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Opgave 1 
Signe er 8 år og har mange skærme.  
For mange, synes hendes mor. 
Signe har et tv i stuen og et i køkkenet.  
På sit værelse har hun en computer.  
Da Signe startede i 1. klasse, fik hun en iPad af 
skolen. Signe har også en gammel telefon, som hun 
laver musikvideoer på.  
 
Hvor mange skærme har Signe i alt? 

Opgave 2 
 
Signe laver musikvideoer på sin telefon. Tit er det 
sammen med veninden Liva. 
Liva og Signe har tilsammen  
70 følgere på Musical.ly.  
Signe har 56 følgere. 
 
 
Hvor mange følgere har Liva? 

Opgave 3 
 
Signe må spille iPad 10 timer om ugen. 
Da det bliver fredag, har Signe spillet iPad i 8 
timer og 30 minutter. 
 
Hvor mange minutter har  
Signe tilbage til resten af  
weekenden? 

Opgave 4 
 
Signe har en bærbar computer. 
Signe elsker at være på sit værelse og se YouTube 
videoer på sin computer. 
Computeren kostede 3000 kr. og Signe betalte 
selv halvdelen. 
 
Hvor mange penge betalte Signe? 

Opgave 5 
 
Signe har en lillebror. Han hedder Svend. 
Svend må se tv 30 minutter hver dag. 
Signe må se tv dobbelt så lang tid hver dag. 
 
 
Hvor mange timer må Signe  
se tv på en uge? 

Opgave 6 
 
I Signes klasse er de 27 børn. De har alle en iPad, 
som de må bruge i skolen. 
Men der er også 15 af børnene, der har deres egen 
telefon. 
 
Hvor mange børn i Signes klasse 
har ikke en telefon? 

Opgave 7 
 
Signe ønsker sit et nyt cover til sin mobil. 
Signe har 15 kroner i sin pung, men det cover hun 
gerne vil købe, koster 79,- 
 
 
 
Hvor mange penge mangler Signe? 

I teksten står noget matematik. 
Find matematikken og løs opgaven. 
 

FAGLIG LÆSNING 
Signes 

skærme 
MED MATTIP 

 


