
                2020 © mattip.dk 
              Husk at indberette dette ark til Copydan, hvis din skole er udvalgt til det.  

1 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du skal lære om: 
                           

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

De vigtigste begreber om division  

Dividend og divisor 

”Divisionsmanden” 

Division med rest 

Kan ikke                                     Kan næsten                                     Kan 

Division 1
Mattip om 
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Division 1 
 
 

 

 

 

 

I dette forløb skal vi lære at dele forskellige mængder i forskellige bunker. En mængde betyder 
flere af ”noget”. Når du for eksempel deler en pose slik med din ven eller veninde, kalder man 
slikket i posen for mængden. Hvis I er to, der skal dele, bliver slikket delt i 2 lige store bunker. 
Svaret på en division er, hvor meget der er i én bunke! 

Når der opstilles et divisionsstykke, er mængden øverst og antallet af bunker nederst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et eksempel: To børn skal dele én pose slik. De åbner posen og finder 12 stykker slik (mængden). 
Nu deler de slikket i to lige store bunker, da de skal have lige meget.  

 

 

 

 

 

  

Mængden 
(Det, der skal deles) 

Antallet, der 
skal dele 

Du har sikkert hørt ordet division før. En 
division kan være eller betyde flere ting. Det 
kan for eksempel være en inddeling af hold i 
sportens verden, en militær enhed i det 
gamle Rom, eller som det er tilfældet her; en 
”deleoperation" inden for matematikken.  

 

Mængden kaldes også for 
tælleren (dividenden) og 
antallet, der skal dele, for 
nævneren (divisoren)… 

Tælleren 
(Det, der skal deles) 

Nævneren 

Vi får 6 
stykker 

hver. 

Denne streg deler  
dividenden og divisoren.  
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Prøv selv: To børn skal dele pengene herunder. Svar på følgende spørgsmål: 

a) Hvad skal der stå i nævneren? 
b) Hvad skal der stå i tælleren?  
c) Hvor mange penge får de hver?  

Hvad hvis det i stedet var 56 kroner, de to børn skulle dele: 

d) Hvad skal der så stå i nævneren?  
e) Hvad skal der stå i tælleren?  
f) Hvor mange penge får de hver?  

 

Det er måske ikke så svært at dele, når der kun er 2 personer. Men hvad, når der er flere?  

Astrid, Maja og Elsebeth skal dele pengene til højre.  

a) Hvad skal der stå i nævneren? 
b) Hvad skal der stå i tælleren?  
c) Hvor mange penge får de hver?  

 

Fire drenge har gået med aviser i en uge. De har i alt tjent 360 kr.  

a) Hvor meget får de hver, hvis de deler pengene lige? 

Den ene dreng mener, at han har lavet mest  
og vil have 120 kr.  

b) Hvad er der tilbage til de andre?  
c) Hvad får de sidste drenge til deling?  

 

Pelle får 7 venner på besøg og har købt en kassen med 24 sodavand. 

a) Hvor mange sodavand kan de hver få? 
b) Hvor mange sodavand er der tilovers? 

 

Opstil et skema, som vist herunder, i dit hæfte. Del beløbene mellem det antal personer, der 
står. Beløbet skal deles i hele kroner. Hvis der er noget tilbage, der ikke kan deles, angives det 
som rest (se eksemplet):  

Antal kroner, der 
skal deles: 

Mellem 2 personer Mellem 3 personer Mellem 4 personer 

270 kroner 135 kr. 90 kr. 67 kr., rest 2 kr. 
360 kroner    
643 kroner    
952 kroner    

1
 

 

 

2 
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Divisionsmanden 
Nu har du prøvet at dele med 2, 3 og 4. Det er klart, at jo større tal, der skal deles mellem mange, 
jo sværere er det at holde styr på bunkerne. Men der kan sagtens divideres uden at have bunker 
at dele op i. En af de gode metoder til det er divisionsmanden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nævneren (også kaldet divisoren) placeres i "hovedet", og tælleren (også kaldet dividenden) 
skrives ned ad i venstre side - på "kroppen". 

1. Vi starter med at spørge: Hvor mange gange går 4 
op i 9? 2 gange. Vi noterer 2 på højre side af 
"kroppen". 

2. Er der en rest? Ja! Der er en rest på 1. 

3. Resten på 1 føres ned foran de tre tiere. 

4. Vi spørger: Hvor mange gange går 4 op i 13? Det 
gør det 3 gange. Vi noterer 3 på højre side af 
"kroppen". 

5. Er der en rest? Ja! Der er en rest på 1.  

6. Resten på 1 føres ned foran de seks enere. 

7. Vi spørger: Hvor mange gange går 4 op i 16? Det gør det 4 gange. Vi noterer 4 på højre side af 
"kroppen". 

8. Er der en rest? Nej!  

Det vil sige, at stykket går op, og resultatet er 234. 

 

 

Sådan bruger du divisionsmanden 

Hvis du forestiller dig, at du skal dele 
936 slikkepinde mellem 4 børn, så vil 
divisionsstykket se således ud: 

 
4

936  =                eller  936:4 

Tegn nu i stedet en mand som vist til 
højre. 

I ovenstående stykke er 936 det, vi skal 
dele. Det skal stå på dividendens plads. 4 
er det antal, vi skal dele i, det skal stå på 
divisorens plads.   

 

D
i
v
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n 

Divisoren 
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Opstil selv følgende stykker ved hjælp af divisionsmanden. Du skal bruge dit hæfte eller et stykke 
papir. 

