
LOKAL LÆREPLAN – SKEIENE UNGDOMSSKOLE – MATEMATIKK – 9.TRINN 
 
Det vil bli utarbeidet målark for hvert tema, disse sier noe om aktiviteter og vurdering. 
 
 
 

Tall og algebra 
Bruk av konkretiseringsmateriell, spill og konkurranser. Samtaler, oppgaveregning og diskusjon av ulike løsningsmetoder. 

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL: Eleven skal kunne VURDERING: Vurdere om eleven kan 

 sammenligne og regne om 
mellom hele tall, desimaltall, 
brøker, prosent, promille og tall 
på standardform, uttrykke slike 
tall på varierte måter og vurdere 
i hvilke situasjoner ulike 
representasjoner er 
hensiktsmessige 

Kunnskap 

 forklare begrepene hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og 
standardform 

Ferdighet 

 sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker, prosent, 
promille og tall på standardform 

 uttrykke slike tall på varierte måter 

 vurdere i hvilke situasjoner ulike representasjoner er hensiktsmessige 
 

 sammenligne og regne om mellom hele tall, 
desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på 
standardform 

 uttrykke slike tall på varierte måter 

 vurdere i hvilke situasjoner ulike 
representasjoner er hensiktsmessige 

 
 

 bruke faktorer, potenser, 
kvadratrøtter og primtall i 
beregninger 

 

Kunnskap 

 vite hva faktorisering er 

 vite hvordan en potens er bygd opp 

 vite hva kvadratrøtter og primtall er 
Ferdighet 

 bruke faktorer, potenser, kvadratrøtter og primtall i beregninger 
 

 bruke faktorer, potenser, kvadratrøtter og 
primtall i beregninger 

 utvikle, bruke og gjøre rede for 
ulike metoder i hoderegning, 
overslagsregning og skriftlig 
regning med de fire regneartene 

Kunnskap 

 de fire regneartene 

 vite hva overslag er 
Ferdighet 

 bruke ulike metoder for hoderegning 

 gjøre rede for ulike strategier i hoderegning 

 bruke ulike metoder i skriftlige oppgaver med de fire regneartene 
 

 utvikle, bruke og gjøre rede for ulike metoder i 
hoderegning med de fire regneartene 

 utvikle, bruke og gjøre rede for ulike metoder i 
overslagsregning med de fire regneartene 

 utvikle, bruke og gjøre rede for ulike metoder i 
skriftlig regning med de fire regneartene 
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Tall og algebra – fortsettelse  
KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL: Eleven skal kunne VURDERING: Vurdere om eleven kan 

 behandle, faktorisere og 
forenkle algebrauttrykk, knytte 
uttrykkene til praktiske 
situasjoner, regne med formler, 
parenteser og brøkuttrykk og 
bruke kvadratsetningene 

Kunnskap 

 vite hva variabler er 

 vite hva konstanter er 

 vite hva faktorisering er 
Ferdighet 

 regne med algebrauttrykk 

 faktorisere algebrauttrykk 

 forenkle algebrauttrykk 

 knytte algebrauttrykk til praktiske situasjoner 

 regne med formler, parenteser og brøkuttrykk 

 bruke kvadratsetningene 
 

 behandle algebrauttrykk 

 faktorisere algebrauttrykk 

 forenkle algebrauttrykk 

 knytte algebrauttrykkene til praktiske 
situasjoner 

 regne med formler, parenteser og brøkuttrykk 

 bruke kvadratsetningene 

 løse ligninger og ulikheter av 
første grad og ligningssystemer 
med to ukjente og bruke dette 
til å løse praktiske og teoretiske 
problemer 

Kunnskap 

 vite forskjellen på ligninger og ulikheter 

 begrepet ukjent 
Ferdighet 

 løse ligninger 

 løse ulikheter 

 løse ligningssystemer med to ukjente 

 bruke ligninger og ulikheter for å løse praktiske og teoretiske problemer 
 

 løse ligninger og ulikheter av første grad  

 løse ligningssystemer med to ukjente  

 bruke ligninger og ulikheter for å løse praktiske 
og teoretiske problemer 

 gjøre beregninger om forbruk, 
bruk av kredittkort, inntekt, lån 
og sparing, sette opp budsjett 
og regnskap ved å bruke 
regneark og gjøre rede for 
beregninger og presentere 
resultatene 

