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TALL OG ALGEBRA 
Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter  

 
Samanlikne og rekne om 
mellom heile tal, desimaltal, 
brøkar, prosent, promille og 
tal på standardform, og 
uttrykkje slike tal på 
varierte måtar og vurdere i 
kva for situasjonar ulike 
representasjonar er 
hensiktsmessige 

 
Rekne med brøk, utføre 
divisjon av brøkar og 
forenkle brøkuttrykk 

Høy 

Behersker ulike metoder og bruke disse til å velge hensiktsmessige strategier for løsning av 
matematiske problemer. Behersker regning med tall på standardform (positive og negative 
eksponenter). Kan reflektere og vurdere hensikten rundt bruk av standardform. 
 

6 
 

Behersker brøk og kan bruke brøk i problemløsning. Kan finne prosentvis endring og bruke 
dette i problemløsning. Behersker tall på standardform – kan omgjøre tall til standardform, og 
omvendt.  
 

5 

Middels 

Kan utvide og forkorte brøker. Kan bruke de fire regneartene med brøk. Kan gjøre om fra blanda 
tall til uekte brøk, og omvendt. Kan se sammenhengen mellom tall, desimaltall, brøk og prosent 
og kan gjøre bruk av dette. Kan regne med promille, og kan skrive tall på standardform med 
positiv eksponent. 
 

4 
 

Kan de fire regneartene med enkle heltallsoppgaver uten kalkulator. Kan addere og subtrahere 
brøker med ulike nevnere. Kan multiplisere to brøker. Kan omgjøre enkle brøker til desimaltall 
og prosent, og motsatt. Kan regne med enkel prosent, for eksempel finne ny pris.  
 

3 

Grunnleggende 
Kan den lille gangetabellen. Kan omgjøre enkle brøker til prosent. Kan finne enkel prosent av et 
tall. 

2 
 

Kan addere og subtrahere hele tall, og brøker med like nevnere.  1 

Bruke faktorar, potensar, 
kvadratrøtter og primtal i 
berekningar 

Høy 

Behersker primtallsfaktorisering og kan anvende dette i problemløsning. 
Mestrer bruk av kvadratrot i ulike sammenhenger. Behersker de ulike regneartene med 
potensuttrykk og kan vurdere hvor det er hensiktsmessig å bruke potenser.   
 

6 
 

Behersker potenser, også med negative eksponenter. Benytter primtallfaktorisering der en ser 
nytten av dette. 
 

5 

Middels 

Kan primtallsfaktorisere og bruke dette i ulike sammenhenger. Kan regne med potenser i de fire 
regneartene og gjøre bruk av kvadratrot i ulike sammenhenger. 

4 
 

Kan faktorisere enkle tall og bruke dette til å finne fellesnevner. Kan se sammenhengen mellom 
kvadrat og kvadratrot og bruke dette til å finne enkle kvadratrøtter uten kalkulator. Kan addere 
og subtrahere potenser.  

3 

Grunnleggende 
Kan regne ut enkle potenser. Vet hva primtall er og kan finne kvadratroten av et tall med 
kalkulator.  

2 
 

Kjenner til tall på potensform. Kjenner til noen primtall.  1 
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Utvikle, bruke og gjere greie 
for ulike metodar i 
hovudrekning, 
overslagsrekning og 
skriftleg rekning med dei 
fire rekneartane 

Høy 

Kan reflektere og analysere omkring hensiktsmessige strategier og metoder i overslagsregning. 
Behersker de fire regneartene med alle typer tall uten tekniske hjelpemidler. 
 

6 
 

Behersker regning med overslag og ser nytten av overslagsregning. 
 

5 

Middels 

Kan regne med de fire regneartene. Kan ulike strategier og metoder i overslagsregning. Kan 
bruke overslag med de fire regneartene uten tekniske hjelpemidler. 
 

4 
 

Kan de fire regneartene med enkle heltallsoppgaver uten kalkulator. Kan gjøre overslag. 
 

3 

Grunnleggende 

Kan den lille gangetabellen. Kan gjøre enkle overslag i de fire regneartene med enkle tall uten 
tekniske hjelpemidler. 
 

