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ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4.TRINN 2017-18 

 
*Vi bruker læreverket Multi 4. Oppgaveboka brukes først og fremst som leksebok. I tillegg hentes også en del fra kopipermen 1-4 (Multi) og 

diverse spill og oppgaver fra andre læreverk. Det benyttes oppgaver/spill fra diverse nettsteder, som for eksempel Moava, Salaby og Multi sine 

nettsider.  

Balsfjord kommunes lokale læreplan i matematikk er lagt til grunn for denne årsplanen.  

 

Uke 

 

Tema Kompetansemål etter 

4. trinn 

Læringsmål 

Eleven skal kunne: 

Innhold Metode Vurdering 

34 

35 

36 

Koordinatsys

temet 

Lese av, plassere og 

beskrive posisjoner i et 

rutenett, på kart og i 

koordinatsystem, både 

med og uten digitale 

verktøy. 

-lære å plassere og lese av 

rutenett og 

koordinatsystemer.  

-beregne avstander langs 

aksene. 

 -lære om bevegelse i 

rutenett.  

Multi 4A s.1-17 

Oppgavebok s. 2-6  

Fellessamtale 

Individuelt  

Praktiske oppgaver 

ute og inne 

Bruke kart  

Spill  

Data  

Prøve i Multi 4A s. 15  

Målprøve  

Egenvurdering 

Kameratvurdering 

Observasjon 

Samtale 

37 

38 

39 

40  

Mer enn 

1000 og 

mindre enn 0  

Beskrive og bruke 

plassverdisystemet for 

de hele tallene, bruke 

positive og negative 

• Lese og skrive 

tallene til 100 000. 

vite at verdien til et siffer er 

avhengig av hvor i tallet det 

Multi 4A s. 18-43 

Oppgavebok s. 7-19  

Data 

Fellessamtale 

Individuelt  

Spill  

Praktiske oppgaverute 

Prøve i Multi 4a s. 39 

og 40. Målprøver  

Egenvurdering 

Kameratvurdering 



hele tall, enkle brøker 

og desimaltall i 

praktiske 

sammenhenger, og 

uttrykke tallstørrelser 

på ulike måter. 

står. 

dele opp firesifrede tall i 

hundrere, enere, tiere og 

tusenere. 

ære om negative tall, og 

enkel regnemåte med 

negative tall  

lære å bruke tallinje med 

negative tall  

og inne  

Data  

Observasjon 

Samtale 

  Gjøre overslag over og 

finne tall ved hjelp av 

hoderegning, 

tellemateriell og 

skriftlige notat, 

gjennomføre overslags 

regning og vurdere 

svar. 

• Lære å runde av til 

nærmeste tier, hundrere og 

tusenere. 

Gjøre overslag og vurdere 

om et svar er riktig. 

Kunne runde av og gjøre 

overslag ved hjelp av 

addisjon og subtraksjon. 

   

  Utvikle, bruke og 

samtale om ulike 

regnestrategier for 

addisjon og subtraksjon 

av flersifra tall både i 

hode og på papir. 

• Å subtrahere med 

veksling 

Løse praktiske oppgaver 

innen addisjon og 

subtraksjon, og knytte 

regneuttrykk til 

tekstoppgaver. 

Løse oppgaver med 

addisjon og subtraksjon av 

flersifrede tall, på tallinja, i 

hode og med skriftlig 

metoder, som 

standardalgoritmen. 

Kunne velge riktig regneart. 

Kunne samtale om egne 

   



strategier 

42 

43 

44 

45  

Legge 

sammen og 

trekke fra  

• Utvikle, bruke 

og samtale om ulike 

regnestrategier for 

addisjon og subtraksjon 

av flersifra tall både i 

hode og på papir. 

Løse praktiske 

oppgaver som gjelder 

salg og kjøp. 

• Løse oppgaver med 

addisjon og subtraksjon av 

flersifrede tall, på tallinja, i 

hode og med skriftlig 

metoder, som 

standardalgoritmen. 

Kunne velge riktig regneart. 

• Kunne samtale om 

egne strategier 

Multi 4a s.44-67 

Oppgavebok s. 

