
Årsplan 6.  klasse matematik 2017/2018 
 

 
Uge Emne og fokus Materiale og 

metode 
Mål og kompetencer Anden 

aktivitet 
33-36 
 

Algebra 
 

Matematrix 
grundbog s.7-21 
Matematrix 
arbejdsbog s.1-6 
Undervisningen vil 
veksle mellem fælles 
gennemgang,  
og selvstændigt 
arbejde, både 
individuelt og i 
grupper. 
Der arbejdes med 
følgende hjælpemidler: 
interaktiv tavle, 
computere og 
lommeregner. Der vil 
afveksles med relevante 
lege, spil og aktiviteter. 
  

• Udvikle forståelsen af, at bogstaver 
kan bruges som pladsholdere for et 
tal. 

• Udvikle begyndende færdighed i at 
regne med bogstaver. 

• Lære fordelene ved at reducere 
bogstavs udtryk og lære at gange 
ind i parenteser. 

• Udvikle deres  
talfornemmelse i forhold til 
regnehierarkiet og regnereglerne. 

 
Symbolbehandlingskompetence 
Repræsentationskompetence 
Ræsonnementskompetence 
 
 
 
 

 
28/8 Skolefoto 
9/9 Herretur 
GL på kursus 24-
31/8 
Fre.8/9 fagdag 

37 – 
39 
 

Flytninger 
 

Matematrix 
grundbog s.22-33 
Matematrix 
arbejdsbog s.7-12 
Undervisningen vil 
veksle mellem fælles 

• Kunne genkende, beskrive og 
udføre spejlinger, 
parallelforskydninger, drejninger og 
sammensatte flytninger. 

• Videreudvikle forståelsen af 
mønsterbegrebet og anvende denne 

18/9 
Omfotografering 
 
 



gennemgang,  
og selvstændigt 
arbejde, både 
individuelt og i 
grupper. 
Der arbejdes med 
følgende hjælpemidler: 
interaktiv tavle, 
computere og 
lommeregner. Der vil 
afveksles med relevante 
lege, spil og aktiviteter. 
 

viden til at tegne mønstre. 
• Videreudvikle forståelsen af 

symmetribegrebet ved at få erfaring 
med symmetri med både en og to 
figurer. 

 
Modelleringskompetence 
Kommunikationskompetence 
Ræsonnementskompetence 
 

 40-41 Ligninger 
 

Matematrix 
grundbog s.36-47 
Matematrix 
arbejdsbog s.13-
18 
Undervisningen vil 
veksle mellem fælles 
gennemgang,  
og selvstændigt 
arbejde, både 
individuelt og i 
grupper. 
Der arbejdes med 
følgende hjælpemidler: 
interaktiv tavle, 
computere og 
lommeregner. Der vil 
afveksles med relevante 
lege, spil og aktiviteter. 

• Kunne forstå hvad en ligning er – 
altså kende lighedstegnets 
betydning. 

• Forstå forskellen på en løsning og 
en løsningsmetode. 

• Få erfaring med 
løsningsmodellerne, ”gæt og gør en 
prøve” og ”omformulering af en 
ligning”. 

Tal og symbol kompetence 
Repræsentationskompetence 
Ræsonnementskompetence 

Fre. 6/10 fagdag 
13/10 
Motionsdag 
 

Uge 42 – Efterårsferie 



43 Ligninger 
 

   

44-45  
 

Tegning 
 

Matematrix 
grundbog s.48-59 
Matematrix 
arbejdsbog s.19-
24 
 

• Kunne gengive virkeligheden 
gennem tegning. 

• Udvikle forståelse for anvendelse af 
arbejdstegning, isometrisk tegning 
og perspektivtegning som modeller 
af virkeligheden. 

• Stifte bekendtskab med centrale 
begreber og teknikker inden for 
perspektivtegning. 

• Arbejde med udfoldninger og 
overfladeberegninger. 

Modelleringskompetence 
Repræsentationskompetence 
Vurderingskompetence 

Fre. 3/11 fagdag 

Uge 46 -  Emneuge 
47 -
48 

Tegning 
 

  Fre. 1/12 Juleklip 
 

49-51 Brøker 
 

Matematrix 
grundbog s.62-73 
Matematrix 
arbejdsbog s.25-
30 
 

• Videreudvikle forståelsen af, hvad 
en brøk er. Fokus fastholdes på, at 
en brøk er et forhold mellem to tal, 
og at samme forhold kan 
repræsenteres med mange 
forskellige brøker. 

• Forbedre deres færdighed i at 
forlænge og forkorte og i addition 
og subtraktion af brøker. 

• Opnå færdigheder i at multiplicere 
med brøker. 

