
Fagmål matematik 4.-5. kl.  

 

- Arbejde med tal og algebra  

- Være sikre i den lille tabel  

- Kende til de hele tal, decimaltal og brøker  

- Benytte erfaringer fra hverdagen sammen med arbejdet i skolen ved opbygningen af talforståelse.     

- Kende tallenes ordning, tallinjen, positionssystemet og de fire regningsarter  

• Benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger  

• Anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger  

• Arbejde med optællinger og eksempler på sammenhænge og regler inden for de fire regningsarter 

• Kende til koordinatsystemet.  

• Kende betydningen af 1/10 og 1/100 og herunder sammenhængen mellem tal og tegning  

• Kende til procentbegrebet og forbinde begrebet med hverdagserfaringer  

4. klasse delmål:  

• Være sikre i tallene op til 10000.  

• Være sikre i afrunding til hele 10 og 100.  

• Have kendskab til division ud fra ”5 skal dele 180, hvor…..)  

• Være sikre i omskrivningen kilo – gram og kroner – øre.  

• Have regnet forskellige tekstopgaver.  

• Kende betydning af 1/10 og tilhørende decimaltal. (cm og mm) Hundrededele i forbindelse med 

kroner og ører.  

• Foretage simple reduktioner  

5. klasse delmål:  

• Kende til omsætningen mellem cm² og m².  

• Kende til primtallene.  

• Kunne opstille og forstå talrækker med tiendedele og hundrededele.  

• Opstille divisions algoritme (ingen fast)  

• Arbejde med sammenhørende værdier (y=3x-1)  

• Løse ligninger af typen: 4X + 10 – X – 3 = 25  

• Koordinatsystemet: være sikre i at arbejde i 1. kvadrant og have kendskab til de øvrige.  

• Kunne arbejde med mm, cm dm, km. og dl, l. Arbejde med geometri  

• Undersøge og beskrive enkle figurer tegnet i planen  

• Kende til grundlæggende geometriske begreber, fx vinkler og parallelitet  

• Tegne, undersøge og eksperimentere med geometriske figurer, fx ved at benytte computer  

• Beherske parallelforskydning og spejling.  

• Bruge areal formler for rektangler, kvadrater og trekanter.  

• Kende geometriske figurer. F.eks. Trekant, rektangel, parallelogram, trapez, cylinder.  

• Vælge og benytte regningsarter i forskellige sammenhænge  

• Arbejde med enkle procentberegninger, fx ved rabatkøb  

• Vurdere priser ved overslag, f. eks. besparelse ved nogle af ”ugens tilbud”   

• Beskrive løsningsmetoder gennem samtaler og skriftlige notater  

• Opstille hypoteser, og efterfølgende via "gætte og prøve efter" medvirke til at opbygge faglige 

begreber.  

• Vurdere chancer for forskellige udfald. F.eks., ved udtræk: af kort, numre fra pose og ”lykkehjul” 

• Samarbejde med andre om at anvende matematik ved problemløsning. 

• Behandle statistik og datasæt med grafisk afbildning fx ved benyttelse af computer. 

 

Gyldendals Kolorit-serie bruges som grundbøger. 



 


