
 
Årsplan matematik 10B og 10E (MJ) - 2022/23  
 
Elevforudsætninger:  
Klassen består af elever fra forskellige skoler med forskellige erfaringer med matematikundervisning. Der er 
stor spredning blandt eleverne både mht. matematisk niveau (metoder, forståelser, sikkerhed i begreber, 
mulighed for at indgå i matematisk samtale mv.) og forudsætninger for læring (motivation, tryghed, 
indstilling til matematik, vilje til indsats, mod til at fejle og/eller udfordre sig selv mv.). 
 

Klassekultur og læringskultur: 

Der arbejdes målrettet med at skabe en klassekultur, hvor det er velanset at være deltagende i 

undervisningen, og hvor der er respekt og opbakning, så alle føler sig trygge til nok til at kunne ville gøre en 

indsats og tør at fejle og udfordre sig selv (for at lære). Målet er, gennem en sådan klassekultur, at mange 

elever herigennem vil kunne overkomme deres barrierer i forhold til matematik - og derved kan gøre det 

der skal til for at lære så meget matematik som muligt gennem året. Dette suppleres med individuelle 

samtaler ved behov. Der er desuden stort fokus på, hvordan jeg (læreren) taler med eleverne og giver 

feedback - med fokus på læring (proces), ikke præstation (produkt). 

Nogle elever har højt matematisk niveau, og her vil der være fokus på at udfordre disse elever, selvom de 

er over ”gennemsnittet” i klassen, for at bevare og understøtte deres motivation for læring. 

Arbejdsform og undervisningsindhold: 

Eleverne arbejder primært i makkerpar, som skifter flere gange i løbet af året. Formålet er, at eleverne kan 

støtte og hjælpe hinanden, at eleverne lærer af at give og modtage hjælp (kommunikation i/om 

matematik), samt efterhånden at finde frem til velfungerende par- og grupper til den mundtlige eksamen. 

Undervisningen veksler mellem læreroplæg, opgaveregning (i makkerpar eller 4-grupper) og 

elevfremlæggelser/-gennemgange. Der arbejdes også med f.eks. ”Grublere” som er en måde at arbejde 

med matematik på en anderledes og sjov måde, hvor der trænes strategier til problemløsning. Desuden vil 

der, når muligt, være lege og anderledes aktiviteter (med eller uden fysisk bevægelse) - altid med 

læringsmål og med direkte forbindelse til det stof der arbejdes med, eller som repetition. 

I starten af undervisningsåret vil undervisningen primært indeholde træning og indlæring af færdigheder og 

metoder. Senere på året vil der i højere grad blive arbejdet med ”projekter”, hvor eleverne skal anvende 

deres færdigheder og metoder på virkelighedsnære projekter, samt træne mundtlig kommunikation, både 

under processen og med det færdige projekt (fremlæggelse) - som direkte træning mod den mundtlige 

eksamen. 

Evaluering:  

Eleverne skal i løbet af året aflevere et antal skriftlige opgaver, og har desuden 2 terminsprøver før 

eksamen. Disse bruges til direkte evaluering af elevernes skriftlige niveau. Løbende i undervisningen 

evalueres elevernes mundtlige niveau, både i samtaler i plenum og individuelt, samt ved fremlæggelser mv. 

Desuden evalueres klassekultur, arbejdsform, undervisningsform mv. løbende mundtligt og skriftligt i 

klassen. 



Overordnet undervisningsplan (emner og læringsmål) 

Periode Område Emner Læringsmål 

Aug+Sep Klassekultur og læringskultur 
 
 
Tal og algebra 

Mit matematiksyn 
Hvad fremmer/hæmmer… 
Fejl (er godt) og fejltyper 
 
Talrækker 
Grublere om tal 
Regnearternes hierarki 
Brøker 
Division 
Tid (omregning), hastighed, valuta, massefylde 
 
Bogstavregning - reduktion, herunder parenteser 
Ligninger (manuelt og med CAS-værktøj) 
Omskrivning af formler 
 
 
 
 

Etablering af positivt klasserum og læringskultur 
Udgangspunkt i ”mindsetbaseret undervisning” 
 
 
At ”tænke” tal 
Sikkerhed i regnearternes hierarki 
Forståelse for brøker 
Forståelse for og sikkerhed i anvendelsen af division 
Sikkerhed i beregninger med tid, hastighed, valuta 
og massefylde. 
 
