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Pennalhuset: 

• Blyanter 

• Viskelæder 

• Blyantspidser 

• Farveblyanter 

• Tegnetrekant/vinkelmåler (gennemsigtig) 

• Passer, der kan stå fast 

• lommeregner 

 

Vi skal primært arbejde med det prisvindende lærebogssystem Format. 

 

Systemet er bygget op om en elevbog som det bærende element. Vi vil bruge elevbogen som første brohoved til at opnå 

læring om de nye ting, vi skal lære. Vi følges ad i elevbogen og de opgaver, som ikke nås i lektionerne i skolen, vil 

blive givet som lektie.  

 

Dernæst bakker vi op med træningshæfte 1 og træningshæfte 2. De adskiller sig fra hinanden ved, at Træn. 2 er markant 

sværere end Træn. 1. Det er min tanke, at alle skal nå opgaverne i elevbogen og helst også opgaverne i træn. 1, mens 

træn. 2 er tænkt som en ekstra udfordring for de skrappeste elever.  

Som yderligere opbakning til indlæringen vil jeg bruge værkstedsundervisning tilknyttet Formatsystemet og 

matematikfessor, der er et særdeles omfattende digitalt system til indlæring af matematik. Vi vil naturligvis deltage i 

Fessors Julekalender igen i år. Måske kan vi endnu en gang vinde diplom og karameller. 

 

Desuden vil jeg undervise eleverne i brugen af det dynamiske geometri program Geogebra, når vi skal lave figurer, 

koordinatsystemer og funktioner mv. Vi skal også bruge regneark på computeren, hvor vi har skaffet en ny bog, vi kan 

bruge. 

Vi vil endvidere bruge forskellige hjemmesider til træning af matematiske færdigheder og opøve et højt tempo i vores 

hovedregning. Fx www.arcademicskillbuilders.com Siden har små hurtige simple spil, hvor man kan spille mod sine 

klassekammerater i ”private games” online især i de fire regningsarter. 

 

Endelig men absolut ikke mindst vil jeg udføre en del tavleundervisning, hvor jeg vil inddrage eleverne efter bedste 

evne. Jeg vil bestræbe mig på at bruge de nye elektroniske muligheder, som skolen tilbyder alle steder, hvor det giver 

mening. 

 

Tidsplanen er, at vi følger elevbogen. Det er min klare forventning, at vi når hele bogen igennem, inden året slutter. Jeg 

vil forbeholde mig retten til gentage undervisning, når evaluering af eleverne viser, at dette er påkrævet. 

 

Det leder mig hen til planens sidste punkt. Evaluering. 

 

http://www.arcademicskillbuilders.com/
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Jeg vil bruge evalueringshæftet tilknyttet til Format systemet. Jeg vil give en samlet optælling af rigtige svar samt vise 

antal mulige rigtige svar, så eleverne kan se, hvor mange procent af svarene, de har løst rigtigt. 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Før efterårsferien: 

• Tal 

• Talsystem 

• Decimaltal og brøk 

• Procent 

• Negative tal 

• Figurer 

• Linjer 

• Vinkler 

• Trekanter 

• Firkanter 

• Polygoner 

• Cirkler 

• Flytninger 

-Elevbogen side 1-27 

-Træningshæfte 1 side 

1-11 

-Træningshæfte 2 side 

1-11 

-Arbejde i 

computerrummet med 

Geogebra og 

matematikfessor  

• Eleverne kan anvende decimaltal og brøker i 

hverdagssituationer 

• Eleven har viden om brøkbegrebet og decimaltals 

opbygning i titalssystemet 

• Eleven kan anvende negative hele tal  

• Eleven har viden om negative hele tal 

• Eleven kan anvende procent 

• Eleven har viden om procentbegrebet 

• Eleven kan kategorisere polygoner efter 

sidelængder og vinkler 

• Eleven har viden om vinkeltyper og sider i enkle 

polygoner 

• Færdighedsmål:  Eleven kan undersøge geometriske 

egenskaber ved plane figurer  

Vidensmål:  Eleven har viden om vinkelmål, linjers 

indbyrdes beliggenhed og metoder til undersøgelse af 

figurer, herunder med dynamisk geometriprogram 

 

Før jul: 

• Regning 

• Afrunding 

• Plus og minus 

• Gange 

• Dele 

• Regnehieraki 

 

 

 

 

 

- Elevbogen side 28-41 

- Træningshæfte 1 side 

12-17 

- Træningshæfte 2 side 

12-17 

- Regneark på 

computer 

- Matematikfessor 

- Matematikspil på 

computeren 

• Eleven kan udføre beregninger med de fire 

regningsarter inden for naturlige tal, herunder 

beregninger vedrørende hverdagsøkonomi  

• Eleven har viden om beregninger med de fire 

regningsarter inden for de naturlige tal, 

herunder anvendelse af regneark  

Før vinterferien: 

• Logik 

• Udsagn 

• Reduktion 

• Ligninger 

• Uligheder 

 

- Elevbogen side 42-49 

- Træningshæfte 1 side 

18-21 

- Træningshæfte 2 side 

18-21 

• Eleven kan finde løsninger til enkle ligninger 

med uformelle metoder 

• Eleven har viden om lighedstegnets betydning 

og om uformelle metoder til løsning af enkle 

ligninger 
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Før påske: 

• Tegning 

• Arbejdstegning 

• Isometrisk tegning 

• Ligedannede figurer 

• Målestoksforhold 

• Konstruktion 

• Perspektivtegning 

- Elevbogen side 50-59 

- Træningshæfte 1 side 

22-26 

- Træningshæfte 2 side 

22-26 

- Geogebra på 

computer 

 

 

• Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved 

tegning samt tegne ud fra givne betingelser 

• Eleven har viden om geometriske tegneformer, 

der kan gengive træk fra omverdenen, herunder 

tegneformer i digitale værktøjer 

 

Før pinse: 

• Statistik 

• Sandsynlighed 

• Tabeller 

• Diagrammer 

• Gennemsnit 

• Kombinatorik 

• Chance 

• Funktioner 

• Ordnede talpar 

• Grafer 

• Forskrift for funktion 

 

-Elevbogen side 60-67 

-Træningshæfte 1 side 

27-35 

-Træningshæfte 2 side 

27-35 

-Computer 

• Eleven kan anvende og tolke grafiske 

fremstillinger af data 

• Eleven har viden om grafisk fremstilling af data 

• Eleven kan undersøge tilfældighed og 

chancestørrelser gennem eksperimenter 

• Eleven har viden om metoder til at undersøge 

tilfældighed og chance gennem eksperimenter 

• Eleven kan anvende enkle algebraiske udtryk 

til beregninger 

• Eleven har viden om variables rolle i formler 

og om brug af variable i digitale værktøjer 

 

Før sommer: 

• Måling 

• Omkreds 

• Areal 

• Rumfang 

• Enheder 

• Systemer, rækker og 

mønstre. 

• Repetition 

Elevbogen side 78-88 

Træningshæfter side 

36-40 

Computer 

 

• Eleven kan anslå og bestemme omkreds og 

areal 

• Eleven har viden om forskellige metoder til at 

anslå og bestemme omkreds og areal, herunder 

metoder med digitale værktøjer 

• Eleven kan anslå og bestemme rumfang 

• Eleven har viden om metoder til at anslå og 

bestemme rumfang 

 

 

 


