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Jeg kan regne - 4 MÅL lÆREPLANEN MAT 1-4

Modul 1: Brøk

1.01. Å dele i like deler bruke enkle brøkar i praktiske samanhengar 

1.01. Å dele i like deler - Basis

1.01. Å dele i like deler - Trene

1.01. Å dele i like deler - Ekstra

1.02. Brøknotasjon bruke enkle brøkar i praktiske samanhengar 

1.02. Brøknotasjon - Basis

1.02. Brøknotasjon - Trene

1.02. Brøknotasjon - Ekstra

1.03. Én hel som brøk. bruke enkle brøkar i praktiske samanhengar 

1.03. Én hel som brøk - Basis

1.03. Én hel som brøk - Trene

1.03. Én hel som brøk - Ekstra

1.04. Praktiske oppgaver brøk bruke enkle brøkar i praktiske samanhengar 

1.04. Praktiske oppgaver brøk - Basis

1.04. Praktiske oppgaver brøk - Trene

1.04. Praktiske oppgaver brøk - Ekstra

1.05. Å sammenligne brøker bruke enkle brøkar i praktiske samanhengar 

1.05. Å sammenligne brøker - Basis

1.05. Å sammenligne brøker - Trene

1.05. Å sammenligne brøker - Ekstra

1.06. Blandede tall bruke enkle brøkar i praktiske samanhengar 

1.06. Blandede tall - Basis

1.06. Blandede tall - Trene

1.06. Blandede tall - Ekstra

1.07. Brøk på tallinje uttrykkje talstorleikar på varierte måtar

1.07. Brøk på tallinje - Basis

1.07. Brøk på tallinje - Trene

1.07. Brøk på tallinje - Ekstra

1.08. Tekstoppgaver brøk bruke enkle brøkar i praktiske samanhengar 

1.08. Tekstoppgaver brøk - Basis

1.08. Tekstoppgaver brøk - Trene

1.08. Tekstoppgaver brøk - Ekstra



Modul 2: Desimaltall

2.01. Desimaltall og tideler
bruke desimaltal i praktiske samanhengar 

2.01. Desimaltall og tideler - Basis

2.01. Desimaltall og tideler - Trene

2.01. Desimaltall og tideler - Ekstra

2.02. Desimaltall på tallinjen uttrykkje talstorleikar på varierte måtar

2.02. Desimaltall på tallinjen - Basis

2.02. Desimaltall på tallinjen - Trene

2.02. Desimaltall på tallinjen - Ekstra

2.03. Å sammenligne desimaltall bruke desimaltal i praktiske samanhengar 

2.03. Å sammenligne desimaltall - Basis

2.03. Å sammenligne desimaltall - Trene

2.03. Å sammenligne desimaltall - Ekstra

2.04. Praktisk bruk: diagrammer og tabeller
bruke desimaltal i praktiske samanhengar 

2.04. Praktisk bruk: diagrammer og tabeller - Basis

2.04. Praktisk bruk: diagrammer og tabeller - Trene

2.04. Praktisk bruk: diagrammer og tabeller - Ekstra

2.05. Desimaltall og hundredeler
bruke desimaltal i praktiske samanhengar 

2.05. Desimaltall og hundredeler - Basis

2.05. Desimaltall og hundredeler - Trene

2.05. Desimaltall og hundredeler - Ekstra

Modul 3: Tallene over 1000

3.01. Tallene over 1000
bruke plassverdisystemet for dei heile tala

3.01. Tallene over 1000 - Basis

3.01. Tallene over 1000 - Trene

3.01. Tallene over 1000 - Ekstra

3.02. Tallfølger
3.02. Tallfølger - Basis vidareføre strukturar i talmønster

3.02. Tallfølger - Trene

3.02. Tallfølger - Ekstra

3.03. Tall på tallinjen uttrykkje talstorleikar på varierte måtar

3.03. Tall på tallinjen - Basis

3.03. Tall på tallinjen - Trene

3.03. Tall på tallinjen - Ekstra

3.04. Å sammenligne tall
bruke matematiske symbol for å uttrykkje matematiske samanhengar i 

oppgåveløysing
3.04. Å sammenligne tall - Basis

3.04. Å sammenligne tall - Trene

3.04. Å sammenligne tall - Ekstra



Modul 4: Avrunding og overslag

4.01. Å runde av til nærmeste tier og hundrer gjennomføre overslagsrekning og vurdere svar 

