
 

Matematik 5. klasse – Årsplan     Klasse: _____ Skoleår: 20/21 
Uge Lektioner Forløb Fælles Mål 

Kompetencer                                                                                    Stofområder 
Noter 

  Faglig læsning: Hver-
dagsord i matematik-
opgaver 

Repræsentation og symbolbehandling 

• Eleven kan oversætte mellem hverdagssprog og 
udtryk med matematiske symboler 

• Eleven har viden om hverdagssproglige over-
sættelser af udtryk med matematiske symboler 
 

Kommunikation 

• Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere 
varieret med og om matematik 

• Eleven har viden om mundtlige og skriftlige 
kommunikationsformer med og om matematik, 
herunder med digitale medier 
 

Tal 

• Eleven kan anvende decimaltal og brøker i 
hverdagssituationer 

• Eleven har viden om brøkbegrebet og deci-
maltals opbygning i titalssystemet 

• Eleven kan anvende negative hele tal 

• Eleven har viden om negative hele tal 
 

Regnestrategier 

• Eleven kan udføre beregninger med de fire 
regningsarter inden for naturlige tal, herun-
der beregninger vedrørende hverdagsøko-
nomi 

• Eleven har viden om beregninger med de 
fire regningsarter inden for de naturlige tal, 
herunder anvendelse af regneark 
 

 

  Tal og regning: 
Tal og regningsarter 

Repræsentation og symbolbehandling 

• Eleven kan oversætte regneudtryk til hverdags-
sprog 

• Eleven har viden om hverdagssproglige over-
sættelser af regneudtryk 

• Eleven kan oversætte mellem hverdagssprog og 
udtryk med matematiske symboler 

• Eleven har viden om hverdagssproglige over-
sættelser af udtryk med matematiske symboler 
 

Kommunikation 

• Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere 
varieret med og om matematik 

• Eleven har viden om mundtlige og skriftlige 
kommunikationsformer med og om matematik, 
herunder med digitale medier 

• Eleven kan anvende fagord og begreber mundt-
ligt og skriftligt 

• Eleven har viden om enkle fagord og begreber 

Tal 

• Eleven kan anvende negative hele tal 

• Eleven har viden om negative hele tal 
 

Regnestrategier 

• Eleven kan udføre beregninger med de fire 
regningsarter inden for naturlige tal, herun-
der beregninger vedrørende hverdagsøko-
nomi 

• Eleven har viden om beregninger med de 
fire regningsarter inden for de naturlige tal, 
herunder anvendelse af regneark 
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  Brøker og procent: 

Regn med brøker 
Problembehandling 

• Eleven kan anvende forskellige strategier til ma-
tematisk problemløsning 

• Eleven har viden om forskellige strategier til 
matematisk problemløsning, herunder med di-
gitale værktøjer 

 
Ræsonnement og tankegang 

• Eleven kan anvende ræsonnementer i undersø-
gende arbejde 

• Eleven har viden om enkle ræsonnementer 
knyttet til undersøgende arbejde, herunder un-
dersøgende arbejde med digitale værktøjer 

 
Repræsentation og symbolbehandling 

• Eleven kan oversætte mellem hverdagssprog og 
udtryk med matematiske symboler 

• Eleven har viden om hverdagssproglige over-
sættelser af udtryk med matematiske symboler 

 

Tal 

• Eleverne kan anvende decimaltal og brøker 
i hverdagssituationer 

• Eleven har viden om brøkbegrebet og deci-
maltals opbygning i titalssystemet 

 
Regnestrategier 

• Eleven kan udvikle metoder til beregninger 
med decimaltal, enkle brøker og negative 
hele tal 

• Eleven har viden om strategier til beregnin-
ger med decimaltal, enkle brøker og nega-
tive tal 

 

  

  Tegning og konstruk-
tion: Modeller og teg-
neformer 

Modellering 

• Eleven kan gennemføre enkle modellerings-
processer 

• Eleven har viden om enkle modelleringspro-
cesser 

• Eleven kan anvende enkle matematiske mo-
deller 

• Eleven har viden om enkle matematiske mo-
deller 
 

Kommunikation 

• Eleven kan anvende fagord og begreber mundt-
ligt og skriftligt 

• Eleven har viden om enkle fagord og begreber 
 

Geometriske egenskaber og sammenhænge 

• Eleven kan undersøge geometriske 
egenskaber ved plane figurer 

• Eleven har viden om vinkelmål, linjers 
indbyrdes beliggenhed og metoder til 
undersøgelse af figurer, herunder med 
dynamisk geometriprogram 
 

