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Kapitel 1  

 

Faglig læsning 

I dette kapitel bliver eleverne 

introduceret til opbygningen af og 

elementerne i et kapitel i MULTI 4. Det 

er målet, at eleverne bliver fortrolige 

med de forskellige ikoner, de møder i 

løbet af et kapitel, så de bedre kan 

læse og forstå de grafiske elementer, 

der er brugt i bogen. Der er en kort 

gennemgang af forskellige metoder til 

at skrive udregninger og resultater i 

hæfte, mappe eller på computer, da 

det er vores erfaring, at mange elever 

oplever et stort skift fra indskolingen til 

4. klasse, fordi matematikbogen går fra 

at være et engangshæfte til at være en 

grundbog, man ikke må skrive i. 

Derudover bliver opgaverne mere 

tekstrige. Dette kapitel skal 

imødekomme og forberede eleverne 

på de nye rammer, der er i forhold til 

det. Eleverne bliver præsenteret for en 

arbejdsmåde, der anbefales som 

strategi til løsning af en række 

tekstopgaver i MULTI 4, hvor faglig 

læsning er i fokus 

• Du skal lære bogen at kende, så du 

bliver god til at læse den. 

• Du skal lære at bruge et kladdehæfte, 

mappe eller computer, når du skal 

løse opgaver. 

• Du skal lære at arbejde med faglig 

læsning ud fra en bestemt 

arbejdsmåde. 

• Du skal lære, hvad symbolerne 

betyder. 
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Kapitel 2  

 

Regning med tal 

I kapitlet skal eleverne primært arbejde 

med de fire regningsarter. De skal 

arbejde med enkle algoritmer, lære at 

skelne mellem regningsarterne, 

arbejde med regningsarternes 

muligheder og begrænsninger samt 

lære om regningsarternes hierarki. 

• Du skal lære at bruge regningsarterne 

til at løse tekstopgaver i matematik. 

• Du skal lære at bruge matematik i 

hverdagen. 

• Du skal lære at bruge hovedregning i 

forbindelse med overslagsregning. 



Eleverne skal arbejde med at 

videreudvikle deres sikkerhed i 

hovedregning og overslagsregning. 

Kapitlet afsluttes med, at eleverne skal 

arbejde undersøgende med talmønstre 

i figurfølger, talfølger og magiske 

kvadrater.  

 

• Du skal lære at regne stykker med 

flere forskellige regnetegn. 

• Du skal lære at kunne fortsætte 

talfølger. 

 

38 - 40 15 Kapitel 3 

 

Gange 

I dette kapitel skal eleverne bygge 

videre på deres viden om gange. 

Eleverne bliver præsenteret for 

forskellige gangemetoder og kan med 

baggrund i forståelsen af metoderne 

videreudvikle deres egne metoder, 

mens de sideløbende får præsenteret 

forskellige metoder. Eleverne skal 

gennem teori, opgaver og aktiviteter 

lære at gange med 10, 100, 1 000 og 10 

000, at gange et etcifret tal med et 

tocifret tal og at gange et tocifret tal 

med et tocifret tal. I kapitlet er der 

flere 

• Du skal lære, hvilke problemer du kan 

løse ved hjælp af gange. 

• Du skal lære at bruge en eller flere 

gangemetoder. 

• Du skal lære at forklare den 

gangemetode, du bruger. 

• Du skal lære at gange med store tal. 

• Du skal lære at bruge regneark til at 

lave regnskab. 

 

 15 Kapitel 4 

 

Vinkler og trekanter 

I dette kapitel skal eleverne arbejde 

med at forstå, hvad en vinkel er samt 

kategorisere forskellige vinkeltyper 

såsom: ret, spids, stump og lige. 

Derudover skal eleverne blive 

fortrolige med en vinkelmåler, så de 

både kan måle og tegne en bestemt 

vinkel. Eleverne skal også arbejde med 

at kategorisere en række trekanter ud 

fra mål af linjestykker og vinkler samt 

arbejde med at finde vinkelsummen i 

en trekant. Det kan være en god idé at 

inddrage et dynamisk 

geometriprogram til løsning af 

opgaver, hvor det er relevant. I hvilket 

omfang det skal inddrages, er op til 

den enkelte lærer, men vi vejleder i, 

• Du skal lære at beskrive forskellen på 

en spids, ret, stump og lige vinkel. 

• Du skal lære, hvordan du kan måle 

vinklers størrelse. 

• Du skal lære at tegne vinkler i en 

bestemt størrelse. 