 

Kunnskap 

 begrepene forbruk, kredittkort, inntekt, lån og sparing, budsjett, 
regnskap 

 ulike funksjoner i regneark (Excel) 
Ferdighet 

 gjøre beregninger om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing 

 sette opp budsjett og regnskap i regneark 

 gjøre beregninger og presentere resultatene 
 

 gjøre beregninger om forbruk, bruk av 
kredittkort, inntekt, lån og sparing 

 sette opp budsjett og regnskap ved å bruke 
regneark   

 gjøre rede for beregninger med budsjett og 
regnskap og presentere resultatene 

 
  



LOKAL LÆREPLAN – SKEIENE UNGDOMSSKOLE – MATEMATIKK – 9.TRINN 
Tall og algebra – fortsettelse  
KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL: Eleven skal kunne VURDERING: Vurdere om eleven kan 

 analysere sammensatte 
problemstillinger, identifisere 
faste og variable størrelser, 
kople sammensatte 
problemstillinger til kjente 
løsningsmetoder, gjennomføre 
beregninger og presentere 
resultatene på en 
hensiktsmessig måte 

Kunnskap 

 begrepene faste og variable størrelser 

 sammensatte problemstillinger  

 ulike løsningsmetoder 
Ferdighet 

 analysere sammensatte problemstillinger 

 identifisere faste og variable størrelser 

 kople sammensatte problemstillinger til kjente løsningsmetoder  

 gjennomføre beregninger og presentere resultatene 
 

 analysere sammensatte problemstillinger 

 identifisere faste og variable størrelser,  

 kople sammensatte problemstillinger til kjente 
løsningsmetoder 

 gjennomføre beregninger og presentere 
resultatene på en hensiktsmessig måte 

 bruke tall og variabler i 
utforskning, eksperimentering 
og praktisk og teoretisk 
problemløsning og i prosjekter 
med teknologi og design 

Kunnskap 

 begrepene tall og variabler 

 teoretisk og praktisk problemløsning 
Ferdighet 

 bruke tall og variabler i utforskning 

 bruke tall og variabler i eksperimenter med praktisk og teoretisk 
problemløsning 

 bruke tall og variabler i prosjekter med teknologi og design 
 

 

 bruke tall og variabler i utforskning 

 bruke tall og variabler i eksperimenter med 
praktisk og teoretisk problemløsning 

 bruke tall og variabler i prosjekter med 
teknologi og design 
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Geometri  
Bruk av tegning, konstruksjon, digitale programmer, spill, konkretiseringsmateriell, konkurranser. 

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL: Eleven skal kunne VURDERING: Vurdere om eleven kan 

 undersøke og beskrive 
egenskaper ved to- og 
tredimensjonale figurer og 
bruke egenskapene i forbindelse 
med konstruksjoner og 
beregninger 

Kunnskap 

 navnet på to- og tredimensjonale figurer 

 egenskaper til to- og tredimensjonale figurer 
Ferdighet 

 undersøke to- og tredimensjonale figurer og beskrive egenskapene deres 

 bruke figurenes egenskaper til å konstruere todimensjonale figurer  

 bruke figurenes egenskaper i beregninger 
 

 undersøke to- og tredimensjonale figurer 

 beskrive egenskaper til to- og tredimensjonale 
figurer 

 bruke figurenes egenskaper til å konstruere 
todimensjonale figurer  

 bruke figurenes egenskaper i beregninger 

 utføre, beskrive og begrunne 
geometriske konstruksjoner 
med passer og linjal og 
dynamisk geometriprogram 

Kunnskap 

 begrepene geometriske konstruksjoner 

 bruke passer 

 ha kjennskap til dynamiske geometriprogram 
Ferdighet 

 utføre geometriske konstruksjoner med passer og linjal og dynamisk 
geometriprogram 

 beskrive geometriske konstruksjoner med passer og linjal og dynamisk 
geometriprogram 

 begrunne geometriske konstruksjoner med passer og linjal og dynamisk 
geometriprogram 
 

 utføre geometriske konstruksjoner med passer 
og linjal og dynamisk geometriprogram 

 beskrive geometriske konstruksjoner med 
passer og linjal og dynamisk geometriprogram 

 begrunne geometriske konstruksjoner med 
passer og linjal og dynamisk geometriprogram 

 bruke og begrunne bruken av 
formlikhet og Pytagoras’ setning 
i beregning av ukjente størrelser 

