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Møvig skole – opplæring i regning og matematikk 
Møvig skoles standard i regning 
 
 
Dette dokumentet viser elementer i Møvig skoles arbeid med den grunnleggende 

ferdigheten regning og faget  matematikk.  

 

Første side er hentet fra Kommunale standarder for opplæringen i lesing, skriving og 

regning utgitt av Pedagogisk senter i Kristiansand kommune. 

 

Deretter følger en oversikt for opplæringen på hvert av årstrinnene slik vi gjør det på 

Møvig skole. Denne oversikten utgjør skolens standard og  er utarbeidet av 

matematikklærerne på skolen og bygger på Kunnskapsløftet og de kommunale 

standardene. Skolens standard utdypes og konkretiseres ytterligere i fagenes 

årsplaner som utarbeides hvert år. 
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Opplæring i regning og matematikk 
 
 
Visjonen for ”Regn med Kristiansand!” 
Flere elever lykkes med regning og matematikk 
Flere elever liker regning og matematikk 
Flere tenker regning og matematikk 
Flere elever bruker regning og matematikk 

Regning og matematikk angår alle 
 

 
 
Opplæringen i regning og matematikk preges av variasjon i metodebruk og individuell 
tilpasning. Skolen tar hensyn til elevenes forskjellige læringsstiler og presenterer et bredt 
spekter av læringsstrategier for elevene. God læring består av motiverende aktiviteter, god 
kommunikasjon, grundig arbeid, øvelse og drill. 
 
Planlegging og tilrettelegging av opplæringen er preget av kommunikasjon om 
matematikkfaglige problemer og begreper, og omkring den enkelte elevs regneferdigheter. 
Opplæringen bygger opp om matematikkforståelsen hos elevene og gir gode 
mestringserfaringer. Skolen legger til rette for at foreldrene involveres i læringsarbeidet. 
 
I Kunnskapsløftet defineres regning som en grunnleggende ferdighet som innbefatter alle 
fag, mens matematikk er ett av mange fag. Den kommunale standarden i Kristiansand 
presiserer begrepene og hvordan de forstås. 
 
 

Matematikk er vitenskapen hvor vi studerer mønstre og sammenhenger i  tall og 
størrelser, endringer, strukturer, former og rom. Matematikk kan sammenfattes som en 
abstrakt og generell vitenskap for problemløsing og metodeutvikling. 

Matematikken har over flere hundre år utviklet et eget, presist språk, som stadig er 
under utvikling. Den skiller seg ut fra andre vitenskaper ved at matematikken i sitt vesen 
er fullstendig abstrakt. Det er dens styrke, og samtidig dens svakhet. Styrken består bl.a. 
i at matematikken kan anvendes til å løse mange forskjellige typer av praktiske problem. 
Svakheten er at matematikken kan være vanskelig tilgjengelig og kan brukes til å 
tildekke sannheter i stedet for å avdekke dem. 

Matematikk er et sentralt skolefag i all grunnleggende undervisning. Kunnskapsløftet 
nevner flere grunnleggende ferdigheter som all undervisning i skoleverket bygger opp 
under. Regning er definert som en av disse grunnleggende ferdighetene. 

 

Regning er tankeaktivitet og handlinger i forbindelse med matematiske problem knyttet 
til tall og størrelser: analyse, beregninger og konklusjon. I grunnskolen søker vi å oppnå 
at tankeaktiviteten knyttes opp mot konkrete aktiviteter f.eks. å snakke, tegne, skrive, 
måle, lage og bruke kroppen. 

Opplæringen i regning og matematikk skal tilstrebe at: 
- deler av tankeaktiviteten blir automatisert 
- den matematiske forståelsen øker  
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8. trinn   Matematikk i teori og praksis     Møvig skole 

Erfaringer 
relasjoner, arbeidsmåter, roller, læringsarenaer 

Språk og tenkning 
kommunikasjon, begreper, læringsstiler 
og læringsstrategier 

Foreldre som med spillere Kartlegging og vurdering 

Arbeidsmåter 
Utforske tall og sammenhenger mellom tall, 
f.eks. ved hjelp av: 

• mattekofferten (Holden) 
• lommeregner 
• statistikk og tabeller henta fra aviser og 

lignende, som elevene selv har funnet. 
Utforske geometriske sammenhenger vha 
IKT programvare (Geobra) og klipping og 
liming 

• måle og konstruere etc. 
 
