
Bygdøy skole 

KOMP ETANSEPLAN I MATEMATIKK              

                  

               

ÅRSTRINN: Trinn 1              

 

Hovedområder Kompetansemål: 

”Eleven skal kunne….” 

Læringsmål: 

”Eleven kan...” 

Tall 

 
 telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette 

sammen og dele opp tiergrupper opp til 100 og dele 

tosifrede tall i tiere og enere 

 

 

 

 

 

 

 

 

IUP-mål høst: 

 

 

 telle forlengs til 100 

 

      I tallområdet 0 til 20  

 telle forlengs og baklengs  

 si automatisk hvilket tall som kommer før og etter 

et bestemt tall (nabotall) 

 telle videre oppover og nedover fra et hvilket som 

helst tall i tallområdet 

 telle opp mengder og knytte dem til tallsymbolene  

 lese og skrive tallene 

 dele opp ulike mengder (tallvennene) f.eks.: 

"niervenner" 2 + 7, 3 + 6, 4 + 5 

 automatisere "tiervenner", både addisjon og 

subtraksjon; 7 + 3, 3 + 7, 10 – 7, 10 – 3 

 addere og subtrahere tier og enere, f.eks. 10 + 4, 

13 – 3 og 13 – 10 

 

 telle til 100, lese og skrive tallene til 10, dele og 

bygge mengder i tallområdet fra 1 til 10 og 

kunne tiervennene 
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 bruke tallinjen til beregninger og til å vise tallstørrelser 

 

 

 gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne 

antall og uttrykke tallstørrelser på varierte måter 

 

 

 

 

 

 

 

 utvikle, bruke og samtale om varierte regnestrategier for 

addisjon og subtraksjon av tosifrede tall og vurdere hvor 

rimelige svarene er 

 

 

 

 plassere tall på tallinje, både på tallinje der enerne 

er markert og på tom tallinje   

 bruke tallinja til å finne ener- og toerdifferensen 

mellom to tall, f. eks 14- 13 

 

 anslå mengder 

 telle objekter i mengder, én-til-én-

korrespondanse 

 angi riktig antall i strukturerte mengder uten å 

telle én og én, f. eks. fem prikker på terningen 

 orklare og bruke begrepene like mange, større 

enn og mindre enn, flere og færre 

 vise antall ved å bruke konkreter, skrive 

tellestreker og etter hvert ta i bruk 

tallsymbolene 

 dele opp og sette sammen mengder på ulike 

måter og forklare hvorfor den totale mengden 

er konstant, f.eks. 6=5+1=2+4=2+2+2=3+2+1 

 

 

 bruke likhetstegnet (=) som uttrykk for en 

likhet, prealgabra 

 f.eks. 2 + ___ = 5 og 6 = 2 + ___ 

 løse addisjons- og subtraksjonsoppgaver ved å 

bruke konkreter, tegninger eller symboler 

 løse addisjons- og subtraksjonsoppgaver ved å 

kombinere, fordele eller sammenligne 

mengder 

 automatisere noen regnestykker i addisjon og 

subtraksjon, f.eks. tiervenner og doblinger 

 bruke tiervennene til å regne ut f. eks. 8 + 5 
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IUP-mål vår: 

 

 

 doble og halvere 

 

 

 

 kjenne igjen, samtale om og videreføre strukturer i enkle 

tallmønstre 

ved å tenke 8 + 2 + 3 

 telle videre fra største tall i addisjon, f. eks. 

2+16 

 bruke dobling og nær dobling, f.eks. 6 + 6, 6 + 

7 

 addere og subtrahere hel tier og enere, f.eks. 

10 + 4, 15 – 10, 15– 5 

 bruke ener- og toerdifferanse, f.eks. ved å se 

sammenhengen mellom 

6-6=0, 6-5=1 og 6- 4=2 

 forklare egne regnestrategier  

 

 

 løse addisjons- og subtraksjonsoppgaver 

med tall opp til 20, samt bruke og samtale 

om egne regnestrategier for addisjon og 

subtraksjon 

 

 forklare og bruke begrepene dobling og 

halvering knyttet til praktiske situasjoner  

 doble og halvere, f. eks. med konkreter, tall, 

pengebeløp, lengde, symmetri 

            bruke dobling i addisjon, f. eks. 6 + 6, 6 + 7 

 

 

 telle med 10 om gangen, f.eks 10, 20, 30… til 

100 

 strukturere tallene i grupper på 5 og 10, f.eks. 

ved hjelp av 20-perlesnor 
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Geometri  kjenne igjen og beskrive egenskaper ved enkle to- og 

tredimensjonale figurer i forbindelse med hjørner, 

kanter og flater, og sortere og sette navn på figurene 

etter disse egenskapene 

 

 

 

IUP-mål høst: 

 

 lage og utforske geometriske mønstre, både med og uten 

digitale verktøy, og beskrive disse muntlig 

 sortere og kjenne igjen figurer etter kjennetegn 

som hjørner og sidekanter 

 kjenne igjen sirkelen og finne flater som har denne 

geometriske formen 

 forklare hvordan mangekanter får navn etter antall 

sidekanter eller hjørner, både regulære og 

irregulære 

 beskrive todimensjonale figurer ved hjelp av 

begrepene sidekant og hjørne 

 

 

 sortere og sette navn på todimensjonale figurer 

utfra hjørner og sidekanter 

 finne mønstre i omgivelsene  

 videreføre påbegynte mønstre 

 beskrive mønsteret muntlig 

 

Måling  måle og sammenligne størrelser som gjelder lengde og 

areal, ved hjelp av ikke-standardiserte og standardiserte 

måleenheter, beskrive hvordan og samtale om 

resultatene 

 

 

 

 

 sammenligne lengder ved hjelp av begrepene 

kortere enn og lengre enn, kortest og lengst 

 sammenligne høyder ved hjelp av begrepene 

lavere enn, høyere enn, lavest og høyest 

 måle lengde ved hjelp av ikke-standardiserte 

måleenheter og beskrive hvordan målingen ble 

utført, f.eks. antall skritt, blyanter, bøker 

 samtale om hvorfor måleresultatene kan bli 

forskjellige ved bruk av ikke-standardiserte 

måleenheter 
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 nevne dager, måneder og enkle klokkeslett 

 

 

 

 

IUP-mål vår: 

 

 kjenne igjen norske mynter og sedler opp til 100 og 

bruke disse i kjøp og salg 

 si rekkefølgen på ukedagene og bruke begrepene 

”i går” , ”i morgen”, " i overmorgen" og "i 

forgårs", hverdag, helg og uke 

 skille mellom minuttviser og timeviser og fastslå 

klokkeslett med hele timer 

 bruke begreper som morgen, formiddag, 

ettermiddag, kveld og natt 

 

 si ukedagene og månedene i riktig rekkefølge 

og fastslå klokkeslett med hele timer 

 

 

 kjenne igjen myntene 1 kr, 5 kr, 10 kr og 20 kr 

 sammenligne pengenes verdi og kunne veksle 

f.eks. en tier i to femmere eller ti kronestykker 

 bruke penger i kjøp og salg, finne ut hvor mye 

varer vil koste til sammen og hvor mye som 

eventuelt skal gis tilbake 

 

Statistikk  samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker, 

tabeller og søylediagrammer og samtale om prosessen 

og hva illustrasjonene forteller om datamaterialet 

 

 

 lage sorteringskriterier og samle objekter etter 

farge, form og mønster 

 telle opp antallet i hver kategori f.eks. ved hjelp av 

tellestreker og med tallsymboler 

 sammenligne mengder ved å bruke begrepene like 

mange, flest og færrest, flere enn og færre enn  
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KOMP ETANSEPLAN I MATEMATIKK              

                  

               

ÅRSTRINN: Trinn 2              

 

Hovedområder Kompetansemål: 

”Eleven skal kunne….” 

Læringsmål: 

”Eleven kan...” 

Tall 

 
 telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette 

sammen og dele opp tiergrupper opp til 100 og dele 

tosifrede tall i tiere og enere 

 

 

 

 

 

 bruke tallinjen til beregninger og til å vise tallstørrelser 

 

 

 

 gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne 

antall og uttrykke tallstørrelser på varierte måter 

 telle fra 0 til 100 forlengs og baklengs 

 

I tallområdet 0 til 100  

 si automatisk hvilket tall som kommer før og etter 

et bestemt tall (nabotall) 

            telle videre oppover og nedover fra et hvilket  

            som helst tall i tallområdet lese og skrive tallene 

 telle med ti om gangen til 100, både forlengs og 

baklengs 

 telle opp store mengder ved å sortere i tiere 

 dele opp tosifrede tall i tiere og enere 

            addere og subtrahere tiere og enere, f.eks 70 – 50 

 

      I tallområdet 0 til 100 

 plassere tall på tallinje, både på tallinjer med ulike 

enheter og på tom tallinje  

 velge hensiktsmessige strategier for å addere og 

subtrahere, f.eks. ved hjelp av tom tallinje 

 bruke tallinja til å lese av differenser 

 

 

      I tallområdet opp til 100 

 anslå mengder 

 forklare og bruke begrepene like mange, større 

enn og mindre enn, flere og færre 
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 utvikle, bruke og samtale om varierte regnestrategier for 

addisjon og subtraksjon av tosifrede tall og vurdere hvor 

rimelige svarene er 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 telle objekter i mengder, og strukturere dem i tiere 

og enere 

 konkretisere og visualisere tallene, både lineært og 

gruppert, f.eks. på tallinje eller med penger 

 

 

 forstå betydningen av likhetstegnet (=) for å kunne 

bestemme tallet som mangler i uttrykk som f.eks. 

