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Lærer: Inge Grunnet 

 

 

Bogsystem: Format 

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Tal 

Uge 33-3  

Elevbog, Træningshæfte, 

kort, forskellige spil og 

terninger  

Udvide forståelsen af positionssystemet 

Stifte bekendtskab med romertal 

Regne simple brøkopgaver 

Forlænge og forkorte brøker 

Omregne fra decimaltal til brøk og omvendt 

Stifte bekendtskab med procentregning 

Arbejde med negative tal 

 

Figurer 

Uge 38-41 

 

Elevbog, Træningshæfte, 

snor, tegnetrekant og it-

opgaver 

Kende begreberne; linjestykke, diogonal vinkelrette og 

parallelle linjer 

Træne måling af vinkler 

Træne navnene på de mest plane figurer 

Finde højden i en trekant 

Kende til radius og diameter i cirkler 

Kunne foretage forskellige flytninger af figurer (drejning, 

paralellelforskydning og spejling) 

Regning 

Uge 43-47 

Elevbog, Træningshæfte, 

terninger og it-opgaver 

Opnå en større sikkerhed i de fire regningsarter 

Udarbejde en regningsmetode i divison 

Kunne afrunde  

Kende til regnehieraki  

Kunne anvende et overslag 

 

Logik 

Uge 48-52 

Elevbog, Træningshæfte, 

terninger, spil og centicubes  

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 

 

Tegning 

Uge 1-6 

Elevbog, Træningshæfte, it-

opgaver og isometrisk papir 

Kunne tegne en simpel arbejdstegning 

Kunne tegne på isometrisk papir 

Kende til ligdannede figurer 

Kunne vurdere højder på høje bygninger eller ting 

Blive mere fortrolig med begrebet målestoksforhold 

Stifte bekendtskab med konstruktion af figurer 

Kende til perspektivtegning, herunder forsvindingspunkt 

Statistik og 

sandsynlighed 

Uge 8-12 

Elevbog, Træningshæfte, 

kort, centicubes, spil og it-

opgaver 

Kunne beregne gennemsnit 

Kunne aflæse og tegne diagrammer 

Kunne aflæse tabeller 

Vide at man kan manipulere med tal 

Kende til kombinatorik herunder tælletræ 

Kender sammenhængen mellem brøk, decimaltal og 

procent 

Udføre simple eksperimenter med forskellige udfaldsrum 
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Funktioner 

Uge 13-18 

 

Elevbog, Træninghæfte, it-

opgaver og kort 

Kunne tegne grafer ud fra simple funktioner 

Kunne aflæse en graf 

Opnå en sikkerhed i koordinatsystemet  

Kende til funktionsforskrifter 

 

Måling 

Uge 19-23 

Elevbog, Træningshæfte, 

passer, vinkelmåler, karton, 

snor og centicubes  

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 paralellogrammer 

Kunne beregne rumfang af forskellige kasser 

Kende de mest gængse måleenheder 

Kunne omskrive mellem enhederne 

Kunne vurdere rumfang 

 

Repetition 

Uge 24-26 

Forberedelse af årsprøve  

 

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 

 

Som yderligere opbakning til indlæringen, vil jeg bruge matematikfessor og værkstedundervisningen som er tilknyttet 

formatsystemet. Der vil være en eller anden form for lektie hver uge på matematikfessor i lektiecafeen. Desuden vil vi 

efter behov bruge supertræneren som eleverne kender i forvejen. Vi vil endvidere bruge forskellige hjemmesider til 

træning af matematiske færdigheder og opøve et højt tempo i vores hovedregning. Det kunne være siden 

www.arcademicsskillbuilders.com, siden har små hurtige spil, hvor man skal spille mod sine klassekammerater i private 

games. Det gør det muligt at kæmpe med nogen, der er nogenlunde på ens eget niveau. Man kan spille alene eller mod 

computeren.  

Der vil jævnligt være tests i færdighedsregning, og fejl forventes rettet derhjemme. Alle har også Pirana 5, der 

udmærker sig ved, at man langt hen ad vejen, selv kan kontrollere, om man har løst opgaverne rigtigt. Det er altså en 

god bog, at arbejde selvstændigt i.  

 

http://www.arcademicsskillbuilders.com/

