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Regnearter (addition, subtraktion, division,
multiplikation)
Eleverne laver selv regnestykker til tal-stratego uden at
angive facit.

TAL-STRATEGO

Klasse: Fra 3. klasse  
Fag: Matematik
Lokalitet: Skolegård, græsplæne, gymnastiksal, park, skov.
Du skal bruge: Sedler til at skrive regnestykker på.

Tid: 30 min.

Serien af udeskolekort er målrettet lærere, pædagoger og formidlere, der arbejder med udeskole. 
Udeskolekortene indeholder forslag til kortere faglige udeskoleaktiviteter med fokus på læring i bevægelse.
Aktiviteterne er generelle strukturer, der kan tilpasses og indgå i længere udeskoleforløb.   

Skrevet af: Jacob Nøhr Schubart
Illustration: Jørgen Stamp

at arbejde med kongerækken eller kronologien i en
roman, en film, et teaterstykke, en historisk begivenhed
eller tidsperiode
at øve det periodiske system, størrelse på byer/lande,
ord med stavelser, dyrene i en fødekæde

AKTIVITET 
I fag-stratego skal eleverne på to hold erobre kort fra
hinanden ud fra en bestemt faglig hierarkisk orden. 

Fag-stratego er en generel struktur, som kan bruges i alle
fag. Du skal lave et indholdsmæssigt hierarki, fx kronologi,
størst/mindst, flest/færrest, længst/kortest.

På dette udeskolekort eksemplificeres fag-stratego med 
tal-stratego, hvor eleverne skal lave regnestykker med facit
mellem 1-100.

Variation fag-stratego 
Fag-stratego kan fx bruges til: 

http://www.friluftsraadet.dk/laeringskort


SÅDAN GØR DU
Inden tal-stratego sættes i gang fortæller læreren hvilket facit

der vinder, fx højeste/laveste facit, lige/ulige facit eller andet. 

Udpeg et område på størrelse med 1-2 fodboldbaner. Del

klassen i to hold. Bland alle papirlapper med regnestykker og

udlevér halvdelen af regnestykkerne til hvert hold. De to hold

stiller sig i hver ende af banen. På hvert hold udpeges en

holdkaptajn, der under legen står i holdets base. Hver elev

trækker en tilfældig papirlap med et regnestykke. Holdene

aftaler strategi: hvem har høje og lave facit? Hvem er bomber? 

Når spillet sættes i gang løber eleverne fra hvert hold ud og

prøver at fange en fra modstanderholdet. Når eleverne har

fanget en modstander, bliver de to elever enige om hvilket

facit der vinder. Vinderen tager modstanderens regnestykke

og løber tilbage og afleverer det til sin holdkaptajn. Derpå

løber vinderen ud igen med sit regnestykke og fanger en ny

modstander. Den der har tabt, løber tilbage til sin holdkaptajn

og får udleveret et nyt regnestykke så længe der er

regnestykker tilbage. 

Når alle regnestykker er erobret, vinder det hold der har

erobret flest regnestykker eller det hold med det højeste facit

når alle regnestykkernes facit lægges sammen. 

Bomber kan være særlige matematiske formler. Bomber kan

ikke selv fange andre, men skal fanges af en modstander. 

Der skal laves et antal regnestykker på papirlapper, ca.  
 3-5 gange så mange regnestykker, som der er elever i
klassen. 
Der laves et regnestykke, uden facit, på hver papirlap.  
Der kan arbejdes med en eller flere af regnearterne.
Det aftales i klassen hvor højt facit må være, og hvor
komplicerede regnestykker eleverne må producere.
Der kan laves særlige regnestykker som er bomber. Det
kan fx være særlige matematiske formler.    

FORBEREDELSE

tale i makkerpar om regnearter og regnestykker. Hvilke
har de let og svært ved, og hvilke vil de gerne øve sig
mere på? 
identificere hvilke regnearter, som de har godt styr på og
hvilke, de har brug for at arbejde mere med
tage udgangspunkt i tre enkle spørgsmål inden for synlig
læring: 

INDE - UDE - INDE
INDE (forforståelse) 
I klasselokalet kan eleverne arbejde med regnearterne. Ud
fra de aftalte rammer for tal-stratego, producerer eleverne
hver især eller i makkerpar et aftalt antal regnestykker, fx fire
pr. elev. 

UDE (anvende / gøre)
Eleverne leger tal-stratego, hvor de anvender deres viden
om regnearter og regner regnestykker. 

INDE (efterbearbejde)
Eleverne kan:

      1. Hvad er målet?
      2. Hvor er jeg/vi nu i forhold til målet? 
      3. Hvad er næste skridt for at nå målet? 

kan foretage enkle beregninger med naturlige tal
har viden om strategier til hovedregning
kan udvikle metoder til addition, subtraktion,
multiplikation og division med naturlige tal
kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden
for naturlige tal

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Der kan arbejdes med nedenstående mål inden for
matematikfagets kompetenceområde: Tal og algebra 
Eleverne: 
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Serien af udeskolekort er målrettet lærere, pædagoger og formidlere, der arbejder med udeskole. 
Udeskolekortene indeholder forslag til kortere faglige udeskoleaktiviteter med fokus på læring i bevægelse.
Aktiviteterne er generelle strukturer, der kan tilpasses og indgå i længere udeskoleforløb.   


