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D
E
  

Tema  Kompetansemål Læringsmål 

Lærestoff/ 

Arbeidsmåter/ 

organisering 

Innlevering/ 

prøver/ 

vurdering 

 
34 

 

35 

 

36 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 

TALLREGNING 

 

kap.9.1 
 
 

 
 
 

 

Tal og algebra: 

- Samanlikne og rekne om 

mellom heile tal, 

desimaltal, brøkar, 

prosent, promille og tal 

på standardform, 

yttrykkje slike tal på 

varierte måtar og vurdere 

i kva for situasjonar ulike 

representasjonar er 

formålstenelege 

 

- Rekne med brøk, utføre 

divisjon av brøkar og 

forenkle brøkuttrykk 

 

- Bruke faktorar, potensar, 

kvadratrøtter og primtal i 

berekningar 

 

Prosent: 

- Regne med prosent og promille, 

med og uten digitale hjelpemidler 

- Tolke og regne med prosentpoeng 

 

Potenser og kvadratrot: 

- Regne med potenser å forklare hva 

kvadratroten til et tall er  

- Finne verdien av kvadratroten til et 

tall 

- Kjenne igjen og bruke kubikktall 

- Forklare hvordan totallsystemet er 

bygd opp 

 

Tierpotenser og tall på 

standardform: 

- Forklare hvordan titallssystemet er 

bygd opp 

- Skrive og regne med store og små 

tall på standardform 

- Regne med tierpotenser i noen 

praktiske situasjoner 

 

Tallmengder: 

- Sortere tallene på tallinja i 

forskjellige tallmengder 

 

Tavleundervisning 

med fagsamtale  

Individuelt arbeid 

med differensierte 

oppgaver.  

Praktiske 

oppgaver/spill på 

gruppe/to- og to. 

 

Før-prøve med 

etterfølgende 

individuelt tilpassede 

oppgaver ved arbeid 

med «Bli bedre»  

 

Utfordringer «Tren 

tanken» 

 

 

 

Midttest/førprøve 

kap. 1 

 

Egenvurdering 

 

Kapittelprøve 

kap.1 

 

41 HØSTFERIE 

42   
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43 

 

44 

 

45 

 

46 

 

47 

 

48 

 

FUNKSJONER 

 

kap.9.2 
 
 
 

 

Funksjonar: 

- 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 

 

Lineære funksjoner – rette linjer: 

- Kjenne igjen og finne formler for 

rette linjer 

- Kjenne igjen situasjoner fra 

dagliglivet som kan 

- Beskrives ved hjelp av lineære 

funksjoner 

- Lage verditabell og tegne graf ut 

fra formelen for rette 

linjer 

- Bestemme om et punkt ligger på 

en gitt rett linje 

 

Empiriske og ikke-lineære 

funksjoner: 

- Beskrive og kjenne igjen 

funksjoner 

- Lage og bruke tabeller med 

empiriske data til å tegne 

funksjoner i et koordinatsystem 

- Beskrive situasjoner fra dagliglivet 

med funksjoner 

 

 

Tavleundervisning 

med fagsamtale  

Individuelt arbeid 

med differensierte 

oppgaver.  

Praktiske 

oppgaver/spill 

 

Før-prøve med 

etterfølgende 

individuelt tilpassede 

oppgaver ved arbeid 

med «Bli bedre»  

 

Utfordringer «Tren 

tanken» 

 

Midttest/førprøve 

kap. 2 

 

Egenvurdering 

 

Kapittelprøve  

kap. 2 
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49 

 

50 

 

51 

 

MÅL OG ENHETER 

 

kap.9.3 
 

 

 

Måling: 

- Gjere overslag over og 

berekne lengd, omkrins, 

vinkel, areal, overflate, 

volum, tid, fart og 

massetettleik og bruke 

og endre målestokk. 

 

- 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 
 

 

 

Regning med tid: 

- Gjøre om timer, minutter og 

sekunder til desimalform 

- Beregne tidsforskjell 

- Regne om mellom tidssoner 

 

 

Målenheter: 

- Bruke riktige målenheter 

- Gjøre om mellom ulike målenheter 

for lengde, areal og 

- volum 

- Regne med og gjøre om mellom 

enheter for masse 

- Velge og bruke riktige 

måleinstrumenter 

 
 

Nøyaktighet og avrunding: 

- Vurdere hvor nøyaktig et svar er, 

og bruke regler for avrunding 

- Anslå feil ved målinger 

- Bruke måleinstrumenter og vurdere 

feilkilder ved måling i praksis 

 

Forholdsregning: 

- Gjenkjenne og regne med 

forholdstall i praktiske situasjoner 

- Regne med forholdstall i blandinger 

- Regne med vei, fart og tid 

- Regne med tetthet 

- Regne med valuta 

 

 

Tavleundervisning 

med fagsamtale  

Individuelt/arbeid to 

og to arbeid med 

differensierte 

oppgaver.  

