
Uke Kapitell Tittel Innhold

34-35 1 Data og statistikk

Elevene skal lære å gjennomføre enkle undersøkelser. Hovedfokus er 

å lage og å lese søylediagram. I tillegg skal elevene lære å bruke 

tellestreker effektivt ved opptelling av større mengder.

36-39 2 Flersifrede tall

Dette kapitlet omhandler flersifrede tall opp til 1000. Elevene lærer at 

tallsystemet vårt er:                                                                                            

• et plassverdisystem. Vi skriver tall satt sammen av flere sifre, der 

sifrene får verdi etter hvilken plassering de har i tallet.                                                                                                                 

• et grupperingssystem bassert på tiergrupperinger.                                                                                             

Elevene lærer ulike måter å uttrykke flersifrede tall på. I tillegg til 

tallsymboler bruker de konkreter, penger, tegninger og mer abstrakte 

diagrammer. De lærer å veksle mellom ti enere og en tier og mellom ti 

tiere og en hundrer, og å skrive tall på utvidet form. Elevene utvikler 

også den lineære tallforståelsen sin, blandt annet ved å arbeide med 

tallfølger og tallinjer.

40-43 3 Måling

I dette kapitlet lærer elevene ulike former for måling. Fokuset er på det 

å forstå at måling stort sett handler om å sammenligne størrelser. 

Videre vil elevene bli fortrolige med ulike mål og måleteknikker. 

Elevene lærer                                                                                           

• å måle lengde og vekt                                                                                 

• å gjøre om mellom meter og centimeter                                                                                  

• å bli mer kjent med tallinjen                                                                               

• addisjon og subtraksjon av flersifrede tall

44 4 Tid

I dette kapitlet lærer elevene å lese og skrive klokkeslett, både analogt 

og digitalt, og de lærer de muntlige tidsbetegnelsene.                                                                                        

De lærer videre inndelingen av døgnet i 2ᵡ12 timer. De lærer å 

bestemme antall minutter, og de eksprimenterer med tidsintervaller.

45-46 5 Geometri

I dette kapitlet lærer elevene å betrakte og å kjenne igjen 

tredimensjonale objekter. De lærer å bygge og å bli kjent med 

tegninger av tredimensjonale geometriske figurer. De lærer videre å 

telle opp terninger som en introduksjon til volumberegninger, og å 

bruke opptelling av små kvadrater som mål for areal.

47-48 6 Ganging I

Dette kapitlet introduserer multiplikasjon, først som gjentatt addisjon og 

senere som hopp på tallinje. Til slutt lærer elevene om multiplikasjon 

på rutenettet. Elevene arbeider med 2-, 3-, 4-, 5- og 6-gangen.

40-50 7 Deling

I dette kapitlet lærer elevene om divisjon i ulike praktiske 

sammenhenger, både målingsdivisjon og delingsdivisjon. De lærer i 

tillegg om sammenhengen mellom multiplikasjon og divisjon.                                                                                            

Delingsdivisjon:  Antall grupper mengden kan deles i, er kjent, men det 

er ukjent hvor mange det blir i hver gruppe.                                                                          

Eksempel:                                                                                              

52 kort skal deles på fire personer. Hvor mange kort får hver?                                                                                          

52 : 4 = 13                                                                                             

Målingsdivisjon: Antallet i hver gruppe er kjent, men det er ukjent hvor 

mange grupper det blir.                                                                                                        

Eksempel:                                                                                                                           

I et kortspill skal hver spiller ha 13 kort. Hvor mange kan være med å 

spille?                                                                                                      

52 : 13 = 4


