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Fagformål

Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer 
og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigts
mæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og  
fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. 

Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og gennem dialog og samarbejde 
med andre kan erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at mate
matik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation. 

Stk. 3. Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens 
rolle i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde 
sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve ind
flydelse i et demokratisk fællesskab. 
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Kompetencemål
Kompetenceområde Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin

Matematiske kompetencer Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer 
med matematik 

Eleven kan handle med overblik i sammensatte 
situationer med matematik 

Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse 
situationer med matematik

Tal og algebra Eleven kan udvikle metoder til beregninger  
med naturlige tal 

Eleven kan anvende rationale tal og variable  
i beskrivelser og beregninger

Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske  
udtryk i matematiske undersøgelser

Geometri og måling Eleven kan anvende geometriske begreber  
og måle

Eleven kan anvende geometriske metoder  
og beregne enkle mål

Eleven kan forklare geometriske sammenhænge  
og beregne mål

Statistik og sandsynlighed Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser  
og udtrykke intuitive chancestørrelser

Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser  
og bestemme statistiske sandsynligheder

Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser  
og anvende sandsynlighed

Teknologiforståelse Eleven kan handle hensigtsmæssigt med digitale 
teknologier i afgrænsede situationer fra deres 
hverdag

Eleven kan handle med overblik med digitale 
teknologier i arbejdet med konkrete problem
stillinger fra lokalsamfundet.

Eleven kan handle med dømmekraft med digitale 
teknologier i arbejdet med åbne problemstillinger 
fra omverdenen. 
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Opmærksomhedspunkter
Kompetenceområde/
færdigheds og vidensområde Klassetrin Opmærksomhedspunkter

Tal og algebra/Tal Efter 3. klassetrin Eleverne kan anvende trecifrede tal  
til at beskrive antal og rækkefølge

Tal og algebra/
Regnestrategier

Efter 3. klassetrin Eleven kan addere og subtrahere 
enkle naturlige tal med hovedregning 
og lommeregner 

Geometri og måling/
Måling

Efter 3. klassetrin Eleven kan anslå og måle længde,  
tid og vægt i enkle hverdagssammen
hænge

Tal og algebra/ 
Regnestrategier

Efter 6. klassetrin Eleven kan vælge hensigtsmæssig 
regningsart til løsning af enkle 
hverdagsproblemer og opstille et 
simpelt regneudtryk

Eleven kan gennemføre regneproces
ser inden for alle fire regningsarter 
med inddragelse af overslag og 
lommeregner

Matematiske kompetencer/
Kommunikation

Efter 6. klassetrin Eleven kan uddrage relevante 
oplysninger i enkle matematikholdige 
tekster

Tal og algebra/Tal Efter 9. klassetrin Eleven kan gennemføre simple 
procentberegninger med overslag  
og lommeregner

Tal og algebra/
Formler og algebraiske udtryk

Efter 9. klassetrin Eleven kan sætte tal i stedet for 
variable i en simpel formel
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Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål Tilføjelser til eksisterende fag 

 



 


  
    


  



  
 





 

 




 
  

 

Færdigheds og vidensmål – efter 3. klassetrin
Kompetence
område og mål Faser Færdigheds og vidensmål

Mate
matiske 
kompe
tencer

Eleven kan 
handle  
hensigts
mæssigt  
i situationer 
med mate
matik

Problembehandling Modellering Ræsonnement og tankegang
Repræsentation  

og symbolbehandling Kommunikation Hjælpemidler

1 Eleven kan  
bidrage til  
løsning af enkle 
matematiske 
problemer 

Eleven har viden 
om kendetegn 
ved undersøgen
de arbejde 

Eleven kan  
undersøge enkle 
hverdagssitua
tioner ved brug 
af matematik

Eleven har viden 
om sammen
hænge mellem 
matematik og 
enkle hverdags
situationer

Eleven kan stille 
og besvare ma
tematiske 
spørgsmål 

Eleven har viden 
om kendetegn 
ved matemati
ske spørgsmål 
og svar

Eleven kan  
anvende konkre
te, visuelle og 
enkle symbolske 
repræsentatio
ner 

Eleven har viden 
om konkrete,  
visuelle og enkle 
symbolske  
repræsentatio
ner, herunder  
interaktive re
præsentationer

Eleven kan del
tage i mundtlig 
og visuel kom
munikation  
med og om  
matematik

Eleven har  
viden om enkle 
mundtlige og  
visuelle kommu
nikationsformer, 
herunder  
med digitale 
værk tøjer 

Eleven kan  
anvende enkle 
hjælpemidler  
til tegning,  
beregning og 
undersøgelse

Eleven har viden 
om konkrete 
materialer og 
redskaber

2 Eleven kan vise 
sin matematiske 
tænkning med 
uformelle  
skriftlige noter 
og tegninger 

Eleven har viden 
om forskellige 
former for  
uformelle  
skriftlige noter 
og tegninger

3 Eleven kan løse 
enkle matemati
ske problemer 

Eleven har  
viden om enkle 
strategier til  
matematisk  
problemløsning 

Eleven kan tolke 
matematiske  
resultater i  
forhold til enkle 
hverdagssitua
tioner

Eleven har viden 
om sammen
hænge mellem 
matematiske  
resultater og 
enkle hverdags
situationer 

Eleven kan give 
og følge ufor
melle matema
tiske forklaringer 

Eleven har  
viden om enkle 
matematiske 
forklaringer

Eleven kan  
anvende enkle 
fagord og begre
ber mundtligt  
og skriftligt

Eleven har viden 
om enkle fagord 
og begreber

Eleven kan  
anvende digitale 
værktøjer til  
undersøgelser, 
enkle tegninger 
og beregninger 

Eleven har viden 
om metoder til 
undersøgelser, 
tegning og  
beregning  
med digitale 
værk tøjer 

Tal og  
algebra

Eleven kan 
udvikle  
metoder til 
beregninger 
med natur
lige tal

Tal* Regnestrategier* Algebra

1 Eleven kan  
anvende natur
lige tal til at  
beskrive antal  
og rækkefølge

Eleven har  
viden om enkle 
naturlige tal

Eleven kan  
foretage enkle 
beregninger med 
naturlige tal

Eleven har viden 
om strategier  
til enkle bereg
ninger med  
naturlige tal

Eleven kan  
opdage systemer 
i figur og 
talmønstre 

Eleven har viden 
om enkle figur 
og talmønstre

2 Eleven kan an
vende flercifrede 
naturlige tal til  
at beskrive antal 
og rækkefølge

Eleven har viden 
om naturlige tals 
opbygning i  
titalssystemet

Eleven kan ud
vikle metoder  
til addition og 
subtraktion med 
naturlige tal

Eleven har viden 
om strategier til 
hovedregning, 
overslagsregning 
samt regning 
med skriftlige 
notater og digita
le værktøjer

Eleven kan  
beskrive syste
mer i figur  
og talmønstre

Eleven har viden 
om figur og 
talmønstre

3 Eleven kan gen
kende enkle  
decimaltal og 
brøker i hver
dagssituationer

Eleven har viden 
om enkle deci
maltal og brøker 

Eleven kan ud
vikle metoder til 
multiplikation  
og division med 
naturlige tal 

Eleven har viden 
om strategier til 
multiplikation  
og division

Eleven kan  
opdage regne
regler og enkle 
sammenhænge 
mellem størrelser 

Eleven har viden 
om sammen
hænge mellem 
de fire regnings
arter 

* Se opmærksomhedspunkter
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Færdigheds og vidensmål – efter 3. klassetrin
Kompetence 
område og mål

 
Faser Færdigheds og vidensmål

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål Tilføjelser til eksisterende fag * Se opmærksomhedspunkter


   

 





  


 

 


 
 










 

Geometri 
og måling

Eleven kan 
anvende 
geometri
ske begre
ber og måle

Geometriske egenskaber  
og sammenhænge Geometrisk tegning Placeringer og flytninger Måling*