4.01. Å runde av til nærmeste tier og hundrer - Basis

4.01. Å runde av til nærmeste tier og hundrer - Trene

4.01. Å runde av til nærmeste tier og hundrer - Ekstra

4.02. Tekstoppgaver og problemløsing finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, 

4.02. Tekstoppgaver og problemløsning - Basis

4.02. Tekstoppgaver og problemløsning – Trene

4.02. Tekstoppgaver og problemløsning - Ekstra

Modul 5: Addisjon og subtraksjon med tallene over 1000

5.01. Addisjon med minne
utvikle ulike reknemetoder for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal på 

papiret
5.01. Addisjon med minne - Basis

5.01. Addisjon med minne - Trene

5.01. Addisjon med minne - Ekstra

5.02. Subtraksjon med veksling
utvikle ulike reknemetoder for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal på 

papiret
5.02. Subtraksjon med veksling - Basis

5.02. Subtraksjon med veksling - Trene

5.02. Subtraksjon med veksling - Ekstra

5.03. Tekst- og tabelloppgaver og trening
bruke ulike reknemetoder for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal på 

papiret
5.03. Tekst- og tabelloppgaver og trening - Basis

5.03. Tekst- og tabelloppgaver og trening - Trene

5.03. Tekst- og tabelloppgaver og trening - Ekstra

5.04. Å veksle over to nuller
utvikle ulike reknemetoder for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal på 

papiret
5.04. Å veksle over to nuller - Basis

5.04. Å veksle over to nuller - Trene

5.04. Å veksle over to nuller - Ekstra

Modul 6: Multiplikasjon skriftlig

6.01. Metode for multiplikasjon med hoderegning utvikle varierte metodar for multiplikasjon

6.01. Metode for multiplikasjon med hoderegning - Basis

6.01. Metode for multiplikasjon med hoderegning - Trene

6.01. Metode for multiplikasjon med hoderegning - Ekstra

6.02. Skriftlig multiplikasjon utvikle varierte metodar for multiplikasjon

6.02. Skriftlig multiplikasjon - Basis

6.02. Skriftlig multiplikasjon - Trene

6.02. Skriftlig multiplikasjon - Ekstra



Modul 7: Multiplikasjon med minne

7.01. Multiplikasjon med minnetall utvikle varierte metodar for multiplikasjon

7.01. Multiplikasjon med minnetall - Basis

7.01. Multiplikasjon med minnetall - Trene

7.01. Multiplikasjon med minnetall - Ekstra

7.02. Regnerekkefølgen utvikle varierte metodar for multiplikasjon

7.02. Regnerekkefølgen - Basis

7.02. Regnerekkefølgen - Trene

7.02. Regnerekkefølgen - Ekstra

7.03. Multiplikasjon med 2 minnetall utvikle varierte metodar for multiplikasjon

7.03. Multiplikasjon med 2 minnetall - Basis

7.03. Multiplikasjon med 2 minnetall - Trene

7.03. Multiplikasjon med 2 minnetall - Ekstra

7.04. Trening og anvendelse bruke varierte metodar for multiplikasjon

7.04. Trening og anvendelse - Basis

7.04. Trening og anvendelse - Trene

7.04. Trening og anvendelse - Ekstra

7.05. Repetisjon: Skriftlig addisjon, kriftlig addisjon, subtraksjon og multiplikasjon
samtale om ulike reknemetoder for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal på 

papiret
7.05. Repetisjon: Skriftlig addisjon,  subtraksjon og multiplikasjon - Basis

7.05. Repetisjon: Skriftlig addisjon,  subtraksjon og multiplikasjon - Trene

7.05. Repetisjon: Skriftlig addisjon,  subtraksjon og multiplikasjon - Ekstra

Modul 8: Tid, døgn, timer og minutter

8.01. Døgnet
gjere overslag over og måle tid og samtale om resultata og vurdere om dei er 

rimelege 
8.01. Døgnet - Basis

8.01. Døgnet - Trene

8.01. Døgnet - Ekstra

8.02. Digital klokke
gjere overslag over og måle tid og samtale om resultata og vurdere om dei er 

rimelege 
8.02. Digital klokke - Basis

8.02. Digital klokke - Trene

8.02. Digital klokke - Ekstra

8.03. Å regne med timer og minutter
gjere overslag over og måle tid og samtale om resultata og vurdere om dei er 

rimelege 
8.03. Å regne med timer og minutter - Basis

8.03. Å regne med timer og minutter - Trene

8.03. Å regne med timer og minutter - Ekstra

8.04. Tidsenheter
gjere overslag over og måle tid og samtale om resultata og vurdere om dei er 

rimelege 
8.04. Tidsenheter - Basis

8.04. Tidsenheter - Trene

8.04. Tidsenheter - Ekstra

8.05. Rutetabeller og tekstoppgaver
gjere overslag over og måle tid og samtale om resultata og vurdere om dei er 

rimelege 



8.05. Rutetabeller og tekstoppgaver - Basis

Modul 9: Måling lengde - kilometer, meter, centimeter og millimeter

9.01. Centimeter og millimeter
gjere overslag over og måle lengd og samtale om resultata og vurdere om dei 

er rimelege 
9.01. Centimeter og millimeter - Basis

9.01. Centimeter og millimeter - Trene

9.01. Centimeter og millimeter - Ekstra

9.02. Meter og centimeter
gjere overslag over og måle lengd og samtale om resultata og vurdere om dei 

er rimelege 
9.02. Meter og centimeter - Basis

9.02. Meter og centimeter - Trene

9.02. Meter og centimeter - Ekstra

9.03. Å regne med måleenheter
gjere overslag over og måle lengd og samtale om resultata og vurdere om dei 

