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Matematisk forklaring Puslespill 1 

 

 
Vi tar utgangspunkt i den rettvinklede trekanten ABC, der vinkel C er rett. AB kalles 
hypotenusen, og BC og CA kalles katetene. Vi konstruerer lett kvadratene ADEB, BHIC og 
ACFG. Siden vinkel C er rett, må C ligge på linjen AI. Det er vesentlig i beviset. 

Vi vil dele opp ADEB i biter som kan legges slik at de også utgjør kvadratene BHIC og ACFG til 
sammen. Da har vi et bevis for den pytagoreiske læresetningen. Her viser vi tre figurer med 
forskjellige vinkler i trekanten ABC (bortsett fra at vinkel C alltid er rett). Teksten nedenfor 
gjelder alle figurene. Da ser vi at setningen gjelder for alle rettvinklede trekanter. 

P, R, S, og T er midtpunktene på sidene i ADEB. Vi trekker linjer gjennom R og gjennom T 
parallelle med BC og linjer gjennom P og gjennom S vinkelrett på BC. Disse linjene skjærer 
hverandre i Q, X, U og V. Symmetrien i kvadratet ADEB gjør at vil lett innser at firkantene 
ARQP, DSXR, ETUS og BPVT er helt like (kongruente), og at QXUV er et kvadrat. 

Vi finner midtpunktet M i BHIC (skjæringspunktet mellom diagonalene) og trekker 
parallellen med AB gjennom M. Den skjærer BH og CI i hhv. K og J. Normalen på KJ gjennom 
M skjærer HI og BC i hhv. L og N. 

Siden ABKJ er et parallellogram, er JK = AB og BK = AJ. Hvis vi dreier BHIC 90° om M, vil J→N, 
C→B og N→K. Dermed er MNBK helt lik MJCN. Vi kan også parallellforskyve MNBK slik at 
M→A. Da vil K→P (siden MK = AP = 1

2 AB = 1
2 JK), N→R (siden MN =AR) og B→Q (siden RQ 

er parallell med NB og PQ er parallell med KB). Pga. symmetrien i BHIC ser vi at firkantene 
som BHIC er delt opp i er helt like, og lik de fire firkantene med hjørner i A, D, E og B. 

Nå gjenstår bare å vise at kvadratene QXUV og GACF er like. Det ser vi lett ved å observere 
at VQ = PQ – PV og CA = JA – JC. Siden JA = KB, KB = PQ og JC = PV, er VQ = CA, og beviset er 
fullført. 

 



LEK MED PYTAGORAS  Puslespill 2

PUSLESPILL 2 VISER PYTAGORAS’ LÆRESETNING: 

I en rettvinklet trekant er kvadratet på hypotenusen 
like stort som kvadratene på katetene til sammen. 

Puslespillet har fire helt like rettvinklede trekanter og 
en ramme som er et kvadrat der brikkene akkurat får 
plass til å legges som vist på bildene. Hensikten med 
rammen er å gjøre det lettere å plassere trekantene 
nøyaktig.

På det første bildet ser vi at kvadratet inni rammen 
dekkes av de fire trekantene og kvadratene på 
katetene. 
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Så viser bildene hvordan vi kan flytte på trekantene, 
til vi får det siste bildet, som viser at kvadratet dekkes 
av de fire trekantene og kvadratet på hypotenusen. 
Dermed fungerer dette puslespillet som et bevis for 
Pytagoras’ læresetning.

På den andre siden av dette arket er en grundigere 
matematisk forklaring på hvordan brikkene er 
konstruert, og hvorfor de passer nøyaktig slik som vist 
på bildene.

TIPS
Man kan lage et slikt puslespill selv i papp eller andre 
materialer. Formen på trekantene kan variere, men alle 
fire må være helt like, og en vinkel må være rett. Pytag-
oras’ læresetning gjelder for alle rettvinklede trekanter.



