
Bevægelseskompagniet Rødovre 
- Matematik i bevægelse for udskoling 

Indeværende aktivitetshæfte er tiltænkt som supplerende aktiviteter og inspiration til at få mere bevægelse 

inde i matematikundervisningen i udskolingen samt at bidrage til den understøttende undervisning. 

Som alt andet inspirationsmateriale er det afgørende at betragte materialets potentiale således at I får det 

optimale ud af materialet frem for at finde fem fejl, som sjældent er et problem. Aktiviteter som vurderes 

eller opleves udfordrende at få til at lykkes, men ellers er inspirerende, kræver ofte blot små finjusteringer 

før at I har et materiale og nogle handlemuligheder, som tilgodeser flere læringsstile og får arbejdet krop 

og bevægelse mere ind i undervisningen. 
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MATEMATIK – Matematikmakkere på flugt 
 

Materialer 

2-4 skumbolde Ø: 16 cm 

20 markeringsbrikker 

20 laminerede matematikopgaver 

1 stk. opgaveark til løsninger pr. par 

1 stk. sprittusch pr. par 

1 mærkebånd pr. par 

1 facitliste 

 

Organisering 

� Et område på størrelse med en fodboldbane med mulighed for at gemme sig bag buske, træer og 

lignende er ideelt, men alternativt kan åbent areal sagtens fungere 

� 20 markeringsbrikker med 1 stk. matematikopgave under hver markeringsbrik fordeles i terrænet (det 

kunne lige så godt være danskopgaver) 

� Deltagerne går sammen parvis og får udleveret ét mærkebånd pr. par. Dette mærkebånd skal begge 

parter af et par holde fast i hele tiden 

� Hvert par får udleveret et ”opgaveark” med 20 nummererede felter til notering af løsninger i 

� Hvert 5. par (fangerne) får i stedet for et ”opgaveark” udleveret en blød skumbold 

� Det gælder nu om for matematikmakkerne at finde posterne og skrive løsninger på opgavearket 

 

Aktivitetens gang 

� Når aktiviteten sættes i gang går jagten ind på at matematikmakkerne får noteret alle løsninger på 

opgaverne, som noteres på opgavearket hurtigst muligt. F.eks noteres løsningen på post nummer fem i 

det tomme felt ud fra tallet fem på opgavearket, og så fremdeles med alle ”postnumre”. Rækkefølgen 

på løsningerne er ligegyldig 

� Fangerne skal fange andre ved at ramme dem med bolden og dermed overtage deres opgaveark 

� Hvis et par, som bliver jagtet af et fangerpar, slipper hinandens mærkebånd, er de automatisk blevet 

ramt. De afleverer deres opgaveark til dem de blev ramt af, og fortsætter nu selv som fangerpar 

� Hvis et fangerpar slipper hinandens mærkebånd annulleres, SKAL de jagte et andet par i stedet for 

� Når et fangerpar overtager et andet pars opgaveark fortsætter de, hvor de andre slap 

� Når et par har fået skrevet alle løsninger på deres opgaveark, skal de løbe i sikkerhed hos underviseren, 

og først når underviseren er rørt er parret færdige og er nået i mål 

� Matematikmakkere der afsløres i snyd ryger ud af aktiviteten 

 

Aktivitetens afslutning 

� Når de første 4-5 par har fået noteret samtlige løsninger på opgavearket og er kommet i sikkerhed hos 

underviseren er aktiviteten forbi 

� Matematikmakkere som kommer først i mål med et korrekt noteret opgaveark har vundet 

 

Differentiering 

� Hvis I har en klasse/gruppe, som nemt bliver frustreret i konkurrencesituationer, kan I udstyre alle 

matematikmakkere med et opgaveark, som i denne udgave IKKE må udfyldes, når man er fanger 

� Opgaverne der laves kan spænde vidt, der skal blot tænkes på at Matematikmakkerne ikke har 

alverdens tid til at løse opgaverne og at de hele tiden er under pres fra fangerne. Der kunne f.eks. 

