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Matte på hjemmebane 6. trinn 
Regning på kjøkkenet 

 
 

Begreper å lære 
Volum, kubikkcentimeter (cm³), kubikkdesimeter (dm³), kubikkmeter (m³), liter (l),desiliter (dl),  
gram (g) hektogram (hg), kilogram (kg) 
 
Hva kan vi gjøre                              
hjemme?                                     
• Vi kan støtte og oppmuntre 

og dermed vise at 
matematikk er et viktig fag 

 
• Vi kan ”jakte på matematikk” i 

hverdagen 
 

• Vi kan hjelpe til med 
leksearbeidet 

 
• Vi kan spille, leke e. l 

 
• Vi kan be barna fortelle oss 

voksne hva begrepene betyr 
 

Visste du at…. 
• Forskning viser at foreldres 

engasjement i egne barns 
opplæring og skolegang 
har avgjørende betydning 
for motivasjon, innsats og 
læringsresultater 

 
 
• Erfaring viser at mange 

som sliter med matematikk, 
slett ikke mangler anlegg 
eller talent, men har fått 
negativt forhold til faget 

 
 

• Dine holdninger påvirker 
barns holdninger. Utsagn 
som ”matematikk er 
vanskelig” og ”jeg likte 
heller ikke matematikk på 
skolen” gagner ikke dine 
barn! Gi i stedet uttrykk for 
at du er glad for at de lærer 
matematikk, og at du er 
stolt av dem! 

 
 
• Jenter og gutter har lik 

sjanse til å bli gode i 
matematikk 

 
 
 
 

 
 

 
 

•  
                  
 
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 

 

Regn med Kristiansand        
Dette vil vi: 
Flere lykkes med regning og matematikk!
Flere liker matematikk og regning! 
Flere tenker matematikk og regning! 
Flere bruker matematikk og regning! 
 
Matematikk angår alle 

Volum av et rektangulært prisme:   lengde • bredde • høyde 

     Trening 
       Volum 
       Volum er et mål for hvor stor plass noe tar (rominnhold). De mest aktuelle 
       enhetene vil være cm³ og dm³. Vi finner volum av et  
       prisme (boks) ved å  multiplisere grunnflaten med høyden.    

Barna bør også få erfaring med å se sammenhengen  
mellom dm³ og liter. Bruk en terningformet  
boks med innvendige mål 1 dm • 1 dm • 1 dm. 
Denne fylles med vann og overføres til et litersmål. 
Da vil vi oppdage at 1 dm³ = 1 liter.  
 
Mål sidene til en langpanne, isboks eller andre gjenstander med form som 
et prisme. Regn ut volumet i kubikkdesimeter (dm³). Kontroller med et 
litersmål og se om det stemmer.    
 
Ved hjelp av papirbretting kan barna lage ulike esker/bokser. Beregn 
volumet. Etterpå kan dere sjekke om dette stemmer ved å fylle 
esken/boksen med f. eks ris. Det går fint å bruke vanlige kopiark og 
tegneark til papirbretting. Reklamemateriell eller gamle kalendere er også 
velegnet.  
 
Finn volumet av ulike gjenstander. Fyll et litersmål med en viss mengde 
vann.  Senk en gjenstand ned i vannet. Barna leser så av hvor mye vannet 
stiger i det hele gjenstanden er under vann. Vi kan også prøve å finne ut 
volumet av sin egen hand, fot evt hele kroppen ved samme 
framgangsmåte. 
 
Måleenhetene for volum 
Når vi skal måle hvor mye noe rommer, bruker vi måleenhetene liter (l), 
desiliter (dl), centiliter (cl) eller milliliter (ml). 
 
1 liter= 10 desiliter = 100 centiliter = 1000 milliliter 
 
Finn gjenstander dere kan fylle med vann f. eks bøtte, kasserolle, kopp, 
flasker, kartonger og lignende. Gjett hvor mye hver av delene rommer. Mål 
med litersmål etterpå. Lag en gjettekonkurranse.  

1 dm= 10 cm 
1 dm³ = 1 Liter 
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Tips om leksearbeidet 
• Oppmuntre til å vise at oppgaver 

kan løses på forskjellige måter 
 
• La barnet fortelle om hvordan 

det tenker 
 

• Ikke gi fra deg svaret med en 
gang! Finn først ut om barnet 
forstår oppgaven - og alle 
ordene som brukes i 
oppgaven. Prøv å få barnet 
med på en mulig løsnings-
metode ved å gi hint. 

