
 

 

Titel på 
fag/emne 

Matematik  

Titel på forløb: 
 

Emballagefabrikken 

Forfatternavne: Flemming Orloff og Gert Jensen Sct. Jørgens skole Danmark 

Anslag: 
”Trailer” 

Hvor meget karton skal bruges til lave det største rumfang? - enkle 
eksperimenter med optimering og undersøgelse af emballage. 
Hvordan tegner man og gengiver kasser?  
Hvordan kan man anvende it(geogebra), konkrete materialer og skitser til 
hjælp? 

 

Konteksten 7. kl på  Sct. Jørgens skole i Dk og 7. kl. på Trolhättan skole i S i et forløb 
over ca. 1 måned. 
 

Fagligt indhold 
(Emnes 
beskrivelse) 

Arbejdet med planlægningen af forløbet har taget udgangspunkt i den 
GNUBISKE kube, en model udarbejdet af forskergruppen bag 
matematik i GNU. Kuben arbejder med tre dimensioner -  

 En faglig (emnes) dimension, med udgangspunkt i de tre 
landes læseplaner (blå) 

 En kompetencedimension, med inspiration hentet fra de 
danske matematiske kompetencer (sort) 

 Og en merværdidimension, udviklet af professionsforskerne i 
matematik (rød) 
 



 
I dette forløb blev der lagt særlig vægt på: 
 
Stoffet:  
Geometri - måling og enheder. Herunder arbejdes der specifikt med areal og 
overflade, rumfangsbegrebet, gengivelse af virkeligheden gennem tegning 
fra 3D til 2D med brug af isometrisk tegning, arbejdstegning og perspektivisk 
tegning. 
 
Kompetencer: 
Der arbejdes med problembehandlingskompetencen, 
Ræsonnementskompetencen og hjælpemiddelkompetencen.  
Eleverne måtte forholde sig at besvare mere åbne spørgsmål hvor metode 
og svar var ukendte. Heri indgik et fokus på en matematisk dialog om 
løsningsforslag og ræsonnementer bag metoder til forslagene. 
Der blev lagt op til at eleverne så hensigtsmæssig brug af hjælpemidler 
såvel it, konkrete materialer, brug af skitsen og overslag herunder deres 
muligheder og begrænsninger. 
 
Faglig merværdi 
En øget motivation grundet det anderledes at få opgaverne på et andet 
sprog.  
Øget opmærksomhed på at matematikken er den samme og dermed 
enklere at kommunikere i end ved brug af hverdagens modersmål. 
Øget faglig læring ved at opleve andre måder at løse matematiske 
problemstillinger med. 
 

Grænseoversk
ridende 
arbejdsformer 
 

Vi arbejdede med praktiske og teoretiske opgaver på samme tid i Dk og S. 
Eleverne samarbejdede på tværs af landede gennem 8 elevgrupper om at 
løse opgaverne. Til dette samarbejde indgik Wikispaces som 
kommunikationsplatform. Her lagde eleverne opgaver og besvarelser ud til 



Måske smelter 
pkt. 4 og 5 
sammen !? 

brug i deres gruppematch. Eleverne kommenterede og rettede på 
hinandens besvarelser. Vi brugte direkte kommunikation via Skype. Vi 
valgte Excel og GeoGebra da eleverne i begge lande bruger det i 
hverdagen.  Eleverne optog deres besvarelser med Notebook-optager eller 
med mobiltelefon. På denne måde dokumenterede de deres arbejder som 
de havde fremstillet i papir, ler eller centicubes. 
 
Se eksempler på besvarelser i det efterfølgende- 

Teknologier, 
værktøjer og 
undervisningsr
essourcer 

Eleverne havde adgang til computer med Excel, Geogebra Skype Notebook, 
samt webkamera og smatrboard. Derudover brugte de deres egne 
mobiltelefoner. 
Ovenstående digitale værktøjer blev valgt, fordi begge lande havde 
mulighed for at benytte dem, hvilket tidliere har været ganske problematisk 
at få et fællesskab på. Eleverne valgte selv i grupperne hvilke værktøjer der 
passede bedst til deres besvarelser. 
 Vi åbnede for muligheden for at eleverne kunne samarbejde over Adobe 
Connect, Vi fik dog ikke brug for programmet. 

Afrunding / 
perspektivering 

Emballagefabrikken som emne fungerede rigtig godt. Eleverne arbejdede på 
mange forskellige niveauer og brugte mange forskellige matematiske 
kompetencer. Lærersammenarbejdet var optimalt og eleverne fik også 
noget ud af at arbejde sammen.  
Det har været en gevinst at have meget stramt strukturerede og jævnlige 
møder for at dialogen om indhold, form , planlægning og evaluering kan 
foregå ordentligt. 

 

  



Opgaveark (dansk) 
Emballagefabrikken 

 
Guldsmeden "Alt I Guld" har bestilt 45 rektangulære æsker. En æske skal kunne 
indeholde to ringe og et sæt ørestikker.  
 