30 - ____ = 22 og 20 + 4 =  ___ + 10  

 automatisere noen regnestykker hvor svarene blir 

under 20 i addisjon, f.eks. 3+4 og 8+7 

 automatisere noen regnestykker med tall under 20 

i subtraksjon, f.eks. 8-5 og 15-6 

 automatisere tiervennene og bruke tiervennene til 

å regne ut 18 + 3 ved å tenke 18 + 2 + 1 

 bruke strategien dobling og nær dobling for å 

regne ut 25 + 25, 25 + 26 

 bruke strategien halvering for å regne ut 30 – 15, 

30 - 16 

 utføre addisjon og subtraksjon med tiere og enere 

70 + 4, 60 + 16 og 82 – 12 

 bruke ener- og toerdifferanse, f. eks. ved å se 

sammenhengen mellom 

36 – 36 =0, 36 – 35=1 og 36-34= 2 

 bruke tiervennene og se sammenhengen mellom 

regneoppgaver som f.eks. 7+3, 27 + 3 og 27 + 4, 

og mellom 10 – 6 og 20 – 6  

 forklare egne regnestrategier og vurdere om svaret 

kan være rimelig 

 velge hensiktsmessige strategier ut i fra tallene i 

regneoppgavene og begrunne valgene, f.eks. 
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 doble og halvere 

 

 

 

 

 kjenne igjen, samtale om og videreføre strukturer i enkle 

tallmønstre 

 

 

 

 

IUP-mål høst: 

 

 

 

bruke nær dobling for 6 + 7 og tiervenner for 13 + 

7 

 

 doble og halvere og vite hvordan dette henger 

sammen med symmetri 

 avgjøre om et tall er partall eller oddetall, forklare 

hva som kjennetegner disse tallene og forklare 

sammenhengen mellom partall, oddetall, dobling 

og halvering 

 bruke dobling i addisjon, f.eks. 15 + 15, 15 +16 

 bruke halvering i subtraksjon, f.eks. 50-25, 50-26 

 

 

 telle forlengs og baklengs med 2, 5 og 10 om 

gangen  

 finne mønsteret og fortsette tallfølger som 

øker/minker med f.eks. 2, 5 og 10 om gangen  

 finne tallet før og tallet etter et gitt tall (nabotall) 

 finne og beskrive tallmønster i et 100-rutenett 

 avgjøre om et tall er partall eller oddetall ved å 

utforske mengder 

 

 

 beskrive og videreføre enkle tallmønstre 
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Geometri 

 
 kjenne igjen og beskrive egenskaper ved enkle to- og 

tredimensjonale figurer i forbindelse med hjørner, 

kanter og flater, og sortere og sette navn på figurene 

etter disse egenskapene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kjenne igjen, bruke og samtale om speilsymmetri i 

praktiske situasjoner 

 

 

 

 

 lage og utforske geometriske mønstre, både med og uten 

digitale verktøy, og beskrive disse muntlig 

 

 

 

IUP-mål vår:  

 

 

 

 

 

 

 beskrive todimensjonale figurer som sirkler, 

trekanter, firkanter, herunder parallellogram, 

rektangel, kvadrat og andre mangekanter, og finne 

flater som har disse geometriske formene 

 beskrive kjennetegn for parallellogram og 

beskrive rektangel som en spesiell variant av 

parallellogram og kvadrat som en spesiell variant 

av rektangel 

 kjenne igjen tredimensjonale figurer som sylindre, 

kuler, prismer, pyramider og kjegler 

 beskrive tredimensjonale figurer ved hjelp av 

begrepene sidekant, sideflate og hjørne 

 

 

 finne og beskrive speilsymmetri i kunst, arkitektur 

og i naturen 

 lage figurer med speilingssymmetri ved f.eks. 

papirbretting og tegning 

 

 

 finne og beskrive mønstre i omgivelsene  

 lage egne mønstre, både med og uten digitale 

verktøy 

 

 utforske, lage og beskrive mønstre, med og uten 

digitale verktøy 
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 måle og sammenligne størrelser som gjelder lengde og 

areal, ved hjelp av ikke-standardiserte og standardiserte 

måleenheter, beskrive hvordan og samtale om 

resultatene 

 

 

 

 

 

 

IUP-mål vår: 

 måle lengde ved hjelp av ikke-standardiserte og 

standardiserte måleenheter(centimeter og meter) 

og beskrive hvordan målingen ble utført 

 gjenkjenne lengder som er omtrent en meter   

 måle areal ved hjelp av ikke-standardiserte 

måleenheter og beskrive hvordan målingen ble 

utført, f.eks. ark og håndflater 

 samtale om resultatene og hvorfor standardiserte 

måleenheter er nødvendig 

 

 måle og sammenligne lengder ved hjelp av 

standardiserte måleenheter, beskrive hvordan 

målingen ble utført og samtale om resultatene 

Måling 

 
 nevne dager, måneder og enkle klokkeslett 

 

 

 

 

 

 

 

 kjenne igjen norske mynter og sedler opp til 100 og 

bruke disse i kjøp og salg 

 fastslå klokkeslett med hele, halve og kvarte timer 

 bruke begrepet døgn og vite hvor mange timer et 

døgn har  

 bruke navnet på årstidene  

 si rekkefølgen på månedene gjennom året og 

gruppere i årstider  

lese og skrive datoer, f.eks. 6. januar 

 

 kjenne igjen myntene 1 kr, 5 kr, 10 kr, 20 kr og 

sedlene 50 kr og 100 kr 

 sammenligne pengenes verdi og veksle f.eks. en 

100-kroneseddel i to 50-kronesedler eller ti tiere 

 bruke penger i kjøp og salg, finne ut hvor mye 

varer koster til sammen, vurdere hvilke 

mynter/sedler som er nødvendig og hvor mye som 

eventuelt skal gis tilbake 
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Statistikk 

 
 samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker, 

tabeller og søylediagrammer og samtale om prosessen 

og hva illustrasjonene forteller om datamaterialet. 

 

 

 

 

IUP-mål høst: 

 slage sorteringskriterier og sette disse opp i en 

tabell 

 illustrere data i et søylediagram og samtale om 

prosessen for innsamling av data 

 lese av søylediagram og samtale om hva 

illustrasjonene forteller om datamaterialet 

 

 samle, sortere, notere og illustrere data i et 

søylediagram og samtale om prosessen 
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KOMP ETANSEPLAN I MATEMATIKK              

                 

               

ÅRSTRINN: Trinn 3             

 

Hovedområder Kompetansemål: 

”Eleven skal kunne….” 

Læringsmål: 

”Eleven kan...” 

Tall  beskrive og bruke plassverdisystemet for de hele tallene, 

bruke positive og negative hele tall, enkle brøker og 

desimaltall i praktiske sammenhenger, og uttrykke 

tallstørrelser på varierte måter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallområdet 0-1000 

 lese og skrive tallene opp til 1000 

 telle og regne med tiere og hundrere 

 skrive tresifrede tall som hundrere, tiere og enere 

 avgjøre verdien til et siffer ut fra plassering, f.eks. 

245 og 436 

        

      Positive hele tall 

 vurdere tallenes verdi og plassere dem på tallinja 

 sortere tall i stigende og synkende rekkefølge  

 

      Brøk 

 bruke enkle brøker i praktiske sammenhenger, 

f.eks. et halvt eple, en kvart liter melk, en tredel 

av elevene i klassen, en firedel av dropsene i en 

pose, et kvarter 

 forklare brøk som del av en hel og som del av 

mengde, f.eks. dele et helt objekt eller en mengde 

i to eller fire like deler 

 forklare brøk som et tall på tallinja, f.eks.  1/2 er 

midt mellom 0 og 1 

 kjenne igjen og lese de mest vanlige stambrøkene  

1/2,1/3 og  1/4 og i tillegg  3/4, knyttet til 

praktiske situasjoner og illustrasjoner 

 forklare hvordan samme brøk kan representere 
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IUP-mål vår: 

 

 

 

 

 gjøre overslag over og finne tall ved hjelp av 

hoderegning, tellemateriell og skriftlige notater,  

            gjennomføre overslagsregning og vurdere svar 

 

 

 

 utvikle, bruke og samtale om ulike regnemetoder for 

addisjon og subtraksjon av flersifrede tall både i hodet 

og på papiret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ulike størrelser når brøkgrunnlaget er forskjellig, 

f.eks. 1/3 av elevene i klassen og 1/3 av elevene 

på skolen 

 

 lese og skrive tallene opp til 1000, samt 

beskrive og bruke plassverdisystemet for hele 

tall opp til 1000 

 

 

 bruke overslagsregning i addisjon og subtraksjon, 

og gjøre strategiske tilnærminger for å komme 

nærmest mulig et nøyaktig svar, slik at tallene blir 

enklere å regne med 

 

 

 automatisere addisjon og subtraksjon opp til 20 

 regne via tiere, f.eks. 27 + 8 = 27 + 3 + 5 

 bruke dobling som strategi i addisjon, f.eks. 25 + 

25, 25 + 26 

 bruke halvering som strategi i subtraksjon, f.eks. 

