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Årsplan 5. trinn 
 
 

Vurdering i Campus 
Matte 

 Arbeidsmåter i Campus 
Matte 

 Tverrfaglig tema 5. trinn  Dybdelæring  Grunnleggende ferdighet 

Tester: 
- førtest ved bruk av 
Prøver i Campus Matte 
- ettertest ved bruk av 
Prøver Campus Matte 
 
Egenvurdering: 
- Bruk av 
egenvurderingsverktøyet 
etter hver leksjon 
- Bruk av Test deg selv 
etter endt gjennomgang 
av kapittel 

 - Diskusjon/samarbeid 
- Matematisk samtale 
- Tolke/løse 
tekstoppgaver 
- Problemløsning, 
modellering og utforsking 
- Individuell 
oppgaveløsning på 
elevens nivå 

-  Folkehelse og livsmestring 
Kompetansemål matematikk: 
- lage og løse oppgaver i 
regneark som omhandler 
personlig økonomi 
 

 

 Dybdelæring innebærer 
blant annet at elevene 
gradvis og over tid utvikler 
sin forståelse av begreper 
og sammenhenger innen 
faget.  
 
Elevenes læringsutbytte 
øker når de utvikler en 
helhetlig forståelse av fag og 
ser sammenhenger mellom 
fag, samt greier å anvende 
det de har lært til å løse 
problemer og oppgaver i 
nye sammenhenger 
 

 Å kunne regne i 
matematikk vil si å bruke 
matematiske 
representasjoner, begrep 
og fremgangsmåter til å 
gjøre utregninger og 
vurdere om løsninger er 
gyldige.  
 
Matematikk har et særlig 
ansvar for opplæringen i 
å kunne regne.  
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  Titallssystemet - utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive 
tall og brøk og forklare tenkemåtene sine 

Jeg vet hva enerplassen, tierplassen, hundrerplassen og tusenerplassen 
er. 

Jeg vet hvilken verdi hvert siffer i tallet 458 har. 

Jeg kan skrive 458 på utvidet form. 

  Tallinjer - utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive 
tall og brøk og forklare tenkemåtene sine 

Jeg vet hva en tallinje er, og kan tegne en tallinje. 

Jeg kan legge til ved å telle oppover på en tallinje. 

Jeg kan trekke fra ved å telle nedover på en tallinje. 

  Desimaltall - utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive 
tall og brøk og forklare tenkemåtene sine 

Jeg vet hva desimaltall og desimaltegn er. 

Jeg kan skrive tideler som desimaltall. 

Jeg kan skrive desimaltall på utvidet form. 

  Addisjon og 
subtraksjon 

- utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive 
tall og brøk og forklare tenkemåtene sine 

Jeg kan bruke en tallinje til å addere og subtrahere med 10, 100 og 1000. 

Jeg kan bruke plassverdisystemet til å addere og subtrahere med tiere, 
hundrere og tusener. 

Jeg kan løse praktiske oppgaver hvor jeg skal veksle mellom tiere, 
hundrere og tusener. 
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  Oppstilling 
addisjon 

- utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive 
tall og brøk og forklare tenkemåtene sine 

Jeg kan stille opp et addisjonsstykke. 

Jeg kan legge sammen to flersifrede tall som er stilt opp under 
hverandre. 

Jeg kan sette en tier i minnet når summen av enerne i et addisjonsstykke 
blir ti eller mer. 

  Oppstilling 
subtraksjon 

- utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive 
tall og brøk og forklare tenkemåtene sine 

Jeg kan stille opp et subtraksjonsstykke. 

Jeg kan trekke fra et flersifret tall ved å stille opp et subtraksjonsstykke. 

Jeg kan låne og veksle mellom hundrere, tiere og enere i et 
subtraksjonsstykke. 

  Avrunding og 
overslag 

- utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive 
tall og brøk og forklare tenkemåtene sine 

Jeg kan runde av til nærmeste tier. 

Jeg kan gjøre et overslag ved å runde av tallene til hele tiere før jeg 
adderer. 

Jeg vet at jeg skal runde oppover hvis det siste sifferet i tallet er 5. 

  Tenkebokser - utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive 
tall og brøk og forklare tenkemåtene sine 

Jeg kan sortere opplysningene i en tekstoppgave i tenkebokser. 

Jeg kan tegne tenkebokser som er passe store til tallet som skal stå i 
dem. 

Jeg kan bruke tenkebokser til å finne svaret på en tekstoppgave. 

