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Årskurs: 4-6 och 7-9
Beräknad tidsåtgång: En timme + förflyttning

Material: En pinne per elev cirka 1 meter lång, ett långt måttband, höjdmätare om 
sådan finns för kontroll.

Genomförande: Använd en rak pinne som är lite längre än elevens arm. Ta i pinnen som fi-
gur 1 visar med rak arm och tummen bakåt. Vänd pinnen lodrätt utan att ändra greppet. Sikta 
mot det träd som ska mätas så att syftningslinjen från ögat går precis ovanför handen och mot 
trädets rot. Backa  eller gå framåt så att syftningslinjen från ögat till pinnens topp pekar mot 
trädets topp. Se figur 2. Försök att inte böja armen och inte luta huvudet bakåt när du syftar 
mot toppen utan bara röra ögat. Nu är avståndet mellan dig och trädet lika långt som trädet 
är högt. Mät avståndet till trädet och du har fått reda på trädets höjd.

Höjdmätning med en pinne
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Ytterligare figurförklaring,  
se sid 2.
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Om du vill kan du träna stegning med eleverna innan övningen, till exempel genom 
att mäta upp 25 meter och låta eleverna stega och anpassa steglängden så att de 
antingen tar ett steg per meter eller två steg per meter. Sedan kan de mäta trädets 
höjd med stegning.

De båda trianglarna 
(den lilla med sidorna a, b, c och den stora 
med sidorna A, B, C) har samma form men 
är olika stora, de är likformiga. Det innebär 
att förhållandet mellan motsvarande sidor 
i trianglarna är detsamma. 

Eftersom pinnen är lika lång som 
avståndet mellan ögat och pinnen är 
trädet lika högt som avståndet mellan 
ögat och trädet.

Om trianglarna på sid 1 Landets högsta träd

Sveriges högsta träd var till och med mars 2003 
en gran i Lekvattnet i nordvästra Värmland. 

Den var vid fällningen 48 meter hög med en 
omkrets på 2,52 meter i brösthöjd. 
Volymen uppmättes till 12,5  kubikmeter. 

I Jonsered fanns 1972 en 44 m hög gran. 
Om den står kvar kan den vara den högsta. 
AnnarsfinnsendelhögagranariVärmland.

VidUddeholmfinnsexempelvistvågranarsom
2001 nådde höjden 43 meter.