 

 

 

Åge Botgaard har købt en halv ko. Kødet vejer 300 kg, og Åge vil gerne dele det med 4 venner. 

a) Hvor mange kilo får de hver? 
b) Hvis ét kilo koster 45 kr., hvor meget skal Åge så betale for sin del? 
c) Hvis Åge og hans familie spiser 2 kilo om ugen, hvor mange uger går der så, før alt kødet 

er spist? 

 

Prøv at lægge divisionsmanden ned som vist på figuren. Kan du regne med divisionsmanden, 
hvor du dividerer på samme måde som før, nu hvor han ligger ned? Prøv! 

 

 

 

 

Løs opgaver herunder ved at dividere. Hvis der er noget tilovers, angives det som en rest. 

 

I Jørgens fiskebod er der tit fisk på tilbud. Hvis du køber flere 
stykker, får du det til en mindre pris pr. stk. I dag er det sild 
og torsk, der er billigt. 

 

Mathilde og Magnus har fået penge til at købe fisk til 
aftensmaden. Svar på følgende spørgsmål i dit hæfte: 
 

a) Hvad er prisen pr. stk. for de fire sild? 
b) Hvad sparer de pr. stk. i forhold til normalprisen? 
c) Hvor mange stk. torsk kan de få for 300 kr.? 
d) Hvad er prisen pr. stk., når de køber 5 stk. torsk? 
e) Hvis de køber 6 stk. sild (4 til 36 kr. og 2 til 12 kr/stk.), 

hvad er så gennemsnitsprisen pr. stk.? 
 
 
 

a) 75 : 3  b) 726 : 6  c) 892 : 4  d) 714 : 7 

e) 280 : 8  f)  540 : 4  g) 5478 : 6 h) 3336 : 7 

 

 

 

 

 

a) 915 : 5  
b) 918 : 9 
c) 652 : 4 
d) 159 : 3 

 

Dagens tilbud 
Sild:  
1 stk.  12 kr. 
4 stk.  36 kr. 
 
Torskefilet: 
1 stk.  50 kr. 
5 stk.  200 kr. 
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Tegn 4 runde pizzaer i dit hæfte og del: 

a) Pizza 1 i 4 lige store stykker. 
b) Pizza 2 i 3 lige store stykker. 
c) Pizza 3 i 8 lige store stykker. 
d) Pizza 4 i 12 lige store stykker. 
e) Hvilke dele er sværest at få lige store? 
f) Hvorfor er det tilfældet?  

 

Løs følgende stykker i hovedet og skriv svaret ned i dit hæfte: 

 

 

 

På "Marios Pizzaria" koster en ”Super stor pizza” 120 kr. 

a) Hvad koster 1 stk., hvis pizzaen deles i 4 stykker? 
b) Hvad koster 1 stk., hvis pizzaen deles i 8 stykker? 
c) Hvad koster 1 stk., hvis pizzaen deles i 12 stykker? 

Oliver arbejder på Marios Pizzaria. Han tjener 1200 kr. om ugen. 

d) Hvad tjener han i timen, hvis han arbejder 8 timer om ugen for at få lønnen? 

 
Division med rest 
Som nævnt tidligere kan en division godt have en rest. Denne rest kan også 
deles. Hvis 3 personer skal dele 10 appelsiner, så vil hver person få 3 ap-
pelsiner. Men der er én tilbage, som også kan deles. Den kan deles i tre 
stykker, også kaldet en tredjedel. 
 

= 3+ 1
3
     Hver person får altså:                                             

Deles der i fire stykker, kaldes det fjerdedele, i fem femtedele og så 
videre. 

 

Løs følgende stykker med hele og dele: 

 

 

 

10 

12 

11 

b) 36 : 6  b) 81 : 9  c) 32 : 4  d) 63 : 7 

e) 75 : 5  f) 39 : 3  g) 24 : 2  h) 99 : 9 

 

 

 

Appelsin delt i 3. Hver 
del kaldes en tredjedel 

13 

c) 71 : 4  b) 22 : 3  c) 89 : 7  d) 36 : 8 

e)  74 : 5  f)  39 : 6  g) 24 : 9  h) 99 : 7 
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En skoleklasse har samlet penge sammen til en klassetur. Der er 9 piger og 7 drenge i klassen. 
Pigerne har samlet 1470 kr. sammen og drengene 1350 kr. 

a) Hvad har en pige samlet i gennemsnit? 
b) Hvad har en dreng samlet i gennemsnit? 

 
 

Division og multiplikation er modsatrettede størrelser 
Du har sikkert hørt, at division er det modsatte af at gange. Det vil sige, at hvis du deler tyve (20) 
i fire (4) lige store bunker, så er der fem i hver bunke. Hvis du omvendt tager fire (4) og ganger 
med fem (5), ja så får du 20. Altså hvis 5 • 4 = 20, så er 20 : 4 = 5. 

Du kan altså teste, om du har divideret rigtigt ved at gange facit med 
nævneren fra divisionsstykket. 

 
 
Prøv at lave følgende stykker i dit hæfte. Du skal udfylde det tomme felt, så stykket bliver rigtigt. 
Hvis det ene felt ikke passer, har du lavet en fejl: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Løs følgende opgaver og tjek om de passer med farverne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

       Udfyld nu målene på forsiden. 

Hvis: 
20 : 4 = 5  
så er 
4 • 5 = 20 

a) 3 •  = 18  Så må  18 :  = 3 
              

b) 55 :  = 11  Så må  11 •  = 55 
              

c)  : 3 = 7  Så må  3 • 7 =  
              

d) 63 : 7 =   Så må   • 7 = 63 
 

a) 3 •  = 18  Så må  18 :  = 3 
              

b) 55 :  = 11  Så må  11 •  = 55 
              

c)  : 3 = 7  Så må  3 • 7 =  
              

d) 63 : 7 =   Så må   • 7 = 63 
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