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Månedsopgave 1                  Navn og klasse:   
  

Danmark og Sverige er naboer, og vi betegner hinanden som broderfolk. Det kan virke lidt sjovt, da 
Danmark og Sverige er to af de lande i verden, der oftest har været i krig mod hinanden. Det er heldigvis 
mange år siden. I dag er vores forhold til Sverige godt, men alligevel betyder det noget at slå hinanden i 
sport, fx håndbold og fodbold. 
 

 
Familien Fastergaard (mor, far og to børn) tager hvert år på ferie til Sverige i deres autocamper på 10,5 
meter. De tager altid turen over Øresundsbroen; fra Amager til Skåne. De har købt BroPas for 310 kr., da 
de så sparer penge på turen over broen samt i udvalgte butikker i Sverige. Selve Øresundsforbindelsen 
er 15,9 km lang og består af dele, blandt andet en tunnel på 4050 meter samt en brokonstruktion på 7,85 
km. 
 

a) Hvad bliver prisen (tur-retur) for familien Fastergaard, når du 
medregner udgiften til BroPas? 

b) Hvor mange meter er tunnelen og brokonstruktionen tilsammen? 
c) Hvor lang en del af Øresundsforbindelsen er ikke tunnel eller bro? 
d) Hvad ville prisen være (med BroPas), hvis man i en personbil kører 

frem og tilbage over Øresundsforbindelsen 3 gange om måneden 
i et helt år? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den første by, familien Fastergaard besøger, er altid Malmø. Byen er stor med 320.000 indbyggere, og 
den bliver stadig større. Sidste år blev der f.eks. født 5000 spædbørn i byen.  
Mor Fastergaard elsker at shoppe. Før turen har hun vekslet 8500 danske kroner om til svenske kroner. 
 

a) Hvor mange svenske kroner har mor Fastergaard fået for de danske 
kroner? 

b) Hvad kostede sportsjakken i danske kroner? 
c) Hvad koster alle de ting, hun køber i danske kroner?  

(Afrund til helt tal.) 
d) Hvor stor en procentdel af Malmøs indbyggere blev født sidste år? 
e) Hvis byens indbyggertal vokser med 1,5% årligt, hvor mange 

indbyggere er der så i Malmø om 3 år? (Afrund til helt tal.) 
 

 

Opgave 1  

 

Opgave 2 

Pris per enkelttur 
                                                                                                               Pris med BroPas 
Personbil (max 6 m)  kr. 167,00 
Personbil (max 6 m) med påhæng* max 15 m kr. 335,00 
Autocamper 6-10 m   kr. 335,00 
Autocamper over 10 m  kr. 633,75 
Motorcykel   kr.   75,00 
 
Årsafgift: 310 DKK. Priserne er i DKK og inklusiv 25% moms. 
 *Campingvogn eller trailer 

 

Fastergaards 
indkøbsseddel 
 
Sportsjakke  800 SEK 
Sko 450 SEK 
2 Skjorter 650 SEK 
Taske 1300 SEK 
4 t-shirts 1000 SEK 
Undertøj 700 SEK 
 
Note: 100 SEK = 70 DK 
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Lidt fakta om Sverige: 
 

- Det tredje største land i Vesteuropa, i alt 
450000 km2. 
- Søer og elve udgør 10% af Sveriges areal. 
- 55% af Sverige er dækket af skov. 
- 10,1 millioner indbyggere. 
- Stockholm er hovedstad, og der bor 2,3 
millioner mennesker i og omkring byen.   

 

 
 

Efter et besøg i Malmø kører familien den lange tur til Stockholm. Turen er på godt 600 km, og det tager 
familien 7,5 time at køre den. Det er en flot tur gennem skovområder og forbi søer og elve.  
 

a) Hvad er familiens gennemsnitsfart på turen fra Malmø til  
Stockholm? 

b) På nogle tidligere ture har deres gennemsnitsfart været på  
50 km/timen pga. vejrforholdene. Hvor lang tid tager turen  
fra Malmø til Stockholm med den fart? 

c) Hvor mange km2 udgør søer og elve af Sveriges samlede  
areal? 

d) Hvor mange km2 udgør skove af Sveriges samlede areal? 
e) Hvor mange km2 er ikke hverken elve, søer eller skov? 
f) Hvor mange procent udgør beboerne i og omkring Stockholm af Sveriges samlede befolkning? 

(Angiv som helt tal.) 

 

 
Efter besøget i Stockholm kører familien nordpå. Her stopper de på den samme campingplads år efter 
år. Børnene elsker at sove i telt, og de har købt deres eget. Teltet ser ud som vist på tegningen til højre. 

a) Hvad er arealet af teltets bund? 
b) Hvor mange m3 er teltet? 
c) Hvad er overfladearealet af teltet? (Inklusiv bunden og 

siderne.) 
d) Tegn teltet set forfra og fra siden i størrelsesforhold 1:20. 

Ekstraopgave: Lav en 3-dimensionel kopi af teltet i størrelsesforhold 
1:20 eller 1:10 i papir eller pap. 

 

 
Sveriges nationaldyr er elgen. Elge kan blive rigtig store og kan være til fare for billister, når de bevæger 
sig ud i trafikken. På en kørertur mødte familien Fastergaard en elg, der stod i vejkanten og spiste kviste. 
Det affødte en del spørgsmål fra børnene i autocamperen. Løs opgaverne herunder og få svaret på de 
forskellige spørgsmål om den svenske elg. 
 

a) En elg kan veje op til (kg): 
5x - 389 = 3461 
 

b) Skulderhøjden på en stor elg er (meter): 
4x – 2 = 2x + 2 
 

c) En elg er hurtig. Den kan løbe (km/t): 
x:4 + 7 = 21 
 

d) Elge kan både svømme og dykke. 
Hvor dybt kan de dykke i meter? 
x2 – 9 = 27

 

Opgave 3 

Opgave 4 

Opgave 5 – Ligninger om elgen 

Vi skal hilse og sige, at familien Fastergaard 
kom godt og sikkert hjem til Danmark, og at 
de som altid havde en dejlig tur. 
 

2,08 m 