2 

Kan gjøre enkle overslag med addisjon og subtraksjon. Kan addere og subtrahere enkle hele tall 
uten tekniske hjelpemidler. 
 

1 

Behandle, faktorisere og 
forenkle algebrauttrykk, 
knyte uttrykka til praktiske 
situasjoner, rekne med 
formlar, parentesar og 
brøkuttrykk og bruke 
kvadratsetningane 

Høy 

Behersker svært godt algebrauttrykk. Kan overføre talluttrykk til algebraiske uttrykk, og bruke 
konjugatsetningen.  
 

6 
 

Behersker algebrauttrykk også med brøk. Kan utlede formler og faktorisere algebrauttrykk, også 
ved hjelp av første og andre kvadratsetning. 
 

5 

Middels 

Kan regne med sammensatte uttrykk hvor det inngår multiplikasjon. Kan multiplisere og løse 
opp parenteser med ulike fortegn. Kan trekke sammen algebrauttrykk. Kan sette inn verdier i 
algebrauttrykk og regne ut. Kan utlede enkle formler. 
 
Kan gjenkjenne og utlede første og andre kvadratsetning.  
 

4 
 

Kan multiplisere et bokstavuttrykk inn i en parentes. 
 

3 

Grunnleggende 

Kan løse opp parenteser med fortegn og kan multiplisere et tall inn i en parentes. 
 

2 
 

Kan trekke sammen enkle bokstavuttrykk. 
 

1 
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Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter  

løyse likningar og ulikheter 
av første grad og  
likningssystem med to 
ukjende og bruke dette til å 
løse praktiske og teoretiske 
problemer 

Høy 

Bruker likninger til å løse kompliserte problemløsningsoppgaver. Kan løse ulikheter og likninger 
med to ukjente grafisk og algebraisk. Kan reflektere/vurdere hvilken metode som er mest 
hensiktsmessig. 

6 
 

Behersker ligninger med to ukjente. Kan løse ulikheter. Kan løse sammensatte likninger med 
flere ledd i teller. Bruker likninger til å løse ulike problemløsningsoppgaver. 

5 

Middels 

Løser sammensatte likninger med flere ledd med parentes hvor enkel multiplikasjon og divisjon 
inngår i likningen. Kan løse enkle problemløsningsoppgaver, enkle ulikheter og enkle oppstilte 
likninger med to ukjente, grafisk og algebraisk.  
 

4 
 

Kan løse enkle ligninger algebraisk hvor den ukjente opptrer på begge sider likhetstegnet og sette 
prøve på svaret.  

3 

Grunnleggende 
Løser enkle likninger med få ledd. 

2 
 

Kan løse problemer med logisk tenkning. 1 

Bruke tal og variablar i 
utforskning, 
eksperimentering, praktisk 
og teoretisk 
problemløysning og 
teoretisk problemløysning 
og i prosjekt med teknologi 
og design 
 
Analysere samansatte 
problemstillingar, 
identifisere faste og variable 
storleikar, koble samansatte 
problemstillingar til kjende 
løysningsmetodar, 
gjennomføre berekningar og 
presentare resultata på ein 
hensiktsmessig måte 
 

Høy 

Behersker problemløsningsoppgaver med ulike hjelpemidler, og kan presentere løsningen med 
et presist og matematisk språk. 

6 
 

Kan bruke tall og variabler til å løse problemløsningsoppgaver med ulike hjelpemidler, og kan 
presentere løsningen.  

5 

Middels 
Kan løse praktiske og teoretiske problemløsningsoppgaver med ulike hjelpemidler. 

4 
 

Kan ved føring løse enkle praktiske problemløsningsoppgaver.  3 

Grunnleggende 

Kan løse enkle praktiske problemløsningsoppgaver ved hjelp av prøving og eksperimentering. 
2 
 

Kan delvis løse enkle praktiske problemløsningsoppgaver ved prøving og feiling 1 
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Gjere berekninar om 
forbruk, bruk av kredittkort, 
inntekt, lån og sparing, setje 
opp budsjett og regnskap 
ved å bruke rekneark og 
gjere greie for berekningar 
og presentere resultata 

Høy  

Behersker ulike lån og kan vurdere fordeler og ulemper med disse lånene.  6 
Behersker merverdiavgift. Kan regne med renters renter/vekstfaktor. Kan forskjell på serie- og 
annuitetslån og foreta beregninger med disse. Kan finne valutakurser. Kan bruke regneark 
dynamisk til å gjøre ulike beregninger og presentere resultatene.  

