
 

LOKALE MÅL I MATEMATIKK 
 

 
 



  



 

FORMÅLET MED FAGET MATEMATIKK 

Formålet med faget legger premisser for hvordan elever og lærere skal jobbe med kompetansemålene. Formålet beskriver 
hensikten med opplæringen i faget for den enkelte elev og hvilken verdi faget har for samfunn og arbeidsliv. Det beskriver 
hvordan opplæringen i faget ivaretar overordnede mål for opplæringen, slik de kommer til uttrykk i opplæringsloven, i 
læreplanens generelle del og i prinsipper for opplæringen, inkludert læringsplakaten. Formålsteksten gir premisser og retning for 
opplæringen i faget og beskriver hvordan faget bidrar i allmenndannelsen, gir grunnlag for videre utdanning og kvalifiserer for 
arbeidsliv og deltakelse i samfunnet. Formålet legger med andre ord premisser for hvordan elever og lærere skal jobbe med 
kompetansemålene.  

Matematikk er en del av den globale kulturarven vår. Mennesket har til alle tider brukt og utviklet matematikk for å systematisere erfaringer, for å 

beskrive og forstå samanhenger i naturen og i samfunnet og for å utforske universet. Ei anna inspirasjonskjelde til utviklinga av faget har være glede 

hos menneske over arbeid med matematikk i seg selv. Faget griper inn i mange vitale samfunnsområde, som medisin, økonomi, teknologi, kommunikasjon, 
energiforvalting og byggevirskomhet. Solid kompetanse i matematikk er dermed en forutsetning for utvikling av samfunnet. Et aktivt demokrati treng 

borgere som kan sette seg inn i, forstå og kritisk vurdere kvantitativ informasjon, statistiske analyser og økonomiske prognoser. På 

den måten er matematisk kompetanse nødvendig for å forstå og kunne påvirke prosesser i samfunnet. 
  

Matematisk kompetanse inneber å bruke problemløysing og modellering til å analysere og omforme et problem til matematisk form, 
løse det og vurdere hvor gyldig løsningen er. Dette har òg språklige aspekt, som det å formidle, samtale om og resonnere rundt ideer. I 

det meste av matematisk aktivitet bruker man hjelpemiddel og teknologi. Både det å kunne bruke og vurdere ulike hjelpemiddel og det å kjenne 
til begrensingene deres er viktige deler av faget. Kompetanse i matematikk er en viktig redskap for den enkelte, og faget kan legge grunnlag for å ta 

videre utdanning og for deltakelse i yrkesliv og fritidsaktiviteter. Matematikk ligger til grunn for store deler av kulturhistorien vår og utviklingen av 
logisk tenking. På den måten spiller faget ei sentral rolle i den allmenne dannelsen ved å påvirke identitet, tenkemåte og selvforståelse. 

 
Matematikkfaget i skolen medvirker til å utvikle den matematiske kompetansen som samfunnet og den enkelte trenger. For å oppnå dette må elevene få 

mulighet til å arbeide både praktisk og teoretisk. Opplæringa veksler mellom utforskande, leikande, kreative og problemløsende 
aktiviteter og ferdighetstrening. I praktisk bruk viser matematikk sin nytte som redskapsfag. I skolearbeidet utnytter man sentrale ideer, former, 

strukturer og sammenhenger i faget. Elevene må utfordrest til å kommunisere matematikk skriftleg, munnleg og digitalt. Det må leggest til rette 

for at både jenter og gutter får rike erfaringer med matematikkfaget, som skaper positive holdningar og en solid fagkompetanse. Slik 

blir det lagt et grunnlag for livslang læring. 
 



  



GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER I MATEMATIKK 
Muntlige ferdigheter i matematikk innebærer å skape meining gjennom å lytte, tale og samtale om matematikk. Det innebærer å gjøre seg opp en mening, stille 
spørsmål og argumentere ved hjelp av både et uformelt språk, presis fagterminologi og begrepsbruk. Det vil si å være med i samtaler, kommunisere ideer og 
drøfte matematiske problem, løsninger og strategier med andre. Utvikling i muntlige ferdigheter i matematikk går fra å delta i samtaler om matematikk til å 
presentere og drøfte komplekse faglige emne. Videre går utviklinga fra å bruke et enkelt matematisk språk til å bruke presis fagterminologi og uttrykksmåte og 
presise begrep. 
 