  Titallssystemet - utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive 
tall og brøk og forklare tenkemåtene sine 

Jeg vet hvilken verdi 5-tallet i tallet 5 334 762 har. 

Jeg kan skrive 5 334 762 på utvidet form. 

Jeg kan regne ut 900 000 000 – 400 000 000 ved å se på sifrene som står 
på 100-millionerplassen. 
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  Multiplisere med 
10, 100 og 1000 

- utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive 
tall og brøk og forklare tenkemåtene sine 

Jeg kan si hvordan en enkelt kan gange et helt tall med 10. 

Jeg kan si hvordan jeg enkelt kan gange et helt tall med 100. 

Jeg kan si hvordan jeg enkelt kan gange et helt tall med 1000. 

  Dele opp ved 
multiplikasjon 

- utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive 
tall og brøk og forklare tenkemåtene sine 

Jeg vet at 13 ⋅	6 er det samme som 10 ⋅	6 pluss 3 ⋅	6. 

Jeg kan regne ut 13⋅	6 ved å dele opp det største tallet i to tall som det er 
enklere å multiplisere med. 

Jeg kan dele opp 304 ⋅	3 slik at det er enklere å regne ut i hodet. 

  Multiplisere med 
tomt rutenett 

- utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive 
tall og brøk og forklare tenkemåtene sine 

Jeg kan vise hvordan en kan bruke et tomt rutenett til å dele opp et 
multiplikasjonstykke. 

Jeg kan dele opp multiplikasjonstykket 7 ⋅	13 slik at det blir enklere å 
regne ut i hodet. 

Jeg vet at 7 ⋅	13 er det samme som 7 ⋅	10 pluss 7 ⋅	3. 

  Multiplisere med 
omgruppering 

- utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive 
tall og brøk og forklare tenkemåtene sine 

Jeg vet at 4 ⋅	23 er det samme som 4 ⋅	20 pluss 4 ⋅	3. 

Jeg kan omgruppere regnestykket 4 ⋅	23 slik at det blir enklere å regne 
ut. 

Jeg kan regne ut 2 ⋅	478 ved hjelp av omgruppering. 
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  Divisjon og 
multiplikasjon 

- utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive 
tall og brøk og forklare tenkemåtene sine 

Jeg kan skrive 5 + 5 + 5 + 5 som et gangestykke. 

Jeg kan bruke gangestykket 9 ⋅	6 = 54 til å finne svaret på delestykket 54 : 
9. 

Jeg kan sette opp et regnestykke for å finne prisen per kilogram på epler 
når jeg betaler 42 kroner for 3 kilogram. 

  Divisjon med 10, 
100 og 1000 

- utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive 
tall og brøk og forklare tenkemåtene sine 

Jeg kan forklare hvordan jeg enkelt regner ut 6000 : 10. 

Jeg kan forklare hvordan jeg enkelt regner ut 6000 : 100. 

Jeg kan forklare hvordan jeg enkelt regner ut 6000 : 1000. 

  Divisjon med 
utdeling 

- utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive 
tall og brøk og forklare tenkemåtene sine 

Jeg kan forklare hvordan 4 barn kan dele 20 sjokolader ved hjelp av 
utdeling. 

Jeg kan forklare hvordan jeg løser regnestykket 21 : 3 med utdeling. 

Jeg kan si hvor mange seigmenn det blir på hver kake hvis vi har 28 
seigmenn som skal fordeles likt på 7 kaker. 

  Divisjon med 
flersifrede tall 

- utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive 
tall og brøk og forklare tenkemåtene sine 

Jeg vet at 848 : 4 er det samme som 800 : 4 pluss 40 : 4 pluss 8 : 4. 

Jeg kan regne ut 696 : 3 ved først å regne hundrerne, så tierne og til slutt 
enerne og legge sammen svarene. 

Jeg kan vise hvordan jeg regner ut et delestykke med et flersifret tall. 
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  Dobling og 
halvering 1 

- utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive 
tall og brøk og forklare tenkemåtene sine 

Jeg kan doble alle tallene fra 1 til 10. 

Jeg kan regne ut 7 + 8 ved å doble 7 og legge til 1. 

Jeg kan doble alle tallene fra 10 til 20. 

Jeg kan regne ut 30 − 15 ved å tenke at 30 er dobbelt så mye som 15. 

  Tiervenner 
- utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive 
tall og brøk og forklare tenkemåtene sine 

Jeg kan alle de fem parene med tiervenner. 

Jeg kan regne ut 37 + 3 ved å bruke tiervenner. 