5 

Middels  

Kan sette opp enkle budsjett. Kan finne skatt ut fra tabellkort. 
Kan regne med utenlandsk valuta. Kan gjøre beregninger ved bruk av kredittkort. Reflektere rundt 
bruken av kredittkort som betalingsmiddel. Kan sette opp enkle budsjett og regnskap med 
regneark.  

4 

Kan beregne renter og merverdiavgift. Vet forskjellen på brutto- og nettolønn. 
Kan regne fra euro, dollar og pund til norske kroner og omvendt. Kan sette opp et enkelt budsjett 
med inntekter/utgifter med regneark. Vite om konsekvenser ved bruk av kredittkort. 
 

3 

Grunnleggende  

Kan sette opp et enkelt budsjett med inntekter/utgifter og gjøre enkle sammenligninger. Kan 
regne fra euro, dollar og pund til norske kroner. 

2 

Kan finne inntekter og utgifter basert på eget forbruk. Vet hva lønn og skatt er. Kjenner til annen 
valuta. 

1 
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 GEOMETRI 
Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter  

Undersøk og beskrive, 
eigenskapar ved to- og 
tredimensjonale figurar og 
bruke eigenskapane i 
forbindelse med 
konstruksjonar og 
berekningar 

Høy 

Kan anvende kunnskap om geometriske figurer om problemløsning. Kan utlede generelle 
formeluttrykk for to- og tredimensjonale geometriske figurer.  

6 
 

Behersker areal og omkrets av sammensatte geometriske figurer. Kan resonnere seg fram til 
hvordan man finner omkrets og areal av disse figurene. Behersker volum og overflate av to- og 
tredimensjonale figurer. Behersker speiling ved konstruksjon også der punkt er innenfor 
figurene.  

5 

Middels 

Kan navngi, finne areal og omkrets av ulike geometriske figurer. Kan regne overflate av rette 
prismer og sylinder. Kan speile figurer ved konstruksjon. Kan rotere figurer.  
 

4 
 

Kan finne areal og omkrets av en sirkel. Kan beskrive og navngi tredimensjonale figurer. Kan 
regne volum av et rett prisme og en sylinder. Kan speile enkle figurer ved konstruksjon om punkt 
og linje.  
 

3 

Grunnleggende 

Kan navngi og finne areal og omkrets av trekant, kvadrat og rektangel. Kan beskrive og navngi 
noen tredimensjonale figurer. Kan speile en enkel figur om ei linje med rutenett. 
 

2 
 

Kan navngi enkle to- og tredimensjonale figurer. 
 

1 

Utføre, beskrive og grunngje 
geometriske konstruksjonar 
med passar og linjal og 
dynamiske 
geometriprogram 

Høy 

Viser en klar og oversiktlig fremgangsmåte med forklaring til konstruksjoner ved hjelp av 
matematisk formspråk. Kan anvende kunnskapen i mer avanserte og sammensatte oppgaver. 
 

6 
 

Behersker konstruksjon og avbildninger av mangekantede geometriske figurer. Forklarer 
konstruksjonen med tekst. Kjenner til samsvarende vinkler og kan bruke dette i konstruksjon og 
utregninger. 
 

5 

Middels 

Kan konstruere vinkler, trekanter og enkle mangekantede geometriske figurer. Beskriver 
konstruksjonen med tekst. Kan nedfelle en normal. Kan konstruere parallelle linjer. Kan bruke et 
dynamisk geometriprogram til å tegne vinkler, trekanter, enkle mangekantede geometriske 
figurer, nedfelle normaler og tegne parallelle linjer. 
 

4 
 

Kan halvere vinkler ved konstruksjon og benytte dette til å konstruere 30, 45 og 75. Kan 
konstruere trekanter. Kan konstruere midtnormaler. 

