
KOM UD OG LÆR!
- om landsbymatematik

Forløb 27
MATEMATIK

HISTORIE

4-6 klasse

Her tager vi fat på matematikken – med et historisk twist.

Meget af det vi omgiver os med kan der regnes på og vi vender os mod noget af det, 
der også fortæller historier om livet på landet.

Størrelser på bygninger, rumfang af kornlæs og kornsiloer, markernes arealer, 
planteavlerens udbytter o.m.m.

Det er sjovt at måle virkeligheden og få et tættere forhold til de tal vi hører om, når der 
tales om f.eks. landbrug og byggeri.

Og så lige de gamle mål med fod, alen og favn – dem måler vi også på.



Hæftet beskriver et forløb, hvor eleverne dykker ned 
i et stykke spændende lokalhistorie nær ved jeres 
skole. Forløbet skal ses som et forslag, der kan rettes 
til efter lokale forhold og klassens behov.

Udgangspunktet er nærområdet ved jeres skole i 
Hedensted Kommune, med det særpræg, der findes 
lige på jeres sted. Der fokuseres på den lokale 
historie, men fra det nære kigger vi også ud i 
Danmark og den store verden.    

Eleverne kommer til at arbejde med helt lokalt stof og 
får hermed en bedre indsigt i deres lokalområde. Det 
gør arbejdet nærværende, og ofte kan eleverne 
supplere med viden hentet fra familie og bekendte.

Forløbet er et ud af mange KOM UD OG LÆR! - tilbud 
fra Glud Museum, hvor undervisningen flyttes ud i 
nærområdet med hjælp fra museets kultur- og 
naturvejleder.

En uundværlig samarbejdspartner er lokalarkiverne 
og lokale beboere, hvor vi henter guld i form af 
lokalhistorisk viden og de mange gode historier, der 
findes i gemmerne.

Det kan også være en god idé at besøge et af 
museerne. Her kan man få en spændende dag med 
aktiviteter og mulighed for at komme tæt på livet, 
som det var i gamle dage. 

Hvis I har idéer til ændringer og forbedringer, så sig 
endelig til, så vi kan få gjort hæfterne så anvendelige 
som muligt.

Kontakt: Glud Museum, Jens Kjær
Tlf. 42 67 43 13 – E-mail: jk@gludmuseum.dk
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Planlægnings-
møde

Elevernes
forberedelse

På tur Tilbage i 
klassen

Præsentation 
og evaluering

2 timer 2 timer 4 timer 2 timer 2 timer

Timeforbrug:

Læringsmål:

Læringsmål for faget matematik:

• Du kan regne areal i m2 og hektar.

• Du kan regne rumfanget af en kasse.

• Du kan regne rumfanget af en cylinder.

• Du har kendskab til de gamle danske mål.

• Du kender dine personlige mål.
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Planlægningsmøde:

Glud Museum hjælper gerne med at planlægge og 
gennemføre et forløb ved jeres skole. Kontakt derfor 
museets kultur- og naturvejleder i god tid, så I kan få 
aftalt et planlægningsmøde og datoer for forløbet.

På planlægningsmødet rettes forløbet til, så det 
passer til klassens behov og mulighederne i skolens 
nærområde.

Læringsmål fastsættes og forløbet tilrettes i forhold 
til det.

Der afstemmes forventninger og aftales fordeling af 
opgaver.

Museet kan bl.a. hjælpe med:
Kontakt og aftaler med lokalarkiv.
Kontakt til lokale borgere, der kan hjælpe.
Baggrundsmateriale (relevante bøger, artikler, 
historie til forberedelse, kort mv.).
Gennemføre tur og aktiviteter.
Evt. museumsbesøg.

Læringsmål aftales med læreren. Forløbet kan som eksempel lægge mere eller mindre vægt på 
brug af IT.  



Matematik
Er der matematik i landsbyen?
Kan eleverne nævne ting i landsbyen, der indeholder 
matematik? Hvad kan man regne på?

Hvad kan vi?
Klassen taler om hvad de har lært i matematik. 
Hvad kan de regne ud ud? Arealer? Rumfang?

Gamle mål
Hvorfor hedder det en tommestok?
Tal om gamle mål – fod, alen, favn, mil.

Længde, bredde, højde: Hvor mange m3 er 
klasseværelset ca.?

Hvor går turen hen?
På hedensted.dk, der er Hedensted Kommunes 
hjemmeside, findes kort og luftfotos over området. 
Søg efter digitale kort. Her er også ældre kort og 
luftfotos tilbage til 1954.

Kortsiden indeholder forskellige måleværktøjer, så 
man f.eks. kan udregne længder og arealer. Det skal 
bruges i forløbet.

