
Årsplan i matematik for 7. klasse 2022/2023 

Undervisningen generelt: 

Undervisningen tilrettelægges ud fra de nye forenklede fællesmål. Undervisning bygges op omkring forskelligt 

undervisningsmateriale, især Matematikfessor.dk og bogsystemet Kontex. 

Undervisningen bygger både på klasseundervisning og gruppearbejde og lægger meget op til at der differentieres 

mellem eleverne. 

Der er aflevering ca. 5-6 gange i løbet af året, eleverne vil få en time om uge hvor der arbejdes med aflevering, der kan 

til en hver tid stilles spørgsmål via Viggo, mail eller sms. 

Eleverne har mulighed og opfordres til at aflevere til respons. Datoerne for respons aftales på klassen og lægges ud på  

på Viggo  (elev og forældre) samt klassens facebookside. 

Eleverne får mulighed for at relatere undervisningen til den virkelige verden i form af praktiske øvelser og samtale om 

anvendelighed. 

Der er løbende små prøver og test specielt i forhold til evaluering, samtaler og årets afslutning. 

Vi vil i løbet af året arbejde på sammen at styrke de 5 matematiske kompetencer ( Problembehandling, Modellering, 

Ræsonnement og Tankegang, Repræsentation og symbolbehandling, kommunikation samt brug af Hjælpemidler) samt 

italesætte disse. 

 



 
 

Faglige mål generelt: 

• At eleverne anvender og udnytter hjælpemidler som lommeregner, computer, formelsamling og bøger. 

• At eleverne føler sig trygge nok til at udtrykke sig, stå ved tavlen og komme med løsningsforslag. 

• ALLE HAR LOV TIL AT DUMME SIG. 

• Afprøver deres facitter og selv tjekker med facitlister 

• At eleverne kan samarbejde om løsningsarbejdet 

• At eleverne anvender faglige udtryk og korrekte formler 

 

Fagformål for faget matematik 

Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan 

begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, 

uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. 

Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at 

matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, 

argumentation og kommunikation. 



Stk. 3. Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en historisk, kulturel 

og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med 

henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab. 

 

Emne Beskrivelse Mål Evaluering 
Intro til matematik i 

overbygningen: 

 

 

Udleveringen af 

bøger 

Introduktion til 

matematik 

på PC 

Introduktion til 

Hjælpeprogramm

er 

Vi skal arbejde 

med Excel, 

Geogebra og 

Word math. 

 

Eleverne får der første aflevering med 

fokus på opstilling.  

Brøker, decimaltal og 

procent: 

 

Brøker, uægte brøker 

og 

blandede tal 

Omregning 

Regneregler 

Vi skal arbejde 

med omregning 

fra brøker<-

>procent <-> 

decimaltal 

Fagudtryk: 

Uægte brøker 

Blandede tal 

Procent  

Promille 

10-dele,100-dele, 

1000-dele 

Eleven kan anvende decimaltal, brøk 

og procent  

 

Eleven har viden om sammenhængen 

mellem decimaltal, brøk og procent 

 

Elevernes noter i deres formelsamling 

 



Excel kursus  

Økonomi/ Budget  

(Gyldendal) 

Vi skal arbejde 

med Excel, 

opstille 

budgetter, og 

arbejde med 

hverdagsøkonomi. 

 

”Rollespil” om 

familieøkonomi 

Eleven har viden om muligheder og 

begrænsninger ved forskellige 

hjælpemidler 

 

Eleven kan anvende udtryk med 

variable, herunder med digitale 

værktøjer. 

 

Eleven har viden om elementer i 

modelleringsprocesser og digitale 

værktøjer, der kan understøtte 

simulering 

Eleverne deltager aktivt i rollespillet 

omkring økonomi. 

 
Algebra:  

 

Regnehierarkiet 

Reduktion 

Regneregler 

Hvorfor er 

regnehierarkiet 

så vigtig. 

Vi skal regne med 

bogstaver. 

”prik før streg” 

Eleven kan udføre sammensatte 

beregninger med rationale tal  

 

Eleven har viden om regningsarternes 

hierarki  

 

Elevernes noter i deres formelsamling 

Geometri: 

 

To- og 

tredimensionelle 

figurer 

Areal og rumfang 

Polygoner 

(Ok Snacks 

/Geogebra)  

Samarbejde med 

OK Snacks 

Eleverne skal 

arbejde med de 

forskellige 

formler og skal 

til sidst 

fremstille deres 

egen emballage 

til et produkt. 

Fagudtryk: 

Eleven kan undersøge sammenhænge 

mellem  længdeforhold, arealforhold 

og rumfangsforhold 

 

Eleven har viden om ligedannethed og 

størrelsesforhold   

 

Eleven kan undersøge todimensionelle 

gengivelser af objekter i omverdenen    

Eleven kan fremstille præcise 

tegninger ud fra givne betingelser 

Elevernes noter i deres formelsamling 

Der samarbejdes med OK Snacks om 

fremstilling af ny emballage til deres 

produkter. 

 



Areal 

div. formler 

rumfang 

massefylde 

målestoksforhold 

polygoner 

højde 

grundlinje 

 

 

Eleven har viden om muligheder og 

begrænsninger i tegneformer til 

gengivelse af rumlighed 

 

 
Tema: Konfirmation 

(Sigma) 

Vi arbejder med 

matematikken 

omkring 

konfirmation. 

 

 

 

Funktioner: 

 

Kordinatsystemer 

Lineær funktioner 

Hvordan kan vi 

bruge 

kordinatsysteme

t til at løse 

forskellige 

opgaver, ligninger 

osv. 

Eleven kan anvende lineære 

funktioner til at beskrive 

sammenhænge og forandringer 

  

Eleven har viden om 

repræsentationer for lineære 

funktioner  

Elevernes noter i deres formelsamling 



Fagudtryk: 

Afstandsformel 

Y=ax+b 

x-akse 

y-akse 

skæring 

skæringspunkt 

 

Eleven har viden om geometriske 

repræsentationer for algebraiske 

udtryk 

 

 
Statistik og 

sandsynlighed: 

 

Statistiske 

deskriptorer 

Sandsynlighedsberegn

ing 

Hvorfor er det 

så svært at vinde 

i lotto, og 

hvorfor er 

vinderfeltet på 

lykkehjulet altid 

mindre end de 

andre felter? 

Fagudryk: 

Udfaldsrum 

Succes 

Diskriptorer 

 

 

Eleven kan vælge relevante 

deskriptorer og diagrammer til 

analyse af datasæt  

 

Eleven kan anvende udfaldsrum og 

tællemåder til at forbinde enkle 

sandsynligheder med tal   

 

Eleven har viden om statistiske 

deskriptorer, diagrammer og digitale 

værktøjer, der kan behandle store 

datamængder 

 

Elevernes noter i deres formelsamling 

 

 

Med ret til ændringer 

Line Jeppesen 



 


