
Årsplan Matte 7/8.klasse  2022-2023 
 

 

Klasse: 7/8 Fag: Matte- 2 timer per uke Lærer: Yasemin Schulz 

HVA:   A-plan HVA:  B-plan HVORDAN 

Tallforståelse og algebra 
 
Begreper 
 
Regning med 4 regnearter uten hjelpemidler 
 
Hoderegning 
 
Regnestykker med flere regnearter  
Regnerekkefølger 
 

Brøk: 
Repetisjon med 4 regningsarter 
Finne minste felles multiplum og største felles 
multiplum 
Forkorte uekte brøk og blandet tall. 
 

Algebra: 
 
Talluttrykk 
Uttrykk med variabler 
Sette tall inn i uttrykk 
Regning med bokstavuttrykk 
Likninger 
• Fra kjente regneregler (algoritmer) til 
algebraiske uttrykk; renteformelen  
• Enkel bokstavregning, addisjon og subtraksjon 
• Praktisk utregning av π  

Tallforståelse og algebra 
 

Potens og kvadratrot: 

 

Addisjon og subtraksjon 
Multiplisere potenser med likt grunntall. 
Multiplisere potenser med ulikt grunntall. 
Standardform i potens. 
Kvadrattall 
 
Negative tall 
Desimaltall 
 
 
 

Algebra: 
 
• Gjennomgang av kjente algoritmer, innføring i algoritmisk 
tenkning  
• Utvikle og utprøve modeller for problemløsning  
• Likninger  
 

Læreverk: 
Faktor 8 
 
Arbeid med oppgaver i kladdebok 
 
Forenklede oppgaver til de som trenger det. 
 
Oppgavebok med utvidede oppgaver for de som trenger 
større utfordringer 
 
Skrive regler og formler i egen bok. 
 
Tavleundervisning 
 

Måling og enheter 
 
Lengde 

Måling og enheter 
 
Vei, fart, tid 

Læreverk: 
Faktor 8 
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Målestokk i forbindelse med kart 
Areal 
Volum 
Tid 
Temperatur – pluss -og minusgrader 
 
Omregning mellom måleenheter 

Masse 
Tetthet 
Lengder og areal 
 
 

Arbeid i oppgavebok 
 
Tavleundervisning. 
 
Differensierte oppgaver for de som trenger et lavere eller 
høyere nivå. 
 
Gruppearbeid 

Data/IKT 
 
Undervises som rulleringsfag 2 t. pr. uke i 6 uker 
Se egne kompetansemål for IKT 

Data/IKT 
 
Undervises som rulleringsfag 2 t. pr. uke i 6 uker. 
Se egne kompetansemål for IKT 

Arbeid med  
Kalkulator 
Regneark (Excel) 
 
Læreverk 
Faktor 8 
 
Delta i samtaler om teknologiens muligheter og 
begrensinger. 
 

Statistikk  
 
Gjennomsnitt 
Median 
Middelverdi 
Typetall 

 
 

Statistikk  
 
Innsamling av data 
Frekvens 
Stolpediagram 
Sentralmål og variasjonsbredde. 
Linjediagram 
Gjennomføre en undersøkelse 
 
 

Læreverk 
Faktor 8 
 
Arbeid med oppgaver i arbeidsbok. 
 
Bruke digitale regneark og sette opp diagrammer 
 
 

Økonomi og prosent 
 
Prosentbegrepet 
Prosent som brøk 
Prosent og desimaltall 
 
Renteregning 
Praktisk regning 
Dagliglivsmatematikk -tekststykker. 

Økonomi og prosent 
 
Lønn og skatt 
Lån og kreditt 
Forsikringer 
Budsjett og regnskap 
Prosent og promille 
Merverdiavgift. 
Rabatt 

Læreverk 
Faktor 8 
 
Arbeid med oppgaver i arbeidsbok. 
 
Arbeid i hefter fra Kartleggeren 
Bruke digitale regneark og sette opp formler. 
 
Tavleundervisning 
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Tilbud 
Renteregning 
Avbetaling 
Valuta 

 

Geometri 
 
• Grunnkonstruksjoner med passer: 
vinkelkonstruksjoner, sirkel, forskjellige 
trekanter, firkanter og mangekanter  
• Den pytagoreiske læresetning – visuelt 
bearbeidet  
• Estetikken i geometriformer  
 

Geometri 
 
• Formlikhet og sentralperspektiv  
• Flatetransformasjon med arealkonstans (Pythagoras)  
• De fire første geometriske stedene  
• Perspektivtegning 

Læreverk 
Faktor 8 
 
Arbeid med oppgaver i arbeidsbok. 
Tavleundervisning 
Campus inkrement 

Kompetansemål etter 7. klasse  
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  
• forklare sammenhengen mellom brøk, desimaltall og prosent og beherske omregning dem imellom • bruke regnereglene (algoritmene) for de fire regningsartene i 
problemløsningsstrategier og løse oppstilte regnestykker i de fire regningsartene med hele tall, brøk og desimalbrøk • gjøre greie for plassverdi på tallinjen og anvende brøk 
og negative tall i konkrete, praktiske situasjoner • identifisere og beskrive partall, oddetall, primtall, kvadrattall, fattige og rike tall • omgjøre tekstoppgaver til regnestykker 
og forklare løsninger i et matematisk språk • bruke hoderegning, overslag og avrunding i praktisk regning • bruke mål for lengde, areal, vekt, volum og tid i praktisk regning • 
formulere og gjennomføre enkle regnskapsoppgaver • gjøre rede for grafiske representasjoner av størrelser og mengder og samle data i tabeller, regne ut gjennomsnitt og 
bruke enkel statistikk • tegne og lese kart • prøve ut kjente regneregler (algoritmer) som algebraiske uttrykk og løse oppgaver med grunnleggende bokstavregning • bruke 
frihåndsgeometri som uttrykk for geometriske figurer og formforvandlinger, symmetri- og speilingsformer • utføre nøyaktige, komplekse geometriformer med passer og 
linjal og synliggjøre geometriske mønstre ved bruk av farger • utføre grunnkonstruksjoner og geometriske formforvandlinger og bruke et matematisk språk for å identifisere 
ulike geometriske former • gjøre rede for beviset for vinkelsummen i en trekant • beskrive den pytagoreiske læresetning og π gjennom konkret, visuell utprøving. 
 
Kompetansemålene etter 8. klasse er hentet ut fra de samlede kompetansemålene etter 10. klasse og vil komme frem i den lokale læreplan for 9. og 10. trinn. 


