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Tema  

Kompetansemål Læringsmål 
Arbeidsmåter/ 
organisering 

Innlevering/ 
prøver/ 
vurdering 

34-
40 

 
Tall og 
tallregning 

 
Tall og algebra 

  
• utvikle, bruke og 
gjøre greie for 
metoder i 
hoderegning, 
overslagsrekning og 
skriftlig rekning med 
de fire regneartene.  
 
• bruke faktorer, 
potenser, 
kvadratrøtter og 
primtall i 
beregninger. 

 
Hoderegning, overslag og skriftlig 
regning  
 
• regne raskt og effektivt i hodet  
• gjøre overslag  
• regne med skriftlige metoder  
 
Delelighet og faktorisering 
  
• finne ut hvilke tall et tall kan deles med  
• se forskjell på primtall og sammensatte tall  
• faktorisere og primtallfaktorisere tall  
 
Tall på begge sider av null  
 
• regne med negative tall  
• regne med flere regnearter i samme 
regnestykke  

 
 

 
Arbeidsmåter: 
 
 Felles gjennomgang 

og arbeid med 
differensierte 
oppgaver. 

 Samtaler med fokus 
på bevisstgjøring av 
elevens 
læringsstrategier, 
samt mulighet til å 
lære av hverandre. 
Ulike 
læringsstrategier. 

 Bruk av konkrete 
eksempler fra 
dagliglivet. 

 Kikora 

 
Lekser 
gjennomgås i 
felleskap. 
 
Innføring, 
hoderegning og 
de fire 
regneartene  
 
Førtest 
Maximum 
 
Kartlegging i 
matematikk 
førtest 09.09.19 
 
Nasjonal prøve i 
regning 
26.09.19 
09:00 – 10:50 
 

41 
 

HØSTFERIE 

42-
43 

  
• bruke faktorer, 
potenser, kvadratrøtter 
og primtall i 
beregninger. 

 
Potenser 

      • skrive tall som potenser  
• gange og dele potenser med samme 
grunntall  

 
 Felles gjennomgang 

og arbeid med 
differensierte 
oppgaver. 

 

 
Kapittelprøve 
kapittel 1 
 
Innføringslekse 
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• regne med potenser og flere regnearter i 
samme regnestykke 

 
44-
47 

 
Geometri 
 
 
 
 
 
 

 
Måling  

 
• gjøre overslag over 
og beregne lengde, 
omkrets, vinkel, 
areal, overflate, 
volum, tid, fart og 
massetetthet og 
bruke og endre 
målestokk  
 
Geometri  
 
• undersøke og 
beskrive 
egenskaper  ved to- 
og tredimensjonale 
figurer og bruke 
egenskapene i 
forbindelse med 
konstruksjoner og 
beregninger  
• utføre, beskrive og 
grunngi geometriske 
konstruksjoner med 
passer og linjal og 
dynamisk 
geometriprogram  
• bruke koordinater 
til å avbilde figurer 
og utforske 
egenskaper ved 
geometriske former, 

 
Geometriske byggesteiner  
 
• beskrive, tegne og kjenne igjen punkter, 
linjer, stråler og linjestykker  
• forklare hva som menes med en vinkel  
• måle og tegne vinkler og anslå størrelsen til 
vinkler  
• kjenne igjen og bruke egenskaper til 
toppvinkler, nabovinkler, komplementvinkler, 
samsvarende vinkler, rette vinkler, spisse 
vinkler og stumpe vinkler  
 
Konstruksjon  
 
• konstruere vinkler, normaler, parallelle linjer 
og geometriske figurer  
• kjenne igjen og sette navn på geometriske 
figurer  
• tegne og konstruere trekanter, firkanter og 
geometriske figurer som er satt sammen av 
trekanter og firkanter  
• beregne vinkler i trekanter og firkanter 
  
Symmetri  
• kjenne igjen og beskrive forskjellige former 
for symmetri  
• tegne og konstruere speilbilder, rotasjoner 
og parallellforskyvninger av enkle 
geometriske figurer  
 
Koordinatsystemet  
• avsette punkter og linjer i 
koordinatsystemet  

 
Arbeidsmåter: 
 
 Felles gjennomgang 

og deretter arbeid 
med differensierte 
oppgaver. 

 Lekser gjennomgås i 
fellesskap 

 Konkretisering og 
visualisering ved hjelp 
av Smartboard tavlen. 
Stasjonstrening – 
løsing av oppgaver på 
liten gruppe 

 
Førtest i 
oppstarten. 
 
Lekser 
gjennomgås i 
felleskap. 
 
Egenvurdering 
og midttest i 
forbindelse med 
øvelse til prøven. 
 
Skriftlig prøve 
med karakter. 
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med og uten digitale 
verktøy 

• bruke koordinater til å speile geometriske 
figurer om koordinataksene  
• bruke koordinater til å parallellforskyve 
geometriske figurer parallelt med 
koordinataksene  
• bruke koordinater til å rotere geometriske 
figurer om origo 

 
47-
48 

 
REPETISJON 

  
HALVDAG
PRØVE 
 
 

 
Forberedelse til Terminprøve: 
Repetisjonsoppgaver tilpasset behovet for hver enkelt elev. 
 
 
Mulighet også for å jobbe med ”gamle” årsprøver i matematikk for å øve på prøveformen. 

