
Fagmål matematik 6. og 7. kl.  

 

• Kende til eksempler på brug af variable, fx formler, enkle ligninger og funktioner  

• Regne med decimaltal og benytte brøker knyttet til procent i konkrete sammenhænge  

• Kende historien bag ”procent”  

• Regne med brøker. (plus, minus og gange), finde og regne med fællesnævner.  

• Skelne mellem hele tal, decimaltal, ægte og uægte brøker  

• Kunne udregne regnestykker med brøker og procent på lommeregner / computer.  

• Arbejde med ”forandringer” og strukturer, fx i talfølger, figurrækker og mønstre  

• Kende til den kulturhistoriske betydning af udviklingen af tallene som beskrivelsesmiddel  

• Anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger og til problemløsning  

• Benytte formler, bl.a. i forbindelse med beregning af rumfang (kasser)  

• Kende til løsninger af ligninger  

• Omskrive mellem decimaltal og 10-tals potenser.  

• Kende til kvadratrod   

• Finde fællesnævner, addere brøker, subtrahere brøker uden ”hel-overgang”  

• Kende positionssystemet ned til 1/1000 og herunder sammenhængen mellem tal og tegning  

• Gange to decimaltal  

• Kunne omsætte mellem milli, centi, deci og kilo, samt kende baggrunden for systemet.  

• Kunne regne og forstå ”reglerne” for at gange og dele med 10, 100, 1000, 1/10, 1/100 osv.  

• Kunne regne med simple potenser.  

Arbejde med geometri  

• Benytte geometriske metoder og begreber i beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen, fx 

figurer og mønstre i mosaikker og tekstiler  

• Arbejde med fysiske modeller og enkle tegninger af dem, fx som arbejdstegning, isometrisk 

tegning eller enkel perspektivisk tegning. Kende begreber som horisontlinje og forsvindingspunkt. • 

Kende til forskellige kulturers metoder til at angive dybde i billeder  

• Kunne dreje figurer  

• Måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer  

• Kende sammenhængen mellem liter og metersystemet (1l = 1dm³) 

• Anvende faglige redskaber, fx tal, grafisk afbildning og statistik, til løsningen af matematiske 

problemstillinger fra dagligliv, familieliv og det nære samfundsliv  

• Beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer   

• Indsamle og behandle data samt udføre simuleringer, fx terningekast, og ”lotto” på en computer  

• Foretage eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår  

• Kunne omskrive mellem forskellige valutaer, vurdere priser i forskellige valutaer ved overslag. 

Kende til Euroen og det historiske bag.  

• Kende til banksystemet med renter, indlån og udlån. Kommunikation og problemløsning • 

Anvende regneark   

• Kende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer. 

 

 

Der gøres brug af Gyldendals Kolorit-system som grundbog. 

 

 

 