• Du skal lære at beskrive forskellige 

typer trekanter. 

• Du skal lære at finde vinkelsummen i 

en trekant. 

 

 

 

 



hvornår det kan være hensigtsmæssigt. 

Sidst i kapitlet er der et tema/projekt 

med opgaver, der kan bruges som 

introduktion til at arbejde med vinkler 

og polygoner i et dynamisk 

geometriprogram. 

 

42  Efterårsferie  

43 - 44  Kapitel 4 

 

Vinkler og trekanter 

(Fortsat fra før Efterårsferien) 

  

45 - 47 15 Kapitel 5 

 

Brøker 

I dette kapitel er målet, at eleverne 

udvider deres kendskab til talmængder 

med brøker. Eleverne skal gennem 

arbejdet med brøker opnå en 

forståelse af, at brøker har flere 

forskellige betydninger; at brøker kan 

udtrykke en del af en helhed, eller at 

en brøk kan placeres som et tal på 

tallinjen. Eleverne skal blive fortrolige 

med at udtrykke sig med brøker og skal 

gennem forskellige opgaver og 

aktiviteter øve sig i at sige brøker 

korrekt. Eleverne skal arbejde med at 

finde brøkdele, når helheden er kendt, 

og de skal også kunne finde helheden, 

når de kender brøkdelen. Derudover 

skal eleverne kunne afsætte og aflæse 

brøker på en tallinje og vurdere deres 

indbyrdes størrelse. Endelig skal 

eleverne arbejde med at vise brøker på 

forskellige måder fx gennem tegning, 

forskellige geometriske 

repræsentationer og på tallinjen. 

• Du skal lære at vise brøkdele på 

forskellige måder. 

• Du skal lære at finde brøkdele, når 

helheden er kendt. 

• Du skal lære at en brøk er et tal på 

tallinjen. 

• Du skal lære at skrive brøker i 

rækkefølge efter størrelse. 

• Du skal lære at finde helheden, når 

du kender en brøkdel. 
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Modeller og tegneformer 

I dette kapitel skal eleverne arbejde 

med tre forskellige former for 

tegninger; arbejdstegning, isometrisk 

• Du skal lære at tegne 

arbejdstegninger. 



tegning og perspektivtegning. Eleverne 

skal opnå erkendelse af, at hver 

tegning har fordele og ulemper. 

Arbejdstegningen er et godt redskab til 

fx at bygge efter, da den er målfast, 

men arbejdstegningen viser ikke 

motivet som den opleves i 

virkeligheden. En isometrisk tegning er 

til en vis grad også målfast, da der på 

det isometriske papir er lige langt 

mellem prikkerne, der ligger vandret, 

og prikkerne der ligger diagonalt. Dog 

giver isometrisk tegning ikke et præcist 

billede af virkeligheden, da figuren 

”vrides” i forhold til virkeligheden. En 

perspektivtegning viser virkeligheden, 

(tredimensionelt) som den ser ud, når 

den tegnes på det plane 

(todimensionelle) papir. 

Perspektivtegninger er dog ikke 

målfaste. Eleverne skal yderligere 

arbejde med kongruente og 

ligedannede figurer og tegning af disse, 

og endelig skal eleverne arbejde med 

tegninger, der er tegnet i 

målestoksforhold og selv tegne i 

målestoksforhold. Det er en mulighed 

at arbejde tværfagligt med billedkunst 

om emnet 

• Du skal lære at tegne isometriske 

tegninger. 

• Du skal lære at tegne 

perspektivtegninger. 

• Du skal lære at tegne kongruente og 

ligedannede figurer. 

• Du skal lære at fremstille tegninger i 

et givet længdeforhold. 

 

51 - 52  Juleferie  

1 - 4 15 Kapitel 7 

 

Tal 

 

 

 

I dette kapitel arbejdes der med en 

udvidelse af elevernes talbegreb. I 

kapitlet udvides talbegrebet med 

talmængderne de hele tal Z og de 

rationale tal Q, og eleverne skal 

arbejde med at kategorisere tal og med 

at placere tallene på tallinjen. Eleverne 

skal arbejde med at regne med 

negative tal samt decimaltal. 

• Du skal lære, hvor negative tal, 

decimaltal og brøker er på tallinjen. 

• Du skal lære, hvordan du regner med 

negative tal. 

• Du skal lære, hvordan du omskriver 

mellem brøk og decimaltal. 

• Du skal lære, hvordan du regner med 

decimaltal. 



