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Visste du at…

Dagens samfunn krever
god kjennskap til både
digital og analog klokke.

Det er viktig at barn
trenes i opplevelsen av,
og fornemmelsen for tid.

Leken er viktig for alle
barn, og de lærer mye
mens de leker

Matte på hjemmebane 4. trinn

Måling av tid og lengde - klokka

Begreper å lære/snakke om
Langviser/minuttviser, kortviser/timeviser,
sekundviser, timer, minutter, sekund, digital
klokke (”moderne” med tall), analog klokke
(”gammeldags” med visere)

Trening

Sammenhengen mellom de ulike klokketypene
Sammenlign:

, ”sju”, 07:00 og 19:00

, ”Atten over seks”, ”Tolv på halv sju”.

Regne ut tid
Hvor lang tid har du fra du kommer hjem fra skolen til du skal på speideren? Da må
du finne ut: Hvor langt tid er det mellom kl. 14.30 (når du kommer hjem fra skolen)
og kl. 18.15? (når du går på speideren)?

Hvor lenge varer TV-programmet du skal se på? Da må du finne ut: Hvor langt tid
er det mellom kl. 16.45 (når programmet begynner) og kl. 18.15? (når det slutter)?
Kan du ta det opp på video? (3 timers spilletid?)

Beregne omtrentlig tid
Hvor lang tid bruker du på tannpuss, morgendusj, lekser etc. Gjett først og finn så
ut.

Leker
Hoppe tau
Det gjelder å hoppe i ett minutt, uten å se på klokka. En annen kontrollerer. Den
som kommer nærmest ett minutt har vunnet. Prøv flere ganger.

”Klokkefilipine”
Bestem hvor lang tid fra ”nå” dere skal si ”Filipine”, for eksempel ½ time, eller tre
timer... Når denne tiden har gått, er det den som først sier ”Filipine” som har
vunnet. (Premie?)

Nettsted
www.gruble.net/matte/klokka/

Her kan du øve på klokka.

Regn med Kristiansand
Dette vil vi:
Flere lykkes med matematikk!
Flere liker matematikk!
Flere tenker matematikk!
Flere bruker matematikk!
Matematikk angår alle!
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Visste du at…

Det er matematikk i
svært mange spill, og
kanskje har dere flere
spill hjemme som øver
inn
multiplikasjonstabellen.

Multiplikasjon
betegnes ofte som
gjentatt addisjon
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Jobbing med gangetabellen

Begreper å lære
Multiplikasjon = ”ganging”, multiplisere = ”gange”

Trening

Yatzy
Spill yatzy, og la alle etter tur regne ut hva det blir.

Bruk av terninger til hjemmeleksa
Når multiplikasjonsstykker skal regnes ut, er det ofte nyttig å bruke terninger for å
kunne se stykkene:

Lek med lommeregner
Mange lommeregnere fungerer slik at om vi for
eksempel trykker 3 + + og deretter = mange
ganger etter hverandre, så kommer svarene i 3-
gangen opp. Et enkelt spill er å skulle si svaret før
dere trykker på =, og så få poeng for rett svar, og
evt et minus-poeng dersom dere svarer feil.

Gangespill på nettet
www.matematikk.org – her er det flere muligheter.

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

”Fem ganger to” ”Fem pluss to”
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Visste du at…

Subtraksjon er ikke
bare å ”ta bort”, men
brukes for eksempel til å
finne forskjellen mellom to
tall.

Divisjon er ikke bare å
dele ut i så og så mange
deler (”hvor mye får
hver?”), men også å dele ut
i grupper av så og så
mange i hver gruppe (”hvor
mange treergrupper er det
nok til å dele ut?”)

Om barna synes det er
vanskelig å regne med
minus, så kan de ofte få
det mye lettere til i
praktiske situasjoner.
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Måling av tid og lengde

Begreper å lære
Addisjon = ”pluss”, ”addere” = ”plusse”,
subtraksjon = ”minus”, subtrahere = ”ta bort”,
multiplikasjon = ”ganging”, multiplisere = ”gange”,
divisjon = ”deling”, dividere = ”dele”

Trening

Det går an å trene mye matematikk i hverdagen: På butikken, i ulike spill, i
oversikter i pressen, på kjøkkenet, i forbindelse med tiden (klokka, kalenderen
osv)

Snakk om det med barna! Ikke regn ut alt selv. Ta barna med på råd.