arbejdes med: Omskrivning af decimaltal, løsning af simple ligninger, omregning af brøker til decimaltal, 

matematik i anvendelse, regne med brøker, udregning af areal og omkreds, osv 

  



 

MATEMATIK - Matematiktrolden  

 

Materialer 

20 x 20 meter elastikbane 

1 sæt markeringsbrikker med bogstaver 

1 overtræksvest pr. fanger 

 

Organisering 

� En elastikbane á 20 x 20 meter etableres og markeringsbrikker med bogstaver fordeles jævnt på banen 

� 2-4 elever udpeges til at være matematiktrolde (fangere) 

� Resten af eleverne fordeler sig på banen 

� Underviseren oplyser eleverne om, at de i forbindelse med befrielsen af kammerater skal bruge 

matmatiske begreber/fagord 

 

Aktivitetens gang  

� Når aktiviteten sættes i gang skal matematiktroldene forsøge at fange de andre elever 

� Hvis en elev bliver fanget af en matematiktrold, stiller personen sig på et bogstav i umiddelbar nærhed, 

f.eks. bogstavet S, med spredte ben  

� For at befrie den fangede elev skal en anden elev kravle igennem benene på den fangede eller give 

eleven en krammer (bestem selv hvorledes). Eleven der er ved at blive befriet, skal sige et matematisk 

begreb med bogstavet S, førend befrielsen er endegyldig. Det kunne f.eks. være ”statistik” 

� Eleverne har helle under befrielsen. Så snart ordet er sagt, har de ikke længere helle 

� Når motivationen er dalende er det tid til at samle op 

- Eleverne fordeles i hold, hvor de sammen noterer de forskellige ord, som de er stødt på under 

aktiviteten 

- Holdene kan f.eks. stilles en opgave, hvor de skal sortere ordene under overskrifter som de er med 

til at definere f.eks. Geometri, sandsynlighed, økonomi etc. 

� Til sidst præsenterer holdene deres resultater 

 

Differentiering 

� Der kan spilles med at både den tilfangetagne og befrieren skal sige et ord med det pågældende 

bogstav før befrielsen er gældende 

� Der befries ved, at eleven der befries siger det første ord dernæst skal befrieren fortsætte under 

samme tema. F.eks. hvis den der skal befries står ved bogstavet ”L” og siger ”ligning”, kan befrieren 

sige ”ulighed” . Andre eksempler kunne være plus og minus, tæller og nævner, parallelogram og trapez, 

stump og spids vinkel, areal og omkreds, osv. 

  



MATEMATIK – Regnerokkerne 
 

Materialer 

Magnetiske tal 

12 markeringsbrikker 

9 sorte træplader 

2-4 skumbolde Ø: 16 cm 

3 stk. 15 meter elastikbane 

1 whiteboard pr. hold 

1 sæt overtræksveste pr. hold (en farve pr. hold) 

 

Organisering 

� Fire stafetbaner etableres med 2 meters mellemrum mellem hver bane, med 8 markeringsbrikker 

� To ”skydezoner” etableres med 2 markeringsbrikker og 2 stk. 15 meter elastikabne på hver langside  

� En hellezone etableres med en 15 meter elastikbane ca. 3-5 meter bag banen i modsatte ende af hvor 

holdene har taget opstilling. Magnettallene kan placeres på ti forskellige sorte træplader i hellezonen, 

enere for sig, toere for sig osv. 

