
 

1 

Sist redigert 06.08.2018 EHS 

 

Balsfjord kommune – for framtida 

Storsteinnes skole 
Mulighetenes skole – med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. 

 

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9.tr 
Skoleåret: 2018/2019 
Faglærer: Ellen H Skaaraas 

 
Emne/ 

tema 

Tidsbruk  

Uke 

Dette sier lokal læreplan 

Mål for opplæringen er at 

eleven skal kunne 

Læringsmål Arbeidsmåter 

Lærestoff/ kilde 

Lokal forankring  

Ekskursjoner o.l. 

Vurdering 

Kjennetegn 

på 

måloppnåelse 

Vurderings-

form 

 

 

 

 

Daglig-

dags  

mate-

matikk 

 

 

 

 

 

 

34-35 • Utvikle, bruke og gjere 

greie for ulike metodar i 

hovudrekning, 

overslagsrekning og 

skriftleg rekning med dei 

fire rekneartane 

• Gjere overslag over og 

berekne lengd, omkrins, 

vinkel, areal, overflate, 

volum, tid, fart og 

massetettleik og bruke og 

endre målestokk  

• Velje høvelege måleiningar, 

forklare samanhengar og 

rekne om mellom ulike 

måleiningar, bruke og 

vurdere måleinstrument og 

målemetodar i praktisk 

måling og drøfte presisjon 

og måleusikkerheit  

• Gjere greie for talet π og 

bruke det i berekningar av 

omkrins, areal og volum 

• Regne med de fire regneartene i 

o  hele tall 

o desimaltall  

o negative tall 

o  hoderegning  

o overslagsregning 

• Skriftlig regning tilknyttet de fire 

regneartene med og uten bruk av 

lommeregner 

• Regne med tid 

• Regne med prosent, finne 

prosentdelen og prosenten 

• Hoderegning med prosent 

• Velge passende måleredskap og 

måleenheter 

• Vurdere nøyaktighet og 

måleusikkerhet 

• Gjøre om mellom måleenheter for 

lengde, areal og volum 

• Gjøre rede for tallet pi 

• Regne ut omkrets areal og volum 

• Regne om mellom lengdeenheter og 

mellom arealenheter 

Utvalgte 

oppgaver 

knyttet til 

mattecampen på 

Gåre Gård. 

 

Bruke 

prosessark ved 

løsning av 

tekstoppgaver. 

 

Forberede NP 

regning vha 

tidligere gitte 

oppgaver: 

https://www.udi

r.no/eksamen-

og-

prover/prover/e

ksempeloppgave

r-tidligere-

nasjonale-

prover/ 

Se vedlagte 

vurderings-

kriterier  

Vurdering 

av oppgaver 

fra matte-

campen: 

Lav – 

middels – 

høy målopp-

nåelse. 

 

Målings-

oppgaver på 

overnattings-

tur 

 

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/
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 Annen digital 

side: 

http://www.regn

ehjelpen.no/ 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

 

 

 

 

 

Tall og 

tallfor-

ståelse 

 

 

 

 

 

 

 

36-41 • Samanlikne og rekne om 

mellom heile tal, desimaltal, 

brøkar, prosent, promille og 

tal på standardform, 

uttrykkje slike tal på 

varierte måtar og vurdere i 

kva for situasjonar ulike 

representasjonar er 

formålstenlege 

• Bruke faktorar, potensar, 

kvadratrøter og primtal i 

berekningar 

• Bruke tal og variablar i 

utforsking, 

eksperimentering og 

praktisk og teoretisk 

problemløysing og i prosjekt 

med teknologi og design 

 

• Regne med de fire regneartene i 

o  hele tall 

o desimaltall  

o negative tall 

o  hoderegning  

o overslagsregning 

• Bruke lommeregner og regneark 

• Kjenne partallene, oddetallene og 

primtallene 

• Hoderegning og overslagsregning i 

de fire regneartene 

• Utforske sammenhenger og finne 

mønster i tallrekker 

• Skriftlig regning med hele tall og 

desimaltall  

• Skriftlig regning tilknyttet de fire 

regneartene uten bruk av 

lommeregner 

• Faktorisere sammensatte tall 

• Regne med tid 

• Gjøre om mellom brøk, desimaltall 

og prosent 

• Regne med prosent, finne 

prosentdelen og prosenten 

• Hoderegning med prosent 

• Gjøre om mellom prosent og 

promille 

• Regne med promille 

• Skrive tall på forskjellige måter som 

for eksempel på standardform og 

med bokstaver som prefiks 

Faktor 9, kap 

1. 

