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Fag:  Matematikk     Skoleår: 2018 - 19    Trinn: 10. trinn 
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Tema  Kompetansemål Læringsmål 
Lærestoff/ 

Arbeidsmåter/organisering 

Innlevering/ 
prøver/ 
vurdering 

 
34-
42 

 
PERSONLIG 
ØKONOMI 

 

• 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 

  
  
 

 

 
Lønn, budsjett og 
regnskap  
• regne ut lønn og skatt  
• sette opp oversiktlige 

budsjett ved bruk av 
regneark  

• sette opp oversiktlige 
regnskap ved bruk av 
regneark  

• forklare beregninger og 
presentere budsjett og 
regnskap  

• regne med 
merverdiavgift  

 
Lån og sparing  
• regne ut renter av 

innskudd  
• regne ut antall 

rentedager  
• regne med rentesrente  
• gjøre beregninger som 

gjelder forbruk  
• gjøre beregninger som 

gjelder bruk av 
kredittkort 

• forstå forskjellen mellom 
ulike typer lån  

• gjøre beregninger for 
serielån  
 

Verdiendring  

• regne ut gjentatt 

prosentvis økning og 
prosentvis minking 
 

 
 
 Felles gjennomgang og arbeid med 

differensierte oppgaver. 
 

 Samtaler med fokus på bevisstgjøring av 
elevens læringsstrategier, samt mulighet til 
å lære av hverandre. Ulike 
læringsstrategier. 7 
 

 Bruk av konkrete eksempler fra dagliglivet. 
 
 Visualisering av begreper i klasserommet. 

 
 Bruk av Excel; lagre maler  i  mappe. 

 
 Tavleundervisning med felles 

gjennomgang og arbeid med 
differensierte oppgaver alene 
eller sammen med andre.  
 

 Kameratveiledning med  
diskusjon der vi snakker 
matematikk – spesielt ved arbeid 
med geometriske steder.  

 
 

 
 
Lekser i form av 
repetisjonsoppgaver 
eller som forberedelse 
til nytt stoff (omvendt 
undervisning).   
 
 
Skriftlig prøve med 
vurdering 
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41 HØSTFERIE 

 
42-
48 

 
GEOMETRI OG 
DESIGN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 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 
dynamiske 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 tal og variablar i 
utforsking, eksperimentering og 
praktisk og teoretisk 
problemløysing og i prosjekt 
med teknologi og design. 

 Gjere overslag over og berekne 
lengd, omkrins, vinkel, areal, 
overflate, volum, tid, fart og 
massetettleik og bruke og 
endre målestokk,  

 
Trekantberegning: 
 Regne ut ukjente 

sidekanter i rettvinklede 
trekanter 

 Regne ut sidekanter i 
noen spesialtilfeller av 
trekanter 

 Begrunne formlikhet 
 Regne ut sidekanter på 

formlike figurer 
 
Kart og målestokk: 
 Finne målestokk som 

forholdet mellom 
avbildning og original 

 Bruke målestokk til å 
beregne avstander på 
kart 

 Lage og bruke 
arbeidstegninger 

 
Perspektivtegning: 
 Kjenne igjen og beskrive 

ulik bruk av perspektiv 
på bilder og tegninger 

 Tegne skisser med ett 
eller flere 
forsvinningspunkter 

 
Teknologi, kunst og 
arkitektur: 
 Lære noen byggetekniske 

prinsipper 
 Kjenne til viktige 

egenskaper ved trekanter  
 Forklare egenskapene til 

det gylne snitt 
 

 Tavleundervisning med felles gjennomgang 
og arbeid med differensierte oppgaver alene 
eller sammen med andre.  

 
 Konkrete eksempler fra hverdagen. 

 
 Bruk av uteklasserommet ved intro til 

Pythagoras setning (praktisk tilnærming 
ute) 

 
 Bruk av læringsfilmer der det er 

hensiktsmessig. 
 
 Diskusjon der vi snakker matematikk – 

spesielt ved arbeid med geometriske steder.  
 
 Bruk av GeoGebra som digitalt verktøy: 

o speiling, rotasjon, parallell 
forskyving, perspektivtegning  
 

 Bruke Kikora til mengdetrening og noe 
leksearbeid 
 

 Stasjonstrening der elevene løser 
eksamensoppgaver innenfor temaet. 

Førtesten gjøres som en 
introduksjon til 
tema/læringsmål. 
 
Lekser i form av 
repetisjonsoppgaver eller 
som forberedelse til nytt 

stoff (omvendt 
undervisning).   
 
Midttest og egenvurdering 
i oppstarten av øving til 
prøve.  
 
Skriftlig prøve med 
vurdering 
 
 
 
 

49 

 
 
 
REPETISJON 
 

Forberedelse til Terminprøve: 
Repetisjonsoppgaver tilpasset behovet for hver enkelt elev. 
Bruk av lærebok og Kikora for mengdetrening. 
Mulighet også for å jobbe med ”gamle” årsprøver i matematikk for å øve på prøveformen. 

 
Terminprøven vurderes 
med karater.  
Heldagsprøve 5. 
desember 
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 JULEFERIE 

 
2-7 

 
Algebra og 
likninger 

 
 Analysere samansette 

problemstillingar, identifisere 
faste og variable storleikar, 
kople samansette 
problemstillingar til kjende 

løysingsmetodar, gjennomføre 
berekningar og presentere 
resultata på ein formålstenleg 
måte. 

 Løyse likningar og ulikskapar av 
første grad og likningssystem 
med to ukjende og bruke dette 
til å løyse praktiske og 
teoretiske problem. 
 