30 – 15, 30 – 14 

 regne ener- og toerdifferanse, f.eks. 87 – 86, 87 – 

85 og 11 – 10, 11 – 9 

 bruke kompensasjonsstrategien, f.eks. 27 + 19 = 

27 + 20 – 1 eller 27 + 19 = 26 + 20 

 forklare og diskutere hvilke fremgangsmåter som 

blir brukt for å løse oppgaver, og avgjøre hvilken 

strategi som er mest hensiktsmessig 

 bruke standardalgoritmene for addisjon og 

subtraksjon når det er hensiktsmessig 
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IUP-mål vår: 

 

 

 

 

 

 utvikle og bruke varierte metoder for multiplikasjon og 

divisjon, bruke disse i praktiske situasjoner og bruke 

den lille multiplikasjonstabellen i hoderegning og i 

oppgaveløsing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 finne informasjon i tekster eller praktiske 

sammenhenger, velge regneart og begrunne valget, 

bruke tabellkunnskaper og utnytte sammenhenger 

mellom regneartene, vurdere resultatet og presentere 

løsningen. 

 

 bruke ulike skriftlige regnemetoder, blant 

annet standardalgoritmene for addisjon og 

subtraksjon, når det er hensiktsmessig 

 

 

 

 løse multiplikasjon som gjentatt addisjon av like 

grupper f.eks. 4 + 4 + 4 = 3 ∙ 4, med hjelp av f.eks. 

konkreter, tallinje og rutenett 

 bruke multiplikasjon til å bestemme antall ruter i 

et rutenett, eller antall objekter som er ordnet i 

rader og kolonner, f. eks. egg i en eggekartong 

eller brusflasker i en kasse, ruter i en 

sjokoladeplate 

 automatisere 1-, 2-, 3-, 4-, 5- og 10-gangen  

 løse oppgaver med delingsdivisjon, f.eks. dele 18 

objekter  i 6 like grupper og finne ut hvor mange 

objekter i hver gruppe 

 løse oppgaver med målingsdivisjon, f.eks. hvor 

mange grupper med 3 objekter i hver gruppe kan 

18 objekter deles i (gjentatt subtraksjon) 

 lage egne multiplikasjons- og divisjonsoppgaver 

med illustrasjon, tekst og regneuttrykk 

 

 

 velge hensiktsmessig regneart  

 bruke addisjon for å løse subtraksjonsoppgaver og 

motsatt, f.eks. 12 – 5 = 7 fordi 7 + 5 =12 

 bruke multiplikasjon for å løse enkle 

divisjonsoppgaver og motsatt, f.eks. 12 : 3 = 4 

fordi 3 ∙  4 =12  

 bruke tabellkunnskapene i addisjon og subtraksjon 
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 kjenne igjen, eksperimentere med, beskrive og 

videreføre strukturer i tallmønstre 

 

 

 

 

 

 

IUP-mål høst: 

 

 

 

 bruke matematiske symboler og uttrykksmåter for å 

uttrykke matematiske sammenhenger i oppgaveløsing 

til å løse oppgaver med tall som har høyere verdi, 

f.eks. siden 2+3= 5 så er 20+30 =50 og videre 

200+300=500 

 finne relevant informasjon for å løse praktiske 

situasjoner og oppgaver med tekst  

 lage og presentere egne oppgaver med illustrasjon, 

tekst og regneuttrykk 

 

 telle med 2, 3, 4, 5 og 10 om gangen 

(multiplikasjonstabellene) 

 telle med 10, 50 og 100 om gangen 

 finne tallet før og tallet etter et gitt tall 

 finne, beskrive og fortsette ulike tallmønstre 

 beskrive sammenhenger og finne mønster og 

likheter i gangetabellen  

 

 kjenne igjen, beskrive og videreføre strukturer 

i tallmønstre 

 

 

 bruke regnetegnene for de fire regneartene 

 forklare og bruke likhetstegnet som uttrykk for en 

likhet 

 

Geometri 

 
 kjenne igjen, beskrive trekk ved og sortere sirkler, 

mangekanter, kuler, sylindrer og polyeder 

 

 

 

 

 

 

 beskrive og sortere to- og tredimensjonale figurer og 

vise eksempler på de ulike formene i 

bruksgjenstander, kunst og arkitektur 

 beskrive todimensjonale figurer som trekanter, 

firkanter og andre mangekanter ved hjelp av 

begrepene sidekant og hjørne  

 beskrive tredimensjonale figurer som prismer, 
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 tegne, bygge, utforske og beskrive geometriske figurer og 

modeller i praktiske sammenhenger, medregnet teknologi 

og design 

 

 

 

 kjenne igjen, bruke og beskrive speilsymmetri og 

parallellforskyvning i konkrete situasjoner 

 

 

 

 

 

 lage og utforske geometriske mønstre og beskrive disse 

muntlig 

 

 

 

 lese av, plassere og beskrive posisjoner i rutenett, på kart og 

i koordinatsystem, både med og uten digitale verktøy 

 

 

pyramider og kjegler ved hjelp av begreper som 

sidekant, sideflate og hjørne 

 

 

 tegne og beskrive todimensjonale geometriske figurer 

 fortelle hvilke flater en tredimensjonal figur består av 

 bygge tredimensjonale figurer ved hjelp av ulike 

konkretiseringsmateriell 

 

 finne og beskrive speilsymmetri i f.eks. kunst og 

mønster 

 tegne figurer med speilingssymmetri 

 finne og tegne alle symmetrilinjer i figurer som 

kvadrat, rektangel og parallellogram 

 

 

 utforske geometriske mønstre, f.eks. ved å studere 

sjakkbrett, veggtapet, gulvtepper og klær 

 beskrive egne geometriske mønstre 

 

 

 lese av, plassere og beskrive posisjoner i rutenett, 

f.eks. sjakkbrett, kart, kinosal, teater, tribune, sete i 

tog og fly ut fra et referansepunkt 

Måling 

 
 gjøre overslag over og måle lengde, areal, volum, masse, 

temperatur, tid og vinkler, samtale om resultatene og 

vurdere om de er rimelige 

 

 

 

 anslå og måle en meter og en centimeter  

 måle areal ved å telle ruter 

 sammenligne volum ved å anslå og telle antall like 

terninger eller andre like gjenstander det er plass til 

når det ikke er hulrom 

 lese av klokkeslett på analoge og digitale klokker og 
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 bruke ikke-standardiserte måleenheter og forklare formålet 

med å standardisere måleenheter, og bruke og gjøre om 

mellom vanlige måleenheter 

 

 

 

 

IUP-mål høst: 

 

 

 

 sammenligne størrelser ved hjelp av hensiktsmessige 

måleredskaper og enkel beregning, presentere 

resultatene og vurdere om de er rimelige 

 

 

 

 

 løse praktiske oppgaver som gjelder kjøp og salg 

anslå varighet i tid f.eks anslå når det har gått omtrent 

1 minutt 

 

 bruke ikke-standardiserte måleenheter og forklare 

formålet med å standardisere måleenheter 

 bruke standardiserte lengdemål, forstå hensikten med 

mer nøyaktige måleenheter enn meter og gjøre om 

mellom meter og centimeter 

 

 samtale om ikke-standardiserte og standardiserte 

måleenheter og forklare formålet med 

standardiserte måleenheter 

 

 gjennomføre målinger ved hjelp av hensiktsmessige 

måleredskaper og presentere resultatene f.eks. 

målebånd, litermål, klokke, vekt og termometer 

 presentere måleresultater og vurdere om resultatene er 

rimelige, f.eks. om det er sannsynlig at høyden på 

døra er 1 m 

 

 

 bruke de norske myntene og sedlene i kjøp og salg og 

veksle mellom de ulike sedlene og myntene 

 regne ut hva summen av to eller flere priser er og 

eventuelt hva som blir igjen etter betaling  

 regne ut hvor mye som mangler for å kjøpe en eller 

flere varer 

 gjøre overslag for å sikre at en har nok penger til 

varene en ønsker å kjøpe 

Statistikk  samle, sortere, notere og illustrere data på hensiktsmessige 

måter med tellestreker, tabeller og søylediagram, med og 

uten digitale verktøy, og samtale om prosess og framstilling 

 lage tabeller ut fra sorteringskriterier 

 samle data, sortere dataene etter sorteringskriteriene 

og sette disse inn i tabell og søylediagram 



Bygdøy skole 

 hente informasjon fra tabell og søylediagram 
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KOMP ETANSEPLAN I MATEMATIKK              

                 

               

ÅRSTRINN: Trinn 4             

 

Hovedområder Kompetansemål: 

”Eleven skal kunne….” 