1 Eleven kan kate
gorisere figurer 

Eleven har viden 
om egenskaber 
ved figurer

Eleven kan  
beskrive egne 
tegninger af om
verdenen med 
geometrisk sprog 

Eleven har viden 
om geometriske 
begreber

Eleven kan be
skrive objekters 
placering i for
hold til hinanden

Eleven har viden 
om forholdsord, 
der kan beskrive 
placeringer

Eleven kan be
skrive længde, 
tid og vægt 

Eleven har viden 
om længde, tid 
og vægt 

2 Eleven kan kate
gorisere plane  
figurer efter  
geometriske 
egenskaber

Eleven har viden 
om geometriske 
egenskaber ved 
plane figurer

Eleven kan tegne 
enkle plane figu
rer ud fra givne 
betingelser og 
plane figurer, der 
gengiver enkle 
træk fra omver
denen 

Eleven har viden 
om metoder til  
at tegne enkle 
plane figurer, 
herunder med  
et dynamisk geo
metriprogram

Eleven kan  
beskrive og 
fremstille figurer  
og mønstre  
med spejlings
symmetri 

Eleven har viden 
om metoder til at 
fremstille figurer 
og mønstre med 
spejlingssymme
tri, herunder  
digitale værk
tøjer 

Eleven kan anslå 
og måle længde, 
tid og vægt 

Eleven har  
viden om  
standardiserede 
og ikkestandar
diserede måle
enheder for 
længde, tid  
og vægt samt  
om analoge  
og digitale  
måle redskaber

3 Eleven kan  
opdage sammen
hænge mellem 
plane og enkle 
rumlige figurer 

Eleven har viden 
om geometriske 
egenskaber ved 
enkle rumlige  
figurer

Eleven kan  
bygge og tegne 
rumlige figurer

Eleven har viden 
om metoder til at 
bygge og tegne 
rumlige figurer 

Eleven kan be
skrive positioner 
i et gitternet

Eleven har viden 
om angivelse  
af placeringer  
i gitternet

Eleven kan sam
menligne enkle 
geometriske  
figurers omkreds 
og areal

Eleven har viden 
om måleenheder 
for areal

Statistik 
og sand
synlighed

Eleven kan 
udføre enk
le statisti
ske under
søgelser  
og udtrykke 
intuitive 
chance
størrelser

Statistik Sandsynlighed

1 Eleven kan  
anvende tabeller 
og enkle  
diagrammer til  
at præsentere 
resultater af  
optællinger

Eleven har viden 
om tabeller og 
enkle diagram
mer

Eleven kan ud
trykke intuitive 
chancestørrelser 
i hverdags
situationer  
og enkle spil 

Eleven har  
viden om  
chancebegrebet 

2 Eleven kan  
gennemføre  
statistiske  
undersøgelser 
med enkle data 

Eleven har viden 
om enkle meto
der til at indsam
le, ordne og be
skrive enkle data

3 Eleven kan  
gennemføre  
statistiske  
undersøgelser 
med forskellige 
typer data

Eleven har  
viden om enkle 
metoder til at 
indsamle, ordne, 
beskrive og tolke 
forskellige typer 
data, herunder 
med regneark 

Eleven kan ud
trykke chance
størrelse ud fra 
eksperimenter

Eleven har viden 
om chanceeks
perimenter
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Færdigheds og vidensmål – efter 3. klassetrin
Kompetence 
område og mål

 
Faser Færdigheds og vidensmål

Bindende rammer i Fælles Mål
Vejledende færdigheds og vidensmål
Tilføjelser til eksisterende fag





 

 







Tekno
logifor
ståelse

Eleven  
kan handle  
hensigts
mæssigt 
med digitale 
teknologier 
i afgrænse
de situatio
ner fra de
res hverdag

Digital design og designprocesser Modellering Programmering Data, algoritmer og strukturering Brugsstudier og redesign Computersystemer

Eleven kan  
deltage i at  
rammesætte pro
blemstillinger  
fra konkrete  
situationer og 
ide udvikle på  
løsninger hen 
imod konkrete 
produkter

Eleven har viden 
om kompleks 
problemløsning

Eleven kan  
beskrive den  
virkelighed,  
en model  
repræsenterer

Eleven har viden 
om modeller af 
virkeligheden 
som eksempelvis 
tegninger og  
diagrammer.

Eleven kan følge 
og tilrette simple 
programmer

Eleven har viden 
om grundlæg
gende konstruk
tioner i program
meringssprog 
baseret på ikoner

Eleven kan lave 
undersøgelser af 
brug af digitale 
artefakter i sin 
hverdag og  
konkludere på 
undersøgelserne

Eleven har viden 
om brug af digi
tale artefakter  
i hverdagen
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Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål Tilføjelser til eksisterende fag 

 





    

  








 
  

 
 

 


  








 


  

Færdigheds og vidensmål – efter 6. klassetrin
Kompetence
område og mål Faser Færdigheds og vidensmål

Mate
matiske 
kompe
tencer

Eleven kan 
handle med 
overblik  
i sammen
satte situa
tioner med 
matematik

Problembehandling Modellering Ræsonnement og tankegang
Repræsentation  

og symbolbehandling Kommunikation* Hjælpemidler

1 Eleven kan  
opstille og løse 
matematiske 
problemer

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

Eleven kan  
gennemføre 
enkle modelle
ringsprocesser 

Eleven har viden 
om enkle model
leringsprocesser

Eleven kan  
anvende ræson
nementer i  
undersøgende 
arbejde

Eleven har  
viden om enkle 
ræsonnementer 
knyttet til  
undersøgende 
arbejde, her
under under
søgende arbejde 
med digitale 
værktøjer

Eleven kan  
oversætte  
regneudtryk til 
hverdagssprog 

Eleven har viden 
om hverdags
sproglige over
sættelser af  
regneudtryk

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  
anvende hjælpe
midler med fag
lig præcision 

Eleven har viden 
om forskellige 
hjælpemidlers 
anvendelighed  
i matematiske  
situationer

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

Eleven har viden 
om mundtlige  
og skriftlige 
kommunika
tionsformer med 
og om matema
tik, herunder 
med digitale  
medier 

3 Eleven kan an
vende forskellige 
strategier til  
matematisk pro
blemløsning

Eleven har viden 
om forskellige 
strategier til  
matematisk  
problemløsning, 
herunder  
med digitale 
værktøjer

Eleven kan  
anvende enkle 
matematiske 
modeller

Eleven har  
viden om enkle 
matematiske 
modeller

Eleven kan  
anvende ræson
nementer til at 
udvikle og efter
prøve hypoteser

Eleven har viden 
om enkle ræson
nementer knyt
tet til udvikling 
og efterprøvning 
af hypoteser

Eleven kan over
sætte mellem 
hverdagssprog 
og udtryk med 
matematiske 
symboler 

Eleven har viden 
om hverdags
sproglige  
oversættelser  
af udtryk med 
matematiske 
symboler

Eleven kan  
anvende fagord 
og begreber 
mundtligt og 
skriftligt

Eleven har  
viden om fagord 
og begreber

Eleven kan væl
ge hjælpemidler 
efter formål

Eleven har viden 
om forskellige 
konkrete materi
aler og digitale 
værktøjer

Tal og  
algebra

Eleven kan 
anvende  
rationale tal 
og variable i 
beskrivelser 
og bereg
ninger

Tal Regnestrategier* Algebra

1 Eleven kan an
vende decimaltal 
og brøker i hver
dagssituationer 

Eleven har viden 
om brøkbegrebet 
og decimaltals 
opbygning i  
titalssystemet 

Eleven kan ud
føre beregninger 
med de fire reg
ningsarter inden 
for naturlige tal, 
herunder bereg
ninger vedrøren
de hverdags
økonomi 

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

Eleven kan finde 
løsninger til  
enkle ligninger 
med uformelle 
metoder

Eleven har viden 
om lighedsteg
nets betydning 
og om uformelle 
metoder til  
løsning af enkle 
ligninger 

2 Eleven kan  
anvende  
negative hele  
tal 

Eleven har viden 
om negative  
hele tal 

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 

Eleven kan  
anvende enkle 
algebraiske  
udtryk til bereg
ninger 

Eleven har viden 
om variables  
rolle i formler  
og om brug af 
variable i digitale 
værktøjer

