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Introduktion
Kære Mentor
I denne Corona-tid (og egentlig også på alle andre tidspunkter) er det en god
idé at flytte læring og undervisning udenfor. Samtidig med, at frisk luft og god
afstand mindsker Corona-smitterisikoen, viser forskning, at både bevægelse
og frisk luft er godt for vores indlæring.
Derfor får du i dette inspirationskatalog 21 idéer til, hvordan du kan tage dit
mentorbarn med på tur i nærområdet og samtidig arbejde med matematik.
Der er til hvert trin (indskoling, mellemtrin og udskoling) tre øvelser inden for
kompetenceområdet Tal og algebra, tre øvelser inden for kompetenceområdet
Geometri og måling og en enkelt øvelse inden for kompetenceområdet
Statistik og sandsynlighed.
Jeg håber, I får nogle hyggelige matematikstunder.
Mange hilsner

Julie Hardbo Larsen
Fagkonsulent for matematik

Indskoling, tal og algebra

Husnumre ark 4
10’er venner
Find tocifrede husnumre, hvor cifrene er 10’er venner, dvs. giver 10, når man lægger dem
sammen.
Titalssystemet
Kig på husnumrene, I går forbi, og identificér antal 1’ere, 10’ere og 100’er. Brug skemaet på
ark 5 og sæt streger ved det rette antal 1’ere, 10’ere og 100’er. Efterfølgende kan I tage en
snak om, hvorfor der er flere/færre/lige mange af bestemte tal.
Addition af små tal
Udregn tværsummen af hvert enkelt husnummer, I går forbi. Brug skemaet på ark 6 og sæt
streger ved den rette tværsum. Efterfølgende kan I tage en snak om, hvorfor der er
flere/færre/lige mange af bestemte tal.
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Husnumre ark 5
Antal
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

100’er

10’ere

1’ere

Indskoling, tal og algebra

Husnumre ark 6
Tværsum
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Antal

Indskoling, geometri og måling

Geometriske ﬁgurer ark 7
Geometriske figurer
Find så mange geometriske figurer omkring jer som muligt. Tag billeder af figurerne eller tegn
skitser af dem. Efterfølgende kan I snakke om, hvad de forskellige figurer hedder.
Geometriske figurer på kloakdæksler
Gå på jagt efter forskellige kloakdæksler. Hvor mange forskellige kan I finde? Tag billeder af
de kloakdæksler, I finder, og tegn evt. skitser af dem. Efterfølgende kan I snakke om, hvilke
figurer, der gemmer sig i kloakdækslets mønster, og hvilke matematikord de kan inspirere til.
Vinkler
Gå på jagt efter vinkler omkring jer. Tag billeder af de vinkler, I finder. Efterfølgende kan I
sortere dem i spidse, stumpe og rette vinkler og evt. lægge dem i størrelsesorden.

Indskoling, statistik og sandsynlighed

Farven på biler ark 8
Tæl hvor mange biler i hver farve, I ser på jeres tur, og notér det undervejs i skemaet på ark 9.
Udfyld efterfølgende skemaet på ark 10 ved at farve boblerne i bunden i hver sin farve og
krydse af i den rigtige søjle for hver bils farve (svarer til at lave et søjlediagram). Sorter
herefter de forskellige farver biler efter, hvilke der er flest af. Tal om begreberne flest, færrest
og lige mange og udfyld evt. de tomme linjer i udsagnene på arbejdsark 10.
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Farven på biler ark 9
Farve

Antal biler

Indskoling, statistik og sandsynlighed

Farven på biler ark 10
10

Der er flest ______________ biler.

9
Der er færrest ______________ biler.
8
7
6

Der er lige mange ______________
og ______________ biler.

5
4

Der er flere ______________ end
______________ biler.

3
2
1

Der er færre ______________ end
____________ biler.