Læringsmål: 

”Eleven kan...” 

Tall  beskrive og bruke plassverdisystemet for de hele tallene, 

bruke positive og negative hele tall, enkle brøker og 

desimaltall i praktiske sammenhenger, og uttrykke 

tallstørrelser på varierte måter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IUP-mål høst: 

 

 

 

 

 lese og skrive tall med høy verdi, f.eks. 5674, 23 

714 

 telle og regne med tiere, hundrere og tusenere  

 telle videre fra tall med høy verdi med 

tieroverganger, forlengs og baklengs, f.eks. 5698, 

5699, 5700 

 dele og sette sammen tall i tusenere, hundrere, 

tiere og enere 

 avgjøre verdien til et siffer ut fra plassering, f.eks. 

3654 og 7869 

 

Positive og negative hele tall 

 angi tallenes verdi og plassere tallene på tallinja 

 sortere tall i stigende og synkende rekkefølge  

 bruke negative tall i praktiske sammenhenger, 

f.eks. i forbindelse med temperatur 

 fortelle om et tegn er fortegn eller operasjonstegn, 

  f.eks. (-5) – 2 er negativ 5 minus 2 

 

 bruke plassverdisystemet til å avgjøre verdien 

til et siffer, samt bruke positive og negative hele 

tall i praktiske sammenhenger og plassere 

tallene på tallinjen 
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IUP-mål vår: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brøk 

 lese og skrive enkle brøker med fokus på at brøk 

representerer et tall på tallinja 

 forklare hva teller og nevner betyr 

 forklare og vise brøk som del av hel eller del av 

mengde ved hjelp av konkreter 

 plassere brøker etter verdi på tallinja 

 skrive likeverdige brøker med støtte i 

illustrasjoner, f.eks. 1/2=  2/4 

 fortelle hvor stor brøkdel som mangler for å få en 

hel, med støtte i illustrasjoner og konkreter 

 forklare hvordan brøkdelen av en hel eller av en 

mengde avhenger av brøkgrunnlaget, f.eks. at  1/3 

av én sjokolade kan være større enn  1/2 av en 

mindre sjokolade 

 forklare og vise brøk som del av hel eller del av 

mengde, og plassere brøker etter verdi på 

tallinja, samt lese og skrive desimaltall med 

tideler og hundredeler og bruke desimaltall i 

praktiske sammenhenger 

 uttrykke tallstørrelser på varierte måter 1 =  7/7 = 

9/9 = 14/14 

 

      Desimaltall 

 forklare desimaltall som et tall skrevet i 

titallssystemet 

 bruke desimaltall i praktiske sammenhenger, f.eks. 

i forbindelse med målinger med bruk av liter- og 

desilitermål 

 bruke desimaltall og brøk parallelt når det er 

behov for å uttrykke tall mellom de hele tallene, 

1/2 = 0.5 = 5/10 
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 gjøre overslag over og finne tall ved hjelp av 

hoderegning, tellemateriell og skriftlige notater,  

            gjennomføre overslagsregning og vurdere svar 

 

 

 

 

 utvikle, bruke og samtale om ulike regnemetoder for 

addisjon og subtraksjon av flersifrede tall både i hodet 

og på papiret 

 

 

 lese og skrive tall med desimaler og uttrykke f. 

eks. en halv meter som 0,5 meter,  en og en halv 

liter som 1,5 liter  

 si hvor mange tideler og hundredeler det er i tall 

med én eller to desimaler, f.eks. 2,3 og 0,17  

 plassere desimaltall på tallinja, telle forlengs og 

baklengs med tideler (f.eks. 0,1, 0,2, 0,3…..0,9, 

1,0….) 

 forklare sammenhengen mellom brøk og 

desimaltall, f.eks. 2/10 = 0,2 med støtte i 

illustrasjoner 

 summere desimaltall der svaret blir en hel, f.eks.: 

0,7 + 0,3 og 0,25 + 0,75 

 uttrykke tallstørrelser på varierte måter, f.eks. 0,25 

= ¼ og er det samme som "en kvart", 1,5 er det 

samme som "en og en halv"  

 

 

 

 gjøre hensiktsmessige overslag for å komme 

nærmest mulig et nøyaktig svar, f.eks. avrunding 

av priser 

 runde av til nærmeste tier, hundrer og tusener  

 bruke overslagsregning til å vurdere om et svar er 

rimelig 

 

 bruke hensiktsmessige strategier for å løse 

addisjons- og subtraksjonsoppgaver 

 forklare og utvikle metoder for addisjon og 

subtraksjon av flersifrede tall 

 forklare og diskutere hvilke fremgangsmåter som 

blir brukt for å løse oppgaver, og avgjøre hvilken 



Bygdøy skole 

 

 

 

 utvikle og bruke varierte metoder for multiplikasjon og 

divisjon, bruke disse i praktiske situasjoner og bruke 

den lille multiplikasjonstabellen i hoderegning og i 

oppgaveløsing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IUP-mål vår: 

 

 

 

 finne informasjon i tekster eller praktiske 

sammenhenger, velge regneart og begrunne valget, 

bruke tabellkunnskaper og utnytte sammenhenger 

mellom regneartene, vurdere resultatet og presentere 

strategi som er mest hensiktsmessig 

 

 

 utvikle og bruke ulike strategier i multiplikasjon, 

f.eks bruke 10-gangen til å løse oppgaver med 9-

gangen, dvs. 9 ∙ 4 =10 ∙ 4 – 4  

 bruk dobling i multiplikasjon, f.eks. 3 ∙ 4 = 12, 6 ∙ 

4 = dobbelt så mye, dvs. 24 

 automatisere 1-10-gangen  

 løse multiplikasjonstykker der et ensifret tall 

multipliseres med tiere og hundrere, f.eks. 4 ∙ 2,  

4 ∙ 20 og 4 ∙ 200 

 løse multiplikasjonsstykker ved å dele opp 

flersifrede tall, med og uten støtte i illustrasjoner 

som rutenett, f.eks. 5 ∙ 17 = 5 ∙ 10 + 5 ∙ 7 

 løse divisjonsoppgaver med og uten rest, knyttet 

til praktiske situasjoner 

 lage og presentere egne multiplikasjons- og 

divisjonsoppgaver med illustrasjon, tekst og 

regneuttrykk 

 løse tekstoppgaver med målingsdivisjon og 

delingsdivisjon 

 

 utvikle og bruke ulike strategier i 

multiplikasjon og divisjon, samt 10-gangen 

utenat og anvende dette i oppgaveløsning 

 

 velge hensiktsmessig regneart og begrunne valget 

 bruke multiplikasjon for å løse divisjonsoppgaver, 

f.eks. 42 : 6 =7 fordi 6 ∙ 7 = 42  

 forklare og nyttiggjøre seg sammenhengen 

mellom multiplikasjon og divisjon  
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løsningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kjenne igjen, eksperimentere med, beskrive og 

videreføre strukturer i tallmønstre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bruke matematiske symboler og uttrykksmåter for å 

uttrykke matematiske sammenhenger i oppgaveløsing 

 bruke tabellkunnskapene i addisjon, subtraksjon, 

multiplikasjon og divisjon til å løse oppgaver med 

tall som har større verdi, f.eks. 2 x 3 = 6 kan 

overføres til 2 ∙ 30 eller 20 ∙ 3 og 2 ∙ 300 osv. 

 finne relevant informasjon i praktiske situasjoner 

og i oppgaver med tekst, vurdere resultatet fra en 

utregning og presentere løsningen 

 

 

 telle med 6, 7, 8, og 9 om gangen 

(multiplikasjonstabellene) 

 telle med 20, 30, 40, 50 og 100 om gangen  

 finne, beskrive og fortsette ulike tallmønstre, 

f.eks. kvadrattallene 

 lage egne tallmønstre 

 avgjøre om store tall er partall eller oddetall ved å 

se på det siste sifferet i tallet 

 

 

 bruke matematiske symboler og uttrykksmåter 

 forklare og bruke likhetstegnet som uttrykk for en 

likhet 

 bruke symbolene for "større enn" og "mindre 

enn", "større enn eller er lik" og "mindre enn eller 

er lik" 

 skille mellom negativt fortegn og minus som 

regnetegn 

 

