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Maximum 8 (2.utgave) – Kompetansemål og læringsmål 
1 Tall og tallregning 

Kompetansemål Læringsmål 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  
• bruke potenser og kvadratrøtter i utforsking og 

problemløsing og argumentere for 
framgangsmåter og resultater  

• utvikle og kommunisere strategier for hoderegning 
i utregninger  

• utforske og beskrive primtallsfaktorisering og bruke 
det i brøkregning  

• lage og forklare regneuttrykk med tall, variabler og 
konstanter knyttet til praktiske situasjoner  

 

Her skal du lære  
• å utvikle strategier for å regne raskt og effektivt i hodet  
• å kommunisere egne regnestrategier muntlig og skriftlig  
• å utforske egne og andres regnestrategier  
• å gjøre overslag 
• å utforske delelighet  
• å utforske og beskrive ulike strategier for faktorisering  
• å utvide, forkorte og sammenlikne brøker  
• å regne med brøk 
• å skrive tall som potenser  
• å utforske regning med potenser med samme grunntall  
• å utforske kvadrattall og kvadratrot  
• å løse problemer med store og små tall på standardform  
• å argumentere for fremgangsmåter og resultat 

2 Algebra  
Kompetansemål Læringsmål 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  
• utforske algebraiske regneregler  
• beskrive og generalisere mønstre med egne ord 

og algebraisk  
• lage og forklare regneuttrykk med tall, variabler og 

konstanter knyttet til praktiske situasjoner  
• utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og 

forbedres ved hjelp av programmering 
 

Her skal du lære  
• å kjenne igjen, beskrive og fortsette mønstre av figurer og tall  
• å forklare med ord, formler og symboler hvordan mønstre er bygget opp 
• å bruke konstanter og variabler i uttrykk  
• å lage, forklare og bruke algebraiske uttrykk for praktiske situasjoner  
• å finne praktiske situasjoner som passer til regneuttrykk  
• å utforske algebraiske regneregler 
• å utforske algoritmer med og uten programmering  
• å teste og forbedre algoritmer  
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3 Funksjoner  
Kompetansemål Læringsmål 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  
• utforske, forklare og sammenligne funksjoner 

knyttet til praktiske situasjoner  
• representere funksjoner på ulike måter og vise 

sammenhenger mellom representasjonene  
• lage og forklare regneuttrykk med tall, variabler og 

konstanter knyttet til praktiske situasjoner  
• utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og 

forbedres ved hjelp av programmering 
 
 

Her skal du lære  
• å forklare hvordan punkter og linjer kan plasseres i et koordinatsystem  
• å kjenne igjen og utforske funksjoner og skille dem fra kurver som ikke 

er funksjoner 
• å kjenne igjen og finne funksjonsuttrykk for rette linjer  
• å beskrive og presentere lineære funksjoner på ulike måter og vise 

sammenhenger mellom uttrykksformene  
• å kjenne igjen og beskrive praktiske situasjoner som kan uttrykkes ved hjelp av 

lineære funksjoner  
• å bruke ulike digitale verktøy til å utforske, analysere og behandle funksjoner 
• å kjenne igjen proporsjonale og omvendt proporsjonale sammenhenger  
• å uttrykke proporsjonalitet og omvendt proporsjonalitet på ulike måter  
• å utforske om en sammenheng mellom to størrelser er proporsjonal eller 

omvendt proporsjonal 

4 Likninger og formler 
Kompetansemål Læringsmål 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  
• lage, løse og forklare ligninger knyttet til praktiske 

situasjoner  
• lage og løse problemer som omhandler 

sammensatte måleenheter  
• lage og forklare regneuttrykk med tall, variabler og 

konstanter knyttet til praktiske situasjoner  
• utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og 

forbedres ved hjelp av programmering 
 

Her skal du lære  
• å tolke og lage likninger ut fra en praktisk situasjon  
• å veksle mellom å beskrive en likning som tekst, med symboler og med tegninger 
• å lage likninger og løse problemer knyttet til praktiske situasjoner  
• å løse likninger på ulike måter og forklare og argumentere for egne 

løsningsstrategier  
• å undersøke og vurdere om løsningen av en likning er riktig 
• å forklare og bruke formler i utregninger og programmering  
• å omforme formler med hensyn på en av størrelsene 
• å bruke formler og regnemetoder som kombinerer størrelser med forskjellige 

måleenheter  
• å lage og løse problemer knyttet til vei, gjennomsnittsfart og tid  
• å lage og løse problemer knyttet til masse, volum og massetetthet 
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