
MATEMATIKK HALVÅRSPLAN – 7. TRINN – HØSTEN 2017 
 
 

UKE 

 
 

TEMA 

 
LÆRINGSRESSURSER: 

 

MULTI 
7A 

SMART ØVING NETT-
OPPG. 

LÆRINGSMÅL 

            KAPITTEL 1 «TALL» 
33 Arbeidsrutiner 

Tall 
s. 4 - 5 Store tall  Jeg følger kriteriene for skriftlig føring:  

1) Oppgavenummer – 2) Vise løsningsmåte – 3) Svar med to 
linjalstreker. 
Jeg kan lese, forstå og regne med store tall. 

34  Titallsystemet / 
Desimaltall/Tekstoppgaver 

s. 6 – 9 Titallsystemet  Jeg forstår titalsystemet med hele tall og desimaler. 
Jeg kan lese store tall, finne verdien til et siffer og skrive tall på 
utvidet form. 

35 Addisjon og subtraksjon / 
BLÅ: 
LÆRINGSSTØTTENDE PRØVE 

s. 10 – 13 Addisjon og 
subtraksjon 

 Jeg kan gjøre overslag, addere og subtrahere heltall og desimaltall 
på tallinje, i hodet og med oppstilt metode.  

36 Negative tall / RØD: 
LÆRINGSSTØTTENDE PRØVE  

S .14 - 17 Negative tall  Jeg kan regne med negative tall i praktiske sammenhenger som 
kuldegrader og penger. 

37 Multiplikasjon og divisjon s. 18 - 23 Multiplikasjon og 
divisjon 

 Jeg kan gangetabellene forlengs og baklengs, faktorisere tall og 
påvise primtall. 
Jeg kan multiplisere og dividere skriftlig med flersifrede tall og i 
hodet med desimaltall. 

38 Parentesregning s. 24 - 27 Parentesregning  Jeg vet at parenteser i et regneuttrykk forteller at noe skal regnes 
ut først. 
Jeg kan addere og subtrahere med parenteser og lage 
regnestykker med parenteser til tekstoppgaver. 

39 Tekstoppgaver s. 28 - 31 Tekstoppgaver  Jeg kan tolke tekstoppgaver og lage modeller for enklere å finne 
svar på praktiske oppgaver med flere regneoperasjoner. 

40 HØSTFERIE 

               KAPITTEL 2 «STATISTIKK» 



41 Statistiske undersøkelser s. 40 - 45 Diagram 
 

 Jeg kan gjennomføre en statistisk undersøkelse og ordne og 
presentere dataene i tabell og diagram.  

42 Diagram  s. 46 - 51 Diagram 
 

 Jeg kan lage og lese av søylediagram, linjediagram og 
sektordiagram. 

43 Sentralmål 
 

s. 52 - 57 Sentralmål  Jeg kan finne sentralmål som typetall, median og gjennomsnitt. 

44 Sannsynlighet s. 58 - 63 Sjanse og 
sannsynlighet 

 Jeg kan vurdere sjanser og bruke ord eller tall mellom 0 og 1 
(brøkdel) for å beskrive hvor sannsynlig en hendelse er. 

               KAPITTEL 3 «MULTIPLIKASJON OG DIVISJON» 

45 Multiplikasjon s. 72 - 79 Multiplikasjon  Jeg kan gjøre overslag og multiplisere med flersifrede tall og 
desimaltall. 

46 Divisjon s. 80 - 83 Divisjon  Jeg kan gjøre overslag og dividere med flersifrede tall.  
Jeg forstår hva som skjer når vi dividerer med desimaltall. 

47 Tekstoppgaver 
 

s. 84 - 87 Multiplikasjon og 
divisjon 

 Jeg kan tolke tekstoppgaver og finne riktig regneart. 
Jeg kan skrive/tegne/forklare/ hvordan jeg tenker for å løse 
oppgaven. 

48 Regne med parenteser 
  

s. 88 - 93 Regne med 
parenteser 

 Jeg kan regne med parenteser. Jeg vet at inni parentesen setter vi 
det ene regnestykket som skal regnes ut først.  
Jeg kjenner til regneartenes prioritet: Ganging og deling før pluss 
og minus! 

49 Kombinatorikk og 
forholdsregning 

s. 94 - 99 
 
 

Kombinatorikk og 
forholdsregning 

 Jeg kan finne antall kombinasjoner (muligheter) ved hjelp av 
trediagram, tabeller og multiplikasjon.  
Jeg vet at et forhold sammenligner to størrelser(1:4) (2:8) og kan 
illustreres med doble tallinjer.  

           KAPITTEL  4 «GEOMETRI» 
50 Vinkler s. 110 - 116 Vinkler  Jeg kjenner egenskapene til toppvinkler, nabovinkler, spisse, rette 

og stumpe vinkler. Jeg kan måle med gradskive og beregne vinkler. 

51      

52 JULEFERIE 
 

 



MATEMATIKK HALVÅRSPLAN – 7. TRINN – VÅREN 2018 
 
 

UKE 

 
 

TEMA 

 
LÆRINGSRESSURSER: 

 

MULTI 
7A/7B 

SMART 
ØVING 

NETT-
OPPG. 

