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ÅRSPLAN MATEMATIK 6. KLASSE   

Materialer til 6.årgang:   
- Matematrix grundbog 6.kl   

- Matematrix arbejdsbog 6.kl   

- Div. skrivehæfter   

- Kopimappe   

- Færdighedsregning 6.kl   
- Diverse ekstra materialer (Rema m.m)  

  
Computer:   
Vi skal i løbet af året arbejde med følgende IT-værktøjer - Disse programmer skal være installeret på 

elevernes egen computer: 

 

- Geogebra  

- Excel 

- Matematikfessor 

- Emat 

- Wordmat  

 

Herudover forventes det er eleverne har: - Vinkelmåler - Lineal - Passer - Lommeregner (TI-30XB eller 

TI30XS) - Penalhuset i orden. 

Vi arbejder løbende med matematik uden hjælpemidler (færdighedsregning) og matematik med 

hjælpemidler (Afleveringsopgaver eller kegleopgaver) samt åbne og undersøgende opgaver, hvor facit ikke 

er fokus. 

Årsplanen er lavet ud fra emnerne i grundbogen - man kan dog ikke gå ud fra, at vi arbejder med emnerne 

i samme rækkefølge, som de står i bogen, det afhænger meget af den enkelte klasse.  
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Kap. 2: Algebra  

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL  LÆRINGSMÅL  TEGN PÅ LÆRING KAN VÆRE  

  

Algebra (Fase 2)  

Eleven kan anvende enkle algebraiske udtryk til 

beregninger / Eleven har viden om variables 

rolle i formler og om brug af variable i digitale 

værktøjer  

  

Algebra (Fase 3)  

Eleven kan anvende variable til at beskrive 

enkle sammenhænge / Eleven har viden om 

variables rolle i beskrivelse af sammenhænge  

  

Repræsentation og symbolbehandling (Fase 3) 

Eleven kan oversætte mellem hverdagssprog og 

udtryk med matematiske symboler / Eleven har 

viden om hverdagssproglige oversættelser af 

udtryk med matematiske symboler  

  

Ræsonnement og tankegang (Fase 3) Eleven 

kan anvende ræsonnementer til at udvikle 

og efterprøve hypoteser / Eleven har viden 

om enkle ræsonnementer knyttet til 

udvikling og efterprøvning af hypoteser  

  

1   

Jeg udvikler forståelse af, at bogstaver kan 
bruges som pladsholdere for tal.   

  

2  

Jeg udvikler begyndende færdigheder i at 
regne med bogstaver.  

  

3  

Jeg lærer at reducere bogstavudtryk og at 
gange ind i parenteser.   

  

4  

Jeg udvikler min talfornemmelse i forhold til 
regnehierarkiet og i brugen af regneregler.  

  

  

Læringsmål 1  

  

1   

Jeg ved, at bogstaver kan repræsentere 

ukendte tal.  

  

2  

Jeg kan regne med udtryk, der indeholder 

bogstaver.  

  

3  

Jeg kan indsætte tal på bogstavernes pladser.  
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Kap. 3: Flytninger  
  

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL  LÆRINGSMÅL  TEGN PÅ LÆRING KAN VÆRE  

  

Placeringer og flytninger (Fase 3)  

Eleven kan fremstille mønstre med spejlinger, 

parallelforskydninger og drejninger / Eleven har 

viden om metoder til at fremstille mønstre med 

spejlinger, parallelforskydninger og drejninger, 

herunder med digitale værktøjer  

  

Kommunikation (Fase 3)  

Eleven kan anvende fagord og begreber 

mundtligt og skriftligt / Eleven har viden om 

fagord og begreber  

  

Ræsonnement og tankegang (Fase 1-2) Eleven 

kan anvende ræsonnementer i undersøgende 

arbejde / Eleven har viden om enkle 

ræsonnementer knyttet til undersøgende 

arbejde, herunder undersøgende arbejde med 

digitale værktøjer  

  

Modellering (Fase 1-2) Eleven kan 

gennemføre enkle modelleringsprocesser / 

Eleven har viden om enkle 

modelleringsprocesser  

  

1  

Jeg kan genkende, beskrive og udføre 
spejlinger, parallelforskydninger, drejninger og 
sammensatte flytninger.  

  

2  

Jeg videreudvikler min forståelse af 
mønsterbegrebet og anvender denne viden til 
at tegne mønstre.   

  

3  

Jeg videreudvikler min forståelse af 
symmetribegrebet til at gælde symmetri med 
både en og to figurer.  

   

  

  

Læringsmål 1  

  

1   

Jeg kan genkende en spejling, en 

parallelforskydning og en drejning.   

  

2  

Jeg kan udføre spejlinger, parallelforskydninger 

og drejninger både på papir og med digitale 

værktøjer.  

