
 
 

Matematik 6. klasse – Årsplan     Skoleår: 20/21 
Uge Lektioner Forløb Fælles Mål 

Kompetencer                                                                                           Stofområder 
Noter 

  Faglig læsning: 
TEMA: Signalord i 
matematikopgaver 
 

Kommunikation 

• Eleven kan læse og skrive enkle tekster med og om 
matematik 

• Eleven har viden om formål og struktur i tekster med 
og om matematik 

• Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere vari-
eret med og om matematik 

• Eleven har viden om mundtlige og skriftlige kommu-
nikationsformer med og om matematik, herunder 
med digitale medier 

• Eleven kan anvende fagord og begreber 
 

  

  Tal og regning: 
Regning med tal 

Problembehandling 

• Eleven kan opstille og løse matematiske problemer 

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

Kommunikation 

• Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere vari-
eret med og om matematik 

• Eleven har viden om mundtlige og skriftlige kommu-
nikationsformer med og om matematik, herunder 
med digitale medier 

• Eleven kan anvende fagord og begreber mundtligt 
og skriftligt 

• Eleven har viden om enkle fagord og begreber 
 

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 de 
fire regningsarter inden for naturlige tal, 
herunder beregninger vedrørende hver-
dagsøkonomi 

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

 

  Brøker, decimaltal 
og procent: 
Regn med procent 

Problembehandling 

• Eleven kan opstille og løse matematiske problemer 

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

Tal 

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

• Eleven har viden om procentbegrebet, 
enkle potenser og pi 
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Repræsentation og symbolbehandling 

• Eleven kan oversætte mellem hverdagssprog og ud-
tryk med matematiske symboler 

• Eleven har viden om hverdagssproglige oversættel-
ser af udtryk med matematiske symboler 
 

Hjælpemidler 

• Eleven kan anvende hjælpemidler med faglig præci-
sion 

• Eleven har viden om forskellige hjælpemidlers an-
vendelighed i matematiske situationer 

• Eleven kan vælge hjælpemidler efter formål 

• Eleven har viden om forskellige konkrete materialer 
og digitale værktøjer 
 

Regnestrategier 

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

• Eleven har viden om strategier til bereg-
ninger med procent 
 

  Tegning og kon-
struktion: 
Mønstre 

Ræsonnement og tankegang 

• Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende 
arbejde 

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

Kommunikation 

• Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere vari-
eret med og om matematik 

• Eleven har viden om mundtlige og skriftlige kommu-
nikationsformer med og om matematik, herunder 
med digitale medier 
 

Hjælpemidler 

• Eleven kan anvende hjælpemidler med faglig præci-
sion 

• Eleven har viden om forskellige hjælpemidlers an-
vendelighed i matematiske situationer 

 

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 dyna-
misk geometriprogram 
 

Placering og flytninger 

• Eleven kan fremstille mønstre med spejlin-
ger, parallelforskydninger og drejninger 

• Eleven har viden om metoder til at frem-
stille mønstre med spejlinger, parallelfor-
skydninger og drejninger, herunder med 
digitale værktøjer 

 

 

  

  Brøker, decimaltal 
og procent: 

Ræsonnement og tankegang 

• Eleven kan anvende ræsonnementer til at udvikle og 
efterprøve hypoteser 

Tal 

• Eleverne kan anvende decimaltal og brø-
ker i hverdagssituationer 
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Regn med brøk og 
decimaltal 

• Eleven har viden om enkle ræsonnementer knyttet 
til udvikling og efterprøvning af hypoteser 
 

Repræsentation og symbolbehandling 

• Eleven kan oversætte mellem hverdagssprog og ud-
tryk med matematiske symboler 

• Eleven har viden om hverdagssproglige oversættel-
ser af udtryk med matematiske symboler 
 

Kommunikation 

• Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere vari-
eret med og om matematik 

• Eleven har viden om mundtlige og skriftlige kommu-
nikationsformer med og om matematik, herunder 
med digitale medier 
 

• Eleven har viden om brøkbegrebet og de-
cimaltals opbygning i titalssystemet 
 

Regnestrategier 

• Eleven kan udføre beregninger med de 
fire regningsarter inden for naturlige tal, 
herunder beregninger vedrørende hver-
dagsøkonomi 