Opgave 1 

a. I skal på tværs af Norge, Sverige og Danmark i grupper konstruere æsker med 
følgende  

b. dimensioner:  længde  2 cm, bredde 3 cm og højde 2 cm. Start med at bygge en 
model i centicubes 

c. Beregn rumfanget af jeres forslag til æsken. 
d. Beregn overfladearealet af jeres æske. 
e. Tegn jeres æske på isometrisk papir. 

 
Opgave 2  

a. Tegn en udfoldning af jeres æske på A4-ark med limkanter. Husk æsken skal 
kunne åbnes. Klip æsken ud og lim den sammen. 

b. Hvor mange æsker kan der være på et ark A4 karton? Tegn dem.  
c. Hvor stort et areal dækker de?  
d. Hvor meget af arket går til spilde? 
e. Hvor mange ark skal I bruge for at konstruere alle 45 æsker? 
f. Hvor meget stanniol skal i bruge for at beklæde alle æskernes overflader? 

 
Opgave 3 

a. Tegn jeres æske som arbejdstegning, set forfra, fra siden og oven fra. 
b. Tegn en perspektivtegning af jeres æske. 

 
 
 

Eksempel på besvarelse af to svenske klasser 
Gruppe 1 
 
Hej 
Jag har fått följande resultat för frågorna: 
Volym : 12 kubikcentimeter 
Begränsad area : 36 kvadratcentimeter 
Det får plats 7 askar på ett A4-papper. 
630 cm2 - 252 cm2 = 378 cm2 
Alltså 378 cm2 av pappret var över. 
Det går åt 7 st A4-papper. 
 
Hejsa 
skal vi lave resten af de spørgsmål som i ikke har lavet?? 
Har i en Skype så vi kan snakke sammen?? 
 

  



Uppgift förpackningsfabriken 

1. vi har byggt varsin centikub.  
2. har gjort det och det var inte svårt.  
3.  
  

      
 
 

lulzims ask     eylems ask 
 
 
 
4. 4 kubik cm  
5. 16 kvadratcentimete 
6. 12 askar 
7. jag rita på pappret 12 askar för det finns inte mer plats. 
8. det blir lite mer än 1/3 spil av pappret. 
9. 4 och det blir 3 askar över. 
 
 

  



Opgaveark (Svensk) 
 

Radergummi 
 

Skolan beställer radergummi. I varje ask är det 20 st radergummin. Det är beställt 1000 st. 

Asken ska vara ett rätblock. 

 

 Ni ska designa fodralet och ni ska hitta bra mått på fodralet. Asken ska göras i kartong och få plats på 

ett A4 papper. 

 

 Bygg modellen av asken i centikuber. 

 Beräkna volymen. 

 Beräkna begränsningsarean. 

 Rita asken på isometriskt papper. 

 Rita asken utvikt med kanter så att den kan limmas ihop. Tänk på att asken måste kunna öppnas. 

Klipp ut asken och limma ihop. 

 

 Hur många askar kan ni få plats med på en A4? 

 Hur mycket spill blir det på ett A4? 

 Hur många A4 ark går det åt för att göra hela beställningen? 

 

 Rita asken framifrån, sidan och ovanifrån. 

 

Eksempel på besvarelse af dansk klasse 
 

Vores svar til jeres opgave 

50 æsker skal bruges til 1000 viskelædere. 

Æskerne er 4cm høje, 10cm bredde og 12cm lange. 

 

Rumfanget er: 12*10*4= 480cm3 

Overfladearealet er: ((4*10)*2)+((4*12)*2)+(10*12)=296cm2 

 

Vi kan ikke få æsken til at være på et A4-ark, hvis der også skal være et låg, men med låg skal man 

bruge to A4-ark. 

Der bliver ca.=12,25+21+147+36+27,5+18+32,5=294,25cm2 tilbage af arket. 

Så man skal bruge 100 A4-arks. 

 

 

her er et billede af den i centicubes låget er magen til. 

Her er et billede af æsken uden låg 



      
Her er et billede af den med låg   Her er et billede af æsken fra siden 

 

 

        
Og forfra    og oppefra 

 



Opgaveark (svensk) 
 

Ni har fått en beställning på Gucci solglasögon. Ni måste tillverka fodral till glasögonen. 

Beställningen är på 500 st. 

Ni ska designa fodralet och ni ska hitta bra mått på fodralet. 

Fodralet ska göras i kartong och få plats på ett A4 papper. 

 

 Bygg modellen av fodralet i centikuber. 

 Beräkna volymen. 

 Beräkna begränsningsarean. 

 Rita fodralet på isometriskt papper. 

 Rita fodralet utvikt med kanter så att den kan limmas ihop. Tänk på att fodralet måste kunna öppnas. 

Klipp ut fodralet och limma ihop. 

 

 Hur många fodralet kan ni få plats med på en A4? 

 Hur mycket spill blir det på ett A4? 

 Hur många A4 ark går det åt för att göra hela beställningen? 

 

 Rita fodralet framifrån, sidan och ovanifrån 

 

Besvarelse dansk gruppe 

     

 

 

     

Centicubes!  Vores kasse i pap :P  

Rumfang = h*b*l = 10*5*5= 250 cm3 

 