Å kunne skrive i matematikk innebærer å beskrive og forklare en tankegang og sette ord på oppdagelser og ideer. Det innebærer å bruke matematiske symbol 
og det formelle matematiske språket til å løyse problem og presentere løysinger. Videre vil det si å lage tegninger, skisser, figurer, grafer, tabeller og diagram 
som er tilpassa mottakeren og situasjonen. Skriving i matematikk er et redskap for å utvikle egne tanker og egen læring. Utvikling i å skrive i matematikk går fra 
å bruke enkle uttrykksformer til gradvis å ta i bruk et formelt symbolspråk og en presis fagterminologi. Videre går utviklinga fra å beskrive og systematisere 
enkle situasjoner med matematikkfaglig innhold til å bygge opp en helhetsskaplig argumentasjon rundt komplekse sammenhenger. 
 
Å kunne lese i matematikk innebærer å forstå og bruke symbolspråk og uttrykksformer for å skape mening i tekster fra dagligliv og yrkesliv så vel som 
matematikkfaglege tekster. Matematikkfaget er prega av sammensatte tekster som inneholder matematiske uttrykk, grafer, diagram, tabeller, symbol, formler 
og logiske resonnement. Lesing i matematikk innebærer å sortere informasjon, analysere og vurdere form og innhold og sammenfatte informasjon fra ulike 
element i tekstene. Utvikling i å lese i matematikk går fra å finne og bruke informasjon i tekster med enkelt symbolspråk til å finne meining og reflektere over 
komplekse fagtekster med avansert symbolspråk og omgrepsbruk. 
 
Å kunne regne i matematikk innebærer å bruke symbolspråk, matematiske omgrep, fremgangsmåter og varierte strategier til problemløysing og utforsking som 
tar utgangspunkt både i praktiske, dagligdagse situasjoner og i matematiske problem. Dette innebærer å kjenne att og beskrive situasjoner der matematikk 
inngår, og bruke matematiske metoder til å behandle problemstillinger. Eleven må òg kommunisere og vurdere kor gyldige løysingene er. Utvikling av å regne i 
matematikk går fra grunnleggende tallforståelse og å kjenne igjen og løyse problem ut fra enkle situasjoner til å analysere og løyse et spekter av komplekse 
problem med et variert utvalg av strategier og metoder. Videre innebærer dette i økende grad å bruke ulike hjelpemiddel i beregninger, modellering og 
kommunikasjon. 
 
Digitale ferdigheter i matematikk innebærer å bruke digitale verktøy til læring gjennom spel, utforsking, visualisering og presentasjon. Det handler òg om å 
kjenne til, bruke og vurdere digitale verktøy til beregninger, problemløsing, simulering og modellering. Videre vil det si å finne informasjon, analysere, behandle 
og presentere data med formålstjenlige verktøy, og være kritisk til kilder, analyser og resultat. Utvikling i digitale ferdigheter innebærer å arbeide med 
sammensatte digitale tekster med økende grad av kompleksitet. Videre innebærer det å bli stadig mer oppmerksom på den nytten digitale verktøy har for læring 
i matematikkfaget. 

 
 
 
 



HOVEDOMRÅDER I MATEMATIKK  

Hovedområdene utfyller hverandre og må sees i sammenheng. 

Tal og algebra 
Hovedområdet tall og algebra handler om å utvikle tallforståelse og innsikt i hvordan tall og tallbehandling 
inngår i systemer og mønster. Med tall kan man kvantifisere mengder og størrelser. Området tall omfatter både 
hele tall, brøk, desimaltall og prosent. Algebra i skolen generaliserer tallregning ved at bokstaver eller andre 
symboler representerer tall. Det gir anledning til å beskrive og analysere mønster og sammenhenger. Algebra 
benyttes også i forbindelse med hovedområdene geometri og funksjoner. 

 
Geometri 
Geometri i skolen handler blant annet om å analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og gjøre konstruksjoner og beregninger. Man studerer 
dynamiske prosesser som speiling, rotasjon og forskyvning. Hovedområdet omfatter også å beskrive plassering og forflytning i rutenett, kart og 
koordinatsystemer. 

 
Måling 
Måling vil si å sammenligne og oftest knytte en tallstørrelse til et objekt eller en mengde. Denne prosessen krever bruk av måleenheter og passende teknikker, 
måleredskaper og formler. Viktige deler av måleprosessen er å vurdere resultatet og drøfte måleusikkerheten. 

