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Dette bilag er en del af undervisningsforløbet ”Anlægning af fliseterrasse”” til FGU 

på emu.dk 

Udarbejdet af Ejendomsservice, Middelfart Produktionsskole (nu FGU Trekanten:  

Vejle, Fredericia, Billund og Middelfart Kommuner) for Undervisningsministeriet – 

2019. 

Matematik i anlægning af fliseterrasse 
 

Her finder du eksempler på matematikfaglige forløb, der tager afsæt i terrasseproduktionen.  

Arbejdet med eksemplerne kan understøtte den unges deltagelse i produktionens delprocesser 

og udvikle almenfaglige kompetence i matematikfaget. 

Du finder to former for matematik:  

 Værkstedsforløb, der er en direkte del af værkstedets produktion. 
 Afledte forløb, der tager afsæt i produktionen og peger ind i matematikfagligheden. 

 

 

 

Værkstedsforløb: 

Mængdeberegning af fliser og sand, eksempel 1 

Hvor mange fliser og hvor meget sand skal vi bruge til at anlægge terrassen? 

Den endelige tegning over terrassen er klar. Eleven skal nu beregne, hvor mange sten og hvor 

meget sand, der skal bestilles hjem og som efterfølgende skal skrives på fakturaen. 

A. Hvor meget grus skal vi bruge til terrassen? 

På tegningen kan eleven aflæse længde, bredde og højde. Højden eller dybden er det lag grus, 

som stenene skal ligge på.  

- Beregn rumfanget af terrassen på jeres egen tegning i m3.  

- Hvor mange hele m3 grus skal bestilles? 

- Hvor mange m3 rummer en pose sand, og hvor mange poser skal der så bruges? 
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B. Hvor mange sten skal vi bruge til terrassen? 

Efter aftale med kunden skal vi bruge Herregårdssten. Målene på en Herregårdssten er 

5,5cmx14cmx21cm. Stenene skal ligge vandret i forhold til huset. 

- Find ud af hvor mange (hele, halve) sten, der skal bruges i en vandret række? 

- Hvor mange vandrette fliserækker, der skal bruges? 

- Hvor mange sten skal der bruges i alt? 

 

Materialet lægger bl.a. op til at arbejde med: 

Knyttet til produktionen: 

 Beregning af mængder og pris til udfyldelse af fakturaen. 

 

Knyttet til matematikfagligheden: 

 Geometri og måling. 

 Regnestrategi 
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Momsberegning til faktura, eksempel 2 

Hvilket momsbeløb skal der stå på fakturaen? 

Eleven skal ved at tage udgangspunkt i tilbuddet formulere den endelig faktura til 

produktionen af fliseterrassen. For at kunne udfylde fakturaen skal eleven foretage 

beregninger på materialer (se eksempel 1) samt derudover løntimer og transportgodtgørelse 

mv. Dette gøres i samarbejde med værkstedslæreren. 

Det er hensigtsmæssigt at have de rette IT-understøttende værktøjer til rådighed. 

Eleven skal beregne hvor meget moms, der skal stå på regningen ud fra det samlede 

udgiftsbeløb på terrasseproduktionen.  

Materialet lægger bl.a. op til at arbejde med: 

Knyttet til produktionen: 

 Beregning af moms til udfyldelse af fakturaen. 

 

Knyttet til matematikfagligheden: 

 Tal  

 Regnestrategier 

 Moms  

 

 

Afledt forløb: 

Moms og procenter, eksempel 3 

Træning i moms og procenter. 

På en faktura står skrevet, hvad kunden skal betale inklusiv og eksklusiv moms. Forklar hvad 

det betyder. Det er i det afledte eksempel hensigten, at eleven opnår matematikfaglig viden og 

færdigheder, som kan blive generaliserbar og som kan overføres til andre matematikfaglige 

sammenhænge og kontekster.  

Eleven trænes i: 

- At udregne moms på produktionens slutpris (subtotal).  

- At foretage beregningen i omvendt rækkefølge: fra total til subtotal inkl. moms.  

- At gå fra procent til brøk til decimal og omvendt. 

Øvrige spørgsmål kunne stilles: 

Værkstedet har sendt en faktura til kunden på etablering af en terrasse. Fakturaens slutbeløb 

(inkl. moms) er på kr. 18.750,- Hvor stort et beløb har kunden betalt i moms? 
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Værkstedet har sendt en faktura til kunden på etablering af en terrasse. Fakturaens slutbeløb 

(ekskl. moms) er på kr. 40.000,- Hvor meget skal kunden betale inkl. moms? 

Værkstedet har faktureret en kunde med et slutbeløb (inkl. moms) på kr. 40.000,- Hvad er 

momsprocenten? Lav nu procenttallet om til en brøk. Lav nu brøken om til et decimaltal. 

Værkstedet har faktureret en kunde med et slutbeløb (ekskl. moms) på kr. 40.000,- Hvad er 

momsprocenten? Lav nu procenttallet om til en brøk. Lav nu brøken om til et decimaltal. 

 

Materialet lægger bl.a. op til at arbejde med: 

Knyttet til produktionen: 

 Moms og procent på faktura. 

 

Knyttet til matematikfagligheden: 

 Tal 

 Regnestrategi 

 Brøker 

 

 


