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Gudenåen 
Gudenåen, som er Danmarks længste å, ligger i 

Østjylland. Åen har sit udspring i Tinne Krat og 

har sit udløb i Randers Fjord. Selve åen løber 149 

km gennem byerne Ry, Silkeborg, Bjerringbro, 

Langå og Randers. Det er meget populært at tage 

på kanotur på Gudenåen, og der er rig mulighed 

for at komme på en lægere rejse på vandet. 

I dette forløb bliver du helt sikkert meget klogere 

på Danmarks længste å, mens du arbejder med 

afstands- og hastighedsberegning, forståelse af 

enheder, faglig læsning, kombinatorik m.m. 

 

 
Gudenåen er som sagt 149 km lang. Det er muligt at sejle en enkelt tur på åen, men da der er mange 

overnatningssteder undervejs, er der også god mulighed for at planlægge en længere sejltur over flere 

dage. 

 

a) Hvis to personer sidder i en kano og sejler 18 km på 5 timer, hvilken hastighed har de så sejlet 

med? (Husk enheder.) 

b) Hvor mange minutter vil det tage dem at sejle 10 km, hvis de ca. holder den samme hastighed 

hele vejen og ikke holder pause? 

 

På en længere kanotur sejles der ofte 15-20 km og dagen, hvilket der skal afsættes 4-5 timer til, ikke 

medregnet pauser.  

 

c) Hvis det har taget 4 timer at sejle 16 km uden pause, hvad har gennemsnitshastigheden så været? 

(Husk enheder.) 

d) Hvis du skal sejle hele turen på Gudenåen med en konstant hastighed, som den du lige har 

beregnet i opgave c, hvor lang tid vil det så tage dig, hvis du skal gøre det i ét stræk? 

e) Hvor lang tid vil det tage i minutter? 

 

De fleste sejler ikke turen i ét stræk, men holder pauser undervejs. Det kan være rart at sejle ind til siden 

og bare nyde naturen, og det er også vigtig med tid til lidt mad og drikke.  

 

f) Hvor lang tid vil det tage at tilbagelægge de 18 km fra opgave a, hvis der skal holdes tre pauser 

undervejs: en frokostpause på 30 min., en tissepause på 20 min. og en eftermiddagspause med 

hygge og afslapning på 45 min.? 

 

 

 

 

 

Opgave 1 – Hastighedsberegninger 
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I en kajak sidder der kun én person, modsat en kano, hvor der kan sidde flere. 

En dygtig kajakroer kan få ret god fart på, når han roer afsted.  

De fleste kajakker har teoretisk en maksimal hastighed på 10-15 km/t. 

 

I følgende opgaver må du gerne bruge lommeregner: 

 

a) Beregn hvor lang tid det tager for en kajakroer at sejle på Gudenåen fra start til slut, hvis han har 

en gennemsnitshastighed på 13,5 km/t. (Afrund til et helt tal.)  

b) Hvor lang tid vil det tage, hvis gennemsnitshastigheden er 10 km/t? 

c) Hvor lang tid vil det tage, hvis gennemsnitshastigheden er 15 km/t? (Afrund til én decimal.) 

 

 

En veltrænet kajakroer har præsteret at padle sig igennem 

hele ruten på Gudenåen på 8,5 time. 

 

d)  

Hvad bliver kajakroerens gennemsnitshastighed?  

(Afrund til én decimal.)  

 

 

 

 
En familie med børn sejler i kano på Gudenåen og regner ca. 

med en gennemsnitshastighed på 4 km/t.  

De vil gerne lægge en plan for, hvor langt de kan sejle på en 

dag, og derfor udfylder de inden afgang et skema med 

afstandsberegning, så de bedre kan beregne en dagsrejse. 

Det kan dog ske, at kanoen fx ender i sivene, og det derfor 

tager lidt ekstra tid. 