Matematisk forklaring Puslespill 2 

 

Den pytagoreiske læresetningen sier: I en rettvinklet trekant er 
kvadratet på hypotenusen like stort som kvadratene på katetene 
til sammen. Hypotenusen er den lengste siden (motstående til 
den rette vinkelen), og katetene er de to andre sidene. 

Den rettvinklede trekanten som vi skal vise setningen for, er ABC. 
Lengdene av sidene er henholdsvis a, b og c. 

Dreier vi Δ ABC 180° om midtpunktet på AB, vil C havne i D, og 
ADBC blir et rektangel fordi ∠CAB +∠ABC = 90°. Nå forlenger vi 
sidene CA og CB til lengder a + b, og vi lager kvadratet CEFG. I er 
skjæringspunktet mellom EF og forlengelsen av BD, og H er 
skjæringspunktet mellom FG og forlengelsen av AD. 

Trekantene ABC, BAD, FDI og DFH er helt like (kongruente). Disse 
fire trekantene kan lages som atskilte brikker. Vi ser at arealet av 
det store kvadratet CEFG er dekket av de fire trekantene og 
kvadratene på katetene til Δ ABC. 

Siden ∠FDI +∠CAB = ∠DFH +∠BAD = 90°, må FD stå vinkelrett på 
AB. En annen måte å se dette på er å dreie DIFH 90° mot 
urviserne om midtpunktet i kvadratet AEID. Da vil DF flyttes til å 
dekke AB, og vi ser også at de fire trekantene er helt like. 

Nå kan vi parallellforskyve Δ DFH mot venstre til H faller i G, og Δ 
FDI nedover til I faller i E. Parallellforskyver vi så Δ BAD på skrå 
oppover til D faller i F, får vi figuren lengst til høyre. 
Parallellforskyvningene er illustrert imellom.  

Da ser vi at det store kvadratet er dekket av de fire trekantene og 
kvadratet på hypotenusen. Sammenlikner vi nå figuren lengst til 
venstre med den lengst til høyre, ser vi at den pytagoreiske 
læresetningen må være sann. Uttrykt ved sidelengdene er det a2 
+ b2 = c2. 
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LEK MED PYTAGORAS  3-4-5-trekant som puslespill

3-4-5-TREKANTEN

Bildet viser kubiske treklosser lagt slik at de illustrerer 
Pytagoras´ setning for 3-4-5-trekanten. De tre kvadra-
tene på trekantsidene består av henholdsvis 9, 16 og 
25 klosser. Lengdeenheten er sidelengden på en kloss. 
Matematikken i denne figuren og litt mer finnes på den 
andre siden av dette arket. 

TIPS
Man kan lage slike kubiske klosser ved å kutte opp en 
list med kvadratisk tverrsnitt. Det går også an å bruke 
legoklosser, terninger eller andre kvadratiske former 
dere kan komme på.



Matematisk forklaring 3-4-5-trekanten 

 

Vi kjenner den pytagoreiske læresetningen: 

I en rettvinklet trekant er kvadratet på hypotenusen (den 
lengste siden) like stort som kvadratene på katetene (de to 
andre sidene) til sammen. 

Noen ganger trenger vi også den omvendte pytagoreiske 
læresetningen: 

Hvis kvadratet på den ene siden i en trekant er like stort som 
kvadratene på de to andre sidene til sammen, så er trekanten 
rettvinklet. 

 

 

Hvis vi går ut fra at den pytagoreiske læresetningen er sann, er 
det ikke så vanskelig å bevise den omvendte setningen: 

ABC er en trekant med sider a, b og c. Anta at a2 + b2 = c2. 
Konstruer en ny trekant DEF der vinkel F er rett, EF = a og DF = b. 

Den pytagoreiske læresetningen sier nå at (DE)2 = a2 + b2 = c2. Da 
må vi ha at DE = c. 

Det betyr at trekantene ABC og DEF har parvis like lange sider, og 
dermed er helt like (kongruente). Spesielt er vinkel C rett. 