 

Lærebokas 

nettsted: 

https://faktor.ca

ppelendamm.no

/lt/seksjon.html

?tid=1924395 

 

Alle tar førtesten 

fra Faktor 8 og 

sender til meg. 

 

Ulike aktiviteter 

fra læreboka 

 

 

Se vedlagte 

vurderings-

kriterier 

Kapittel-

prøve 

 

Muntlige 

samtaler og 

veiledning 

 

Viser 

forståelse 

ved ulike 

oppgaver 

individuelt 

og i gruppe. 

http://www.regnehjelpen.no/
http://www.regnehjelpen.no/
https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
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• Regne med tallforhold i ulike 

sammenhenger  

• Skrive tall på forskjellige måter: som 

standardform og med bokstaver som 

prefiks 

• Regne med potenser og 

potensuttrykk 

• Regne med formler 

• Regne med prosent og promille 

 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

 

 

Algebra 

 

 

 

43-48 • Løyse likningar og 

ulikskapar av første grad og 

likningssystem med to 

ukjende og bruke dette til å 

løyse praktiske og 

teoretiske problem 

 

 

 

• Løse likninger ved å bruke flytte- 

bytteregelen, multiplikasjonsregelen 

og divisjonsregelen 

• Løse større likninger ved å bruke 

flere av reglene i samme likning. 

• Løse likninger uten brøkledd 

• Løse likninger med ett eller flere 

brøkledd 

• Sette prøve på svaret i en likning 

• Løse andregradslikninger 

• Løse ulikheter 

• Bruke kreativitet og fantasi for å løse 

problemer 

• Bruke en likning for å løse problemer 

• Løse opp parenteser og regne 

sammen bokstavledd 

• Multiplisere med et parentesuttrykk 

• Multiplisere to parentesuttrykk 

• Regne ut verdien av et 

bokstavuttrykk 

• Addere, subtrahere, multiplisere og 

dividere brøker med tall og 

bokstaver 

Faktor 9, kap 

2. 

 

Lærebokas 

nettsted: 

https://faktor.ca

ppelendamm.no

/lt/seksjon.html

?tid=1924395 

 

 

Se vedlagte 

vurderings-

kriterier 

Kapittel-

prøve 

 

Muntlige 

samtaler og 

veiledning 

 

Viser 

forståelse 

ved ulike 

oppgaver 

individuelt 

og i gruppe. 

Evaluering av tema/ emne 

 

https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
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Økonomi 49-2 • Gjere berekningar om 

forbruk, bruk av kredittkort, 

inntekt, lån og sparing, 

setje opp budsjett og 

rekneskap ved å bruke 

rekneark og gjere greie for 

berekningar og presentere 

resultata 

 

 

 

 

• Regne med prosent, finne 

prosentdelen og prosenten 

• Hoderegning med prosent 

• Gjøre om mellom prosent og 

promille 

• Regne med promille 

• Regne med lønn, skatt og 

feriepenger 

• Regne ut renter for ett helt år og for 

deler av ett år 

• Regne med sparing, lån og 

kredittkjøp bl.a. ved å bruke 

regneark 

• Bruke internett til å finne bl.a. 

valutakurser, lånekalkulator og 

skattetabeller 

• Løse likningssystemer med to 

ukjente 

• Sette opp enkle budsjett og gjøre 

beregninger knyttet til 

privatøkonomi og forbruk 

• Regne med merverdiavgift 

 

Faktor 9, kap 

7. 

 

Lærebokas 

nettsted: 

https://faktor.ca

ppelendamm.no

/lt/seksjon.html

?tid=1924395 

 

Se vedlagte 

vurderings-

kriterier 

Prosjekt-

framlegg 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

Geometri 3-9 • Undersøkje og beskrive 

eigenskapar ved to- og 

tredimensjonale figurar og 

bruke eigenskapane i 

samband med 

konstruksjonar og 

berekningar 

• Utføre, beskrive og 

grunngje geometriske 

konstruksjonar med passar 

og linjal og dynamisk 

• Geometriske ord og uttrykk. 

• Vinkelsummen i en trekant. 

• Regne ut sider i en rettvinklet 

trekant 

• Vinkelsummen i trekanter og 

mangekanter 

• Regne om mellom lengdeenheter og 

mellom arealenheter 

• Regne ut areal og omkrets av 

mangekanter, også sammensatte. 

• Bruke målestokk på kart og 

Faktor 9, kap 

3. 