3 Eleven kan an
vende procent, 
enkle potenser 
og pi 

Eleven har viden 
om procent
begrebet, enkle 
potenser og pi 

Eleven kan udfø
re beregninger 
med procent, 
herunder med di
gitale værktøjer

Eleven har viden 
om strategier  
til beregninger 
med procent 

Eleven kan  
anvende variable 
til at beskrive 
enkle sammen
hænge 

Eleven har viden 
om variables  
rolle i beskrivelse 
af sammen
hænge 

* Se opmærksomhedspunkter



MÅLOVERSIGT Matematik 10

Færdigheds og vidensmål – efter 6. klassetrin
Kompetence 
område og mål

 
Faser Færdigheds og vidensmål

Bindende rammer i Fælles Mål
Vejledende færdigheds og vidensmål
Tilføjelser til eksisterende fag


 
  








 




 


 



Geometri 
og måling

Eleven kan 
anvende 
geometri
ske meto
der og be
regne enkle 
mål

Geometriske egenskaber  
og sammenhænge Geometrisk tegning Placeringer og flytninger Måling

1 Eleven kan  
kategorisere  
polygoner efter 
sidelængder  
og vinkler 

Eleven har viden 
om vinkeltyper 
og sider i enkle 
polygoner 

Eleven kan  
gengive træk fra 
omverdenen ved 
tegning samt 
tegne ud fra  
givne betingelser

Eleven har viden 
om geometriske 
tegneformer, der 
kan gengive træk 
fra omverdenen, 
herunder tegne
former i digitale 
værktøjer 

Eleven kan be
skrive placerin
ger i koordinat
systemets første 
kvadrant

Eleven har viden 
om koordinat
systemets første 
kvadrant

Eleven kan anslå 
og bestemme 
omkreds og areal 

Eleven har viden 
om forskellige 
metoder til at 
anslå og bestem
me omkreds og 
areal, herunder 
metoder med  
digitale værk
tøjer

2 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

Eleven kan  
anvende skitser 
og præcise  
tegninger

Eleven har viden 
om skitser og 
præcise tegnin
ger

Eleven kan  
beskrive place
ringer i hele  
koordinat
systemet

Eleven har viden 
om hele koordi
natsystemet

Eleven kan anslå 
og bestemme 
rumfang 

Eleven har viden 
om metoder til  
at anslå og  
bestemme  
rumfang

3 Eleven kan  
undersøge  
geometriske 
egenskaber ved 
rumlige figurer

Eleven har viden 
om polyedre og 
cylindere

Eleven kan tegne 
rumlige figurer 
med forskellige 
metoder

Eleven har viden 
om geometriske 
tegneformer til 
gengivelse af 
rumlighed 

Eleven kan frem
stille mønstre 
med spejlinger, 
parallelforskyd
ninger og drej
ninger 

Eleven har viden 
om metoder til  
at fremstille 
mønstre med 
spejlinger, paral
lelforskydninger 
og drejninger, 
herunder med di
gitale værktøjer

Eleven kan be
stemme omkreds 
og areal af cirkler 

Eleven har viden 
om metoder til  
at bestemme 
omkreds og  
areal af cirkler
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Færdigheds og vidensmål – efter 6. klassetrin
Kompetence 
område og mål

 
Faser Færdigheds og vidensmål

Bindende rammer i Fælles Mål
Vejledende færdigheds og vidensmål
Tilføjelser til eksisterende fag



 






  

 




 
  




   

 



Statistik 
og sand
synlighed

Eleven kan 
udføre egne 
statistiske 
undersøgel
ser og  
bestemme 
statistiske 
sandsynlig
heder

Statistik Sandsynlighed

1 Eleven kan  
anvende og tolke 
grafiske frem
stillinger af data

Eleven har viden 
om grafisk frem
stilling af data

Eleven kan  
undersøge  
tilfældighed og 
chancestørrelser 
gennem eksperi
menter 

Eleven har viden 
om metoder til  
at undersøge  
tilfældighed og 
chance gennem 
eksperimenter

2 Eleven kan  
gennemføre  
og præsentere 
egne statistiske 
undersøgelser 

Eleven har viden 
om metoder til  
at behandle og 
præsentere data, 
herunder med di
gitale værktøjer 

Eleven kan  
undersøge  
chancestørrelser 
ved simulering  
af chance
eksperimenter

Eleven har viden 
om metoder til 
simulering af 
chanceeksperi
menter med digi
tale værktøjer

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

Eleven har viden 
om hyppighed, 
frekvens og  
enkle statistiske 
deskriptorer

Eleven kan  
beskrive sand
synlighed ved 
brug af frekvens 

Eleven har viden 
om sammen
hængen mellem 
frekvenser og 
sandsynlighed

Tekno
logifor
ståelse

Eleven kan 
handle med 
overblik 
med digitale 
teknologier 
i arbejdet 
med kon
krete  
problem
stillinger  
fra lokal
samfundet

Digital design og designprocesser Modellering Programmering Data, algoritmer og strukturering Brugsstudier og redesign Computersystemer

Eleven kan  
identificere et 
problemfelt og 
rammesætte  
en designproces 
med henblik på 
design af digitale 
artefakter til 
gavn for individ 
og fællesskab

Eleven har viden 
om kompleks 
problemløsning, 
rammesætning 
og designproces
ser for individ  
og fællesskab

Eleven kan  
anvende digitale 
modeller i faglige 
sammenhænge 
og justere dem 
til nye behov

Eleven har viden 
om, hvordan for
skellige modeller 
kan beskrive 
samme virkelig
hed

Eleven kan modi
ficere, konstrue
re og fejlrette 
programmer

Eleven har viden 
om konstruktion, 
fejlfinding og 
fejlretning af 
programmer

Eleven kan iden
tificere situatio
ner i hverdagen, 
der kan oversæt
tes til data og 
beskrive enkle  
situationer og 
procedurer  
fra hverdagen 
som algoritmer, 
rækkefølger og 
forgreninger

Eleven har viden 
om data som  
repræsentation 
for information i 
simple eksempler 
fra hverdagen 
som eksempelvis 
farve, lyd og 
temperatur

Eleven kan  
observere og 
identificere bru
geres oplevelser 
og brugsmøn
stre for digitale 
artefakter i kon
krete situationer 
med henblik på 
redesign

Eleven har  
viden om  
brugsmønstre  
for digitale  
artefakter
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Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål Tilføjelser til eksisterende fag 








 
  

    



 


 


 


   

 




 


     






    

 

 

 
 



Færdigheds og vidensmål – efter 9. klassetrin
Kompetence
område og mål Faser Færdigheds og vidensmål

Mate
matiske 
kompe
tencer

Eleven kan 
handle med 
dømmekraft 
i komplekse 
situationer 
med mate
matik

Problembehandling Modellering Ræsonnement og tankegang
Repræsentation  

og symbolbehandling Kommunikation* Hjælpemidler

1 Eleven kan  
planlægge og 
gennemføre  
problemløs
ningsprocesser

Eleven har viden 
om elementer  
i problemløs
ningsprocesser

Eleven kan  
afgrænse pro
blemstillinger  
fra omverdenen 
i forbindelse 
med opstilling af 
en matematisk 
model

Eleven har viden 
om strukturering 
og afgrænsning 
af problem
stillinger fra  
omverdenen

Eleven kan  
skelne mellem 
hypoteser,  
definitioner og 
sætninger

Eleven har viden 
om hypoteser, 
definitioner og 
sætninger

Eleven kan argu
mentere for valg 
af matematisk 
repræsentation 

Eleven har viden 
om styrker og 
svagheder ved 
repræsentatio
ner, der udtryk
ker samme  
matematiske  
situation

Eleven kan  
kommunikere 
mundtligt og 
skriftligt med og 
om matematik 
med faglig  
præcision

Eleven har viden 
om fagord og 
begreber samt 
enkelt matema
tisk symbolsprog 

Eleven kan  
vælge og vurde
re hjælpemidler 
til samme  
mate matiske  
situation

