
8. klasse 2020/2021   

  

Veke  
  

Tema  
  

Kompetansemål  
  

Fagstoff  Tverrfaglege emne og 
kjerneelement  

Vurdering  

33-37  Heile tal  - utvikle og kommunisere strategiar for 
hovudrekning i utrekningar  
- beskrive og generalisere mønster med eigne 
ord og algebraisk  
- lage og forklare rekneuttrykk med tal, variablar 
og konstantar knytt til praktiske situasjonar  
-utforske og beskrive primtalsfaktorisering 
og bruke det i brøkrekning  

Matemagisk 8:  
Kap. 1 Heile tal  
  
Campus Inkrement  
Lamis  
Askbasen  
MatteList  
  

Representasjon og 
kommunikasjon  
Abstraksjon og 
generalisering  
Modellering og 
anvendingar   

  

  
Halvdagsprøve  

Veke    Tema  Kompetansemål  
  

Fagstoff  Tverrfaglege emne og 
kjerneelement  

Vurdering  

38-40  Potensar, kvadratrøter og 
reknerekkjefølgje   

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

  

Matemagisk 8:   
Kap. 4: Potensar, 
kvadratrøter og 
reknerekkefølge  

  
Campus Inkrement  
Lamis  
Askbasen  
MatteList  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

Utforsking og 
problemløysing  
Resonnering og 
argumentasjon  

  

Prøve  

  
Halvdagsprøve  
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Veke    Tema  Kompetansemål  
  
  

Fagstoff  
  

Tverrfaglege emne og 
kjerneelement  

Vurdering  

42-46  Brøk og desimaltal  - utforske algebraiske reknereglar  
- utforske og beskrive primtalsfaktorisering 
og bruke det i brøkrekning  
- utforske korleis algoritmar kan skapast, testast 
og forbetrast ved hjelp av programmering  
- lage og forklare rekneuttrykk med tal, variablar 
og konstantar knytte til praktiske situasjonar  

  

Matemagisk 8:   
Kap. 2: Brøk og 
desimaltal  

  
  
Campus Inkrement  
Lamis  
Askbasen  
MatteList  
  

Utforsking og 
problemløysing  
Modellering og 
anvendingar  
  

  
  
Halvdagsprøve  

Veke  Tema  Kompetansemål  
  

Fagstoff  Tverrfaglege emne og 
kjerneelement  

Vurdering  

47-51  Programmering  -utforske korleis algoritmar kan skapast, testast 
og forbetrast ved hjelp av programmering  

Programmering i 
Pyhton   

    

Veke  Tema  Kompetansemål  Fagstoff  Tverrfaglege emne og 
kjerneelement   

Vurdering   

1-2  Algebraiske uttrykk og 
formlar   

- utforske algebraiske reknereglar  
 - 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  

Matemagisk 8:   
Kap. 3 Algebraiske 
uttrykk og formlar  

  

  
  
Campus Inkrement  
Kidsakoder.no  

Utforsking og 
problemløysing  
Modellering og 
anvendingar  
Representasjon og 
kommunikasjon  
Abstraksjon og 
generalisering  

  
  

Halvdagsprøve  

Veke  Tema  Kompetansemål  
  

Fagstoff  Tverrfaglege emne og 
kjerneelement  

Vurdering  

2-4  Algebra og likningar   - lage og forklare rekneuttrykk med tal, variablar 
og konstantar knytte til praktiske situasjonar  

Matemagisk 8:   Modellering og 
anvendingar  

  
Halvdagsprøve  
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- lage, løyse og forklare likningar knytte til 
praktiske situasjonar  

  

Kap. 5 Algebra og 
likningar  

  
  
Campus Inkrement  
Lamis  
Askbasen  
MatteList  
  

Representasjon og 
kommunikasjon  
Abstraksjon og 
generalisering  

  

  

Veke  Tema  Kompetansemål  
  

Fagstoff  Tverrfaglege emne og 
kjerneelement  

Vurdering  

5-7  Parentesar og likningar  - lage og forklare rekneuttrykk med tal, variablar 
og konstantar knytte til praktiske situasjonar  
- lage, løyse og forklare likningar knytte til 
praktiske situasjonar  
- utforske korleis algoritmar kan skapast, testast 
og forbetrast ved hjelp av programmering  

  

Matemagisk 8:   
Kap. 6 Parentesar og 
likningar  

  
  
Campus Inkrement  
Lamis  
Askbasen  
MatteList  
  

Modellering og 
anvendingar  
Representasjon og 
kommunikasjon  
Abstraksjon og 
generalisering  
Utforsking og 
problemløysing  

Prøve  

  
Halvdagsprøve  

  

Veke  Tema  Kompetansemål  
  

Fagstoff  Tverrfaglege emne og 
kjerneelement  

Vurdering  

9  Kva er ein funksjon?  - utforske, forklare og samanlikne funksjonar 
knytte til praktiske situasjonar  
- representere funksjonar på ulike måtar og vise 
samanhengar mellom representasjonane  

Matemagisk 8:   
Kap. 6  
  
Campus Inkrement  
Lamis  
Askbasen  
MatteList  
  

Demokrati og 
medborgarskap  

  
Utforsking og 
problemløysing,  
Modellering og 
anvendingar  
Resonnering og 
argumentasjon  

  
Halvdagsprøve  
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Representasjon og 
kommunikasjon  
Abstraksjon og 
generalisering  

Veke  Tema  Kompetansemål  Fagstoff  Tverrfaglege emne og 
kjerneelement   

Vurdering  

10-11  Grafen til ein funksjon  - utforske, forklare og samanlikne funksjonar 
knytte til praktiske situasjonar  
- representere funksjonar på ulike måtar og vise 
samanhengar mellom representasjonane  

  

Matemagisk 8:   
Kap. 8 Grafen til ein 
funksjon  

  
Campus Inkrement  

  

  

Demokrati og 
medborgarskap  

  
Utforsking og 
problemløysing,  
Modellering og 
anvendingar  
Resonnering og 
argumentasjon  
Representasjon og 
kommunikasjon  
Abstraksjon og 
generalisering  

  
Halvdagsprøve  

  

Veke  Tema  Kompetansemål  Fagstoff  Tverrfaglege emne og 
kjerneelement  

Vurdering  

12-14  Lineære funksjonar  
  

- utforske, forklare og samanlikne funksjonar 
knytte til praktiske situasjonar  
- representere funksjonar på ulike måtar og vise 
samanhengar mellom representasjonane  

  

Matemagisk 8:   
Kap. 9 Lineære 
funksjonar  

  
Campus Inkrement  

  

Demokrati og 
medborgarskap  

  
Utforsking og 
problemløysing,  
Modellering og 
anvendingar  
Resonnering og 
argumentasjon  
Representasjon og 
kommunikasjon  

Prøve  

  
Halvdagsprøve  

  



Abstraksjon og 
generalisering  

Veke  Tema  Kompetansemål  
  

Fagstoff  Tverrfaglege emne og 
kjerneelement  

Vurdering  

16-17  Samansette målingar  - lage og løyse problem som omhandlar 
samansette måleiningar  

Matemagisk 8:   
Kap. 10 Samansette 
målingar  

  
  
Campus Inkrement  
Lamis  
Askbasen  
MatteList  
  

Modellering og 
anvendingar  
Representasjon og 
kommunikasjon  

  

  
Halvdagsprøve  

Veke  Tema  Kompetansemål  Fagstoff  Tverrfaglege emne og 
kjerneelement   

Vurdering  

18-24  Repetisjon/oppsummering          
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