 

Lærebokas 

nettsted: 

https://faktor.ca

ppelendamm.no

/lt/seksjon.html

?tid=1924395 

 

Se vedlagte 

vurderings-

kriterier 

Kapittel-

prøve 

 

Muntlige 

samtaler og 

veiledning 

 

Viser 

forståelse 

ved ulike 

oppgaver 

https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
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geometriprogram. 

• Bruke og grunngje bruken 

av formlikskap og 

Pytagoras’ setning i 

berekning av ukjende 

storleikar. 

• Tolke og lage 

arbeidsteikningar og 

perspektivteikningar med 

fleire forsvinningspunkt, 

med og utan digitale 

verktøy. 

• Bruke koordinatar til å 

avbilde figurar og utforske 

eigenskapar ved 

geometriske former, med 

og utan digitale verktøy. 

• Utforske, eksperimentere 

med og formulere logiske 

resonnement ved hjelp av 

geometriske idear og gjere 

greie for geometriske 

forhold som har særleg 

mykje å seie i teknologi, 

kunst og arkitektur 

• Gjere greie for talet π og 

bruke det i berekningar av 

omkrins, areal og volum 

 

arbeidstegninger 

• Utføre kongruensavbildningene 

speililng, parallellforskyvning og 

rotasjon og bruke dette til å lage og 

analysere mønster 

• Forklare og regne med det gyldne 

snittet 

• Tegne og konstruere vinkler, 

normaler, paralleller, trekanter, 

firkanter og tangenten til en sirkel 

med passer og linjal ved å bruke 

dataprogrammer 

• Egenskapene til en rettvinklet, en 

likebeint og en likesidet trekant og 

bruke dem i konstruksjoner og 

beregninger 

• Regne ut sider i trekanter ved å 

bruke læresetningen til Pytagoras, 

30O, 60O og 90O - setningen og 

formlikhet. 

• Finne symmetriakser 

• Speile, rotere og parallellforskyve 

figurer 

• Lage perspektivtegninger med et og 

flere forsvinningspunkter 

individuelt 

og i gruppe. 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

Statistikk 

og 

sannsynli

ghet 

10-15 
• Gjennomføre undersøkingar 

og bruke databasar til å 

søkje etter og analysere 

statistiske data og vise 

kjeldekritikk 

• ordne, gruppere og presentere data, 

med og uten digitale verktøy 

• finne, beregne og drøfte ulike 

sentralmål 

• finne svar på problemer ved å lese 

av diagrammer 

Faktor 9, kap 

4. 

 

Lærebokas 

nettsted: 

https://faktor.ca

Se vedlagte 

vurderings-

kriterier 

Kapittel-

prøve 

 

Muntlige 

samtaler og 

veiledning 

https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
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• Ordne og gruppere data, 

finne og drøfte median, 

typetal, gjennomsnitt og 

variasjonsbreidd, presentere 

data, med og utan digitale 

verktøy, og drøfte ulike 

dataframstillingar og kva 

inntrykk dei kan gje 

• Finne og diskutere sannsyn 

gjennom eksperimentering, 

simulering og berekning i 

daglegdagse samanhengar 

og spel 

• Beskrive utfallsrom og 

uttrykkje sannsyn som 

brøk, prosent og desimaltal 

• gjennomføre undersøkelser 

• bruke ulike databaser til å søke etter 

data 

• analysere data og utvise kildekritikk 

• finne sannsynligheten ved en enkel 

hendelse, ved en serie hendelser og 

uttrykke den som brøk, desimaltall 

og prosent. 

 

ppelendamm.no

/lt/seksjon.html

?tid=1924395 

 

Excell 

 

Viser 

forståelse 

ved ulike 

oppgaver 

individuelt 

og i gruppe. 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

Måling og 

beregnin

ger 

16-19 • Gjere overslag over og 

berekne lengd, omkrins, 

vinkel, areal, overflate, 

volum, tid, fart og 

massetettleik og bruke og 

endre målestokk  

 

• Velje høvelege måleiningar, 

forklare samanhengar og 

rekne om mellom ulike 

måleiningar, bruke og 

vurdere måleinstrument og 

målemetodar i praktisk 

måling og drøfte presisjon 

og måleusikkerheit  

 

• Egenskaper til to- og 

tredimensjonale figurer 

• Velge passende måleredskap og 

måleenheter 

• Vurdere nøyaktighet og 

måleusikkerhet 

• Gjøre om mellom måleenheter for 

lengde, areal og volum 

• Regne ut omkrets areal og volum 

• Regne om mellom lengdeenheter og 

mellom arealenheter 

• Regne ut areal og omkrets av 

mangekanter, også sammensatte 

• Regne om mellom volumenhetene 

og mellom masseenhetene 

• Gjøre beregninger med volum og 

Faktor 9, kap 

5. 