  

3  

Jeg kan genkende og udføre sammensatte 

flytninger både på papir og med digitale 

værktøjer.  
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Kap. 4: Brøker  
  

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL  LÆRINGSMÅL  TEGN PÅ LÆRING KAN VÆRE  

  

Tal (Fase 1)  

Eleven kan anvende decimaltal og brøker i 

hverdagssituationer / Eleven har viden om 

brøkbegrebet og decimaltals opbygning i 

titalssystemet  

  

Regnestrategier (Fase 2)  

Eleven kan udvikle metoder til beregninger 

med decimaltal, enkle brøker og negative hele 

tal / Eleven har viden om strategier til 

beregninger med decimaltal, enkle brøker og 

negative tal  

  

Problembehandling (Fase 1-2)  

Eleven kan opstille og løse matematiske 

problemer / Eleven har viden om kendetegn 

ved lukkede, åbne og rene matematiske 

problemer samt problemer, der vedrører 

omverdenen  

  

1  

Jeg videreudvikler min forståelse af, at en brøk 
er et forhold mellem to tal, og at samme 
forhold kan repræsenteres med mange 
forskellige brøker.  

  

2  

Jeg videreudvikler mine færdigheder i at 
forlænge og forkorte brøker og udføre addition 
og subtraktion med brøker.   

  

3  

Jeg kan multiplicere en brøk med et helt tal og 
med en anden brøk, og jeg forstår, at 
multiplikation med en brøk også kan beskrives 
som at tage en brøkdel af et tal.  

  

4  

Jeg kan omskrive mellem brøker og decimaltal 

med udgangspunkt i min forståelse af 

titalssystemet.  

  

Læringsmål 1  

  

1  

Jeg forstår, at en brøk er et forhold mellem to 

tal.  

  

2  

Jeg ved, at forskellige brøker kan have samme 

værdi.  

  

3  

Jeg ved, at der er uendelig mange brøknavne 

for den samme værdi.  
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Kap. 5: Tegning  
  

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL  LÆRINGSMÅL  TEGN PÅ LÆRING KAN VÆRE  

  

Geometrisk tegning (Fase 3)  

Eleven kan tegne rumlige figurer med 

forskellige metoder / Eleven har viden om 

geometriske tegneformer til gengivelse af 

rumlighed  

  

Geometriske egenskaber og sammenhænge  

(Fase 3)  

Eleven kan undersøge geometriske egenskaber 

ved rumlige figurer / Eleven har viden om 

polyedre og cylindere  

  

Modellering (Fase 3)  

Eleven kan anvende enkle matematiske 

modeller / Eleven har viden om enkle 

matematiske modeller  

  

Ræsonnement og tankegang (Fase 3) Eleven 

kan anvende ræsonnementer til at udvikle 

og efterprøve hypoteser / Eleven har viden 

om enkle ræsonnementer knyttet til 

udvikling og efterprøvning af hypoteser  

  

1  

Jeg kan tegne rumlige figurer med 

arbejdstegninger, isometriske tegninger og 

skitser.  

  

2  

Jeg kender de forskellige metoder til gengivelse 

af rumlighed.   

  

3  

Jeg har viden om og færdighed i at arbejde med 
udfoldninger og overfladeberegninger.  

  

  

  

  

Læringsmål 1  

1   

Jeg kan tegne skitser af rumlige figurer.  

  

2  

Jeg kan gengive rumlige figurer i isometriske 

tegninger.  

  

3  

Jeg kan tegne arbejdstegninger af rumlige 

figurer.  
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Kap. 6: Ligninger  
  

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL  LÆRINGSMÅL  TEGN PÅ LÆRING KAN VÆRE  

  

Algebra (Fase 1)  

Eleven kan finde løsninger til enkle ligninger 

med uformelle metoder / Eleven har viden om 

lighedstegnets betydning og om uformelle 

metoder til løsning af enkle ligninger  

  

Repræsentation og symbolbehandling (Fase 3) 

Eleven kan oversætte mellem hverdagssprog og 

udtryk med matematiske symboler / Eleven har 

viden om hverdagssproglige oversættelser af 

udtryk med matematiske symboler  

  

Ræsonnement og tankegang (Fase 3) Eleven 

kan anvende ræsonnementer til at udvikle 

og efterprøve hypoteser / Eleven har viden 

om enkle ræsonnementer knyttet til 

udvikling og efterprøvning af hypoteser  

  

1  

Jeg ved, hvad en ligning er, og hvad 
lighedstegnet betyder.   

  

2  

Jeg kan løse ligninger ved at gætte og 
kontrollere og ved omformning.    

  

  

Læringsmål 1  

  

1  

Jeg ved, at en ligning indeholder mindst en 

ubekendt.  

