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Lærer: Ann Mari Leerberg 
Bogsystem: Matematiktak for syvende klasse.  
 

Tid og fagligt område Aktivitet Kompetencemål 

Uge 33-39 
Målestoksforhold og areal 
Geometri 

s. 6 - 32 - At få kendskab til målestoksforhold og 
bruge disse til størrelsesbestemmelse og 
til at tegne i forskellige 
målestoksforhold  
- At blive fortrolig med beregning af 
forskellige figurers arealer.  
- At kunne måle og beregne vinkler og 
vinkelsummer i forskellige polygoner. 
- At arbejde med kvadrattal og 
kvadratrødder  
-At arbejde med diagrammer 

Uge 40-46 
Konstruktion og geometri  
Statistik og sandsynlighed 
Regneregler og ligninger  

s. 32 – 48 - At bruge passer og lineal til tegning i 
bestemte målestoksforhold og beregning 
af areal og omkreds.   
- At behandle et datamateriale statistisk 
mht. gennemsnit, typetal mv. samt 
tegning af diagrammer og kurver.    
- At blive introduceret for reduktion og 
løsning af enkle ligninger.  

Uge 47-51 
Procent, decimal og brøkregning 
Areal og rumfang 
Lineære forhold 

s. 54 - 74 - At kunne omskrive procent til 
decimaltal og brøk, procentdiagram og 
cirkeldiagram. 
- At kunne beregne arealet af et 
parallelogram og forskellige polygoner.  
- At kunne beregning rumfang af kasser. 
- At kunne finde procent af en størrelse. 

Uge 1-6 
Procent Handelsregning m.m. 
Drejning og spejlning 

s. 81 - 104 - At udvide kendskabet til og brugen af 
procentregning – beregning af stigning 
og fald mv.  
- At kunne beregne hastigheder ud fra 
vejlængder og tid. 
- At kunne omregne mellem forskellige 
valutaer ud fra en kendt kurs. 
- At kunne addere og subtrahere med 
negative tal.   
- At beherske spejling, drejning og 
parallelforskydning i simple mønstre.  
  

Uge 7-13 
Funktioners afbildning Potens-
regning 

s. 105 - 126 - At kende til og kunne bruge lineære 
funktioner til beregning i en konkret 
situation.  
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- At kunne beregne omkreds, diameter, 
radius og areal af en cirkel. 
- At kunne dreje et objekt omkring et 
punkt. 
- At kunne konstruere vinkler, trekanter 
og firkanter ud fra gradopgivelser . 

Uge 14-19 
Statistik og kombinatorik 
Ligninger 
Rentesregning 

s. 127 - 147 - At arbejde med statistik, specielt i 
forhold til hyppighed. Sammenligning 
ud fra diagrammer. 

- At kunne omregne mellem brøk og 
decimaltal, forlænge og forkorte brøker, 
omregning mellem uægte brøk og 
blandet tal, addition og subtraktion af 
brøker.  

- At kunne bruge ligning til løsning af en 
konkret situation. 

- At få kendskab til rentesregning og 
benytte det til beregning af den konkrete 
rente. 

Uge 20-24 
Opsamling af året 

  

 
 
Ovenstående plan, skal læses som en grovplan for året. Vi vil givet flytte rundt på emnerne.  
 
Som supplement til den daglige undervisning vil webbaserede matematikprogram ’Matematikfessor’ blive benyttet, 
samt diverse kopisider og ekstrahæfter. 
 
Eleverne vil løbende gennem året blive evalueret i forståelsen af de faglige begreber og testet i færdighedsregning. 
 
Eleverne vil gennem året arbejde med forskellige computerbaserede matematikprogrammer som GeoGebra og Excel-
regneark. Eleverne vil løbende gennem året udarbejde problemregningsopgaver fra FSA-opgavesæt ved hjælp af Excel 
og GeoGebra. 
 
I løbet af skoleåret kan dele af undervisningen foregå som projektarbejde. 
 
Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 
 


