
Lokal læreplan i matematikk 
for 4. – 6. trinn på Steinerskolen i Ås 

Med utgangspunkt i sammenslått klasse. 
 

Det er satt av to hovedfagsperioder i faget i tillegg til 2 fagtimer pr uke.  Da står det 2 hovedlærere i klassen som tar for seg nivådelingen på undervisningen, mens 
eventuelle assistentene skal hjelpe de med IOP eller andre som har behov for det. Det vil bli arbeidet mye med generell tallforståelse, brøk, mål og 
geometri.  Gruppen skal ha gamle mål, men det må øves mye i å regne med omgjøringer av måleenheter innenfor samme kategori i standardiserte mål.  Brøken er 
et gjentagende tema og kan jobbes med på mange måter.  For de som skal starte med brøkregning i år er det viktig at de 4 regneartene er langt fremme i 
bevisstheten og at tallforståelsen er tilstede både i det praktiske og det begrepsmessige.  Overgangen mellom konkret og abstrakt tenkning er vanskelig for noen 
og må jobbes med over tid og i øvingsoppgaver.  Kompetansemålene for faget skal deles på tre år og det blir en evaluering i slutten av året i forhold til hva vi tar 
med oss inn i de to påfølgende årene for gruppa. Det som blir det første målet er at den yngste gruppa får nok grunnlag til å følge temaene på deres nivå.  Den 
eldste gruppen skal ha nok grunnlag til å gå videre før de forlater denne puljen og elevene skal få nok tid til å bearbeide stoffet. 

Denne årsplanen kan derfor justeres underveis, noe som vil bli synlig i ukeplanene. 
4. og 6. klasse: Kartleggingsprøver før høstferien. 5. klasse:  Nasjonale prøver før høstferien 

Innhold i undervisningen Elevaktiviteter Læringsmål 
Tallforståelse og algebra 
Dette er grunnleggende tallkunnskap og 
store temaer og vil derfor bli jobbet med 
gjennom flere økter i løpet av året. 
  
Tekstoppgaver 
Regne- og målingsdivisjon 
Regneøvelser i å se sammenhengen 
mellom regneartene 
  
Mattenøtter. Bruke matematikk slik at 
tankens kraft kan bli øvet. 
 
Fortellerstoff. 
 

Hovedfagsperioden: 
Hovedfagsperiodene er forbeholdt frihåndsgeometri og 
brøk.  
Rytmisk del med leker og øvelser relatert til det musiske 
og fysiske arbeidet med gangetabeller, hoderegning, 
overslag etc. 
Arbeidsstund med oppgaver relatert til tematikken. 
Oppgaver i arbeidsbøker. 
Gruppearbeid på tvers av klassetrinn. 
Tavleundervisning. 
Lekser for mengdetrening. 
Formtegning. 
Tegning og leker hvor geometriske former 
inngår.  F.eks.  balleker, trådleker osv. De får 
eksperimentere med gradskiven og regne vinkelstørrelser  

Mange av kompetansemålene er repeterende for alle 
tre årene med stigende vanskelighetsgrad tilpasset 
elevenes nivå. Dette blir synliggjort i ukeplaner. 

• Repetere gange- og deletabeller. 

• Hoderegning og overslag, før nøyaktig utregning. 

• Oppstilte regnestykker med alle 4 regnearter opp til 
1.000.000. 

• Fra tekstoppgaver til oppstilt regnestykke. 

• Forstå forskjellen mellom målings- og delingsdivisjon. 

• Identifisere og beskrive partall, oddetall, primtall, 
kvadrattall, fattige og rike tall.  

• Språket i matematikken. 

 

Formtegning og Geometri 
Nivådelt arbeid 
Arbeide med grunnformer. Navngi 
polygoner og vinkler. Synliggjøre i 
formtegning og praktisk arbeid. 
Vinkelsummen i en trekant. 

Tegning og leker hvor geometriske former 
inngår.  F.eks.  balleker, trådleker osv. De får 
eksperimentere med gradskiven og regne vinkelstørrelser  
Frihåndtegning av polygoner 

 

• Horisontale og vertikale speilvendinger og symmetrier  
• Grunnleggende geometriske former 
• Fletteformer  
• Korssymmetri og forvandling av former  
• Grunnleggende geometriske former 
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Trekant- og kvadrattall 
Pytagoras og PI  

Tall og tallforståelse 
Brøk og mål 
Nivådelt undervisning 
Deling av tall, synliggjøre sammenhengen 
med multiplikasjon og divisjon ved hjelp av 
faktorisering. 
Innføring av brøk. 
Divisjon og multiplikasjon 
Av brøk. 
Tekstoppgaver 
4. klasse 
Vekt og mål  fra gamle kroppsmål til 
standard mål 
5. og 6. klasse 
Mengde- og arealbrøk  
Det arbeides med tallinjer og går over til 
desimalbrøk 

Praktisk, lekende og taktil tilnærming for nybegynnerne 
ved at de lager sine egne brøkformer både, sirkulære og 
kvadratiske inndelinger. 
Tegne og skrive i bøker. 
Øve regnestykker med brøk. 
MAT OG HELSE: 
Bake og dele med brøker 
MUSIKK: 
Takt og rytme som kan relateres til noteverdier. 
 
Vi veier opp forskjellige ting og sammenligner dagens 
vekt med gamle mål. 
Vi veier og måler på egen kropp. 
Vi baker og deler opp eller fordobler oppskrifter og 
mål.  Vi arbeider med måleenheter. 
Formtegning. 

• Beskrive og ta i bruk faktorisering 

• Forklare sammenhenger mellom størrelser i 
brøkregning 

• Brøk, fra hel til del, del til hel, sammenligning av 
størrelser 

• Utvide og forkorte brøk, finne fellesnevner, addisjon 
og subtraksjon.  

• Brøktabeller 

• Begrepene ekte, uekte brøk og blandet tall 
synliggjøres. 

• Tallinjer med hele tall og brøk 

• Desimalbrøk 
Måling:  

• Lengdemål, vekt og hulmål – fra egne mål til 

standardiserte mål  

• Enkel statistikk i forbindelse med måling 

• Målings- og delingsdivisjon  

Tall og tallforståelse 
Funksjoner  
Dette arbeidet nivådeles. 
Vi jobber med klokka. 
Regner tid og avstand.  
Buss-/togtabeller med tidsforbruk. 
Gjennomsnitt 
Tidsforskjeller i verden. Jordas matematikk 

Vi lager tider og klokka med kroppen og i leker. 
Vi lager tabeller for tidsskjemaer 
Regner gjennomsnitt 
Samler data om tid og avstand i tabeller og grafer. 
HJEMSTEDSLÆRE: Særpreget i lokale forhold. Avstand til 
skolen. 
Tiden vi bruker når vi går, sykler eller kjører bil.  
GEOGRAFI OG KART: 
Avstandsmåling, tidsforskjeller, 
Turer i nærområdet - besøk på Follo museum 
Dette er temaer som tas sammen med lokalgeografien. 

• Regning med tabeller, grafer og gjennomsnittsverdier. 

• Regning med lengde, avstand og tid. 

• Regning med tidstabeller 


