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ÅRSPLAN 20/21 

 

Lærer: LA Fag:  Matematik i 4. klasse 

 

Eleverne skal i 4. klasse primært arbejde i webbogen Kontext 4, der kommer rundt om de forskellige matematiske emner. Eleverne får ud-

leveret et matematikhæfte, som opgaverne besvares i, da matematikbogen er på computeren. Jeg vil benytte opstarten af skoleåret på at vise 

klassens elever, hvordan de skal bruge kladdehæftet. Desuden har jeg lavet en aftale med Louise, som underviser i matematik i udskolin-

gen, at udskolingseleverne kommer og underviser vores elever i hvordan man skal stille opgaverne op.  

Forskellen på KonteXt fra 3. til 4. klasse er temmelig stor, især fordi matematikken bliver mere abstrakt, og fordi eleverne skal hente infor-

mationer i en teksttung matematikbog. Som følge deraf bliver lektierne i år primært i Remabogen, som alle elever får udleveret. Under 

årsplanen for matematik finder I lektieplanen for Rema, her er der 5-6 siders Rema for til en måned. Den første matematikdag i hver måned 

samler jeg Remabøgerne ind, og kigger igennem, om der er nogle opgaver, som klassen som helhed har svært ved. Jeg retter ikke hver en-

kelt opgave, men eventuelle svære opgaver vil vi tage op i undervisningen. Til opgaverne i Rema er der en QR-kode, som man med en QR-

scanner på sin telefon kan scanne, og få forklaret hvad opgaven går ud på.  

Eleverne skal derudover i undervisningen blandt andet arbejde i Google Sheets og geometriprogrammet GeoGebra på deres computere. 

Træningsopgaver bliver på Matematikfessor, hvor de får opgaver indenfor det emne, som vi arbejder med.  

 

Uge Emne Mål Materialer 

Uge 33-37 

 

Fælles Aktivitets-

dag d. 26/8 

 

Lejrskole fra. d. 2.-

4. september 

 

Introduktion til mate-

matik i 4. klasse: Hvor-

dan logger man ind på 

matematikbogen, og 

hvordan skal man 

skrive opgaver ned i sit 

matematikhæfte. 

 

Eleven kan identificere positioner som enere, tiere, hundreder, tu-

sinder m.m. 

 

Eleven kan veksle mellem enere, tiere, hundreder og tusinder.  

 

Eleven kan afrunde til nærmeste 100 og 1000. 

 

Kontext 4 

 

Matematikfessor  
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Fagdag d. 14/9 Positionssystemet og 

gange  

Eleven kan opfatte multiplikation som gentaget addition af det 

samme tal. 

 

Eleven kan genkende forskellige multiplikationsprocesser i virke-

ligheden.  

 

Eleven kan multiplicere med 0, 10 og 100. 

 

Eleven kan anvende multiplikationstabellen.  

Emneuge i uge 38 

 

Uge 39-43 

 

Uge 42: Efterårsfe-

rie 

  

Division 

 

  

Eleven ved, at division er en opdeling i lige store mængder.  

 

Eleven har viden om, at division er det modsatte af at gange. 

 

Eleven kan genkende forskellige divisionsprocesser ud fra hver-

dagssituationer.  

 

Eleven forstår, at division kan opfattes som et minusstykke, hvor 

man trækker det samme tal fra et bestemt antal gange.  

 

Kontext 4 

 

Matematikfessor 

Uge 44-46 

 

  

Form og tegning Eleven kan genkende og bruge begrebet parallelitet ved beskrivel-

sen af geometriske tegninger.  

Eleven ved, at afstanden mellem to parallelle linjer måles vinkelret 

på linjerne.  

 

Eleven ved, at to linjer, som mødes i et punkt, danner en vinkel.  

 

 

Kontext 4 

Matematikfessor 
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Eleven kan genkende og tegne retvinklede, stumpe og spidse vink-

ler.  

 

Eleven kan sammenligne to vinkler og vurdere, hvilken vinkel der 

er den største.  

Eleven kan genkende og beskrive ligheder og forskelle mellem 

forskellige typer af firkanter.  

Eleven kan genkende og beskrive ligheder og forskelle mellem 

forskellige typer af trekanter.  

