
 

Balsfjord kommune – for framtida 

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

 

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 
Skoleåret: 2019-2020 
Faglærer: Magnus Dølvik Sørensen 

 
Emne/ 
tema 

Tidsbruk  Dette sier lokal læreplan 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

Læringsmål Arbeidsmåter 
• Lærestoff/ kilde 

• Lokal forankring  

• Ekskursjoner o.l. 

Vurderingsform 
 
 

Tall og 
tallforståelse 
 

August - 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  

 

Regne med de fire regneartene i  
- hele tall  
- desimaltall  
- negative tall  
- hoderegning  
- overslagsregning  

 

Gangeprøver 
Kartleggeren sine 
øvingsark  

 

Tall og 
tallforståelse 
 

August – 
september 

- 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  
- hele tall  
- desimaltall  
- negative tall  
- hoderegning  
- 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 

Faktor 9 Grunnbok 
Faktor 9 oppgavebok 
Faktor 9 sine 
nettressurser  
 
Digitale hjelpemidler 

Muntlig 
underveisvurderi
ng 
Kapittelprøve 



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 
• 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 

 
 
Algebra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

September – 
oktober 

- 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 
flyttebytteregelen, 
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  

Faktor 9 Grunnbok 
Faktor 9 oppgavebok 
Faktor 9 sine 
nettressurser  
 
Digitale hjelpemidler 

Muntlig 
underveisvurderi
ng 
Kapittelprøve 
 



• Multiplisere to parentesuttrykk  
• Regne ut verdien av et 
bokstavuttrykk  
• Addere, subtrahere, multiplisere og 
dividere brøker med tall og bokstaver 

Geometri November - 
desember 

- 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 
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 

• 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 
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, 30, 

Faktor 9 Grunnbok 
Faktor 9 oppgavebok 
Faktor 9 sine 
nettressurser  
 
Digitale hjelpemidler 

Muntlig 
underveisvurderi
ng 
Kapittelprøve 



ved hjelp av geometriske idear 
og gjere greie for geometriske 
forhold som har særleg mykje å 
seie i teknologi, kunst og 
arkitektur 

 

60 og 90 - setningen og formlikhet.  
• Finne symmetriakser  
• Speile, rotere og parallellforskyve 
figurer  
• Lage perspektivtegninger med et og 
flere forsvinningspunkter 

Repetisjon 
til tentamen 

Desember Øve til tentamen Øve til tentamen Øve til tentamen Øve til tentamen 

Statistikk og 
sannsynligh
et 

Januar – 
februar 

- Gjennomføre undersøkingar og 
bruke databasar til å søkje etter 
og analysere statistiske dato 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 

 
- Finne og diskutere sannsyn 

• 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 
• 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. 

Faktor 9 Grunnbok 
Faktor 9 oppgavebok 
Faktor 9 sine 
nettressurser  
 
Digitale hjelpemidler 

Muntlig 
underveisvurderi
ng 
Kapittelprøve 
Innlevering av 
digitale oppgaver 



gjennom eksperimentering, 
simulering og berekning i 
daglegdagse samanhengar og 
spel  

 
- Beskrive utfallsrom og uttrykkje 

sannsyn som brøk, prosent og 
desimaltal 

Måling og 
beregninger 

Mars – april 
 

- 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 
overflate av rette prismer, terninger og 
sylindere  
• Gjøre beregninger med volum av 
pyramider, kjeler og kuler  
• Gjøre beregninger med tetthet 

Faktor 9 Grunnbok 
Faktor 9 oppgavebok 
Faktor 9 sine 
nettressurser  
 
Digitale hjelpemidler 

Muntlig 
underveisvurderi
ng 
Kapittelprøve 



Funksjoner  April - mai - 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 Grunnbok 
Faktor 9 oppgavebok 
Faktor 9 sine 
nettressurser  
 
Digitale hjelpemidler 

Muntlig 
underveisvurderi
ng 
Kapittelprøve 

Økonomi Mai - juni - 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 ligningssystemer med to 
ukjente  
• Sette opp enkle budsjett og gjøre 
beregninger knyttet til privatøkonomi 
og forbruk  
• Regne med merverdiavgift 

Faktor 9 Grunnbok 
Faktor 9 oppgavebok 
Faktor 9 sine 
nettressurser  
 
Digitale hjelpemidler 

Muntlig 
underveisvurderi
ng 
Kapittelprøve 

 

Her er link til UDIR sine kjennetegn på måloppnåelse: https://www.udir.no/globalassets/upload/vurdering/kjennetegn/matematikk_kjennetegn_bm.pdf 
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