
Til de voksne hjemme
I dette kapitlet skal vi lære mer om multiplikasjon. 
Multiplikasjon er en regneoperasjon der vi legger 
sammen like store mengder flere ganger (derfor 
kaller vi ofte multiplikasjon for ganging).  
I  hverdagen snakker vi for eksempel om hvor mange 
ganger vi trener i uka. Vi gjør altså noe likt flere 
 ganger. I matematikk handler å gange om å legge 
sammen like antall flere ganger.
I Matemagisk bruker vi både uttrykket multiplikasjon 
og uttrykket ganging når vi skal legge sammen flere 
mengder med likt antall. På 4. trinn bruker vi ordene 
faktor og produkt for å beskrive de ulike delene av 
multiplikasjonen.

 4 · 3 = 12
 faktor · faktor = produkt

Begreper vi øver på:
• Multiplikasjon
• Faktor
• Produkt
• 6-, 7-, 8- og 9-gangen

I dette kapitlet vil vi ha fokus på disse strategiene:
• Gjentatt addisjon
• Arealmodellen med rutenett
• Arealmodellen uten rutenett
• Omgruppering

På 4. trinn jobber vi med større tall enn på 3. trinn. 
Å automatisere gangetabellene kan være en god 
hjelp når tallene blir høyere, eller når vi skal regne 
divisjon (deling). Det er likevel viktig at barna forstår 
at multiplikasjon er gjentatt addisjon. Når vi skal 
legge sammen flere like antall, er multiplikasjon en 
mer effektiv måte å regne på enn å addere. Vi lærer 
regnestrategier for multiplikasjon i dette kapitlet. 
Regnestykket 5 · 42 kan vi for eksempel regne slik:

Tegne mengder:
5 · 42 kan tegnes som fem mengder med antallet 
førtito.
Til sammen er antallet 210.

Gjentatt addisjon:
5 · 42 betyr at vi skal legge sammen fem mengder 
med antallet førtito.
42 + 42 + 42 + 42 + 42 = 210
Til sammen er antallet 210.

Arealmodellen:
5 · 42 kan vi tegne som et rutenett som har fem 
kolonner og førtito rader.
Til sammen er antallet ruter 210.

Arealmodellen uten ruter:
5 · 42 kan tegnes opp og deles i enklere regne-
stykker.
Her er det delt opp i regnestykkene  
5 · 10, 5 · 10, 5 · 10, 5 · 10 og 5 · 2.

Her er det delt opp i regnestykkene  
5 · 40 og 5 · 2.

Til sammen er antallet 210.

Omgruppering:
5 · 42 kan omgrupperes til 5 · 40 + 5 · 2
5 · 42 = 5 · 40 + 5 · 2

= 200 + 10 = 210
Til sammen er antallet 210.

Aktiviteter dere kan gjøre hjemme
• La barnet lage mengder med like mange

 kakestykker, frukter, sjokoladeruter eller liknende
til alle i familien, for eksempel: Hvis alle i familien
skal få 20 druer hver, hvor mange druer må vi
finne da? Hvis to i familien vil ha tre desiliter te
hver, hvor mange desiliter te må vi lage da?

• Lek gangestafett. Dere trenger post-it-lapper
med multiplikasjonene dere øver på, pastaskruer
og ruteark. Heng opp lappene rundt omkring i
hjemmet eller ute. Barnet skal løpe til en lapp og
se på den, for så å løpe tilbake til deg og si
 svaret på oppgaven. Hvis barnet glemmer hvilket
regnestykke det er, må han/hun løpe tilbake og
se en gang til. Hvis barnet trenger hjelp til å
regne, har du pastaskruer som han eller hun kan
samle i mengder og telle. Hvis gangestykkene er
store nok, bør barnet tegne opp ruter på ruteark
etter arealmodellen. Når barnet har funnet riktig
svar, jubler dere, og barnet får springe til neste
regnestykke. Flere barn kan være sammen på
lag, eller dere kan lage en konkurranse om hvem
som først finner svaret på alle regnestykkene.

Hvis dere bruker flere språk hjemme, kan dere bruke 
både norsk og andre språk når dere snakker om 
multiplikasjon.

Lykke til!
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