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MATEMATIKK 

MÅL FOR FAGET 
 
Matematikk er en del av den globale kulturarven vår. Mennesket har til alle tider 
brukt og utvikla matematikk for å utforske universet, for å systematisere erfaringer 
og for å beskrive og forstå sammenhenger i naturen og i samfunnet. En annen 
inspirasjonskilde til utviklinga av faget har vært glede hos mennesket over arbeid 
med matematikk i seg selv. Faget griper inn i mange vitale samfunnsområder, som 
medisin, økonomi, teknologi, kommunikasjon, energiforvaltning og 
byggevirksomheter. Solid kompetanse i matematikk er dermed en forutsetning for 
utviklinga av samfunnet. Et aktivt demokrati trenger borgere som kan sette seg inn 
i, forstå og kritisk vurdere kvantitativ informasjon, statistiske analyser og 
økonomiske prognoser. På den måten er matematisk kompetanse nødvendig for å 
forstå og kunne påvirke prosesser i samfunnet. 

Problemløsning hører med til den matematiske kompetansen. Det er å analysere og 
omforme et problem til matematisk form, løse det og vurdere hvor gyldig det er. 
Dette har også språklige aspekt, som det å resonnere og kommunisere ideer. I det 
meste av matematisk aktivitet benytter vi hjelpemidler og teknologi. Både det å 
kunne bruke og vurdere hjelpemidler og teknologi og det å kjenne til 
begrensningene deres er viktige deler av faget. Kompetanse i matematikk er en 
viktig redskap for den enkelte, og faget kan legge grunnlag for å ta videre 
utdanning og for deltakelse i yrkesliv og fritidsaktiviteter. Matematikk ligger til 
grunn for viktige deler av kulturhistoria vår og for utviklinga av logisk tenking. På 
den måten spiller faget en sentral rolle i den allmenne danninga ved å påvirke 
identitet, tenkemåte og selvforståelse. 

Matematikkfaget i skolen medvirket til å utvikle den matematiske kompetansen 
som samfunnet og den enkelte trenger. For å oppnå dette må elevene få mulighet 
til å arbeide både praktisk og teoretisk. Opplæringa veksler mellom utforskende, 
lekende, kreative og problemløsende aktiviteter og ferdighetstrening. I arbeid med 
teknologi og design og i praktisk bruk viser matematikk sin nytte som redskapsfag. 
I skolearbeidet utnytter vi sentrale ideer, former, strukturer og sammenhenger i 
faget. Det må leggest til rette for at både jenter og gutter får rike erfaringer som 
skaper positive holdninger og en solid fagkompetanse. Slik blir det lagt et grunnlag 
for livslang læring. 
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Stor grad av muntlig aktivitet i timene.  
Viser stor interesse for faget.  
Eleven har svært gode kunnskaper og ferdigheter, forståelse og oversikt 
innenfor de ulike områdene av faget; behandle og faktorisere, regne med 
brøk, bruke faktorer, enkle algebrauttrykk, sammenligne og regne om hele 
tall og sette opp enkle budsjett. 
Eleven kan svært godt utvikle, bruke og gjøre greie for metoder i 
hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning med de fire regneartene. 
 
Eleven gir et gjennomført solid helhetsinntrykk i faget og mestrer 
matematikk som verktøy i praktisk problemløsning. 
Kan samtale om fagstoffet på en måte som virker gjennomtenkt og 
reflektert.  
Svært gode resultater på fagprøver. 
 
Eleven er svært god til å gjennomføre og analysere ulike undersøkelser. 
Er svært god til å behandle og bruke opplysninger fra tegninger, grafer og 
tabeller. 
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Eleven er som regel aktiv i timene, men tidvis passiv.  
Deltar noe og viser noe interesse for faget. 
Eleven har gode kunnskaper og ferdigheter i faget og behersker delvis de 
ulike fagområdene; behandle og faktorisere, regne med brøk, bruke 
faktorer, enkle algebrauttrykk, sammenligne og regne om hele tall og sette 
opp enkle budsjett.  
Eleven ligger under/over gjennomsnittet og behersker praktisk matematikk 
innen de fleste områder. 
Eleven kan delvis utvikle, bruke og gjøre greie for metoder i hoderegning, 
overslagsregning og skriftlig regning med de fire regneartene. 
 
Eleven behersker enklere deler av pensum til å løse oppgaver.  
Har varierende resultater på fagprøver. 
 
Eleven klarer delvis å gjennomføre og analysere ulike undersøkelser. 
Er kan delvis å behandle og bruke opplysninger fra tegninger, grafer og 
tabeller. 
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Eleven er passiv og viser liten eller ingen faglig interesse. 
Eleven har mangelfulle eller mangler helt kunnskaper i faget.  
Eleven viser manglende/ingen forståelse i faget. 
Eleven har manglende/ingen ferdigheter og kan i liten grad bruke 
matematikk til å løse teoretiske og praktiske problemer. 
 
Eleven sliter med hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning med de 
fire regneartene. 
Viser dårlige kunnskaper på fagprøver. 
 

Eleven klarer ikke å gjennomføre og analysere ulike undersøkelser. 
er svak til å behandle og bruke opplysninger fra tegninger, grafer og 
tabeller. 

 


