
Kjenneteikn på måloppnåing – matematikk 

Låg kompetanse i 
faget, karakter 2 God kompetanse i 

faget, karakter 4 
Framifrå kompetanse i 
faget, karakter 6 

Eleven viser kreativitet i 
å utforske og kjenne 
igjen eller beskrive 
enkelte matematiske 
strukturar og 
samanhengar. 

Eleven viser kreativitet 
og refleksjon i å 
utforske og 
generalisere enkelte 
matematiske strukturar 
og samanhengar. 

Eleven viser kreativitet 
og refleksjon i å 
utforske og 
generalisere 
matematiske strukturar 
og samanhengar. 

Eleven hentar ut 
informasjon, deler opp 
og løyser enkelte 
praktiske problem ved å 
bruke nokre 
problemløysingsstrateg
iar. 

Eleven hentar ut 
informasjon, tolkar, 
deler opp og løyser 
praktiske problem ved å 
bruke ulike 
problemløysingsstrateg
iar. 

Eleven hentar ut 
relevant 
informasjon, tolkar, 
deler opp og løyser 
praktiske problem ved å 
vurdere og bruke 
formålstenlege 
problemløysingsstrateg
iar. 

Eleven løyser problem 
ved å kjenne til og i 
nokon grad bruke 
hjelpemiddel for å løyse 
delar av problemet. 

Eleven løyser problem 
ved å velje og bruke 
formålstenlege 
hjelpemiddel for å løyse 
delar av problemet. 

Eleven løyser 
komplekse problem ved 
å vurdere, velje og bruke 
formålstenlege 
hjelpemiddel for å løyse 
ulike delar av 
problemet. 

Eleven 
les  matematiske 
modellar som beskriv 
daglegliv og samfunn. 

Eleven lagar og vurderer 
matematiske modellar 
som beskriv daglegliv 
og samfunn. 

Eleven lagar 
matematiske modellar 
for å beskrive daglegliv 
og samfunn og tolkar 
og vurderer gyldigheit 
og avgrensingar. 

Eleven vekslar mellom 
enkelte 
representasjonar og 
bruker nokre 

Eleven vekslar mellom 
ulike representasjonar 
og bruker nokre 
representasjonar for å 

Eleven vekslar mellom 
ulike representasjonar 
og vel formålstenlege 
representasjonar for å 



representasjonar for å 
uttrykke resultat. 

uttrykke resultat og 
samanhengar. 

uttrykke resultat og 
samanhengar. 

Eleven presenterer delar 
av sine eigne 
framgangsmåtar og 
løysingar.  

Eleven presenterer og 
forklarer eigne og 
andres 
framgangsmåtar og 
løysingar. 

Eleven presenterer, 
forklarer og 
argumenterer for eigne 
og andres 
framgangsmåtar og 
løysingar.  

Eleven bruker eit enkelt 
matematisk språk når 
ho/han kommuniserer 
idear og delar av 
løysinga. 

Eleven bruker eit 
matematisk språk når 
ho/han kommuniserer 
idear, løysingar og 
samanhengar. 

Eleven bruker eit rikt og 
formålstenleg 
matematisk språk i 
resonnement og 
kommunikasjon av 
idear, løysingar og 
samanhengar. 

 


