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Årsplan Matematik 5.klasse 2016/2017 
Undervisningen i matematik tager udgangspunkt i ”Matematrix 5”, som består af en grundbog og en arbejdsbog. Der vil 
derudover suppleres med opgaver i Pirana 5 samt opgaver på nettet.  
Der bliver i løbet af året 4 større afleveringer. 
Arbejdsformen i undervisningen vil veksle mellem klassegennemgang, individuelt arbejde og 
gruppearbejde. Teoretisk gennemgang af nyt stof vil typisk være fælles for hele klassen, mens arbejdet med opgaver og 
emner vil foregå individuelt og i grupper. Anvendelse af computer, vil blive inddraget i undervisningen, så det er vigtigt at 
denne medbringes til timerne.  
Desuden der skal ALTID medbringes: lineal, lommeregner, passer og vinkelmåler samt naturligvis almindelige 
skriveredskaber. 
 

Uge Emne Materiale Fokus/faglige mål Kompetencer Andre aktiviteter 
32-35 Regneregler Grundbogen 

side 7-19 
Arbejdsbogen 
side 1-6 

- Vedligeholder og udbygger forståelse og 
færdigheder inden for de fire regningsarter. 
- Bliver fortrolige med hierarkiet blandt 
regningsarterne. 
- Lærer at afkode og benytte parenteser 
som udtryk for, at bestemte udregninger 
skal udføres. 
- Lærer at vælge og benytte forskellige 
regningsarter i forbindelse med 
problemløsning. 

 At kunne: 
- Modellere 
- Behandle tal og symboler 
- Vurdere anvendelsen af 
matematik. 
- Vurdere matematikkens 
struktur. 

16/8 og 17/8 
skolefoto 

36 Lejrskole - - - 5/9 – 8/9 Lejrskole 
37-39 
 
 
 
 
 

Vinkelmål Grundbogen 
side 
20-33 
Arbejdsbogen 
side 
7-12 

- Videreudvikler deres forståelse af vinkler 
og får kendskab til vinkelmål. 
- Lærer at måle og afsætte vinkler med et 
givet gradtal ved hjælp af vinkelmåler. 
- Bliver i stand til at benytte vinkelmåler i 
forbindelse med drejning. 
- Får kendskab til sammenhængen mellem 
polygoner(trekanter og firkanter) og 
vinkelsummer. 

At kunne: 
- Modellere 
- Kommunikere 
- Anvende 

hjælpemidler 
- Opstille og løse 

problemer 
- Ræsonnere. 

 
20/9 Forældremøde 
 
27/9 omfoto 

 
 

 
 

 
 

-  
-  
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40-41 Multiplikation Grundbogen 
side 
34-47 
Arbejdsbogen 
side 13-18 

- Vedligeholder fortroligheden med 
gangetabellerne, så tabellerne bliver 
et nyttigt hjælpemiddel til udregning 
af multiplikationsopgaver. 

- Lærer at benytte forskellige 
skrivemåder for 
multiplikationsberegninger med 
flercifrede tal. Det drejer sig om at 
udbytte den distributive lov for 
multiplikation: (a+b)*c=a*c+b*c. 

- Udvikler deres talfornemmelse 
gennem overslagsregning og ved 
opsplitning af flercifrede tal, så det 
bliver lettere at udføre 
multiplikationen. 

- Kan anvende multiplikation med et- 
og tocifrede tal i forbindelse med 
problemløsning inden for 
genkendelige kontekster. 

At kunne: 
- Behandle tal og 

symboler. 
- Vælge og bruge 

hjælpemidler. 
- Opstille og løse 

problemer. 

 

42 Efterårsferie     
43 Multiplikation  Se uge 40-41   
44-46 Cirkelformer Grundbogen 

side 
48-63 
Arbejdsbogen 
side 19-24 

- Udvikler deres forståelse for 
afkodning af formlers indhold. 

- Opnår fortrolighed med cirklen, 
cirklens omkreds og areal samt tallet 
pi. 

- Bliver sikre til at udføre beregninger 
ved at indsætte talværdier i formler – 
specielt cirklens formler. 

- Opnår erfaring i at arbejde med 
matematiske argumenter. 