 
Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk 
Statistikk omfatter å planlegge, samle inn, organisere, analysere og presentere data. I analysen av data hører det med å beskrive generelle trekk ved 
datamaterialet. Å vurdere og se kritisk på konklusjoner og framstilling av data er en sentral del av denne prosessen. I sannsynlighetsregning tallfester tallfestes 
hvor stor sjanse det er for at en hendelse skal skje. I kombinatorikk arbeider man med systematiske måter å telle opp mulige utfall på for å kunne beregne 
sannsynlighet. 

 
Funksjoner 
En funksjon beskriver endring eller utvikling av en størrelse som er avhengig av en annen, på en entydig måte. Funksjoner kan uttrykkes på flere måter, for 
eksempel med formler, tabeller og grafer. Analyse av funksjoner går ut på å lete etter spesielle egenskaper, som hvor raskt en utvikling går, og når utviklingen 
får spesielle verdier. 

 
Økonomi 
Hovedområdet økonomi handler om beregninger og vurderinger som gjelder økonomiske forhold. 

 



MÅL OG VURDERINGSKRITETIER 1.-2.trinn 

Kompetansemål etter 2.trinn Lokale vurderingskriterier – 1.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 2.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Tal 

 telje til 100, dele opp og byggje mengder opp 
til 10, setje saman og dele opp tiargrupper 
opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og 
einarar 

 bruke tallinja til berekningar og til å vise 
talstorleikar 

 gjere overslag over mengder, telje opp, 
samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på 
varierte måtar 

 utvikle, bruke og samtale om varierte 
reknestrategiar for addisjon og subtraksjon 
av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara 
er 

 doble og halvere 
 kjenne att, samtale om og vidareføre 

strukturar i enkle talmønster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Jeg kan rekketelle en og en til 20.  
 Jeg kan rekketelle fem og 5. 
 Jeg kan rekketelle 10 og 10 til hundre.  
 Jeg kan rekketelle 2 og 2 til 20. 
 Jeg kjenner igjen tallbildene opp til 20. 
 Jeg skriver sifrene riktig.  
 Jeg kan tiervennene.  
 Jeg kan hoderegne opp til 10.  
 Jeg kan ordenstallene opp til ti.  
 Jeg kan fortelle hvordan jeg tenker når jeg 

jobber med tall. 
 Jeg kan tegne, eller vise med noe, hva jeg 

tenker når jeg jobber med tall.  
 Jeg kan vise mengder opp til ti med konkreter, 

og sammenligne dem.  
 Jeg kan kjenne igjen mengder opp til fem uten 

å telle dem.  
 Jeg kan tegne en tallinje med tallene opp til 

20. 
 Jeg kan bruke tallinjen som hjelpemiddel til 

addisjon og subtraksjon 
 Jeg kan si hvilket tall som kommer før og etter 

tallene fra 1 til 9. 
 Jeg vet at = betyr at det er balanse. Like mye 

på hver side.  
 

 

 
 Jeg vet hva symbolene + og – betyr.  
 Jeg kan rekketelle  til 100. 
 Jeg kan ordne tallene til 100. 
 Jeg kan skrive og lese tallene til 100. 
 Jeg kan sette sammen og dele opp i 

tiergrupper opp til 100. 
 Jeg vet hva ener- og tierplass betyr.  
 Jeg kan dele opp et tosifret tall i enere og 

tiere. 
 Jeg kan vise hvor mye et tosifret tall er, med 

klosser (eller noe annet).  
 Jeg kan hoderegne noe med tall opp til 20. 
 Jeg kan tegne en tallinje med tallene til 100. 
 Jeg kan bruke tallinjen som verktøy for å 

addere og subtrahere tallene til 100. 
 Jeg kan si nabotallene til tallene opp til 20. 
 Jeg vet hva partall og oddetall er, og kan si 

disse opp til 20. 
 Jeg kan fortelle hva dobbel betyr, og vise det. 

(Mengder opp til 20)  
 Jeg kan fortelle hva halv betyr, og vise det.     