Gennemgå sammen ruten på kortet.

Matematiklege
Eleverne deles i 4-5 grupper, der hver finder på en 
leg, der indeholder matematik. Det skal være en leg, 
de kan lege på turen.

Elevernes forberedelse:
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Klassen drager afsted med tommestok og målebånd.

På turen er der masser af rektangler, kvadrater og 
vinkler, der danner arealer og kasser. Der er også 
cirkler, cylindre og kugler.

Genopføre skolen
Den lille privatskole i Glattrup findes ikke mere, men 
den blev ”genopført” i fantasien. Målene i cm fra 
billeder blev ved udregninger omsat til de oprindelige 
reelle mål. Det store målebånd kom i sving og 
eleverne dannede omkredsen af den gamle skole.

Møllesten og tandhjul
Skævlund Mølle er en fredet vandmølle med næsten 
intakt møllehjul, gearsystem og kværn.
Her er tandhjul i mange størrelser og mægtige aksler 
af egetræ. Der er nok at måle og regne på.

En stor cylinder
Højde og diameter
kan måles udefra 

med lidt god vilje
– og matematik.

En praktisk øvelse
ved Klejstårnet.

På tur:
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Landbrugsmatematik
Er der matematik i en kornmark?

Vi prøver at måle en af kornmarkerne, vi har mødt på 
turen, op ved hjælp af digitale kort på hedensted.dk 
(se vejledning i baggrundsmateriale). 

Og så kigger vi f.eks. på:

- Markens areal
- Høstudbyttet
- Transport til foderstofforretning
- Oplagring i siloer

Hvor mange hektar er marken på?
En god høst kan give 10 tons korn pr. hektar.
Korn vejer ca. 700 kg/m3. Der kan være korn fra 250 
lastbiler i en af siloerne ved Hornsyld Købmandsgård.

Sammenligninger – f.eks.:
Hvad har det største rumfang – Klejstårnet eller en af 
siloerne ved Hornsyld Købmandsgård?

Kroppens mål
De gamle mål havde udgangspunkt i kroppen, som
f.eks. tommeltottens bredde og fodens længde.

Eleverne sammenligner deres egne mål med de 
gamle standarder tomme, fod, alen og favn.

Vi regner videre:
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• Hvad har du lært under forløbet?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Har undervisningen været anderledes end normalt? Beskriv.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Hvad synes du om den måde at lære på, som du har oplevet under 
forløbet?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Har forløbet givet dig større motivation for og interesse i at lære nyt om 
din by og dit nærområde? Uddyb.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Hvad har været det bedste under forløbet? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Hvad kan forbedres?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Efter forløbet - evaluering:
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Baggrundsmateriale:
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Oplysninger til matematik: kenddinlandsby.dk



Museerne i kommunen har meget at byde på og de 
vil gerne have besøg af skoleelever. 

Med et tema som landsbymatematik er der opgaver 
at finde mange steder, så her kan man passende 
kombinere det med en tur derhen, hvor man har 
mest lyst til at komme på besøg. 

Glud Museum
En fantastisk samling smukke gamle huse og gårde, 
der fortæller om livet i østjyske landsbyer.
Museet har en skoletjeneste med aktiviteter for 
eleverne og en udfarende kultur- og naturvejleder.  
Se mere på: gludmuseum.dk

Hjortsvang Museum
Her er masser at kigge på – store og små maskiner, 
gamle redskaber og huse indrettet som i gamle dage.
Museet tilbyder gratis skoletjeneste med besøg på 
typisk 1½-2 timer – evt. op til 4 timer. 
Se mere på: hjortsvangmuseum.dk

Mindestuen i Gl. Sole
Her åbnes dørene efter aftale til en skolestue, der ser 
ud som for 100 år siden. Den gamle privatskole 

fortæller også historien om ”De stærke jyder” – en 
religiøs bevægelse, der blev udbredt her på egnen.
Se mere på: destærkejydersskole-mindestuen.dk

Juelsminde Havnemuseum
Fortæller fiskernes historie og historien om havnen 
og færgehavnen.
Se mere på: havnemuseum.dk

Uldum Mølle
Den fine gamle mølle maler stadig og er rammen om 
et møllemuseum og en udstilling, der viser udsnit af 
livet i og omkring det store Uldum Kær.
I kan selv male mel og se mølleren arbejde.
Se mere på: uldummolle.dk

Danmarks Ferguson Museum
Her er der traktorer og andre landbrugsmaskiner i 
lange baner. Man må selv gå rundt og kigge i verdens 
største samling af Ferguson traktorer.
Se mere på: fergusonmuseum.dk

På museum:
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