At kunne: 
- Behandle tal og 

symboler 
- Opstille og løse 

problemer. 
- Ræsonnere 

 

15-17/11 balletbørn 
til Varde 
 
15/11 skole-hjem-
samtaler 
 

 
 
 
47-49 

 
 
 
Brøker 

 
 
 
Grundbogen 

 
 
 

- Videreudvikler deres forståelse af, 

 
 
 
At kunne: 
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side 64-75 
Arbejdsbogen 
side 25-30 

hvad en brøk en. I 5. klasse 
pointeres, at en brøk er et forhold 
mellem to tal, og at dette forhold kan 
repræsenteres med mange forskel- 
lige brøker 

- Udvikler deres forståelse af, at 
brøker kan forlænges og forkortes 

- Udvikler deres generelle talfornem- 
melse i forhold til konkrete brøkers 
størrelsesorden 

- Opnår færdighed i at forkorte og 
forlænge brøker og finde fælles- 
nævnere 

- Opnår færdighed i at addere og 
subtrahere brøker samt multiplicere 
brøker med hele tal  

- Opstille og løse 
problemer 

- Behandle symbolsk 
repræsentation af 
brøker 

- Arbejde med tallenes 
struktur 

2/12 juleklip 

50-51 Division Grundbogen 
side 
76-89 
Arbejdsbogen 
side 31-36 

- Opnår forståelse af, at division er 
den omvendte regningsart af 
multiplikation. 

- Udvikler deres færdighed i at 
dividere hele tal med hinanden. 

- Udvikler deres færdighed i at 
foretage gange-prøve i forbindelse 
med division. 

- Udvikler deres generelle 
talfornemmelse til også at omfatte 
resultatet af en division. 

- Får erfaringer med at bruge division 
som modelleringsværktøj på linje 
med de øvrige regningsarter. 

At kunne: 
- Modellere. 
- Behandle symbolsk 

repræsentation. 
- Arbejde med 

matematikkens 
struktur. 

 

51- 1 Juleferie  -    
1-3 Division  Se uge 51   
4 Emneuge   -  -   
 
5-6 

 
Rumfang 

 
Grundbogen 

-  
- Udvikler deres forståelse af 

 
At kunne: 
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side 
90-101 
Arbejdsbogen 
side 37-42 

rumfangsbegrebet ved at erkende, 
at rumfang blandt andet skal ses i 
sammenhæng med længde og 
areal, og forudsætter, at man 
opererer med tre dimensioner. 

- Kan tegne og vurdere rumfanget af 
en figur/kasse. 

- Lærer at rumfanget af en kasse kan 
beregnes ved at multiplicere 
længde, bredde og højde. 

- Arbejder med at tegne rumlige 
figurer på isometrisk papir. 

- Kommunikere om en 
kasses rumfang. 

- Opstille og løse 
problemer. 

- Ræsonnere. 

7 Vinterferie     
8-9 Rumfang  Se uge 5-6   
10-13 Størrelsesforhold Grundbogen 

side 
102-115 
Arbejdsbogen 
side 43-48 

- Udvikler deres generelle 
talfornemmelse ved at vurdere 
konkrete størrelser og 
størrelsesforhold. 

- Udvikler forståelse af 
størrelsesforhold ved blandt andet at 
have fokus på begreberne forskel og 
forhold. 

- Videreudvikler deres forståelse af 
brøkbegrebet ved at bruge brøker til 
at repræsentere størrelsesforhold. 

- Bliver fortrolige med at opstille og 
sammenligne størrelsesforhold.  

 

At kunne: 
- Behandle symbolsk 

repræsentation. 
- Modellere. 
- Udøve kritik af 

andres opstilling af 
størrelsesforhold. 

25/3 - 28/3 Skole 
forestillinger 
 
Onsdag den 29/3 
Fri 

14 Emneuge     
15 Påskeferie   -   
16-17 Størrelsesforhold  Se uge 11  29/4 Dansens Dag 

Forestilling i Struer 
 
 
18-20 

 
 
Procent 

 
 
Grundbogen 

 
 
- Udvikle en forståelse af procent som en 

 
 
At kunne: 
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side 
116-127 
Arbejdsbogen 
side 49-54 

måde at udtrykke brøkdele. 
- Bliver fortrolige med procentsymbolet. 
- Opnår fortrolighed med, hvornår det kan 
betale sig at inddrage procent som 
beskrivelsesværktøj i forskellige virkelige 
situationer. 
- Udvikler færdighed i at omskrive brøker til 
hundrededele ved at forkorte/forlænge og 
at omskrive mellem brøker, procent og 
decimaltal. 
Udvikler færdighed i at udregne 
procentdelen – at finde x % af y kr. 
 
 

- Repræsentere 
- Kommunikere. 
- Behandle tal. 

 
 
 

21-22 Eksperimenter og 
frekvens 

Grundbogen 
side 
128-141 
Arbejdsbogen 
side 55-60 

- Udvikler deres forståelse af frekvens 
som en måde at udtrykke relative 
hyppigheder på. 

- Lærer at beregne frekvenser ud fra 
hyppighedstabeller. 

- Opnår fortrolighed med 
eksperimenterende arbejdsformer. 

- Får erfaring med 
sandsynlighedsregning og 
kombinatorik. 

At kunne: 
- Modellere 
- Kommunikere 
- Forholde sig kritisk til 

anvendelse af 
matematik. 

25-28/5 Kristi 
Himmelfarts ferie 

23 Emneuge   -   
24-25 Eksperimenter og 

frekvens 
 Se uge 21-22   

 


