
     

  
 

Arbetsområde tid år 4 v.3-8 2017 

 
Skolans profil: Grupparbeten praktiskt uppskatta tid 

Omvärlden: Tidtabeller mellan orter i Sverige. 

Elevmedverkan: Väljer uppgifter att arbeta i par i området 

tidsuppfattning. 

 

Kunskaper: 

Eleven kan välja och använda matematiska metoder för beräkning 

av tidskillnad. Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer. 

Eleven har kunskaper om matematiska begrepp som rör tid. 

Syfte: 

Att utveckla kunskaper om matematikens användning i vardagen 

och att utveckla tilltro till förmågan att använda matematik i olika 

sammanhang. Genom undervisningen ska eleverna utveckla sin 

förmåga att tolka vardagliga matematiska situationer samt beskriva 

och formulera dessa med matematikens uttrycksformer. 

Eleverna utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska 

begrepp och metoder och deras användbarhet. 

 

 

Dessa delar ur centralt innehåll kommer att beröras: 

• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i 

vardagliga situationer.  

• Metoder för beräkningar av tidskillnad och tid 

• Jämförelse och uppskattning av tid  

• Nutida och äldre mätning för tid 

• Matematisk problemlösning i vardagliga situationer 

Konkretisering av mål som även kommer att bedömas: 

Efter arbetsområde tid och temperatur ska du/eleven ha utvecklat 

din/sin förmåga att: 

• Kunna avläsa klockan analog och digital; enheterna timme, 

minut och sekund 

• Skriva klockslag med siffror, analogt och digitalt. 

• Läsa och skriva datum 

• Leta reda på uppgifter i en almanacka 

• Göra beräkningar av tidskillnad och tid 

• Uppskatta tid 

• Läsa av en tidtabell 



     

  
 

Övergripande mål för området: 

Att kunna använda sig av matematiskt tänkande i vardagslivet. 

Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt 

sätt. 

Att kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga. 

Arbetsformer 
Introduktion:  
- Fördiagnos  

- Diskussion hur kan man mäta tid?  

- Hur mätte man tid förr i tiden? 

Genomförande: 
- Gemensamma övningar i helklass 

- Vi räknar kapitel 6 Matteborgen 4B 

- Läxor via nomp 
- problemlösning 

- tidsuppfattning praktiskt utomhus 
 

Utvärdering/avslutning: 
Diagnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