Derudover skal eleverne arbejde med 

sammenhængen mellem decimaltal og 

brøker, og hvorledes der omskrives 

mellem disse. 

• Du skal lære at inddele tallene i 

naturlige tal, hele tal og rationale tal. 
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Koordinatsystemet 

 

Eleverne skal i dette kapitel bygge oven 

på deres viden om koordinatsystemet 

fra 3. klasse, hvor de har arbejdet i 

koordinatsystemets 1. kvadrant. I 

første del af kapitlet skal eleverne først 

arbejde med koordinatsystemets 1. 

kvadrant, og derefter introduceres de 

samlet til 2., 3. og 4. kvadrant. I kapitlet 

er det centralt, at eleverne opnår 

fortrolighed med koordinatsystemets 

opbygning, og at eleverne opnår 

sikkerhed i at aflæse og afsætte 

punkter korrekt. I kapitlet skal eleverne 

også undersøge, hvad der 

karakteriserer koordinatsættene til 

punkter, som ligger i hhv. 1., 2., 3. og 4. 

kvadrant, og hvad der karakteriserer 

koordinatsættene til punkter, som 

ligger på hhv. første- og andenaksen og 

på andre rette linjer. Eleverne skal 

gennem kapitlet opdage, at 

koordinatsystemet er et praktisk 

redskab til både at beskrive objekters 

placering, fx brikkers placeringer i 

forskellige spil, byers placering på 

landkort osv. samt til at beskrive 

forskellige punktmængder, fx linjer. 

Endelig introduceres eleverne kort for 

funktionsbegrebet gennem 

”funktionsmaskinen”, som giver en 

uformel tilgang til funktionsbegrebet 

• Du skal lære om koordinatets 

opbygning. 

• Du skal lære at aflæse og afsætte 

koordinatsæt. 

• Du skal lære at finde punkters 

placering i koordinatsystemet ud fra 

koordinatsæt. 

• Du skal lære at funktionsmaskiner 

kan lave rette linjer i et 

koordinatsystem. 

• Du skal lære, hvor koordinatsystemet 

bruges i hverdagen. 

 

7  Vinterferie  

8  Kapitel 8 

 

  



Koordinatsystemet 

(Fortsat fra før Vinterferien) 
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Division 

 

 

I dette kapitel skal eleverne bygge 

videre på deres viden om division fra 

indskolingen og kapitlet ”Regning med 

tal”. Eleverne skal arbejde med at 

videreudvikle deres metoder, mens de 

sideløbende får præsenteret andre 

metoder, der tager udgangspunkt i 

konkrete materialer og illustrationer. 

Eleverne skal gennem teori, opgaver og 

aktiviteter lære at dividere med større 

tal, om rest og at omskrive til blandede 

tal, så deres metoder bliver mere 

effektive og hensigtsmæssige i takt 

med, at tallene, der arbejdes med, 

bliver større og større. Eleverne skal 

lære, hvornår man kan bruge division 

og gange til at løse matematiske 

problemer, forstå sammenhængen 

mellem de to regningsarter, og arbejde 

videre med at bruge regneark som et 

hjælpemiddel til større udregninger, fx 

til et begyndende budget- 

• Du skal lære at bruge en eller flere 

divisionsmetoder. 

• Du skal lære at forklare 

sammenhængen mellem division og 

gange. 

• Du skal lære at løse divisionsstykker 

med rest. 

• Du skal lære at finde resultatet af 

divisionsstykker, der ikke går op. 

• Du skal lære at bruge division i 

hverdagen. 
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Areal og omkreds 

 

I kapitlet skal eleverne arbejde med at 

finde omkredsen af forskellige 

polygoner og lære at benytte 

forskellige måleenheder til dette. 

Herefter skal eleverne arbejde med 

arealet af rektangler ud fra formler. De 

skal undersøge formlernes ud fra deres 

viden om, hvordan man rent praktisk 

kan tegne og tælle sig frem til 

arealernes størrelse. Her skal eleverne 

igen arbejde med forskellige 

måleenheder, så de lærer at finde 

arealet af mange forskellige figurer i 

forskellige størrelser. Eleverne skal 

undersøge sammenhængen mellem 

• Du skal lære at bruge linealen til at 

finde omkredsen af forskellige 

figurer. 

• Du skal lære at beregne arealet af 

rektangler. 

• Du skal lære at finde højde og 

grundlinje i en trekant. 

• Du skal lære at beregne arealet af 

trekanter. 