(Mengder opp til 20) 
 Jeg kan gjøre overslag med mengder opp til 

100 med hjelp av konkreter.  
 Jeg kan addere to-sifrede tall og kontrollere at 

svaret stemmer.  
 Jeg kan subtrahere med to-sifrede tall og 

kontrollere at svaret stemmer.  
 Jeg kan finne differansen mellom to tall 
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Kompetansemål etter 2.trinn  Lokale vurderingskriterier – 1.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 2.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Geometri 

 kjenne att og beskrive trekk ved enkle to- og 
tredimensjonale figurar i samband med 
hjørne, kantar og flater og sortere og setje 
namn på figurane etter desse trekka 

 kjenne att, bruke og samtale om 
spegelsymmetri i praktiske situasjonar 

 lage og utforske geometriske mønster, både 
med og utan digitale verktøy, og beskrive dei 
munnleg 

 

 
 Jeg kan kjenne igjen sirkel, kvadrat, trekant og 

rektangel.  
 Jeg kan tegne sirkel, kvadrat, trekant og 

rektangel. 
 Jeg vet navnet på sirkel, kvadrat, trekant og 

rektangel. 
 Jeg kan beskrive en figur ved å fortelle om 

hjørner og kanter.  
 Jeg kan lage et mønster med forskjellige 

gjenstander.  
 
 

  

 
 Jeg vet hva speilsymmetri er, og kan vise og 

forklare det.  
 Jeg kan bygge symmetriske figurer med 

konkreter. 
 Jeg kan tegne symmetriske figurer.   
 Jeg kan finne symmetrilinjer. 
 Jeg vet, og kan forklare, forskjellen på to- og 

tredimensjonale figurer.  
 Jeg kan kjenne igjen kube, pyramide, prisme, 

kule, sylinder.  
 Jeg vet hvordan disse ser ut når de er brettet 

ut. 
 Jeg vet navnet på kube, pyramide, prisme, 

kule, sylinder. 
Jeg kan beskrive en figur ved å fortelle om 
hjørner, flater og kanter. 

Måling 

 måle og samanlikne storleikar som gjeld 
lengd og areal, ved hjelp av ikkje-
standardiserte og standardiserte 
måleiningar, beskrive korleis og samtale om 
resultata 

 nemne dagar, månader og enkle klokkeslett 

 kjenne att norske myntar og setlar opp til 
100 og bruke dei i kjøp og sal 

 

 

 
 Jeg kan bruke tellestreker for å vise hvor 

mange. 
 Jeg vet hvilken rekkefølge ukedagene har.  
 Jeg kjenner igjen de norske myntene.  
 Jeg vet hva større, mindre, størst, minst, 

lengre, kortere, lengst og kortest betyr. 
 

 
 Jeg kan si månedene i rekkefølge.  
 Jeg vet ca. hvor mange uker og dager det er i 

en måned.  
 Jeg kan skrive datoen med tall.  
 Jeg kan lese og vise hele klokkeslett. 
 Jeg kan lese og vise halve timer på klokka. 
 Jeg vet verdien av sedler og mynter opp til 

kr.100. 
 Jeg vet hvordan jeg skal bruke penger til å 

kjøpe og selge.  
 Jeg vet cirka hvor lang en meter er.  
 Jeg vet cirka hvor lang en centimeter er.  
 Jeg vet hvor mange centimeter det er plass til 

i en meter.  
 Jeg vet hva areal måler. 
 Jeg vet hva omkrets måler.  
 Jeg kan sammenligne omkrets og areal.  

 
  

http://www.udir.no/kl06/MAT1-04/Kompetansemaal?arst=372029328&kmsn=-518732341
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Kompetansemål etter 2.trinn  Lokale vurderingskriterier – 1.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 2.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Statistikk 

 samle, sortere, notere og illustrere data med 
teljestrekar, tabellar og søylediagram og 
samtale om prosessen og kva illustrasjonane 
fortel om datamaterialet 

 

 
 Jeg kan sortere og vise hvor mange av 

forskjellige ting i en tabell. 
 

 
 Jeg kan gjøre undersøkelser, og vise det jeg 

har funnet ut i et søylediagram. 
 Jeg kan gjøre undersøkelser, og vise det jeg 

har funnet ut i en tabell. 
 Jeg kan fortelle om undersøkelsene, og hva 

tabellen eller søylediagrammet viser.  
 