3 

Grunnleggende 

Kan konstruere vinkler på 60 og 90. Kan tegne og foreta enkle konstruksjoner av trekanter.  
 

2 
 

Kan tegne og måle vinkler med gradskive. 1 
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Bruke og begrunne bruken 
av formlikhet og Pytagoras’ 
setning i beregning av 
ukjente størrelser 

Høy 

Anvender Pytagoras’ læresetning i ulike sammensatte geometriske figurer, også der rettvinkla 
trekanter ikke er oppgitt. Utfører beregninger ved hjelp av formlikhet. 
 

6 
 

Behersker Pytagoras’ læresetning og kan anvende denne til beregninger i ulike sammensatte 
geometriske figurer. Kan utføre beregninger ved hjelp av formlikhet. Kan regne ut ukjente sider i 
en 30-, 60- og 90trekant og i en rettvinklet likebeint trekant. 
 

5 

Middels 

Kan forklare Pytagoras’ læresetning og bruke denne i utregning av rettvinkla trekanter. Kjenner 
til formlikhet og kan forklare hvorfor to trekanter er formlike.  
 

4 
 

Kan bruke Pytagoras’ læresetning til å regne ut ukjente sider i rettvinkla trekanter. Kan 
gjenkjenne formlike figurer. 
 

3 

Grunnleggende 

Kjenner til Pytagoras’ læresetning.  Kan finne hypotenus i rettvinklet trekant ved regning når 
katetene kan måles eller er oppgitt.  
 

2 

Kan gjenkjenne en rettvinklet trekant og navngi sidene.  
 

1 

Tolke og lage 
arbeidstegninger og 
perspektivtegninger med 
flere forsvinningspunkt ved 
å bruke med og uten digitale 
verktøy 

Høy 

Behersker arbeidstegninger og perspektivtegninger med flere forsvinningspunkt. 
 

6 
 

Kan lage arbeidstegninger og tegne perspektivtegninger med flere forsvinningspunkt, også med 
bruk av dynamisk tegneprogram 
 

5 

Middels 

Kan lage arbeidstegninger, tegne perspektivtegninger og finne forsvinningspunkt.   
 

4 
 

Kan lese arbeidstegninger, tegne enkle perspektivtegninger. 
 

3 

Grunnleggende 

Kan lese enkle arbeidstegninger. 
 

2 
 

Kan gjenkjenne enkle arbeidstegninger. 
 

1 
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Bruke koordinater til å 
avbilde figurer og utforske 
egenskaper ved 
geometriske former med og 
utan digitale verktøy 

Høy 

Behersker godt avbildning av figurer i koordinatsystem. Kan tolke og gjøre rede for egenskapene 
til avbildningene ved hjelp av et matematisk formspråk. 

6 
 

Kan avbilde figurer i koordinatsystem. Kan tolke og gjøre rede for egenskapene til avbildningene. 5 

Middels 

Kan bruke koordinatsystemet til å framstille geometriske figurer, og kjenner til og kan forklare  
egenskaper ved disse figurene. 

4 
 

Kan bruke koordinatsystemet til å framstille enkle geometriske figurer, også digitalt, og kjenne 
til egenskaper ved disse. 

3 

Grunnleggende 
Kan sette inn koordinater i et koordinatsystem og tegne figurer av disse. 2 

Kan sette inn koordinater i første kvadrant i et koordinatsystem. 1 

Utforske, eksperimentere 
med og formulere logiske 
resonnement ved hjelp av 
geometriske ideer, og gjøre 
greie for geometriske 
forhold som har særlig mye 
å si i teknologi, kunst og 
arkitektur. 

Høy 

Kan utforske og eksperimentere med geometriske figurer, se sammenhenger mellom ulike 
figurer og formulere logiske resonnement klar og oversiktlig ved hjelp av et matematisk 
formspråk. 

6 
 

Kan utforske og eksperimentere med geometriske figurer, se sammenhenger mellom ulike 
figurer og formulere logiske resonnement. 

5 

Middels 

Kan se sammenhenger mellom ulike geometriske figurer og forklare hvordan disse er brukt i 
teknologi, kunst og arkitektur. 