 

Lærebokas 

nettsted: 

https://faktor.ca

ppelendamm.no

/lt/seksjon.html

?tid=1924395 

 

Se vedlagte 

vurderings-

kriterier 

Kapittel-

prøve 

 

Muntlige 

samtaler og 

veiledning 

 

Viser 

forståelse 

ved ulike 

oppgaver 

individuelt 

og i gruppe. 

https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
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overflate av rette prismer, terninger 

og sylindere 

• Gjøre beregninger med volum av 

pyramider, kjeler og kuler 

• Gjøre beregninger med tetthet 

 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

Funksjon

er 

19-24 
• Lage funksjonar som 

beskriv numeriske 

samanhengar og praktiske 

situasjonar, med og utan 

digitale verktøy, beskrive og 

tolke dei og omsetje mellom 

ulike representasjonar av 

funksjonar, som grafar, 

tabellar, formlar og tekstar 

• Identifisere og utnytte 

eigenskapane til 

proporsjonale, omvendt 

proporsjonale, lineære og 

kvadratiske funksjonar og 

gje døme på praktiske 

situasjonar som kan 

beskrivast med desse 

funksjonane 

• Avsette punkter i et koordinatsystem 

• Tegne en graf som viser 

sammenhengen mellom to størrelser 

• Tegne og tolke grafer 

• Lage en funksjon som viser 

sammenhengen mellom to størrelser 

og beskrive denne med tekst, i 

tabell, som graf og formel 

• Framstille funksjoner på papiret og 

digitalt 

• Tolke grafer og beskrive praktiske 

situasjoner 

 

Faktor 9, kap 

6. 

 

Lærebokas 

nettsted: 

https://faktor.ca

ppelendamm.no

/lt/seksjon.html

?tid=1924395 

 

Se vedlagte 

vurderings-

kriterier 

Kapittel-

prøve 

 

Muntlige 

samtaler og 

veiledning 

 

Viser 

forståelse 

ved ulike 

oppgaver 

individuelt 

og i gruppe. 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

 

I tillegg blir det terminprøver i ca uke 49 og uke 21. 

 

 

Kriterier for måloppnåelse 

https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924395
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LÆRINGSMÅL   LAV MIDDELS HØY 

TALL OG ALGEBRA    

• Samanlikne og rekne om mellom 

heile tal, desimaltal, brøkar, 

prosent, promille og tal på 

standardform, uttrykkje slike tal 

på varierte måtar og vurdere i kva 

for situasjonar ulike 

representasjonar er 

formålstenlege 

• Rekne med brøk, utføre divisjon 

av brøkar og forenkle 

brøkuttrykk 

Kan regne med enkel bruk av tall, 

desimaltall, brøker og prosent. 

Kan skrive tall på utvidet form 

Mestrer sammenhengen mellom 

tall, desimaltall, brøk og prosent og 

kan gjøre bruk av dette. Kan regne 

med promille, og kan til en viss 

grad skrive tall på standardform 

(normalform). 

Reflekterer rundt metodevalg, og 

bruker hensiktsmessige strategier for 

løsning av matematiske problemer. 

Kan regne med promille og  regne 

med tall på standardform. Kan 

reflektere og vurdere hensikten rundt 

bruk av standardform. (normalform). 

• Bruke faktorar, potensar, 

kvadratrøter og primtal i 

berekningar 

Kan i noen grad bruke og  forklare 

hva primtall og kvadratrot er. 

Kjenner til tall på potensform. 

 

Kan faktorisere og gjøre rede for 

primtall og bruke dette i ulike 

sammenhenger. Kan regne med 

potenser, og  gjøre bruk av 

kvadratrot i ulike sammenhenger. 

Kan gjøre nytte av faktorisering og 

primtall i ulike sammensatte 

beregninger. 

Mestrer bruk av kvadratrot i ulike 

sammenhenger. Behersker ulike 

regnearter med potensuttrykk. Kan 

bedømme hvor det er hensiktsmessig 

å bruke potensform 

• Utvikle, bruke og gjere greie for 

ulike metodar i hovudrekning, 

overslagsrekning og skriftleg 

rekning med dei fire rekneartane 

Klarer å benytte seg av noen 

metoder i hode og 

overslagsregning. Kan bruke de fire 

regneartene med enkle tall uten 

tekniske hjelpemidler. 

Kan hensiktsmessige strategier og 

metoder i hode- og 

overslagsregning. Kan bruke de fire 

regneartene uten tekniske 

hjelpemidler. 

