
Indledning

De Logiske Brikker er et hjælpemiddel til undervisning i 

matematik i folkeskolen. Brikkerne er især gode at bruge i 

indskolingen og specialundervisningen, fordi de kan være 

med til at gøre matematikken konkret. Matematik er generelt 

en abstrakt disciplin, og selv tegninger i et øvehæfte eller på 

en tavle er ikke altid nok til at gøre det så konkret, at alle kan 

følge med. Her har brikkerne en styrke. Brikkerne har flere 

forskellige anvendelsesmuligheder, som er beskrevet neden-

for. Enkelte øvelser er over niveauet i indskolingen, men kan 

bruges i f.eks. tværgående matematikværksteder eller i spe-

cialundervisningen, hvor de kan bruges til at vise elever, at de 

kan mere, end de tror.

Indhold

Et sæt Logiske Brikker består af 60 brikker, der adskiller sig 

fra hinanden efter farve (gul, blå, rød), størrelse (stor, lille ?), 

tykkelse (tyk, tynd) og form (rund, kvadrat, rektangel, seks-

kant).

De første øvelser: Lær brikkerne at kende

Som en første øvelse i at blive fortrolig med brikkerne, kan 

man vælge brikker ud efter udvalgte kriterier. Nævnes alle 

fire kriterier (f.eks: gul, stor, tyk, rund), kan der kun blive tale 

om én brik hver gang.

 Stiller man kun tre kriterier op, er der flere brikker, der 

kan passe. Vælges farve, størrelse og tykkelse, kan fem brik-

ker passe. Vælges farve, størrelse og form passer to brikker. 

Vælges farve, tykkelse og form passer to brikker. Vælges stør-

relse, tykkelse og form passer tre brikker. 

 Stiller man to kriterier op, passer endnu flere brikker hver 

gang. Vælges farve og størrelse eller farve og tykkelse, passer 

ti brikker. Vælges farve og form passer fire brikker. Vælges 

størrelse og tykkelse passer femten brikker. Vælges størrelse 

og form passer seks brikker. Vælges tykkelse og form passer 

seks brikker.

 Med kun et enkelt kriterium passer hele grupper af brik-

ker: Vælges kun farve, passer tyve brikker. Vælges størrelse 

eller tykkelse passer tredive brikker. Vælges form passer tolv 

brikker.

Det kan i begyndelsen være læreren, der opstiller kriteri-

erne for valg af brikker, hvorefter eleverne skal finde dem. 

Derefter kan man lade eleverne give hinanden opgaver – 

begge dele hjælper med til at sætte ord på matematikken.

Det kan være en god overgang fra konkret til abstrakt 

tænkning at begynde med at lade eleverne kigge brikkerne 

igennem, inden de skal finde brikker efter bestemte kriterier. 

Arbejder man i værksteder på tværs af klassetrin med alle 

indskolingens elever, kan man lade de store elever sætte kri-

terierne for udvælgelsen og lade de små finde brikkerne. 

Taktile øvelser, hukommelse og rumorientering

Man kan også lege forskellige kimslege (iagttagelses- og 

huskelege) med brikkerne, når eleverne har lært, at der er 

fire forskellige egenskaber, der kendetegner hver enkelt brik. 

Det kan være huskekimslege, der udover hukommelsen også 

styrker rumorientering og samarbejde.

Det kan også være følekimslege, hvor enten læreren beder 

eleverne finde en bestemt brik, eller hvor eleven sætter hån-

den ned i en ugennemsigtig pose, finder en brik og beskriver 

den, for derefter at tage den op til eftersyn. Følekimslegene 

styrker formsans og det taktile, og legen med de små og/

eller tynde brikker gavner desuden finmotorikken.

Til følekimslegene er det kun de tre kriterier (størrelse, tyk-

kelse, form), der er i spil, da brikkernes farve ikke kan føles.

