
 
Årsplan 5. klasse - Matematik 
 
Undervisningen tager udgangspunkt i hjemmesiden Matematikfessor, men suppleres 
med aktiviteter og opgaver som endvidere understøtter deres matematiske 
kompetencer. Matematik grundbogen MatematikTak 5 klasse - ligger også som et 
afsæt for undervisningen for at sikre eleverne kommer gennem materialet anbefalet 
årgangen. Derudover vil der være en række mundtlige opgaver samt 
problemorienterede opgaver og afleveringer. Platformen er valgt af den grund, for at 
give eleverne muligheder for selv at disciplinere og prioritere deres tid. Dette kan vise 
sig som en nødvendighed for at understøtte elevernes rammer om balletten og 
dansen.  
 
Vi arbejder på computer meget af tiden, så eleverne skal medbringe egen bærbar 
computer samt hovedtelefoner. Det kan forekomme at netværket er nede og det er 
derfor nødvendigt at have lineal, vinkelmåler og lommeregner (gerne mobilen) med til 
timerne. Der vil også være opgaver på papir. 
 
De sider der fremgår af årsplanen forventes som udgangspunkt lavet færdig enten i 
timerne eller derhjemme og det er forventeligt at der i gennemsnit er 20 minutters 
hjemmearbejde om dagen. Eleverne vil desuden blive introduceret til Geogebra som 
er et gratis geometri værktøj. 

De hurtige elever vil også blive tilbudt ekstra matematik, der typisk er på papir samt 

nogle hjemmesider. 

Årets emner 
- Kom godt i gang 
- Reduktion af udtryk 
- Forløb om cykel - Udgangspunkt i TikTok (Gennemsnit, afrunding og overslag, 

konstruktion, cirklens omkreds, vinkler og funktioner) 
- Multiplikation 
- Decimaltal  
- Afrunding af tal  
- Forløb om lev sundt - Udgangspunkt i TikTok (Købspris, Salgspris, fortjeneste og tab, 

plus og minus, formler, procent og brøk, gange og dele) 
- Faglig læsning 
- Division 
- Brøker 
- Forløb om klassefesten - Udgangspunkt i TikTok (Afrunding og overslag, antal, 

brøker og decimaltal, sandsynlighed, statistik) 
- Kombinatorik, herunder chance og sandsynlighed 
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- Omregning - længdemål og vægt/rummål 
- Rumfang 
- Forløb om Island - Udgangspunkt i TikTok (Gange og dele, Areal og omkreds, 

Omregning g, kg, ton, diagrammer og negative tal) 
- Ligninger og funktioner 
- Koordinatsystemet 
- Omkreds og areal 
- Procent, brøk og decimaltal 
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