4 
 

Kan se sammenhenger mellom ulike geometriske figurer og gjenkjenne disse i teknologi, kunst 
og arkitektur. 

3 

Grunnleggende 
Kan gjenkjenne enkle sammensatte geometriske figurer som har betydning i teknologi, kunst og 
arkitektur. 

2 
 

Gjenkjenner geometriske figurer i teknologi, kunst og arkitektur. 1 
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MÅLING 
Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter  

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

Høy 

Kan omforme omfattende formler innen volum, overflate, areal, omkrets og massetetthet. 
 

6 
 

Behersker areal, omkrets, overflate og volum av ulike sammensatte geometriske figurer. 
Behersker målestokk.  Behersker desimaltid og kan regne oppgaver med dette. Kan regne areal av 
sirkelsektor. Kan regne med massetetthet. Kan regne med tidssoner. 
 

5 

Middels 

Kan regne areal, omkrets, overflate og volum av ulike geometriske figurer. Kan bruke kart og 
målestokk til beregninger. Kan regne med tid. Kjenner til desimaltid og kan regne enkle oppgaver 
med dette (vei, fart og tid). Kan finne areal av sirkelsektor. Kan finne enkel massetetthet. 
 

4 
 

Kan finne areal og omkrets av enkle geometriske figurer- også sirkel. Kan regne overflate og volum 
av rett prisme. Kan regne med timer og minutter. Kjenner til begrepet målestokk og kan gjøre 
enkle beregninger. Kan vinkelsum i trekant og firkant og regne med dette i enkle oppgaver. 
 

3 

Grunnleggende 

Kan regne areal og omkrets av enkle geometriske figurer. Kjenner til begrepene spiss, rett og 
stump vinkel. Kan finne volum av en terning der mål er oppgitt. Kan regne enkle oppgaver med 
vei, fart og tid. 
 

2 
 

Kan regne omkrets av enkle trekanter og firkanter der mål er oppgitt. Kan lese av fart og tid. 
 

1 

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 

Høy 

Behersker og kan vurdere presisjon og måleusikkerhet ved målinger og utregninger.  
 

6 
 

Bruker hensiktsmessige måleenheter og målemetoder til å forklare sammenhenger. Kan foreta 
omgjøringer til nødvendige utregninger og tar hensyn til presisjon og måleusikkerhet i svaret. 
 

5 

Middels 

Kan bruke hensiktsmessige måleenheter til utregninger. Kan foreta omgjøringer. 
 

4 
 

Kan foreta enkle omgjøringer for lengde, volum, masse og tid. 
 

3 

Grunnleggende 

Kjenner til de mest vanlige måleenhetene for lengde, masse, areal, volum og tid og kan gjøre enkle 
praktiske beregninger. 
 

2 
 

Kjenner til de mest vanlige måleenhetene for lengde, masse, volum og tid. Kan foreta enkle 
målinger. 
 

1 
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Gjere greie for talet  og 
bruke det i berekningar av 
omkrins, areal og volum 

Høy 
Behersker begrepet  og kan bruke dette i ulike beregninger. 

6 
 

Kan finne ukjente størrelser ved bruk av formeluttrykk. 
 

5 

Middels 
Kan forklare tallet . Kan bruke tallet i ulike beregninger der formel er oppgitt. 

4 
 

Kan finne areal og omkrets av en sirkel. Kan finne volum av en sylinder. 
 

3 

Grunnleggende 

Kan bruke  til enkle beregninger når formelen er oppgitt. 
 

2 

Kjenner til tallet . 
 

1 
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STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET 
Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter  

Gjennomføre 
undersøkingar og 
bruke databasar til å 
søkje etter og 
analysere statistiske 
data og vise 
kjeldekritikk 

Ordne og gruppere data, 
finne og drøfte median, 
typetall, gjennomsnitt og 
variasjonsbredde, og 
presentere data med og 
utan digitale verktøy, og 
drøfte ulike 
dataframstillinger og kva 
inntrykk dei kan gje 

Høy 

Kan analysere og drøfte statistiske data. Kan vise kildekritikk. 
Behersker mål for sentraltendens og variasjonsbredde og kan foreta utfyllende analyse i forhold til 
tallmaterialet. 

