
GEOMETRI I DET FRI 
på Natursamarbejdet 

 
 
 
 

4 opgaver, 7.- 9. kl. 
Eleverne arbejder i grupper.  
Hver gruppe arbejder med det antal opgaver, de kan nå.  
 
 
Det vigtigste er ikke at lave præcise udregninger, men at eleverne sammen i gruppen diskuterer og forstår: 
- hvilke data de skal bruge 
- måler de data de skal bruge 
- kan vurdere om de målinger de laver sandsynligt er rigtige   
 
Lærings mål 
Matematik: 
Genkende forskellige geometriske figurer i virkeligheden. 
Beregne areal og rumindhold af forskellige geometriske figurer. 
Forstå 1,2 og 3 dimensioner og kunne bruge det i virkeligheden. 
Omregne mellem forskellige længde og rummelige enheder. 
 
Geografi: 
Vandkredsløb – regnvejr i Danmark: 
- Hvor meget regner det i Danmark om året? 
- Hvilken tid på året regner det mest/mindst? 
- Hvor i landet regner det mest/ mindst og hvorfor? 
 
Materiale til rådighed: (står i kasse i gården, så eleverne selv kan hente de måleredskaber de skal bruge) 

- Langt målebånd, tommestokke, målehjul 
- Papir, blyant 
 

 

 

 



 

 

Introduktion på Natursamarbejdet 
 
 

 
Til stedet og dyrene: 
 
Introduktion til opgaverne: 
Regnvandsopgave, vi samler allerede regnvand fra hele den røde bygning i 4 m3 stor nedgravet tank. 
 
Eleverne prøver selv at danne en 4 m3 stor figur af 1 meter pinde.  
 
Har I en ide om hvor meget det regner i Danmark og hvordan måler vi hvor meget det regner? Giv dem DMI’s årsoversigt for Østjylland. 
 
 
Vi skal bestille noget flis til havegangene så der ikke kommer så meget ukrudt op. Hvor meget flis skal jeg bestille?  
3 stykker, 2 poser eller??  M3 

 
Det er meget anderledes end at lave matematik i klassen 
Det vigtige i dag er ikke at regne det rigtige resultat ud. 
Men at I snakker sammen i gruppen og forstår hvad er spørgsmålet og hvordan kan vi regne det ud, hvilke målinger skal vi bruge og så 
skal I tage de mål og vurdere om de mål I laver er sandsynlige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



Hvor meget regnvand kan vi samle på et år i den grå tønde? 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskuter udsagnene – Hvilke udsagn er rigtige/forkerte?  
Hvilke mål skal I bruge for at beregne, hvor meget vand der falder på taget og havner i beholderen i hjørnet i løbet af et år? 
Tag de mål I skal bruge, så I kan lave den endelige beregning her eller hjemme på skolen. 
 
Hint: det regner ca. 700 mm om året i Østjylland 

Det er smart at samle regn-

vand, så det kan bruges til 

planterne i haven? 

Regnen falder på et areal: længde og 

½ brede af huset og højden af ”regn-

vandskassen” er den mængde regn-

vand, der falder. 

 

Det er smart at taget er skråt, så 

samler det mere vand? 

 Det regner meget i Dan-

mark, men hvor meget, kan 

vi finde det på nettet?  

1 

Vi skal kende det areal reg-

nen falder på?  



 
 
Hint opgave 1: 
 
 
Mål I skal bruge: 
 
Husets længde =______________ 
½ husets brede =______________ 
Antal mm det regner =_______________ 
Hvis I regner på et år er det smart at omregne de mm regn der falder til meter. 

 
 
Den mængde regnvand der falder på det gule hus og løber til tønden er  
Husets længde x ½ husets brede x mængden af regnvand. 
 
Det regner ca. 700 mm om året i Østjylland. Husk I skal bruge samme 
længdeenheder, når I laver beregninger.  
 
