
Hvad nu hvis …

Kære forældre

Herunder findes en kort beskrivelse af det faglige indhold i  
4. klasse samt en række forslag til, hvordan I som forældre  
vha. små sjove og lærerige aktiviteter kan understøtte lære
processen hjemme. 

Tal
Talområdet udvides op til en million, og de negative tal intro
duceres. Børnene skal arbejde med decimaltal med en og to 
decimaler (tiende og hundrededele) samt blandede tal fx 3 3

10
. 

Procent introduceres og kobles med decimaltal og brøk.
•	 Slå med 5, 6 eller 7 terninger. Efter hvert slag skal mindst en 

terning tages fra. Når alle terningerne er taget fra, skal det 
størst mulige tal dannes og siges.

•	 Lav brikker og skriv enten et procent, brøk eller decimaltal  
på fx 10%, 25%, 15 , 12 ; 0,30; 0,75. Trækkes fx et decimaltal, 
skal det siges som procent og brøk.

•	 Sorter alle billedkort og 10’ere fra et kortspil. Alle sorte talkort 
er positive og røde talkort er negative. Træk tre kort, og regn 
værdien ud. Trækkes fx ruder 5, spar 2 og hjerter 3, bliver 
 værdien: –5 + 2 – 3 = –6

Figurer
Børnene skal lære at aflæse og tegne vinkler med en vinkelmåler. 
De skal introduceres for begreberne radius og diameter og lære 
at tegne cirkler med en passer. Arbejdet med spejling og parallel
forskydning videreudvikles, og drejninger præsenteres.
•	 Tegn tegninger med lineal, og konkurrer om, hvem der kom

mer tættest på at gætte vinklernes gradtal.
•	 Tegn og farv flotte mønstre på computeren ved flytning af 

figurer eller cirkelmønstre med en passer.

Regning
Arbejdet med plus og minus udvides til at omfatte decimaltal. 
Tabeltræningen fortsættes, og eleverne introduceres for metoder 
til at gange etcifrede tal med tocifrede tal fx 4 ⋅ 17 og dele 
trecifrede tal med etcifrede tal fx 126 : 3. Der skal arbejdes med 
afrunding og overslag samt regningsarternes hierarki. 
Gange og dele regnes før plus og minus.
•	 Find priser i dagligvarebutikker. Vælg to eller tre varer, læg 

priserne sammen og regn ud, hvor meget der skal gives tilbage 
på fx 100 kr. eller 200 kr.

•	 Tegn rektangler på ternet papir fx 15 × 8 tern, og del dem i 
mindre/overskuelige dele, der kan ganges i hovedet. Skriv og 
regn gangestykkerne, og find det samlede antal tern.

•	 Tøm pungen eller sparegrisen for penge, og del dem i forskel
lige lige store dele fx 2, 3 eller 4.

Logik
Børnene skal arbejde med at udsagn, der enten er sande eller 
falske, og introduceres for ligninger samt uligheder, hvor hen
holdsvis et eller flere ubekendte tal (x) skal findes.
•	 Tag fx 20 tændstikker, og gem nogle i hånden. Regn ud, hvor 

mange der er i hånden ved at tælle antallet på bordet?
•	 Find på små hverdagshistorier med flere/større/ældre end eller 

færre/mindre/yngre end og find svar, der gør historierne sande 
fx ”Hvor gammel kan man være, hvis man om 3 år er yngre 
end 7 år?”

Tegning
Arbejdet med at gengive rumlige figurer som arbejds og isome
trisk tegning fortsættes. I forlængelse heraf introduceres børnene 
for perspektivtegning. Arbejdet med ligedannede figurer fortsæt
tes og danner grundlag for arbejdet med målestoksforhold. 
•	 Hæng mellemlægspapir op på en rude og tegn en perspektiv

tegning ved at gengive det, der ses gennem ruden.
•	 Mål og tegn ting i huset eller nærområdet i forskellige måle

stoksforhold – fx 1:2, 1:10, 3:1 eller 5:1.

Statistik og sandsynlighed
Børnene skal arbejde videre med at forstå, fortolke og fremstille 
tabeller og diagrammer. Som et redskab til at sammenligne 
observationer introduceres gennemsnit. I forbindelse med kom
binatorik og chance arbejdes med tælletræer, udfaldsrum og 
hyppighedstabeller.
•	 Lav små undersøgelser og forskellige diagrammer i regneark.
•	 Undersøg og afprøv chancen for forskellige udfald med kort  

og terninger – fx ”Hvad er chancen for at trække to hjerter 
lige efter hinanden i et kortspil?” eller ”Hvad er chancen for i 
et slag at slå mindst to 6’ere med tre terninger?”