Jeg kan regne ut 37 + 13 ved å bruke tiervenner. 

  Differanse 
- utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive 
tall og brøk og forklare tenkemåtene sine 

Jeg kan regne ut 63 − 57 i hodet ved å telle baklengs ned fra 63 til 57. 

Jeg kan regne ut 88 − 84 ved å se først på tierne og så finne differansen 
mellom 8 og 4. 

Jeg vet hva ordet differanse betyr. 

  Via hel tier 
- utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive 
tall og brøk og forklare tenkemåtene sine 

Jeg kan vise på en tallinje hvordan jeg regner ut 63 − 15 via hel tier. 

Jeg kan forklare hvordan jeg regner ut 83 + 8 via hel tier. 

Jeg kan forklare hvordan jeg regner ut 75 − 8 via hel tier. 

  Dobling og 
halvering 2 

- utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive 
tall og brøk og forklare tenkemåtene sine 

Jeg kan regne ut 0,5 ⋅	8 ved å doble den ene faktoren og halvere den 
andre. 

Jeg kan si hva som er faktorene i et gangestykke. 

Jeg kan forklare hvordan jeg løser et multiplikasjonsstykke ved hjelp av 
dobling og halvering. 

  Overslag 
- utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive 
tall og brøk og forklare tenkemåtene sine 

Jeg kan si hvordan jeg runder av 34 til nærmeste hele tier. 

Jeg kan si hvordan jeg runder av 35 til nærmeste hele tier. 

Jeg kan forklare hva "å gjøre et overslag" betyr. 

Jeg kan tegne tegnet for "omtrent lik". 

Jeg kan gjøre et overslag over regnestykket 18 + 23. 
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  Bokstaver som 

tall 
- løse ligninger og ulikheter gjennom logiske resonnementer 
og forklare hva det vil si at et tall er en løsning på en ligning 

Jeg kan skrive et eksempel på et regnestykke hvor x står for et ukjent tall. 

Jeg kan finne verdien til b i regnestykket 2 + b = 5. 

Jeg vet at en bokstav kan stå i stedet for et ukjent tall i et regnestykke. 

  
Finne den 
ukjente med 
tenkeboks 

- løse ligninger og ulikheter gjennom logiske resonnementer 
og forklare hva det vil si at et tall er en løsning på en ligning 

Jeg kan tegne tenkebokser for et addisjonsstykke med et ukjent tall x. 

Jeg kan tegne tenkebokser for alle tallene i et addisjonsstykke. 

Jeg kan bruke tenkebokser til å løse et addisjonsstykke. 
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  Brøk som del av 
en hel 

- beskrive brøk som del av en hel, som del av en mengde og 
som tall på tallinjen og vurdere og navngi størrelsene 
- formulere og løse problemer fra egen hverdag som har med 
brøk å gjøre 

Jeg kan skrive som brøk hvor stor del av en sirkel som er fargelagt. 

Jeg vet hvor teller og nevner er plassert i en brøk. 

Jeg kan si hva nevneren står for i en brøk. 

Jeg kan si hva telleren står for i en brøk. 

  Ulike modeller 
for brøk 

- beskrive brøk som del av en hel, som del av en mengde og 
som tall på tallinjen og vurdere og navngi størrelsene 
- formulere og løse problemer fra egen hverdag som har med 
brøk å gjøre 
- diskutere tilfeldighet og sannsynlighet i spill og praktiske 
situasjoner og knytte det til brøk 

Jeg kan tegne en modell som viser 1/3 av en hel. 

Jeg kan skrive en brøk ut fra en modell som viser en del av en hel. 

Jeg kan lese av en modell hvor mange deler en figur er delt opp i, og hvor 
mange av delene som er markert. 

  Brøk som del av 
en mengde 

- beskrive brøk som del av en hel, som del av en mengde og 
som tall på tallinjen og vurdere og navngi størrelsene 
- formulere og løse problemer fra egen hverdag som har med 
brøk å gjøre 

Jeg kan si hvor mange elementer en mengde består av, og hvilken 
plassering dette tallet skal ha i brøken. 

Jeg kan se på en figur hvor mange elementer i en mengde som er 
markert, og skrive tallet som brøk. 

Jeg kan tegne en mengde og markere riktig antall elementer ut ifra 
brøken 4/7. 

  Sortere brøker 
etter verdi 

- beskrive brøk som del av en hel, som del av en mengde og 
som tall på tallinjen og vurdere og navngi størrelsene 

Jeg vet hva tegnene < og > betyr. 

