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FAG: Matematik   KLASSETRIN:  5. Klasse 
 
Hvert kapitel i Kontext er beregnet til ca. 4-5 uger. I kapitlerne regnes henholdsvis ”manuelt”, på lommeregner samt i IT-programmer som GeoGebra og 
Excel. I løbet af dette skoleår skal eleverne øve sig i at skrive resultater fra opgaverne på computer, så de fremadrettet bliver fortrolige med dette. Derfor 
skal alle elever have en bruger på google drev, så de har mulighed for altid at hente det de laver samt at jeg kan se det. 
Der vil jævnligt blive suppleret med opgaver på Matematikfessor. Hvert kapitel afsluttes med en evaluering i form af evalueringssider fra Kontext evt. 
suppleret med anden form for evaluering. 
Desuden får hver elev også en REMA-bog, der fungerer som en ekstra-bog.  
Alle elever skal have installeret GeoGebra, og Excel på computeren. Det er vigtigt, at GeoGebra ikke er lommeregner-versionen, men den der hedder 
Classic. Jeg anbefaler den udgave, der hedder ”Geogebra Classic 5” https://www.geogebra.org/download?lang=da  
Excel skal være udgaven fra office-pakken (som de har adgang til gennem skolen) og ikke den gratis på google, da denne ikke har alle funktioner.  
 
 

Uge Emne Mål Materialer/aktiviteter 

33-36 Regn med 
store tal 

Eleven kan udføre beregninger med 

de fire regningsarter inden for 

naturlige tal, herunder beregninger 

vedrørende hverdagsøkonomi 

Eleven har viden om beregninger med de 

fire regningsarter inden for de naturlige 

tal, herunder anvendelse af regneark 

 

Samtaler ud fra samtalebillede 

Kontext+ 5 s. 4-21 

Supplerende: 
- Stil dig i rækkefølge med 

forskellige talkort  
- Sig million-/hundrede-

tusind-tallet højt. Din 
makker skriver det ned.  

https://www.geogebra.org/download?lang=da
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37-43 
 
Uge 40: 
Emneuge  
 
Uge 42: 
efterårs-
ferie 

Brøker Eleven kan anvende decimaltal og 

brøker i hverdagssituationer 

 

Eleven har viden om brøkbegrebet og 

decimals opbygning i titalssystemet 

Eleven kan udvikle metoder til 

beregninger med decimaltal, enkle 

brøker og negative tal 

Eleven har viden om strategier til 

beregninger med decimaltal, enkle brøker 

og negative tal  

Samtaler ud fra samtalebillede 

Kontext+ 5 s. 22-41 

Supplerende: 
- Stil dig i rækkefølge med 

forskellige talkort med 
brøker 

- Stil dig i rækkefølge med 
forskellige talkort med 
decimaler 

44-48 Vinkler og 
figurer 

Eleven kan undersøge geometriske 

egenskaber ved plane figurer 

Eleven har viden om vinkelmål, linjers 

indbyrdes beliggenhed og metoder til 

undersøgelse af figurer, herunder med et 

dynamisk geometriprogram 

 
Eleven kan anvende skitser og præcise 

tegninger 

Eleven har viden om skitser og præcise 

tegninger  

Samtaler ud fra samtalebillede 

Kontext+ 5 s. 42-63 

Supplerende: 
- Supplerende ark hvor 

der skal måles og tegnes 
vinkler i hånden for at få 
en bedre forståelse af 
brugen af vinkelmåleren 
inden det gøres digitalt.  

49-2 
 

Negative tal 
og koordinat-

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 

Samtaler ud fra samtalebillede 
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Uge 51: 
juledage 
 
Uge 52: 
Juleferie 

system  
Eleven kan beskrive placeringer i hele 

koordinatsystemet 

Eleven har viden om hele 

koordinatsystemet  

Kontext+ 5 s. 64-83 

Supplerende: 
- Sænke Slagskib i 

koordinatsystem  

3-8 
 
Uge 7: 
vinter-
ferie  
 
Uge 9: 
Emneuge 

Decimaltal 
og procent 

Eleven kan anvende decimaltal og 

brøker i hverdagssituationer 

Eleven har viden om brøkbegrebet og 

decimaltals opbygning i titalssystemet 

 
Eleven kan udvikle metoder til 

beregninger med decimaltal, enkle 

brøker og negative tal 

Eleven har viden om strategier til 

beregninger med decimaltal, enkle 

brøker og negative tal 

 
Eleven kan anvende procent, enkle 

potenser og pi 

Eleven har viden om procentbegrebet, 

enkle potenser og pi  

Samtaler ud fra samtalebillede 

Kontext+ 5 s. 84-105 

Supplerende: 
- Stil dig i rækkefølge med 

talkort med decimaler. 
Evt. kombineret med 
nemme brøker eller 
procent 

10-13 Flade og rum 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  

Samtaler ud fra samtalebillede 

Kontext+ 5 s. 106-125 

Supplerende: 
- Gæt rumfanget på 

forskellige kasser, æsker, 
bøtter, flasker m.m. og 
placer dem i den rigtige 
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rækkefølge.  

14-19 
 
Uge 15: 
påske-
ferie 

Tal og 
bogstaver 

Eleven kan finde løsninger til enkle 

ligninger med uformelle metoder 

Eleven har viden om lighedstegnet 

betydning og om uformelle metoder til 

løsning af enkle ligninger 

 
Eleven kan anvende enkle algebraiske 

udtryk til beregninger 

Eleven har viden om variables rolle i 

formler og om brug af variable i digitale 

værktøjer  

Samtaler ud fra samtalebillede 

Kontext+ 5 s. 126-143 

Supplerende: 
- Ligninger med ”frugter” - 

hvilket tal repræsenterer 
hver frugt. Bruges som 
forforståelse af at et 
bogstav (frugt) kan 
repræsentere en 
talværdi.  

20-25 
 
Uge 23: 
lejrskole  

Data og 
chance  

Eleven kan gennemføre og præsentere 

egne statistiske undersøgelser 

Eleven har viden om metoder til at 

behandle og præsentere data, herunder 

med anvendelse af digitale værktøjer 

 

Eleven kan undersøge chancestørrelser 

ved simulering af chanceeksperimenter 

Eleven har viden om metoder til 

simulering af chanceeksperimenter med 

digitale værktøjer  

Samtaler ud fra samtalebillede 

Kontext+ 5 s. 144-164 

26 Repetition og 
mangler fra 
årets løb 

Husk, at der går tid til rundboldturnering, skuespil, flytning af klasse og sidste 

skoledag.  
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Der forbeholdes ret til ændringer i årsplanen.  
 


