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Elevforudsætninger 

 
Klassen består af 25 elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. 
klasse. Fagligt er der stor spredning på holdet; nogle kan med rimelig 
sikkerhed deltage i matematiske samtaler med et stort forbrug af 
matematiske begreber, andre har et mindre begrebskendskab og er mere 
usikre i matematiske samtaler. 
Samme spredning gælder indenfor det skriftlige og kundskaber i 
WordMat, GeoGebra og Excel. 
 

 
Fagets rolle 

 
Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og 
opnå færdigheder og viden, så de kan begå sig hensigtsmæssigt i 
matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, 
fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. 
 
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 matematik rummer redskaber til 
problemløsning, argumentation og kommunikation. 
 
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 
indflydelse i et demokratisk fællesskab. 
 

 
Undervisnings- 
aktiviteter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eleverne skal arbejde med mundtlige og skriftlige opgaver, hvor de skal 
lære at argumentere og løse matematiske problemstillinger.  
De skal arbejde med matematik fra hverdagen og stilles udfordrende 
opgaver svarende til deres niveau. 
 
Der vil blive arbejdet individuelt, makker- og gruppevis samt med CL-
strukturer og aktive opgaver. 
 
Der vil blive arbejdet med matematikbankens kompendier, arbejdet 
praktisk med matematik, vist videoer og produceret egne videoer. 
 
Eleverne skal løbende lave mundtlige fremvisninger og aflevere skriftlige 
opgaver i WordMat, hvor Geogebra og Excel benyttes efter behov. 
Herunder skal der udarbejdes skriftlige prøvesæt (FS10) og arbejdes med 
mundtlige prøveoplæg. 
 
 



 
Undervisnings- 
aktiviteter 
fortsat… 

 
Der vil blive arbejdet med følgende emner og temaer: 

• Basismatematik - herunder tal, algebra, ligninger og 
regnestrategier m.m. 

• Førstegradsfunktioner. 

• Andre funktioner: Andengradsfunktioner (parabler), omvendt 
proportionalitet (hyperbler) og eksponentielle funktioner - 
herunder vækst m.m. 

• Vækst og økonomi - herunder lån og renter m.m. 

• Statistik og Excel. 

• Geometri. 

• Trigonometri. 

• Kombinatorik og sandsynlighed. 

• Temaer: Der vil også blive arbejdet matematisk med temaer som 
eks. alkohol, mtb og solceller. 

 

 
Kompetenceområder 
og læringsmål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Basismatematik 

• Eleven kan anvende udtryk med variable,  

• Eleven har viden om notationsformer, opstilling og omskrivning af udtryk 
med variable. 

• Eleven kan anvende decimaltal, brøk og procent. 

• Eleven har viden om procentbegrebet. 

• Eleven har viden om sammenhængen mellem decimaltal, brøk og 
procent  

• Eleven har viden om regningsarternes hierarki.  

• Eleven kan sammenligne algebraiske udtryk. 

• Forståelse for hvilken betydning lighedstegnet har i ligninger.  

• Kunne løse simple algebraiske ligninger i hånden. 

• Kunne opstille, løse og konkludere på simple ligninger ud fra en tekst.  

 
Førstegradsfunktioner 

• Du skal kunne anvende lineære funktioner til at beskrive sammenhænge 
og forandringer.  

• Du skal kunne finde/beregne skæringspunkt mellem to funktioner.  

• Du skal blive i stand til at finde en forskrift ud fra to punkter  

• Have en forståelse for sammenhængen mellem f(x) og x ”x- og y-
begrebet”.  

• Kunne tegne og forstå en stykvis funktion.  

• Forstå ligefrem proportional-begrebet. 

• Kunne anvende GeoGebra i arbejdet med funktioner, tegning, aflæsning, 
løsning af to ligninger med to ubekendte, tendenslinjer.  

 
Andengradsfunktioner og omvendt proportionalitet 

• Forståelse af forskrift, graf, sildeben, tekst, betydning af a, b og c. 
Beregne diskriminant, toppunkt og nulpunkter.  

• Analysere parablen.  

• Forståelse af forskrift. Kende til værdierne for a og x. Analysere og 
forståelse af omvendt proportionalitet. 

 
 



 
Kompetenceområder 
og læringsmål 
fortsat… 

Statistik 
• Konstruere og analysere hyppighedstabel.  

• Kunne anvende og forstå de statistiske deskriptorer der passer til 
observationstypen, hyppighed, summeret hyppighed, frekvens, 
summeret frekvens, gennemsnit, frekvens, median, typetal, kvartilsæt, 
variationsbredde, største- og mindsteværdi, interval, intervalmidtpunkt. 

• Have forståelse for åbne og lukkede intervaller. 

• Konstruere og analysere sumkurve, kvartilsæt og boksplot. 

• Have forståelse for andre diagramtyper. 
 

Økonomi og vækst samt Excel 
• Forstå opbygningen af et dynamisk regneark.  

• Kunne opstille et budget. 

• Have en forståelse for vækst og rentebegrebet.  

• Kunne lave en dynamisk opsparingsmodel i regneark.  

• Kunne finde de ukendte værdier hvis man kender tre ud af fire i 
vækstformlen Kn = K · (1+r)n  

• Have forståelse for at lave og bruge en grafisk model af en 
vækstfunktion. 

• Kunne lave en dynamisk gældsafvikling i regneark.  

• Forståelse for ulempen ved kviklån.  

• Forståelse for afdrag, rente og ydelse. 
 

Geometri og trigonometri 
• Kunne omsætte en skitse til en tegning i GeoGebra. 

• Have forståelse for hvad det vil sige at to trekanter er ligedannede 
kontra at de er kongruente  

• Kunne beregne ukendte sider i en retvinklet trekant vha. Pythagoras  

• Kunne beregne ukendte sider og vinkler i en retvinklet trekant vha. 
trigonometri. 

• Kunne beregne ukendte sider i en vilkårlig trekant vha. ligedannede 
trekanter  

• Kunne beregne højden af en høj genstand man ikke umiddelbart kan 
måle vha. viden om ligedannede trekanter. 

• Kunne beregne højden af en høj genstand man ikke umiddelbart kan 
måle vha. Pythagoras læresætning og trigonometri. 

• Forstå at målinger i virkeligheden ikke altid giver helt præcise svar. 
 

Kombinatorik og sandsynlighed 
• Forstå begreber som: Jævn, ujævn sandsynlighed, ordnet, uordnet, med 

og uden tilbagelægning.  

• Beregne kombinationer vha. tælletræ, matrix og formlerne. 

 

 
Evaluering 

 
Der vil løbende være evaluering af eleverne i undervisningen.  
Der vil blive evalueret på mundtlige fremvisninger og generel mundtlig 
deltagelse i undervisningen. 
Eleven vil blive evalueret på skriftlige afleveringer og terminsprøver samt 
vurdering af aktivitet i undervisningen. 
Der vil ligeledes blive evalueret til skole-hjem-samtaler. 
 

 