er rimelege 
9.03. Å regne med måleenheter - Basis

9.03. Å regne med måleenheter - Trene

9.03. Å regne med måleenheter - Ekstra

9.04. Kilometer og meter
gjere overslag over og måle lengd og samtale om resultata og vurdere om dei 

er rimelege 
9.04. Kilometer og meter - Basis

9.04. Kilometer og meter - Trene

9.04. Kilometer og meter - Ekstra

9.05. Valg av måleenhet
gjere overslag over og måle lengd og samtale om resultata og vurdere om dei 

er rimelege 
9.05. Valg av måleenhet - Basis

9.05. Valg av måleenhet - Trene

9.05. Valg av måleenhet - Ekstra

Modul 10: Måling  vekt - kilogram og gram

10.01. Kilogram og gram
gjere overslag over og måle masse  og samtale om resultata og vurdere om dei 

er rimelege 
10.01. Kilogram og gram - Basis

10.01. Kilogram og gram - Trene

10.01. Kilogram og gram - Ekstra

10.02. Estimering og praktisk bruk
gjere overslag over og måle masse  og samtale om resultata og vurdere om dei 

er rimelege 
10.02. Estimering og praktisk bruk - Basis

10.02. Estimering og praktisk bruk - Trene

10.02. Estimering og praktisk bruk - Ekstra

Modul 11: Måling - volum

11.01. Liter og desiliter
gjere overslag over og måle volum og samtale om resultata og vurdere om dei 

er rimelege 
11.01. Liter og desiliter - Basis

11.01. Liter og desiliter - Trene

11.01. Liter og desiliter - Ekstra

11.02. Bruk av måleenheter
gjere overslag over og måle volum og samtale om resultata og vurdere om dei 

er rimelege 
11.02. Bruk av måleenheter - Basis

11.02. Bruk av måleenheter - Trene



11.02. Bruk av måleenheter - Ekstra

Modul 12: Geometri,  linjer og vinkler, omkrets og symmetr

12.01. Romfigurer kjenne att, beskrive trekk ved og sortere kuler, sylindrar og polyeder

12.01. Romfigurer - Basis

12.01. Romfigurer - Trene

12.01. Romfigurer - Ekstra

12.02. Linjer og vinkler
beskrive geometriske figurar og modellar i praktiske samanhengar, medrekna 

teknologi og design 
12.02. Linjer og vinkler - Basis

12.02. Linjer og vinkler - Trene

12.02. Linjer og vinkler - Ekstra

12.03. 2D-figurer kjenne att, beskrive trekk ved og sortere sirklar, mangekantar

12.03. 2D-figurer - Basis

12.03. 2D-figurer - Trene

12.03. 2D-figurer - Ekstra

12.04. Omkrets av polygoner kjenne att, beskrive trekk ved og sortere sirklar, mangekantar

12.04. Omkrets av polygoner - Basis

12.04. Omkrets av polygoner - Trene

12.04. Omkrets av polygoner - Ekstra

12.05. Symmetri
kjenne att spegelsymmetri og parallellforskyving i konkrete situasjonar

12.05. Symmetri - Basis

12.05. Symmetri - Trene

12.05. Symmetri - Ekstra



Modul 13: Mønster

13.01. Mønster utforske geometriske mønster

13.01. Mønster - Basis

13.01. Mønster - Trene

13.01. Mønster - Ekstra

Modul 14: Statistikk

14.01. Tekstoppgaver med søylediagram - Basis
samle data på formålstenlege måtar med teljestrekar, tabellar og 

søylediagram, med og utan digitale verktøy
Modul 15: Mattenøtter

15.01. Mattenøtter: addisjon,  subtraksjon, multiplikasjon og divisjon finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, 

15.02. Mattenøtter: mengder finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, 

15.03. Mattenøtter: symbolregning
bruke matematiske symbol for å uttrykkje matematiske samanhengar i 

oppgåveløysing
Modul 16: Arbeidsark

16.01. Arbeidsark: tallene 0–9999,  tallinjen og tallfølger uttrykkje talstorleikar på varierte måtar

16.02. Arbeidsark: brøk uttrykkje talstorleikar på varierte måtar

16.03. Arbeidsark: desimaltall uttrykkje talstorleikar på varierte måtar

16.04. Arbeidsark: addisjon, subtraksjo,  multiplikasjon og divisjon
bruke ulike reknemetoder for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal på 

papiret

16.05. Arbeidsark: symbolregning
bruke matematiske symbol for å uttrykkje matematiske samanhengar i 

oppgåveløysing

16.06. Arbeidsark: klokke og tid
gjere overslag over og måle tid og samtale om resultata og vurdere om dei er 

rimeleg 

16.07. Arbeidsark: måling
gjere overslag over og måle lengd og samtale om resultata og vurdere om dei 

er rimelege 

16.08. Arbeidsark: geometri

utforske og beskrive geometriske figurar og modellar i praktiske samanhengar, 

medrekna teknologi og design 

16.09. Arbeidsark: statistikk
notere og illustrere data på formålstenlege måtar med teljestrekar, tabellar og 

søylediagram, med og utan digitale verktøy