� Eleverne inddeles i fem hold, hvoraf fire hold tager hver deres farve overtræksves på. Sidste hold er 

Regnerokkere 

� Hvert hold tager opstilling i en kø bag hver deres markeringsbrik og læreren stiller sig ved start 

� Regnerokkerne placerer sig i skydezonerne på langsiderne, så der står ca. lige mange på hver langside 

� Alle Regnerokkerne er skarpskytter, som skaber Ragnarok midt i alle udregninger 

� Regnerokkerne får udleveret én skumbold pr. 2 Regnerokkere (ammunition) 

 

Aktivitetens gang 

� Regnerokkerne går ud på at hvert hold skal indsamle f.eks. et resultat i magnettal, og tallene skal 

hentes ét ad gangen, samtidig med at eleverne skal undgå at blive skudt af Regnerokkerne 

� Underviseren definerer rammen, såsom at facit skal være 374 og bestå af tre led, tre-cifrede tal og 

regnearten, der benyttes er + 

� Hvis et hold noterer regnestykket 140 + 122 + 108 = 374, skal den første elev løbe til ”helle-zonen”, 

hvor første magnettal i regnestykket samles op og løbes tilbage til sit hold. I dette tilfælde er 

regnestykket stillet op således at 140 står først og dermed er det første tal, der skal hentes 1, dernæst 

nr. 4, nr. 0 og så fremdeles 

� Hvis eleven kommer ind bag markeringsbrikken uden at blive skudt, er tallet hentet og næste elev skal 

nu hente næste magnettal der indgår i regnestykket 

� Hver gang en elev kommer tilbage med et tal uden at være ramt af en Regnerokker, sættes tallet i 

regnstykket på whiteboardet 

� Hvis en elev bliver ramt af en bold inden ”helle-zonen”, løber eleven retur til sit hold uden et tal og 

næste elev forsøger at hente samme tal 

� Hvis en elev bliver ramt af en bold med et magnettal i hånden afleveres det til læreren og næste elev 

forsøger at hente samme tal 

� Det er tilladt for Regnerokkerne at løbe ind på banen for at hente skumbolde, så længe at de 

udelukkende beskyder ”fjenden” fra skydezonen 

� Eleverne behøver ikke at løbe i en lige linje mellem de to markeringsbrikker. Det kan betale sig at løbe i 

en stor bue væk fra de Regnerokkere, der har skumbolde 

 

Aktivitetens afslutning 

� Når alle hold har hentet tallene der indgår i regnestykket 



Differentiering 

� Der kan indsamles facit på regnestykker, som forberedes af læreren, f.eks. ti regnestykker med 

forskelligt facit (f.eks.: 48 + 54, hvor 102 skal indsamles) 

� Der kan arbejdes med forskellige præmisser, såsom: 

- Holdene skal lave ti regnestykker, som alle skal bestå af minimum tre led, to forskellige regnearter 

og alle skal munde ud i samme facit, f.eks. 113 

- Holdene skal lave hver fem regnestykker med fem led, hvor de skal bruge regnearterne +, - og 

enten x eller / i hvert regnestykke, hvis facit defineres på forhånd for hvert regnestykke (fem 

forskellige facit 

- Holdene skal hente tal til nævnere og tællere, som benyttes i regnestykker, hvis facit er givet på 

forhånd 

- Find selv på flere  præmisser og lad gerne eleverne selv lave præmisserne en gang imellem, så de 

tager ansvar for egen læring 

  



MATEMATIK – Tabelsalat 
 

Materialer 

Kegler med tallene fra 2-9 (der skal være et tal til alle på nær én elev) 

 

Organisering 

- Vi tager udgangspunkt i en klasse med 24 elever. Underviseren opstiller  24 kegler med tal mellem 2-9 i 

en stor rundkreds (en kegle m tal for hver elev).  

- Eleverne vælger en kegle hver som de stiller sig bag. Her lægger de godt mærke til tallet i på keglen.  

