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Denne årsplan er bygget op efter kompetencemålene efter 6. klasse i forenklede Fælles Mål med særligt fokus på 1. fase. Målene er delt op i
kompetencemål og færdigheds-  og vidensmål. Kompetencemålene er generelle og overordnede, mens færdigheds-  og vidensmålene er mere
detaljerede.

Årsplanen skal ses som en vejledende plan. Der vil undervejs komme små ændringer, da der skal være plads til, at undervisningen nogle
gange tager en drejning ud af en spændende og lærerig vej.
Skolens emneuger og fagdagsuger er inkluderet i årsplanen.

Fagbog: Multi 4. klasse
Hjemmeside: Matematikfessor.dk
Opgavebog: Multi
Vi tager to Mat-test i løbet af skoleåret.

Vi vil løbende lave små tests i færdighedsregning.
Aktiviteter, læringsmål og tegn på læring er dynamiske igennem skoleåret.

Opmærksomhedspunkter efter 6. klassetrin:
● Matematiske kompetencer
● Tal og algebra
● Geometri og måling
● Statistik og sandsynlighed



Emne/uge Kompetencemål Læringsmål for
undervisningsforløb

Tegn på læring Evaluering

Uge 33-34
Introuge, med opstart af ny grundbog
og anderledes måde at lave opgaver
på.

Faglig læsning

Lære bogen at kende og
mat-aktivitet

Min evaluering er
altid lavet ud fra:
-Evalueringssiden
i bogen.
- MAT-test
-Færdigheds-
prøver
- Dialog med
eleverne
- Observation

Uge 35 og 37

Regning med tal

Eleven kan handle
med
overblik i
sammensatte
situationer med
matematik.

- Eleven kan opstille og
løse matematiske
problemer.
- Eleverne kan løse
problemer, hvor jeg skal
bruge flere
regningsarter.
- Eleverne kan formulere
matematiske problemer
knyttet til en kontekst.

Eleven har viden om
kendetegn ved lukkede,
åbne og rene matematiske
problemer samt problemer,
der vedrører omverdenen.

38-41

Gange

MAT-prøve

Eleven kan anvende
rationelle tal og
variable i beskrivelser
og beregninger.

- Eleven kan opstille og
løse matematiske
problemer med
operationen gange.

Eleven viser sikkerhed i
gangeoperationen og har
hensigtsmæssige strategier
for at regne med gange.

43-45 Eleven kan anvende - Eleven kan Eleven har viden om



Vinkler og trekanter

Geogebra

geometriske metoder
og beregne enkle mål.

kategorisere
polygoner efter
sidelængder og vinkler.
- Eleven kan gengive
træk fra omverdenen
ved tegning samt tegne
ud fra givne betingelser.
- Eleven kan anslå og
bestemme omkreds og
areal.

vinkeltyper og sider i enkle
polygoner.
Eleven har viden om
geometriske tegneformer,
der
kan gengive træk fra
omverdenen, herunder
tegneformer i digitale
værktøjer.
Eleven har viden om
forskellige metoder til at
anslå
og bestemme omkreds og
areal, herunder metoder
med
digitale værktøjer.

Uge 46-48

Modeller og tegneformer

Eleven kan handle
med
overblik i
sammensatte
situationer med
matematik.

- Eleverne kan
oversætte en
problemstilling fra
omverdenen til en
matematisk model.
- Eleverne kan tolke en
enkel matematisk model
i forhold til en
problemstilling i
omverdenen.

Eleven gør sig få
overvejelser
vedrørende
problemstillingen
og oversætter på den
baggrund til en helt enkel
model.

Uge 49 - 51

Brøker

Eleven kan anvende
rationale tal og
variable i
beskrivelser og
beregninger.

- Eleven kan anvende
decimaltal og brøker i
hverdagssituationer.

Eleven har viden om
brøkbegrebet og decimaltals
opbygning i titalssystemet.



Uge 2 - 6

Division

Eleven kan anvende
rationale tal og
variable i
beskrivelser og
beregninger.

- Eleven kan udføre
beregninger med de fire
regningsarter inden for
naturlige tal, herunder
beregninger vedrørende
hverdagsøkonomi.
- Eleverne kan genkende
en tekstopgave, der kan
løses med division.

Eleven har viden om
beregninger med de fire
regningsarter inden for de
naturlige tal, herunder
anvendelse af regneark.

Uge 8 - 11

Areal og omkreds

Eleven kan handle
med
overblik i
sammensatte
situationer med
matematik.

- Eleven kan opstille og
løse matematiske
problemer.

Eleven har viden om
kendetegn ved lukkede,
åbne
og rene matematiske
problemer samt problemer,
der vedrører omverdenen.

Uge 12 - 16

Ligninger og uligheder

Eleven kan anvende
rationale tal og
variable i
beskrivelser og
beregninger.

- Eleverne kan opstille
regneudtryk, der har
samme værdi.
- Eleverne kan løse
enkle
ligninger ved at gætte og
prøve efter.
Eleverne kan løse enkle
ligninger ved hjælp af en
ligningsvægt (hvor den
ubekendte
repræsenteres af kasser
på en balancevægt).

Eleven finder enkle
løsninger
til opgaven med støtte i
centicubes og skriver med
lærerens hjælp regneudtryk,
der passer til opstillingerne
med de konkrete materialer.
Eleven finder løsninger til
opgaven med støtte i egne
tegninger og skriver
selvstændigt regneudtryk,
der
passer til.

.

17 - 20 Eleven kan udføre
egne

- Eleven kan anvende og
tolke grafiske

Eleven har viden om grafisk
fremstilling af data.



Statistik og sandsynlighed statistiske
undersøgelser
og bestemme
statistiske
sandsynligheder.

fremstillinger af data.
- Eleven kan undersøge
tilfældighed og
chancestørrelser
gennem
eksperimenter.
- Eleverne kan diskutere
holdbarheden af
hinandens
ræsonnementer.

Eleven har viden om
metoder
til at undersøge tilfældighed
og chance gennem
eksperimenter.

Uge 21 - 24

Tal

Eleven kan anvende
rationale tal og
variable i
beskrivelser og
beregninger.

- Eleven kan opstille og
løse matematiske
problemer.
- Eleverne kan løse
problemer, hvor jeg skal
bruge flere
regningsarter.
- Eleverne kan formulere
matematiske problemer
knyttet til en kontekst.

Eleven har viden om
kendetegn ved lukkede,
åbne og rene matematiske
problemer samt problemer,
der vedrører omverdenen.