Eleven har viden 
om muligheder 
og begrænsnin
ger ved forskelli
ge hjælpemidler

2 Eleven kan gen
nemføre model
leringsprocesser, 
herunder med 
inddragelse af 
digital simule
ring 

Eleven har viden 
om elementer  
i modellerings
processer og di
gitale værktøjer, 
der kan under
støtte simulering 

Eleven kan  
skelne mellem 
enkelttilfælde og 
generaliseringer 

Eleven har viden 
om forskel på 
generaliserede 
matematiske re
sultater og resul
tater, der gælder 
i enkelttilfælde

Eleven kan  
kritisk søge  
matematisk  
information, 
herunder med 
digitale medier

Eleven har viden 
om informati
onssøgning  
og vurdering  
af kilder

3 Eleven kan  
vurdere pro
blemløsnings
processer 

Eleven har viden 
om problemløs
ningsprocesser

Eleven kan  
vurdere  
matematiske 
modeller

Eleven har viden 
om kriterier  
til vurdering  
af matematiske 
modeller

Eleven kan ud
vikle og vurdere 
matematiske  
ræsonnementer, 
herunder med 
inddragelse af 
digitale værk
tøjer

Eleven har viden 
om enkle mate
matiske beviser

Eleven kan  
anvende udtryk 
med variable, 
herunder med 
digitale værk
tøjer

Eleven har viden 
om notations
former, opstilling 
og omskrivning 
af udtryk med 
variable, herun
der med digitale 
værktøjer

Eleven kan  
kommunikere 
mundtligt og 
skriftligt om  
matematik  
på forskellige  
niveauer af fag
lig præcision

Eleven har viden 
om afsender  
og modtager
forhold i faglig 
kommunikation

Tal og  
algebra

Eleven kan 
anvende  
reelle tal og 
algebraiske 
udtryk i  
matemati
ske under
søgelser

Tal* Regnestrategier Ligninger Formler og algebraiske udtryk* Funktioner

1 Eleven kan  
anvende deci
maltal, brøk  
og procent 

Eleven har viden 
om sammen
hængen mellem 
decimaltal, brøk 
og procent

Eleven kan  
udføre sammen
satte beregnin
ger med  
rationale tal 

Eleven har viden 
om regningsar
ternes hierarki 

Eleven kan  
udvikle metoder 
til løsninger af 
ligninger 

Eleven har viden 
om strategier  
til løsning af  
ligninger

Eleven kan be
skrive sammen
hænge mellem 
enkle algebraiske 
udtryk og  
geometriske  
repræsentationer

Eleven har viden 
om geometriske 
repræsentationer 
for algebraiske 
udtryk

Eleven kan  
anvende lineære 
funktioner til  
at beskrive  
sammenhænge 
og forandringer 

Eleven har viden 
om repræsentati
oner for lineære 
funktioner 

2 Eleven kan  
anvende poten
ser og rødder 

Eleven har viden 
om potenser  
og rødder

Eleven kan  
udføre beregnin
ger vedrørende 
procentuel 
vækst, herunder 
rentevækst

Eleven har viden 
om procentuel 
vækst og meto
der til vækstbe
regninger i reg
neark, herunder 
viden om renter, 
lån og opsparing 

Eleven kan  
opstille og løse 
ligninger og  
enkle uligheder 

Eleven har viden 
om lignings
løsning med og 
uden digitale 
værktøjer

Eleven kan udfø
re omskrivninger 
og beregninger 
med variable 

Eleven har viden 
om metoder til 
omskrivninger og 
beregninger med 
variable, herun
der med digitale 
værktøjer

Eleven kan  
anvende ikke  
lineære funktio
ner til at beskrive 
sammenhænge 
og forandringer

Eleven har viden 
om repræsenta
tioner for  
ikkelineære 
funktioner

3 Eleven kan  
anvende reelle 
tal 

Eleven har viden 
om irrationale tal 

Eleven kan ud
føre beregninger 
med potenser  
og rødder 

Eleven har viden 
om regneregler 
for potenser og 
rødder

Eleven kan  
opstille og løse 
enkle lignings
systemer 

Eleven har viden 
om grafisk løs
ning af enkle  
ligningssystemer

Eleven kan sam
menligne alge
braiske udtryk 

Eleven har viden 
om regler for 
regning med  
reelle tal

* Se opmærksomhedspunkter
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Færdigheds og vidensmål – efter 9. klassetrin
Kompetence 
område og mål Faser Færdigheds og vidensmål

Bindende rammer i Fælles Mål
Vejledende færdigheds og vidensmål
Tilføjelser til eksisterende fag



 
  
   











 






Geometri 
og måling

Eleven kan 
forklare ge
ometriske 
sammen
hænge og 
beregne 
mål

Geometriske egenskaber  
og sammenhænge Geometrisk tegning Placeringer og flytninger Måling

1 Eleven kan  
undersøge  
sammenhænge 
mellem længde
forhold, areal
forhold og rum
fangsforhold

Eleven har viden 
om ligedannet
hed og størrel
sesforhold 

Eleven kan  
undersøge  
todimensionelle 
gengivelser  
af objekter i  
omverdenen 

Eleven har viden 
om muligheder 
og begrænsnin
ger i tegneformer 
til gengivelse af 
rumlighed 

Eleven kan ana
lysere mønstre 
og symmetrier  
i omverdenen

Eleven har viden 
om kategorise
ring af geometri
ske mønstre og 
symmetrier 

Eleven kan  
omskrive mellem 
måleenheder 

Eleven har viden 
om sammen
hænge i enheds
systemet

2 Eleven kan  
undersøge  
egenskaber ved 
linjer knyttet  
til polygoner og 
cirkler, herunder 
med digitale 
værktøjer

Eleven har viden 
om linjer knyttet 
til polygoner og 
cirkler 

Eleven kan frem
stille præcise 
tegninger ud fra 
givne betingelser

Eleven har viden 
om metoder til  
at fremstille  
præcise tegnin
ger, herunder 
med digitale 
værktøjer

Eleven kan  
undersøge  
sammenhænge 
mellem kurver  
og ligninger 

Eleven har viden 
om metoder til  
at undersøge 
sammenhænge 
mellem kurver  
og ligninger,  
herunder med  
digitale værk
tøjer

Eleven kan  
bestemme mål  
i figurer ved 
hjælp af formler 
og digitale  
værktøjer

Eleven har viden 
om formler og 
digitale værk
tøjer, der kan  
anvendes ved 
bestemmelse af 
omkreds, areal 
og rumfang af  
figurer

3 Eleven kan for
klare sammen
hænge mellem 
sidelængder og 
vinkler i retvink
lede trekanter

Eleven har  
viden om den 
pythagoræiske 
læresætning  
og trigonometri 
knyttet til  
retvinklede  
trekanter

Eleven kan be
stemme afstande 
med beregning 

Eleven har viden 
om metoder  
til afstands
bestemmelse 
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Færdigheds og vidensmål – efter 9. klassetrin
Kompetence 
område og mål

 
Faser Færdigheds og vidensmål

Bindende rammer i Fælles Mål
Vejledende færdigheds og vidensmål
Tilføjelser til eksisterende fag



 


 

 




 




 
   


  

 

 

Statistik 
og sand
synlighed

Eleven kan 
vurdere  
statistiske 
undersøgel
ser og  
anvende 
sandsynlig
hed

Statistik Sandsynlighed

1 Eleven kan  
vælge relevante 
deskriptorer  
og diagrammer 
til analyse af  
datasæt 

Eleven har viden 
om statistiske 
deskriptorer,  
diagrammer og 
digitale værk
tøjer, der kan  
behandle store 
datamængder

Eleven kan  
anvende udfalds
rum og tælle
måder til at  
forbinde enkle 
sandsynligheder 
med tal 

Eleven har viden 
om udfaldsrum 
og tællemåder 

2 Eleven kan  
undersøge  
sammenhænge  
i omverdenen 
med datasæt 

Eleven har viden 
om metoder til 
undersøgelse af 
sammenhænge 
mellem datasæt, 
herunder med  
digitale værktøjer

