
 
 
 

Lignings-bingo – øvelsesbeskrivelse 

“Lignings-bingo” 
 

En øvelse til matematik, hvor bevægelsen og det legende aspekt integreres i jagten på 
læsning og løsning af ligninger. 

 

Læringsaspekt – mål for øvelsen 

Formålet med øvelsen er, at eleverne hver især træner strategier til løsning af ligninger. 

Materialer: 

- Blyanter til udfyldning af bingopladerne. 

- Kegler med facit til afmærkning af øvelsens ”rum”. (NB: Husk at der skal være en 

kegle færre, end der er elever). 

- Bingokort med regnestykker (ligninger) og kort med facit til ligningerne, som sættes 

på keglerne, kan downloades her. 

 

Opgavens forløb: 

Stil to rækker af kegler over for hinanden med en passende længde – eksempelvis 20 

meter (på tværs af en håndboldbane). Under hver kegle ligger eller fastklæbes et facit.  

 

På elevernes bingokort står alle ligningerne. De skal nu vælge et startsted ved en kegle. 

Samtidig udvælges en af eleverne til at være ”Bingohaj” eller fanger. 

Bingohajens/Fangerens opgave er at fange de andre spillere, når der løbes og skiftes 

mellem keglerne. Fangeren opholder sig i området mellem de to keglerækker.  

Inden øvelsen starter tælles ned, og eleverne ved keglerne kigger så under keglen på facit 

og finder på deres bingokort, hvilken ligning det pågældende facit passer til. Så er 

opgaven at få øjenkontakt med en af klassekammeraterne ved væggene/keglerne.  

Når man har øjenkontakt og er klar, skal man bytte plads og parre det nye facit med en 

ligning. Mens der byttes plads er eleverne i farezonen og kan ”tikkes” og fanges af 

bingohajen, der bevæger sig rundt mellem keglerne. 

Hvis en elev fanges, overtager fangeren/bingohajen den pågældende bingoplade og søger 

mod dennes kegle. Nu er det så eleven uden bingoplade, der er fanger. 

 

Variationer/Variationsmuligheder: 

- Facit kan også hænges op på væggene forskellige steder eller på aftalte områder, hvis 

der leges udenfor. 

http://www.saetskolenibevaegelse.dk/media/25571/lignings_bingo_arbejdsark.pdf
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- Fjern en kegle undervejs og lad flere elever være fangere. 

- Øvelsen kan udføres med mange andre naturfaglige opgavetyper, fx prøvetest (nationale 

tests). 