 
Terminprøven 
vurderes med 
karakter. 
 
Halvdagsprøve 
matematikk 
torsdag 5. 
desember 
09:00-11:40 

48 - 
2 

 
Geometri 
 

 
Vi fortsetter arbeidet 
med geometri. 

   
 

3 - 7 

 
Brøk, 
prosent og 
desimaltall 

 
Tall og algebra  
 
• sammenlikne og 
regne om heile tal, 
desimaltall, brøker, 
prosent, promille og 
tal på standardform, 
uttrykke slike tal på 
varierte måter og 
vurdere i kva for 
situasjoner ulike 
representasjoner er 
formålstjenlige  
• utvikle, bruke og 
gjøre greie for 
metoder i 

 
Brøk  
• skrive tall som ekte brøk, uekte brøk og 
blandet tall  
• plassere brøk på tallinja  
• utvide og forkorte brøker til likeverdige 
brøker 
 • regne med brøk 

 
Arbeidsmåter: 
 
 Felles gjennomgang 

og individuelt arbeid 
med tilhørende 
differensierte 
oppgaver. 

 Faglig samtale to og 
to og i mindre gruppe 
– vi lærer 
regnestrategier av 
hverandre 

 Stasjonstrening på 
liten gruppe 

Lekser; høres 
skriftlig ev. 
muntlig. 
 
Egenvurdering 
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hoderegning, 
overslagsrekning og 
skriftlig rekning med 
de fire regneartene  
• regne med brøk, 
utføre divisjon av 
brøker og forenkle 
brøkuttrykk 

8 
 

VINTERFERIE 

9 - 
13 

Statistikk  Statistikk, 
sannsynlighet og 
kombinatorikk 
Ordne og gruppere 
data, finne og drøfte 
median, typetall, 
gjennomsnitt og 
variasjonsbredde, 
presentere data med 
og uten digitale 
verktøy, og drøfte ulike 
dataframstillinger og 
hvilke inntrykk de kan 
gi. 
Gjennomføre 
undersøkelser og 
bruke databaser til å 
søke etter og 
analysere statistiske 
data og vise 
kildekritikk. 

Presentasjon av data 
• sortere data og lage frekvenstabeller 
• presentere data i søyle-, sektor-, linje- og 
trappediagrammer 
• finne relativ frekvens 
• bruke databaser til å søke etter konkrete data 
Analyser og beregninger 
• regne ut sentralmål på tre forskjellige måter 
(gjennomsnitt, median og typetall) 
• regne ut et spredningsmål 
• sammenlikne data med normalverdier 
Statistisk undersøkelse 
• planlegge en statistisk undersøkelse 
• presentere data på en troverdig og god måte 
• vurdere feilkilder 

 Felles gjennomgang 
og arbeid med 
differensierte 
oppgaver. 

 Samtaler med fokus 
på bevisstgjøring av 
elevens 
læringsstrategier, 
samt mulighet til å 
lære av hverandre. 
Ulike 
læringsstrategier. 

 Bruk av Excel 
 Bruk av konkrete 

eksempler fra 
dagliglivet. 

 

Før-test for å 
kartlegge 
elevens 
kunnskaper. 
 
Lekser 
gjennomgås i 
felleskap. 
 
 
Midttest før øving 
mot prøve 
 
Egenvurdering i 
forkant av 
prøven. 
 
Skriftlig prøve 
med karakter  
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14 

Tall og 
algebra 

Behandle, faktorisere 
og forenkle 
algebrauttrykk, knytte 
uttrykkene til praktiske 
situasjoner, regne med 
formler, parenteser 
og brøkuttrykk og 
bruke 
kvadratsetningene. 

Utforsking av mønstre 
• kjenne igjen mønstre av figurer og tall 
• fortsette mønstre 
• forklare med ord, formler og symboler hvordan 
  mønstre er bygd opp 
 
 
 
 

  

15 
 

PÅSKEFERIE 

16-
24 

 Løse likninger og 
ulikheter av første 
grad 
og ligningssystemer 
med to ukjente, og 
bruke 
dette til å løse 
praktiske og teoretiske 
problemer 
 
Bruke tall og variabler i 
utforsking, 
eksperimentering og 
praktisk og teoretisk 
problemløsing og i 
prosjekt med teknologi 
og design. 

Algebraiske uttrykk 
• uttrykke problemstillinger fra dagliglivet med   
  bokstaver og tall, dette kalles å lage 
algebraiske 
  uttrykk. 
• bytte ut bokstaver i algebraiske uttrykk med 
tall, 
  og regne ut verdien. 
 
Bokstavregning 
• regne med bokstaver 
 
Likninger 
• løse likninger 
• sjekke om løsningen av en likning er riktig 
• bruke likninger til å løse problemstillinger fra 
  dagliglivet 







Tavleundervisning med 
felles gjennomgang og 
arbeid med 
differensierte oppgaver 
alene eller sammen 
med andre.  
 
 
 
 
 
 
 
Bruke Kikora til 
mengdetrening og noe 
leksearbeid  


 
 
 
Før-test for å 
kartlegge 
elevens 
kunnskaper. 
 
Lekser 
gjennomgås i 
felleskap. 
 
 
 
 
Midttest  
 
 
 
Egenvurdering  
 
 



 

Karianne Ørnes 