 

Eleven kan tegne og konstruere forskellige typer af firkanter og 

trekanter.  

Uge 47-51 

 

Juleuge d. 30/11-

4/12 

  

Brøker Eleven kan anvende brøker til at beskrive forhold i hverdagslig-

nende sammenhænge.  

 

Eleven kender notationen med tæller og nævner i en brøk.  

 

Eleven ved hvad tæller og nævner står for i en brøk.  

 

Eleven kan sammenligne størrelsen på brøker.  

 

Eleven kan placere enkle ægte brøktal på en tallinje.  

 

Kontext 4 

 

Matematikfessor  

Uge 52-1: Juleferie 

Uge 2-6 

 

Fagdag d. 12/1 

Data og chance Eleven kan udvælge og sortere data knyttet til antal.  

Eleven kan systematisere data i tabeller og enkle søjlediagrammer.  

 

Eleven kan aflæse enkle data i tabeller, diagrammer og grafer.  

 

Kontext 4 

 

Matematikfessor  
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Eleven kan aflæse og tolke enkle grafer.  

Eleven kender til risiko og chance.  

Eleven kender til udfaldsrum med lige stor sandsynlighed som 

f.eks. kast med terning.  

 

Eleven kan tage stilling til forskellen mellem enkle fair og ikke-

fair-spil.  

Uge 7: Vinterferie 

Uge 9. Emneuge 

Uge 8-10  

Decimaltal Eleven kan afsætte decimaltal på tallinje.  

Eleven kan sammenligne størrelsen på decimaltal. 

 

Eleven kan omsætte mellem enkle ægte brøker og decimaltal.  

 

Eleven kan anvende decimaltal til at beskrive priser. 

 

Eleven kender til at værdier som f.eks. 3,4 kr. og 3,40 kr. repræ-

senterer samme pris.  

 

Eleven kan foretage enkle additions- og subtraktionsberegninger 

med decimaltal.  

 

Kontext 4 

 

Matematikfessor 

Uge 11-14 

 

Fagdag d. 24/3 

 

2. Påskedag d. 5/4 

Måling Eleven kan gætte og måle længde, vægt og tid.  

 

Eleven kan omsætte inden for længdeenhederne mm, cm, m og 

km.  

 

Eleven kan omsætte inden for vægtenhederne g, kg og ton.  

 

Kontext 4 

 

Matematikfessor 
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Eleven kan afrunde et decimaltal.  

 

Eleven kan foretage enkle beregninger med udvalgte målenheder.  

 

Eleven kan omsætte inden for tidsenhederne sek., min., timer, dage 

og år.  

 

Eleven kan arbejde med tidsmåling og hvilken præcision, der er 

hensigtsmæssig i forhold til, hvad der skal måles.  

 

Eleven kan aflæse tider og orientere sig i en tidsplan.  

Uge 17-20 

  

Areal og omkreds Eleven kan anvende enheden kvadratcentimeter og kvadratmeter 

til beskrivelse af areal.  

Eleven kan anvende længdemål til beskrivelse af figurers omkreds. 

 

Eleven kan skelne mellem omkreds og areal af en figur. 

 

Eleven ved, at det samme areal kan have mange forskellige ud-

formninger. 

 

Eleven ved, at det samme areal kan have forskellig omkreds. 

 

Eleven kan anvende areal og omkreds knyttet til tegninger af enkle 

områder i enkle målestoksforhold.  

 

Eleven kan avende arealbegrebet ved sammensatte figurer.   

 

 

 

Kontext 4 

 

Matematikfessor 
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Uge 21-23 

 

2. pinsedag 24/5  

Talmønstre og ligninger  

  

Eleven kan anvende lighedstegnet som angivelse af lige store stør-

relser. 

 

Eleven kan anvende uformelle symboler for den ubekendte i en 

ligning.  

 

Eleven kan beskrive og undersøge gentagelser i en talfølge gen-

nem tabellægning. 

 

Eleven kan undersøge og beskrive gentagelsen i figurmønstre. 

 

Kontext 4 

 

Matematikfessor 

  

Uge 24-25 MG-Test Prøven benyttes til at planlægge næste års matematikundervisning, 

og viser hvilke emner, som vi skal have særligt fokus på.  
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