 
• Galt svar kan være til hjelp. 

Et galt svar kan hjelpe deg og 
barnet ditt til å oppdage hva 
barnet ikke forstår. 

 
• Hjelp barnet ditt til å prøve 

selv. Gi barnet ditt tid til å 
utforske forskjellige 
framgangsmåter for å løse et 
problem 

 
• Finn gjerne konkrete 

gjenstander som kan hjelpe 
barnet til å ”se” oppgaven- 
klosser, metermål, litermål o.l. 

 
• La barnet ditt erfare at noen 

oppgaver må vi streve litt 
med før en får dem til. 

 
• Lekser skal oppleves 

meningsfulle. Av og til kreves 
strev og innsats for å finne 
løsninger. Ta kontakt med 
læreren dersom barna syns 
at leksene er for vanskelige. 
Da må leksene tilpasses 
bedre – barna må ha en reell 
sjanse til å lykkes. 

 
Gode nettsider for 
elever og foreldre 
• www.matematikk.org Har 

egen side for foreldre. Her 
finner du oversikt over 
læreplaner, temaet 
matematikkvansker, 
matematiske spill for elever. 

 
• www.gruble.net. En side med 

mange spill og aktiviteter som 
tar utgangspunkt i skolefag. 

 
• www.puggandplay.com En 

side der dere kan få 
leksehjelp. Det er mulig å 
stille matematiske spørsmål. 

 
• www.fug.no og 

www.foreldrenettet.no  Her 
finnes  mye informasjon for 
foreldre som har barn i 
grunnskolen. 

 
• www.lamis.no og 

www.matematikksenteret.no   
 

Måleenhetene for vekt 
Vi kan måle vekt i gram (g), hektogram (hg)  
eller kilogram (kg).  
 

 
 

1 kg = 1000 g 
1 kg = 10 hg 
1 hg = 100 g 
 
Små mengder måles i milligram (mg). 
1g = 1000 mg 
 
Mengder på over 1000 kg måles ofte i tonn 
1 tonn = 1000 kg 

Barn trenger ofte mye trening på dette området. Gram/hekto/kilo- 
begrepene er vage for mange. Å befeste disse begrepene og utføre 
veiing krever mye øvelse. Bruk kjøkkenvekten for å måle vekt på ulike 
gjenstander. Dere kan f. eks veie melkeglasset, poteter, nistepakken, 
melkekartongen, frukt, grønnsaker o.l. Når dere har holdt på med 
veiing en stund, er det viktig også å øve seg i å anslå en gjenstands 
vekt. Kontrollveiingen etterpå gir barna svar på om anslaget var 
rimelig.  
 
Baking 
Emnet veiing gir god anledning til praktiske aktiviteter. Barna bør få 
arbeide så konkret som mulig, særlig med de mest brukte enhetene. 
Baking er en aktivitet som gir god trening for forståelse av ulike 
måleoperasjoner.  
 
Ta utgangspunkt i en oppskrift. Forklar forkortelser og  
benevninger som finnes i oppskriften f. eks ts, ss, dl, l, g, kg.  
Når dere baker la barna bruke ulike måleredskaper som  
litersmål, desilitermål og kjøkkenvekt. Måler de 1 dl sukker,  
kan de tømme det over på vekta og finne ut at det veier 90 g.  
Mel/potetmel brukes på samme måte. 
 
På margarinpakken er det angitt graminndeling. Gjør barna 
oppmerksomme på dette. Bruk graminndelingen ofte.  
 
Oppskrifter 
   
     
          
     
 
 
 
 
                                                

Pinnebrød 
5 dl hvetemel 
1 ts salt 
1 ts bakepulver 
2 ½ vann 
 
Kna deigen slik at 
den ikke klisser for 
mye. 

Sveler/lapper 
3 egg           piskes 
100 g farin    
 
600 g hvetemel 
1 l kulturmelk 
25 g margarin 
½ ss hjortesalt 
1 ts natron 
  
Blandes forsiktig 
sammen.

Pannekaker 
3 dl hvetemel 
5 dl melk 
½ ts salt 
3 egg 
 
Bland mel, melk og salt 
godt sammen. Rør inn 
eggene. 

 


