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Formål med materialet 

I dette opgavehæfte arbejdes med geometriske former 

og mønstre i hverdagen og i kunsten. Eleverne skal  

lære de forskellige former at kende og kunne identifi-

cere disse i hverdagens former. Derudover skal de ar-

bejde med formmønstre, og lære om Poul Gernes’ 

former i kunsten. Til slut ser vi på IQ-former, dvs.  

former/figurer, der giver god hjernegymnastik. 

Opgavehæftet er anden del af Forlaget Kluddermors    

introserie ”Basismatematik”, hvor der arbejdes med 

de grundlæggende matematiske færdigheder.          

Formålet med ”Basismatematik” er, at give eleverne 

en introduktion til matematikkens grundbegreber.  

 

Målgruppe 

Elever som arbejder med det første kendskab til for-

mer og mønstre, og som har brug for en grundlæggen-

de indføring i matematikkens univers. Materialet hen-

vender sig til elever i 0. og 1. klasse, samt specialun-

dervisningen, og er velegnet til selvstændigt arbejde   

eller mindre elevgrupper med behov for ekstra støtte.  

 

Anvendelse 

Print ud i så mange sæt du behøver, sæt papirerne i 

mapper og du er klar med dit nye materiale. Hjælp 

eleverne i gang med opgaverne ved at læse opgavebe-

skrivelsen højt for dem og evt. forklare opgaven med 

egne ord.  
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I dette opgavehæfte skal I lære en masse om former, farver og mønstre.      
Formerne er både noget man arbejder med i matematik, men det er også     

noget, der findes i vores hverdag. Nogle ting har skarpe lige linjer eller helt 
runde former, som vi kender dem fra matematikken. De er sjove at finde 

rundt omkring i vores omgivelser.                                                                                            
Former har interesseret og inspireret mennesker i rigtig mange år.          

F.eks. fandt kineserne ud af, at man kan bygge sjove billeder ud af former. 
Sådanne billeder eller puslespil kaldes ”Tangram” og dem skal vi lære mere om.                                                                                                 

Former bliver også brugt til at lave flotte mønstre af, f.eks. på tapet, tøj,       
dyner, puder, duge, tæpper og mange andre steder.                                          

Former kan også bruges til at lave kunst. I Danmark havde vi en meget dygtig 
kunstner, som lavede smukke kunstværker og vægdekorationer ud af former i 
mange flotte farver. Han hed Poul Gernes, og hans former og figurer skal vi 

også arbejde med.                                                                                                            
Til sidst skal vi se på IQ-former. Dvs. former og figurer, som er sat sammen i 
svære mønstre og som ligner hinanden meget. Sådanne former giver rigtig god    

hjernegymnastik.                                                                                                             
Herunder kan du se billeder af alt det, vi skal arbejde med. Klip billederne på 

næste side ud og lim ind her, så de flotte farver kommer med. 
 

God fornøjelse :-) 
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Klippeark til forrige side 
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  Find ting, som er firkantede 

Find firkanterne - sæt ring om 

            Tag din stjerne 

      En firkant               Tegn og farv firkanterne 

Tegn en firkant, måske en gave? 

     Byg selv en firkant 
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   Klippeark til firkanten 

    Klip kun de fire brikker ud, som passer med den rigtige form.  
Resten smides ud. 

Klip puslebrikkerne og stjernen ud, og sæt dem ind på forrige side. 
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  Find ting, som er trekantede 

Find trekanterne - sæt ring om 

            Tag din stjerne 

      En trekant               Tegn og farv trekanterne 

Tegn en trekant, måske en pyramide? 

     Byg selv en trekant 
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    Klip kun de fire brikker ud, som passer med den rigtige form.  
Resten smides ud. 

Klip puslebrikkerne og stjernen ud, og sæt dem ind på forrige side. 

   Klippeark til trekanten 
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  Find ting, som er runde 

Find cirklerne - sæt ring om 

            Tag din stjerne 

      En cirkel               Tegn og farv cirklerne 

Tegn en cirkel, måske et ansigt? 

     Byg selv en cirkel 
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    Klip kun de fire brikker ud, som passer med den rigtige form.  
Resten smides ud. 

Klip puslebrikkerne og stjernen ud, og sæt dem ind på forrige side. 

   Klippeark til cirklen 
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Klip formerne på næste side ud, og lim dem ind ved den rigtige form og farve. 
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Klippeark til forrige side 
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Kender du formerne? Find to ens former i hver boks. Sæt ring om dem. 
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Kan du fortsætte mønstrene? Se klippearket på næste side. 
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Klippeark til forrige side 
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Sæt formerne fra klippearket på næste side ind, der hvor de passer.  
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Klippeark til forrige side 
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Sæt formerne fra klippearket på næste side ind, der hvor de passer.  
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Klippeark til forrige side 
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På hver figur mangler der nogle felter.  

