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Bogsystem: Format 6 

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 33-39 

Talsystem 

 

 

 

BEMÆRK! 

Vi arbejder i denne 

periode også med 

planlægning af vores 

lejrskole til Bornholm 

 

Bornholm uge 36 

Elevbog s. 1-13 

- Talsystemet. 

- Decimaltal.  

- Brøk. 

- Procent.  

- Negative tal.  

 

 

At eleverne  

• har viden om forskellige særlige tal (primtal og 

kvadrattal og simple potenser) 

• kan finde og omskrive primtal og kvadrattal og 

potenser med forskellige metoder (og kan de simple i 

hovedet) 

kan skrive, omskrive og regne smidigt med store tal, 

potenser og tierpotenser 

• kan beskrive decimaltals opbygning med fagbegreber 

• kan ordne decimaltal 

kan sikkert omskrive mellem brøk og decimaltal 

• kan finde navne for brøker med samme størrelse og 

forkorte brøker mest muligt 

• kan addere brøker med forskellig nævner 

• kan omskrive mellem de forskellige repræsentationer 

procent, brøk og decimaltal 

kan udføre procentberegninger 

• kan addere/subtrahere hele tal såvel negative som 

positive 

• kan skelne mellem fortegn og regnetegn 

kan finde system i regnestykker og ræsonnere sig til 

regler omkring regning med negative tal 

 

Uge 40-44 

Figurer 

 

Efterårsferie uge 42 

Elevbog s. 16-25 

- Linjer.  

- Vinkler.  

- Plane figurer.  

- Rumlige figurer 

- Flytninger.  

 

At eleverne  

• kan konstruere højder i stumpvinklede trekanter  

• kan finde tyngdepunkt ved medianers skæring 

• kan anvende faglige symboler for vinkler og sider, der 

er lige store 

• kan anslå og måler vinkler med præcision 

• kan ræsonnere sig til regler omkring vinkelmål for 

nabo- og topvinkler 

• kan udføre vinkelberegninger 

• kan anvende fagord for plane figurer, deres egenskaber 

og fællestræk 

• kan formulerer regler omkring opdeling af polygoner 

• kan kategorisere og navngive rumlige figurer  

• kan beskrive og anvende fagord for rumlige figurer 

• kan genkende og beskrive rumlige figurer i 

omgivelserne 

• kan spejle, dreje og forskyde figurer i koordinatsystem 

med og uden geometriprogram 
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kan beskrive mønstre og billeder med flere flytninger 

efter hinanden 

Uge 45-49 

Regning 

Elevbog s. 26-39  

- Afrunding 

- Plus og minus.  

- Gange og dele.  

 

- Regnehierarki.  

- Regnehistorier.  

 

At eleverne  

• kan afrunde til tiere, enere, hundreder, tusinder og 

kontantbeløb samt tiendedele, hundrededele og 

tusindedele 

• kan vurdere et fornuftigt antal decimaler til situationen 

• kan vurdere smarteste metode til situationen ved 

addition og subtraktion  

• kan skriftligt formidle fremgangsmåder andre skal læse 

• har viden om begrebet tværsum 

• er sikker i den lille gangetabel 

• kan afgøre om forskellige tal går op et andet eller ej  

• kan udvikle metoder til at multiplicere og dividere 

flercifrede tal (og decimaltal) 

• kan anvende overslag som fornuftig rettesnor 

• kan anvende og forklare regnehierarkiet 

• kan læse, forstå og løse faglige tekster/regnehistorier 

 

Uge 50-51 Opsamlings uger  

Uge 2-4 

Logik 

Elevbog s. 40-47 

- Udsagn.  

- Reduktion.  

- Ligninger.  

- Uligheder.  

 

At eleverne 

• kan vurdere matematiske udsagn  

• kan gennemskue og vurdere sandhedsværdi af 

sammensatte udsagn 

• kan reducere og skrive regneudtryk med flere 

forskellige led, parenteser og faktorer 

• kan anvende variable 

• kan oversætte mellem hverdagsudtryk og matematiske 

symboler 

• kan løse mindre ligninger med forskellige metoder 

• kan oversætte mellem ligning og tekststykker 

• kan løse mindre uligheder  

• kan oversætte mellem ulighed og tekststykker 

kan oversætte mellem ligninger/uligheder/reduktion og 

tekststykker 

Uge 5-8 

Tegning 

 

Vinterferie uge 7 

Elevbog s. 48-57 

- Arbejds- og isometrisk  

tegning. 

- Perspektivtegning. 

- Ligedannede figurer.  

- Målestoksforhold.  

- Konstruktion.  

