
OPGAVE 1   LÆS&REGN 
 

Læs og regn1 
 

(1) Søren arbejder på legetøjsfabrikken og sortere 
biler i æsker. Han har 252 legetøjsbiler, og han vil 
lægge 6 i hver æske. Hvor mange æsker har han 
brug for? 
 
(2) Du vil dele 500 bananer ligeligt i 4 kasser. Hvor 
mange bananer skal der i hver kasse? 
 
(3) Tom sorterer sine gamle Anders And blade, så 
han kan sælge dem. Han har 68 blade. Hvis han 
ligger dem i bunker med 14 i hver, hvor mange 
bunker får så? Hvor mange blade er der tilbage? 
 
(4) Jonas kommer 2,4 kg vand i spand, der vejer 1,2 
kg. Hvor meget vejer spanden nu?  
 
(5) Patricia har 1,2 kg sukker. Hvis hun bruger 0,3 
kg, hvor meget sukker har hun tilbage? 
 
(6) Sushi restauranten har 120 liter soya sauce på 
lageret. Hvis de deler det op i 3 beholdere, hvor 
mange liter er der så i hver beholder? 
 

(7) Lea har 24 Apps på sin telefon. Lucy har kun 8. 
Hvor mange Apps har Lea mere end Lucy? 
 
(8) Christina har mistet sin kat, og hun prøver 
sammen med sine venner at finde den. Hvis hun 
kopier 260 eftersøgninger og giver hver ven en 
bunke med 35 kopier, hvor mange venner får så en 
stak kopier? Og hvor mange kopier har hun 
tilbage? 
 
(9) Linda har købt 6 billetter der hver koster 70 kr. 
Hun betaler med en 500 kr. seddel. Hvor mange 
penge får hun tilbage? 
 
(10) Amil køber en sodavand og to pakker 
tyggegummi for 26 kr. Hans søster køber også en 
sodavand og 4 pakker tyggegummi. Hun betaler 38 
kr. Hvad koster en pakke tyggegummi? 
 

 

 

                                                           
 



OPGAVE 2   LÆS&REGN 
 

Læs og regn2 
 

(1) Der skal være idrætsdag med børn fra 8 
forskellige skoler. Skolerne skal dyste mod 
hinanden i forskellige sportsgrene. 
Til boldkast stiller hver skole med 4 børn. 
Hvert barn skal kaste 3 bolde. 
Hvor mange bolde bliver kastet i alt? 
 
(2) Til idrætsdagen er der både 4., 5. og 6. klasser. 
Der går i gennemsnit 25 elever i hver 5. klasse. Der 
er i alt 19 forskellige 5 klasser. 
Hvor mange elever fra 5. klasse deltager til 
idrætsdagen? 
 
(3) Eleverne skal spille rundbold mod hinanden. 
Der er 8 skoler i alt, og der er samlet 23 hold til 
rundbold. På hvert hold er der 12 elever. 
Hvor mange elever skal spille rundbold? 
 
(4) Eleverne skal også dyste i løb. 47 børn stiller op. 
19 af børnene træner til daglig. Alle børnene har 
gode løbesko. De skal løbe 100 m hver især. 
Hvor mange meter løber børnene tilsammen? 
 
(5) De 8 skoler stiller i alt med 24 hold til den store 
fodboldturnering. Der er dog kun 8 fodboldbaner, 
og kun tid til at spille 3 kampe på hver bane. 
Hvor mange kampe får hvert hold spillet? 
Hvor mange fodbolde er der brug for, hvis der skal 
være nok til at spille kampe, og samtidig have 2 i 
reserve? 
 

(6) Peter er til idrætsdag med sin venner Leo og 
Max. Han har 48 vindruer med i en frugtpose, som 
han vil dele med Leo. Hvor mange kan de få hver, 
hvis de skal have lige mange? 
 
(7) Til frokost skal eleverne have en pose med en 
sandwich, et stykke frugt og en juice. Maria tæller 
105 elever der kommer for at få mad. Maden ligger 
pakke i fem forskelige køletasker. Hvor mange 
madpakker er der i hver køletaske? 
 