Geometrisk tegning 

• Eleven kan gengive træk fra omverde-
nen ved tegning samt tegne ud fra givne 
betingelser 

• Eleven har viden om geometriske tegne-
former, der kan gengive træk fra omver-
denen, herunder tegneformer i digitale 
værktøjer 

• Eleven kan anvende skitser og præcise 
tegninger 

• Eleven har viden om skitser og præcise 
tegninger 
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• Eleven kan tegne rumlige figurer med 

forskellige metoder 

• Eleven har viden om geometriske tegne-
former til gengivelse af rumlighed 

 

  Tal og regning:  
Hverdagsøkonomi 

Problembehandling 

• Eleven kan opstille og løse matematiske proble-
mer 

• Eleven har viden om kendetegn ved lukkede, 
åbne og rene matematiske problemer samt 
problemer, der vedrører omverdenen 
 

Repræsentation og symbolbehandling 

• Eleven kan oversætte mellem hverdagssprog og 
udtryk med matematiske symboler 

• Eleven har viden om hverdagssproglige over-
sættelser af udtryk med matematiske symboler 
 

Kommunikation 

• Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere 
varieret med og om matematik 

• Eleven har viden om mundtlige og skriftlige 
kommunikationsformer med og om matematik, 
herunder med digitale medier 

• Eleven kan anvende fagord og begreber mundt-
ligt og skriftligt 

• Eleven har viden om enkle fagord og begreber 
 
Hjælpemidler 

• Eleven kan anvende hjælpemidler med faglig 
præcision 

• Eleven har viden om forskellige hjælpemidlers 
anvendelighed i matematiske situationer 

 
 
 
 
 
 

Tal 

• Eleven kan anvende negative hele tal 

• Eleven har viden om negative hele tal 
 

Regnestrategier 

• Eleven kan udføre beregninger med de fire 
regningsarter inden for naturlige tal, herun-
der beregninger vedrørende hverdagsøko-
nomi 

• Eleven har viden om beregninger med de 
fire regningsarter inden for de naturlige tal, 
herunder anvendelse af regneark 

 

 

  Statisk og sandsynlig-
hed: 
Spil og chance 

Ræsonnement og tankegang 

• Eleven kan anvende ræsonnementer i undersø-
gende arbejde 

Sandsynlighed 

• Eleven kan undersøge tilfældighed og chan-
cestørrelser gennem eksperimenter 
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• Eleven har viden om enkle ræsonnementer 

knyttet til undersøgende arbejde, herunder un-
dersøgende arbejde med digitale værktøjer 

• Eleven kan anvende ræsonnementer til at ud-
vikle og efterprøve hypoteser 

• Eleven har viden om enkle ræsonnementer 
knyttet til udvikling og efterprøvning af hypote-
ser 
 

Kommunikation 

• Eleven kan anvende fagord og begreber mundt-
ligt og skriftligt 

• Eleven har viden om enkle fagord og begreber 
 

• Eleven har viden om metoder til at under-
søge tilfældighed og chance gennem ekspe-
rimenter 

 

  Brøker og procent: 
Brøker og decimaltal 

Ræsonnement og tankegang 

• Eleven kan anvende ræsonnementer i undersø-
gende arbejde 

• Eleven har viden om enkle ræsonnementer 
knyttet til undersøgende arbejde, herunder un-
dersøgende arbejde med digitale værktøjer 
 

Repræsentation og symbolbehandling 

• Eleven kan oversætte mellem hverdagssprog og 
udtryk med matematiske symboler 

• Eleven har viden om hverdagssproglige over-
sættelser af udtryk med matematiske symboler 

 
Hjælpemidler 

• Eleven kan anvende hjælpemidler med faglig 
præcision 

• Eleven har viden om forskellige hjælpemidlers 
anvendelighed i matematiske situationer 

 
 
 

Tal 

• Eleverne kan anvende decimaltal og brøker 
i hverdagssituationer 

• Eleven har viden om brøkbegrebet og deci-
maltals opbygning i titalssystemet 
 

Regnestrategier 

• Eleven kan udvikle metoder til beregninger 
med decimaltal, enkle brøker og negative 
hele tal 

• Eleven har viden om strategier til beregnin-
ger med decimaltal, enkle brøker og nega-
tive tal 

 

 

  

