
 
Balsfjord kommune – for framtida  

Storsteinnes skole  

                 Mulighetenes skole – med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida.  

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2017/2018 
Faglærer: Margrethe Biribakken Strand og Line Maria Bratteng 

Læreverk: Multi 3A og 3B, Multi oppgavebok. 

 

Uke Tema Kompetansemål (K06) Læringsmål Innhold Metode Vurdering 
35 

 

Data og statistikk 

 

• Samle, sortere, notere og 

illustrere data med 

teljestrekar, tabellar og 

søylediagram, og 

kommentere 

illustrasjonane 

• Samle og sortere enkle 

data i passende 

kategorier, og telle opp 

antallet i hver kategori. 

• Sette data opp i en tabell 

og illustrere data i søyle- 

og linjediagrammer 

(f.eks. temperatur) 

• Lese av enkle søyle- og 

linjediagram og lage 

spørsmål som kan 

besvares med slike 

diagrammer. 

Multi 3A Kap 1 

Oppgavebok s.2-7 

Praktisk 

gjennomgang 

Bruk av konkreter 

Klasse/små grupper 

Tavleundervisning 

Målprøver 

Kapittelprøve 

Lekser 

Muntlige 

tilbakemeldinger 

36 

37 

38 

39 

 

Flersifrede tall 

 

• Beskrive 

plassverdisystemet for de 

hele tallene, bruke positive 

og negative hele tall, enkle 

brøker og desimaltall i 

praktiske sammenhenger, 

og uttrykke tallstørrelser 

på varierte måter. 

• Telle opp til 1000, finne 

tallverdien til hvert siffer 

i tresifrede tall 

(posisjonssystemet). 

• Telle opp store mengder 

ved å dele inn i tiere og 

hundrere. 

• Skrive tall på utvidet 

form, og slå sammen 

enere, tiere og hundrere 

til et tall. 

3A Kap. 2 

Oppgavebok  

s. 8-17 

Praktisk 

gjennomgang 

Bruk av konkreter 

Klasse/små grupper 

Tavleundervisning 

Målprøve 

Kapittelprøve 

Lekser 

Muntlige 

tilbakemeldinger 

 

Multi smart øving 



 

Uke Tema Kompetansemål (K06) Læringsmål Innhold Metode Vurdering 
• Forstår betydningen av 

tallet 0. 

• Telle forover og bakover 

med 1, 3, 5, 10, 50 og 

100 om gangen 

• Rangere tall opp til 1000. 

• Bruke tallinje som støtte 

når jeg utfører oppgaver. 

Nettoppgaver 

Spill/aktiviteter 

40 

41 

42 

 

Måling 

 

• Anslå, måle og 

sammenligne størrelser 

tilknyttet lengde og vekt. 

• Måle lengde og vekt i 

cm,meter og kg 

• Omgjøre meter til 

centimeter. 

• Jeg vet at kg står for 

kilo(gram). 

• Vet hvor lang en meter 

og en centimeter er. 

• En time= 60 minutter. 

• Vise og forstå at l står for 

liter og dl for desiliter. 

• Kan beregne areal ved å 

telle enhetskvadrater. 

3A Kap. 3 

Oppgavebok  

s. 18 - 27 

Praktisk 

gjennomgang 

Klasse/små grupper 

Tavleundervisning 

Praktisk måling 

(lengde, vekt) 

Målprøver 

Kapittelprøve 

Lekser 

Muntlige 

tilbakemeldinger 

 

Multi smart øving 

43 

44 

 

Tid 

 

• Lese og skrive 

klokkeslettet, både analogt 

og digitalt, og beregne 

tidsintervall mellom enkle 

klokkeslett. 

• Lese og skrive 

klokkeslett, både analogt 

og digitalt (hele og halve 

timer, kvarte timer) 

• Lære de muntlige 

betegnelsene av 

klokkeslett. 