 

  

http://www.udir.no/kl06/MAT1-04/Kompetansemaal?arst=372029328&kmsn=-518732341


MÅL OG VURDERINGSKRITETIER 3.-4.trinn 

Kompetansemål etter 4.trinn  Lokale vurderingskriterier – 3.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 4.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Tall 

 beskrive og bruke plassverdisystemet for dei 
heile tala, bruke positive og negative heile 
tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske 
samanhengar og uttrykkje talstorleikar på 
varierte måtar 

 gjere overslag over og finne tal ved hjelp av 
hovudrekning, teljemateriell og skriftlege 
notat, gjennomføre overslagsrekning og 
vurdere svar 

 utvikle, bruke og samtale om ulike 
reknemetodar for addisjon og subtraksjon 
av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret 

 utvikle og bruke varierte metodar for 
multiplikasjon og divisjon, bruke dei i 
praktiske situasjonar og bruke den vesle 
multiplikasjonstabellen i hovudrekning og i 
oppgåveløysing 

 finne informasjon i tekstar eller praktiske 
samanhengar, velje rekneart og grunngje 
valet, bruke tabellkunnskap og utnytte 
samanhengar mellom rekneartane, vurdere 
resultatet og presentere løysinga 

 kjenne att, eksperimentere med, beskrive og 
vidareføre strukturar i talmønster 

 bruke matematiske symbol og 
uttrykksmåtar for å uttrykkje matematiske 
samanhengar i oppgåveløysing 

 
 Jeg kan telle opp store mengder ved å dele inn i 

tiere og hundrere. 
 Jeg kan lese og ordne tall opp til 1000. 
 Jeg kan telle forover og bakover til 1000, med 

50 og hundre om gangen.  
 Jeg kan forklare enkle brøker når jeg skal 

beskrive hvor mye av noe.  
 Jeg kan løse en praktisk oppgave i 2-, 3-, 4-, 5-, 

og 10-gangen, ved å bruke gjentatt addisjon.  
 Jeg kan runde av tall til nærmeste hundrer eller 

tier. 
 Jeg kan bruke avrunding som et verktøy for å 

gjøre overslag, og vurdere om et svar er 
sannsynlig.  

 Jeg kan fortelle hvordan jeg løser addisjons- og 
subtraksjonsoppgaver med tresifrede tall.  

 Jeg kan løse enkle addisjonsoppgaver med 
tresifrede tall i hodet.  

 Jeg vet hvordan jeg skal bruke 
standardalgoritmen. 

 Jeg kan bevise at mitt svar er sant ved å bruke 
tegning eller konkreter.  

 Jeg hører på hvordan de andre elevene tenker.  
 Jeg kan bruke symbolene +, -, *, / og = 
 Jeg kan løse en praktisk matematisk oppgave, 

vurdere om resultatet er riktig, og presentere 
resultatet.  

 Jeg kan finne og forklare mønsteret i hele tall 
som stiger eller synker med det samme hver 
gang. 

 

T 
 Jeg kan dele opp tall i tusener, hundrere, 

tiere og enere- 
 Jeg kan lese, skriv og sammenligne tall 

opp til 10 000. 
 Jeg kan plassere hele positive tall og 

negative tall på tallinja. 
 Jeg kan plassere desimaltall på tallinja. 
 Jeg kan plassere brøk på tallinja. 
 Jeg kan forklare brøk som del av en 

mengde i praktiske situasjoner. 
 Jeg kan 0-10 gangen 
 Jeg kan bruke gangetabellen til å løse 

oppgaver innenfor multiplikasjon på ulike 
måter og i praksis. 

 Jeg kan bruke gangetabellen til å løse 
oppgaver innenfor divisjon på ulike måter 
og i praksis. 

 Jeg kan finne informasjon i matematiske 
tekster, tabeller og grafer og løse 
oppgaver ved hjelp av dette og samtale 
om, vurdere og presentere resultatet. 

 Jeg kan fortsette tallmønstre som stiger 
og synker med det samme hver gang, 
også tideler og brøker. 

 Jeg kan velge riktig regneart i 
oppgaveløsning. 

  

http://www.udir.no/kl06/MAT1-04/Kompetansemaal?arst=372029322&kmsn=1184103369


Kompetansemål etter 4.trinn  Lokale vurderingskriterier – 3.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 4.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Geometri 

 kjenne att, beskrive trekk ved og sortere 
sirklar, mangekantar, kuler, sylindrar og 
polyeder 

 teikne, byggje, utforske og beskrive 
geometriske figurar og modellar i praktiske 
samanhengar, medrekna teknologi og 
design 

 kjenne att, bruke og beskrive 
spegelsymmetri og parallellforskyving i 
konkrete situasjonar 

 lage og utforske geometriske mønster og 
beskrive dei munnleg 

 lese av, plassere og beskrive posisjonar i 
rutenett, på kart og i koordinatsystem, både 
med og utan digitale verktøy 

 
 Jeg kan definere polyeder og prisme, og sortere 

disse. 
 Jeg kan bestemme en tredimensjonal figur ved 

å se den fra ett eller to perspektiver.  
 Jeg kan finne speilsymmetriske elementer i 

skolebygningen eller i nærmiljøet.  
 Jeg kan beskrive speilsymmetriske elementer på 

en slik måte at mine medelever kan kjenne dem 
igjen.  
 