Øvelser med fælles egenskaber. Logiske følgeslutninger

Disse øvelser handler om at passe til eller adskille sig fra. I 

begge tilfælde vælger man som det første en helt tilfældig 

brik fra hele sættet. For at sikre et virkeligt tilfældigt valg, kan 

man hælde alle brikkerne i en ugennemsigtig pose, ryste den 

og lade en elev trække i blinde.

 Derefter skal man finde brikker, der passer til den tilfældigt 

valgte brik på en, to eller tre måder, læreren nævner. Man kan 

gøre det nemt ved at arbejde med et begrænset sæt, f.eks. 

kun de tykke brikker. Så er man dog nødt til at nøjes med at 

opstille højst to kriterier for, hvordan andre brikker skal passe 

til eller adskille sig fra den tilfældigt valgte. 

Omvendt kan man gøre det sværere ved at bede eleverne 

tænke sig frem til antallet, inden de finder dem. Allersværest 

er et logisk spørgsmål: Kan man finde en brik, der adskiller sig 

fra den tilfældigt valgte på fire måder? Eleverne må tænke sig 

frem til svaret, som er nej.

Øvelser med mønstre

Næste skridt er øvelser med mønstre. En god introduktion til 

disse er hvad-passer-ikke-til øvelser. Her lægges en række på 

mindst 4-5 brikker, hvoraf én ikke passer til. Det vil ofte være 

nemt at se, hvilken der er forkert i sammenhængen, hvis man 

lader de fleste have 3 kriterier fælles og den sidste kun ét. 

Fokus vil være på det manglende, fælles kriterium, så disse 

indledende øvelser gør kriterierne tydelige for eleverne.
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Øvelserne med mønstre ligger i to gange to varianter, alle 

med mønstre dannet enten som gentagelse af et helt tilfæl-

digt lagt mønster i varianter eller på basis af fælles kriterier 

vandret og lodret. Et tilfældigt, gentaget mønster kan f.eks. 

blande form og farve, men holde sig til tykke og store brikker 

i øverste række, tynde og store brikker i anden række, tykke 

og små brikker i tredje række og tynde og små brikker i ned-

erste række.

To øvelser med udpluk i tilfældig orden. I den ene lægges 

et mønster op i elevernes påsyn. Derefter tager man brik-

ker ud af mønsteret hist og pist, mens eleverne kigger væk. 

Derefter skal de i fællesskab gendanne mønsteret korrekt. I 

den anden variant lægger man mønsteret op med huller fra 

begyndelsen, hvorefter eleverne skal fylde hullerne ud.

To øvelser med udpluk i række. Som før lægger man enten 

et helt mønster op i elevernes påsyn, inden man tager brikker 

ud, eller man lægger et mønster op med indbyggede man-

gler. Det nye består i, at man piller brikker ud eller udelader 

i kun én række, som så må kunne regnes ud af eleverne. 

I mønstereksemplet fra før vil det være lettest, hvis neder-

ste række mangler, mens en lodret række vil være umulig at 

gætte. At gætte den kræver logik i oplæggets vandrette ræk-

ker såvel som de lodrette.

En yderligere udvikling er kun at arbejde med én række. 

Igen kan man lægge en komplet række, pille brikker hem-

meligt ud og lade eleverne sætte ind, lægge en hullet række, 

eleverne skal fylde ud, eller bede dem fortsætte en række 

med et bestemt mønster. Det er sværere end at arbejde i 

mønster, da man kun får hjælp af de andre brikker på én led.

For alle disse øvelser gælder det, at de fremmer egenskab-

er som samarbejde, logik, ræsonnement, formsans, hukom-

melse og rumorientering. De kan gøres lettere ved, at man 

arbejder med et reduceret sæt. Og det kan gøres sværere 

ved dels at pille mange brikker ud/udelade mange (man bør 

dog stoppe ved højst en tredjedel), dels ved at arbejde i tre 

dimensioner, så hver plads i et mønster eller en række fyldes 

af to eller flere stablede brikker.