Et spesialtilfelle av dette er 3-4-5-trekanten, der sidene har 
lengde 3, 4 og 5. Fordi 32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52, er denne 
trekanten rettvinklet. 
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LEK MED PYTAGORAS  Rette vinkler i håndverksarbeid

3-4-5-TREKANT I HÅNDVERKSARBEID

Håndverkere har gjennom historien benyttet 3-4-5-tre-
kanten for å lage rette vinkler. I byggearbeid spikres 
trelister sammen slik at avstanden mellom spikrene er 
60, 80 og 100 cm. Pytagoras´ læresetning sier at i en 
rettvinklet trekant er kvadratet på hypotenusen like 
stort som summen av kvadratene på katetene. Det 
gjelder også motsatt vei: hvis kvadratet på en side i 
en trekant er like stort som kvadratene på de to andre 
sidene til sammen, så er trekanten rettvinklet.
Hvis målene på de tre sidene er 3, 4 og 5 deler, vet vi at 
det er en rettvinklet trekant, fordi 3 x 3 = 9, 4 x 4 = 16 
og 5 x 5 = 25.

Summen av de to minste kvadratene er 9 + 16 = 25.
I byggearbeid er det vanskelig å få nøyaktighet ved å 
bruke så små avstander mellom spikrene. Det er prak-
tisk å gange hvert mål med 20, slik at det blir 60, 80 og 
100 cm.
Regner vi ut kvadratene i dette tilfellet, ser vi at 60 x 60 
= 3600, 80 x 80 = 6400 og 3600 + 6400 = 10000 = 100 
x 100.
Alle trekantene som er formlike med 3-4-5-trekanten, 
er rettvinklede trekanter.
På den andre siden av dette arket er det mer matema-
tikk omkring dette temaet.

TIPS 
Bruk målene 60, 80 og 100 cm ute i naturen. Merk opp 
trekanten og fyll den med noe fra naturen: blomster, 
småstein, skjell, løv....materialer. Formen på trekante-
ne kan variere, men alle fire må være helt like, og en 
vinkel må være rett. Pytagoras’ læresetning gjelder for 
alle rettvinklede trekanter.



Formlikhet og måling 

Når vi skal si hvor stort noe er, må vi oppgi måltall og enhet. Sier 
vi at for eksempel en husvegg er 15 m lang, er 15 måltallet og 
meter enheten. 

Når vi sier at sidene i en trekant er 3, 4 og 5 deler, kan «1 del» 
være hva som helst. Det kan være lengden av pekefingeren din, 
høyden din eller bredden av døra til rommet ditt. 

Hvis 1 del er 20 cm, får trekantsidene lengdene 60 cm, 80 cm og 
100 cm. 

Hvis 1 del er 1 km, er lengdene 3 km, 4 km og 5 km. Måler vi disse 
i meter, blir måltallene 3000, 4000 og 5000. Uansett hvilken enhet 
vi velger, vil trekantsidene få måltall a, b og c der a2 + b2 = c2. 
For eksempel er 30002 + 40002 = 9 000 000 + 16 000 000 = 
25 000 000 = 50002. 

Generelt har vi: 
hvis 1 del er d m, får trekantsidene lengdene 3d m, 4d m og 5d m, 
og vi ser at (3d)2 + (4d)2 = 9d2 + 16d2 = 25d2 = (5d)2. 

Alle trekanter med sider som er 3, 4 og 5 deler, er formlike. Hvis vi 
skal bruke for eksempel en kopimaskin til å forstørre eller 
forminske en figur, velger vi en faktor, oftest angitt som et 
prosenttall. Kopien blir da et formlikt bilde av originalen. Der er 
alle lengder på originalen multiplisert med den valgte faktoren. En 
faktor større enn 1 gir forstørring, og en faktor mindre enn 1 gir 
forminsking. La oss si at vi velger faktoren f. Så kan vi velge en 
lengde på originalen og den tilsvarende lengden på kopien. Måler 
vi disse lengdene med samme enhet, vil måltallet på kopien være 
f ganger måltallet på originalen. 

