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Uke Tema Deltema Undertema Kompetansemål* 
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Regnestrategier 

Utvikle og kommunisere strategier i hoderegning Eleven skal kunne 
- utvikle og kommunisere strategiar for

hovudrekning i utrekningar 
- utforske og beskrive primtalsfaktorisering og

bruke det i brøkrekning
- lage og forklare rekneuttrykk med tal,

variablar og konstantar knytte til praktiske
situasjonar

- bruke potensar og kvadratrøter i utforsking og
problemløysing og argumentere for 
framgangsmåtar og resultat 

35 Utforske strategier for overslag 
36 Hoderegning i brøk og prosent 
38 

Faktorisering og 
brøkregning 

Faktorisering, utforske primtallsfaktorisering og 
primtallsfaktorisering i CAS 

39 Likeverdige brøker 
40/41 HØSTFERIE 
40/41 Brøkregning 
42 
43 

Potenser og kvadratrot 

Utforske potenser med positive og negative 
grunntall 

44 Regning med potenser og regler for 
regnerekkefølge 

45 Utforske kvadrattall og kvadratrot 
46 Tall på standard form 
47 Se sammenhenger Se sammenhenger 
48 
49 

Al
ge

br
a 

Utforsking av mønstre Beskrive og generaliser tallmønster Eleven skal kunne 
- beskrive og generalisere mønster med eigne

ord og algebraisk 
- lage og forklare rekneuttrykk med tal,

variablar og konstantar knytte til praktiske 
situasjonar 

- utforske algebraiske reknereglar
- utforske korleis algoritmar kan skapast, testast

og forbetrast ved hjelp av programmering 

50 

Algebraiske uttrykk 

Variable størrelser 
51 Verdien av algebraiske uttrykk 
52/53 JULEFERIE 
1 Å forenkle algebraiske uttrykk 
2 
3 Utforske algoritmer Utforske algoritmer uten programmering og 

programmere algoritmer 4 
5 Se sammenhenger Se sammenhenger 
6 
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Koordinatsystemet Plassering av punkter i planet og kurver og 
funksjoner i koordinatsystemet 

Eleven skal kunne 
- lage og forklare rekneuttrykk med tal,

variablar og konstantar knytte til praktiske 
situasjonar 

- utforske, forklare og samanlikne funksjonar
knytte til praktiske situasjonar 

- representere funksjonar på ulike måtar og vise
samanhengar mellom representasjonane 

8/9 

Lineære funksjoner, 
rette linjer 

VINTERFERIE 
8/9 Ulike uttrykksmåter for funksjoner og utforske av 

f(x)=ax + b 
10 Digitale funksjonsmaskiner 
11 Lineære funksjoner i praktiske sammenhenger 
12 Proporsjonalitet og 

omvendt 
proporsjonalitet 

Proporsjonale størrelser 
13 PÅSKEFERIE 
14 Omvendt proporsjonale størrelser 
15 Se sammenhenger Se sammenhenger 
16 
17 
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Fra tekst til likning og 
fra likning til ord 

Tolke og kommunisere 
Konkretisere og modellere likninger 

Eleven skal kunne 
- lage, løyse og forklare likningar knytte til

praktiske situasjonar 
- lage og løyse problem som omhandlar

samansette måleiningar
- lage og forklare rekneuttrykk med tal,

variablar og konstantar knytte til praktiske
situasjonar

- utforske korleis algoritmar kan skapast, testast
og forbetrast ved hjelp av programmering 

18 Strategier for å løse 
likninger 

Bruk av konkreter og tegne- og regnestrategier 
Grafisk løsning av likninger 
Likninger i praktiske situasjoner 

19 

20 Formler Bruke formler 
21 Å snu på formler 
22 Sammensatte enheter Sammensatte enheter 
23 

Se sammenhenger 
Se sammenhenger 

24 
25 

* For ytterligere informasjon se UDIR sine sider for læreplan og læreplanverktøy.

Maximum lærerveiledning og andre ressurser finner du i Skolestudio. 
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