  

 

At eleverne  

• kan tegne arbejdstegninger af rumlige genstande 

• kan tegne isometriske tegninger ud fra arbejdstegning 

og grundplan med niveauer med og uden digitale 

værktøjer 

• har viden om fugle- og frøperspektiv 

• har viden om og kan tegne 1-punkts- og 2-

punktsperspektiviske tegninger 

• har viden om begrebet kongruens og ligedannethed 

• kan afgøre størrelsesforhold mellem ligedannede 

figurer 
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• kan konstruere ligedannede figurer fx ved 

multiplikation om et punkt både konkret og med 

digitale værktøjer 

• kan beregne målestoksforhold på en tegning ud fra mål 

med forskellige enheder 

• kan udføre beregninger med målestoksforhold 

• kan konstruere præcise tegninger efter skitser og 

målangivelser 

kan anvende lineal, passer, vinkelmåler med samt 

geometriprogram til præcis konstruktion 

Uge 9-12 

Statistik og 

sandsynlighed 

Elevbog s. 58-67 

- Deskriptorer.  

- Tabeller og diagrammer.  

- Kombinatorik.  

- Chance.  

- Regnehistorier 

 

At eleverne  

• kan beregne og aflæse deskriptorer 

• kan sammenligne datasæt ud fra deskriptorer 

• kan forholde sig kritisk til deskriptorer 

• har viden om grupperede observationer og typeinterval 

• har viden om og kan beregne frekvens 

• kan aflæse, tolke og fremstille diagrammer og tabeller 

• kan gennemføre egne statistiske undersøgelser 

• kan beregne og tegne sig til antal 

kombinationsmuligheder i forskellige situationer med 

forskellige metoder 

• har viden om, at sandsynlighed kan bestemmes på flere 

måder 

• kan beskrive sandsynlighed i ord og tal 

• kan udføre spilaktiviteter og simuleringer og beregne 

den statistiske sandsynlighed 

• kan undersøge chancestørrelser via simulering 

kan læse, forstå og løse faglige tekster/regnehistorier 

Uge 13-16 

Funktioner 

 

Påskeferie uge 15 

 

Elevbog s. 68-75 

- Ordnede talpar.. 

- Funktionsforskrifter.  

- Grafer. 

 

At eleverne  

• har viden om koordinatsystemets 4 kvadranter 

• kan beskrive placeringer i hele koordinatsystemet 

• kan bestemme forskrifter ud fra grafer og ordnede 

talpar 

• kan vurdere to størrelsers indbyrdes afhængighed 

• har viden om lineære og stykkevis lineære funktioner 

• kan oversætte mellem tekst, forskrift og graf  

• kan tegne grafer med konkrete og digitale værktøjer 

 

Uge 17-21 

Måling 

Elevbog s. 76-87 

- Omkreds.  

- Areal.  

- Rumfang.  

- Enheder.  

- Regnehistorier.  

 

At eleverne  

• kan omskrive mellem forskellige længdeenheder 

• kan måle og beregne omkreds af cirkler og 

sammensatte polygoner 

• kan måle og beregne areal af forskellige polygoner 

• kan måle og beregne arealet af en cirkel 

• kan beregne overfladeareal af prismer og cylindere 

• kan måle og beregne rumfanget af prismer og cylindere 

• har viden om enheder og deres forkortelser 
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• kan beregne tidsforskelle 

• kan anvende metersystemet til måling af længder, 

areal, rumfang og vægt 

• kan anvende hensigtsmæssige måleenheder 

kan læse, forstå og løse faglige tekster/regnehistorier 

Uge 21-25 

Opsamling og repetition 

Efter behov  

 

Som introduktion til alle forløb vil vi opsummere hvad vi ved i forvejen om de enkelte delemner og gennem samtale i 

klasseforum udvide elevernes kendskab til emnet 

Det tydeliggøres hvilke symboler der skal bruges i ”matematiksprog” og vi taler om hvor det pågældende matematiske 

stof kan anvendes i hverdagen. 

 

Til alle forløb vil der også være supplerende øvelser i træningshæfte 1 og måske træningshæfte 2. Ikke alle elever vil 

arbejde lige meget i træningshæfterne. Der vil også være spil og kopimateriale til de fleste forløb.  

 

It vil blive inddraget, hvor det er egnet for elevernes læring. For eksempel ved funktioner, sandsynlighed og geometri. 

Til efteråret vil vi påbegynde arbejdet med større skriftlige afleveringer af en art der minder om problemløsningsdelen 

af Folkeskolens afgangsprøve. Der vil jævnligt være test i færdighedsregning og fejl forventes rettet hjemme. 

 

Der er ugentlig lektie på www.matematikfessor.dk Det forventes at den bliver lavet hjemme.  

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 

 

http://www.matematikfessor.dk/