Øvelser i fejlfinding. Logik og overblik

Hvis man vil tilføje egenskaben overblik, kan man variere øv-

elserne ovenfor, så man i stedet for udpluk eller udeladelser 

enten laver fejl i et oplæg, eleverne har fået set eller indbyg-

ger fejl. Det er ikke til at sige definitivt, om dette er sværere 

eller lettere end at fylde huller i et mønster eller en række, da 

det kommer an på den enkelte elev. Flertallet vil dog formo-

dentlig finde det sværere.

Som før gælder det, at man bør begrænse fejlene til højest 

en tredjedel. Faktisk kan det være sværere at finde en en-

kelt, lille fejl end flere store, særligt hvis der arbejdes i 3-D, 

og fejlen gemmer sig nederst i en bunke i hjørnet. Man kan 

bruge fejlfindingsøvelser til at fremelske koncentration og 

systematik hos elever, der halter bagud på disse områder, ved 

at lave dem på tid. Det må understreges, at hver elev udeluk-

kende konkurrerer med sig selv – og helst kun får fremskridt 

at høre!

Geometri - Lette øvelser

Et andet anvendelsesområde er geometri. Her er det en god 

introduktion ganske enkelt at lade eleverne bygge med brik-

kerne, så brikkernes form og elevernes indbyrdes samspil in-

darbejdes grundigt. Næste trin er at dele eleverne i mindst 

to grupper, lade den ene gruppe bygge en figur, tegne dens 

omrids og fjerne brikkerne, hvorefter den anden gruppe skal 

finde de rigtige brikker til omridset. Eftersom det alligevel er 

umuligt at se tykkelse og farve i et omrids, kan et sæt brikker 

deles i seks portioner – man kan så give de tykke brikker til 

de grovmotorisk orienterede og de tynde brikker til de finmo-

torisk orienterede.

Geometri - Sværere øvelser

Derudover er der en række lidt sværere muligheder. Til disse 

kan et sæt deles i 12 portioner, eftersom farve, tykkelse og 

størrelse er underordnet. Det er dog nemmest at holde fokus 

på ren form, hvis rækken har de øvrige tre kriterier fælles; 

dvs. sættet skal deles efter det. Tykke, store, gule for sig, 

tynde, små, blå for sig etc.

Læg en række med trekant, kvadrat og sekskant. Hvad 

mangler så i rækken? Siger eleverne cirkel eller ingenting, så 

bed dem tælle kanter. Der er ingen femkant! Mon man kan 

tænke sig mere end seks kanter? Eller færre end tre kanter? 

Alt efter aldersgruppe kan man lade eleverne tænke sig frem 

til svaret først eller bare forsøge sig med blyant og lineal.

Læg hele rækken op. Hvad passer ikke ind? Har eleverne 

brug for at blive hjulpet på gled, så tal om at tegne med lineal 

overfor at tegne frit – cirklen passer ikke ind mellem polygon-

erne, da den er en kurve, ikke rette linjer.

Læg en række med trekant, kvadrat og rektangel. Hvad 

passer ikke ind? Det typiske, umiddelbare svar er trekanten 

for dens form. Læg så sekskanten til. Hvad passer nu ikke ind? 

Led evt. eleverne på vej ved at bede dem måle figurernes 

kanter. Rektanglen vil skille sig ud ved ikke at bestå af lige 

lange linjer.

 Fra dette udgangspunkt kan man gå videre til at tale om 

polygoner med forskellige længde sider. Emnet er mildest talt 

stort, så det er oplagt at fokusere på trekanten, der blev pillet 

ud først. Eventuelt kan man vise en ligebenet trekant overfor 

rektanglen og nedenunder en ligesidet trekant overfor kvad-

ratet. 

To logiske spørgsmål: Det svære spørgsmål er: Kan man 

tegne retvinklede og ligebenede trekanter? Ja. 

Det endnu sværere spørgsmål er: Kan man tegne retvin-

klede OG ligesidede trekanter? Nej – men lad gerne elverne 

eksperimentere sig frem til svaret, f.eks. ved at forsøge sig 

med pinde af ens længde.

