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Forløb om  
gangemetoder 

 

 
 
 
Du skal arbejde med: 
                           

 
 

 
 

 
 

 
 

Forskellige gangemetoder 

At se små introduktionsfilm og efterfølgende afprøve metoder 

At multiplicere med tocifrede og trecifrede tal 

At finde din egen foretrukne metode 

Kan ikke                                     Kan næsten                                     Kan 

Hvordan ganger du? 
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I dette forløb skal du løbende se nogle videoer om forskellige gangemetoder. Du kan finde videoerne på 
mattip.dk - vælg ”For elev” - vælg ”Videoer”. Du kan vælge ”Multiplikation”, når du er inde i video-
delen, for lettere at kunne finde de videoer, du skal bruge. 
 
Du skal lære forskellige gangemetoder ved at se videoerne, og bagefter skal du afprøve hver metode. 
 
 

 
Den første metode er en introducerende metode,  
hvor tallene splittes op. 
 
 

a. Se filmen ”Gange med tociftede tal”. 
b. Løs regnestykkerne herunder ved at benytte metoden: 

 
 

 
 
 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 
Hvad synes du om denne metode? Farv pilen: 
                           

 
 

 
 

Gange med tocifrede tal 

 

2 5 ⋅  5 3 
 

1 6 ⋅  3 9 
 

3 6 ⋅  5 4 
 

Kan slet ikke bruges                                       Den er ok                                         Kan bruges nogle gange                                     Den er bare god! 
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Denne metode er den mere traditionelle måde at gange på.  
Det er den metode, som de fleste forældre har lært at gange på,  
og derfor gerne kan være behjælpelige med. 
 
 
 

a. Se filmen ”Traditionelt gange”. 
b. Løs regnestykkerne i felterne ved at benytte  

den traditionelle metode: 
 

 
 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 
 

c. Vurdér hvad der godt og skidt ved denne metode. 
 
 
 
 
Hvad synes du om denne metode? Farv pilen: 
                           

 
 
 
 

Gange på den traditionelle måde 

 

1 3 ⋅  2 3 5 
 

3 6 ⋅  8 9 
 

4 5 ⋅  6 2 3 
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Den næste metode er noget anderledes end  
de tidligere metoder, da du skal opbygge en  
form for stillads til regnestykkerne. 
 
 
 

a. Se filmen ”Kinesisk gange”.  
b. Tegn det vist ”stillads” først, før du kan løse regnestykket. 
c. Indsæt stykkerne og regn dem ud: 

 
 
 
 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 
 

d. Kan du finde nogle fordele ved denne metode? 
e. Var den sværere eller lettere at bruge i forhold til de to første metoder? 

 
 
Hvad synes du om denne metode? Farv pilen: 
                           

 
 
 

Den kinesiske gangemetode 

 

3 3 ⋅  3 7  
 

4 6 ⋅  3 9 
 

2 8 ⋅  2 5 4 
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Den næste metode er ret anderledes, men sjov.  
Den kræver nogle andre ting end de tidligere metoder. 
 
 
 

a) Se filmen ”Japansk gange”. 
b) Forsøg at få tegnet stregerne op til gangestykkerne. 
c) Udregn stykkerne ved at bruge den japanske metode: 

 
 
 
 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 
 
 
 
 
Hvad synes du om denne metode? Farv pilen: 
                           

 
 
 
 
 
 

Den japanske gangemetode 

 

1 5 ⋅  3 4  
 

3 3 ⋅  2 7 
 

2 8 ⋅  3 4 
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Den følgende metode tager udgangspunkt  
i kendskabet til beregning af arealer. 
 
 
 

a) Se filmen ”Gange med arealmetoden”. 
b) Følg metoden og løs følgende opgaver: 

 
 
 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

c) Kan du nævne fordele og ulemper ved metoden? 

 
 
 
Hvad synes du om denne metode? Farv pilen: 
                           

 
 
 
 
 

Gange med arealmetoden 

 

1 5 ⋅  5 5  
 

3 3 ⋅  4 3 
 

Kan slet ikke bruges                                       Den er ok                                         Kan bruges nogle gange                                     Den er bare god! 
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Den sidste metode, der skal arbejdes med, er en  
metoder, der viser, hvordan du skal gange med kommatal. 
 
 
 

a) Se filmen ”Gange med kommatal”. 
b) Løs følgende opgaver ved at benytte metoden: 

 
 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

Hvad synes du om denne metode? Farv pilen: 
                           

 
 
 

 

 

 

Gange med kommatal 

 

4 5 ,  1 ⋅  6 2 , 3  
 

2 5 ,  2 ⋅  1 2 , 5  
 

Kan slet ikke bruges                                       Den er ok                                         Kan bruges nogle gange                                     Den er bare god! 

Nu har du prøvet alle metoderne. 

Hvilken kan du bedst bruge? 
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