 

 

 
 Jeg kan beskrive og utføre parallellforskyving 

av enkle mønstre. 
 Jeg kan lage og beskrive  geometriske mønstre 

og tegne de i rutenett. 
 Jeg kan beskrive og lage modeller av 

tredimensjonale figurer. 
 Jeg kan bruke tredimensjonale figurer til 

design. 
 Jeg kan lese av, plassere og beskrive 

posisjoner på kart. 
 Jeg kan lese av, plassere og beskrive 

posisjoner i koordinatsystem. 
 Jeg kan lese av, plassere og beskrive 

posisjoner på kart og i koordinatsystem med 
digitale verktøy. 

Statistikk 

 samle, sortere, notere og illustrere data på 
formålstenlege måtar med teljestrekar, 
tabellar og søylediagram, med og utan 
digitale verktøy, og samtale om prosess og 
framstilling 

 
 Jeg kan bruke tellestreker for å vise et antall.  
 Jeg kan bruke en tabell for å presentere data.  
 Jeg kan bruke et søylediagram for å presentere 

data.  
 Jeg kan hente informasjon ut i fra en tabell eller 

et søylediagram. 
 

 
 Jeg kan presentere data i en tabell eller 

diagram digitalt.  
 Jeg kan begrunne valget av tabell eller 

diagram. 

 

«Den pytagoreiske læresetning,» sa Lillebror. «Tror du det 

er en sykdom?» sa Knerten. «Det høres så nifst ut.» 
Anne Cath Vestly   

http://www.udir.no/kl06/MAT1-04/Kompetansemaal?arst=372029322&kmsn=1184103369
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Kompetansemål etter 4.trinn  Lokale vurderingskriterier – 3.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 4.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Måling 

 gjere overslag over og måle lengd, areal, 
volum, masse, temperatur, tid og vinklar, 
samtale om resultata og vurdere om dei er 
rimelege 

 bruke ikkje-standardiserte måleiningar og 
forklare formålet med å standardisere 
måleiningar og bruke og gjere om mellom 
vanlege måleiningar 

 samanlikne storleikar ved hjelp av høvelege 
målereiskapar og enkel berekning, 
presentere resultata og vurdere om dei er 
rimelege 

 løyse praktiske oppgåver som gjeld kjøp og 
sal 

 

 
 Jeg kan måle med ikke-standardiserte 

måleredskap.  
 Jeg kan måle centimeter med en linjal.  
 Jeg kan måle meter med en meterstokk eller 

målebånd.  
 Jeg kan velge et passende måleredskap til å ta 

mål.  
 Jeg vet ca. hvor lang en centimeter er. 
 Jeg vet ca. hvor lang en meter er.  
 Jeg kan sammenligne to forskjellige størrelser 

og forklare forskjellen.  
 Jeg kan bruke mynter og sedler til å betale med 

riktig beløp. 
  

 
 Jeg kan måle vinkler. 
 Jeg kan gjøre overslag over tid. 
 Jeg kan måle tid. 
 Jeg kan måle i cm og m. 
 Jeg kan gjøre om mellom meter og centimeter 

og forklare hvordan dette gjøres. 
 Jeg kan gjøre om mellom kilogram og gram og 

forklare hvordan dette gjøres. 
 Jeg kan vurdere om resultater er rimelige. 
 Jeg kan måle flere størrelser ved hjelp av 

passende måleredskap. 
 Jeg kan finne forskjellen mellom plus- og 

minusgrader. 
 Jeg kan beregne hvor mye jeg har råd til med 

en viss beløp penger. 
 Jeg kan gjette på størrelser ved å sammenligne 

med standardisert måleredskap og kontrollere. 
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MÅL OG VURDERINGSKRITETIER 5.-7.trinn 

 Kompetansemål etter 7.trinn - Tal og algebra 
 beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike 

storleikane på tallina 
 finne samnemnar (bm.: fellesnevner) og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkar 
 utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar 
 beskrive referansesystemet og notasjonen som blir nytta for formlar i eit rekneark, og bruke rekneark til å utføre og presentere berekningar 
 finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og 

diskutere løysinga 
 utforske og beskrive strukturar og forandringar i geometriske mønster og talmønster med figurar, ord og formlar 
 stille opp og løyse enkle likningar og løyse opp og rekne med parentesar i addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av tal 

