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Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 

34-38 
• Behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, 

knyte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med 

formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke 

kvadratsetningane 

• Utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i 

hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning 

med dei fire rekneartane 

• Rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle 

brøkuttrykk 

• Bruke faktorar, potensar, kvadratrøter og primtal i 

berekningar 

Tall og algebra Forelesing av lærer 
Individuell jobbing 
Matematikkvideoer 

Skriftlig prøve 
 

 

 

 

39-43 
• Løyse likningar og ulikskapar av første grad og 

likningssystem med to ukjende og bruke dette til å 

løyse praktiske og teoretiske problem 

• Rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle 

brøkuttrykk 

Likninger Forelesing av lærer 
Individuell jobbing 
Matematikkvideoer 

Skriftlig prøve 
 

 

41 Høstferie 



44-48 
• 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 

• Bruke koordinatar til å avbilde figurar og utforske 

eigenskapar ved geometriske former, med og utan 

digitale verktøy 

• Utforske, eksperimentere med og formulere logiske 

resonnement ved hjelp av geometriske idear og gjere 

greie for geometriske forhold som har særleg mykje å 

seie i teknologi, kunst og arkitektur 

• Tolke og lage arbeidsteikningar og 

perspektivteikningar med fleire forsvinningspunkt, 

med og utan digitale verktøy 

Geometri 

 

 

Forelesing av lærer 
Individuell jobbing 
Matematikkvideoer 
Dynamisk geometriprogram 

 

49-51  Repetisjon Forelesing av lærer 
Individuell jobbing 
Matematikkvideoer 

Tentamen 

52-1 Juleferie 

2-8 
• Samanlikne og rekne om mellom heile tal, 

desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på 

standardform, uttrykkje slike tal på varierte 

måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike 

representasjonar er formålstenlege 

• Rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og 

forenkle brøkuttrykk 

Prosent 

 

 

 

 

Forelesing av lærer 
Individuell jobbing 
Matematikkvideoer 
Regneark  

Skriftlig prøve 

 

 

 

 



• 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 

• Behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, 

knyte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne 

med formlar, parentesar og brøkuttrykk og 

bruke kvadratsetningane 

 

 

 

 

9 Vinterferie 

10-14 
• 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 

Funksjoner Forelesing av lærer 
Individuell jobbing 
Matematikkvideoer 
Dynamisk geometriprogram 

Skriftlig prøve 

15 Påskeferie 

16-19 
• Gjennomføre undersøkingar og bruke databasar 

til å søkje etter og analysere statistiske data og 

vise kjeldekritikk 

• Finne og diskutere sannsyn gjennom 

eksperimentering, simulering og berekning i 

daglegdagse samanhengar og spel 

Sannsynlighet Forelesing av lærer 
Individuell jobbing 
Matematikkvideoer 

 



• Beskrive utfallsrom og uttrykkje sannsyn som 

brøk, prosent og desimaltal 

20-25  Repetisjon Forelesing av lærer 
Individuell jobbing 
Matematikkvideoer 

Tentamen 

 