6 
 

Kan framstille data i hensiktsmessige diagrammer med og uten digitale hjelpemidler med 
nødvendige titler og dataetiketter.  

5 

Middels 

Kan hente ut nyttig informasjon av statistiske data og bearbeide disse. 
Kan framstille data i diagrammer som histogram og sektordiagram med og uten digitale 
hjelpemidler. Behersker mål for sentraltendens og variasjonsbredde. 
 

4 
 

Kan samle inn data og bearbeide disse i en enkel frekvenstabell. 
Kan framstille data i enkle diagrammer som stolpediagram (søylediagram) med og uten digitale 
hjelpemidler. Kan finne typetall og median. 
 

3 

Grunnleggende 

Kan fremstille enkle diagrammer ut fra gitt tabell. Kan framstille sektordiagram digitalt. 
Kan finne enkle gjennomsnitt/middelverdi. 

2 
 

Kan finne data fra enkle tabeller og diagrammer. 1 

Finne og diskutere 
sannsynlighet 
gjennom 
eksperimentering, 
simulering og 
berekning i 
daglegdagse 
samanhengar og 
spel  

Beskrive utfallsrom og 
uttrykkje sannsynlighet som 
brøk, prosent og desimaltal  
 
Drøfte og løyse enkle 
kombinatoriske problem 

Høy 

Forstår og kan begrunne sannsynlighet knyttet opp til praktiske situasjoner. Kan se 
kombinatoriske hendelser og løse og drøfte slike oppgaver.  
 

6 
 

Kan løse sannsynlighetsoppgaver knyttet opp til en praktisk situasjon. Kan løse kombinatoriske 
oppgaver. Behersker sannsynlighet uttrykt i brøk, prosent og desimaltall. 
 

5 

Middels 

Mestrer begrepene utfallsrom/antall mulige og antall gunstige utfall. Kan finne sannsynlighet for 
enkelte og kombinerte hendelser.  Kan oppgi sannsynlighet i brøk, prosent og desimaltall.  
 

4 
 

Kan begrunne sannsynlighet knyttet opp til en praktisk situasjon. Kan løse enkle kombinatoriske 
oppgaver.  
 

3 

Grunnleggende 
Kan foreta enkle sannsynlighetsberegninger og oppgi svaret i prosent. 

2 
 

Kan finne enkel sannsynlighet i dagligdagse sammenhenger i form av brøk. 1 
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FUNKSJONER 
Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter  

Lage funksjonar som  
beskriv numerisk 
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 

Høy 

Behersker omvendt proporsjonale og kvadratiske funksjoner. Behersker og kan tolke funksjoner 
fra formler, tekster og tabeller. Kan fremstille lineære og kvadratiske funksjoner i samme 
koordinatsystem, lese av og tolke skjæringspunktene.  
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Kan beskrive funksjoner fra formler, tekster og tabeller. Kan framstille proporsjonale, omvendt 
proporsjonale- og kvadratiske funksjoner. Behersker funksjonsuttrykket y = ax +b og kan finne 
stigningstall og konstantledd og ut fra dette tegne grafen til funksjonen. 
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Middels 

Kan fremstille og tolke lineære funksjoner. Kan hente ut informasjon fra grafer og tabeller. 
Kan sette opp funksjonsuttrykk og løse enkle tekstoppgaver grafisk.   
Kan framstille enkle proporsjonale-, omvendt proporsjonale- og kvadratiske funksjoner på papir 
og digitalt. Kjenne til funksjonsuttrykket y = ax +b og kan finne stigningstallet og konstantleddet 
ut i fra en gitt graf. 
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Kan lage verditabell og tegne en enkel lineær funksjon på papir (proporsjonalitet). Kan hente ut 
informasjon fra enkle grafer og tabeller.  
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Grunnleggende 

Kan hente ut informasjon fra enkle grafer og tabeller. Kan sette inn og lese av positive koordinater 
i et koordinatsystem. Kan framstille enkle grafer digitalt ut fra oppgitt funksjonsuttrykk. 
 

2 
 

Vet hva et koordinatsystem er og kan gjenkjenne en graf. 1 

 