Geometri 

 
 kjenne igjen, beskrive trekk ved og sortere sirkler, 

mangekanter, kuler, sylindrer og polyeder 

 

 

 beskrive mangekanter, sirkel, kule og sylinder ved 

hjelp av begrepene sidekant, hjørne, sentrum, 

radius, diameter og høyde 
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 tegne, bygge, utforske og beskrive geometriske figurer 

og modeller i praktiske sammenhenger, medregnet 

teknologi og design 

 

 

 

 

 

 

 

 kjenne igjen, bruke og beskrive speilsymmetri og 

parallellforskyvning i konkrete situasjoner 

 

 

 

 

 

 

 lage og utforske geometriske mønstre og beskrive disse 

muntlig 

 

 

 

 

 

 bruke begreper som sidekant, sideflate, hjørne og 

spisse, stumpe og rette vinkler for å beskrive 

geometriske figurer 

 gjenkjenne og beskrive parallellogram og 

rettvinklet trekant 

 

 

 tegne og beskrive tredimensjonale geometriske 

figurer 

 forklare hvilke flater en tredimensjonal figur 

består av når den brettes ut 

 forklare hvorfor vi gir bygg og gjenstander 

bestemte former, f.eks. et sirkelformet kumlokk  

 bygge og designe egne modeller ut fra 

geometriske figurer, f.eks. hus og tårn 

 

 

 finne og beskrive speilsymmetri og 

parallellforskyvning i f.eks. kunst og mønster 

 bruke speilsymmetri og parallellforskyvning til å 

lage egne mønstre 

 

 

 

 utforske geometriske mønstre og beskrive dem, 

f.eks. studere gjentakende mønstre, og gjenkjenne 

hvilke elementer som gjentas – farge eller form 

 utforske og lage geometriske mønstre ved å  sette 

sammen og repetere former og figurer 
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 lese av, plassere og beskrive posisjoner i rutenett, på 

kart og i koordinatsystem, både med og uten digitale 

verktøy 

 

 

 

 

 

 

IUP-mål høst: 

 beskrive bevegelse i koordinatsystemer, f.eks. 

sjakkbrett, kart, kinosal, teater, tribune, sete i tog 

og fly og også digitalt regneark 

 finne plassering i rommet, f.eks. bil i 

parkeringshus, bok på bibliotek og vare på lager ut 

fra gitt eller valgt referansepunkt 

 

 

 lese av, plassere og beskrive posisjoner i 

koordinatsystemer og i digitalt regneark ut fra 

markert referansepunkt 

Måling 

 
 gjøre overslag over og måle lengde, areal, volum, 

masse, temperatur, tid og vinkler, samtale om 

resultatene og vurdere om de er rimelige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bruke måleredskaper som linjal, meterstokk og 

målebånd og sammenlikne måltallet for lengden i 

meter, centimeter og millimeter 

 anslå og måle omkrets av mangekanter 

 anslå og måle areal, ved hjelp av standardiserte og 

ikke-standardiserte måleenheter for eksempel ved 

å lage en kvadratmeter eller å bruke et A4-ark 

 anslå volum og måle volum ved å telle antall 

enhetsterninger (1cm3)ved bruk av centikuber 

 anslå og måle liter og desiliter, f.eks. 

melkekartongen og drikke i glass og avgjøre i 

hvilke praktiske situasjoner det er naturlig å ta i 

bruk L eller dL  

 anslå masse og måle masse ved hjelp av analog og 

digital vekt, og avgjøre i hvilke praktiske 

situasjoner det er naturlig å ta i bruk kg eller g  

 utføre egne målinger, f.eks. i kaldt og varmt vann, 

is og luft, og lese av analoge og digitale 

termometre, og bruke dette til å finne 

temperaturforskjeller  

 angi alle klokkeslett, både på analoge og digitale 
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 bruke ikke-standardiserte måleenheter og forklare formålet 

med å standardisere måleenheter, og bruke og gjøre om 

mellom vanlige måleenheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sammenligne størrelser ved hjelp av hensiktsmessige 

måleredskaper og enkel beregning, presentere 

resultatene og vurdere om de er rimelige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 løse praktiske oppgaver som gjelder kjøp og salg 

klokker 

 regne med tid, f.eks. hvor mye klokka er om en 

time  

 avgjøre om ulike vinkler er rette, spisse eller 

stumpe ved  å lage en vinkel med tau, åpne en dør 

eller en bok 

 anslå vinkler og måle vinkler med gradskive 

 

 

 gjøre om mellom meter, desimeter, centimeter og 

millimeter 

 gjøre om mellom liter og desiliter 

 gjøre om mellom gram, hektogram og kilogram 

 bruke begrepene døgn, time, minutt og sekund 

 samtale om måling og måleresultater, f.eks. om 

når vi trenger nøyaktige resultater og når det 

holder med å vite omtrent 

 

 

 gjøre beregninger for å sammenlikne størrelser, 

f.eks. hva er lengst av 235 cm og 2,4 meter og 

vurdere hvilke måleenhet som er hensiktsmessige 

å bruke for å presentere resultatene 

 gjøre beregninger ved å addere/subtrahere målte 

størrelser, f.eks. 1,4 m + 30 cm 

 vurdere om et måleresultat er rimelig, f.eks. om 

det er sannsynlig at et viskelær har masse 1 kg når 

du vet at en pakke sukker har masse 1 kg 

 

 

 

 regne ut summen av to eller flere priser og finne ut 
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 hva en må betale og regne ut hva som eventuelt 

blir igjen etter betaling 

 regne ut differansen mellom to priser, også med 

desimaltall 

 regne ut hvor mye som mangler for å kjøpe en 

eller flere varer, også med desimaltall 

 gjøre overslag som sikrer at en har nok penger til 

det en kjøper og at det en får igjen er noenlunde 

riktig 

 løse flerstegsoppgaver knyttet til kjøp og salg 

Statistikk  samle, sortere, notere og illustrere data på 

hensiktsmessige måter med tellestreker, tabeller og 

søylediagram, med og uten digitale verktøy, og samtale 

om prosess og framstilling 

 finne informasjon i tabeller og søylediagram 

 lage egne undersøkelser og presentere resultater 

ved hjelp av tabeller og søylediagram, både med 

og uten digitale verktøy 

 samtale om hvordan og når vi kan illustrere data i 

tabeller og diagrammer 
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KOMP ETANSEPLAN I MATEMATIKK              

                  

               

ÅRSTRINN: Trinn 5             

 

Hovedområder Kompetansemål: 

”Eleven skal kunne….” 

Læringsmål: 

”Eleven kan...” 

Tall og algebra  beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltall, 

regne med positive og negative hele tall, desimaltall, 

brøker og prosent og plassere de ulike størrelsene på 

tallinja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IUP-mål høst: 

 

 

 finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon og 

multiplikasjon av brøker 

 

 

 

IUP-mål vår: 

 bruke brøk når det er behov for å uttrykke tall med 

verdi mellom de hele tallene 

 bruke brøk og desimaltall parallelt når en har 

brøker med dekadiske enheter 

 plassere positive og negative heltall på tallinja 

 redegjøre for verdien til sifrene og skrive tall som 

tusener, hundrere, tiere, enere, tideler og 

hundredeler, f.eks. 5236,47 = 5000 + 200 + 30 + 6 

+ 0,4 + 0,07 

 skrive tideler og hundredeler som brøk og 

desimaltall 

 addere og subtrahere desimaltall 

 plassere brøker på tallinja 

 plassere desimaltall på tallinja 

 

 addere og subtrahere positive og negative hele 

tall og desimaltall 

 

 

 addere og subtrahere brøker med felles nevner  

 utvide brøker ved hjelp av konkreter og    

illustrasjoner, f.eks. at 4/8 av en sjokolade er like 

mye som ½ av den samme sjokoladen 

 addere og subtrahere brøk med felles nevnere 
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 utvikle, bruke og diskutere metoder for hoderegning, 

overslagsregning og skriftlig regning og bruke digitale 

verktøy i beregninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 beskrive referansesystemet og notasjonen som blir brukt 

for formler i et regneark, og bruke regneark til å utføre 

og presentere beregninger 

 

 

 finne informasjon i tekster eller praktiske 

sammenhenger, stille opp og forklare beregninger og 

framgangsmåter, vurdere resultatet og presentere og 

diskutere løsningen 

 

 

 

 

 

 utvikle, bruke og diskutere strategier for 

hoderegning i addisjon og subtraksjon ved å ta 

utgangspunkt i automatiserte ferdigheter, for 

eksempel: bruke doblinger, 25 + 25, for å regne 25 

+ 26 eller bruke automatiserte kombinasjoner som 

6 + 4 for å regne 56 + 24 

 utvikle, bruke og diskutere metoder for 

overslagsregning i addisjon og subtraksjon, og 

gjøre strategiske tilnærminger for å komme 

nærmest mulig et nøyaktig svar i 

overslagsregning, slik at tallene blir enklere å 

regne med 

 bruke standardalgoritmene for addisjon og 

subtraksjon der det er hensiktsmessig 

 utvikle, bruke og diskutere skriftlige metoder for 

multiplikasjon og divisjon med hele, flersifrede 

tall 

 

 beskrive referansesystemet og skille mellom rad 

og kolonne i et regneark 

 markere en celle ut i fra celleadresse, f.eks. C4 

 