Gjennomføre en mattedag i løpet av skoleåret. 
Oppgavene hentes fra LAMIS. 
 
I geometri gjennomføres et husprosjekt/storyline. 
Elevene presenterer ferdige minihus. 
 
Småkurs i Excel med hovedvekt på de fire 
regneartene, diagrammer, formler og budsjett. 
 
Benytte forskjellige nettsteder i undervisninga: 
Matematikk.org, matematikk.net, 
matematikksenteret.no, gruble.no, lamis.no og 
kappabel.com. 
 
Roller 
Elevene prøver seg i forskjellige roller. F.eks. 
underviser/ hjelper andre (fadderordning), arrangerer 
mattedag, lage oppgaver for andre. 
 
Læringsarenaer 
 
Faget matematikk har hovedtyngden av regning i 

Begreper og symboler 
Konkret oversikt over de ulike 
begrepene som elevene skal lære på 8. 
trinn finner man i hefte 9 (fra 
Pedagogisk senter). 
 
Elevene vurderer sin egen oppnåelse 
av kunnskap om et begrep/ ferdighet 
ved hjelp av målark/ 
egenvurderingskjema. Jf. 
Læringsstrategier s.29. 
 
Kommunikasjon 
Åpne oppgaver med tid til samtaler, 
elev-elev, elever-lærer. 
 
Elevene lærer å kommunisere med  de 
matematiske begrepene igjennom 
samtale i par og plenum.   
 
Elevene trener seg i å forklare muntlig 
hva de lærer i matematikk. 
 
Løse matematiske problemer 
Elevenes egenlagde ”mattedagbok” 
brukes. De trener på å utvikle egne 
løsningsstrategier ved gjenkjenning, 
systematisering og formulering av en 
skriftlig refleksjonsprosess på egen 
hånd, og sammen med medelever.  
Læringsstiler og læringsstrategier 
Opplæringen skal varieres slik at det 
tas hensyn til elevenes forskjellige 
læringsstiler:  
 

Informere foreldre om gode 
matematikksider på nettet for å 
hjelp foreldre til å bidra i 
opplæringa. 
Matematikk.org, matematikk.net, 
matematikksenteret.no, gruble.no, 
lamis.no og kappabel.com. 
 
Konferanser 
Elevens utvikling i regning og 
matematikk tas opp minimum en 
gang hvert skoleår.   
 
Foreldre får tilgang til elevenes 
arbeidsplaner og prøver. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På høsten 8. trinn Analyse og 
oppfølging av resultater, i forhold 
til nasjonale prøver. 
 
Gjennom året gjennomføres det 
kapittelprøver og ”gloseprøver”. 
 
Ved slutten av hvert semester  
gjennomføres en skriftlig og/eller 
muntlig oppsummeringsprøve. 
 
Elevsamtale  
Minimum en gang hvert skoleår:  
Sette individuelle mål, evaluering 
av måloppnåelse f.eks. 
mappevurdering. 
 
Karaktersetting 
Skriftlige kriterier for 
karaktersetting i matematikk er 
kjent også for elevene og 
foreldrene. 
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skolen. 
Vi lærer elevene å overføre teoretisk 
matematikkunnskap til praktisk kunnskap utenfor 
klasserommet. 
 
Regning og matematikk er synlig innenfor flere fag: 
Kunst og håndverk: Perspektivtegning, symmetri og 
mønster. To- og tredimensjonale representasjoner. 
Geometri i arbeid med dekor og arkitektur. 
Naturfag: Vei, fart og tid. Målenheter og statistikk, 
tolke diagrammer, lese tabeller og vurdere resultater. 
Samfunnsfag: Statistikk, tolke diagrammer og lese 
tabeller. Bruke målestokk på kart og regne med tid. 
Krl: Statistikk, tolke diagrammer og lese tabeller. 
Tidslinjer. Tallsymbolikk og geometriske mønstre. 
Kroppsøving: Vurdere resultater. 
Engelsk: Lære hva sentrale matematikkbegreper er 
på engelsk.   
Norsk: Felles kunnskapsområde når det gjelder 
begrepsutvikling, logisk resonnement og 
problemløsning. Øke forståelse for systemer, tidslinja 
og analyse av statistikk. 
Musikk: Bli kjent med musikkens grunnelementer og 
ulike musikalske mønstre, variasjoner og former og 
kunne beregne tid og rom i musikalske rom. 
 