Kan reflektere og analysere omkring 

hensiktsmessige strategier og metoder 

i hode- og overslagsregning. 

Behersker de fire regneartene med alle 

typer tall uten tekniske hjelpemidler. 

• Behandle, faktorisere og forenkle 

algebrauttrykk, knyte uttrykka til 

praktiske situasjonar, rekne med 

formlar, parentesar og 

brøkuttrykk og bruke 

kvadratsetningane 

Klarer å trekke sammen enkle 

algebrauttrykk. Kjenner til 

fortegnsreglene  

 

Mestrer  sammensatte uttrykk hvor 

det inngår multiplikasjon. Kan 

multiplisere og løse opp parenteser 

med ulike fortegn. 

Behersker svært godt kompliserte 

algebrauttrykk. Kan overføre 

talluttrykk til algebraiske uttrykk.. 

• Løyse likningar og ulikskapar av 

første grad og likningssystem 

Løser enkle likninger og ulikheter 

med få ledd. 

Løser sammensatte likninger med 

flere ledd hvor multiplikasjon, 

Kan løse kompliserte likninger. 

Bruker likninger til å løse ulike 
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med to ukjende og bruke dette til 

å løyse praktiske og teoretiske 

problem 

divisjon og brøk inngår i likningen. 

Kan løse enkle ulikheter og enkle 

likninger med to ukjente. 

problemløsningsoppgaver. Kan løse 

ulikheter og likninger med to ukjente 

grafisk og algebraisk. Kan 

reflektere/vurdere hvilken metode som 

er mest hensiktsmessig. 

• Gjere berekningar om forbruk, 

bruk av kredittkort, inntekt, lån 

og sparing, setje opp budsjett og 

rekneskap ved å bruke rekneark 

og gjere greie for berekningar og 

presentere resultata 

Gjøre rede for begrepene forbruk, 

kredittkort, lønn, skatt, skattekort, 

lån, forsikring, budsjett, regnskap, 

inntekter, sparing, utgifter og valuta 

Bruke enkle prosentberegninger til 

å finne hvor mye man betaler i skatt 

og forsikring 

Sette opp et enkelt budsjett og 

regnskap, også digitalt 

Utføre enkle valuta beregninger, 

 

Gjøre rede for begrepene, 

valutakurs, avdrag, termin, rente 

serielån og annuitetslån, bruttolønn, 

nettolønn, fagforeningskontingent, 

tabelltrekk, prosenttrekk og 

trekkgrunnlag 

Bruke prosentberegninger til å finne 

renter på ulike typer lån 

Regne ut nettolønn fra bruttolønn, 

når det er gitt hvilke fratrekk som 

skal gjøres 

Finne terminbeløp og totalt 

nedbetalt beløp på serielån 

Regne fra norske kroner til 

utenlandsk valuta 

Gjøre rede for begrepene 

forsikringspremie, avkortning, 

enhetskurs, gebyr 

Bruke prosentberegning til å finne ut 

hvor mye man har i banken etter et 

gitt antall år 

Regne ut renten for deler av et år 

Regne seg tilbake fra nettolønn til 

bruttolønn, når noe informasjon er gitt 

Beregne kostnader knyttet til bruk av 

kredittlån 

 

Finne valutakursen, samt gjøre ulike 

beregninger knyttet til valuta 

• Analysere samansette 

problemstillingar, identifisere 

faste og variable storleikar, kople 

samansette problemstillingar til 

kjende løysingsmetodar, 

gjennomføre berekningar og 

presentere resultata på ein 

formålstenleg måte 

Kan finne ut kva det spørres om i 

problemstillingen og løse deler av 

det. Gjennomfører enkle 

beregninger  

Kan analysere et problem og løse 

deler av det. Gjennomfører mer 

sammensatte beregninger. 

Presenterer resultat ukritisk 

Kan analysere et problem og vurdere 

hvilken metode som er mest 

hensiktsmessig for løsning av 

problemet. Regner ut og presenterer 

resultater kritisk og oversiktlig 

• Bruke tal og variablar i 

utforsking, eksperimentering og 

praktisk og teoretisk 

problemløysing og i prosjekt med 

teknologi og design 

Klarer å lage enkle diagrammer 

skriftlig og ved hjelp av digitale 

hjelpemidler. 

Kan lage diagrammer med formler 

skriftlig og ved hjelp av digitale 

hjelpemidler. Kan lese ulike 

diagrammer og hente ut 

hensiktsmessig informasjon. 

Kan framstille diagrammer skriftlig og 

ved hjelp av digitale hjelpemidler. 