Kunnskap 

 begrepet formlikhet 

 Pytagoras’ setning 
Ferdighet 

 bruke formlikhet 

 bruke Pytagoras’ setning 

 begrunne formlikhet 

 begrunne Pytagoras’ setning 
 

 bruke og begrunne formlikhet 

 bruke og begrunne Pytagoras’ setning 
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Geometri – fortsettelse  
KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL: Eleven skal kunne VURDERING: Vurdere om eleven kan 

 bruke koordinater til å avbilde 
figurer og utforske egenskaper 
ved geometriske former, med 
og uten digitale verktøy 

Kunnskap 

 hva koordinater er 

 vite hva avbildning er 

 egenskaper ved geometriske former 
Ferdighet 

 bruke koordinater til å avbilde figurer 

 bruke koordinater til å utforske egenskaper ved geometriske former 

 bruke koordinater til å avbilde figurer og utforske egenskaper ved 
geometriske former, med og uten digitale verktøy 
 

 bruke koordinater til å avbilde figurer 

 bruke koordinater til å utforske egenskaper ved 
geometriske former 

 bruke koordinater til å avbilde figurer og 
utforske egenskaper ved geometriske former, 
med og uten digitale verktøy 

 utforske, eksperimentere med 
og formulere logiske 
resonnementer ved hjelp av 
geometriske ideer, og gjøre rede 
for geometriske forhold som er 
av særlig betydning i teknologi, 
kunst og arkitektur 

Kunnskap 

 begrepene symmetri, rotasjon, speiling, parallellforskyvning 
Ferdighet 

 utforske geometriske ideer som er av særlig betydning i teknologi, kunst 
og arkitektur 

 eksperimentere med geometriske forhold som er av særlig betydning i 
teknologi, kunst og arkitektur  

 formulere logiske resonnementer ved hjelp av geometriske ideer som er 
av særlig betydning i teknologi, kunst og arkitektur  

 gjøre rede for geometriske ideer som er av særlig betydning i teknologi, 
kunst og arkitektur 
 

 utforske geometriske ideer som er av særlig 
betydning i teknologi, kunst og arkitektur 

 eksperimentere med geometriske forhold som 
er av særlig betydning i teknologi, kunst og 
arkitektur  

 formulere logiske resonnementer ved hjelp av 
geometriske ideer som er av særlig betydning i 
teknologi, kunst og arkitektur  

 gjøre rede for geometriske ideer som er av 
særlig betydning i teknologi, kunst og 
arkitektur 
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Måling 
Bruk av praktiske aktiviteter og ulike måleredskaper både ute og inne. 

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL: Eleven skal kunne VURDERING: Vurdere om eleven kan 

 gjøre overslag over og beregne 
lengde, omkrets, vinkel, areal, 
overflate, volum, tid, fart og 
massetetthet, og bruke og 
endre målestokk 

Kunnskap 

 vite hva overslag er 

 begrepene lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og 
målestokk 

Ferdighet 

 gjøre overslag over lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum, tid 
og fart. 

 bruke og endre målestokk 

 beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og 
massetetthet 
 

 gjøre overslag 

 bruke og endre målestokk 

 beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, 
overflate, volum, tid, fart og massetetthet 

 

 velge passende måleenheter, 
forklare sammenhenger og 
regne om mellom ulike 
måleenheter, bruke og vurdere 
måleinstrumenter og 
målemetoder i praktisk måling 
og drøfte presisjon og 
måleusikkerhet 

Kunnskap 

 navn på ulike måleenheter 
Ferdighet 

 velge passende måleenheter  

 forklare sammenhenger og regne om mellom ulike måleenheter 

 bruke måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling 

 vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling  

 drøfte presisjon og måleusikkerhet 
 

 velge passende måleenheter  

 forklare sammenhenger og regne om mellom 
ulike måleenheter 

 Bruke måleinstrumenter og målemetoder i 
praktisk måling 

  vurdere måleinstrumenter og målemetoder i 
praktisk måling   

 drøfte presisjon og måleusikkerhet 

 gjøre rede for tallet π og bruke 
det i beregninger av omkrets, 
areal og volum 

Kunnskap 

 vite hva π er 
Ferdighet 

 gjøre rede for tallet π og bruke det i beregninger av omkrets, areal og 
volum 
 

 gjøre rede for tallet π. 