Forståelse for anvendelsen af bogstaver i matematik 
- konstanter (a,b,l,h osv.), ubekendte (x i ligninger), 
variable (x i funktioner).  
Kendskab til reduktion/kunne simpel reduktion. 
Forståelse for løsning af ligninger, sikkerhed i 
manuel løsning af simple ligninger og anvendelse af 
CAS til løsning af alle ligninger (evt. reduktion). 
Kunne omskrive formler 

Okt Procent basis 
 
 
 
Økonomi 
 
 
 
 
 
Skriftlig fremstilling 

Alle typer af procentberegninger i første potens 
 
 
 
Excel - basis og dynamisk 
Budget 
Rente og vækstformel 
 
Opsparing og annuitetslån 
 
Begreber i skriftlige opgaver 
Den gode besvarelse 

Forståelse for procent og sammenhæng med brøker, 
decimaltal 
Sikkerhed i procentberegninger med decimaltal 
 
Sikkerhed i anvendelse af Excel som ”lommeregner” 
og som dynamisk regneark. 
Forståelse for ”gentagen” procent og sikkerhed i 
anvendelse af vækstformel 
Sikkerhed i anvendelse af dynamisk regneark 
 
Forstå begreberne - hvad forventes. 
Hvordan besvarer jeg en opgave bedst muligt? 

Nov+Dec 1. Terminsprøve 
 

Sidehoved og hjælpemidler 
 

 
 



Enheder 
 
 
 
 
 
 
 
Funktioner 
 

Omregninger - tid, længde, vægt. 
 
 
 
Enhedsregning 
Potensregler 
Brøkregningsregler 
 
Funktioner - sammenhænge, variable, 
konstanter, graf, forskrift 
Lineære funktioner 
Proportional funktion 
Omvendt proportional funktion 
Andengradsfunktioner 
 
 

Sikker anvendelse af omregningstabeller/-metoder. 
Forståelse af multiplikation/division med 10, 100.. 
(herunder forståelse af 10-talssystemet). 
 
Anvende enheder i beregninger - for at kende 
resultatets enhed eller finde metode til beregning. 
Sikkerhed i potenser. 
 
Forståelse for funktioner og dets elementer 
 
Sikkerhed om forskrift, graf, betydning af a og b 
Sikkerhed om forskrift, graf, betydning af a og b 
Sikkerhed om forskrift, graf, betydning af a 
Sikkerhed om forskrift, graf, betydning af a,b,c, samt 
grafisk eller CAS-baseret analyse af toppunkt og 
nulpunkter og deres betydning 

Jan+Feb Vækst 
 
 
2 ligninger med 2 ubekendte 
 
Geometri 

Repetition af vækstformel - procent i høj potens 
Eksponential funktion 
 
Grafisk løsning af 2 ligninger med 2 ubekendte. 
Skæringspunkt mellem 2 funktioner 
 
Omkreds, areal og rumfang af kendte figurer 
Areal og rumfang af sammensatte figurer 
Skitse vs. tegning 
Retvinklede trekanter - herunder pythagoras 
Vinkler og vinkelsummer 
Ligedannethed og målestoksforhold 
Trigonometri 
Anvendelse af pythagoras og trigonometri 

Forstå sammenhæng mellem formel og funktion 
(graf) 
 
Kunne anvende funktioner/grafer til at analysere og 
besvare spørgsmål i matematik. 
 
Forståelse for omkreds, areal, rumfang. 
Sikkerhed i formler og anvendelse af GeoGebra til 
visning og analyse af geometri 
Sikkerhed i analyse af retvinklede trekanter 
Forståelse for vinkler og diverse polygoner 
Forståelse for ligedannethed og målestoksforhold 
Sikkerhed i anvendelse af trigonometri 
Beregne ikke-målbare højder og afstande 

Marts 2. Terminsprøve 
Statistik 
 
 
 

 
Hyppighed, frekvens, deskriptorer 
Grupperede og ikke-grupperede observationer 
Diagrammer - herunder boksplots 
 

 
Forståelse for begreber og regnemetoder 
Forståelse for ligheder og forskelle 
Sikkerhed i valg, fremstilling og analyse af statistiske 
diagrammer 



 
Sandsynlighed 

 
Simpel sandsynlighed 
Kombinatorik 
 
 
 
Kompleks sandsynlighed 

 
Forståelse for sammenhæng med brøker og procent 
Forståelse af begreber: Jævn/ujævn, 
ordnet/uordnet, med/ uden tilbagelægning.  
Beregne kombinationer vha. tælletræ, matrix og 
formler. 
Kendskab til anvendelse af simpel sandsynlighed og 
kombinatorik til at beregne komplekse 
sandsynligheder. 

April Projektarbejde Emner TBD 
Repetition (anvende kendte værktøjer/metoder) 
Træning af mundtlig kommunikation (proces og 
produkt) frem mod mundtlig eksamen 

Anvendelse af metoder på virkelige problemer 
Gode strategier til at planlægge, analysere, og 
konkludere på komplekse problemer. 
God mundtlig kommunikation om proces og produkt 

Maj Skr. Eksamen 
Projektarbejder 
Mundlig prøveoplæg 

Skriftlig eksamen 
Fortsat fra April 
Eksempler på mundtlige prøveoplæg 

 
Gode strategier til at planlægge, analysere, og 
konkludere på komplekse problemer. 
God mundtlig kommunikation om proces og produkt 

 

 