Se klippearket på næste side, og lim felterne rigtigt ind. 
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Klippeark til forrige side. 
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Kender du formerne i virkeligheden? 
Sæt ring om den ting i hver boks, der passer til formen i midten. 
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Kender du formerne i virkeligheden? 
Find klippearket på næste side, og lim tingene ind her. 
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Klippeark til forrige side. 
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Vidste du, at man kan bygge mange sjove billeder af former?            
I Kina opfandt man for mange år siden en puslespil, som kaldes 

”Tangram”. I dette puslespil bruger man altid de samme syv brikker. 

Det sjove ved brikkerne er, at de tilsammen danner en firkant.    
Prøv først at samle puslespillet herunder ved hjælp af brikkerne på 

næste side. 
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Klippeark til forrige side 
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Her ser du et hus, som er bygget med de syv Tangrambrikker.  

Kan du finde de forskellige former og farver, og trække streg til det 
rigtige sted? 
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Nu skal du selv prøve at bygge billeder af former. Hvad forestiller 
billedet herunder? Brug klippearket på side 30,  og sæt de rigtige 

former på det grå billede. 
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Nu skal du selv prøve at bygge billeder af former. Hvad forestiller 
billedet herunder? Brug klippearket på side 30,  og sæt de rigtige 

former på det grå billede. 
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Klippeark til side 28 og 29 
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Man bruger tit formerne til at lave mange flotte mønstre.                
Kan du sætte ring om den form, der er brugt i hvert mønster? 



                Forlaget Kluddermor  32         Kluddermors Basismatematik II  

Nu skal vi lære lidt om den danske kunstner Poul Gernes. Han elskede nem-  
lig at arbejde med geometriske former og farver i sin kunst. Poul Gernes         
udsmykkede bl.a. biografen Palads i København med mange smukke farver.             
Nogle gange satte Poul Gernes flere små formbilleder sammen til ét stort 
flot geometrisk billede. Nu skal du prøve at gøre det samme.                     
Herunder er ni tomme felter.  
På næste side finder du en række forskellige bille-
der, som ligner dem Poul Gernes arbejdede med. 
Klip de ni flotteste ud, og lim dem ind herunder, så 
du får dit eget smukke geometriske Gernes-billede. 
Til højre herfor kan du se et billede, som vi har   
lavet på den skole, hvor jeg arbejder. Men det er 
vigtigt, at du laver dit helt eget billede. 
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Kan du fortsætte mønstrene? Se klippearket på næste side. 
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Klippeark til forrige side 
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Sæt formerne fra klippearket på næste side ind, der hvor de passer.  
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Klippeark til forrige side 
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? 
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? 

Her til sidst skal vi kigge lidt på IQ-former. Dvs. former, som er sat 
sammen i svære mønstre og som ligner hinanden meget. Sådanne former 
giver rigtig god hjernegymnastik. Prøv at sætte de manglende figurer 
ind på de tomme pladser (med spørgsmålstegn på). Det er lidt svært,  
måske skal I hjælpe hinanden to og to. Se klippearket på næste side.                                                         
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Klippeark til forrige side.  

(Du skal kun bruge seks af disse figurer, resten smides ud.) 
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En del af IQ-formerne er meget ens.                                                               
Prøv at finde to ens i hver boks. 



”Kluddermors Basismatematik II” er udarbejdet af  

Liselotte Ring Kryger for Forlaget Kluddermor. 

I materialet er anvendt billeder fra:  

https://openclipart.org/ og https://pixabay.com/                   

 

Alle Kluddermors materialer fås på: 

https://bubbleminds.dk/udgivere/forlaget-kluddermor/ 

 

Følg Forlaget Kluddermor på  

www.facebook.com/forlagetkluddermor/ 

og https://www.forlagetkluddermor.com/ 

 

 

NB! Husk altid at indberette Forlaget Kluddermors       

materialer til COPYDAN, hvis din skole er udtaget.        

På forhånd tak :-)  

 

Du kan vedlægge denne seddel + forsiden.  

Husk bare at udfylde antal sæt. 

 

    Antal sider: 40 

 

    Antal eksemplarer: Jeg har printet _______ sæt 

 

    Publikationens titel: Kluddermors Basismatematik II 

 

    Forfatter: Liselotte Ring Kryger 

 

    Forlag/udgiver: Forlaget Kluddermor 

 

    Publikationens ISBN/ISSN: intet 

https://openclipart.org/
https://pixabay.com/
https://bubbleminds.dk/udgivere/forlaget-kluddermor/
http://www.facebook.com/forlagetkluddermor/