• Forstå at samme 

klokkeslett oppstår to 

ganger hvert døgn. (2 x 

12 timer) 

• Måle tid i minutter 

3A Kap. 4  

Oppgavebok  

s.28 - 33 

Praktisk 

gjennomgang 

Klasse/små grupper 

Tavleundervisning 

Lage klokke 

Bruke klokka 

Se på forskjellige 

klokker 

Målprøver 

Kapittelprøve 

Lekser 

Muntlige 

tilbakemeldinger 

Multi smart øving 



 

Uke Tema Kompetansemål (K06) Læringsmål Innhold Metode Vurdering 
• Beregne tidsintervall 

mellom enkle klokkeslett 

45 

46 

Geometri 

 

 

• Klassifisere de mest 

vanlige to-og 

tredimensjonale formene 

etter geometriske 

egenskaper. 

• Anslå, måle og 

sammenligne størrelser 

tilknyttet areal og volum. 

• Gjenkjenne og beskrive 

trekk ved todimensjonale 

(firkant som rektangel, 

kvadrat og 

parallellogram) og 

tredimensjonale figurer 

(prisme, terning, 

pyramide) knyttet til 

hjørner, kanter og flater  

• Bygge terning og bli 

kjent med tegninger av 

tredimensjonale 

geometriske figurer. 

• Anslå, måle og 

sammenligne størrelser 

tilknyttet areal og volum. 

• Kan beskrive 

egenskapene til kvadrat 

og rektangel. 

3A Kap. 5 

Oppgavebok 

s. 34 - 39 

Praktisk 

gjennomgang 

Klasse/små grupper 

Tavleundervisning 

Jobbe med 

geometriske figurer 

(praktisk) 

Aktiviteter 

Målprøver 

Kapittelprøve 

Lekser 

Muntlige 

tilbakemeldinger 

 

Multi smart øving 

47 

48 

49 

Ganging 1 

Multiplikasjon 

 

• Bruke enkel 

multiplikasjon i ulike 

praktiske sammenhenger 

(2,3,4,5 og 6 gangen) 

• Kunne 

multiplikasjonstegnet 

• Kunne multiplikasjon som 

like grupper, som hopp på 

tallinjen 

• Gjentatt addisjon 

• Forståelse for at 

multiplikasjon= gjentatt 

addisjon 

• Kan 2,3, 4, 5,6 og 10 

gangen. 

• Multiplikasjon som like 

grupper på rutenett. 

• Knytte regneuttrykk til 

tekstoppgaver. 

3A Kap. 6 

Oppgavebok  

s. 34 - 39 

Praktisk 

gjennomgang 

Bruk av konkreter 

Klasse/små grupper 

Tavleundervisning 

Målprøver 

Kapittelprøve 

Lekser 

Muntlige 

tilbakemeldinger 

 

Multi smart øving 



 

Uke Tema Kompetansemål (K06) Læringsmål Innhold Metode Vurdering 
50 

51? 

Symmetri og 

vinkler 

 

• Gjenkjenne og bruke 

speilsymmetri. 

• Kjenne igjen, lage, 

beskrive og videreføre 

enkle mønstre. 

• Fortelle hva 

speilsymmetri 

innebærer. 

• Kjenne igjen 

symmetriske figurer, 

og tegne 

symmetrilinjer 

• Lage symmetriske 

figurer. 

3A Kap. 8 

Oppgavebok 

s. 54 – 57 

Multi kopiperm 

Praktisk 

gjennomgang 

Bruk av konkreter 

Klasse/små grupper 

Tavleundervisning 

Kopiark 

Målprøver 

Kapittelprøve 

Lekser 

Muntlige 

tilbakemeldinger 

Multi smart øving 

1 

2 

3 

Divisjon 

 

• Bruke enkel divisjon i 

ulike praktiske 

sammenhenger. 

• Forståelse av hva som 

skjer når vi deler to tall. 

• Kunne løse enkle 

delingsoppgaver 

(målings- og 

delingsdivisjon) 

• Forstå at multiplikasjon 

og divisjon er to motsatte 

operasjoner. 

• Forstå et 

divisjon=gjentatt 

subtraksjon. 

3A Kap. 7 

Oppgavebok 

s. 48 - 53 

Praktisk 

gjennomgang 

Bruk av konkreter 

Klasse/små grupper 

Tavleundervisning 

Målprøver 

Kapittelprøve 

Lekser 

Muntlige 

tilbakemeldinger 

Multi smart øving 

4 

5 

Kjøp og salg 

 

• Kjenne igjen og bruke de 

norske myntene og 

sedlene opp til 1000 kr. 