 
Udregning: 
Ca. 11m x 3m x 0,7m/år = 23 m3/år 
Hvor præcist er det rimeligt at regne det ud? Hvor mange decimaler kan vi tage med? 
 
 
Ekstra opgave: 
Hvor mange liter løber der i tønden for hver mm det regner? 
Hvis I regner i decimeter (dm) er det ment at omregne til liter fordi 1 dm3  = 1 liter 
 
Ca. 110dm x 30dm x 0,01dm = 33 dm3 = 33 liter 

 

  



     2 Hvor meget vand kan der være i cylinderen til regnvand 

 

                                
Diskuter udsagnene – Hvilke udsagn er rigtige/forkerte? 
Hvilke mål skal I bruge for at beregne, hvor meget vand der kan være i cylinderen? 
Tag de mål I skal bruge, så I kan lave beregning her eller hjemme på skolen. 
 
Nogle gange vil beholderen være fuld, når det regner. Hvad sker der så?  

 

Vi skal bruge et målebånd 

og en formel. 

Beholderen er en cy-

linder og der findes en 

formel til at beregne 

rumindholdet i en cy-

linder. 

V = 𝜋*r2*h 

Bunden i cylinderen er et 

rektangel 
Den kan ikke fyldes 

helt op til toppen 

Hvad sker der hvis det reg-

ner, når cylinderen er fuld? 



 
 Hint opgave 2: 
 
 
 
 
 
 
 
Vandtønden i hjørnet svarer til en cylinder.  
I beregn rumindholdet i regnvandscylinderen med formlen: 
 
Vcylinder =    𝜋  *  r2  *  h    
 
 
Brug målebånd til at måle ½ diameter (= radius) og højden op til cylinderens vandindtag, der sidder i det fjerneste hjørne ved nedløbs-
røret. 
Husk I skal bruge samme længdeenheder (fx meter) til alle faktorer. 
 
 
Udregning: 
𝜋  *  0,5m * 0,5m * 2 m  = ca. 2 m3 
 
 
 
Der er et overløb på cylinderen, så det løber til kloak. 



3 Giv et kvalificeret bud på hvor meget vand der er i søen nu. 

 
 

                       
Diskuter udsagnene - Hvilke udsagn er rigtige/forkerte? 
Tag de mål I skal bruge, så I kan lave beregning her eller hjemme på skolen. 

Hvilken form har søen – kan den beskrives 

som en cirkel, en cylinder eller er det noget 

helt andet? 

 

Det er en lav cylinder med en 

stor radius eller måske en keg-

lestub på hovedet. 

 

Vi kan finde søens diameter og 

radius med et langt målebånd, 

men søen er ikke en cirkel. 

Hvor dyb er søen? Om sommeren er søen 

nogle gange helt væk. Hvor bliver den af? Vi behøver ikke gå rundt 

om søen for at måle dia-

meteren?  

V = 𝜋*r2*h 



 
Løsningsforslag til opgave 3: 

 

Man kan beskrive søen som en oval, den er ikke cirkelrund. 

 

Forslag: Man kunne måle både den længste og den korteste diameter og så bruge et gennemsnit.  

 

Mål diameteren på søen så godt I kan med det lange målebånd. 

Ca. 30 meter (svinger meget alt efter årstiden) 

 

Man kan se søen som en cylinder med en stor radius og en lav højde. 

 

Hvor dyb tror I søen er? 

Regn med at den er 1 meter dyb i gennemsnit. 

 

 

Når I har målene, kan I beregne rumindholdet i søen med formlen:  

 

Vcylinder=   π⋅h⋅r2 
 

Vcylinder=   π ⋅ 1 meter  ⋅  15meter2   =   707 m3  = 707 000 liter 
 

 

Hvor mange liter vand er det?     707 000 liter = 707 m3 

 

 
Søens diameter og vandindhold afhænger meget af årstiden.  
Diskuter hvornår der er mest/mindst vand i søen. 
 
Der er normalt mest vand i søen om vinteren og tidlige forår og så tørrer den næsten helt ud om sommeren. 

 


