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Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
Uge 33-37 
Dele 
Side 2-11 

Undervisning og træning I 
begreberne dele og rest. 
Arbejde med regnehistorier. 

• At kunne fordele en mængde ligeligt 
• At kunne foretage simple opdelinger med hele tal 
• At forstå begrebet ’rest’ i delesituationer 
• At genkende hverdagens delesituationer 

Uge 38-41 
Koordinatsystem 
Side 12-19 

Undervisning og træning I 
koordinatsystemer, talpar 
punkter, flytninger og 
spejling. 

• At blive forstrolig med koordinatsystemet 
• At blive fortrolig med afsætning af koordinatsæt 
• At blive fortrolig med flytninger (spejling og 

forskydning) 
• At kunne genkende spidse, stumpe og rette vinkler 

Uge 43-46 
Sandsynlighed og 
statistik 
Side 20-27 

Undervisning og træning i 
begreberne sandsynlighed 
(chance), statistik og 
kombinatorik. Træning i 
Excel regneark. 

• At blive fortrolig med sandsynlighed og chance 
• At indsamle, sortere og behandle data. 
• At oparbejde løsningsmetoder ved hjælp af 

systematik og kombinatorik. 

Uge 47-51 
Multiplikation og 
division 
Side 28-37 

Undervisning i simple 
gange- og divisionsstykker. 
Træning i den lille tabel. 

• At kunne forstå og regne simple gangestykker 
• At kunne forstå og regne simple divisionsstykker 
• At kunne forstå sammenhængen mellem 

multiplikation og division 
• At kunne benytte division og multiplikation i 

hverdags situationer 
Uge 1-5 
Rumfang, konstruktion 
og mønstre 
Side 38-47 

Undervisning og træning i 
begrebet rumfang, 
konstruktion og mønstre. 

• At kunne forstå begrebet rumfang 
• At kunne udarbejde arbejdstegninger 
• At kunne forstå sammenhængen mellem 

udfoldninger og arbejdstegninger 
• At kunne forstå og fortsætte mønstre 

 
Uge 6-11 
Brøker og decimaltal 
Side 48-57 

Undervisning og træning i 
brøker og decimaltal. 

• At kunne forstå brøker 
• At kunne identificere tæller, nævner og brøkstreg 
• At genkende sammenhængen mellem simple 

brøker og decimaltal 
• At kunne addere og subtrahere tal med decimaler 

Uge 12-16 
Måling og omskrivning 
58-65 

Undervisning og træning i 
måling og enheder. 

• At kunne anvende forskellige måleredskaber. 
• At kunne anvende enheder og benævne målinger 

med de rette enheder. 
At kunne omskrive enheder 

Uge 17-23 
Regning, tal, måling, 
konstruktion, figurer, 
sandsynlighed og 
kombinatorik 
Side 66-72 

Repetition af regnemetoder 
og fagbegreber. 

 

 
 
Som supplement til den daglige undervisning vil PIRANA-hæftet og det webbasserede matematikprogram 
’Matematikfessor’ blive benyttet. 
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Undervisningen vil primært foregå i klasselokalet og i matematikværkstedet. Når vejret tillader det, så kan 
undervisningen desuden foregå udendørs i forbindelse med regnelege, målinger og storskala geometri. 
 
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. 
 
Skoleåret afsluttes med repetition og projektarbejde. Projektarbejdet og årets arbejde kan blive præsenteret i forbindelse 
med en eventuel årsprøve. 
 
Årsplanen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug 
 
 