 

 finne relevant informasjon i tekster eller praktiske 

sammenhenger med tanke på å løse et problem 

 oversette informasjon i tekster til matematisk 

representasjon eller modell 

 stille opp og forklare beregninger og 

fremgangsmåter 

 diskutere ulike strategier og argumentere for valg 

av løsningsmetode 
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 utforske og beskrive strukturer og forandringer i 

geometriske mønstre og tallmønstre med figurer, ord og 

formler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 stille opp og løse enkle ligninger og løse opp og regne 

med parenteser i addisjon og subtraksjon og 

multiplikasjon av tall 

 utforske og beskrive mønster i tallrekker  

 finne manglende tall i et mønster og fortsette 

mønsteret 

 beskrive mønster i figurtall, for eksempel 

trekanttall og kvadrattall 

 utforske og lage tallmønstre med konkreter og 

tegninger 

 beskrive strukturer i enkle geometriske mønstre, 

for eksempel speiling, rotasjon, 

parallellforskyvning og gjentakelse  

 finne manglende figurer i et mønster 

 

 løse oppgaver som prealgebra med én ukjent, 

f.eks. 75 = 100 - __ 

 eleven skal kunne skille mellom fortegn til et tall 

og tegn for regneoperasjon, f.eks. (-8) – 3 er 

negativ 8 minus 3  

 forklare den kommutative loven for addisjon, 

f.eks. 8 + 3 = 3 + 8 

 forklare den kommutative loven for 

multiplikasjon, 8•3 =3•8 

Geometri 

 
 analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer 

og beskrive fysiske gjenstander innenfor dagligliv og 

teknologi ved hjelp av geometriske begreper 

 

 

 

 

 

IUP-mål vår: 

 

 

 analysere egenskapene til mangekanter, både 

regulære og irregulære, og sirkler ved å beskrive 

vinkler, sider, eventuelle diagonaler og symmetri, 

sentrum, radius og diameter  

 anslå og måle størrelser av vinkler 

 kjenne igjen sentrale vinkler som er 90°, 180°, 

270° og 360° 

 analysere egenskapene ved todimensjonale 

figurer, samt måle vinkler og kjenne igjen 

vinkler som er 90, 180, 270 og 360 grader 
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 bygge tredimensjonale modeller, tegne perspektiv med 

ett forsvinningspunkt og diskutere prosessene og 

produktene 

 

 

 

 

 bygge enkle tredimensjonale modeller, som består 

av ulike mangekanter, f.eks. bygge en modell av 

et hus bestående av rektangler, kvadrater og 

trekanter 

 beskrive og diskutere prosess og produkt 

 

 

Måling 

 
 velge hensiktsmessige måleredskaper og utføre 

praktiske målinger i sammenheng med dagligliv og 

teknologi og vurdere resultatene ut fra presisjon og 

måleusikkerhet 

 

 gjøre overslag over og måle størrelse for lengde, areal, 

masse, volum, vinkler og tid og bruke tidspunkt og 

tidsintervall i enkle beregninger, diskutere resultatene 

og vurdere hvor rimelige de er 

 

 

 

 

 

 velge hensiktsmessige måleenheter og regne om mellom 

ulike måleenheter 

 

 

 

 

 

 

 forklare oppbyggingen av mål for lengde, areal og 

volum og beregne omkrets, areal, overflate og volum av  

to- og tredimensjonale figurer 

 velge hensiktsmessige måleredskaper og utføre 

praktiske målinger av lengde og volum i 

sammenheng med dagligliv, f.eks. bruke litermål i 

forbindelse med baking 

 

 gjøre overslag over og måle lengde og beregne 

omkrets til mangekanter 

 gjøre overslag over og beregne areal til rektangler 

og kvadrater  

 bruke klokkeslett til å finne tidsintervall, f.eks. 

døgn, skoletime, år  

 diskutere måleresultatene og vurdere hvor 

rimelige resultatene er 

 

 velge hensiktsmessige måleenheter ut fra 

kjennskap til hvor lang 1 m og 1cm er, og hvor 

stort volum 1L og 1dL utgjør 

 regne om mellom måleenhetene mm, cm, dm, m, 

km  

 regne om mellom måleenhetene dL og L 

 

 forklare oppbygningen av mål for lengde og for 

areal av regulære firkanter  

 beregne areal og omkrets for rektangler og 

kvadrater 
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 bruke forhold i praktiske sammenhenger, regne med fart 

og regne om mellom valutaer 

 bruke forhold i praktiske sammenhenger, for 

eksempel til legeringer og andre blandinger 

Statistikk og 

sannsynlighet 
 planlegge og samle inn data i sammenheng med 

observasjoner, spørreundersøkelser og eksperimenter  

 

 

 

IUP-mål høst: 

 

 

 

 

 

 presentere data i tabeller og diagrammer som er 

fremstilte med og uten digitale verktøy, lese og tolke 

fremstillingene og vurdere hvor nyttige de er 

 

 

 planlegge og gjennomføre undersøkelser ved bruk 

av hensiktsmessig redskap 

 samle inn datamateriale, f.eks. ved å fylle inn i 

tabell, bruke spørreskjema 

 

 planlegge, gjennomføre undersøkelser og samle 

inn data, samt presentere dem i tabeller og 

søylediagrammer med og uten digitale verktøy, 

og lese enkle tabeller og diagrammer 

 

 

 sortere og systematisere innsamlede data og 

presentere dem i tabeller og søylediagrammer med 

og uten digitale verktøy 

 kunne lese enkle tabeller og diagrammer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bygdøy skole 

KOMP ETANSEPLAN I MATEMATIKK              

                  

               

ÅRSTRINN: Trinn 6             

 

Hovedområder Kompetansemål: 

”Eleven skal kunne….” 

Læringsmål: 

”Eleven kan...” 

Tall og algebra  beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltall, 

regne med positive og negative hele tall, desimaltall, 

brøker og prosent og plassere de ulike størrelsene på 

tallinja 

 

 

 

 

 

 

 

IUP-mål høst: 

 

 

 

 

 finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon og 

multiplikasjon av brøker 

 

 

 

 

 

 

 

 uttrykke desimaltall på ulike måter, f.eks.  

 5,7= 5+ 0,7 

 5,7 = 5 + 7/10  

 5,70 = 5 + 7/10  + 0/100 = 5,7 

 og plassere dem på tallinja 

 sammenligne brøker med like tellere og brøker 

med like nevnere 

 multiplisere desimaltall med hele tall og 

desimaltall 

 

 

 plassere brøk og desimaltall på tallinja, samt 

addere, subtrahere og multiplisere desimaltall 

 

 

 

 finne fellesnevner og addere og subtrahere brøker 

med ulik nevner 

 forklare hvorfor en ikke kan addere og subtrahere 

brøker med forskjellige nevnere uten først å finne 

felles nevner 

 utføre addisjon og subtraksjon der brøker og hele 

tall inngår, f.eks. 3 – 2/5 
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 utvikle, bruke og diskutere metoder for hoderegning, 

overslagsregning og skriftlig regning og bruke digitale 

verktøy i beregninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 beskrive referansesystemet og notasjonen som blir brukt 

for formler i et regneark, og bruke regneark til å utføre 

og presentere beregninger 

 

 

 

 finne informasjon i tekster eller praktiske 

sammenhenger, stille opp og forklare beregninger og 

framgangsmåter, vurdere resultatet og presentere og 

diskutere løsningen 

 

 

 

 utforske og beskrive strukturer og forandringer i 

geometriske mønstre og tallmønstre med figurer, ord og 

formler 

 

 

 utvikle, bruke og diskutere strategier for 

hoderegning i multiplikasjon og divisjon ved å 

bruke automatiserte ferdigheter knyttet til 

gangetabellen, f.eks. bruke den distributive lov 64: 

4 = (40: 4) + (20: 4) + (4:4) 

 utvikle, bruke og diskutere metoder og strategier 

for multiplikasjon med desimaltall 

 gjøre strategiske tilnærminger for å komme 

nærmest mulig et nøyaktig svar i overslagsregning 

i multiplikasjon slik at tallene blir enklere å regne 

med 

 

 

 

 bruke regneark til å utføre beregninger, f.eks. lage 

en handleliste og summere tall 

 sette inn formler for å få utført de fire regneartene 

 

 

 vurdere ulike strategier, argumentere for 

løsningsmetode og bruk av hjelpemidler som 

konkreter, måleverktøy og digitale verktøy 

(herunder lommeregner, regneark og dynamisk 

geometriprogram) 

 vurdere rimeligheten av egne svar 

 

 

 utforske tallmønstre, finne de neste tallene og 

beskrive strukturen med figurer og ord 
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 stille opp og løse enkle ligninger og løse opp og regne 

med parenteser i addisjon og subtraksjon og 

multiplikasjon av tall 

 

 

 

IUP-mål vår: 

 bruke den assosiative lov for å gjøre 

hensiktsmessige utregninger, f.eks.  

