
Pedagogiskplanering:       10! 25  

Tal Kap 1 åk 8 

Vad har vi för användning av negativa tal? Temperatur, skulder, koordinater, formler mm.Vi 
lär oss räkna med negativa tal. 

Väldigt stora och väldigt små tal kan vi skriva på olika sätt men att använda potenser och 
prefix är användbart inom matematiken.  

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla din förmåga att: 

- Använda och förstå begrepp( matteord) som tex negativa tal, positiva tal naturliga tal, 
rationella tal irrationella tal, potens, bas , exponent mm  ( se begreppslistan) 

- Välja och använda lämpliga metoder för att räkna ( addition, subtraktion,  multiplikation 
och division ) med negativa tal och potenser. 

- Lösa olika matematiska problem ( tex”lästal”) med negativa tal och potenser. 

- Redovisa dina uppgifter och kunna föra matematiska resonemang ( diskutera matte och ta 
del av olika sätta att lösa uppgifter på) 

Undervisning: 

Så här arbetar vi:  

Enskilt och tillsammans med dina klasskompisar kommer du lösa matematiskaproblem samt 
diskutera olika lösnings metoder. 
Löpande under arbetsområdet kommer vi ha genomgångar där vi tillsammans går igenom nya 
moment, metoder och begrepp. 
Du kommer att färdighetsträna både under lektionstid och hemma. 
Till din hjälp har du: 

Din lärare Andrea, Staffan, dina klasskompisar, Inger och Mire. 

Övningar du får under lektionstid, matteboken kap 1, FS-tid och anteckningar från 
genomgångar. 

 
Matteboken: Prio 8 Nivå1 ( E-uppgifter) Nivå 2 ( C-uppgifter) Nivå 3 ( A- uppgifter) 
Kap 1 TAL 
1.1  Negativa tal  1.2 Addition och subtraktion med negativa tal 
1.3 Multiplikation och division  1.4 Potenser 
1.5 Multiplikation med potenser 1.6 Kvadratrötter 
1.7 Stora och små tal med tiopotenser  1.8 Prefix och gällande siffror 
 
 



Det som bedöms är hur du kan: 
• lösa, resonera och formulera dig kring matematiska problem och deltar i klass och 

gruppdiskussioner. 
• använda matematiska begreppen vi lärt oss inom kapitlet Kap 1 TAL 
• använda metoder( de fyra räknesätten) för att räkna med negativa tal och potenser. 
• redovisa dina lösningar  

Underlag för bedömning: 

- Muntliga och skriftiga  uppgifter under lektionstid.  

- Prov v. 43  

Begrepp: 

Negativa tal 

Positiva tal 

Naturliga tal 

Hela tal 

Rationella tal 

Irrationella tal 

Potenser 

Bas 

Exponent 

Kvadratrot  

Tiopotenser 

Grundpotens 

Prefix 

Närmevärde 

Gällande siffror 

 

 

 