• Du skal lære at bruge måleenhederne 

mm, cm, m, km og mm2, cm2, m2 og 

km2. 

 



formlen for arealet af rektanglet og 

formlen for arealet af en trekant. 

Endeligt skal eleverne gennem 

undersøgelser få en forståelse for, 

hvorfor formlerne er korrekte. 

15  Påskeferie  
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Lige meget, ligninger og 

uligheder 

 

 

I dette kapitel er målet, at eleverne 

gennem arbejdet med uformelle 

strategier får indblik i, hvordan de 

forstår, løser og skriver ligninger og 

uligheder.  

Eleverne skal blive fortrolige med at 

udtrykke sig med ligninger og uligheder 

og skal gennem flere opgaver øve sig i 

at forbinde eller skrive regnehistorier, 

der passer til udtryk, der indeholder en 

variabel. 

Endeligt skal eleverne arbejde uformelt 

med grafisk ligningsløsning, idet de ved 

brug af funktionsmaskiner skal løse 

ligninger, hvor variablen er 

repræsenteret på begge sider af 

lighedstegnet. Dette arbejdes der også 

med i regneark. 

 

• Du skal lære at løse og skrive 

ligninger. 

• Du skal lære at finde regnehistorier 

og ligninger, der passer sammen. 

• Du skal lære at løse og skrive 

uligheder. 

• Du skal lære at finde regnehistorier 

og uligheder, der passer sammen. 

• Du skal lære at bruge 

funktionsmaskiner til at løse 

ligninger. 
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Statistik og sandsynlighed 

 

 

I dette kapitel møder eleverne 

forskellige statistiske deskriptorer og 

diagrammer, som de skal lære at 

aflæse, beregne og forholde sig til. 

Derudover skal eleverne arbejde med 

opgaver og spil, hvor de skal forudsige 

og efterprøve sandsynligheden for 

forskellige hændelser.  

Endelig skal eleverne tegne tælletræer, 

der viser udfaldsrum knyttet til 

eksperimenter, og bruge disse 

tælletræer til at beskrive forskellige 

udfald. Eleverne vil i den forbindelse 

kun arbejde med endelige udfaldsrum. 

• Du skal lære at aflæse forskellige 

tabeller og diagrammer. 

• Du skal lære at beskrive 

undersøgelser med tabeller, 

diagrammer og statistiske ord. 

• Du skal lære at lave egne statistiske 

undersøgelser. 

• Du skal lære at vurdere 

sandsynligheder og beskrive 

sandsynligheder med brøk. 

• Du skal lære at bestemme 

udfaldsrummet. 



  

22 - 25 15 Kapitel 13 

 

Mønstre 

 

 

 

I dette kapitel skal eleverne arbejde 

med flytninger og geometriske 

mønstre. Eleverne skal arbejde med de 

tre typer flytninger; spejling, 

parallelforskydning og drejning. 

Eleverne skal lære, hvordan et 

geometrisk mønster er bygget op og 

herunder bruge deres viden om 

flytninger til at analysere og konstruere 

mønstre. 

Eleverne skal opnå sikkerhed i at kende 

og skelne de tre typer flytninger fra 

hinanden. De skal i arbejdet ligeledes 

opnå sikkerhed i at spejle figurer uden 

spejl, både i lodret, vandret og skrå 

spejlingsakser samt parallelforskyde 

rigtigt ud fra forskellige typer 

instruktioner. 

Under arbejdet med geometriske 

mønstre bliver eleverne præsenteret 

for og skal arbejde med begreberne: 

Grundfigur, symmetri og tesselation. 

Eleverne skal arbejde forholdsvis 

enkelt med drejninger i 4. klasse. De 

skal arbejde undersøgende med 

kalkepapir og drejer enkle figurer 90˚ 

og 180˚. Begrebet drejning behandles 

igen og videreudvikles i 5. klasse. 

 

• Du skal lære at spejle, 

parallelforskyde og dreje. 

• Du skal lære at finde grundfiguren i 

et mønster. 

• Du skal lære at beskrive flytninger i 

mønstre. 

• Du skal lære at fremstille mønstre i 

hånden og på computeren. 

• Du skal lære at finde figurer, der kan 

tesselere. 

 

 

Vi anvender matematikfessor.dk som supplement til vores grundbog Multi 4, ligesom kopiark og arbejdshæftet der er tilknyttet grundbogen. 

Remahæfter anvender vi som ekstrahæfter. 

 

Med venlig hilsen 

Jacob Kyed 

 


