
Dansk: Eleverne skal finde genstande/navneord og tage
billeder af dem. Efterfølgende kan de sættes ind i et
opgaveark og navneordene kan bøjes. Opgaven kan
også stille skarpt på at finde genstande, der kan hæftes
tillægsord på. Og på samme måde kan tillægsordene
efterfølgende bøjes.

AKTIVITET 
I geometri-jagt skal eleverne finde og tage billeder af de
geometriske figurer, som de kan finde i et bestemt område,
fx skolegården, i naturen, på en parkeringsplads, på et
bytorv, en fodboldbane osv.  

Geometri-jagt kan bruges i matematik.

Variation geometri-jagt  
I dette eksempel sendes eleverne ud for at finde
geometriske figurer i matematik. Aktiviteten kan overføres til
andre fag, hvor der kan identificeres faglige begreber eller
indhold som eleverne skal søge efter i uderummet.
Eksempelvis:
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Skrevet af: Jacob Nøhr Schubart
Illustration: Jørgen Stamp

På opdagelse i lokalområdet
Anvende fagligt begreber og indhold i praksis
Læring i bevægelse og kreativ opgaveløsning 

GEOMETRI-JAGT

Klasse: Fra 2. klasse  
Fag: Matematik
Lokalitet: Bytorv, skolegård, naturområde, fodboldbane
Du skal bruge: Digitale devices med kamera, fx mobil, ipad
Tid: 30-60 min.

http://www.friluftsraadet.dk/laeringskort
http://www.friluftsraadet.dk/laeringskort


Evt. lave opgaveark til eleverne, der sætter klare rammer
for den udstukne opgave.

FORBEREDELSE

skrive navne på de fundne geometriske figurer
beskrive de fundne geometriske figurer, fx et rektangel er
en plan firkant, hvori modstående sider er lige lange, og
alle fire vinkler er rette (90°) 
beskrive de fundne geometriske figurers placering med
forholdsord, fx et trafikskilt: trekanten sidder ovenpå et
cylinderformet rør
lave to brikker med tegninger eller billeder med hver af de
fundne geometriske, som kan bruges til vendespil, fagligt
stafetløb eller billedlotteri.
kan lave quiz og byt med de fundne figurer: Eleverne 
 finder en makker, og de to skiftes til at vise en brik med
en figur og lade den anden fortælle navnet. Derefter
bytter de brikker, finder en ny makker og gentager.      

INDE - UDE - INDE
INDE (forforståelse) 
I klassen arbejder eleverne med geometri og geometriske
figurer i matematik.   

UDE (anvende / gøre)
I geometri-jagt anvender eleverne deres viden om
geometriske figurer til at gå ud og undersøge et område og
finde geometriske figurer. Hvis der skal stilles højere faglige
krav, kan eleverne også måle og beregne de fundne figurers
areal og omkreds.      

INDE (efterbearbejde)
Eleverne kan: 

SÅDAN GØR DU
Forklar eleverne hvor langt de må gå for at finde geometriske

figurer i det valgte område. Inddel eleverne i makkerpar og

send dem på jagt efter geometriske figurer. 

Eleverne kan tage billeder af de fundne figurer og skrive deres

navne ned. Eller de kan også få til opgave at tegne de fundne

geometriske figurer ind på et opgaveark og skrive navnet på

figuren. 

Med yngre elever (0.-1.kl.), kan aktiviteten også være mere

lærerstyret. Her kan læreren på forhånd tage billeder af

geometriske figurer i et område og printe dem ud. Hver elev

får en brik med et billede af en geometrisk figur. Læreren går

sammen med alle eleverne rundt i området. Eleverne kan

inddeles i makkerpar, som sammen skal kigge efter

geometriske figurer, som de møder på gåturen. Eleverne skal

råbe op, når de ser den geometriske figur, som de har på

deres brik. Eleverne peger på den fundne geometriske figur

og fortæller de andre elever og læreren, hvad deres figur

hedder. 

kan kategorisere figurer
har viden om egenskaber ved figurer
kan kategorisere plane figurer efter geometriske
egenskaber
har viden om geometriske egenskaber ved plane figurer
kan opdage sammenhænge mellem plane og enkle
rumlige figurer
har viden om geometriske egenskaber ved enkle rumlige
figurer
kan beskrive objekters placering i forhold til hinanden
har viden om forholdsord, der kan beskrive placeringer

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Der kan arbejdes med nedenstående mål inden for
matematikfagets kompetenceområde: Geometri og måling 
Eleverne: 
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