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Årsplan i matematik for 5. B. T. (MA): 

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 opgaverne i træn. 1, mens 
træn. 2 er tænkt som en ekstra udfordring for de skrappeste elever.  

 

Alle har også Pirana 5, der udmærker sig ved, at man langt hen af vejen selv kan kontrollere, om man har løst 
opgaverne rigtigt. Det er altså en god bog at arbejde selvstændigt i. Indtil videre er det min plan, at denne bog bruges, 
hvis nogle elever er hurtigt færdige med dagens program. Når vi har test, synes jeg, at det er fair, at alle får ro til at 
gøre sig færdig i roligt tempo, men også, at dem, der arbejder hurtigt, har noget fornuftigt at tage sig til. Der synes jeg, 
at Pirana 5 er en god løsning. Skulle det ske, at jeg er syg, så vil Pirana ydermere fungere godt som aktivitet for 
eleverne, når de skal have vikar, der muligvis ikke altid er uddannet matematiklærer. 

 

Som yderligere opbakning til indlæringen vil jeg bruge værkstedsundervisning tilknyttet Formatsystemet og 
matematikfessor, der er et særdeles omfattende digitalt system til indlæring af matematik. Der vil være en eller anden 
form for lektie hver uge på matematikfessor i lektiecaféen. Desuden vil vi efter behov bruge Supertræneren, som 
eleverne kender i forvejen. 

 

Desuden vil jeg undervise eleverne i brugen af det dynamiske geometri program Geogebra, når vi skal lave figurer, 
koordinatsystemer og funktioner mv.  

 

Vi vil endvidere bruge forskellige hjemmesider til træning af matematiske færdigheder og opøve et højt tempo i vores 
hovedregning. Det kunne være siden: www.arcademicskillbuilders.com Siden har små hurtige spil, hvor man kan 
spille mod sine klassekammerater i ”private games” altså private spil, hvor kun dem, som kender koden kan spille 
med. Det gør det muligt at kæmpe mod nogen, der er nogenlunde på ens eget niveau. Man kan også spille alene eller 
mod computeren. Endelig har man mulighed for at spille offentlige spil, hvor man kan spille mod spilleglade 
mennesker fra hele verden og samtidig dygtiggøre sig i forskellige nyttige færdigheder. Vi vil holde fokus på de fire 
regningsarter. 

Endelig vil jeg udføre tavleundervisning, hvor jeg vil inddrage eleverne efter bedste evne. 
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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 at gentage undervisning, når evaluering af eleverne viser, at dette er påkrævet. 

Det leder mig hen til planens sidste punkt. Evaluering. Jeg vil bruge evalueringshæftet tilknyttet til Format systemet. 
Jeg vil give et samlet resultat i procent, så det er let at sammenligne fra gang til gang. Desuden vil jeg bruge prøver på 
matematikfessor og eleverne vil løbende blive testet i færdighedsregning. Alle eleverne har et hæfte med 
færdighedsprøver. Det er også min plan, at eleverne skal aflevere en blækregning med jævne mellemrum. Det bliver i 
det omfang, jeg kan nå at rette dem. 

Tid og 
fagligt 

område 
Aktiviteter Læringsmål 

8.-9. måned: 
Tal 

Elevbog (s.2-13) 
Træn. 1+2 (s. 1-6) 
kort, forskellige spil, terninger 

- Udvide forståelsen af positionssystemet 
- Stifte bekendtskab med romertal 
- Kunne regne simple brøkopgaver 
- Kunne forlænge og forkorte brøker 
- Kunne omregne fra decimaltal til brøk og omvendt 
- Stifte bekendtskab med procentregning 
- Blive mere sikker i regning med negative tal  

9.-10. 
måned: 
Figurer 

Elevbog (s.14-25) 
Træn. 1+2 (s. 7-11) 
Snor, tegnetrekant, computerrum 
  

- Kende begreberne linjestykke, diagonal vinkelrette og 
parallelle linjer 
- Blive sikker i måling af vinkler 
- Kende navnene på de mest gængse plane figurer 
- Kunne finde højden i en trekant 
- Kende til radius og diameter i cirkler 
- Kunne foretage forskellige flytninger af figurer 
(drejning, parallelforskydning og spejling)  

11.-12. 
måned: 
Regning 
  

Elevbog (s.26-39) 
Træn. 1+2 (s. 12-17) 
Terninger, computerrum 

- Opnå en større sikkerhed i de 4 regningsarter 
- Udarbejde en regningsmetode i division 
- Kunne afrunde 
- Kende til regnehierarki 
- Kunne anvende et overslag  

1.måned: 
Logik 

Elevbog (s.40-47) 
Træn. 1+2 (s. 18-21) 
 
 terninger, spil, centikubes 

- Kende et udsagn og vurdere om det er sandt eller falsk 
- Kunne anvende simpel reduktion 
- Stifte bekendtskab med simple formler 
- Kunne finde det ubekendte tal i simple ligninger 
- Stifte bekendtskab med begrebet uligheder 
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2. måned: 
Tegning 
  

Elevbog (s.48-57) 
Træn. 1+2 (s. 22-26) 
 
Computerrum, isometrisk papir 

- Kunne tegne en simpel arbejdstegning 
- Kunne tegne på isometrisk papir 
- Kende til ligedannede figurer 
- Kunne vurderer højder på høje bygninger eller ting 
- Blive mere fortrolig med begrebet målestoksforhold 
- Stifte bekendtskab med konstruktion af figurer 
- Kende til perspektivtegning, herunder 
forsvindingspunkt 
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Tid og fagligt 

område Aktiviteter Læringsmål 

3. måned: 
Statistik og 
sandsynlighed 

Elevbog (s.58-67) 
Træn. 1+2 (s. 27-31) 
 
Kort, centikubes, 
computerrum 
Spil 

- Kunne beregne gennemsnit 
- Kunne aflæse og tegne diagrammer 
- Kunne aflæse tabeller 
- Vide at man kan manipulere med tal 
- Kende til kombinatorik, herunder tælletræ 
- Kende sammenhængen mellem brøk, decimaltal og 
procent 
- Udføre simple eksperimenter med forskellige 
udfaldsrum 

4. måned: 
Funktioner 

Elevbog (s.68-75) 
Træn. 1+2 (s. 32-35) 
 
Computer, kort 

- Kunne tegne grafer ud fra simple funktioner 
- Kunne aflæse en graf 
- Opnå en sikkerhed i koordinatsystemet 
- Kende til funktionsforskrifter 

5. måned: 
Måling 

Elevbog (s.76-88) 
Træn. 1+2 (s. 36-40) 
 
Passer, vinkelmåler, karton, snor, 
centikubes 

- Kunne måle afstande i m, dm, cm og mm. 
- Kunne finde omkredsen på firkanter 
- Kunne beregne omkredsen på cirkler 
- Kunne beregne areal af trekanter og firkanter 
- Kende til parallelogrammer 
- Kunne beregne rumfang af forskellige kasser 
- Kende de mest gængse måleenheder 
- Kunne omskrive mellem enhederne 
- Kunne vurdere rumfang 

 

6. måned satser jeg på, at vi bruger til at forberede en fejende flot årsprøve i matematik, hvor eleverne skal vise alt, 
hvad de kan. 

 

Pennalhuset: 

• Blyanter 
• Viskelæder 
• Blyantspidser med opsamler 
• Farveblyanter 
• Tegnetrekant/vinkelmåler (gennemsigtig) 
• Passer 

 


