
Mine børnebørns sandkasse 

. 

I min sommerferie har jeg også bygget en sandkasse til hver af mine børnebørn, der hedder Mathilde og 

Alexander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathildes sandkasse står i mit hus i Sverige og Alexanders sandkasse står i Alexanders have. 

 

 

Sandkasserne er ens. De har grundflade som en regulær sekskant med udvendig sidelængde på 89 cm. 

Begge sandkasser er forsynet med låg, der også har form som en regulær sekskant men med sidelængden 

91 cm. 



Sandkasserne er fremstillet af brædder, der er 

32 mm tykke og 125 mm brede. På dansk 

hedder brædderne teressebræder og i Sverige 

hedder de TRALL FURU KLYV IMPREGNERAT 28 

* 120 mm. 

Brædderne er ens, da målene i Danmark 

henfører til de størrelser brædderne har inden 

de blev høvlet. Derfor har brædderne uanset 

om de er købt i Danmark eller Sverige målene 

28*120 mm. Terrassebrædderne er fremstillet 

af træraten fyr. Se kopier af følgesedlerne sidst i 

opgaven. 

På følgesedlen i Danmark er priserne uden moms og i Sverige er priserne på følgesedlen incl. moms.   

 Se på de to fakturaer. Sammenlign prisen for terrassebrædderne, om de er købt i Danmark eller i 

Sverige.  

 Hvor mange terrassebrædder brædder med længden 3,6 m skal Flemming mindst bruge for at 

fremstille sandkassen, når højden på sandkassen er 3 brædder og der er også en sidekant på 

sandkassen. 

 Hvor mange terrassebrædder af 3, 6 m skal Flemming bruge til låget? 

Låget er samlet på et skellet, der er fremstillet af brædder (reglar) med måle 45*95 mm.     

 

  Hvad vejer låget? 

Der er fliser i bunden af begge sandkasser. I Danmark er fliserne kvadratiske med sidelængden 30 cm. I 

Sverige er sidelængden 35 cm. I Danmark brugte Flemming 25 fliser, hvor nogle blev skåret i passende 

stykker. I Sverige kunne Flemming nøjes med 20 fliser. 

 Forklar med matematematk, hvorfor Flemming kunne nøjes med at bruge 20 fliser i Sverige, når 

han brugte 25 fliser i Danmark. 



I Sverige blev sandet leveret i en BIG-BAG, der kan indeholde 1m³. 

               

En BIG-BAG har form som en kasse med kvadratisk grundflade, hvor sidelængden i grundfladen er 73 cm og 

højden er 93 cm. Når En BIG-Bag er fyldt med sand, har BIG-BAG- posen tilnærmelsesmæssig form som en 

cylinder. 

 Argumenter med matematik for, at Flemming har fået leveret ca. 0,63 m³ sand og at BIG-Bag-posen 

fyldt med sand  har vejet ca. 1,6 ton. 

 Undersøg med matematik om sandet i BIG-BAG sækken kan være i sandkassen? 

 

     

En dag hvor det regnede, fik Flemming den idé, at sandkassen kunne omdannes til et ”vandland”. Flemming 

fremstillede en ramme af 45*45 mm reglar, og lagde presenningen på sandkassens låg med reglarne som 

kant. ”. Flemmings børnebørn har selvfølgelig en sandkasse, der er i vatter. 



 

 

 

Det sidste spørgsmål er at typen matematisk problemløsning. Derfor er første spørgsmål: ”Det kommer an 

på?”, hvor meget vand der kan være i spanden, og hvis spanden har form som en keglestub, hvilke mål kan 

spanden så have? 

 Hvor mange spande vand kan der være i ”vandlandet”. Flemmings børnebørn har selvfølgelig en 

sandkasse, der er i vatter. 

 

Og så var det tid til en stille tur i kajakken på søen Möcklen med min kone Marie inden det blev 

skole igen.  

 

 



 

 

 

 

 

 