 
Skolen stimulerer til regning på mange områder. 
f.eks. mattenøtter, uteskole jf tangenten temahefte 
uteskole biblioteket, matteutstillinger, aviser, nærmiljø 
og drift av kantine. 
 

Visuell  
Auditiv 
Kinestetisk 
Taktil 
(Se i hefte 2.) 
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9. trinn     Matematikk i teori og praksis     Møvig skole 

Erfaringer 
relasjoner, arbeidsmåter, roller, læringsarenaer 

Språk og tenkning 
kommunikasjon, begreper, læringsstiler 
og læringsstrategier 

Foreldre som med spillere Kartlegging og vurdering 

Arbeidsmåter 
Utforske tall og sammenhenger mellom tall, 
f.eks. ved hjelp av: 

• mattekofferten (Holden) 
• lommeregner 
• måle og konstruere etc. 
• bestemme sannsynligheter gjennom 

eksperimentering, simulering og beregning i 
dagligdagse sammenhenger og spill. 

• utforske geometriske sammenhenger vha IKT 
programvare (Geobra) og klipping og liming 

• Ukens nøtt fra KappAbel 
(problemløsningsoppgaver) 

 
Gjennomføre KappAbel konkurransen. 
 
Arbeide med å synliggjøre regning og matematikk i 
hverdagslivet. Bruke avisartikler hvor elevene skal 
trekke ut og arbeide med regning og matematikk. Jf. 
Realistisk matematikkundervisning. 
 
Småkurs i Excel med hovedvekt på matematikk i 
hverdagen, prosent, kalkulasjon, skatt med mer. 
 
Benytte forskjellige nettsteder i undervisninga: 
Matematikk.org, matematikk.net, 
matematikksenteret.no, gruble.no, lamis.no og 
kappabel.com. 
 
Roller 
Elevene prøver seg i forskjellige roller. F.eks. 
underviser/ hjelper andre  
(fadderordning, mentororganisering), lage oppgaver 
for andre. 

Begreper og symboler 
Konkret oversikt over de ulike 
begrepene som elevene skal lære på 9. 
trinn finner man i hefte 9 (fra 
Pedagogisk senter). 
 
Elevene vurderer sin egen oppnåelse 
av kunnskap om et begrep ved hjelp av 
målark/ egenvurderingsskjema. Jf. 
Læringsstrategier s.29 
 
Kommunikasjon 
Åpne oppgaver med tid til samtaler, 
elev-elev, elever-lærer. 
 
Elevene lærer å kommunisere med 
begrepene og om løsninger gjennom 
samtale i par og plenum.   
 
Elevene trener seg i å forklare muntlig 
hva de lærer. 
 
Løse matematiske problemer 
Elevenes egenlagde ”mattedagbok” 
brukes. De trener på å utvikle egne 
løsningsstrategier ved gjenkjenning, 
systematisering og formulering av en 
skriftlig refleksjonsprosess på egen 
hånd, og sammen med medelever.  
 
Læringsstiler og læringsstrategier 
Opplæringen skal varieres slik at det 
tas hensyn til elevenes forskjellige 
læringsstiler:  
 

Informere foreldre om gode 
matematikksider på nettet for å 
hjelp foreldre til å bidra i 
opplæringa. 
 
Matematikk.org, matematikk.net, 
matematikksenteret.no, gruble.no, 
lamis.no og kappabel.com. 
 
Konferanser 
Elevens utvikling i regning og 
matematikk tas opp minimum en 
gang hvert skoleår.   
 