Eleven kan  
beregne sam
mensatte  
sandsynligheder 

Eleven har viden 
om sandsynlig
hedsmodeller og 
sandsynligheds
beregninger 

3 Eleven kan  
kritisk vurdere 
statistiske under
søgelser og  
præsentationer 
af data

Eleven har viden 
om stikprøve
undersøgelser  
og virkemidler  
i præsentation  
af data 

Eleven kan  
anvende  
sandsynligheds
regning 

Eleven har viden 
om statistisk  
og teoretisk 
sandsynlighed

Tekno
logifor
ståelse

Eleven kan 
handle med 
dømmekraft 
med digitale 
teknologier 
i arbejdet 
med åbne 
problem
stillinger  
fra om
verdenen

Digital design og designprocesser Modellering Programmering Data, algoritmer og strukturering Brugsstudier og redesign Computersystemer

Eleven kan  
designe digitale 
artefakter gen
nem en iterativ 
designproces til 
gavn for individ, 
fællesskab og 
samfund

Eleven har viden 
om kompleks 
problemløsning 
og iterative  
designprocesser

Eleven kan  
konstruere og 
handle på digita
le modeller af 
virkeligheden og 
vurdere model
lens rækkevidde

Eleven har viden 
om, hvordan  
modeller af  
virkeligheden 
kan bruges til  
at beskrive og 
behandle denne

Eleven kan  
modificere  
og konstruere  
programmer til 
løsning af en  
given opgave

Eleven har viden 
om metoder til 
trinvis udvikling 
af programmer

Eleven kan  
genkende og  
anvende mønstre 
i strukturering  
af data og algo
ritmer med  
udgangspunkt  
i konkrete  
problemstillinger

Eleven har viden 
om mønstre i 
strukturering af 
data og algorit
mer

Eleven kan  
planlægge og 
gennemføre  
undersøgelser  
af brugeres  
perspektiver på 
og anvendelse  
af digitale arte
fakter

Eleven har viden 
om brugeres  
perspektiver 
på og anvendelse 
af digitale arte
fakter

Eleven kan  
vurdere forskelli
ge computer
systemers  
muligheder og 
begrænsninger

Eleven har viden 
hvordan talsyste
mer, krypterings
meknismer  
og netværks
protokoller har 
indvirkning  
på computere  
og netværks 
grundlæggende 
opbygning og 
virkemåde
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Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål Tilføjelser til eksisterende fag 

 



  
 

   
 

 






   


 



 
   

   







  

 
 

   
 

Færdigheds og vidensmål – Matematiske kompetencer
Klasse
trin

Kompetence
mål Faser Færdigheds og vidensmål

Efter 3. 
klassetrin

Eleven kan 
handle hen
sigtsmæssigt  
i situationer 
med matematik

Problembehandling Modellering Ræsonnement og tankegang
Repræsentation  

og symbolbehandling Kommunikation Hjælpemidler

1 Eleven kan  
bidrage til  
løsning af enkle 
matematiske 
problemer 

Eleven har viden 
om kendetegn 
ved under
søgende arbejde 

Eleven kan un
dersøge enkle 
hverdagssitua
tioner ved brug 
af matematik

Eleven har viden 
om sammen
hænge mellem 
matematik og 
enkle hverdags
situationer

Eleven kan  
stille og besvare 
matematiske 
spørgsmål 

Eleven har viden 
om kendetegn 
ved matema
tiske spørgsmål 
og svar

Eleven kan an
vende konkrete, 
visuelle og enkle 
symbolske re
præsentationer 

Eleven har viden 
om konkrete,  
visuelle og  
enkle symbolske 
repræsenta
tioner, herunder 
interaktive re
præsentationer

Eleven kan del
tage i mundtlig 
og visuel kom
munikation  
med og om  
matematik

Eleven har viden 
om enkle mundt
lige og visuelle 
kommunikati
onsformer, her
under med digi
tale værktøjer 

Eleven kan  
anvende enkle 
hjælpemidler  
til tegning,  
beregning og 
undersøgelse

Eleven har viden 
om konkrete 
materialer og 
redskaber

2 Eleven kan vise 
sin matematiske 
tænkning med 
uformelle skrift
lige noter og 
tegninger 

Eleven har viden 
om forskellige 
former for  
uformelle  
skriftlige noter 
og tegninger

3 Eleven kan løse 
enkle matema
tiske problemer 

Eleven har  
viden om enkle 
strategier til  
matematisk pro
blemløsning 

Eleven kan tolke 
matematiske re
sultater i forhold 
til enkle hver
dagssituationer

Eleven har viden 
om sammen
hænge mellem 
matematiske  
resultater og 
enkle hverdags
situationer 

Eleven kan give 
og følge ufor
melle matemati
ske forklaringer 

Eleven har  
viden om enkle 
matematiske 
forklaringer

Eleven kan  
anvende enkle 
fagord og  
begreber 
mundtligt og 
skriftligt

Eleven har viden 
om enkle fagord 
og begreber

Eleven kan  
anvende digitale 
værktøjer til  
undersøgelser, 
enkle tegninger 
og beregninger 

Eleven har viden 
om metoder til 
undersøgelser, 
tegning og  
beregning  
med digitale 
værktøjer 

Efter 6. 
klassetrin

Eleven kan 
handle med 
overblik i  
sammensatte 
situationer  
med matematik

Problembehandling Modellering Ræsonnement og tankegang
Repræsentation  

og symbolbehandling Kommunikation* Hjælpemidler

1 Eleven kan  
opstille og løse 
matematiske 
problemer

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

Eleven kan gen
nemføre enkle 
modellerings
processer 

Eleven har  
viden om enkle 
modellerings
processer

Eleven kan an
vende ræsonne
menter i under
søgende arbejde

Eleven har viden 
om enkle  
ræsonnementer 
knyttet til  
undersøgende 
arbejde, her
under under
søgende arbejde 
med digitale 
værktøjer

Eleven kan 
oversætte reg
neudtryk til 
hverdagssprog 

Eleven har viden 
om hverdags
sproglige over
sættelser af  
regneudtryk

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  
anvende hjæl
pemidler med 
faglig præcision 

Eleven har viden 
om forskellige 
hjælpemidlers 
anvendelighed  
i matematiske 
situationer

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

Eleven har viden 
om mundtlige 
og skriftlige 
kommunikati
onsformer med 
og om matema
tik, herunder 
med digitale 
medier 

3 Eleven kan  
anvende  
forskellige  
strategier til  
matematisk pro
blemløsning

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

Eleven kan  
anvende enkle 
matematiske 
modeller

Eleven har  
viden om enkle 
matematiske 
modeller

Eleven kan  
anvende ræson
nementer til at 
udvikle og efter
prøve hypoteser

Eleven har  
viden om enkle 
ræsonnementer 
knyttet til udvik
ling og efter
prøvning af  
hypoteser

Eleven kan 
oversætte mel
lem hverdags
sprog og udtryk 
med matemati
ske symboler 

Eleven har viden 
om hverdags
sproglige over
sættelser af  
udtryk med ma
tematiske sym
boler

Eleven kan  
anvende fagord 
og begreber 
mundtligt og 
skriftligt

Eleven har viden 
om fagord og 
begreber

Eleven kan væl
ge hjælpemidler 
efter formål

Eleven har viden 
om forskellige 
konkrete mate
rialer og digitale 
værktøjer

* Se opmærksomhedspunkter
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Færdigheds og vidensmål – Matematiske kompetencer
Klasse
trin

Kompetence
mål

 
Faser Færdigheds og vidensmål

Bindende rammer i Fælles Mål
Vejledende færdigheds og vidensmål
Tilføjelser til eksisterende fag

 


 
    



 
  


 




    






Efter 9. 
klassetrin

Eleven kan 
handle med 
dømmekraft  
i komplekse  
situationer  
med matematik

Problembehandling Modellering Ræsonnement og tankegang
Repræsentation  

og symbolbehandling Kommunikation Hjælpemidler

1 Eleven kan  
planlægge og 
gennemføre  
problemløs
ningsprocesser

Eleven har viden 
om elementer  
i problemløs
ningsprocesser

Eleven kan  
afgrænse pro
blemstillinger  
fra omverdenen  
i forbindelse 
med opstilling af 
en matematisk 
model