• Løse addisjons- og 

subtraksjons oppgaver 

med tresifrede tall på 

varierte måter. 

• Gjenkjenne alle norsk 

mynter og sedler opp til 

1000 kroner. 

• Bruke mynter og sedler 

opp til 1000 kr ved kjøp 

og salg. 

3B Kap. 9 

Oppgavebok 

s. 58 – 65 

 

Praktisk 

gjennomgang 

Bruk av konkreter 

Klasse/små grupper 

Målprøver 

Kapittelprøve 

Lekser 



 

Uke Tema Kompetansemål (K06) Læringsmål Innhold Metode Vurdering 
• Løse addisjons- og 

subtraksjonsoppgaver 

med tresifrede tall. 

• Veksle mellom enere og 

tiere og tiere og hundrere. 

• Runde av til nærmeste 

tier og hundrer. 

Multi kopiperm av 

pengene 

Tavleundervisning 

Lage butikk 

 

Muntlige 

tilbakemeldinger 

Multi smart øving 

6 

7 

8 

 

Talljakt 

 

 

• Løse addisjons- og 

subtraksjonsoppgaver med 

en ukjent. 

• Møte bokstaven x som 

navnet på et ukjent tall. 

• Forstå likhetstegnet som et 

symbol for likhet mellom 

to uttrykk. 

• Beskrive og videreføre 

voksende eller minkende 

tallmønstre. 

• Løse addisjons- og 

suntraksjonsoppgaver 

med en ukjent 

• Jeg kan løse oppgaver 

der x er den ukjente. 

• Beskrive enkle 

tallmønstre 

• Løse 

multiplikasjonsoppgaver 

ved hjelp av tallinjen. 

• Kan fortsette tallmønstre 

og putte inn manglende 

tall og forklare muntlig 

• Forstå likhetstegnet som 

et symbol for likhet 

mellom to uttrykk, og 

bruke det i oppgaver som 

10 + ___=15 og 

13+9=___+13. 

3B Kap. 10 

Oppgavebok 

s. 66 - 75 

Praktisk 

gjennomgang 

Bruk av konkreter 

Klasse/små grupper 

Tavleundervisning 

 

Målprøver 

Kapittelprøve 

Lekser 

Muntlige 

tilbakemeldinger 

Multi smart øving 



 

Uke Tema Kompetansemål (K06) Læringsmål Innhold Metode Vurdering 
• Kan forklare forskjellen 

på tall og siffer. 

Vinterferie uke 9 
10 

11 

12 

Addisjon og 

subtraksjon 

 

• Posisjonssystemet 

• Veksling av enere i tiere 

og av tiere i hundrere. 

• Lære standardalgoritmen 

for subtraksjon og 

addisjon av fler-sifrede 

tall. 

• Stille opp 

addisjonsstykker under 

hverandre. 

• Stille subtraksjonsstykker 

under hverandre. 

• Løse addisjonsstykker 

med tierovergang. 

• Løse subtraksjonsstykker 

med veksling. 

• Forstå posisjonssystemet. 

• Løse addisjonsstykker 

med tall opp til 100 i 

hodet. 

• Vet hva partall og 

oddetall er. 

• Kan telle med partall og 

oddetall fra 0-50. 

3b Kap. 11 

Oppgavebok  

s. 76 - 83 

Praktisk 

gjennomgang 

Bruk av konkreter 

Klasse/små grupper 

Tavleundervisning 

Bruk av penger 

Målprøver 

Kapittelprøve 

Lekser 

Muntlige 

tilbakemeldinger 

 

Multi smart øving 

Påskeferie uke 13 
14 

15 

Geometri 2 

 

 

• Lære om geometriske 

begreper og egenskaper 

knyttet til todimensjonale 

geometriske figurer. 

• Tegne ulike trekanter, og 

forklare hva en likesidet 

eller rettvinklet trekant 

er. 

3B Kap. 12 

Oppgavebok 

s. 84 - 89 

Praktisk 

gjennomgang 

Bruk av konkreter 

Målprøver 

Kapittelprøve 



 

Uke Tema Kompetansemål (K06) Læringsmål Innhold Metode Vurdering 
• Å karakterisere vinkler 

som er rette, spisse og 

stumpe. 

• Kjenne igjen rette, spisse, 

stumpe vinkler, blant 

annet i trekanter. 