LÆRINGSMÅL 

            KAPITTEL  4 «GEOMETRI» 
1 Vinkler s. 110 - 116 Vinkler  Jeg kjenner egenskapene til toppvinkler, nabovinkler, spisse, rette 

og stumpe vinkler. Jeg kan måle med gradskive og beregne vinkler. 

2 Sirkel s. 117 - 121 Vinkler  Jeg kan forklare begrepene sirkel, sirkellinje, sentrum, radius, 
diameter, sektor og sektordiagram. Jeg kan tegne sirkler med 
passer. 

3 Mangekanter s.122 – 127 Mangekanter  Jeg kan sette navn på en rettvinklet, likesidet og likebeint trekant 
og på firkantene rektangel, trapes, parallellogram og rombe.  

4 Mangekanter / Målestokk s.128 – 129 Mangekanter / 
Målestokk 

 Jeg vet at vinkelsummen i en trekant er 180⁰ og i en firkant 360⁰. 
Jeg kan beregne vinkler og tegne trekanter og firkanter. 

5 Målestokk / Multi Smart 
vurdering (Halvårsprøve) 

s.130 – 135 Målestokk  Jeg vet at målestokk angir et forhold mellom størrelsen på en 
modell/tegning og virkeligheten (det første tallet = modellen, det 
andre tallet = virkeligheten). (2:1) betyr at tegningen er forstørret, 
(1:2) at tegningen er forminsket.  

                KAPITTEL 5 «MÅLING» 

6 LEIRSKOLE PÅ BRINSVÆR 
7 Lengdemål, omkrets og areal 

 
s.4 - 12 Lengdemål og 

omkrets 
 Jeg vet hva kilo, hekto, deka, desi, centi og milli betyr. Jeg vet at 

omkretsen er lengden rundt en figur (cm), mens areal er størrelsen 
på en flate (cm²).  

Areal av et rektangel er lengde ∙ bredde (A = l ∙ b), kvadrat: side ∙ 

side (A = s ∙ s) 

8 VINTERFERIE 

9 Areal  s.13 - 17 Areal  Jeg kan beregne areal av rektangler, trekanter og parallellogram. 



Rektangel: A = l ∙ b Trekant: (grunnlinjen ∙ høyden) A = g ∙ h   

Parallellogram: A = g ∙ h                     2                                2 

10 Overflate og volum s. 18 - 25 Overflate og 
volum 

 Jeg vet at overflate er arealet av sidene, mens volum er hvor mye 
figuren rommer. Jeg kan regne ut overflate og volum av 
tredimensjonale figurer. 

Prisme: V = l ∙ b ∙ h Kube: V = s∙ s∙ s 

11 Tid s. 26 - 33 Tid  Jeg kan regne med vei, fart og tid og tolke og løse tekstoppgaver. 

            KAPITTEL 6 «BRØK OG PROSENT» 
12 Brøk s. 42 - 47 Brøkbegrepet  Jeg kan beskrive en del av en mengde med brøk, finne likeverdige 

brøker, utvide, forkorte og sammenligne brøker. 

13 PÅSKEFERIE 

14 Regning med brøk s. 48 - 55 Regning med 
brøk 

 Jeg kan addere og subtrahere brøker med like og ulike nevnere. 

15 Regning med brøk  Regning med 
brøk 

 Jeg kan multiplisere brøk med heltall og brøk med brøk. 

16 Prosent s. 56 - 59 Prosent  Jeg vet at prosent er et annet navn for hundredel.  
100 % = det hele,  50 % = ⅟2, 25 % = ¼, 10% = 1/10.                                                         

17 Prosent – brøk - desimaltall s. 60 - 63 Prosent – brøk - 
desimaltall 

 Jeg forstår sammenhengen mellom prosent, brøk og desimaltall. 

18 Prosentregning s. 64 - 69 Prosentregning  Jeg kan regne med prosent. 

               KAPITTEL 7 «ALGEBRA OG MØNSTER» 

19 Forskyving, speiling og 
rotasjon 

s. 78 - 87 Forskyving, 
speiling og 
rotasjon 

 Jeg vet hva kongruensavbildning, forskyving, speiling og rotasjon 
betyr. 
 

20 Kongruensavbildninger / 
Figurtall 

s. …. – 87 
s. 88 - …. 

Forskyving, 
speiling og 
rotasjon 

 Jeg kan utføre kongruensavbildning på rutenett og i 
koordinatsystem. 
Jeg vet at figurtall er en tallfølge som kommer av et geometrisk 
mønster som vokser etter bestemte regler. 

21 Figurtall og tallmønstre s. 88 - 95 Figurtall og 
tallmønstre 

 Jeg kan finne mønsteret i figurtall, beskrive og videreføre 
mønsteret. 



22 Likninger s. 96 -101 Likninger  Jeg vet at likhetstegnet betyr at det alltid skal være like mye på 
hver side. 

23 Likninger s. 96 - 101 Likninger  Jeg kan løse likninger. 

              KAPITTEL 8 «REGNING» 

24 Repetisjon  De fire 
regningsartene 

  

24 Repetisjon  Prosentregning   

25 Repetisjon  Parentesregning   

      

 