  Algebra og ligninger: 
Formler 

Modellering 

• Eleven kan gennemføre enkle modelleringspro-
cesser 

• Eleven har viden om enkle modelleringsproces-
ser 

Algebra 

• Eleven kan anvende enkle algebraiske ud-
tryk til beregninger 

• Eleven har viden om variables rolle i form-
ler og om brug af variable i digitale værktø-
jer 
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• Eleven kan anvende enkle matematiske model-

ler 

• Eleven har viden om enkle matematiske model-
ler 
 

Repræsentation og symbolbehandling 

• Eleven kan oversætte mellem hverdagssprog og 
udtryk med matematiske symboler 

• Eleven har viden om hverdagssproglige over-
sættelser af udtryk med matematiske symboler 
 

Hjælpemidler 

• Eleven kan anvende hjælpemidler med faglig 
præcision 

• Eleven har viden om forskellige hjælpemidlers 
anvendelighed i matematiske situationer 

• Eleven kan vælge hjælpemidler efter formål 

• Eleven har viden om forskellige konkrete mate-
rialer og digitale værktøjer 

 

• Eleven kan anvende variable til at beskrive 
enkle sammenhænge 

• Eleven har viden om variables rolle i beskri-
velse af sammenhænge 

 

  Algebra og ligninger: 
TEMA: Er du i form? 
 

Modellering 

• Eleven kan gennemføre enkle modelleringspro-
cesser 

• Eleven har viden om enkle modelleringsproces-
ser 

• Eleven kan anvende enkle matematiske model-
ler 

• Eleven har viden om enkle matematiske model-
ler 
 

Repræsentation og symbolbehandling 

• Eleven kan oversætte mellem hverdagssprog og 
udtryk med matematiske symboler 

• Eleven har viden om hverdagssproglige over-
sættelser af udtryk med matematiske symboler 
 

Hjælpemidler 

• Eleven kan anvende hjælpemidler med faglig 
præcision 

• Eleven har viden om forskellige hjælpemidlers 
anvendelighed i matematiske situationer 

Algebra 

• Eleven kan anvende enkle algebraiske ud-
tryk til beregninger 

• Eleven har viden om variables rolle i form-
ler og om brug af variable i digitale værktø-
jer 

• Eleven kan anvende variable til at beskrive 
enkle sammenhænge 

• Eleven har viden om variables rolle i beskri-
velse af sammenhænge 
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• Eleven kan vælge hjælpemidler efter formål 

• Eleven har viden om forskellige konkrete mate-
rialer og digitale værktøjer 

 

  Plangeometri: Figu-
rer, linjer og flader 

Ræsonnement og tankegang 

• Eleven kan anvende ræsonnementer i undersø-
gende arbejde 

• Eleven har viden om enkle ræsonnementer 
knyttet til undersøgende arbejde, herunder un-
dersøgende arbejde med digitale værktøjer 
 

Repræsentation og symbolbehandling 

• Eleven kan oversætte mellem hverdagssprog og 
udtryk med matematiske symboler 

• Eleven har viden om hverdagssproglige over-
sættelser af udtryk med matematiske symboler 

Kommunikation 

• Eleven kan anvende fagord og begreber mundt-
ligt og skriftligt 

• Eleven har viden om enkle fagord og begreber 
 

Hjælpemidler 

• Eleven kan vælge hjælpemidler efter formål 

• Eleven har viden om forskellige konkrete mate-
rialer og digitale værktøjer 

 

Algebra 

• Eleven kan anvende enkle algebraiske ud-
tryk til beregninger 

• Eleven har viden om variables rolle i form-
ler og om brug af variable i digitale værktø-
jer 
 

Geometriske egenskaber og sammenhænge 

• Eleven kan kategorisere polygoner efter 
sidelængder og vinkler 

• Eleven har viden om vinkeltyper og sider i 
enkle polygoner 

• Eleven kan undersøge geometriske egen-
skaber ved plane figurer 

• Eleven har viden om vinkelmål, linjers ind-
byrdes beliggenhed og metoder til under-
søgelse af figurer, herunder med dynamisk 
geometriprogram 
 

Måling 

• Eleven kan anslå og bestemme omkreds og 
areal 

• Eleven har viden om forskellige metoder til 
at anslå og bestemme omkreds og areal, 
herunder metoder med digitale værktøjer 

 
 
 

 

  

  Plangeometri:  
TEMA: Tangram-figu-
rer 

Ræsonnement og tankegang 

• Eleven kan anvende ræsonnementer i undersø-
gende arbejde 

• Eleven har viden om enkle ræsonnementer 
knyttet til undersøgende arbejde, herunder un-
dersøgende arbejde med digitale værktøjer 