Foreldre har tilgang til elevenes 
arbeidsplaner og prøver. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gjennom året gjennomføres det 
kapittelprøver og ”gloseprøver”. 

 
Ved slutten av hvert semester  
gjennomføres en skriftlig og/eller 
muntlig oppsummeringsprøve. 
 
Elevsamtale  
Minimum en gang hvert skoleår:  
Sette individuelle mål, evaluering 
av måloppnåelse f.eks. 
mappevurdering. 
 
Karaktersetting 
Skriftlige kriterier for 
karaktersetting i matematikk er 
kjent også for elevene og 
foreldrene. 
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Læringsarenaer 
 
Faget matematikk har hovedtyngden av regning i 
skolen. 
Vi lærer elevene å overføre teoretisk 
matematikkunnskap til praktisk kunnskap utenfor 
klasserommet. 
 
Regning og matematikk er synlig innenfor flere fag: 
Kunst og håndverk: Perspektivtegning, symmetri og 
mønster. To- og tredimensjonale representasjoner. 
Geometri i arbeid med dekor og arkitektur. 
Naturfag: Vei, fart og tid. Målenheter og statistikk, 
tolke diagrammer, lese tabeller og vurdere resultater. 
Samfunnsfag: Statistikk, tolke diagrammer og lese 
tabeller. Bruke målestokk på kart og regne med tid. 
Krl:  Statistikk, tolke diagrammer og lese tabeller. 
Tidslinjer. Tallsymbolikk og geometriske mønstre. 
Kroppsøving: Vurdere resultater. 
Engelsk: Lære hva sentrale matematikkbegreper er 
på engelsk.   
Norsk: Felles kunnskapsområde når det gjelder 
begrepsutvikling, logisk resonnement og 
problemløsning. Øke forståelse for systemer, tidslinja 
og analyse av statistikk. 
Mat og helse: Praktisk arbeid med oppskrifter. 
Vurdere nærings- og energiinnhold og kunne 
sammenligne priser på varer.  
 
Skolen stimulerer til regning på mange områder. 
f.eks. mattenøtter, uteskole jf tangenten temahefte 
uteskole, biblioteket, matteutstillinger, aviser, 
nærmiljø og drift av kantine. 

Visuell  
Auditiv 
Kinestetisk 
Taktil 
(Se i hefte 2.) 
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10. trinn    Matematikk i teori og praksis     Møvig skole 

Erfaringer 
relasjoner, arbeidsmåter, roller, læringsarenaer 

Språk og tenkning 
kommunikasjon, begreper, 
læringsstiler og læringsstrategier 

Foreldre som med spillere Kartlegging og vurdering 

Arbeidsmåter 
Utforske tall og sammenhenger mellom tall, 
f.eks. ved hjelp av: 

• mattekofferten (Holden) 
• lommeregner 
• måle og konstruere etc. 
• bestemme sannsynligheter gjennom 

eksperimentering, simulering og beregning i 
dagligdagse sammenhenger og spill. 

• statistikk og tabeller henta fra aviser og 
lignende, som elevene selv har funnet.  

• utforske geometriske sammenhenger vha IKT 
programvare (geobra)  

• Ukens nøtt fra KappAbel 
(problemløsningsoppgaver). 

 
Arbeide med å synliggjøre matematikken i 
hverdagslivet. Bruke avisartikler hvor elevene skal 
trekke ut og arbeide med matematikk. Jf. Realistisk 
matematikkundervisning. 
 
Gjennomføre storyline/prosjekt, f.eks. ”Familien”. 
 
Bruk av Excel i løsning av matematikkoppgaver og 
beherske Excel som et verktøy i muntlig framføring. 
 
Benytte forskjellige nettsteder i undervisninga. 
Matematikk.org, matematikk.net, 
matematikksenteret.no, gruble.no, lamis.no og 
kappabel.com. 
 
Roller 
Elevene prøver seg i forskjellige roller. F.eks. 
underviser/hjelper andre  

Begreper og symboler 
Konkret oversikt over de ulike 
begrepene som elevene skal lære på 
10. trinn finner man i hefte 9 (fra 
Pedagogisk senter). 
 