(8) Sportspladsen med atletik er dele i 4 områder, 
nord, syd, øst og vest. Der er 388 børn på 
sportspladsen, og de er delt ligeligt over hele 
området. Hvor mange børn er der i syd-området? 
 
(9) Til længdespring er der tilmeldt elever fra 7 af 
skolerne. Hver skole stiller med lige mange elever. 
2 af skolerne vinder alle præmierne. I alt deltog 
217 elever. Hvor elever deltog fra hver skole. 
 
(10) Ida møder sin veninde Maja. De går på hver 
deres skole, men går til badminton sammen i deres 
fritid. De to aftaler at mødes og spise frugt 
sammen senere. Ida har 6 stykker frugt med og de 
vejer i alt 510 g. 
Hvor meget vejer to stykker frugt? 
 

  

                                                           
 



OPGAVE 3   LÆS&REGN 
 

 
Læs og regn3 
 

(1) Debbie vil gerne gøre reklame for skolens 
Høstfest. Hun deler 150 reklamer mellem sine 5 
hjælpere. Hvor mange reklamer får hver hjælper? 
 
(2) I Karlas køleskab har hun 1,5 liter appelsin-juice, 
og 1,2 liter æble-juice. Hvor meget juice har hun? 
 
(3) Til skolernes idrætsdag er der 6 basketball hold 
med 5 spillere på hvert hold. Hvis lærerne deler 90 
t-shirts lige mellem holdene, hvor mange trøjer får 
hver spiller så? 
 
(4) I spilbutikken er Pokémon-kort mere populære 
end Fodbold-kort. Derfor koster en pakke 
Pokémon-kort 45 kr., og en pakke Fodbold-kort 
kun 30 kr. 
Hvad skal Mike beetale for fem pakker med 
Pokémon kort og 3 med Fodbold-kort? 
 
(5) Familien Hansen pakker gaver ind. Moderen 
deler 90 cm tape op i stykker der er 7 cm. Hvor 
mange stykker får hun? Hvor meget tape er der 
tilbage? 
 

(6) En vognmand har 68 pakker i sin bil. Han kan 
bære fem pakker af gangen. Hvor mange ture skal 
han gå for at tømme bilen? 
 
(7) Der var 2½ liter mælk i køleskabet. Så tog 
Hanna’s mor 12 dl for at bage. Hvor meget mælk er 
der tilbage? 
 
(8) Der er 365 dage på et år. Hvor mange hele uger 
er der på et år? Hvor mange dage er der tilbage? 
 
(9) Bo har 500 kr. og skal købe is til skolens 
sommerfest. En bøtte is koster 80 kr. Hvor mange 
bøtter is kan han købe, og hvor mange penge får 
han tilbage? 
 
(10) Sophie skal holde fest og vil for 200 kr. købe 
lige mange sodavand og poser med chips. 
Sodavand (2 L): 25 kr. 
Chips (165 g): 15 kr. 
Hvor mange sodavand og chips-poser kan hun 
købe? 

 

Ekstra udfordring 
 
Til opgave 3 
Prøv at skrive en ligning, hvor x er det samlede 
antal trøjer og y er hvor mange trøjer hver spiller 
får. 
 
Til opgave 4 
Skriv en formel, som kan bruges til at beregne 
prisen. 

 

 

 

  

                                                           
 



OPGAVE 4   LÆS&REGN 
 

Læs og regn4 
 

Du skal angive alle svar som både en brøk og et decimaltal. 

 

(1) I kælderen står der en olie-kande med ¼ liter 
olie. Hvis du hælder ½ liter i kanden, hvor meget er 
der så? 
 
(2) Alissia planter blomster i haven. Det bliver til  
 3

6
 m2 med tulipaner og 

2

6
 m2 med roser, hvor mange 

kvadratmeter blomster er der så i alt? 
 
(3) Hassan og hans far maler et skur. Faderen 

maler 
2

5
 af skuret, og Hassan maler 

1

5
 af skuret. Hvor 

meget mangler de at male? 
 