Jeg kan si hvilken brøk som har størst verdi av 3/5 og 4/5.  

Jeg kan si hvilken brøk som er størst av 1/5 og 1/8. 

 Likeverdige 
brøker 

- beskrive brøk som del av en hel, som del av en mengde og 
som tall på tallinjen og vurdere og navngi størrelsene 
- representere brøker på ulike måter og oversette mellom de 
ulike representasjonene 

Jeg vet hva det vil si at to brøker er likeverdige. 

Jeg kan skrive en brøk som er likeverdig med brøken 1/3. 

Jeg kan skrive en brøk med 10 i nevner som er likeverdig med brøken 
2/5. 
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  Mer enn en hel 

- beskrive brøk som del av en hel, som del av en mengde og 
som tall på tallinjen og vurdere og navngi størrelsene 
- representere brøker på ulike måter og oversette mellom de 
ulike representasjonene 

Jeg vet hva et blandet tall er. 

Jeg vet hva en uekte brøk er. 

Jeg kan skrive tallet to og en firedel som blandet tall. 

Jeg kan skrive tallet to og en firedel som uekte brøk. 

  Brøk på tallinje - beskrive brøk som del av en hel, som del av en mengde og 
som tall på tallinjen og vurdere og navngi størrelsene 

Jeg kan plassere 1/4 på tallinjen. 

Jeg kan tegne en tallinje fra 0 til 1 og plassere alle brøkene som har 6 i 
nevner. 

Jeg kan plassere 1 1/2 på tallinjen. 

 Brøk og 
desimaltall 

- utforske og forklare sammenhenger mellom brøker, 
desimaltall og prosent og bruke det i hoderegning 
- representere brøker på ulike måter og oversette mellom de 
ulike representasjonene 

Jeg kan skrive 4/10 som desimaltall. 

Jeg kan skrive 2 6/10 som desimaltall. 
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  Hva er prosent? - utforske og forklare sammenhenger mellom brøker, 
desimaltall og prosent og bruke det i hoderegning 

Jeg vet hva ordet prosent betyr. 

Jeg vet hvordan tegnet for prosent ser ut. 

Jeg kan skrive 25/100 som prosent. 

Jeg kan si hvor mye 100 % av en mengde er. 

  50 prosent - utforske og forklare sammenhenger mellom brøker, 
desimaltall og prosent og bruke det i hoderegning 

Jeg kan skrive 50 % som brøk. 

Jeg kan forklare hvor stor del av en hel 50 % er. 

Jeg kan forklare hvordan jeg regner ut 50 % av 14. 

  25 prosent - utforske og forklare sammenhenger mellom brøker, 
desimaltall og prosent og bruke det i hoderegning 

Jeg kan si hvor stor del av en hel 25 % er. 

Jeg kan skrive 25 % som brøk. 

Jeg kan forklare hvordan jeg regner ut 25 % av 12. 

  10 prosent - utforske og forklare sammenhenger mellom brøker, 
desimaltall og prosent og bruke det i hoderegning 

Jeg kan si hvor stor del av en hel 10 % er. 

Jeg kan skrive 10 % som brøk. 

Jeg kan forklare hvordan jeg regner ut 10 % av 40. 

 Brøk, prosent og 
desimaltall 

- utforske og forklare sammenhenger mellom brøker, 
desimaltall og prosent og bruke det i hoderegning 
- beskrive brøk som del av en hel, som del av en mengde og 
som tall på tallinjen og vurdere og navngi størrelsene 
- representere brøker på ulike måter og oversette mellom de 
ulike representasjonene 
 

Jeg kan skrive 10/100 som prosent og desimaltall. 

Jeg kan forkorte 30/100 til en enklere brøk. 

Jeg kan plassere 0,4 på en tallinje både som prosent og brøk. 

Jeg kan bruke det jeg vet om brøk, desimaltall og prosent til å regne ut 
40 % av 200 kr. 
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  Stor og liten 
sannsynlighet 

- diskutere tilfeldighet og sannsynlighet i spill og praktiske 
situasjoner og knytte det til brøk 

Jeg kan forklare hva vi mener med stor sannsynlighet. 

Jeg kan forklare hva vi mener med liten sannsynlighet. 

Jeg kan forklare forskjellen mellom at det er stor sannsynlighet for at 
noe skal skje, og at det helt sikkert kommer til å skje. 

  Sannsynlighet 
som brøk 

- diskutere tilfeldighet og sannsynlighet i spill og praktiske 
situasjoner og knytte det til brøk 

Jeg kan forklare hva vi mener med uttrykket "gunstig utfall". 