Elevene vurderer sin egen oppnåelse 
av kunnskap om et begrep ved hjelp av 
målark/egenvurderingsskjema. Jf. 
Læringsstrategier s.29 
 
Kommunikasjon 
Åpne oppgaver med tid til samtaler, 
elev-elev, elever-lærer. 
 
Elevene lærer å kommunisere med 
begrepene igjennom samtale i par og 
plenum.   
 
Elevene trener seg i å forklare muntlig 
hva de lærer. 
 
Øving til muntlig eksamen. 
 
Løse matematiske problemer 
Elevenes egenlagde ”mattedagbok” 
brukes. De trener på å utvikle egne 
løsningsstrategier ved gjenkjenning, 
systematisering og formulering av en 
skriftlig refleksjonsprosess på egen 
hånd, og sammen med medelever.  
 
Læringsstiler og læringsstrategier 
Opplæringen skal varieres slik at det 

Informere foreldre om gode 
matematikksider på nettet for 
å hjelp foreldre til å bidra i 
opplæringa. 
 
Matematikk.org, 
matematikk.net, 
matematikksenteret.no, 
gruble.no, lamis.no og 
kappabel.com. 
 
Konferanser 
Elevens utvikling i regning og 
matematikk tas opp minimum en 
gang hvert skoleår.   
 
Foreldre har tilgang til elevenes 
arbeidsplaner og prøver. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gjennom året gjennomføres 
det kapittelprøver og 
”gloseprøver”. 

 
Ved slutten av høstsemester 
gjennomføres en skriftlig 
og/eller muntlig 
oppsummeringsprøve. 
 
Ved slutten av 
vårsemesteret gjennomføres 
en skriftlig 
oppsummeringsprøve. 
 
Elevsamtale  
Minimum en gang hvert 
skoleår:  
Sette individuelle mål, 
evaluering av måloppnåelse 
f.eks. mappevurdering. 
 
Karaktersetting 
Skriftlige kriterier for 
karaktersetting i matematikk 
er kjent også for elevene og 
foreldrene. 
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(fadderordning, mentororganisering), lage oppgaver 
for andre. 
 
Læringsrenaer 
 
Faget matematikk har hovedtyngden av regning i 
skolen. 
Vi lærer elevene å overføre teoretisk 
mattemetrikkunnskap til praktisk kunnskap utenfor 
klasserommet. 
 
Regning og matematikk er synlig innenfor flere fag: 
Naturfag: Vei, fart og tid. Målenheter og statistikk, 
tolke diagrammer, lese tabeller og vurdere resultater. 
Samfunnsfag: Statistikk, tolke diagrammer og lese 
tabeller. Bruke målestokk på kart og regne med tid. 
Krl:  Statistikk, tolke diagrammer og lese tabeller. 
Tidslinjer. Tallsymbolikk og geometriske mønstre. 
Kroppsøving: Vurdere resultater. 
Engelsk: Lære hva sentrale matematikkbegreper er 
på engelsk.   
Norsk: Felles kunnskapsområde når det gjelder 
begrepsutvikling, logisk resonnement og 
problemløsning. Øke forståelse for systemer, tidslinja 
og analyse av statistikk. 
Musikk: Bli kjent med musikkens grunnelementer og 
ulike musikalske mønstre, variasjoner og former og 
kunne beregne tid og rom i musikalske rom. 
 
Skolen stimulerer til regning på mange områder. 
f.eks. mattenøtter, uteskole, biblioteket, 
matteutstillinger, aviser, nærmiljø og drift av kantine. 

tas hensyn til elevenes forskjellige 
læringsstiler:  
 
Visuell  
Auditiv 
Kinestetisk 
Taktil 
(Se i hefte 2.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Møvig skole standard i regning  8 
  


	MØVIG SKOLE
	Møvig skole – opplæring i regning og matematikk
	Møvig skoles standard i regning


	Opplæring i regning og matematikk
	8. trinn   Matematikk i teori og praksis     Møvig skole
	9. trinn     Matematikk i teori og praksis     Møvig skole
	10. trinn    Matematikk i teori og praksis     Møvig skole