- Underviseren placerer sig i cirklen i centrum af banen 

 

Aktivitetens gang 

� Aktiviteten starter ved, at underviseren råber et tal, f.eks. tallet 32 

� Alle de elever, som står bag kegler med et tal, der går op i 32 (2, 4, 8) skal nu løbe ind mod midten af 

banen og derefter ud for at finde en ny ledig kegle med et tal på 

� Så snart en plads er fri løber underviseren ind i den tomme hinkerude, hvorved at der ikke længere er 

felter nok til de elever, som løber rundt på figurbanen 

� En elev vil stå tilbage. Denne elev stiller sig nu ind i centrum og råber et nyt tal, og så fremdeles 

� Hvis der råbes ”tabelsalat”, skal alle bytte plads 

� Hvis eleverne begynder at aftale at bytte pladser hver gang, fordi de har samme tabel, kan underviseren 

indføre reglen, at man ikke må bytte plads med den samme lige efter hinanden i ”tabelsalat” 

� Det kan spilles med regnestykker med forskellige regnearter, f.eks. 64 – 44 = 20, hvor eleverne dels skal 

finde frem til resultatet af regnestykket, og dernæst udregne om det tal de står på går op i tallet 20 

 

Aktivitetens afslutning 

� Når alle elever har prøvet at være i midten  

 

Differentiering 

� Det er op til underviseren selv at definere sværhedsgraden på de retningslinjer der udstikkes 

� Underviseren kan selv bestemme hvilke talkegler der skal indgå  

� Der kan bestemmes at eleverne ikke må løbe til nabotallet hvis det er muligt, derved kommer der mere 

bevægelse 

  



MATEMATIK – Brøkdance 
  

Materialer 

6 x markeringsbrikker 

6 x whiteboard m/pen 

6 x talterninger 

Markeringsbrikker med tallene fra 0-9 

10 x 20 meter elatikbane 

 

Organisering 

� En bane etableres, markeringsbrikkerne med tallene 0-9 spredes ud på banen 

� Seks markeringsbrikker placeres ca. fem meter fra banen med ca. en meter mellem hver 

� Eleverne inddeles i seks hold, som placeres ved hver deres markeringsbrik 

� Hvert hold får udleveret et whiteboard og en talterning 

 

Aktivitetens gang 

� Underviseren oplyser, hvilket tal der arbejdes med som fællesnævner, f.eks. tallet 6 

� Når aktiviteten sættes i gang skal en elev fra hvert hold slå med holdets talterning 

� Vi tager udgangspunkt i en elev, hvis terning lander på tallet 9. Eleven løber ind på banen til tallet 9, 

rører det med foden og løber tilbage igen. Her siger eleven brøken 9/6 højt og den noteres på holdets 

whiteboard 

� Den næste elev fra holdet slår med terningen, som f.eks. lander på tallet 5. Eleven løber ind på banen til 

tallet 5, rører det med foden og løber tilbage igen for at sige brøken 5/6 højt og notere brøken på 

holdets whiteboard og så fremdeles 

� Imens der løbes kan de resterende elever på holdet begynde at forkorte de brøker de får noteret, om 

muligt. Således dannes og forkortes 10-15 brøker med samme fællesnævner 

� Som en mulig forlængelse kan de indsamlede og forkortede brøker lægges sammen to og to. Til sidst er 

alle brøker lagt sammen således, at hvert enkelt hold til sidst har et tal, som f.eks. kunne være 12 1/3 

� På samme måde kan der også arbejdes med at trække brøkerne fra hinanden 

 

Differentiering 

� Der kan arbejdes med en fælles tæller, hvor det i stedet er terningen, der definerer nævneren. Dernæst 

gælder det som før om at lægge brøkerne sammen to og to 

� Der kan arbejdes uden fælles tæller eller nævner, hvor hver elev skal slå to gange inden de må løbe. 

Første slag definerer tælleren (f.eks. tallet 9) og næste slag definerer nævneren (f.eks. tallet 2). 

Herefter løber første elev til tallet 9 og direkte videre til tallet 2 for her at råbe ”ni-toende-dele” eller 

”ni-halve”. Eleven løber herefter tilbage til holdet, hvor holdet noterer de 9/2 og efterfølgende 

forkorter brøken (4 ½). Resten af aktiviteten foregår på samme måde som beskrevet i aktivitetens gang 

 

 

 