Kan analysere og reflektere over 

diagrambruk. Velger hensiktsmessige 

diagrammer til å illustrere ulike 

sammenhenger. 

GEOMETRI LAV MIDDELS HØY 
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• Undersøkje og beskrive 

eigenskapar ved to- og 

tredimensjonale figurar og 

bruke eigenskapane i samband 

med konstruksjonar og 

berekningar 

 

Kan navngi og finne areal og 

omkrets av noen geometriske 

figurer.  

 

Beskrive og navngi noen 

tredimensjonale figurer. 

 

 

Kan navngi,  finne areal og omkrets 

av ulike geometriske figurer. 

 

Kan beskrive og navngi 

tredimensjonale figurer.  

 

Kan regne volum og overflate  av 

prisme, sylinder og terning. 

 

 

Kan finne areal og omkrets av  

geometriske figurer.  

 

Kan resonnere seg fram til hvordan 

man finner omkrets og areal av 

sammensatte figurer.  

 

Kan regne volum og overflate  av to- 

og tredimensjonale figurer. 

• Utføre, beskrive og grunngje 

geometriske konstruksjonar 

med passar og linjal og 

dynamisk geometriprogram 

 

Kan  konstruere vinkler på  60 og 

90. Kan konstruere en enkel 

normal.  

 

Kan tegne og foreta enkle 

konstruksjoner av trekanter.  

 

Konstruerte i sirkel med en gitt 

radius.  

 

Kjenne  til enkel konstruksjon i 

geogebra. 

Kan konstruere og halvere vinkler. 

 

Kan konstruere trekanter og enkelte 

mangekantede geometriske figurer.  

 

Kan konstruere parallelle linjer, 

midtnormal, nedfelle normal og 

oppreise normal.  

 

Kunne enkel konstruksjon i 

geogebra. 

 

Behersker godt konstruksjon og 

avbildninger av  mangekantede 

geometriske figurer og kan bruke dette 

i mer avanserte oppgaver. 

 

Bruke geogebra til konstruksjon. 

• Bruke og grunngje bruken av 

formlikskap og Pytagoras’ 

setning i berekning av ukjende 

storleikar 

 

 

Kjenner til Pytagoras læresetning.  

 

Kan navngi sidene i en rettvinklet 

trekant.  

 

Finner hypotenus i rettvinklet 

trekant ved regning når katetene 

kan måles eller er oppgitt. 

Kan forklare Pytagoras læresetning 

og bruke denne i utregning av sider 

og areal i geometriske figurer. 

 

Kjenner til formlikhet. 

Behersker godt Pytagoras læresetning 

og kan anvende denne til beregninger 

i ulike sammensatte geometriske 

figurer og figurerer med spesielle 

egenskaper. 

 

Kan utføre beregninger ved hjelp av 

formlikhet. 
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• Tolke og lage arbeidsteikningar 

og perspektivteikningar med 

fleire forsvinningspunkt, med 

og utan digitale verktøy 

 

 

 

Kan tolke enkle arbeidstegninger 

og tegne enkle perspektivtegninger. 

 

Finne forsvinningspunkt. 

 

 

 

Kan tolke arbeidstegninger, tegne 

perspektivtegninger, også digitalt, 

og forklare begrepet 

forsvinningspunkt. 

 

Finne forsvinningspunktet og 

horisontlinja til en 

perspektivtegning med to 

forsvinningspunkt. 

 

Analysere og finne 

forsvinningspunkter og horisontlinje i 

bilder. 

 

Tegne en perspektivtegning med flere 

forsvinningspunkt med ulike 

hjelpemidler, også digitalt 

• Bruke koordinatar til å avbilde 

figurar og utforske eigenskapar 

ved geometriske former, med 

og utan digitale verktøy 

 

 

Kan sette inn koordinater i et 

koordinatsystem og tegne figurer 

av disse. 

 

Parallellforskyve og speile enkle 

geometriske figurer i et 

koordinatsystem. 

  

 

Kan bruke koordinatsystemet til å 

framstille geometriske figurer, og 

kjenner til egenskaper ved disse.    

 

Speile og parallellforskyve ved 

hjelp av passer og linjal, også med 

digitale verktøy. 

Kan avbilde figurer i koordinatsystem. 

Kan tolke og gjøre rede for 

egenskapene til avbildingene. 

 

Speile, rotere og parallellforskyve ved 

hjelp av passer og linjal, også med 

digitale verktøy. 