Praktiske 

oppgaver/spill 
 

Før-prøve med 

etterfølgende 

individuelt tilpassede 

oppgaver ved arbeid 

med «Bli bedre»  

 

Utfordringer «Tren 

tanken» 

 

 

Midttest/førprøve 

kap. 3 

 

Egenvurdering 

 

Kapittelprøve  

kap. 3 

 

Tentamen i 

matematikk 

fredag 6. 

desember (hel 

dag). 

52 JULEFERIE 
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5 

 

6 
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8 VINTERFERIE 
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9 

 

10 

 

11 

 

 
GEOMETRI 

 

Kap.9.4 

 

Geometri: 

- 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 

dynamisk 

geometriprogram 

 

Måling: 

- Gjere overslag over og 

berekne lengd, omkrins, 

vinkel, areal, overflate, 

volum, tid, fart og 

massetettleik og bruke 

og endre målestokk 

 

- Velje høvelege 

måleiningar, forklare 

samanhengar og rekne 

om mellom ulike 

måleiningar, bruke og 

 

Areal og omkrets: 

- Måle og beregne omkretsen av 

kjente geometriske figurer 

- Måle og beregne arealet av kjente 

geometriske figurer 

 

Sirkelens geometri: 

- Finne tilnærmede verdier for 

konstanten π (pi) 

- Regne ut areal og omkrets av 

sirkler 

- Konstruere rettvinklete trekanter 

ved å bruke sirkelens egenskaper 

- Konstruere tangenter til sirkler 

- Bruke konstruksjon til å finne 

sentrum i en sirkel 

 

Tredimensjonale geometriske 

figurer: 

- Kjenne igjen og beskrive rette 

prismer, pyramider, kjegler, 

sylindrer og kuler 

- Måle og beregne overflate og 

volum av tredimensjonale figurer 

- Regne med ulike mål for volum 

 

 

Tavleundervisning 

med fagsamtale  

Individuelt arbeid 

med differensierte 

oppgaver.  

Praktiske 

oppgaver/spill på 

gruppe 

 

 

Før-prøve med 

etterfølgende 

individuelt tilpassede 

oppgaver ved arbeid 

med «Bli bedre»  

 

Utfordringer «Tren 

tanken» 

 

Midttest/førprøve 

kap. 4 

 

Egenvurdering 

 

Kapittelprøve  

kap. 4 

 

12 

 

13 

 

14 

 

 
 

15 

 

PÅSKEFERIE 

16 
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17  vurdere måleinstrument 

og målemetodar i 

praktisk måling og drøfte 

presisjon og 

måleusikkerheit 

- Gjere greie for talet π og 

bruke det i berekningar 

av omkrins, areal og 

volum 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 
 

 

SANNSYNLIGHET 

OG 

KOMBINATORIKK 

 

Kap.9.5 
 
 

 

Statistikk, sannsyn og 

kombinatorikk: 

- Finne og diskutere 

sannsyn gjennom 

eksperimentering, 

simulering og berekning i 

daglegdagse 

samanhengar og spel 

- Beskrive utfallsrom og 

uttrykkje sannsyn som 

brøk, prosent og 

desimaltal 

- Drøfte og løyse enkle 

kombinatoriske problem 

 

Enkle sannsynligheter: 

- Beregne sannsynlighet i enkle, 

dagligdagse situasjoner 

- Uttrykke sannsynlighet som brøk, 

desimaltall og prosent 

- Se forskjellen på en uniform og en 

ikke-uniform sannsynlighetsmodell 

 

Kombinatorikk: 

- Bestemme utfallsrommet for en 

hendelse 

- Skille mellom uavhengige og 

avhengige hendelser 

- Beregne antallet kombinasjoner av 

hendelser 

- Ordne data i krysstabeller og i 

valgtrær 

- Sortere data i et venndiagram 

- Finne union, snitt og komplement i 

en datamengde 

 

Tavleundervisning 

med fagsamtale  

Individuelt arbeid 

med differensierte 

oppgaver.  

Praktiske 

oppgaver/spill 

 

Før-prøve med 

etterfølgende 

individuelt tilpassede 

oppgaver ved arbeid 

med «Bli bedre»  

 

Utfordringer «Tren 

tanken» 

 

 

 

 

 

Midttest/Førtest 

 

Egenvurdering 

 

Kapittelprøve 5 
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Repetisjon til 

årsprøven 

 

 

Årsprøve 9.trinn 

 

Terje Lurås  