• Identifisere rektangler og 

kvadrater, og hvilke 

egenskaper som 

karakteriserer disse 

figurene. 

• Se sammenheng mellom 

to- og tredimensjonale 

figurer. 

• Forståelse av begrepet 

parallell 

• Lage og utforske enkle 

geometriske mønstre, og 

beskrive dem muntlig 

Ulike geometriske 

figurer 

Samtaler/dele 

erfaringer 

Klasse/små grupper 

Tavleundervisning 

 

Lekser 

Muntlige 

tilbakemeldinger 

 

Multi smart øving 

16 

17 

18 

Brøk 

 

• Brøk som en del av en 

helhet med utgangspunkt i 

praktiske sammenhenger. 

 

• Stambrøker 1/2, 1/3, 1/4, 

1/5 

 

• Introdusere ekvivalente 

brøker (f.eks 1/2 = 2/4) 

• Forstår brøk som en del 

av en helhet med 

utgangspunkt i praktiske 

sammenhenger. 

• Forstår stambrøkene 1/2, 

1/3, 1/4, 1/5. 

• Forstår enkle ekvivalente 

brøker. Jeg ser at brøker 

er likeverdige. 

3B Kap. 13 

Oppgavebok 

s. 90 - 95 

Praktisk 

gjennomgang 

Bruk av konkreter 

Klasse/små grupper 

Praktisk 

brøkregning 

Målprøver 

Kapittelprøve 

Lekser 

Muntlige 

tilbakemeldinger 

Multi smart øving 

19 

20 

21 

Ganging 2 

 

• 2, 3, 4, 5 og 10 gangen. 

• Multiplikasjon som 

gjentatt addisjon på en 

tallinje. 

• Regnefortellinger 

 

• Forstår og kan forklare 

hva som gjøres når man 

multipliserer to tall i 

tallområdet 0-5. 

• Kan den lille 

multiplikasjonstabellen. 

3B Kap 14 

Oppgavebok  

s. 96 - 101 

Praktisk 

gjennomgang 

Klasse/små grupper 

Praktisk ganging 

ved hjelp av 

gangebrett? 

Målprøver 

Kapittelprøve 

Lekser 



 

Uke Tema Kompetansemål (K06) Læringsmål Innhold Metode Vurdering 

• bruke den vesle 

multiplikasjonstabellen og 

gjennomføre 

multiplikasjon og divisjon 

i praktiske situasjonar 

• Løse enkle tekstoppgaver 

ved å velge riktig 

strategi. 

• Kjenne igjen tallmønstre, 

for eksempel se hvordan 

gangetabellene danner 

mønstre på en 

hundrerrute. 

Muntlige 

tilbakemeldinger 

Multi smart øving 

22 

23 

Regning 

 

• velje rekneart og 

grunnegje valet, bruke 

tabellkunnskapar om 

rekneartane og utnytte 

enkle samanhengar 

mellom rekneartane 

• gjere overslag over og 

finne tal ved hjelp av 

hovudrekning, 

teljemateriell og skriftlege 

notat, gjennomføre 

overslagsrekning med 

enkle tal og vurdere svar 

Repetere 

- Addisjon 

- Subtraksjon 

- Divisjon 

- Matematikk i 

praktiske 

situasjoner 

3B Kap. 15 

Oppgavebok 

s. 102 - 114 

Leke butikk 

Problemløsning 

Tekstoppgaver 

Repetisjon 

 

Målprøver 

Kapittelprøve 

Lekser 

Muntlige 

tilbakemeldinger 

Multi smart øving 

24 Plassering i rutenett 

 

• Plassere og beskrive 

posisjoner i et rutenett, på 

kart og i 

koordinatsystemet. 

• Beskrive relativ plassering 

• Kan bruke koordinater 

for å finne fram på et 

kart. 

• Kan plassere i et rutenett. 

• Kan beskrive bevegelser i 

et rutenett. 

3B Kap. 16 

Oppgavebok 

s. 115 -116 

Lage skattekart 

Klasse/små grupper 

Tavleundervisning 

Målprøver 

Kapittelprøve 

Lekser 

Muntlige 

tilbakemeldinger 

Multi smart øving 

 Siste skoledag før sommeren er 21.juni 

 
 