 
Symbolbehandlingskompetence 

Man.4/12 
international 
dag 
Ons.20/12 Sidste 
skoledag før jul 



Problemløsningskompetence 
Anvendelseskritisk 
kompetence 

Uge 51-52– Juleferie 
1 -  3 Procent 

 
Matematrix 
grundbog s.74-85 
Matematrix 
arbejdsbog s.31-
36 
 

• Kunne forstå sammenhængen 
mellem størrelse angivet som brøk, 
procent og decimaltal. 

• Udvikle færdighed i at beregne 
procentdelen af en størrelse. 

• Lære at bruge procent til at angive 
størrelsesforhold. 

• Udvikle deres kompetence til at 
vurdere, hvornår det er 
hensigtsmæssigt at inddrage procent 
som beskrivelsesværktøj i 
forskellige virkelige situationer. 

Symbolbehandlingskompetence 
Repræsentationskompetence 
Kommunikationskompetence 

3/1 – første 
skoledag efter 
jul 
Fre. 12/1 fagdag 
Tir 16-17-18/ 
balletbørn i  
Varde 

Uge 4 – Emneuge/projektuge 
5 -6 Procent 

 
  Fre 9/2 fagdag 

Uge 7 -  Vinterferie 
     
8-11 Sammenhænge 

 
Matematrix 
grundbog s.88-
101 
Matematrix 
arbejdsbog s.37-
42 
 

• Eleverne skal forstå, hvad det vil 
sige, at der er sammenhæng mellem 
forskellige begivenheder og 
størrelser. Eleverne skal udvikle 
deres kompetence i at identificere 
og beskrive matematiske og ikke-
matematiske sammenhænge. 

• Udvikle deres færdighed i at 

Fre. 2/3 fagdag 



repræsentere matematiske 
sammenhænge på forskellige 
måder. 

• Få kendskab til og erfaring med, 
hvad det vil sige, at to størrelser er 
proportionale. 

Modelleringskompetence 
Repræsentationskompetence 
Kommunikationskompetence 

Uge 12 – Emneuge/studieture 
Uge 13 – Påskeferie 

14 -  
17 
 

Statistik og 
sandsynlighed 
 

Matematrix 
grundbog s.102-
113 
Matematrix 
arbejdsbog s.43-
48 
 

• Udvikle deres erfaringsgrundlag og 
forståelse af begreberne 
observation, hyppighed, frekvens 
og pindediagram. 

• Blive fortrolige med 
gennemsnitsbegrebet, og hvordan 
man beregner gennemsnitsværdier. 

• Lære at se sammenhængen mellem 
frekvens og sandsynlighed. På 
baggrund af en række 
eksperimenter, som behandles i 
statistik, bliver det muligt for 
eleverne at udtale sig om 
forventningerne til den næste 
gentagelse – altså sandsynlighed. 

Kommunikationskompetence 
Ræsonnementskompetence 
Vurderingskompetence 

2/4 2. påskedag 
Uge 15-16 
forestillinger 
Fre. 6/4 fagdag 

18 -  21 Formler 
 

Matematrix 
grundbog s.116-
127 

• Udvikle grundlæggende forståelse 
af, hvad en formel er. 

• Videreudvikle deres forståelse af 

Tor 10+11/5 kr. 
himmelfart 
Man.21/5 pinse 



Matematrix 
arbejdsbog s49-
54 
 

bogstaver brugt som pladsholder for 
et tal. 

• Blive mere bevidste og kompetente 
til at forklare, bruge og bygge 
formler. 

Modelleringskompetence 
Symbolbehandlingskompetence 
Kommunikationskompetence 

Man.2-4/5 besøg 
af nye elever. 
Fre. 18/5 fagdag 
MATEMATIK 

22 -  
23 

Virkelighed og 
matematik 
 

Matematrix 
grundbog s.128-
139 
Matematrix 
arbejdsbog s.55-
60 
 

• Blive mere fortrolige med 
matematiske modeller af simple 
problemstillinger. 

• Blive mere bevidste om, at der 
forud for en matematisk 
bearbejdning af en problemstilling 
ligger en afgrænsning og 
systematisering af problemfeltet, og 
at der efterfølgende findes et 
matematisk resultat, som skal 
fortolkes. 

• Blive mere fortrolige med at 
arbejde med åbne problemstillinger. 

Modelleringskompetence 
Vurderingskompetence 
Kommunikationskompetence 

Fre 1/6 sidste 
skoledag 9+0. kl.  

Uge 24 – Minisamfundsuge (ingen dans) 
25 -  
26 
 

   Ons.20/6 
Afslutningsfest 

 
	  