Mellemtrin, tal og algebra

Huse og husnumre ark 11
Multiplikationstykker i omgivelserne
Kig efter ting, der kan illustrere gangestykker, fx 4⋅3 vinduer på en facade eller 8⋅14 fliser i en
indkørsel. Aftal fx, at I skal finde et gangestykke fra alle de små tabeller. Efterfølgende kan I
tale om, at et gangestykke kan forstås på to måder. Fx kan 4⋅3 både betyde 4 rækker med 3 i
hver og 3 rækker med 4 i hver. Til slut kan I udregne resultaterne på gangestykkerne.
Additionsstrategier
Læg antallet af vinduer på de huse, I går forbi, sammen. Hav fokus på regnestrategier, fx at
bruge 10’er venner eller dele op.
Multiplikation af husnumre
Udregn produktet af cifrene i hvert enkelt husnummer. Brug skemaet på ark 12 og sæt streger
ved det rette produkt. Efterfølgende kan I tage en snak om, hvorfor der er flere/færre/lige
mange af bestemte tal.
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Huse og husnumre ark 12
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Mellemtrin, geometri og måling

Flytninger og vinkler ark 13
Vinkler
Gå på jagt efter spidse, stumpe og rette vinkler omkring jer. Tag billeder af de vinkler, I finder.
Efterfølgende kan I måle vinklerne med en vinkelmåler eller lægge billedet ind i et dynamisk
geometriprogram, fx Geogebra, og måle vinklerne dér. En ekstra udfordring kan være kun at
gå på jagt efter vinkler i cirkler.
Spejlinger og parallelforskydninger
Gå på jagt efter spejlinger og parallelforskydninger. Det kan fx være på vejskilte, facader,
mønstre i belægning mv. Efterfølgende kan I snakke om, hvilke figurer, der gemmer sig i de
forskellige mønstre og undersøge, hvordan de forskellige figurer er flyttet.
Mønstre, symmetriakser og drejninger
Gå på jagt efter forskellige kloakdæksler. Hvor mange forskellige kan I finde? Tag billeder af
de kloakdæksler, I finder. Efterfølgende kan I snakke om, hvilke figurer, der gemmer sig i
kloakdækslets mønster, finde kloakdækslernes symmetriakser og udregne, hvor mange grader
de forskellige figurer er drejet.
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Farven på biler ark 14
Tæl hvor mange biler i hver farve, I ser på jeres tur, og notér det undervejs under i
hyppighedstabellen på ark 15. Under observationer skriver I de forskellige farver biler. Under
hyppighed skriver I antallet. Efterfølgende kan I udfylde resten af hyppighedstabellen med
frekvensen opgivet som brøk og som procent. Til slut kan I tegne et søjlediagram over bilernes
farver på ark 16.
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Farven på biler ark 15
Observation
De forskellige farver biler

Hyppighed
Antal biler i hver farve

Frekvens som brøk
Antal i en farve delt med
samlet antal

Frekvens i procent
Brøk omregnet til decimaltal
og ganget med 100
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Farven på biler ark 16

Udskoling, tal og algebra

Afstand og hastighed ark 17
Længden af en vej
Medbring en lineal eller tommestok. Find forskellige måder at finde længden af en vej på. I kan
fx måle længden af en flise eller afstanden mellem to lygtepæle og bruge dette som et
udgangspunkt for beregningen af vejens samlede længde.
Gennemsnitshastighed
Gå en rute, hvor I går ad mindst fire forskellige veje. Tag tid på, hvor lang tid det tager at gå på
hver enkelt vej. Efterfølgende kan I finde længden af hvert enkelt vejstykke, fx vha. Google
Maps. Herefter kan I udregne hastigheden, I gik med på hver enkelt vejstykke, og til slut
udregne gennemsnitshastigheden for hele turen.
Hastighed ved forskellige transportformer
Find en kort vej (ca 100 m) og mål dens længde, fx med en løbetracker-app som Endomondo
eller Runkeeper. Tag tid på, hvor lang tid det tager at bevæge sig fra den ene ende af vejen til
den anden på forskellige måder, fx ved at gå, løbe, gå baglæns, cykle eller køre på
skateboard. Notér tiden i skemaet på ark 18 og udregn herefter gennemsnitshastigheden i
m/s. Hastigheden kan efterfølgende omregnes til km/t.
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Afstand og hastighed ark 18
Transportform

