
Årsplan i matematikk 4. trinn 2018/2019  

Mål for opplæring  

  

Tall  

Elevene skal kunne …  

Geometri  

Elevene skal kunne …  

Måling  

Elevene skal kunne …  

Statistikk  
Elevene skal kunne ...  

•beskrive og bruke plassverdisystemet for dei heile 
tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar 
og desimaltal i praktiske samanhengar og uttrykkje 
talstorleikar på varierte måtar  
•gjere overslag over og finne tal ved hjelp av 
hovudrekning, teljemateriell og skriftlege notat, 
gjennomføre overslagsrekning og vurdere svar 
•utvikle, bruke og samtale om ulike reknemetodar for 
addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet 
og på papiret  
•utvikle og bruke varierte metodar for multiplikasjon og 
divisjon, bruke dei i praktiske situasjonar og bruke den 
vesle multiplikasjonstabellen i hovudrekning og i 
oppgåveløysing  
•finne informasjon i tekstar eller praktiske  
samanhengar, velje rekneart og grunngje valet, bruke 
tabellkunnskap og utnytte samanhengar mellom 
rekneartane, vurdere resultatet og presentere løysinga  
•kjenne att, eksperimentere med, beskrive og 
vidareføre strukturar i talmønster  
•bruke matematiske symbol og uttrykksmåtar for å 
uttrykkje matematiske samanhengar i oppgåveløysing  

•kjenne att, beskrive trekk ved 
og sortere sirklar, 
mangekantar, kuler, sylindrar 
og polyeder •teikne, byggje, 
utforske og beskrive 
geometriske figurar og modellar 
i praktiske samanhengar, 
medrekna teknologi og design 
•kjenne att, bruke og beskrive  
spegelsymmetri og 
parallellforskyving i konkrete 
situasjonar  
•lage og utforske geometriske 
mønster og beskrive dei 
munnleg  
•lese av, plassere og beskrive 
posisjonar i rutenett, på kart og i 
koordinatsystem, både med og 
utan digitale verktøy  

•gjere overslag over og måle lengd, 
areal, volum, masse, temperatur, 
tid og vinklar, samtale om resultata 
og vurdere om dei er rimelege  
•bruke ikkje-standardiserte 
måleiningar og forklare formålet 
med å standardisere måleiningar 
og bruke og gjere om mellom 
vanlege måleiningar  
•samanlikne storleikar ved hjelp 
av høvelege målereiskapar og 
enkel berekning, presentere 
resultata og vurdere om dei er 
rimelege •løyse praktiske 
oppgåver som gjeld kjøp og sal  

•samle, sortere, notere 
og illustrere data på 
formålstenlege måtar 
med teljestrekar, tabellar 
og  
søylediagram, med og 
utan digitale verktøy, og  
samtale om prosess og 
framstilling  

  

 

 

 

 

 



Periode  Tema  Innhold  

August   
September  

Tallforståelse, mengder og 
regning, multiplikasjon  

Mengder, bli kjent  
Multiplikasjon forståelse og trening på gangene til ti.  

Oktober  Multiplikasjon  Gjentatt addisjon. Trening, gangesertifikat?  

November  Divisjon  Rest, divisjon på 10, kartleggingstest. 

Desember  Tallforståelse og regning  Tall og siffer, utvidet form, tall mellom hele tall; halv,   

Januar  Regning med addisjon og 
subtraksjon  

Oppsett, tekstoppgaver  

Februar  Geometri  og måling  Vekt, lengde, volum, areal og omkrets, todimensjonale figurer  

Mars  Geometri og måling  Egenskaper ved figurer, vinkler, grader, speiling, tid og klokka,   

April  Multiplikasjon og divisjon  Multiplikasjon med 10 og 100, oppsett med multiplikasjon (ensifret med tosifret)  

Mai  Desimaltall og brøk  Hel og halv, del av en hel, del av en mengde, teller, nevner, brøkstrek ,Kartleggingstest  

Juni  Statistikk og aktuelle tema 
avhengig av kartlegging  

Tabeller og diagrammer (søylediagram  
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                 Oppgavebok 4,  
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