20-31  

Data  

Fellessamtale 

Individuelt 

Spill  

Praktiske oppgaver 

ute og inne 

Data  

Kapittelprøve 

Målprøver  

Egenvurdering 

Kameratvurdering 

Observasjon 

Samtale 

46 

47 

48 

Tid og 

klokka  

• Gjøre overslag 

over og måle lengde, 

areal, volum, masse, 

temperatur, tid og 

vinkler, samtale om 

resultatet og vurdere  

om det er rimelig. 

 

• lære å måle tid i 

minutter og sekunder, og de 

skal utvikle fornemmelse 

for slike tidsintervaller. 

Lære å angi klokkeslett 

både digitalt og analogt 

-lære å regne med 

klokkeslett knyttet til timer 

og minutter  

Multi 4a s. 68-87 

Oppgavebok s. 

32-38  

Fellessamtale 

Individuelt 

Spill  

Praktisk arbeid med 

tid Data  

Kapittelprøve 

Målprøver  

Egenvurdering 

Kameratvurdering 

Observasjon 

Samtale 

49 

50 

51 

 

Symmetri og 

mønster  
• Kjenne igjen, 

bruke og beskrive 

speil-symmetri og 

parallellforskyvning i 

konkrete situasjoner. 

• Kjenne igjen 

speilsymmetri og påvise 

symmetrilinjer 

Lage symmetriske bilder og 

finne symmetrilinjer. 

Utforske symmetriske 

mønster. 

Lage og beskrive enkle 

mønstre ved å gjenta og 

parallellforskyve en form. 

 

Multi 4a s. 114-128 

Oppgavebok s. 

51-52  

Multi kopiperm 1-4.  

Fellessamtale 

Individuelt 

Spill  

Praktiske oppgaverute 

og inne    

Data  

 

  • Lage og • Lage, utforske og    



utforske geometriske 

mønster og beskrive de 

muntlig. 

beskrive enkle geometriske 

mønster. 

1 

2 

3 

4 

Ganging og 

deling 1  
• Utvikle og 

bruke varierte metoder 

for multiplikasjon og 

divisjon, ta de i bruk i 

praktiske situasjoner og 

bruke den vesle 

multiplikasjonstabellen 

i hoderegning og 

oppgaveløsning. 

• Forstå hva det betyr 

å multiplisere og dividere. 

Kunne den lille 

multiplikasjonstabellen. 

Praktisk bruk av ganging og 

deling  

Multi 4A s. 88 – 

113. 

 Oppgavebok s. 39 - 

50  

Fellessamtale 

Individuelt 

Spill  

Praktiske oppgaverute 

og inne    

Data  

Kapittelprøve 

Målprøver  

Egenvurdering 

Kameratvurdering 

Observasjon 

Samtale 

Multi halvårsprøve 

5 

6 

7 

Omkrets og 

areal  
• Gjøre overslag 

over og måle lengde, 

areal, volum, masse, 

temperatur, tid og 

vinkler, samtale om 

resultatet og vurdere  

om det er rimelig. 

• Måle omkrets rundt 

figurer. 

 Måle areal i m2 og cm2 

 Anslå, måle og 

sammenligne størrelse 

tilknyttet lengde,omkrets og 

areal 

Multi 4b, kapittel 7, 

side 4-24.  

Multi oppgavebok 

side 5  

Fellessamtale 

Individuelt 

Spill  

Praktiske oppgaverute 

og inne    

Data  

Kapittelprøve 

Målprøver  

Egenvurdering 

Kameratvurdering 

Observasjon 

Samtale 

  • Sammenligne 

størrelser ved hjelp av 

passende måleredskap 

og enkel beregning, 

presentere resultatene 

og vurdere om det er 

rimelig. 

bruke og telle opp hvor 

mange kvadrater eller 

lignende det er plass til i en 

flate som mål for areal. 

   

9 

10 

11 

13 

 

Ganging og 

deling 2  
• Utvikle og 

bruke varierte metoder 

for multiplikasjon og 

divisjon, ta de i bruk i 

praktiske situasjoner og 

bruke den vesle 

• Forstå at det er 

motsatt regnearter. 

Kunne dele ved å bruke 

gangetabellen. 

Kunne den lille 

multiplikasjonstabellen. 

Multi 4b, kapittel 8, 

side 24-49.  

Multi oppgavebok 

side 63-75.  

