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Årsplan Matematik 4.klasse 2016/2017 
Undervisningen i matematik tager udgangspunkt i ”Matematrix 4”, som består af en grundbog og en arbejdsbog. Der vil 
derudover suppleres med opgaver i Pirana 4 samt opgaver på nettet. Arbejdsformen i undervisningen vil veksle mellem 
klassegennemgang, individuelt arbejde og gruppearbejde. Teoretisk gennemgang af nyt stof vil typisk være fælles for hele 
klassen, mens arbejdet med opgaver og emner vil foregå individuelt og i grupper. 
Anvendelse af computer, vil blive inddraget i undervisningen, så det er vigtigt at denne medbringes til timerne.  
Desuden der skal ALTID medbringes: lineal, passer og vinkelmåler samt naturligvis almindelige skriveredskaber. 
Efter jul lommeregner, som er ønsket i julegave. Ønske seddel til jul J Texas instrument TI-30XS 
 
Uge Emne Materiale Fokus/faglige mål Kompetencer Andre aktiviteter 
32-35 Hele tal 

 
 

Grundbogen 
side 7-19 
Arbejdsbogen 
side 1-6 

Eleverne lærer, hvad negative tal er. 
At der findes hele tal, som er mindre 
end 0.  

Lærer og udvikler deres 
talforståelse ved at arbejde med 
forholdet mellem et naturligt tal og 
det tilsvarende negative tal med 
udgangspunkt i tallenes placering 
på tallinjen. 

Udvikler deres færdigheder i addition 
og subtraktion fra kun at omfatte de 
naturlige tal og 0 til også at omfatte de 
hele negative tal. 

Får erfaring med at håndtere 
problemstillinger, hvor negative 
hele tal indgår eller kan komme til 
at indgå. 

At kunne: 
Forholde sig til strukturer i 
matematikken gennem 
udvidelsen af elevernes 
talverden fra de naturlige til 
de hele tal. 
Behandle tal og symboler i 
forbindelse med angivelse af 
negative tal, hvor et symbol 
som fx −3 er nyt for eleverne. 
Det gælder også ved regning 
med negative tal.  
At kunne modellere ved at 
symbolske udtryk med 
negative tal bruges som 
model i 
hverdagssammenhænge, fx 
højder, temperatur og gæld 

16/8 og 17/8 
skolefoto 

36 Lejrskole - - - 5/9 – 8/9 
Lejrskole 

37-39 
 
 
 
 

Hele tal 
 
 
Koordinatsyste
met 

Grundbogen 
side 
7-19 
Grundbogen 
side 20-31 

Se uge 32-35 
 
  
Eleverne videreudvikler deres 
forståelse af begreberne 
koordinatsystem og talpar til at gælde 

 
 
 
At kunne: 
Modellere talmæssige 
forbindelser fra virkeligheden 

(26/9 
Forældremøde) 
 
27/9 omfoto 
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Ta` Kegler 

 
Arbejdsbogen 
side 
7-12 

for hele tal – også de negative tal. 
  Bliver sikre i at bruge et 
koordinatsystem og anvende 
koordinatsæt til at beskrive et punkts 
beliggenhed inden for de hele tal. 
Udvikler deres færdigheder i at bruge 
koordinatsystemet til at indsamle og 
formidle oplysninger om 
dagligdagssammenhænge 
repræsenteret ved hele tal. 

ved at beskrive dem som 
sammenhænge mellem hele 
tal givet som talpar. 

Repræsentere talpar 
både symbolsk på formen 
(x, y) hvor x og y tilhører 
de hele tal, og geometrisk 
som punkter i et 
koordinatsystem. 

Kommunikere 
40-41 Brøker Grundbogen 

side 
34-47 
 
 
Arbejdsbogen 
side 
13-18 

Eleverne udvikler forståelse af, hvad 
en brøk er. 

Udvikler forståelse af begreberne 
tæller og nævner og disses 
betydning for størrelsen af en brøk. 

Videreudvikler talfornemmelsen til 
også at omfatte konkrete brøkers 
størrelsesorden. 
      Eleverne opnår færdighed i at 
aflæse og afsætte brøker på tallinjer. 

 

At kunne: 
Arbejde med brøker som en 
måde at repræsentere tal. 

Arbejde med tallene som 
struktur, som der gælder 
bestemte ”spilleregler” for, 
fx regneregler i 
forbindelse med brøker. 

Løse problemer ved hjælp af 
brøker. 

 
Den 14/10 
Motionsdag 
 

42 Efterårsferie     
43 Brøker  Se uge 40-41   
      
 
 
 
 
44-47 Geometriske 

navne 
Grundbogen 
side 
48-59 
Arbejdsbogen 
side 19-24 

Eleverne bliver fortrolige med en række 
grundlæggende geometriske navne og 
begreber; vinkelrette linjer, parallelle 
linjer, højder, grundlinjer, polygoner og 
diagonaler. 

Lærer at tegne højder i geometriske 
højder. 

Lærer at skelne mellem kvadrater, 
rektangler, parallelogrammer, trapezer 

At kunne: 
Anvende hjælpemidler: 
retvinklet lineal og passer. 

Ræsonnere ved bl.a. at 
klassificere firkanter ud 
fra veldefinerede 
kriterier, fx kvadrat, 
rektangel og 
parallelogram. 

15-17/11 
balletbørn til 
Varde 
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og andre firkanter. 
Bliver i stand til at tegne og 
navngive geometriske begreber om 
cirklen og kan se sammenhængene 
mellem dem. Det drejer sig om: 
centrum, radius, diameter og 
cirkelperiferi. 