Lokale vurderingskriterier – 5.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 6.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 7.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

 
 Jeg kan dele opp tall til hundredeler, og 

plassere disse på tallinje.  
 Jeg kan utføre enkel regning med hele 

negative tall. 
 Jeg kan regne med 25, 50 og 100 

prosent.  
 Jeg kan finne ulike metoder for å bruke 

de fire regneartene til å løse praktiske 
problemer (for eksempel kjøp og salg), 
og diskutere løsningen.  

 Jeg kan finne den ukjente i enkle 
likninger, for eksempel 3 + x = 8 

 Jeg kan løse tekstoppgaver eller 
praktiske oppgaver i de fire regneartene, 
sette opp en hensiktsmessig algoritme og 
begrunne valget.  

 Jeg kan begrepene teller og nevner.  
 Jeg kan sammenligne brøker. 
 Jeg kan finne likeverdige brøker.  
 Jeg kan addere og subtrahere brøker 

med samme nevner. 

 
 Jeg forstår plassverdisystemet for hele tall 

og desimaltall fra tusendeler til millioner, 
rangere tall og plassere dem på tallinje.  

 Jeg kan regne med alle prosentsatser.  
 Jeg kan velge riktig regneart for å løse 

praktiske problemer, og begrunne valg av 
regneart.   

 Jeg kan bruke ulike metoder (algoritme, 
hoderegning, digitale verktøy), for å løse 
praktiske problemer, og begrunne valg av 
metode.  

 Jeg kan løse et praktisk problem ved regning 
og presentere resultatet på en tydelig måte.  

 Jeg kan stille opp og løse en ligning ut fra en 
regnefortelling. 

 Jeg kan addere og subtrahere brøk med ulik 
nevner, og spesifisere fellesnevner. 

 Jeg kan forkorte og utvide brøk. 
 Jeg kan multiplisere hele tall med brøk.  

 
 
 

 
 Jeg kan rangere positive og negative tall og 

plassere dem på tallinjen.  
 Jeg ser sammenhengen mellom brøk, prosent 

og desimaltall.  
 Jeg kan bruke automatisert ferdighet knyttet 

til de fire regneartene og utnytte 
sammenhenger mellom regneartene.  

 Jeg kan løse opp parenteser i addisjon, 
subtraksjon og multiplikasjon.  

 Jeg kan velge fremgangsmåte for å løse et 
praktisk problem, vurdere svaret, og 
diskutere løsningen med en medelev. 

 Jeg kan multiplisere og dividere brøker.  
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Kompetansemål etter 7.trinn  - Geometri 
 analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar innanfor daglegliv og teknologi ved hjelp av geometriske 

omgrep 
 byggje tredimensjonale modellar, teikne perspektiv med eitt forsvinningspunkt og diskutere prosessane og produkta 
 beskrive og gjennomføre spegling, rotasjon og parallellforskyving 
 beskrive plassering og flytting i rutenett, på kart og i koordinatsystem, med og utan digitale hjelpemiddel, og bruke koordinatar til å berekne avstandar 

parallelt med aksane i eit koordinatsystem 
 

Lokale vurderingskriterier – 5.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 6.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 7.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

 
 Jeg kan navn og kjennetegn på to- og 

tredimensjonale figurer.  
 Jeg forstår forskjellen mellom forskyving, 

speiling og rotasjon.  
 Jeg kan fortsette tallmønstre. 
 Jeg kan fortsette geometriske mønstre.  
 Jeg kan forklare hvordan en 

tredimensjonal modell er bygd opp, og 
lage en enkel tredimensjonal figur.  

 Jeg kan beskrive plassering og flytting i 
rutenett og enkle kart.  
 

 
 Jeg kan analysere egenskaper ved to- og 

tredimensjonale figurer og finne eksempler 
på dette i omgivelsene.  

 Jeg kan bruke matematiske begreper i 
speiling, og gjennomføre speiling. 

 Jeg kan fortsette tallmønstre og geometriske 
mønstre, beskrive dem og lage en regel.  

 Jeg kan planlegge, tegne og bygge 
tredimensjonale modeller. 

 Jeg kan tegne et perspektiv med 
forsvinningspunkt.  