  

2  

Jeg ved, hvad lighedstegnet betyder.  

  

3  

Jeg ved, at en ligning har samme værdi på 

begge sider af lighedstegnet.  
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Kap. 7: Procent  
  

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL  LÆRINGSMÅL  TEGN PÅ LÆRING KAN VÆRE  

  

Tal (Fase 3)  

Eleven kan anvende procent, enkle potenser og 

pi / Eleven har viden om procentbegrebet, 

enkle potenser og pi  

  

Regnestrategier (Fase 3)  

Eleven kan udføre beregninger med procent, 

herunder med digitale værktøjer / Eleven har 

viden om strategier til beregninger med 

procent  

  

Kommunikation (Fase 3)  

Eleven kan anvende fagord og begreber 

mundtligt og skriftligt / Eleven har viden om 

fagord og begreber  

  

1  

Jeg har viden om procentbegrebet og 

procentsymbolet.  

  

2  

Jeg kan udtrykke brøker som procent.  

  

3  

Jeg kan anvende forskellige strategier, når jeg 
udfører beregninger med procent.  

  

4  

Jeg kan omskrive mellem brøk, procent og 
decimaltal.  

  

  

Læringsmål 1  

  

1  

Jeg kender symbolet for procent (%).  

  

2  

Jeg ved, at procent betyder per hundrede.  

  

3  

Jeg ved, at procent er en særlig brøk med 

nævneren 100. Procent betyder per hundrede. 

Symbolet for procent er %.  

  

  

  

    
 

Kap. 8: Statistik og sandsynlighed  
  



8  

  

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL  LÆRINGSMÅL  TEGN PÅ LÆRING KAN VÆRE  

  

Statistik (Fase 3)  

Eleven kan sammenligne datasæt ud fra 

hyppigheder, frekvenser og enkle statistiske 

deskriptorer / Eleven har viden om hyppighed, 

frekvens og enkle statistiske deskriptorer  

  

Sandsynlighed (Fase 2)  

Eleven kan undersøge chancestørrelser ved 

simulering af chanceeksperimenter / Eleven 

har viden om metoder til simulering af 

chanceeksperimenter med digitale værktøjer  

  

Sandsynlighed (Fase 3)  

Eleven kan beskrive sandsynlighed ved brug af 

frekvens / Eleven har viden om 

sammenhængen mellem frekvenser og 

sandsynlighed  

  

Problembehandling (Fase 1-2)  

Eleven kan opstille og løse matematiske 

problemer / Eleven har viden om kendetegn 

ved lukkede, åbne og rene matematiske 

problemer samt problemer, der vedrører 

omverdenen  

  

  

1  

Jeg kan sammenligne datasæt ud fra 
hyppigheder, frekvenser og enkle statistiske 
deskriptorer.  
2  

Jeg har viden om de statistiske deskriptorer, 

hyppighed, frekvens og gennemsnit.   

3  

Jeg kan beskrive sandsynlighed ved brug af 

frekvens.  

4  

Jeg kender sammenhængen mellem frekvens 

og sandsynlighed.  

  

  

Læringsmål 1  

  

1  

Jeg kan aflæse en hyppighedstabel og et 

pindediagram.  

  

2  

Jeg kan finde typetal og variationsbredde i en 

mængde observationer.  

  

3  

Jeg kan beregne gennemsnittet af en mængde 

observationer.  
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Hjælpemidler (Fase 3)  

Eleven kan vælge hjælpemidler efter formål / 

Eleven har viden om forskellige konkrete 

materialer og digitale værktøjer  

  

Ræsonnement og tankegang (Fase 3) Eleven 

kan anvende ræsonnementer til at udvikle 

og efterprøve hypoteser / Eleven har viden 

om enkle ræsonnementer knyttet til 

udvikling og efterprøvning af hypoteser  

  

  
     



10  

  

Kap. 9: Geometriske formler  

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL  LÆRINGSMÅL  TEGN PÅ LÆRING KAN VÆRE  

  

Algebra (Fase 2)  

Eleven kan anvende enkle algebraiske udtryk til 

beregninger / Eleven har viden om variables 

rolle i formler og om brug af variable i digitale 

værktøjer  

  

Algebra (Fase 3)  

Eleven kan anvende variable til at beskrive 

enkle sammenhænge / Eleven har viden om 

variables rolle i beskrivelse af sammenhænge  

  

Tal (Fase 3)  

Eleven kan anvende procent, enkle potenser og 

pi / Eleven har viden om procentbegrebet, 

enkle potenser og pi  

  

Måling (Fase 3)  

Eleven kan bestemme omkreds og areal af 

cirkler / Eleven har viden om metoder til at 

bestemme omkreds og areal af cirkler  

  

Repræsentation og symbolbehandling (Fase 3) 

Eleven kan oversætte mellem hverdagssprog og 

udtryk med matematiske symboler / Eleven har 

viden om hverdagssproglige oversættelser af 

udtryk med matematiske symboler  

  

1  

Jeg udvikler min forståelse af, hvad en formel 

er.  