Kommunikere. 
 

48-51 Multiplikationer 
 
 

Grundbogen 
side 62-75 
 
 
Arbejdsbogen 
side 25-30 

Eleverne udvikle fortrolighed med 
gangetabellerne (1-10) som et nyttigt 
hjælpemiddel til udregning af 
multiplikationsopgaver. 

Lærer at udnytte titalssystemets 
opbygning til at effektivisere 
multiplikation med tiertal (10,20,30 
osv.) 

Anvender multiplikation i forbindelse 
med problemløsning inden for 
genkendelige kontekster.  

At kunne: 
Behandle tal og symboler. 

Vælge og anvende 
hjælpemidler ved at 
bruge tabeller som 
værktøj til at udregne 
multiplikationsstykker. 

Løse problemer i forbindelse 
med opgavesiderne. 

30/11 skole-
hjem-samtaler 
 
2/12 juleklip 

51- 1 Juleferie    Juleferie 
1-3 Tabeller og 

diagrammer 
 
Ta`kegler 

Grundbogen 
side 
76-87 
 
Grundbog side 
88-89  
 
Arbejdsbogen 
side 31-36 

Eleverne udvikler begyndende 
forståelse for statistik som faglig 
disciplin i matematik. 

Opnår færdigheder i anvendelsen af 
statistiske deskriptorer som 
hyppighed, diagram og frekvens. 

Udvikler en undersøgende og 
eksperimenterende arbejdsform. 
 

At kunne: 
Repræsentere, idet tabeller 
og diagrammer er 
matematiske 
repræsentationsformer af et 
observationssæt. 

Kommunikere 
Udvikle den 
anvendelseskritiske 
kompetence i forhold til 
tolkning af diagrammer og 
tabeller. 
Bruge hjælpemidler 

 

4 Emneuge   -   Emneuge 
5-6 Tabeller og 

diagrammer 
 
Ta`kegler 

Se uge 1-3 
 

-    
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7 Vinterferie  -   Vinterferie 
8-13 Division Grundbogen 

side 
90-101 
Arbejdsbogen 
side 37-42 

Eleverne får forståelse af division som 
deling uden rest. 

Opnår færdighed i at dividere 
naturlige tal med hinanden. 

Udvikler deres generelle 
talfornemmelse til også at omfatte 
størrelsesordenen på resultatet af en 
division. 
     Udvikler deres færdighed i at 
afsætte og aflæse brøker på tallinjer. 

Får erfaringer med at bruge division 
som modelleringsværktøj på linje 
med de øvrige regningsarter. 

At kunne: 
Modellere ved at bruge 
division, når en situation fra 
virkeligheden har deling som 
centralt element. 

Behandle symbolsk 
repræsentation af 
division. 

Arbejde med matematikkens 
struktur 
 

25/3 - 28/3 
Skole 
forestillinger 
 
Onsdag den 
29/3 
Fri 

14 Emneuge  -   Emneuge 
15 Påskeferie  -   Påskeferie 
16-19 Arealberegning 

 
 
 
Ta`kegler 

Grundbogen 
side 
102-113 
 
Grundbogen 
side  
114-115 
 
Arbejdsbogen 
side 43-48 

Eleverne lærer at bruge og 
argumentere for arealformlerne for 
rektangel, trekant og parallelogram.  

Udvikler deres forståelse for areal 
og areal-enheder. 

Får erfaringer med at håndtere 
problemstillinger, der er baseret på 
symbolske udtryk. 
      Samtidig giver kapitlet mulighed for, 
at eleverne især udvikler tre 
matematiske kompetencer.  

At kunne: 
- Ræsonnere 
- Behandle symboler 
- Repræsentere. 

 

29/4 Dansens 
Dag 
Forestilling i 
Struer 

20 - 22 Decimaltal  Grundbogen 
side 
116-127 
 
 
Arbejdsbogen 
side 49-54 

Eleverne udvikler forståelse af 
decimaltal som en del af titalssystemet. 
Titalssystemet ses altså i forhold til 
repræsentation af ikke-hele tal. 

Lærer at afkode og bruge 
decimaltal, som de møder i deres 
nære omverden. 

Udvikler færdighed i at omregne mellem 
simple brøker og decimaltal. 

Får erfaringer med at addere og 

At kunne: 
Repræsentere tal både som 
brøker, og som decimaltal og 
at kunne skifte mellem dem. 

Behandle tal og 
symboler. 

Arbejde med tallene som 
struktur. 
      Benytte hjælpemidler 
bl.a at udnytte 
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subtrahere decimaltal. 
 

lommeregnerens muligheder 
og begrænsninger i 
forbindelse med decimaltal 

21-22 Valg af 
regningsart 

Grundbogen 
side 
128-141 
Arbejdsbogen 
side 55-60 

Eleverne bliver (mere) bevidste om 
anvendelsen af de fire regningsarter til 
at løse virkelige problemer. 

Udvikler deres færdigheder i at 
udføre konkrete regneoperationer 
med addition, subtraktion, 
multiplikation og division. Dette 
gælder også delvist inden for brøker 
og negative tal. 
Samtidig giver kapitlet mulighed for, 
at eleverne især kan udvikle fire 
matematiske kompetencer. 

At kunne: 
Modellere 

Behandle tal og 
symboler 

Opstille og løse problemer 
gennem opgaver, hvor der 
lægges op til refleksion. 

Anvende matematik  

25-28/5 Kristi 
Himmelfarts 
ferie 

23 Emneuge  -   Emneuge 
24-25 Valg af 

regningsart 
Se uge 21-22 
 

-    

 
 
 