Jeg kan forklare hva vi mener med uttrykket "mulige utfall". 

Jeg kan vise hvordan vi uttrykker sannsynlighet som en brøk. 

  Sannsynlighet 
som prosent 

- diskutere tilfeldighet og sannsynlighet i spill og praktiske 
situasjoner og knytte det til brøk 

Jeg kan forklare hva det betyr at det er 50 % sannsynlighet for at noe 
skal skje. 

Jeg kan si hvor mange prosent sannsynlighet det er for å få 1 gunstig 
blant 4 mulige. 

Jeg kan skrive 4/10 sannsynlighet som prosent. 

 Sannsynlighet i 
spill 

- diskutere tilfeldighet og sannsynlighet i spill og praktiske 
situasjoner og knytte det til brøk 

Jeg kan finne sannsynligheten for å vinne i et spill og oppgi den i brøk. 

Jeg kan finne sannsynligheten for å vinne et spill og oppgi den i prosent. 
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  Analog klokke - formulere og løse problemer fra egen hverdag som har 
med tid å gjøre 

Jeg vet hvor lang tid minuttviseren bruker på å gå en gang rundt 
klokkeskiven. 
Jeg vet hvor lang tid timeviseren bruker på å gå en gang rundt 
klokkeskiven. 
Jeg kan bruke en analog klokke til å si hva klokken er. 

  Digital klokke - formulere og løse problemer fra egen hverdag som har 
med tid å gjøre  

Jeg vet hvilke sifre på en digital klokke som viser timene, og hvilke som 
viser minuttene. 
Jeg kan si hva klokka er ved å lese av sifrene på en digital klokke. 
Jeg kan si hvilket av klokkeslettene 07.00 og 19.00 som er om kvelden. 
Jeg kan skrive klokkeslettet kvart på ti slik som det står på en digital 
klokke. 

  Regne med tid - formulere og løse problemer fra egen hverdag som har 
med tid å gjøre  

Jeg kan si hvor mange timer og minutter som har gått fra klokken 09.15 
til klokken 13.45. 
Hvis klokken nå er 12.50, kan jeg si hvilket klokkeslett det kommer til å 
være om en halv time. 
Hvis klokken nå er 19.05, kan jeg regne ut hva klokken var for 45 
minutter siden. 

  Rutetabeller - formulere og løse problemer fra egen hverdag som har 
med tid å gjøre  

Jeg kan finne et stoppested på en rutetabell og lese av hvilke klokkeslett 
bussen eller toget går fra dette stoppestedet. 
Hvis jeg vet hva klokken er nå, kan jeg finne neste avgang fra et bestemt 
stoppested. 
Jeg kan bruke en rutetabell til å finne ut hvor lang tid bussen eller toget 
bruker på å komme fra et stoppested til et annet. 

  Vei, fart og tid - formulere og løse problemer fra egen hverdag som har 
med tid å gjøre  

Jeg vet at fart er hvor langt en ting beveger seg i løpet av en bestemt tid. 
Jeg kan si hva uttrykkene m/s og km/h betyr. 
Jeg kan regne ut farten til en bil som kjører 120 km på to timer. 
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  Valuta - lage og løse oppgaver i regneark som omhandler personlig 
økonomi 

Jeg kan forklare hva vi mener med ordet valuta. 
Jeg kan forklare hva ordet valutakurs betyr. 
Jeg kan si hva forkortelsene NOK, SEK, DKK, GBP, USD og EUR står for. 
Jeg kan regne ut hvor mye 150 euro er i norske kroner. 
Jeg kan regne ut hvor mye 200 danske kroner er i norske kroner. 

  Valutakalkulator - lage og løse oppgaver i regneark som omhandler personlig 
økonomi 

Jeg kan bruke regneark til å lage en valutakalkulator som regner USD om 
til norske kroner. 
Jeg kan finne en valutakalkulator på internett. 
Jeg kan bruke en valutakalkulator på internett til å finne ut hvor mye 350 
svenske kroner er i norske kroner. 
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  Kommandoer - lage og programmere algoritmer med bruk av variabler, 
vilkår og løkker 

Se egenvurderingen for leksjonen. 

  Hvis og løkker - lage og programmere algoritmer med bruk av variabler, 
vilkår og løkker 

Se egenvurderingen for leksjonen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Variabler for 
avstand 

- lage og programmere algoritmer med bruk av variabler, 
vilkår og løkker 

Se egenvurderingen for leksjonen. 

 
 


