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En kube i A-format 
 
 
Kan du fremstille denne kube? 
 
 

 
 
 

 
Følg vejledningen på bagsiden. Vejledningen er på 

norsk, så det er ikke stavefejl. 
Du kan også overveje, hvordan du kan bruge 
matematik til at blive klogere på rumfanget af 
kuben og på størrelsen af et stykke A4-papir.  

 
Når du skal fortælle om målene på et A4-papir, 

er 2 et vigtigt tal. Ikke mindst fordi !
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Papir i A-formatet er kendetegnet ved at forholdet mellem længde og bredde er 1: 2 
 
Det betyder at længden er bredden * 𝟐 (l = b* 2) 
 
Hvis du halverer et A-papirformat på den lange side, vil det nye halve papir stadig 
være i A-formatet. 
 
Produktkrav: 
Fremstil en planche, som I kan støtte jer til, når I skal fremlægge, hvordan I har løst 
opgaverne herunder. 
 
Opgaver: 
 

• Fremstil en kube af 6 stk. A4-papir. (Følg vejledningen).  
 

• Redegør ( ved måling og med matematisk argumensation) for, at sidelængden 
i kuben er ½ af papirets bredde.  
Vink: fold et af arkene ud og betragt foldelinjerme. I får brug for at bruge 
Pythagoras sætning. 

 
• Fremstil en kube af 6 stk. A5-papir. 

 
• Hvad er rumfangsforholdet mellem de to kuber? 

 
• Fremstil en kube, hvis rumfang er det halve af kuben, der blev fremstillet af 

A4-papiret. 
 

• Fremstil en kube, der kan indeholde ½ l. 
 

• Redegør for at, når et papir i A-formatet halveres på den lange side, så vil de 
to nye ark stadig have A-formatet. 

 
 
De seks matematiske kompetencer er i spil. 
Problembehandling - Modellering - Ræsonnement og tankegang -  Repræsentation 
og symbolbehandling - Kommunikation - Hjælpemidler 
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Læringsmål: 
Eleverne erfarer konkret at 2 ∗ 2 = 2 samt at når længdeforholdet er 1:2, så er 
rumfabgsforholdet 1:8. 
Eleverne kan redegøre og argumentere for sammenhænge på matematisk grundlag. 
Eleverne har viden om, hvad det vil sige at eftervise en hypotese og udføre et enkelt 
matematisk bevis. 
Eleverne kan udføre enkle beviser med brug af variable 
Eleverne kan redegøre for egenskaber ved papir i A-format 
Eleverne har viden om egenskaber ved tallet 2 
Eleverne kan redegøre for at diagonalen i et kvadrat med sidelængden s har 
længden 𝑠 ∗ 2 
Eleverne kan bruge viden om brug af længde- og rumfangsforhold. Eleverne ved at 
rumfangsforholdet er længdeforholdet i tredje potens, samt at længdeforholdet er 
kubikroden af rumfangsforholdet ( 𝑟𝑢𝑚𝑓𝑎𝑛𝑔𝑠𝑓𝑜𝑟ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑡! ). 

Eleverne ved at funktionerne f(x)=x3 og g(x)= 𝑥! , er hinandens modsatte funktioner. 
Dvs. f-1(x)=g(x) 
 
 