(4) Kate syr en kjole. Hun bruger 
3

7
 meter kantbånd, 

og der er 
2

7
 meter tilbage. Hvor langt var 

kantbåndet til at begynde med? 
 

(5) Lisa handler ind og kommer 
3

4
 kg appelsiner i sin 

kurv, der vejer 
1

4
 kg. Hvis der ikke er andre varer i 

kurven, hvor meget vejer kurven nu? 
 

(6) Tiffanie har 2 meter stof. Hvis hun deler det i 
tre lige store dele, hvor lange er de så hver? 
 
(7) Marie har 3 meter stof, som hun deler i fire lige 
store dele, hvor lange er hver del? 
 
(8) Rami’s mor køber 5 kg sukker, som hun deler i 
tre lige store bøtter. Hvor meget sukker er der i 
hver bøtte? 
 
(9) 7 drenge vil have et glas appelsinjuice, så de 
deler 3 liter juice, så alle får lige meget.  7 piger vil 
have æblejuice, og de deler 4 liter. 
Hvem får mest juice? Hvor meget mere får de? 
 
(10) Tre drenge deler 3 meter lakrids-snøre mellem 
sig, mens fem piger deler 4 meter karamel-snøre 
mellem sig. Hvem får mest slik? Hvor meget mere 
får de? 

 

Ekstra udfordring 
 
Prøv at omskrive brøkerne til procent. 
 
 

 

 

 

  

                                                           
 



OPGAVE 5   LÆS&REGN 
 

Læs og regn5 
 

1) Max har 7 sodavand i sit køleskab. Hver dåse 
indeholder 0,2 liter. Hvor meget sodavand er der? 
 
(2) Brian går hver dag tur med sin hund. Hver tur er 
0,4 km lang. Hvis han går tre ture, hvor langt er det 
så? 
 
(3) Ditte løber 0,8 km rundt om søen. Hvis hun 
løber rundt om søen 6 gange, hvor langt har hun så 
løbet? 
 
(4) Basim hjælper sin mor med at handle ind. De 
har fem poser, der alle vejer 1,5 kg. Hvor meget 
vejer det i alt? 
 
(5) Søren klipper en snor over i 6 lige store stykker, 
der hver er 40 cm lange. Hvor mange meter var 
snoren inden den blev klippet i stykker? 
 
(6) Karine vil gerne sælge frugt fra sin have. Hun 
plukker 108 æbler og 47 pærer. Hun kommer dem i 
poser med enten 8 æbler eller 8 pærer. 
Hvor mange poser kan hun fylde? Hvor mange 
æbler og pærer har hun tilbage? 
 

(7) Alberte køber en pose æbler og en pose pærer 
for 35 kr. Maria køber to poser pærer for 40 kr. 
Hvad koster en pose æbler? 
Hvad koster et enkelt æble, hvis der er 8 æbler i 
posen? 
 
(8) Yasin og Ibrahim er sultne og køber begge to en 
kebab og en sodavand for i alt 56 kr. 
Kenni er meget sulten og køber to kebab og en 
sodavand for 48 kr. 
Hvad skal Medhi betale for to sodavand? 
 
(9) Natasja skal rydde op i sit tøj, og finder ud af 

hun har 56 sokker. Desværre har 
1

7
 af sokkerne ikke 

en makker, så dem smider hun ud. Hvor mange par 
sokker har hun tilbage? 
Natasja bruger et par sokker om dagen. Hvor 
mange hele uger har hun rene sokker til? 
 
(10) Emilie har tjent 500 kr. og vil gerne invitere en 
veninde med i biografen. De køber 250 g slik, to 
sodavand og en stor bøtte popcorn. 
Hvor mange penge har Emilie tilbage? 
Biografbillet:  95,- 
Sodavand: 24,- 
Popcorn (lille): 16,- 

Popcorn (stor): 28,- 
Bland Selv Slik (pr. 100 g): 9,95 

 
 
 

 

. 
 
 

 

 

 

  

                                                           
 



OPGAVE 6   LÆS&REGN 
 

 


