
 

Halvårsplan i matematikk høst  2017  

 

Læreverk: Multi 4a  

Tema/innhold:  Ukenummer:  Kompetansemål fra Kunnskapsløftet. Læringsmål for perioden.  

Elevene skal kunne:  

1.Koordinatsystemet 34-35 Lese av, plassere og beskrive posisjoner i kart og 

koordinatsystem, med og uten digitale verktøy.  

 

Kunne plassere i et rutenett.  
 
Kunne lese av et rutenett.  
 
Kunne lage av og plassere punkter i et koordinatsystem.  

 

2.Mer enn 1000 og mindre 

enn 0.  

36: s. 18-24 Beskrive og bruke plassverdisystemet for hele tall, 

bruke positive og negative hele tall og uttrykke 

tallstørrelser på varierte måter.  

Kunne legge sammen og dele opp pengebeløp opp til 2000.   

 

Kunne beskrive plassverdisystemet. 

 

Kunne plassere tall over 1000 på en tallinje.  

 

Kunne utføre enkel regning med addisjon og subtraksjon av 

negative tall.  

37: s. 25-29 

38: s. 30-33 

39: s. 34-43 

 

3.Legge sammen og trekke 

fra.  

 

40: s. 44-51 

(Høstferie uke 41) 

Utvikle, bruke og samtale om ulike regnemetoder for 

addisjon og subtraksjon av flersifrede tall, både i hodet 

og på papiret.  

 

Gjøre overslag over og finne tall ved hjelp av 

hoderegning, telemateriell og skriftlige notater, 

gjennomføre overslagsregning og finne svar.  

Kunne addere og subtrahere tosifrede tall i hodet. 
 
Kunne addere og subtrahere flersifrede tall på papir.  
 
Kunne runde av tall til nærmeste hundrer, tusener og titusener. 
 

  

42: s. 50-55 

43: s. 56-67 

 



4.Tid, klokka 44: s. 68-77 

 

Gjøre overslag over og måle tid.   

 

Kunne lese av klokkeslett, både analogt og digitalt.  

 

Beregne tidsintervall mellom to klokkeslett.  
 
Kunne regne med klokkeslett, timer og minutter.  45: s. 78-87 

 

5.Multiplikasjon og divisjon 46: s. 88-93 

 

 

Kunne bruke den lille multiplikasjonstabellen i 

hoderegning og i oppgaveløsning. 
 
Utvikle og bruke varierte metoder for multiplikasjon og 
divisjon, og kunne bruke dem i praktiske situasjoner.  
 

 

Kunne bruke multiplikasjon og divisjon i praktiske situasjoner.  
 
Kunne multiplikasjonstabellen.  
 
Vite sammenhengen mellom divisjon og multiplikasjon. 

 

47: 94-99 

48: 100-105 

49:106-110 

6.Symmetri og mønster 50: s. 114- 

 

Lage og utforske geometriske mønstre og beskrive dem 
muntlig. 
 
Tegne, bygge og utforske geometriske figurer og 
modeller i praktiske sammenhenger.  
 

 

Kunne påvise symmetrilinjer, og lage speilsymmetriske figurer.  
 
Kunne speile figurer. 
 
Kunne påvise rotasjon og paralellforskyving. 

51: s. 100-107 

 

Elisabet Tjelta Mjåland 

 

 

 