 

a) Beregn og indsæt værdierne for afstanden i skemaet: 

 

Afstand (km) Tid (t) 

Afrund til 1 decimal 

2 2 km : 4 km/t = 0,5 time = 30 min. 

4  

6  

7  

8  

12  

 

b) Tegn en kurve i et koordinatsystem – afstanden på x-aksen og tiden på y-aksen. 

 

Opgave 2 – Kajak 

Opgave 3 – Afstandsberegninger 
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Der er meget vand i den lange å, og Gudenåen og dens små tilløbsåer afvander tilsammen et areal på 

2643 km2. 

 

Du må gerne bruge lommeregner til følgende opgaver: 

 

Randers, som er byen, hvor Gudenåen har sit afløb, har et areal 

på ca. 800 km2. 

 

a) Beregn, hvor mange gange større Gudenåens areal er i 

forhold til byen Randers. (Afrund til én decimal.) 

 

Danmark har et samlet størrelsesareal på 42933 km2. 

 

b) Beregn, hvor mange gange større areal af hele Danmark er i 

forhold til Gudenåens areal. (Afrund til én decimal.) 

c) Find et kort over Danmark og find Gudenåen. 

d) Hvilket størrelsesforhold er Danmarkskortet, du har fundet, 

lavet i? 

e) Kan du finde andre danske åer på kortet?  

Skriv navnene på nogle af de åer, du finder. 

 

 

 
Rasmus og Anna har sommerferie, og de glæder sig rigtig meget, for de skal med deres forældre på 

kanotur. De skal sejle på Gudenåen i 3 dage, og undervejs skal de have to overnatninger. 

 

 

Den første dag har de afgang kl. 11. De sejler i to kano-

er, et barn og en voksen i hver. De er i land det første 

sted, de skal overnatte, kl. 18.15. 

 

a) Hvor mange timer har Anna og Rasmus været afsted 

på Gudenåen den første dag? 

 

 

 

Da de kommer i land, har de sejlet 20 km, og de har sejlet med en gennemsnitsfart på 4 km2. 

 

b) Hvor lang tid har de brugt på at sejle?  

c) Hvor lang tid har de brugt på at holde pause (t)? 

d) Omregn pausetiden til minutter. 

 

 

Opgave 4 – Gudenåens areal 

Opgave 5 – Rasmus og Anna på kanotur 
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Da Rasmus og Anne den første dag kommer frem til den campingplads, hvor de skal overnatte, er hele 

familien godt sultne. De bestemmer sig derfor for at gå ind og spise på campingpladsens cafeteria. 

 

Far og mor bestiller hver en burger med 

pommes frites, og de deler en ketchup og en 

mayo. 

 

Rasmus vælger en pizza, og Anna vil gerne have 

en fiskefilet med pommes frites. Hun bestiller 

også remoulade til. 

 

De bestiller alle en stor sodavand. 

 

a) Hvor meget skal familien betale for 

deres mad? 

 

b) Hvor meget skal de betale for deres 

drikkevarer? 

 

c) Hvor meget skal de betale i alt for mad 

og drikke? 

 

d) Hvor meget sodavand drikke de 

tilsammen, hvis alle drikker ud? 

 

e) Hvor meget koster 1 dl sodavand? 

 

 

 

 

 
Den anden dag på turen skinner solen, og familien glæder sig til endnu en dag på Gudenåen. Inden de 

forlader campingpladsen, bestiller de en grillpakke, som de kan tage med på turen og grille, når de skal 

have aftensmad. Kødet er frossent, så det kan sagtens holde sig. Det næste sted, de skal overnatte, er 

nemlig en teltplads, hvor der ikke er mulighed for at købe mad. 

 

Når grillpakken skal bestilles, er der forskellige 

kombinationsmuligheder, som du kan se på næste side. 

 

 

 

 

 

 

Opgave 6 – Mad og drikke 

Opgave 7 – Grillpakken 

Menukort 

Pizza    60 kr. 