Eleven har viden 
om strukturering 
og afgrænsning 
af problem
stillinger fra  
omverdenen

Eleven kan  
skelne mellem 
hypoteser,  
definitioner  
og sætninger

Eleven har viden 
om hypoteser, 
definitioner og 
sætninger

Eleven kan argu
mentere for valg 
af matematisk 
repræsentation 

Eleven har viden 
om styrker og 
svagheder ved 
repræsentatio
ner, der udtryk
ker samme  
matematiske  
situation

Eleven kan  
kommunikere 
mundtligt og 
skriftligt med og 
om matematik 
med faglig  
præcision

Eleven har viden 
om fagord og 
begreber samt 
enkelt matema
tisk symbolsprog 

Eleven kan væl
ge og vurdere 
hjælpemidler til 
samme matema
tiske situation

Eleven har viden 
om muligheder 
og begræns
ninger ved  
forskellige  
hjælpemidler

2 Eleven kan gen
nemføre model
leringsprocesser, 
herunder med 
inddragelse af 
digital simulering 

Eleven har viden 
om elementer i 
modelleringspro
cesser og digita
le værktøjer, der 
kan understøtte 
simulering 

Eleven kan skel
ne mellem en
kelttilfælde og 
generaliseringer 

Eleven har viden 
om forskel på 
generaliserede 
matematiske re
sultater og resul
tater, der gælder 
i enkelttilfælde

Eleven kan  
kritisk søge  
matematisk  
information,  
herunder med 
digitale medier

Eleven har viden 
om informati
onssøgning  
og vurdering af 
kilder

3 Eleven kan  
vurdere pro
blemløsnings
processer 

Eleven har viden 
om problemløs
ningsprocesser

Eleven kan  
vurdere mate
matiske modeller

Eleven har viden 
om kriterier  
til vurdering af 
matematiske 
modeller

Eleven kan ud
vikle og vurdere 
matematiske  
ræsonnementer, 
herunder med 
inddragelse  
af digitale  
værktøjer

Eleven har viden 
om enkle mate
matiske beviser

Eleven kan  
anvende udtryk 
med variable, 
herunder med 
digitale værk
tøjer

Eleven har viden 
om notations
former, opstilling 
og omskrivning 
af udtryk med 
variable, herun
der med digitale 
værktøjer

Eleven kan  
kommunikere 
mundtligt og 
skriftligt om  
matematik  
på forskellige  
niveauer af faglig 
præcision

Eleven har viden 
om afsender og 
modtagerforhold 
i faglig kommu
nikation
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Bindende rammer i Fælles Mål
Vejledende færdigheds og vidensmål
Tilføjelser til eksisterende fag

 


 




  



 
 




 

 

Færdigheds og vidensmål – Tal og algebra
Klasse
trin

Kompetence
mål Faser Færdigheds og vidensmål

Efter 3. 
klassetrin

Eleven  
kan udvikle  
metoder til  
beregninger 
med naturlige 
tal

Tal* Regnestrategier* Algebra

1 Eleven kan anvende 
naturlige tal til at 
beskrive antal og 
rækkefølge

Eleven har viden om 
enkle naturlige tal

Eleven kan foretage 
enkle beregninger 
med naturlige tal

Eleven har viden om 
strategier til enkle 
beregninger med 
naturlige tal

Eleven kan opdage 
systemer i figur og 
talmønstre 

Eleven har viden  
om enkle figur og 
talmønstre

2 Eleven kan anvende 
flercifrede naturlige 
tal til at beskrive 
antal og rækkefølge

Eleven har viden  
om naturlige tals 
opbygning i titals
systemet

Eleven kan udvikle 
metoder til addition 
og subtraktion med 
naturlige tal

Eleven har viden om 
strategier til hoved
regning, overslags
regning samt reg
ning med skriftlige 
notater og digitale 
værktøjer

Eleven kan beskrive 
systemer i figur og 
talmønstre

Eleven har viden om 
figur og talmønstre

3 Eleven kan genken
de enkle decimaltal 
og brøker i hver
dagssituationer

Eleven har viden  
om enkle decimaltal 
og brøker 

Eleven kan udvikle 
metoder til multipli
kation og division 
med naturlige tal 

Eleven har viden om 
strategier til multi
plikation og division

Eleven kan opdage 
regneregler og enk
le sammenhænge 
mellem størrelser 

Eleven har viden  
om sammenhænge 
mellem de fire  
regningsarter 

Efter 6. 
klassetrin

Eleven kan  
anvende  
rationale tal  
og variable  
i beskrivelser  
og beregninger

Tal Regnestrategier* Algebra

1 Eleven kan anvende 
decimaltal og brøker 
i hverdagssituatio
ner 

Eleven har viden  
om brøkbegrebet 
og decimaltals  
opbygning i titalssy
stemet 

Eleven kan udføre 
beregninger med de 
fire regningsarter 
inden for naturlige 
tal, herunder bereg
ninger vedrørende 
hverdagsøkonomi 

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

Eleven kan finde 
løsninger til enkle 
ligninger med ufor
melle metoder

Eleven har viden  
om lighedstegnets 
betydning og om 
uformelle metoder 
til løsning af enkle 
ligninger 

2 Eleven kan anvende 
negative hele tal 

Eleven har viden om 
negative hele tal 

Eleven kan udvikle 
metoder til bereg
ninger med deci
maltal, enkle brøker 
og negative hele tal 

Eleven har viden  
om strategier til  
beregninger med 
decimaltal, enkle 
brøker og negative 
tal 

Eleven kan anvende 
enkle algebraiske 
udtryk til beregnin
ger 

Eleven har viden  
om variables rolle i 
formler og om brug 
af variable i digitale 
værktøjer

3 Eleven kan anvende 
procent, enkle po
tenser og pi 

Eleven har viden om 
procentbegrebet, 
enkle potenser og pi 

Eleven kan udføre 
beregninger med 
procent, herunder 
med digitale  
værktøjer

Eleven har viden om 
strategier til bereg
ninger med procent 

Eleven kan anvende 
variable til at  
beskrive enkle  
sammenhænge 

Eleven har viden  
om variables rolle  
i beskrivelse af  
sammenhænge 

* Se opmærksomhedspunkter
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Færdigheds og vidensmål – Tal og algebra
Klasse
trin

Kompetence
mål

 
Faser Færdigheds og vidensmål

Bindende rammer i Fælles Mål
Vejledende færdigheds og vidensmål
Tilføjelser til eksisterende fag
Se opmærksomhedspunkter* 




   









Efter 9. 
klassetrin

Eleven kan  
anvende reelle 
tal og alge
braiske udtryk  
i matematiske 
undersøgelser

Tal* Regnestrategier Ligninger Formler og algebraiske udtryk* Funktioner

1 Eleven kan  
anvende decimaltal, 
brøk og procent 

Eleven har viden  
om sammenhængen 
mellem decimaltal, 
brøk og procent

Eleven kan udføre 
sammensatte  
beregninger med  
rationale tal 

Eleven har viden om 
regningsarternes 
hierarki 

Eleven kan udvikle 
metoder til løsninger 
af ligninger 

Eleven har viden  
om strategier til  
løsning af ligninger

Eleven kan beskrive 
sammenhænge  
mellem enkle  
algebraiske udtryk 
og geometriske  
repræsentationer

Eleven har viden  
om geometriske  
repræsentationer  
for algebraiske  
udtryk

Eleven kan anvende 
lineære funktioner 
til at beskrive  
sammenhænge  
og forandringer 

Eleven har viden  
om repræsentatio
ner for lineære  
funktioner 

2 Eleven kan anvende 
potenser og rødder 

Eleven har viden om 
potenser og rødder

Eleven kan udføre 
beregninger ved
rørende procentuel 
vækst, herunder 
rentevækst

Eleven har viden  
om procentuel 
vækst og metoder  
til vækstberegninger 
i regneark, herunder 
viden om renter,  
lån og opsparing 

