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Lærer: Inge Grunnet  
 
Bogsystem: Format, Pirana og færdighedssæt  
 
Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
32-36 
Tal 
 

Kapitlet bygger vider med 
de erfaringer de har med de 
naturlige tals opbygning. 
Forståelsen af titalssystemet 
udbygges i dette kapitel med 
udvidelsen af decimaltal. 
 

Talsystemet. 
Tallene fra 0 til 9.999.999. 
Gange og dele med 10, 100 og 1000. 
Decimaltal. 
Tal med en og to decimaler (tiende og hundrededele. 
Brøk herunder blandede tal. 
Procent. 
Negative tal. 
 
 
 
 

36-41 
Figurer 
 
 

I kapitlet udbygges 
forståelsen af de tre 
vinkeltyper ved at arbejde 
med måling af grad-tal med 
vinkelmåler.  
 
 
 

Linjer.  
Parallelle og vinkelrette linjer. 
Vinkler. 
Måle og afsætte en vinkel. 
Plane figurer. 
Forskellige trekanter, firkanter og  
regulære polygoner. 
Radius og diameter i cirkler. 
Flytninger, Parallelforskydning, spejling og drejning. 
 
 
 

43-47 
Regning 
 

I dette kapitel skal eleverne  
lære at afrunde til 
kontantbeløb, enere,  
tiere og hundreder samt lave 
fornuftige overslag  til plus  
og minusstykker. 
 
   

Afrunding til kontantbeløb ,til hele enere, tiere eller 
hundreder.  
Plus og minus med 2-3 trecifrede hele tal eller decimaltal.  
Gange og dele med større tal (fx 123*3 eller 123:39) og 
gangetabeller.  
 

48-51 
Logik 
 

Kapitlet beskæftiger sig 
med den logiske tænkning, 
som er den form for 
tænkning  
matematikken bygger på.  
 
 
 

Regnehieraki regnestykker med flere regnetegn. 
Regnehistorier indeholdende tekstopgaver med de fire 
regnearter. 
Udsagn. Afgøre om en påstand er et udsagn eller ej, og om 
den i så fald er sand eller falsk. 
Reduktion forenkle regneudtryk. 
Ligninger.  
Finde den ubekendte der gør ligningen sand. 
Uligheder. Finde den eller de ubekendte, der gør uligheden 
sand. 
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1.-7. 
Tegning 
 

Eleverne skal primært  
arbejde med at gengive  
rumlige figurer som  
arbejdstegninger, samt 
omsætte arbejdstegninger til  
rumlige figurer. 
 

Arbejds-og isometrisk tegning. Tegne genstande fra tre 
sider og på isometrisk papir. 
Ligedannede figurer. 
Tegne og forstå, at enslignende vinkler er lige store og 
forholdet mellem alle tilsvarende sidelængder er ens  
i ligedannede figurer.  
Målestoksforhold. Gengive og beregne sidelængder mellem 
genstande,  
der er gjort større eller mindre. 
Konstruktion. 
Tegne figurer med vinkelmåler og passer ud fra tre 
oplysninger om vinkler og eller sidelængder. 
Perspektivtegning. 
Lære om horisontlinjer og forsvindingspunkter 
og tegne kasser i 1 punktsperspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.-13. 
Statistik og 
sandsynlighed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitlet bygger videre på 
elevernes praktiske  
erfaringer med statistik og 
sandsynlighed.   
 
 

Tabeller og diagrammer. Aflæse, tegne og vurdere statiske 
data i diagrammer samt foretage undersøgelser og 
organisere observationer i en hyppighedstabel. 
Gennemsnit. 
Beregne gennemsnit gennem ligedeling uden rest. 
Kombinatorik. 
Tegne tælletræer og beregne antallet af 
kombinationsmuligheder med udgangspunkt 
i multiplikationsprincippet. 
Chance. 
Vurdere og afprøve chancen i forskellige spil-situationer.  
Regnehistorier. 
Løse tekstopgaver med gennemsnit, kombinatorik og 
chance. 

14-18 
Funktioner 
 

Kapitlet bygger vider på  
de erfaringer fra 3. Klasse 
eleverne har med at afsætte 
og af læse koordinatsæt i et 
koordinatsystem. 
  
 
 
 
 
 

Ordnede talpar.To tal fx (3,4),der hører sammen i en given 
funktion. 
Grafer. 
En lineær graf, der dannes ved at afsætte og  
forbinde koordinatsæt( talpar afsat i koordinatsystem). 
Funktionsforskrifter. En beskrivelse af, hvilken 
sammenhæng der er mellem to værdier x og y. 
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18-22 
Måling 
 
 

Kapitlet bygger videre på 
enrum, tid og vægt samt 
omskrivninger  fra 3. klasse. 
Elevernes erfaringer med 
måling af længde, flade. 
 

Omkreds. 
Måle sidelængder og beregne omkreds. 
Beregne areal af rektangler og trekanter. 
Rumfang. Vurdere og beregne rumfang af kasser og kuber. 
Enheder, Regne og foretage omskrivning af enheder for 
længde, vægt, rumfang og tid. 
Regnehistorier. Læse og løse tekstopgaver 
med ovenstående faglige områder. 
 

 
 
 