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

• Eleven kan udvikle metoder til beregnin-
ger med decimaltal, enkle brøker og nega-
tive hele tal 

• Eleven har viden om strategier til bereg-
ninger med decimaltal, enkle brøker og 
negative tal 

 

  Tegning og kon-
struktion: 
Linjer og vinkler i 
polygoner 

Problembehandling 

• Eleven kan opstille og løse matematiske problemer 

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

Modellering 

• Eleven kan gennemføre enkle modelleringsprocesser 

• Eleven har viden om enkle modelleringsprocesser 
 

Hjælpemidler 

• Eleven kan vælge hjælpemidler efter formål 

• Eleven har viden om forskellige konkrete materialer 
og digitale værktøjer 
 

Ræsonnement og tankegang 

• Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende 
arbejde 

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

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 dyna-
misk geometriprogram 

• Eleven kan undersøge geometriske egen-
skaber ved rumlige figurer 

• Eleven har viden om polyedre og cylindere 
 

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 
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  Spil og grublere Repetition af første halve år 
 

  

  

  Statistik og sand-
synlighed: 
Sandsynlighed og 
Simulering 
 

Modellering 

• Eleven kan gennemføre enkle modelleringsprocesser 

• Eleven har viden om enkle modelleringsprocesser 

• Eleven kan anvende enkle matematiske modeller 

• Eleven har viden om enkle matematiske modeller 
 

Kommunikation 

• Eleven kan anvende fagord og begreber mundtligt 
og skriftligt 

• Eleven har viden om enkle fagord og begreber 
 

Hjælpemidler 

• Eleven kan anvende hjælpemidler med faglig præci-
sion 

• Eleven har viden om forskellige hjælpemidlers an-
vendelighed i matematiske situationer 

• Eleven kan vælge hjælpemidler efter formål 

• Eleven har viden om forskellige konkrete materialer 
og digitale værktøjer 

 

Sandsynlighed 

• Eleven kan undersøge chancestørrelser 
ved simulering af chanceeksperimenter 

• Eleven har viden om metoder til simule-
ring af chanceeksperimenter med digitale 
værktøjer 

• Eleven kan beskrive sandsynlighed ved 
brug af frekvens 

• Eleven har viden om sammenhængen 
mellem frekvenser og sandsynlighed 

 

 

  Plangeometri: 
Areal af sammen-
satte figurer 

Problembehandling 

• Eleven kan anvende forskellige strategier til mate-
matisk problemløsning 

• Eleven har viden om forskellige strategier til mate-
matisk problemløsning, herunder med digitale værk-
tøjer 
 

 
 
 
Modellering 

• Eleven kan gennemføre enkle modelleringsprocesser 

• Eleven har viden om enkle modelleringsprocesser 
 

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 værk-
tøjer 

 
 
 
 
Måling 

• Eleven kan anslå og bestemme omkreds 
og areal 
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Hjælpemidler 

• Eleven kan vælge hjælpemidler efter formål 

• Eleven har viden om forskellige konkrete materialer 
og digitale værktøjer 

 

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

 

  

  Koordinatsystem 
og funktioner: 
Sammenhænge 

Modellering 

• Eleven kan gennemføre enkle modelleringsprocesser 

• Eleven har viden om enkle modelleringsprocesser 

• Eleven kan anvende enkle matematiske modeller 

• Eleven har viden om enkle matematiske modeller 
 

Repræsentation og symbolbehandling 

• Eleven kan oversætte mellem hverdagssprog og ud-
tryk med matematiske symboler 

• Eleven har viden om hverdagssproglige oversættel-
ser af udtryk med matematiske symboler 
 

Hjælpemidler 

• Eleven kan anvende hjælpemidler med faglig præci-
sion 

• Eleven har viden om forskellige hjælpemidlers an-
vendelighed i matematiske situationer 

• Eleven kan vælge hjælpemidler efter formål 

• Eleven har viden om forskellige konkrete materialer 
og digitale værktøjer 

 
 

Algebra 

• Eleven kan anvende variable til at beskrive 
enkle sammenhænge 

• Eleven har viden om variables rolle i be-
skrivelse af sammenhænge 

 

 

  