Eleven kan opstille 
og løse ligninger og 
enkle uligheder 

Eleven har viden  
om ligningsløsning 
med og uden  
digitale værktøjer

Eleven kan udføre 
omskrivninger og 
beregninger med  
variable 

Eleven har viden om 
metoder til omskriv
ninger og beregnin
ger med variable, 
herunder med digi
tale værktøjer

Eleven kan anvende 
ikkelineære funkti
oner til at beskrive 
sammenhænge og 
forandringer

Eleven har viden  
om repræsentatio
ner for ikke lineære 
funktioner

3 Eleven kan anvende 
reelle tal 

Eleven har viden om 
irrationale tal 

Eleven kan udføre 
beregninger med 
potenser og rødder 

Eleven har viden  
om regneregler for 
potenser og rødder

Eleven kan opstille 
og løse enkle lig
ningssystemer 

Eleven har viden  
om grafisk løsning  
af enkle lignings
systemer

Eleven kan sammen
ligne algebraiske  
udtryk 

Eleven har viden om 
regler for regning 
med reelle tal
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Færdigheds og vidensmål – Geometri og måling
Klasse
trin

Kompetence
mål Faser Færdigheds og vidensmål

Efter 3. 
klassetrin

Eleven kan an
vende geome
triske begreber 
og måle

Geometriske egenskaber og sammenhænge Geometrisk tegning Placeringer og flytninger Måling*

1 Eleven kan kategorisere 
figurer 

Eleven har viden om 
egenskaber ved figurer

Eleven kan beskrive 
egne tegninger af om
verdenen med geome
trisk sprog 

Eleven har viden om ge
ometriske begreber

Eleven kan beskrive  
objekters placering  
i forhold til hinanden

Eleven har viden om 
forholdsord, der kan  
beskrive placeringer

Eleven kan beskrive 
længde, tid og vægt 

Eleven har viden om 
længde, tid og vægt 

2 Eleven kan kategorisere 
plane figurer efter geo
metriske egenskaber

Eleven har viden om  
geometriske egenska
ber ved plane figurer

Eleven kan tegne enkle 
plane figurer ud fra giv
ne betingelser og plane 
figurer, der gengiver 
enkle træk fra omver
denen 

Eleven har viden om 
metoder til at tegne 
enkle plane figurer, her
under med et dynamisk 
geometriprogram

Eleven kan beskrive  
og fremstille figurer og 
mønstre med spejlings
symmetri 

Eleven har viden om 
metoder til at fremstille 
figurer og mønstre med 
spejlingssymmetri, her
under digitale værktøjer 

Eleven kan anslå  
og måle længde, tid  
og vægt 

Eleven har viden om 
standardiserede og  
ikkestandardiserede 
måleenheder for læng
de, tid og vægt samt  
om analoge og digitale 
måleredskaber

3 Eleven kan opdage 
sammenhænge mellem 
plane og enkle rumlige 
figurer 

Eleven har viden om  
geometriske egenska
ber ved enkle rumlige 
figurer

Eleven kan bygge og 
tegne rumlige figurer

Eleven har viden om 
metoder til at bygge og 
tegne rumlige figurer 

Eleven kan beskrive  
positioner i et gitternet

Eleven har viden om  
angivelse af placeringer 
i gitternet

Eleven kan sammen
ligne enkle geometriske  
figurers omkreds og 
areal

Eleven har viden om 
måleenheder for areal

Efter 6. 
klassetrin

Eleven kan an
vende geome
triske metoder 
og beregne 
enkle mål

Geometriske egenskaber og sammenhænge Geometrisk tegning Placeringer og flytninger Måling

1 Eleven kan kategorisere 
polygoner efter side
længder og vinkler 

Eleven har viden om 
vinkeltyper og sider  
i enkle polygoner 

Eleven kan gengive 
træk fra omverdenen 
ved tegning samt tegne 
ud fra givne betingelser

Eleven har viden om ge
ometriske tegneformer, 
der kan gengive træk 
fra omverdenen, herun
der tegneformer i digi
tale værktøjer 

Eleven kan beskrive 
placeringer i koordinat
systemets første  
kvadrant

Eleven har viden om  
koordinatsystemets  
første kvadrant

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

2 Eleven kan undersøge 
geometriske egenska
ber ved plane figurer 

Eleven har viden om 
vinkelmål, linjers ind
byrdes beliggenhed og 
metoder til undersøgel
se af figurer, herunder 
med dynamisk geo
metriprogram

Eleven kan anvende 
skitser og præcise  
tegninger

Eleven har viden om 
skitser og præcise teg
ninger

Eleven kan beskrive 
placeringer i hele  
koordinatsystemet

Eleven har viden om 
hele koordinatsystemet

Eleven kan anslå og  
bestemme rumfang 

Eleven har viden om 
metoder til at anslå og 
bestemme rumfang

3 Eleven kan undersøge 
geometriske egen
skaber ved rumlige  
figurer

Eleven har viden om  
polyedre og cylindere

Eleven kan tegne  
rumlige figurer med  
forskellige metoder

Eleven har viden om ge
ometriske tegneformer 
til gengivelse af rumlig
hed 

Eleven kan fremstille 
mønstre med spejlinger, 
parallelforskydninger  
og drejninger 

Eleven har viden om 
metoder til at fremstille 
mønstre med spejlinger, 
parallelforskydninger  
og drejninger, herunder 
med digitale værktøjer

Eleven kan bestemme 
omkreds og areal af 
cirkler 

Eleven har viden om 
metoder til at bestem
me omkreds og areal  
af cirkler

* Se opmærksomhedspunkter
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Færdigheds og vidensmål – Geometri og måling
Klasse
trin

Kompetence
mål Faser Færdigheds og vidensmål

Bindende rammer i Fælles Mål
Vejledende færdigheds og vidensmål
Tilføjelser til eksisterende fag




 







 

Efter 9. 
klassetrin

Eleven kan  
forklare geo
metriske sam
menhænge og 
beregne mål

Geometriske egenskaber og sammenhænge Geometrisk tegning Placeringer og flytninger Måling

1 Eleven kan undersøge 
sammenhænge mellem 
længdeforhold, areal
forhold og rumfangs
forhold

Eleven har viden om  
ligedannethed og  
størrelsesforhold 

Eleven kan undersøge 
todimensionelle gen
givelser af objekter  
i omverdenen

Eleven har viden om 
muligheder og begræns
ninger i tegneformer til 
gengivelse af rumlighed 

Eleven kan analysere 
mønstre og symmetrier  
i omverdenen

Eleven har viden om  
kategorisering af  
geometriske mønstre  
og symmetrier 

Eleven kan omskrive 
mellem måleenheder 

Eleven har viden  
om sammenhænge  
i enhedssystemet

2 Eleven kan undersøge 
egenskaber ved linjer 
knyttet til polygoner  
og cirkler, herunder  
med digitale værktøjer

Eleven har viden om  
linjer knyttet til poly
goner og cirkler 

Eleven har viden om 
metoder til at fremstille 
præcise tegninger,  
herunder med digitale 
værktøjer

Eleven kan undersøge 
sammenhænge mellem 
kurver og ligninger 

Eleven har viden om 
metoder til at undersøge 
sammenhænge mellem 
kurver og ligninger,  
herunder med digitale 
værktøjer

Eleven kan bestemme 
mål i figurer ved hjælp  
af formler og digitale 
værktøjer

Eleven har viden om 
formler og digitale  
værktøjer, der kan  
anvendes ved bestem
melse af omkreds, areal 
og rumfang af figurer

3 Eleven kan forklare  
sammenhænge mellem 
sidelængder og vinkler  
i retvinklede trekanter

Eleven har viden om den 
pythagoræiske læresæt
ning og trigonometri 
knyttet til retvinklede 
trekanter

Eleven kan bestemme 
afstande med beregning 

Eleven har viden om 
metoder til afstands
bestemmelse 
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Færdigheds og vidensmål – Statistik og sandsynlighed
Klassetrin Kompetencemål Faser Færdigheds og vidensmål

Efter 3.  
klassetrin

Eleven kan udføre enkle statistiske 
undersøgelser og udtrykke intuitive 
chancestørrelser