Rekker vi å gå på butikken før du skal på trening?
Hvor mange mål vant dere med denne gangen i forhold til sist gang?
Hvor mye eldre er du enn lillebror?
Hvor gammel er farmor?
Når levde din tippoldefar?
Hvor lenge er det til du har gebursdag?
Hvor mye har du i banken?
Hva vil du kjøpe for det du fikk i bursdagsgave fra tante?
Hvor kaldt er det i dag? Kaldere eller varmere enn i går?

Prøv å bevisstgjøre barna på å finne denne matematikken i hverdagen. Kan de
stille slike ”regnefortellings-spørsmål” til dere. Hvor mye matematikk møter de for
eksempel mellom middag og sengetid? Hvem har måttet regne mest i dag mellom
kl. 17 og kl. 18? Hva måtte du regne og hvorfor? Samtal gjerne om dette.

Hva slags regnestykker blir det ut av disse hverdagslige regnefortellingene? Hva
regner du?

Addisjon = legge sammen
Subtraksjon = trekke fra eller finne forskjellen
Multiplikasjon = ”gange”
Divisjon = dele

Regn med Kristiansand
Dette vil vi:
Flere lykkes med matematikk!
Flere liker matematikk!
Flere tenker matematikk!
Flere bruker matematikk!
Matematikk angår alle!
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Visste du at…
Vi har ulike
læringsstiler og lærer på
mange forskjellige måter.
Vi voksne må legge til
rette for at
eleven/barnet ikke bare
lærer å bruke én
”metode”.

Kompetansemålene i
LK06 (Den nye
Læreplanen) innbefatter:
- ferdigheter
- forståelse
- anvendelse

På dette trinnet bør
barna øve på å lese av på
skalaen på et litermål og
for eksempel måle opp 2
½ dl sukker.

Å få være med på
kjøkkenet når vekta
brukes, gir verdifull
trening. Det å veie er ikke
så lett bestandig.
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Måling av tid og lengde – bruk av
linjal og målbånd, øyemål

Begreper å lære
Lengde, lang – lengre (enn) – lengst, kort – kortere
(enn) – kortest, bredde, bred – bredere (enn) –
bredest, smal – smalere (enn) – smalest, høyde, høy – høyere (enn) – høyest, lav – lavere (enn) – lavest,
avstand, centimeter, meter

 
Trening

Bruk av linjal og målbånd
Se på det dere har hjemme til å måle
lengder med. På et målbånd pleier tallene
å stå inni ruter, på linjaler oppå streker.
Hva betyr det for målingen? Hvordan
måler en med linjal – hvilket tall begynner
man på?

Øyemål
Bevisstgjør barna på omtrentlig hvor mye en centimeter og en meter er. Noen blir
opphengt i at fingeren er for eksempel omtrent 1 cm bred. Når dere skal gjette på
lengder, teller de kanskje hvor mange fingre det ”går”. La dem først gjette hvor
mange fingre det går bortover – deretter telle – og til slutt måle med målbånd eller
linjal. Lag gjerne en konkurranse – hvem har best øyemål?

Sammenligning
Hva er lengst av to ting? Hvor mye lenger er den ene i forhold til den andre? Tren
både øyemål og måling. Hvordan finner vi ut hva forskjellen er? Her blir det praktisk
bruk av minus på en annen måte enn at vi ”tar bort noe” – her er det å finne
differensen (= forskjellen). Dette kan vises på forskjellige måter. For eksempel kan
dere legge de to tingene oppå hverandre, og så måle forskjellen. Hvorfor får vi det
samme svaret når vi tar ”den største minus den minste?” La spørsmålet ligge litt i
luften hvis de ikke klarer å svare på det med en gang – det er bra å undre seg…
Snakk så sammen om hvordan finne forskjellige løsninger.

Målespill
To eller flere spillere har hver sin spillebrikke (eller en knapp) Eller en kan bruke en
knappenål og stikke den ned i et teppe. Det brukes en terning og en linjal,
meterstokk eller et målbånd. Start ved for eksempel dørstokken og kast terningen.
Mål opp like mange centimeter som du kastet, og flytt brikken/nålen så langt fram.
Den første som når motsatt vegg har vunnet. Spillet kan også gjøres ute og da
måle i meter som målestokk i stedet for centimeter.

Avstand
Bredde

Høyde Lengde

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