 
Kommunikation 

Geometriske egenskaber og sammenhænge 

• Eleven kan undersøge geometriske egen-
skaber ved plane figurer 

• Eleven har viden om vinkelmål, linjers ind-
byrdes beliggenhed og metoder til under-
søgelse af figurer, herunder med dynamisk 
geometriprogram 

 
Måling 
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• Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere 

varieret med og om matematik 

• Eleven har viden om mundtlige og skriftlige 
kommunikationsformer med og om matematik, 
herunder med digitale medier 

 

• Eleven kan anslå og bestemme omkreds og 
areal 

• Eleven har viden om forskellige metoder til 
at anslå og bestemme omkreds og areal, 
herunder metoder med digitale værktøjer 

 

  Brøker og procent:  
Procent 

Repræsentation og symbolbehandling 

• Eleven kan oversætte mellem hverdagssprog og 
udtryk med matematiske symboler 

• Eleven har viden om hverdagssproglige over-
sættelser af udtryk med matematiske symboler 
 

Kommunikation 

• Eleven kan anvende fagord og begreber mundt-
ligt og skriftligt 

• Eleven har viden om enkle fagord og begreber 
 

Hjælpemidler 

• Eleven kan anvende hjælpemidler med faglig 
præcision 

• Eleven har viden om forskellige hjælpemidlers 
anvendelighed i matematiske situationer 

• Eleven kan vælge hjælpemidler efter formål 

• Eleven har viden om forskellige konkrete mate-
rialer og digitale værktøjer 

 
 
 

Tal 

• Eleven kan anvende procent, enkle poten-
ser og pi 

• Eleven har viden om procentbegrebet, 
enkle potenser og pi 
 

Regnestrategier 

• Eleven kan udføre beregninger med pro-
cent, herunder med digitale værktøjer 

• Eleven har viden om strategier til beregnin-
ger med procent 

 

  

  Tegning og konstruk-
tion: Cirkler og poly-
goner 

Kommunikation 

• Eleven kan anvende fagord og begreber mundt-
ligt og skriftligt 

• Eleven har viden om enkle fagord og begreber 
 

Hjælpemidler 

• Eleven kan vælge hjælpemidler efter formål 

• Eleven har viden om forskellige konkrete mate-
rialer og digitale værktøjer 

Geometrisk tegning 

• Eleven kan anvende skitser og præcise teg-
ninger 

• Eleven har viden om skitser og præcise teg-
ninger 
 

Måling 

• Eleven kan bestemme omkreds og areal af 
cirkler 

• Eleven har viden om metoder til at be-
stemme omkreds og areal af cirkler 
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  Statistik og sandsyn-

lighed:  
Undersøgelser, fre-
kvens og deskriptorer 

Kommunikation 

• Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere 
varieret med og om matematik 

• Eleven har viden om mundtlige og skriftlige 
kommunikationsformer med og om matematik, 
herunder med digitale medier 

• Eleven kan anvende fagord og begreber mundt-
ligt og skriftligt 

• Eleven har viden om enkle fagord og begreber 
 

Hjælpemidler 

• Eleven kan anvende hjælpemidler med faglig 
præcision 

• Eleven har viden om forskellige hjælpemidlers 
anvendelighed i matematiske situationer 

• Eleven kan vælge hjælpemidler efter formål 

• Eleven har viden om forskellige konkrete mate-
rialer og digitale værktøjer 

 

Statistik 

• Eleven kan gennemføre og præsentere 
egne statistiske undersøgelser 

• Eleven har viden om metoder til at be-
handle og præsentere data, herunder med 
anvendelse af digitale værktøjer 

• Eleven kan sammenligne datasæt ud fra 
hyppigheder, frekvenser og enkle statistiske 
deskriptorer 

• Eleven har viden om hyppighed, frekvens 
og enkle statistiske deskriptorer 
 

 

  Rumgeometri:  
Rumfang 

Repræsentation og symbolbehandling 

• Eleven kan oversætte mellem hverdagssprog og 
udtryk med matematiske symboler 

• Eleven har viden om hverdagssproglige over-
sættelser af udtryk med matematiske symboler 
 

Kommunikation 

• Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere 
varieret med og om matematik 

• Eleven har viden om mundtlige og skriftlige 
kommunikationsformer med og om matematik, 
herunder med digitale medier 

 

Algebra 

• Eleven kan anvende enkle algebraiske ud-
tryk til beregninger 

• Eleven har viden om variables rolle i form-
ler og om brug af variable i digitale værktø-
jer 
 

Måling 

• Eleven kan anslå og bestemme rumfang 

• Eleven har viden om metoder til at anslå og 
bestemme rumfang 
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