 

 

• Utforske, eksperimentere med 

og formulere logiske 

resonnement ved hjelp av 

geometriske idear og gjere 

greie for geometriske forhold 

som har særleg mykje å seie i 

teknologi, kunst og arkitektur 

 

Kan gjenkjenne enkle sammensatte 

geometriske figurer som har 

betydning i teknologi, kunst og 

arkitektur. 

 

Finne symmetrilinjer på 

avbildninger 

Kan se sammenhenger mellom 

ulike geometriske figurer og 

gjenkjenne disse i teknologi, kunst 

og arkitektur. 

 

Kjenne igjen ulike 

kongruensavbildninger i kunst og 

arkitektur 

Kan utforske og eksperimentere med 

geometriske figurer, se sammenhenger 

mellom ulike figurer og formulere 

logiske resonnement.   

 

Kunne kjenne til bruken av det gylne 

snitt i kunst og arkitektur 

Måling LAV MIDDELS HØY 

• Gjere overslag over og berekne 

lengd, omkrins, vinkel, areal, 

overflate, volum, tid, fart og 

massetettleik og bruke og 

endre målestokk  

Kan regne areal og omkrets av 

enkle geometriske figurer. Kjenner 

til begrepene spiss, rett og stump 

vinkel.  

Kan inndeling av klokken. 

Kan regne areal, omkrets, overflate 

og volum av ulike geometriske 

figurer.  

 

Kan klassifisere vinkler. Kan bruke 

Kan regne areal, omkrets, overflate og 

volum av ulike sammensatte 

geometriske figurer. 

Kan klassifisere vinkler. 

Kan tolke, bruke og endre målestokk.  
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kart og målestokk til beregninger.  

 

Kan regne med tid. 

 

 

Kan bruke og bedømme 

hensiktsmessige benevninger. 

Kan gjøre beregninger og bruke 

riktige benevninger med massetetthet. 

 

 

 

• Velje høvelege måleiningar, 

forklare samanhengar og rekne 

om mellom ulike måleiningar, 

bruke og vurdere 

måleinstrument og 

målemetodar i praktisk måling 

og drøfte presisjon og 

måleusikkerheit  

 

 

Kan de mest vanlige måleenhetene 

for lengde, masse, areal, volum og 

tid. 

 

 

 

 

 

 

Kan bruke hensiktsmessige 

måleenheter til å  forklare 

sammenhenger og til utregning.  

 

Kan foreta enkle omgjøringer. 

 

 

 

 

 

Kan bruke hensiktsmessige 

måleenheter og målemetoder til å  

forklare sammenhenger.  

 

Kan foreta omgjøringer til nødvendige 

utregninger.  

 

Kan vurdere presisjon og usikkerhet 

ved målinger og utregninger. 

 

• Gjere greie for talet π og bruke 

det i berekningar av omkrins, 

areal og volum 

 

 

 

 

Kan identifisere tegnet og bruke det 

til utregning av areal og omkrets av 

en sirkel. 

Kan bruke tegnet i formler hvor  

inngår 

Behersker begrepet π og  kan bruke 

tegnet i ulike beregninger. 

STATISTIKK, 

SANNSYNLIGHET, 

KOMBINATORIKK 

LAV MIDDELS HØY 
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• Gjennomføre undersøkingar og 

bruke databasar til å søkje etter 

og analysere statistiske data og 

vise kjeldekritikk 

 

 

• Ordne og gruppere data, finne 

og drøfte median, typetal, 

gjennomsnitt og 

variasjonsbreidd, presentere 

data, med og utan digitale 

verktøy, og drøfte ulike 

dataframstillingar og kva 

inntrykk dei kan gje 

 

 

 

 

 

Kan lese enkle statistiske data.  

 

Kan samle inn og bearbeide data i 

en enkel frekvenstabell. 

 

 

 

Kan framstille data i enkle 

diagrammer som søyle-/ 

stolpediagram med og uten digitale 

hjelpemidler. 

 

Kan framstille sektordiagram 

digitalt. 

 

Kan finne gjennomsnitt,  median og 

typetall i enkelt tallmateiale. 

 

 

Kan hente ut nyttig informasjon av 

statistiske data.  

Kan samle inn og bearbeide data i 

en frekvenstabell, samt vurdere 

bruk av hensiktsmessig diagram. 

 

 

Kan framstille og tolke data i 

diagrammer som søyle-/stolpe-, 

histo- og sektordiagram med og 

uten digitale hjelpemidler. 

 

Behersker mål for sentraltendens og 

spredningsmål. 

 

 

 

Kan analysere og drøfte statististiske 

data. Kan vise kildekritikk. 

 

Kan samle inn og bearbeide data i en 

frekvenstabell med relativ frekvens 

oppgitt som brøk, desimaltall og 

prosent. 