 Behandle faktorisere og 
forenkle algebrauttrykk, knytte 
uttrykka til praktiske 
situasjonar, rekne med formlar, 
parantesar og brøkuttrykk og 
bruke kvadratsetningane. 

 
Lineære likninger og 
likningssett: 
 Løse lineære likningssett 

med innsettingsmetoden 
 Løse lineære likningssett 

med addisjonsmetoden 
 Løse lineære likningssett 

med grafisk metode 
 Sette opp og løse lineære 

likningssett knyttet til 
praktiske situasjoner. 

 Regne med formler. 
 
 
 
 
 
Bokstavregning: 
 Dividere brøker med 

hverandre 
 Regne med brøker der 

teller og nevner kan 
inneholde bokstaver 

 Faktorisere algebraiske 
uttrykk 

 Forkorte brøker med 
bokstavuttrykk 

 
 
Likninger løst ved 
faktorisering. 
Kvadratsetningene og 
ulikheter 
 Faktorisere 

andregradsuttrykk 
 Bruke kvadratsetningene 

begge veier. 
 Løse likninger av andre 

grad ved hjelp av 
faktorisering, 
kvadratsetningene, 
konjugatsetningen og 
nullpunksetningen 

 Løse ulikh.av første grad. 

 
 Tavleundervisning med felles gjennomgang 

og arbeid med differensierte oppgaver alene 
eller sammen med andre.  
 

 Diskusjon der vi snakker matematikk – 

spesielt ved arbeid med praktisk løsning av 
likninger. 

 
 Bruk av GeoGebra til å løse likninger med to 

ukjente og ved andre grad i praktiske 
oppgaver. 

 
 Bruke Kikora til mengdetrening og noe 

leksearbeid 
 
 Algebraspill  

 
 Ekstra: CAS-digital kalkulator i GeoGebra til 

løsning av likninger 

 
Førtesten gjøres som en 
introduksjon til 
tema/læringsmål. 
 
Lekser i form av 

repetisjonsoppgaver eller 
som forberedelse til nytt 
stoff (omvendt 
undervisning).   
 
Midttest og egenvurdering 
i oppstarten av øving til 
prøve.  
 
Skriftlig prøve med 
vurdering 
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8 Vinterferie 
 

9-
14 

 

 
Funksjoner 

 
 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. 

 
Kvadratiske funksjoner- 
andregradsfunksjoner 
 Gjenkjenne kvadratiske 

funksjoner 
 Skissere en parabel ut fra 

funksjonsuttrykket 
 Bestemme topp- eller 

bunnpunktet til en 
parabel 

 Finne likningen til en 
kvadratisk funksjon når 
du kjenner grafen 

 
Omvendt proporsjonalitet 
 Se sammenhengen 

mellom proporsjonale og 
omvendt proporsjonale 
størrelser 

 Uttrykke omvendt 
proporsjonalitet på ulike 
måter 

 Kontrollere om en 
sammenheng mellom to 

størrelser er omvendt 
proporsjonal 

 Finne grenseverdier for 
noen funksjoner  

 
 Diskusjon og praktisk tilnærming ved der vi 

snakker matematikk – spesielt ved arbeid 
med å gi eksempler på praktiske situasjoner 
som beskrives med funksjoner. 

 
 Bruk av GeoGebra til å løse likninger med to 

ukjente og ved andre grad i praktiske 
oppgaver. Visualisering i klasserommet. 

 
 Bruk av GeoGebra til å løse funksjoner. 
 
 Bruke Kikora til mengdetrening og noe 

leksearbeid 
 
 Analysere funksjoner i 

graftegningsprogrammet GeoGebra. 

 
«Førtesten» gjøres som en 
introduksjon til 
tema/læringsmål. 
 
Lekser i form av 
repetisjonsoppgaver eller 
som forberedelse til nytt 
stoff (omvendt 
undervisning).   
 
«Midttest» og 
egenvurdering i oppstarten 
av øving til prøve.  
 
Skriftlig prøve med 
vurdering 
 
 

13 Påskeferie 
 

15-
19 

 
Sannsynlighet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Finne og diskutere sannsyn 

gjennom eksperimentering, 
simulering og berekning i 
daglegdagse samanhengar og 
spel 

 
Fra erfaring til 

sannsynlighet 
 Finne sannsynligheter 

gjennom eksperimenter 
 Gjennomføre en enkel 

simulering 
 
Sammensatt 
sannsynlighet, flere 
hendelser 
 Beregne sannsynlighet 

for flere hendelser 
samtidig 

 Skille mellom trekning 

 
 Praktisk tilnærming til temaet med bruk av 

konkreter (kortstokk, klesplagg, terninger 
osv.) 
 

 Fagsamtale 
 

 Regner med differensierte oppgaver.  
 
 Bruk av Kikora til mengdetrening  
 
 Utfordringer «Tren tanken» 

 

 

 
Førtesten gjøres som en 

introduksjon til 
tema/læringsmål. 
 
Lekser i form av 
repetisjonsoppgaver eller 
som forberedelse til nytt 
stoff (omvendt 
undervisning).   
 
Vurdering i forbindelse 
med årsprøve  
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 med og uten 
tilbakelegging 

 Finne sannsynligheten for 
komplementære 
hendelser 

 Analysere ulike spill 

 

 
 

Årsprøve (hel dag) 
Dato? 

 
20-
23 

 
Øving skriftlig 
og muntlig 
eksamen 

 
Øvingsoppgaver til skriftlig eksamen 

 
Repetisjon 

 
Lærebok/Kikora/Eksamensoppgaver 

 
Ev. skriftlig eksamen 
Onsdag 16. mai 
 
Ev. muntlig eksamen 
Onsdag 5. juni 
 

 
 

Åsa Flatland  