Statistik Sandsynlighed

1 Eleven kan anvende tabeller og enkle  
diagrammer til at præsentere resultater  
af optællinger

Eleven har viden om tabeller og enkle  
diagrammer

Eleven kan udtrykke intuitive chance
størrelser i hverdagssituationer og  
enkle spil 

Eleven har viden om chancebegrebet 

2 Eleven kan gennemføre statistiske  
undersøgelser med enkle data 

Eleven har viden om enkle metoder til at 
indsamle, ordne og beskrive enkle data

3 Eleven kan gennemføre statistiske  
undersøgelser med forskellige typer data

Eleven har viden om enkle metoder til at 
indsamle, ordne, beskrive og tolke forskelli
ge typer data, herunder med regneark 

Eleven kan udtrykke chancestørrelse ud  
fra eksperimenter

Eleven har viden om chanceeksperimenter

Efter 6.  
klassetrin

Eleven kan udføre egne statistiske 
undersøgelser og bestemme  
statistiske sandsynligheder

Statistik Sandsynlighed

1 Eleven kan anvende og tolke grafiske  
fremstillinger af data

Eleven har viden om grafisk fremstilling  
af data

Eleven kan undersøge tilfældighed og  
chancestørrelser gennem eksperimenter 

Eleven har viden om metoder til at  
undersøge tilfældighed og chance gennem 
eksperimenter

2 Eleven kan gennemføre og præsentere  
egne statistiske undersøgelser 

Eleven har viden om metoder til at behand
le og præsentere data, herunder med digita
le værktøjer 

Eleven kan undersøge chancestørrelser  
ved simulering af chanceeksperimenter

Eleven har viden om metoder til simulering 
af chanceeksperimenter med digitale  
værktøjer

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

Eleven har viden om hyppighed, frekvens og 
enkle statistiske deskriptorer

Eleven kan beskrive sandsynlighed ved brug 
af frekvens 

Eleven har viden om sammenhængen  
mellem frekvenser og sandsynlighed

Efter 9.  
klassetrin

Eleven kan vurdere statistiske  
undersøgelser og anvende  
sandsynlighed

Statistik Sandsynlighed

1 Eleven kan vælge relevante deskriptorer  
og diagrammer til analyse af datasæt 

Eleven har viden om statistiske deskriptorer, 
diagrammer og digitale værktøjer, der kan 
behandle store datamængder

Eleven kan anvende udfaldsrum og  
tællemåder til at forbinde enkle sand
synligheder med tal 

Eleven har viden om udfaldsrum  
og tællemåder 

2 Eleven kan undersøge sammenhænge  
i omverdenen med datasæt 

Eleven har viden om metoder til undersøgel
se af sammenhænge mellem datasæt, her
under med digitale værktøjer

Eleven kan beregne sammensatte  
sandsynligheder 

Eleven har viden om sandsynligheds
modeller og sandsynlighedsberegninger 

3 Eleven kan kritisk vurdere statistiske  
undersøgelser og præsentationer af data

Eleven har viden om stikprøveundersøgelser 
og virkemidler i præsentation af data 

Eleven kan anvende sandsynlighedsregning Eleven har viden om statistisk og teoretisk 
sandsynlighed
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Færdigheds og vidensmål – Teknologiforståelse
Klasse
trin

Kompetence
mål Færdigheds og vidensmål

Digital design og designprocesser Modellering Programmering Data, algoritmer og strukturering Brugsstudier og redesign Computersystemer

1.3. Eleven kan 
handle hen
sigtsmæssigt 
med digitale 
teknologier  
i afgrænsede  
situationer fra 
deres hverdag

Eleven kan  
deltage i at ram
mesætte pro
blemstillinger  
fra konkrete  
situationer og 
ideudvikle på 
løsninger hen 
imod konkrete 
produkter

Eleven har viden 
om kompleks 
problemløsning

Eleven kan be
skrive den virke
lighed, en model 
repræsenterer

Eleven har viden 
om modeller af 
virkeligheden 
som eksempelvis 
tegninger og  
diagrammer

Eleven kan følge 
og tilrette simple 
programmer

Eleven har viden 
om grund
læggende  
konstruktioner  
i programme
ringssprog base
ret på ikoner

Eleven kan lave 
undersøgelser af 
brug af digitale 
artefakter i sin 
hverdag og  
konkludere på 
undersøgelserne

Eleven har viden 
om brug af digi
tale artefakter  
i hverdagen

4.6. Eleven kan 
handle med 
overblik med 
digitale tekno
logier i arbejdet 
med konkrete 
problemstillin
ger fra lokal
samfundet

Eleven kan  
identificere et 
problemfelt og 
rammesætte  
en designproces 
med henblik på 
design af digitale 
artefakter til 
gavn for individ 
og fællesskab

Eleven har viden 
om kompleks 
problemløsning, 
rammesætning 
og designproces
ser for individ  
og fællesskab

Eleven kan  
anvende digitale 
modeller i faglige 
sammenhænge 
og justere dem 
til nye behov

Eleven har viden 
om, hvordan  
forskellige  
modeller kan  
beskrive samme 
virkelighed

Eleven kan  
modificere,  
konstruere  
og fejlrette  
programmer

Eleven har viden 
om konstruktion, 
fejlfinding og 
fejlretning af 
programmer

Eleven kan iden
tificere situatio
ner i hverdagen, 
der kan oversæt
tes til data og 
beskrive enkle 
situationer  
og procedurer 
fra hverdagen 
som algoritmer, 
rækkefølger og 
forgreninger

Eleven har viden 
om data som  
repræsentation 
for information  
i simple eksem
pler fra hver
dagen som  
eksempelvis  
farve, lyd og 
temperatur

Eleven kan  
observere og 
identificere bru
geres oplevelser 
og brugsmøn
stre for digitale 
artefakter i kon
krete situationer 
med henblik på 
redesign

Eleven har viden 
om brugsmøn
stre for digitale 
artefakter

7.9. Eleven kan 
handle med 
dømmekraft 
med digitale 
teknologier i 
arbejdet med 
åbne problem
stillinger fra 
omverdenen. 

Eleven kan  
designe digitale 
artefakter gen
nem en iterativ 
designproces til 
gavn for individ, 
fællesskab og 
samfund

Eleven har viden 
om kompleks 
problemløsning 
og iterative  
designprocesser

Eleven kan  
konstruere og 
handle på digita
le modeller af 
virkeligheden og 
vurdere model
lens rækkevidde

Eleven har viden 
om, hvordan  
modeller af  
virkeligheden 
kan bruges til  
at beskrive og 
behandle denne

Eleven kan  
modificere  
og konstruere  
programmer til 
løsning af en  
given opgave

Eleven har viden 
om metoder til 
trinvis udvikling 
af programmer

Eleven kan  
genkende og  
anvende møn
stre i strukture
ring af data og 
algoritmer med 
udgangspunkt  
i konkrete  
problemstillinger

Eleven har viden 
om mønstre i 
strukturering af 
data og algorit
mer

Eleven kan  
planlægge og 
gennemføre  
undersøgelser  
af brugeres  
perspektiver på 
og anvendelse  
af digitale arte
fakter

Eleven har viden 
om brugeres 
perspektiver 
på og anvendel
se af digitale  
artefakter

Eleven kan vur
dere forskellige 
computersyste
mers muligheder 
og begrænsnin
ger

Eleven har viden 
hvordan tal
systemer,  
krypterings
meknismer  
og netværks
protokoller har 
indvirkning  
på computere  
og netværks 
grundlæggende 
opbygning og 
virkemåde
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Denne side er helt bevidst uden indhold.




	Matematik
	Fagformål
	Kompetencemål
	Opmærksomhedspunkter
	Færdigheds og vidensmål – efter 3. klassetrin
	Færdigheds og vidensmål – efter 6. klassetrin
	Færdigheds og vidensmål – efter 9. klassetrin
	Færdigheds og vidensmål – Matematiske kompetencer
	Færdigheds og vidensmål – Tal og algebra
	Færdigheds og vidensmål – Geometri og måling
	Færdigheds og vidensmål – Statistik og sandsynlighed
	Færdigheds og vidensmål – Teknologiforståelse