m/s

m/min

m/t

km/t

Udskoling, geometri og måling

Pythagoras ark 19
Diagonalens længde
Find et åbent og tilnærmelsesvist rektangulært område, fx en park eller fodboldbane. Brug evt.
Google Maps til at tjekke efter. Gå langs områdets to sider og mål sidernes længder, fx med
en løbetracker-app som Endomondo eller Runkeeper. Brug Pythagoras’ sætning a²+b²=c² til at
udregne diagonalens længde. Gå herefter turen og mål, om længden passer med det
udregnede.
Fugleflugt fra A til C
Find på forhånd to veje, der ligger tilnærmelsesvist vinkelret på hinanden. Brug en
løbetracker-app som Endomondo eller Runkeeper til at måle tid og afstand på turen fra enden
af den ene vej (punkt A) ned til krydset mellem de to veje (punkt B) og videre til enden af den
anden vej (punkt C). Efterfølgende kan I bruge Pythagoras’ sætning a²+b²=c² til at udregne
afstanden i fugleflugt mellem punkt A og C. Herefter kan I udregne, hvor lang tid det vil tage at
gå fra punkt A til punkt C, hvis man bevæger sig med samme hastighed, som da I gik turen fra
punkt A over punkt B til punkt C.
Afstanden fra jeres placering til et træs top
Mål et træs højde og find herefter afstanden fra jeres placering til toppen af træet vha.
Pythagoras læresætning. Find en pind som er mindst lige så lang som din arm. Du skal holde
pinden lodret og i strakt arm. Hold den sådan at stykket over din hånd er lige så langt som din
arm. Du kan tjekke det ved at lægge pinden langs din strakte arm. Hvis enden når din skulder,
så passer det (se øverste tegning på næste side).

Udskoling, geometri og måling

Pythagoras ark 20
Stil dig foran træet. Husk at holde pinden lodret og i strakt arm foran dig.
Når du står sådan med pinden, skal den dække træet - den må hverken være længere eller
kortere end træet. Det gør du sådan: Kig hen over toppen af pinden og op på træet. Toppen af
pinden skal flugte med toppen af træet og bunden af pinden (lige over hvor du holder din
hånd) skal flugte med træets rod (se midterste tegning). Gå frem mod eller væk fra træet til det
passer.
Afstanden fra hvor du står nu er den samme som træets højde. Mål afstanden fx med en
løbetracker-app som Endomondo eller Runkeeper.
Træets højde og afstanden fra jeres placering til træets fod svarer nu til de to kateter i en
ligebenet, retvinklet trekant. I kan finde afstanden mellem jeres placering og træets top ved at
bruge Pythagoras’ sætning a²+b²=c² til at udregne hypotenusen i trekanten.
Se forklaringen på, hvorfor man kan måle træets højde med en pind på
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/mål-højden-af-et-træ
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Tværsum på husnumre ark 21
Udregn tværsummen af hvert enkelt husnummer, I går forbi, og notér undervejs
observationerne i hyppighedstabellen på ark 22. Efterfølgende kan I først udfylde resten af
hyppighedstabellen med frekvensen opgivet som brøk og som procent og dernæst tegne et
søjlediagram over fordelingen på ark 23 og et cirkeldiagram over fordelingen på ark 24.
Efterfølgende kan I finde typetal, middeltal, variationsbredde, median og kvartiler og skrive på
de tomme linjer i højre side af ark 24.
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Tværsum på husnumre ark 22
Observation
Tværsum

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hyppighed
Antal husnumre med hver
tværsum

Frekvens som brøk
Antal husnumre med en bestemt
tværsum delt med samlet antal
husnumre

Frekvens i procent
Brøk omregnet til decimaltal og
ganget med 100
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Tværsum på husnumre ark 23
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Tværsum på husnumre ark 24
Typetal
________________________________________________
Middeltal
________________________________________________
Variationsbredde
________________________________________________
Median
________________________________________________
Nedre kvartil
________________________________________________
Øvre kvartil
________________________________________________