2  

Jeg udvikler min forståelse af bogstaver brugt 

som pladsholdere for tal.  

3  

Jeg skal kunne anvende formler til beregninger.  

4  

Jeg får viden om og færdighed i at anvende 

formler knyttet til cirklen.   

  

Læringsmål 1  

  

1  

Jeg ved, hvad en formel er.  

  

2  

Jeg ved, at en formel indeholder bogstaver.  

  

3  

Jeg ved, at en formel kan anvendes til at 

beregne et areal eller en omkreds.  
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Ræsonnement og tankegang (Fase 1-2) Eleven 

kan anvende ræsonnementer i undersøgende 

arbejde / Eleven har viden om enkle 

ræsonnementer knyttet til undersøgende 

arbejde, herunder undersøgende arbejde med 

digitale værktøjer  

  

Ræsonnement og tankegang (Fase 3) Eleven 

kan anvende ræsonnementer til at udvikle 

og efterprøve hypoteser / Eleven har viden 

om enkle ræsonnementer knyttet til 

udvikling og efterprøvning af hypoteser  

  

Modellering (Fase 3)  

Eleven kan anvende enkle matematiske 

modeller / Eleven har viden om enkle  

matematiske modeller  

  

    
  

 

 

 

 

 

 

Kap. 10: Sammenhænge  
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FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL  LÆRINGSMÅL  TEGN PÅ LÆRING KAN VÆRE  

  

Algebra (Fase 3)  

Eleven kan anvende variable til at beskrive 

enkle sammenhænge / Eleven har viden om 

variables rolle i beskrivelse af sammenhænge  

  

Repræsentation og symbolbehandling (Fase 3) 

Eleven kan oversætte mellem hverdagssprog og 

udtryk med matematiske symboler / Eleven har 

viden om hverdagssproglige oversættelser af 

udtryk med matematiske symboler  

  

Ræsonnement og tankegang (Fase 3) Eleven 

kan anvende ræsonnementer til at udvikle 

og efterprøve hypoteser / Eleven har viden 

om enkle ræsonnementer knyttet til 

udvikling og efterprøvning af hypoteser  

  

Kommunikation (Fase 3)  

Eleven kan anvende fagord og begreber 

mundtligt og skriftligt / Eleven har viden om 

fagord og begreber  

  

1  

Jeg forstår, hvad det vil sige, at der er en 
sammenhæng mellem forskellige ting.  

  

2  

Jeg kan finde og beskrive forskellige 
matematiske og ikke-matematiske 
sammenhænge.  

  

3  

Jeg kan vise matematiske sammenhænge på 
forskellige måder.  

  

4  

Jeg ved, hvad det betyder, at to størrelser er 
proportionale.  

  

  

  

Læringsmål 1  

  

1  

Jeg kan forklare sammenhænge med sprog.  

  

2  

Jeg kan vise sammenhænge i en tabel og et 

koordinatsystem.  

  

3  

Jeg kan vise sammenhænge med formler.  
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Kap. 11: Virkelighed og matematik  

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL  LÆRINGSMÅL  TEGN PÅ LÆRING KAN VÆRE  

  

Modellering (Fase 1-2) Eleven kan 

gennemføre enkle modelleringsprocesser / 

Eleven har viden om enkle 

modelleringsprocesser  

  

Modellering (Fase 3)  

Eleven kan anvende enkle matematiske 

modeller / Eleven har viden om enkle 

matematiske modeller  

  

Problembehandling (Fase 1-2)  

Eleven kan opstille og løse matematiske 

problemer / Eleven har viden om kendetegn 

ved lukkede, åbne og rene matematiske 

problemer samt problemer, der vedrører 

omverdenen  

  

1  

Jeg har viden om modelleringsprocesser. 

2  

Jeg kan anvende enkle matematiske modeller.  

3  

Jeg er bevidst om, at den matematiske 

behandling indeholder afgrænsning, 

systematisering og fortolkning.   

4  

Jeg kan arbejde med åbne problemstillinger.   

  

Læringsmål 1  

  

1  

Jeg ved, hvad en matematisk model er.  

  

2  

Jeg ved, at en matematisk model kan anvendes 

til at løse problemer fra virkeligheden.  

  

3  

Jeg kan følge en matematisk model, der er 

opstillet af andre, og se hvordan de er kommet 

frem til en løsning på et simpelt problem.  

  

  

  

  