 

Kan framstille data i stolpe-/søyle-, 

histo- og  sektordiagram med og uten 

digitale hjelpemidler med nødvendige 

titler og dataetiketter.  

 

Forklare hvordan vi kan framstille 

samme datagrunnlag på ulike måter, 

og hvilken betydning dette har når vi 

tolker dataene. 

 

Behersker mål for sentraltendens og 

spredningsmål og begrunn bruk av 

hensiktsmessige sentralmål. 
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• Finne og diskutere sannsyn 

gjennom eksperimentering, 

simulering og berekning i 

daglegdagse samanhengar og 

spel 

 

• Beskrive utfallsrom og 

uttrykkje sannsyn som brøk, 

prosent og desimaltal 

 

 

 

 

 

Kjenner til begrepet sannsynlighet. 

 

Kan eksperimentere og foreta enkle 

sannsynlighetsberegninger og 

oppgi det som brøk.  

 

 

 

Kan tenke sjanser og enkel prosent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan gjøre nytte av  

sannsynlighetsbegrepet. 

 

Kan tenke utfallsrom for noen  

hendelser.  

 

Kan bruke forsøk eller simulering 

til å samle inn data og beregne 

sannsynlighet. 

 

Kan finne sannsynlighet uttrykt i 

brøk, prosent og desimaltall.  

 

Kan finne sannsynligheter for flere 

hendelser. 

 

 

Forstår og kan forklare 

sannsynlighetsbegrepet.  

 

Kan beregne sannsynlighet og tenke 

utfallsrommet for flere hendelser/i 

sammensatte situasjoner, der 

hendelsene er avhengige av hverandre.  

 

Kan begrunne sannsynlighet knyttet 

opp til en praktisk situasjon. 

 

Behersker godt sannsynlighet uttrykt i 

brøk, prosent og desimaltall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Drøfte og løyse enkle 

kombinatoriske problem 

 

Kan finne noen enkle 

kombinatoriske sammensettinger. 

Kan finne antall mulige 

kombinasjoner i situasjoner med 

flere valg ved hjelp av tegning. 

 

Har forståelse for begrepet 

kombinatorikk og kan vise med 

eksempler ulike kombinasjoner ved 

hjelp av regning 

 

FUNKSJONER LAV MIDDELS HØY 

• Lage funksjonar som beskriv 

numeriske samanhengar og 

praktiske situasjonar, med og utan 

digitale verktøy, beskrive og tolke 

dei og omsetje mellom ulike 

 

Tegne et koordinatsystem og sette navn 

på x- og y-akse. 

 

Plotte oppgitte koordinater i et 

koordinatsystem og trekke linjer 

 

Lage verditabell ut fra en formel og 

tegne grafen til linære, proporsjonale og 

omvendt proporsjonale funksjoner i et 

koordinatsystem. 

 

 

Finne funksjonsuttrykket for et 

matematisk problem og framstille 

funksjonen i et koordinatsystem. 

 

Framstille og tolke proporsjonale, 
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representasjonar av funksjonar, 

som grafar, tabellar, formlar og 

tekstar 

• Identifisere og utnytte 

eigenskapane til proporsjonale, 

omvendt proporsjonale, lineære og 

kvadratiske funksjonar og gje 

døme på praktiske situasjonar som 

kan beskrivast med desse 

funksjonane 

 

mellom disse. 

 

Finne koordinatene til oppgitte punkter 

 

Framstille grafen til en lineær funksjon 

ut fra en verditabell 

 

Finne koordinater til skjæringspunktet 

mellom to grafer 

 

Kjenne igjen en linær funksjon 

 

Kan hente ut informasjon fra enkle 

grafer og tabeller. 

Finne stigningstall og konstantledd til 

en funksjon og et funksjonsuttrykk. 

 

Kan hente ut informasjon fra grafer og 

tabeller. 

 

Kunne framstille og beskrive 

proporsjonale, omvendt proporsjonale 

og enkle kvadratiske funksjoner.  

 

Kan omforme enkle tekstoppgaver til 

funksjonsuttrykk.   

 

omvendt proporsjonale, linære og 

kvadratiske funksjoner grafisk på papir og 

digitalt. 

 

Framstille flere grafer i et 

koordinatsystem. 

 

Kan reflektere og hente ut informasjon fra 

ulike grafer og funksjonsuttrykk.  

 

Kan benytte seg av de ulike 

funksjonsuttrykkene for å fremstille en 

praktisk situasjon digitalt og på papiret. 

 

 

Utvid tabell etter behov 
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