Multi kopiperm 1-4.  

Fellessamtale 

Individuelt 

Spill  

Praktiske oppgaverute 

og inne    

Data  

Kapittelprøve 

Målprøver  

Egenvurdering 

Kameratvurdering 

Observasjon 

Samtale 



multiplikasjonstabel- 

len i hoderegning og 

oppgaveløsning. 

•  se sammenhengen 

mellom multiplikasjon og 

divisjon.  

Bruke multiplikasjon og 

divisjon i praktiske 

situasjoner, i gjentatt 

addisjon og i rutenett.  

Forklare at multiplikasjon 

er kommutativt.  

  • Finne 

informasjon i tekster 

eller praktiske 

sammenhenger, velge 

regneart og grunngi  

valget, bruke 

tabellkunnskap og 

utnytte sammenhengen 

mellom regneartene, 

vurdere resultatet og 

presentere løsningen. 

• Kunne velge riktig 

regneart. 

Kunne bruke 

regnefortelling som 

verktøy. 

Kunne løse oppgaver i alle 

fire regneartene . 

Forstår sammenhengen 

mellom de ulike 

regneartene og kunne bruke 

det i oppgaveløsning. 

 

   

14 

15 

16 

Målinger og 

desimaltall.  
• Gjøre overslag 

over og måle lengde, 

areal, volum, masse, 

temperatur, tid og 

vinkler, samtale om 

resultatet og vurdere  

om det er rimelig. 

• Måle lengde, vekt 

og volum.  

Gjennomføre måling i 

praktiske situasjoner  

Multi 4b, kapittel 9, 

side 48-69.  

Multi oppgavebok 

side 78-96.  

Multi kopiperm 1-4.  

Fellessamtale 

Individuelt 

Spill  

Praktiske oppgaver 

ute og inne    

Data  

Kapittelprøve 

Målprøver  

Egenvurdering 

Kameratvurdering 

Observasjon 

Samtale 

  • Bruke 

ikke-standardiserte 

måleenheter og forklare 

formålet med å 

• Gjøre om mellom 

ulike vanlige måleenheter. 

- desiliter og liter, gram og 

kilogram, og mellom 

   



standardisere 

måleenhetene, bruke og 

gjøre om mellom 

vanlige måleenheten. 

millimeter,centimeter,desim

eter og meter. 

  • Beskrive og 

bruke 

plassverdisystemet for 

de hele tallene, bruke 

positive og negative 

hele tall, enkle brøker 

og desimaltall i 

praktiske 

sammenhenger, og 

uttrykke tallstørrelser 

på ulike måter. 

• Kunne skrive 

desimaltall 

• forstå  desimaltall 

som del av helhet med 

utgangspunkt i praktiske 

sammenhenger. 

   

17 

18 

19 

 

Brøk Beskrive og bruke 

plassverdisystemet for 

de hele tallene, bruke 

positive og negative 

hele tall, enkle brøker 

og desimaltall i 

praktiske 

sammenhenger, og 

uttrykke tallstørrelser 

på ulike måter. 

• Forstå enkle brøker 

og desimaltall som del av 

helhet med utgangspunkt i 

praktiske sammenhenger. 

Vite at brøk er en del av en 

helhet.  

Vite hva likeverdige brøker 

er 

 Vite og fortelle hva 

brøkstrek, teller og nevner 

er. 

Multi 4b, kapittel 

10, side 70-92. 

Multi oppgavebok 

side 87-97  

Multi kopiperm 1-4  

Fellessamtale 

Individuelt 

Spill  

Praktiske oppgaver 

ute og inne    

Data  

Kapittelprøve 

Målprøver  

Egenvurdering 

Kameratvurdering 

Observasjon 

Samtale 

20 

21 

22 

Regning 

(Repetisjon 

av regning 

med de fire 

regneartene) 

• Beskrive og 

bruke 

plassverdisystemet for 

de hele tallene, bruke 

positive og negative 

hele tall, enkle brøker 

• Lese og skrive 

tallene til 100 000. 

vite at verdien til et siffer er 

avhengig av hvor i tallet det 

står. 

dele opp firesifrede tall i 

Multi 4b side 

92-116. 

 Multi oppgavebok 

side 98-109.  

Multi kopiperm.  