            (17+9) + 3 = (17 + 3) + 9 = 20 + 9 = 29 

 løse enkle ligninger med én ukjent, f.eks. 75 = 100 

– x, 53 + x = 90 

 

 løse ligninger med én ukjent 

 

Geometri 

 
 analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer 

og beskrive fysiske gjenstander innenfor dagligliv og 

teknologi ved hjelp av geometriske begreper 

 

 

 

 

 

 

IUP-mål høst: 

 

 

 

 bygge tredimensjonale modeller, tegne perspektiv med 

ett forsvinningspunkt og diskutere prosessene og 

produktene 

 

 

 beskrive og gjennomføre speiling, rotasjon og 

parallellforskyvning 

 

 

 

 

 analysere egenskapene til prismer, pyramider, 

polyedre, sylindere, kjegler og kuler ved å 

beskrive form, sideflater, høyde, radius og 

diameter  

 bruke begreper som linjestykke og kurve 

 finne vinkelsummen til trekanter og firkanter 

 

 

 analysere egenskaper ved tredimensjonale 

figurer og bruke begreper som linje, 

linjestykke og kurve 

 

 

 lage tredimensjonale modeller, gjenkjenne og 

beskrive geometriske figurer i disse modellene, og 

diskutere ulike flater som modellen er bygd opp av 

 

 

 beskrive egenskaper til den speilvendte figuren ut 

fra en ferdig konstruksjon 

 beskrive prosessen ved speiling  

 gjennomføre speiling på papir av trekanter og 

firkanter der aksen ligger utenfor figuren 
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 beskrive plassering og flytting i rutenett, på kart og i 

koordinatsystem, med og uten digitale hjelpemidler,  

og bruke koordinater til å beregne avstander parallelt 

med aksene i et koordinatsystem 

 

 bruke koordinater til å plassere punkter og 

beskrive plasseringer i et koordinatsystem 

(herunder kart, sjakkbrett, regneark, plassering av 

objekter på et lager, arkeologiske funn etc.) 

 

Måling 

 
 velge hensiktsmessige måleredskaper og utføre 

praktiske målinger i sammenheng med dagligliv og 

teknologi og vurdere resultatene ut fra presisjon og 

måleusikkerhet 

 

 

 

 

 gjøre overslag over og måle størrelse for lengde, areal, 

masse, volum, vinkler og tid og bruke tidspunkt og 

tidsintervall i enkle beregninger, diskutere resultatene 

og vurdere hvor rimelige de er 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 velge hensiktsmessige måleenheter og regne om mellom 

ulike måleenheter 

 

 

IUP-mål vår: 

 velge hensiktsmessige måleredskaper og utføre 

praktiske målinger av tid og masse i sammenheng 

med dagligliv og teknologi, f.eks. koketid for et 

egg, bestemme klokkeslett for når baksten er 

ferdig, bruke en kjøkkenvekt til å veie mengde av 

en ingrediens 

 

 

 gjøre overslag over og beregne arealet til 

rektangler, parallellogram og trekanter og sette 

disse sammen til overflaten av figurer 

 gjøre overslag over og beregne volumet til prismer 

 anslå størrelsen til en vinkel og måle vinkelen med 

gradskive 

 regne med tid, f.eks. tiden mellom to årstall og 

tiden mellom to klokkeslett 

 bruke klokkeslett til å finne tidsdifferens og bruke 

den i enkle beregninger  

 diskutere måleresultatene og vurdere hvor 

rimelige resultatene er 

 

 

 regne om mellom måleenhetene mL, cL, dL, L  

 regne om mellom måleenhetene g, hg, kg, tonn 

 

 velge hensiktsmessige måleenheter og regne om 

mellom ulike måleenheter for masse og volum 



Bygdøy skole 

 forklare oppbyggingen av mål for lengde, areal og 

volum og beregne omkrets, areal, overflate og volum av  

to- og tredimensjonale figurer 

 

 

 bruke målestokk til å beregne avstander og lage og 

samtale om kart og arbeidstegninger, med og uten 

digitale verktøy 

 

 

 bruke forhold i praktiske sammenhenger, regne med fart 

og regne om mellom valutaer 

 forklare formlene for areal til trekanter  

 beregne omkrets og areal av todimensjonale 

figurer 

 

 

 kjenne til notasjonen for målestokk 

 bruke målestokk til å forstørre og forminske enkle 

geometriske figurer 

 

 

 regne om mellom valutaer, gjelder også 

spesialtilfellene dollar, pund og euro 

Statistikk og 

sannsynlighet 
 representere data i tabeller og diagrammer som er 

fremstilte med og uten digitale verktøy, lese og tolke 

fremstillingene og vurdere hvor nyttige de er 

 

 

 

 median, typetall og gjennomsnitt av enkle datasett og 

vurdere de ulike sentralmålene i forhold til hverandre 

 

 

 

 vurdere og samtale om sjanser i dagligdagse 

sammenhenger, spill og eksperimenter og beregne 

sannsynlighet i enkle situasjoner 

 

 sortere og systematisere innsamlede data og 

presenter dem i søylediagram, linjediagram eller 

sektordiagram, med og uten digitale verktøy 

 vurdere hvilke framstillingsmåte som er mest 

egnet ut fra datamaterialet 

 

 bestemme median, typetall og gjennomsnitt av 

enkle datasett, med og uten digitale verktøy – også 

regneark 

 

 

 vurdere sjanser og sannsynlighet i praktiske 

situasjoner, spill og eksperimentering, f.eks. 

sannsynlighet for å slå en femmer med én terning 

er  1/6 

 gi eksempler på sannsynlighet som er lik null, 

f.eks. sannsynligheten for å slå en sjuer på en 

terning, og eksempler på sannsynlighet som er lik 

én  
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KOMP ETANSEPLAN I MATEMATIKK              

                  

               

ÅRSTRINN: Trinn 7             

 

Hovedområder Kompetansemål: 

”Eleven skal kunne….” 

Læringsmål: 

”Eleven kan...” 

Tall og algebra  beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltall, 

regne med positive og negative hele tall, desimaltall, 

brøker og prosent og plassere de ulike størrelsene på 

tallinja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 skrive desimaltall som tusener, hundrere, tiere, 

enere, tideler og hundredeler, f.eks.  

5236,47 = 5 • 1000 + 2 • 100 + 3 • 10 + 6 • 1 + 4 • 

0,1 + 7 • 0,01  

 forklare prosent som hundredel av noe 

 sammenligne verdien til desimaltall, brøk og 

prosent og plassere disse på tallinja, 

4/10  = 40/100 = 0,40 = 40% 

 addere og subtrahere negative hele tall ved bruk 

av tallinje, f.eks. knyttet til gjeld, (-200 000)- (-

100 000) og temperatur, 2-3 

 dividere helt tall med desimaltall, desimaltall med 

helt tall, desimaltall med desimaltall 

 regne ut verdien av en gitt prosent ved å gå veien 

om 1 % = 1/100   når prosentgrunnlaget er kjent, 

f.eks. finne hvor mange jenter som går i en klasse 

med 24 elever der 25 % er jenter 

 bestemme hvor mange prosent en del er av 

helheten, f.eks. finne prosentandelen jenter i en 

klasse hvis 8 av 24 elever er jenter 

 bestemme det hele eller totalt antall når du vet 

delen eller mengden i tillegg til prosenten, f.eks. 

hvor mange elever som går i en klasse hvor 

jentene, som er 8 stykker, utgjør 40 % av elevene i 
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IUP-mål høst: 

 

 

 

 finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon og 

multiplikasjon av brøker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 utvikle, bruke og diskutere metoder for hoderegning, 

overslagsregning og skriftlig regning og bruke digitale 

verktøy i beregninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klassen 

 plassere desimaltall, brøker og prosent på 

tallinja og forklare sammenhengen mellom de 

ulike uttrykksformene 

 

 utvide og forkorte brøker og regne med brøk i 

addisjon og subtraksjon 

 multiplisere brøk med helt tall, f.eks. 2 • ½ eple 

            multiplisere brøk med brøk,  

            oppstilt eller i kontekst, f.eks.at  

            1/3 av ½ kg utløser regnestykket 1/3 • ½   

 ta utgangspunkt i en praktisk problemstilling og 

lage et multiplikasjonsstykke med brøker og 

utføre multiplikasjonen 

 

 utvikle, bruke og diskutere metoder for 

hoderegning for heltall, desimaltall, brøk og 

prosent i de fire regneartene  

 utvikle, bruke og diskutere metoder for 

overslagsregning  

 utvikle, bruke og diskutere metoder for skriftlig 

regning med heltall, desimaltall, brøk og prosent i 

de fire regneartene 

 velge riktig regneart, stille opp og forklare 

framgangsmåter og beregninger og argumentere 

for ulike løsningsmetoder  

 bruke standardalgoritmene for multiplikasjon og 

divisjon der det er hensiktsmessig 

 bruke digitale verktøy i beregninger der det er 

hensiktsmessig, både kalkulator og regneark 

 

 bruke regneark til å utføre og redegjøre for disse 
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 beskrive referansesystemet og notasjonen som blir brukt 

for formler i et regneark, og bruke regneark til å utføre 

og presentere beregninger 

 