 bruke tallet π i beregninger av omkrets, areal 
og volum 
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Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk  
Gjennomføre undersøkelser, presentere og tolke disse. Følge med i medier for å se hvordan statistikk blir brukt. Bruk av konkretiseringsmateriell og simuleringer ved hjelp 
av digitale hjelpemidler. 

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL: Eleven skal kunne VURDERING: Vurdere om eleven kan 

 ordne og gruppere data, finne 
og drøfte median, typetall, 
gjennomsnitt og 
variasjonsbredde, presentere 
data, med og uten digitale 
verktøy, og drøfte ulike 
dataframstillinger og hvilket 
inntrykk de kan gi 
 

Kunnskap 

 begrepene data, median, typetall, gjennomsnitt og variasjonsbredde 
Ferdighet 

 ordne og gruppere data 

 finne og drøfte median, typetall, gjennomsnitt og variasjonsbredde 

 presentere data, med og uten digitale verktøy 

 drøfte ulike datafremstillinger og hvilket inntrykk de kan gi 

 ordne og gruppere data 

 finne og drøfte median, typetall, gjennomsnitt 
og variasjonsbredde 

 presentere data, med og uten digitale verktøy 

 drøfte ulike datafremstillinger og hvilket 
inntrykk de kan gi 

 finne og diskutere sannsynlighet 
gjennom eksperimentering, 
simulering og beregning i 
dagligdagse sammenhenger og 
spill 

Kunnskap 

 begrepene sannsynlighet, eksperimentering, simulering 
Ferdighet 

 finne og diskutere sannsynlighet 

 eksperimentere, simulere og beregne sannsynlighet 
 

 finne og diskutere sannsynlighet gjennom 
eksperimentering, simulering og beregning i 
dagligdagse sammenhenger og spill 

 beskrive utfallsrom og uttrykke 
sannsynlighet som brøk, prosent 
og desimaltall 

Kunnskap 

 begrepene utfallsrom, sannsynlighet som brøk, prosent og promille 
Ferdighet 

 beskrive utfallsrom og uttrykke sannsynlighet som brøk, prosent og 
desimaltall 
 

 beskrive utfallsrom og uttrykke sannsynlighet 
som brøk, prosent og desimaltall 

 drøfte og løse enkle 
kombinatoriske problemer 

Kunnskap 

 begrepet kombinatoriske problemer 
Ferdighet 

 drøfte og løse enkle kombinatoriske problemer 
 

 drøfte og løse enkle kombinatoriske problemer 
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Funksjoner 
Bruk av digitale hjelpemidler og praktiske aktiviteter. Se etter sammenhenger i forhold til hverdagen vår. 

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL: Eleven skal kunne VURDERING: Vurdere om eleven kan 

 lage funksjoner som beskriver 
numeriske sammenhenger og 
praktiske situasjoner, med og 
uten digitale verktøy, beskrive 
og tolke dem og oversette 
mellom ulike representasjoner 
av funksjoner, som grafer, 
tabeller, formler og tekster 

Kunnskap 

 vite hva numeriske sammenhenger er 

 vite hva en funksjon, graf, tabell og formel er 
Ferdighet 

 lage funksjoner som beskriver numeriske sammenhenger og praktiske 
situasjoner, med og uten digitale verktøy 

 beskrive numeriske sammenhenger og praktiske situasjoner, både med 
og uten digitale verktøy 

 beskrive og tolke funksjoner, grafer, tabeller, formler og tekster 
 

 lage funksjoner som beskriver numeriske 
sammenhenger og praktiske situasjoner, med 
og uten digitale verktøy 

 beskrive og tolke fremstillingene 

 tolke fremstillingene 

 oversette mellom ulike representasjoner av 
funksjoner, som grafer, tabeller, formler og 
tekster 

 
 
 