Funktioner
Arbejdet med koordinatsystemet fortsættes og udvides til at 
omfatte enkle funktioner fx x + 2 = y, der tegnes som grafer  
i et koordinatsystem.
•	 Find på en funktion fx x – 4 = y til en funktionsmaskine.  

Put et x i maskinen og fortæl, hvad y bliver. Prøv at gætte  
på funktionen efter at have kørt tre x’er gennem maskinen. 

Måling
Børnene skal arbejde med formler for omkreds og areal af  
kvadrater/rektangler samt rumfanget af en kasse. Børnene skal 
også foretage omskrivninger mellem forskellige enheder for  
rumfang, længde, areal, vægt og tid.
•	 Gæt på rumfanget af forskellige kasseformede emballager. 

Mål længde, bredde og højde, og beregn rumfanget.
•	 Tænk på et tal og en måleangivelse, og få en anden til at  

gætte den vha. ”10 spørgsmål til professoren” – fx ”Er det  
en længde?”, ”Er enheden større end centimeter?”, ”Er det 
over 20 meter?”

For at kunne løse opgaverne på 4. klassetrin skal børnene bruge 
følgende matematiske redskaber: Lineal, lommeregner, passer, 
tegnetrekant og vinkelmåler.
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Format er en engangsbog, der indeholder det kernestof, der 
er omtalt i Fælles Mål 2.

Elevbogen til hver årgang udgør systemets basisniveau og  
er opdelt i 8 faglige kapitler.

Alle kapitler starter med en opslagstavle, der introducerer 
kapitlets faglige områder, så det faglige stof fremstår klart. 
Herefter åbnes for en række alsidige opgaver, som præsente
rer eleverne for flere forskellige måder at lære og arbejde på.

Elevbogens aktiviteter er basisstof, som alle elever kan arbej
de med. På de fleste sider er der indlagt differentierings og 
hjælpemuligheder, der er markeret med følgende ikoner:

  Viser, enten at opgaven skal løses ved hjælp af kopi
arket, eller at der er mulighed for større fagligt arbejde 
via kopiark. Kopiarkene ligger i lærervejledningen.

  Viser, at der er mulighed for udfordrende  
aktivitetsforslag i tilknytning til opgaverne  
i elevbogen. 

  Viser, hvor mange elever det er hensigtsmæssigt at  
være til en given opgave. Der skelnes mellem 2, 23,  
34, 56 eller alle.

 

 Viser, at der med fordel kan anvendes kladdehæfte.

 Viser, at opgaven skal regnes med lommeregner.

  

Viser, at opgaven skal løses ved hjælp af computer. 
Der henvises i opgaven til hvilket program, der kan  
benyttes fx regneark eller geometriprogram.

  Viser, at der er udarbejdet online aktiviteter til den  
konkrete opgave i elevbogen. www.elevunivers.dk 
under matematik, Format.
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I elevbogen er der opgaver, som inddrager almene konkrete  
matematik materialer. Det forventes derfor, at eleverne har  
mulighed for at benytte centikuber, terninger, mønter og 
måleredskaber i form af lineal, tegnetrekant og  passer. 

IndhoLd

I form til fjerde side 1

Tal side 215

Figurer side 1627

Regning side 2841

Logik side 4249

Tegning side 5059

Statistik og sandsynlighed side 6069

Funktioner side 7077

Måling side 7887

Systemer, rækker, mønstre side 88

Format på mellemtrinnet består af følgende materialer:

•	 Elevbog med 8 faglige kapitler.
•	 Materialekasse med materialer til hele mellemtrinnet.
•	 Værkstedsmappe til 4. klasse, der indeholder: 

62 værkstedskort med tilhørende kopisider, multikort, 
regnehistoriekort og cd, værkstedsbrikker, navnebrikker, 
værkstedstavle og værkstedsvejledning.

•	 Evalueringshæfte med fremadrettet evaluering til hvert 
kapitel.

•	 Lærervejledning med kopiark og ideer til elevbogen, 
vejledning til evalueringshæftet og tværfaglige projekter.

•	 Træningshæfter med ekstra opgaver inden for hvert 
område.

•	 hjemmeside med onlineaktiviteter.
 Se elevunivers.dk
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