Burger med pommes frites 75 kr. 

Grillkylling med pommes frites 65 kr. 

Fiskefilet med pommes frites 60 kr. 

Pommes frites  25 kr. 

Frikadeller med kartoffelsalat 65 kr. 

Pitabrød med kylling  35 kr. 

Pølsemix   45 kr. 

Fransk hotdog  25 kr. 

Dyp 

Ketchup, mayo eller remoulade 5 kr. 

Drikkevarer 

Lille sodavand 0,3 l  30 kr. 

Stor sodavand 0,4 l  40 kr. 
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Grillpakke til 1 person: 

 

Fast indhold i grillpakken 
 

Vælg 2 stk. kød Vælg 1 stk. tilbehør 

Flutes 
Smør 
Salat 
Dressing 

Nakkekotelet Kartoffelsalat 
Hakkebøf Pastasalat 

Kyllingespyd  
Pølse  

 

a) På hvor mange forskellige måder kan grillepakken til en person kombineres, når der skal vælges 

to slags kød og en slags tilbehør? 

 

b) Hvor mange forskellige muligheder er der, hvis der skal vælges to forskellige slags kød? 

 

c) Kan du finde en smart måde til at finde ud af de forskellige kombinationsmuligheder? 

 

d) Tegn de forskellige kombinationsmuligheder, når der skal vælges to forskellige slags kød. 

 

e) Er det muligt, at alle fire i familien kan komme til at smage alle de forskellige slags kød, hvis de 

bestiller en grillpakke hver og deler med alle? 

 

f) Hvor mange kombinationsmuligheder vil der være, hvis der kun er kartoffelsalat som tilbehør 

og 2 valgfri stk. kød? 

 

Ekstra 

g) Kan du finde antallet af kombinationsmuligheder, hvis der er tre forskellige slags tilbehør at 

vælge imellem, og du fortsat skal vælge to slags kød og en slags tilbehør? 

 

h) Kan du komme i tanke om, hvor der ellers bruges kombinatorik? 

 

 

 
Efter en lang dag i en kano kan det være tiltrængt med et bad. På campingpladser er det meget normalt, 

at der skal betales for det varme vandt, når bruseren tændes. 

 

Et sted koster det varme vand 2 kr. for 2 minutter. Automaten tager kun 2-kroner. 

Et andet sted koster det 5 kr. for 4 minutter. 

 

a) Beregn forskellen i minutprisen på de to badesteder. 

 

b) Anna bader begge steder, og hun brugte i alt 11 kr.  

Hvor lang tid tror du, at Anna har badet i alt? 

 

Opgave 8 – Brusebad 
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Da familien trækker kanoen i land den tredje og sidste 

dag, har de i alt sejlet 53 km. Det har været en dejlig tur, 

men det har også været hårdt. 

 

a) Hvis de stadig regner med, at de har holdt en 

gennemsnitsfart på de 4 km/t, hvor mange timer 

har de så sejlet i alt? 

 

Den sidste dag skulle de kun sejle 12 km, inden de var 

fremme ved stedet, hvor kanoerne skulle afleveres. 

 

b) Hvor mange km sejler de i alt på dag 1 og 2? 

 

c) Hvor lang tid bruger de på at sejle den sidste dag? 

 

d) Hvornår skal de senest sejle afsted den sidste dag, hvis de skal være fremme ved 

slutdestinationen og aflevere deres kanoer kl. 15.00? 

 

 

 

Udfyld nu målene på forsiden. 
 

 

 
Forestil dig, at du selv skal planlægge en kanotur.  

Bestem først, hvor mange I skal afsted. 

Hvilke ting, vil du synes, er smart at tage med på turen? 

Undersøg på nettet, om der er forskellige steder, der kan hjælpe dig med at planlægge sådan en tur. 

 

 

 

Opgave 9 – En dejlig tur er slut 

Opgave 10 – Ekstra 