 Jeg kan beskrive plassering i 
koordinatsystemet ved bruk av aksene.  

 

 
 Jeg kan analysere egenskaper ved to- og 

tredimensjonale figurer og bruke dette til å 
beskrive gjenstander.  

 Jeg kan bruke matematiske begreper i 
rotasjon, og gjennomføre rotasjon. 

 Jeg kan bruke matematiske begreper i 
parallellforskyvning og gjennomføre 
parallellforskyvning.  

 Jeg kan utforske og beskrive tallmønstre til 
figurtall som kvadrattall og trekanttall.  

 Jeg kan lage en formel til tallmønster. 
 Jeg kan bygge sammensatte tredimensjonale 

figurer, diskutere fremgangsmåte og vurdere 
produktet.  

 Jeg kan beskrive plassering og bevegelse i 
koordinatsystemet ved bruk av aksene både 
manuelt og digitalt.  
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Kompetansemål etter 7.trinn  - Måling 
 velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit 
 gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere 

resultata og vurdere kor rimelege dei er 
 velje høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar 
 forklare oppbygginga av mål for lengd, areal og volum og berekne omkrins, areal, overflate og volum av to- og tredimensjonale figurar 
 bruke målestokk til å berekne avstandar og lage og samtale om kart og arbeidsteikningar, med og utan digitale verktøy 
 bruke forhold i praktiske samanhengar, rekne med fart og rekne om mellom valutaer 

Lokale vurderingskriterier – 5.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 6.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 7.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

o  
 Jeg kan velge riktig måleredskap ved 

måling av centimeter og meter.  
 Jeg kan velge riktig måleredskap ved 

måling av millimeter og desimeter.  
 Jeg kan velge riktig måleredskap ved 

måling av kilometer.  
 Jeg kan velge riktig måleredskap ved 

måling av desiliter og liter.  
 Jeg kan gjøre overslag over størrelser for 

lengde, areal, masse og tid og diskutere 
forskjellen.  
 

 
 Jeg kan velge riktig måleredskap ved måling 

av milliliter. 
 Jeg kan velge riktig måleredskap ved måling 

av gram, hektogram, kilogram. 
 Jeg kan velge riktig måleredskap ved måling 

av tonn. 
 Jeg kan gjøre overslag over størrelser for 

lengde, areal, masse, tid og vinkel og 
diskutere forskjellen.  

 

 
 Jeg kan velge riktig måleredskap og bruke 

de i riktig sammenheng. 
 Jeg har forståelse av bruken av 

hensiktsmessige måleredskap. 
 Jeg kan vurdere måleresultater ut fra 

presisjon og måleusikkerhet.  
 Jeg kan gjøre overslag over og måle 

størrelser for lengde, areal, masse, volum, 
vinkel og tid, og bruke tidspunkt og 
tidsintervall i enkle beregninger og diskutere 
og vurdere rimeligheten i resultatene. 
 

Kompetansemål etter 7.trinn  - Statistikk og sannsynlighet 
 planleggje og samle inn data i samband med observasjonar, spørjeundersøkingar og eksperiment 
 representere data i tabellar og diagram som er framstilte med og utan digitale verktøy, lese og tolke framstillingane og vurdere kor nyttige dei er 
 finne median, typetal og gjennomsnitt i enkle datasett og vurdere dei ulike sentralmåla i forhold til kvarandre 
 vurdere og samtale om sjansar i daglegdagse samanhengar, spel og eksperiment og berekne sannsyn i enkle situasjonar 

 
Lokale vurderingskriterier – 5.trinn 

Kjennetegn på måloppnåelse 
Lokale vurderingskriterier – 6.trinn 

Kjennetegn på måloppnåelse 
Lokale vurderingskriterier – 7.trinn 

Kjennetegn på måloppnåelse 
 

 Jeg kan gjennomføre en undersøkelse i 
klassen basert på spørreskjema. 

 Jeg kan finne median og typetall av 
datainnsamlinger.  
 

 
 Jeg kan gjennomføre en undersøkelse basert 

på spørreskjema og fremstille disse digitalt.  
 Jeg kan finne median og typetall av 

datainnsamlinger og vurdere forskjellen.  
 

 
 Jeg kan gjøre et eksperiment og føre 

statistikk over resultatene.  
 Jeg kan finne median, typetall og 

gjennomsnitt av datainnsamlinger og 
vurdere dem i forhold til hverandre. 
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