En formlik avbildning bevarer alle vinkler. Spesielt er den rette 
vinkelen i en rettvinklet trekant i behold når vi tar en forstørret 
eller forminsket kopi. 

Når vi tegner slik at tegningen likner mest mulig på det vi har 
foran oss, er det snakk om formlik avbildning. Alle vinkler og 
proporsjoner (forhold mellom lengder) må være i behold. 

Det samme gjelder når vi skal lage en skulptur, men det er mye 
vanskeligere. 
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LEK MED PYTAGORAS  Å finne enheten i en 3-4-5-trekant

3-4-5-TREKANTEN

Bildet viser en 3-4-5-trekant laget i kryssfiner. 
For å finne enheten for sidelengdene er det klippet en 
papirstrimmel som er like lang som den lengste kateten. 
Denne strimmelen er delt i fire like store deler ved å 
brette først på midten, deretter igjen på midten. Da ser vi 
at tre enheter passer med den korteste kateten, og fem 
enheter går akkurat langs hypotenusen. 

På den andre siden av dette arket er det mer matematikk 
knyttet til dette emnet.

TIPS
Sett sammen 3-4-5-trekanter til et mønster.



Mønstre av trekanter og firkanter - to mønstre man kan lage ved hjelp av 3-4-5-trekanter 

 

                    

  
Det første mønsteret bruker noen av trekantene speilvendt i 
forhold til hverandre, mens i det andre mønsteret brukes ikke 
speilvending. 

Vi ser at trekantene fyller ut hele planet uten mellomrom (vi kan 
tenke oss mønstrene fortsatt i det uendelige). Det kommer av at 
vinkelsummen i en trekant er 180°. Vi sier at trekantene 
tesselerer. 

Se på firkanten øverst til venstre i den første figuren. Den er 
dannet av to trekanter som er speilet om hypotenusen. Hvis vi 
fjerner alle hypotenusene i dette mønsteret, ser vi at vi får et 
mønster av firkanter som fyller ut hele planet uten mellomrom 
(tesselerer). 

 

 

Klipp ut mange helt like firkanter i papp. Firkantene kan ha 
hvilken som helst form; eneste krav er at de har fire rette kanter. 
Undersøk om de tesselerer. Du vil nok finne at de gjør det. Det 
kommer av at vinkelsummen i en firkant er 360°, noe som igjen 
kommer av at vinkelsummen i en trekant er 180°. 

 



LEK MED PYTAGORAS  Pytagoras med fyrstikker

3-4-5-TREKANT

Bildene viser to rettvinklede trekanter. I den venstre er 
det henholdsvis 3, 4 og 5 fyrstikker som utgjør sidene. 
Dette garanterer at vinkelen øverst er rett. 
I trekanten til høyre er den øverste vinkelen laget rett, 
og det er brukt henholdsvis 2 og 3 fyrstikker på kate-
tene. Men på hypotenusen går det ikke opp med hele 
fyrstikker. En fyrstikk måtte brekkes. 

Det er mange måter å lage en rettvinklet trekant på der 
alle sidene er et helt antall enheter. 3, 4 og 5 viser seg 
å være aller mest praktisk, fordi sidene ikke er så veldig 
forskjellige. Vi kan velge hvilken enhet vi vil. Her er det 
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brukt en fyrstikk som enhet, men vi kan bruke en pinne 
vi finner ute, eller en taustump.

Snekkere bruker ofte 2 dm, dvs. 20 cm, som enhet. Da 
blir sidene 60, 80 og 100 cm, og vinkelen garantert rett. 

På den andre siden av dette arket er det mer matema-
tikk omkring dette temaet.

TIPS 
Bruk andre enheter og lag et bilde: blyanter limt opp 
på en tegnet bakgrunn, kopier av et dyr som legges 
som fyrstikkene på en fotografert bakgrunn, vær krea-
tiv!  



Pytagoreiske tripler 

Et sett av tre hele tall (a, b, c) der a2 + b2 = c2, kalles et pytagoreisk 
trippel. 

Hvis a, b og c har 1 som største felles faktor, kalles trippelet 
primitivt. 