  Koordinatsystem 
og funktioner: 
TEMA: Sammen-
hænge i kroppen 

Modellering 

• Eleven kan gennemføre enkle modelleringsprocesser 

• Eleven har viden om enkle modelleringsprocesser 

• Eleven kan anvende enkle matematiske modeller 

• Eleven har viden om enkle matematiske modeller 
 

Repræsentation og symbolbehandling 

Algebra 

• Eleven kan anvende variable til at beskrive 
enkle sammenhænge 

• Eleven har viden om variables rolle i be-
skrivelse af sammenhænge 
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• Eleven kan oversætte mellem hverdagssprog og ud-
tryk med matematiske symboler 

• Eleven har viden om hverdagssproglige oversættel-
ser af udtryk med matematiske symboler 
 

Hjælpemidler 

• Eleven kan anvende hjælpemidler med faglig præci-
sion 

• Eleven har viden om forskellige hjælpemidlers an-
vendelighed i matematiske situationer 
 

  Rumgeometri: 
Rumlige figurer 

Ræsonnement og tankegang 

• Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende 
arbejde 

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

Kommunikation 

• Eleven kan anvende fagord og begreber mundtligt 
og skriftligt 

• Eleven har viden om enkle fagord og begreber 
 

Hjælpemidler 

• Eleven kan anvende hjælpemidler med faglig præci-
sion 

• Eleven har viden om forskellige hjælpemidlers an-
vendelighed i matematiske situationer 

• Eleven kan vælge hjælpemidler efter formål 

• Eleven har viden om forskellige konkrete materialer 
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 værk-
tøjer 

 
Geometriske egenskaber og sammenhænge 

• Eleven kan undersøge geometriske egen-
skaber ved rumlige figurer 

• Eleven har viden om polyedre og cylindere 
 

Måling 

• Eleven kan anslå og bestemme rumfang 

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

 

 

  Plangeometri: 
Udfoldninger og 
overfladeareal 

Problembehandling 

• Eleven kan opstille og løse matematiske problemer 

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

Ræsonnement og tankegang 

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 værk-
tøjer 
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• Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende 
arbejde 

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

 

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 dyna-
misk geometriprogram 

• Eleven kan undersøge geometriske egen-
skaber ved rumlige figurer 

• Eleven har viden om polyedre og cylindere 
 

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 

• Eleven kan anslå og bestemme rumfang 

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

• Eleven kan bestemme omkreds og areal af 
cirkler 

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

 
 
 
 
 
 

  Matematiske un-
dersøgelser: 
Matematiske pro-
blemer og under-
søgelser 

Problembehandling 

• Eleven kan anvende forskellige strategier til mate-
matisk problemløsning 

• Eleven har viden om forskellige strategier til mate-
matisk problemløsning, herunder med digitale værk-
tøjer 
 

Modellering 

Regnestrategier 

• Eleven kan udføre beregninger med de 
fire regningsarter inden for naturlige tal, 
herunder beregninger vedrørende hver-
dagsøkonomi 

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

• Eleven har viden om enkle modelleringsprocesser 

• Eleven kan anvende enkle matematiske modeller 

• Eleven har viden om enkle matematiske modeller 
 

Kommunikation 

• Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere vari-
eret med og om matematik 

• Eleven har viden om mundtlige og skriftlige kommu-
nikationsformer med og om matematik, herunder 
med digitale medier 

• Eleven kan anvende fagord og begreber mundtligt 
og skriftligt 

• Eleven har viden om enkle fagord og begreber 
 

Hjælpemidler 

• Eleven kan anvende hjælpemidler med faglig præci-
sion 

• Eleven har viden om forskellige hjælpemidlers an-
vendelighed i matematiske situationer 

• Eleven kan vælge hjælpemidler efter formål 

• Eleven har viden om forskellige konkrete materialer 
og digitale værktøjer 
 

• Eleven kan udvikle metoder til beregnin-
ger med decimaltal, enkle brøker og nega-
tive hele tal 

• Eleven har viden om strategier til bereg-
ninger med decimaltal, enkle brøker og 
negative tal 
 

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 værk-
tøjer 

• Eleven kan anvende variable til at beskrive 
enkle sammenhænge 

• Eleven har viden om variables rolle i be-
skrivelse af sammenhænge 
 

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 
 

 