Fellessamtale 

Individuelt 

Spill  

Praktiske oppgaver 

ute og inne    

Data  

Kapittelprøve 

Målprøver  

Egenvurdering 

Kameratvurdering 

Observasjon 

Samtale 



og desimaltall i 

praktiske 

sammenhenger, og 

uttrykke tallstørrelser 

på ulike måter. 

hundrere, enere, tiere og 

tusenere. 

ære om negative tall, og 

enkel regnemåte med 

negative tall  

lære å bruke tallinje med 

negative tall  

Årsprøve multi 4 

  • Gjøre overslag 

over og finne tall ved 

hjelp av hoderegning, 

tellemateriell og 

skriftlige notat, 

gjennomføre overslags 

regning og vurdere 

svar. 

• Lære å runde av til 

nærmeste tier, hundrere og 

tusenere. 

Gjøre overslag og vurdere 

om et svar er riktig. 

Kunne runde av og gjøre 

overslag ved hjelp av 

addisjon og subtraksjon. 

   

  • Utvikle, bruke 

og samtale om ulike 

regnestrategier for 

addisjon og subtraksjon 

av flersifra tall både i 

hode og på papir. 

• Lære å runde av til 

nærmeste tier, hundrere og 

tusenere. 

Gjøre overslag og vurdere 

om et svar er riktig. 

Kunne runde av og gjøre 

overslag ved hjelp av 

addisjon og subtraksjon. 

   

  • Utvikle og 

bruke varierte metoder 

for multiplikasjon og 

divisjon, ta de i bruk i 

praktiske situasjoner og 

bruke den vesle 

multiplikasjonstabellen 

i hoderegning og 

oppgaveløsning. 

• Å subtrahere med 

veksling 

Løse praktiske oppgaver 

innen addisjon og 

subtraksjon, og knytte 

regneuttrykk til 

tekstoppgaver. 

Løse oppgaver med 

addisjon og subtraksjon av 

   



flersifrede tall, på tallinja, i 

hode og med skriftlig 

metoder, som 

standardalgoritmen. 

Kunne velge riktig regneart. 

Kunne samtale om egne 

strategier 

  • Finne 

informasjon i tekster 

eller praktiske 

sammenhenger, velge 

regneart og grunn gi 

valget, bruke 

tabellkunnskap og 

utnytte sammenhengen 

mellom regneartene, 

vurdere resultatet og 

presentere løsningen. 

• Løse oppgaver med 

addisjon og subtraksjon av 

flersifrede tall, på tallinja, i 

hode og med skriftlig 

metoder, som 

standardalgoritmen. 

Kunne velge riktig regneart. 

• Kunne samtale om 

egne strategier 

   

  • Kjenne igjen, 

eksperimentere med, 

beskrive og videreføre 

strukturer i 

tallmønsteret. 

    

  • Bruke 

matematiske symbol og 

uttrykksmåter for å 

uttrykke matematiske 

sammenhenger i 

oppgaveløsning. 

    

  • Bruke matematiske 

symbol og uttrykksmåter for 

å uttrykke matematiske 

sammenhenger i 

• Kunne symbolene for de 

fire regneartene. 

Kunne lese enkle tabeller og 

søylediagram. 

   



oppgaveløsning. Kunne navn på noen måleenheter 

innen tid, vekt, volum og lengde. 

23 

24 

25 

Statistikk • Samle, sortere, 

notere og illustrere data 

på formålstjenlige 

måter med tellestreker, 

tabeller og 

søylediagram, med og 

uten digitale verktøy, 

og samtale om prosess 

og fremstilling. 

• Gjennomføre enkle 

undersøkelser og samle inn 

ulike typer data, 

kategorisere, telle opp og 

illustrere dataene i tabeller 

og søylediagram. 

Lese av enkle søyle-og 

linjediagram og lage 

spørsmål som kan besvares 

med slike diagrammer. 

 

Multi 4b side 

116-129 

Multi oppgavebok 

side 110-112  

Multi kopiperm.  

Fellessamtale 

Individuelt 

Spill  

Praktiske oppgaver 

ute og inne    

Data  

Kapittelprøve 

Målprøver  

Egenvurdering 

Kameratvurdering 

Observasjon 

Samtale 

 

 