(3, 4, 5) er et primitivt pytagoreisk trippel. Trippelet (6, 8, 10) er 
ikke primitivt, siden 2 går opp i alle tre tallene. 

Det fins uendelig mange pytagoreiske tripler. Med tall under 50 er 
det: 
(3, 4, 5), (5,12, 13), (7, 24, 25), (8, 15, 17), (9, 40, 41), (12, 35, 37) 
og (20, 21, 29). 
Vi ser at (3, 4, 5) skiller seg ut som det aller mest anvendelige for 
enkle praktiske formål. Vi ser også at det ikke fins noe pytagoreisk 
trippel der tallet 2 er med. 

Mennesker har vært opptatt av å finne pytagoreiske tripler i 
uminnelige tider. En babylonsk leirtavle, Plimpton 322, har 
innskrevet femten slike tripler. Tavlen er datert til 1900-1600 f.Kr. 
Pytagoras levde omkring 500 f.Kr., så læresetningen oppkalt etter 
ham var kjent i Babylon minst 1100 år før hans tid. Den var også 
kjent i Kina, antakelig så tidlig som 1200 f.Kr. 

Eksempler på pytagoreiske tripler fra Plimpton 322 er (120, 119, 
169) og (12709, 13500, 18541). Bare to av de femten triplene er 
ikke primitive. Babylonerne må ha vært veldig flinke til å regne. Vi 
vet ikke sikkert hva slike tabeller har vært brukt til, men det kan 
være løsing av likninger av andre grad med to ukjente, eller det 
kan ha med astronomi å gjøre. Babylonerne var gode astronomer. 

De som nå er veldig nysgjerrige etter å få vite hvordan man finner 
pytagoreiske tripler, kan lese oppskriften nedenfor: 

Velg to tall m og n. Sett a = 2mn, b = m2 – n2 og c = m2 + n2. Da er 
det lett å regne ut at a2 + b2 = c2. 

Hvis ikke både m og n er odde, og i tillegg m og n har 1 som 
største felles faktor, er (a, b, c) et primitivt pytagoreisk trippel. 

Denne formelen gir alle primitive pytagoreiske tripler. Den gir 
også uendelig mange ikke-primitive tripler, men ikke alle. 

Prøver vi i formelen å sette a = 2, må m = n = 1, og b = 0. Da får vi 
ikke noe pytagoreisk trippel. 

Hvis vi har en rettvinklet trekant der katetene er henholdsvis 2 
deler og 3 deler, fins det faktisk ingen «fyrstikk» som er liten nok 
til å gå et helt antall ganger opp i alle tre sidene! 



KUNST I SKOLEN © LEK MED PYTAGORAS  Vandreutstilling nr. 135/136

LEK MED PYTAGORAS  Spå

SPÅ

Bildet viser en ”spå”. Den er laget ved å brette et 
kvadratisk papir. Brettene følger mønsteret som er 
vist over. Det gir et veldig enkelt bevis for Pytagoras´ 
setning for en likebeint rettvinklet trekant. På den 
andre siden av dette arket er en matematisk forklaring 
på dette. 

TIPS 
Lag spå i ulike størrelser og papirtyper. Prøv stive papir-
typer i stort format.



Matematisk forklaring på mønsteret til en spå 

 

 

 

 

          

A B

C
D

EF

G

ABC er en likebeint rettvinklet trekant. 

ABEF er kvadratet på hypotenusen AB. 

BDEC er kvadratet på kateten BC. 

ACFG er kvadratet på kateten AC. 

Trekantene ABC, BEC, EBD, EFC, FAC og AFG er helt like 
(kongruente). 

Da ser vi at de to kvadratene på katetene til trekant ABC er satt 
sammen av fire slike trekanter, og det er kvadratet på 
hypotenusen også. 

Dermed er kvadratet på hypotenusen til trekant ABC like stort 
som kvadratene på katetene til sammen. 

Det er den pytagoreiske læresetningen for en likebeint 
rettvinklet trekant. 