 

 

 finne informasjon i tekster eller praktiske 

sammenhenger, stille opp og forklare beregninger og 

framgangsmåter, vurdere resultatet og presentere og 

diskutere løsningen 

 

 

 

 utforske og beskrive strukturer og forandringer i 

geometriske mønstre og tallmønstre med figurer, ord og 

formler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 stille opp og løse enkle ligninger og løse opp og regne 

med parenteser i addisjon og subtraksjon og 

multiplikasjon av tall 

 

 

 

 

ved å vise og forklare formler  

 bruke regneark til å og presentere resultatet av en 

beregning 

 

 

 

 vurdere ulike metoder for å løse et problem, velge 

hensiktsmessig løsningsmetode og argumentere 

for sitt valg av metode  

 vurdere og reflektere over rimeligheten av egne 

svar og diskutere ulike metoder og svar 

 

 

 utforske og beskrive for geometriske mønster og 

tallmønster  

 oversette tallmønster til matematisk språk 

 beskrive strukturer og sammenhenger i mønster 

ved å bruke formlene 

 finne geometriske mønstre i koordinatsystem som 

forberedelse til funksjonslære 

 knytte tallmønstre til algebra og utforske 

tallmønstre ved hjelp av regneark 

 

 

 

 stille opp enkle ligninger knyttet til praktiske 

sammenhenger og løse disse 

 løse enkle ligninger ved å tenke addisjon og/eller 

subtraksjon av like mye på begge sider av 

likhetstegnet 

 løse opp og regne med parenteser i addisjon og 

subtraksjon og multiplikasjon av tall,  



Bygdøy skole 

 f.eks. 7•(10+6) = 7•10 + 7•6 

 forklare hvorfor rekkefølgen på 

regneoperasjonene er viktig,  

 f.eks. 2 + (2 * 4 )= 2 + 8 

Geometri 

 
 analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer 

og beskrive fysiske gjenstander innenfor dagligliv og 

teknologi ved hjelp av geometriske begreper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bygge tredimensjonale modeller, tegne perspektiv med 

ett forsvinningspunkt og diskutere prosessene og 

produktene 

 

 

 

 

 beskrive og gjennomføre speiling, rotasjon og 

parallellforskyvning 

 

 

 

 

 beskrive plassering og flytting i rutenett, på kart og i 

 definere sirkelen som en samling av alle punkter 

som ligger like langt fra et gitt punkt, sirkelens 

sentrum 

 bruke begreper som radius, diameter, korde og 

sektor 

 forstørre og forminske geometriske figurer 

 bruke begrepene kongruens og formlikhet ved 

sammenligning av geometriske figurer 

 konstruere og halvere enkle vinkler og finne 

midtlinje ved hjelp av konstruksjon 

 bruke toppvinkler, nabovinkler og vinkelsummer i 

beregninger 

 

 

 bygge tredimensjonale modeller og tegne dem fra 

forskjellige posisjoner 

 tegne perspektiv med ett forsvinningspunkt på 

papir, eventuelt også ved hjelp av digitale verktøy 

og diskutere prosessene og produktene 

 

 

 beskrive og gjennomføre speiling, rotasjon og 

parallellforskyvning på papir, ved hjelp av 

konkreter og digitale verktøy 
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koordinatsystem, med og uten digitale hjelpemidler,  

og bruke koordinater til å beregne avstander parallelt 

med aksene i et koordinatsystem 

 

 bruke koordinater for å plassere hjørner i plane 

figurer  

 bruke koordinater til parallellforskyvning og 

rotasjon på papiret og digitalt 

 bruke koordinater til å lese av avstander parallelt 

med aksene i et koordinatsystem 

 

Måling 

 
 velge hensiktsmessige måleredskaper og utføre 

praktiske målinger i sammenheng med dagligliv og 

teknologi og vurdere resultatene ut fra presisjon og 

måleusikkerhet 

 

 

 

 

 

 

IUP-mål vår: 

 

 

 

 

 gjøre overslag over og måle størrelse for lengde, areal, 

masse, volum, vinkler og tid og bruke tidspunkt og 

tidsintervall i enkle beregninger, diskutere resultatene 

og vurdere hvor rimelige de er 

 

 

 

 velge hensiktsmessige måleenheter og regne om mellom 

ulike måleenheter 

 

 velge hensiktsmessige måleredskaper og utføre 

praktiske målinger i sammenheng med dagligliv 

og teknologi, f.eks. måle tid sammensatt av timer, 

minutter og sekunder, måle og tolke fart avlest på 

et speedometer 

 vurdere måleresultatene ut fra presisjon og 

måleusikkerhet med utgangspunkt i antall 

målinger, måleredskaper, valg av enhet og 

utførelse 

 

 velge hensiktsmessige måleredskaper, utføre 

praktiske målinger og vurdere måleresultatene 

ut fra presisjon og måleusikkerhet 

 

 

 gjøre overslag over og måle masse, volum og tid 

 gjøre overslag over og beregne overflate og volum 

av enkle tredimensjonale figurer 

 diskutere måleresultatene og vurdere hvor 

rimelige resultatene er 

 

 

 regne om mellom målenhetene cm2, dm2 og m2 

 regne om mellom målenhetene cm3, dm3 og m3 

 forklare at 1dm3 =1L 
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 forklare oppbyggingen av mål for lengde, areal og 

volum og beregne omkrets, areal, overflate og volum av  

to- og tredimensjonale figurer 

 

 

 

 bruke målestokk til å beregne avstander og lage og 

samtale om kart og arbeidstegninger, med og uten 

digitale verktøy 

 

 

 

IUP-mål vår: 

 

 

 

 bruke forhold i praktiske sammenhenger, regne med fart 

og regne om mellom valutaer 

 

 

 forklare oppbygningen for volum av prismer og 

sylinder 

 beregne overflate og volum av tredimensjonale 

figurer   

 

 

 eleven skal kunne bruke målestokk til å beregne 

avstander på kart 

 eleven skal kunne bruke målestokk til å lage og 

samtale om kart og arbeidstegninger, både 

forminskning og forstørring 

 

 bruke målestokk til å beregne avstander og til å 

lage arbeidstegninger, med og uten digitale 

verktøy 

 

 gjøre rede for sammenhengen mellom strekning, 

tid og fart og regne med disse størrelsene 

Statistikk og 

sannsynlighet 
 planlegge og samle inn data i sammenheng med 

observasjoner, spørreundersøkelser og eksperimenter  

 

 

 

 

 presentere data i tabeller og diagrammer som er 

fremstilte med og uten digitale verktøy, lese og tolke 

fremstillingene og vurdere hvor nyttige de er 

 

 

 

 planlegge og gjennomføre ulike statistiske 

undersøkelser  

 planlegge og gjennomføre observasjoner, 

spørreundersøkelser og eksperimenter 

 

 

 sortere og systematisere innsamlede data og 

presenter dem i grafiske fremstillinger med og 

uten digitale verktøy 

 lese og tolke tabeller og diagrammer og vurdere 

hvor nyttige de er, samt vurdere muligheten for at 

framstillingen kan være misvisende 
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IUP-mål høst: 

 

 

 

 

 

 median, typetall og gjennomsnitt av enkle datasett og 

vurdere de ulike sentralmålene i forhold til hverandre 

 

 

 

 vurdere og samtale om sjanser i dagligdagse 

sammenhenger, spill og eksperimenter og beregne 

sannsynlighet i enkle situasjoner 

 

 

 presentere data i ulike grafiske fremstillinger 

med og uten digitale verktøy, lese og tolke 

tabeller og diagrammer og vurdere hvor 

nyttige de er 

 

 

 vurdere i hvilke tilfeller det er hensiktsmessig å 

bruke de ulike sentralmålene median, typetall og 

gjennomsnitt 

 

 

 beregne sannsynlighet i enkle dagligdagse 

situasjoner basert på statistikk, som at flyet er i 

rute, toget kommer presist, bli tatt i kontroll på t-

banen uten å ha betalt, bli utsatt for en flyulykke 

kontra bilulykke med mer 

 uttrykke sannsynlighet som brøk, desimaltall og 

prosent 

 

 