Som en udløber af øvelsen, der udpeger rektanglen som 

anderledes end de andre polygoner i sættet, eller som forøv-



else til det, kan man dele sættet i to; de tykke brikker for sig 

og de tynde brikker for sig. Bed nu eleverne tage de firkantede 

brikker fra. Nogle vil kun tage kvadraterne og må mindes om, 

at rektangler også er firkantede. Andre vil tage kvadrater og 

rektangler af sig selv - måske rektanglerne først vil blive taget 

efter at have tænkt en ekstra gang. Eleverne må gerne roses! 

Med de yngste elever kan det vise sig nødvendigt at lade dem 

tælle kanter på rektanglen for at overbevise dem om, at de er 

firkantede. Lad dem endelig også måle på kanterne, det gør 

forskellen mellem kvadrat og rektangel mere tydelig.

Spejling og parallelforskydning

Brikkerne kan også bruges til øvelser med spejling og paral-

lelforskydning/mønsterkopiering, dog med det forbehold at 

det ikke kan gøres helt nøjagtigt. Lægger man et mønster op 

med brikker i samme størrelse og tykkelse, kan det spejles i 

enten en anden tykkelse eller en anden størrelse. Endelig kan 

man udnytte forskellene i størrelse og tykkelse til at spejle 

over to akser, f.eks. et mønster med to gule, to blå og en rød, 

der spejles sådan her:

store tykke brikker store tynde brikker

små tykke brikker små tynde brikker

Man kan gøre det lettere eller sværere ved at bruge flere 

eller færre brikker til mønsteret, der skal spejles og springe i 

sværhedsgrad ved at springe fra hjørne til hjørne uden mel-

lemregninger. Dvs. i eksemplet gå direkte fra store tykke brik-

ker til små tynde brikker.

Parallelforskydning vil eleverne ofte genkende som det at 

efterligne et mønster. Det er sværere med brikkerne end på 

papir, fordi det ikke kan gøres nøjagtigt, og det er lettere, fordi 

brikkerne er håndgribelige.

 Et mønster, der dannes af brikker med tre ting til fælles, 

vil typisk være lettere at efterligne end et mere tilfældigt 

mønster. Dette kan udnyttes til differentiering. Desuden kan 

man udnytte det faktum, at fokus gerne vil ligge på det, 

der adskiller brikkerne i mønsteret, og som man udnytter 

til at kunne efterligne det. Vil man styrke opmærksomhed 

på størrelse, lægger man et mønster af kun tykke, runde 

brikker. (Bruger man dem alle seks, kan det kun efterlignes i 

de små.??) Deler man sættet i tykke for sig og tynde for sig, 

så to grupper kan arbejde samtidig, og lægger et mønster 

med alle seks runde brikker, kan det kun efterlignes med 

en anden form såsom alle trekanterne. Så vil fokus ligge på 

form og kan evt. styres til at gøre forskel på kvadrater og 

rektangler.

 Det sværeste er at lægge et mønster, opstille kriterierne 

for, hvordan det kan efterlignes og spørge eleverne, hvor 

mange efterligningsmuligheder der er, inden de forsøger sig 

med brikkerne. Overgangen fra konkret til abstrakt tænkning 

er et vigtigt spring i forståelsen af matematik.

Mængdelære

Endelig kan brikkerne bruges til mængdelære. Bed eleverne 

sortere brikkerne efter to eller tre ikke-modsatte kriterier. 

Modsatte kriterier er tykke og tynde brikker eller store og 

små brikker. To ikke-modsatte kriterier kan f.eks. være gule 

og runde brikker. Et tredje kriterium kan kobles på, f.eks. 

gule, runde og tykke brikker. Det er lettest med to kriterier og 

sværest med tre.

Under sorteringen vil eleverne se, at enkelte brikker op-

fylder begge kriterier, nogle kun ét og andre slet ingen. 

Sorter i lidt tætte bunker. Derefter kan snore lægges om 

bunkerne, så delmængder og fællesmængde bliver helt 

tydelige.


