
  

     

 

1.Semester 
klasse:10.D  Underviser: Christina Caspersen 
 
Undervisningen opbygges således, at eleverne igennem deres daglige arbejde med matematikken udforsker og tilegner sig forskellige matematiske 
kompetencer. 
Dette sker via de opgaver eleverne stilles overfor og arbejdsmåden vil være undersøgende og emnerelateret. 
 
Eleverne skal lære at kunne danne begreber indenfor matematik og finde metoder og 
oplysninger, til at løse de stillede opgaver. De skal lære at have ansvarlighed over for det at lære matematik. De skal lære at se hvad de kan bruge 
matematik til i hverdagen. 
 
Der bliver taget udgangspunkt i opgave løsning, og teoretisk gennemgang. 
Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og 
anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. 
De skal kunne analysere og argumentere indenfor de forskellige emner og problemstillinger. 
 
Målet er, at den enkelte elev kan blive gjort klar til prøven og få indhentet de mangler de evt. har.       

Uge Tema Indhold Materialer Mål 

33-38 Alt om Trekanter 
 

Trigonometri 
 Areal  
 Pythagoras sætning 
 *Ligedannethed 
 *Ensvinklede 
 *Trigonometri 
 *Sinus, Cosinus & Tangens 

Geogebra 
Egne materialer 
 

Eleven har viden om geometriske figurers anvendelse i 
om verdenen  
 



  

     

 

38-40 1.gradsfunk- 
tioner 
 
 

Når sammenhængen er lineær  
 
 Funktionforskrift 
 Beregning af skæringspunkt 
 (algebra) 
 Stykvis lineær 
 Omvendt proportionalitet 
 

Geogebra 
Excel 
Egne materialer 
 

Eleven kan afgrænse og præcisere matematiske 
problemer 
Eleven har viden om hele modellerings processer 
Eleven kan opstille og omskrive ud tryk med variable, 
herunder med digitale værktøjer 
Eleven har viden om sammenhængen mellem udtryk 
med variable og andre repræsentationer 
Eleven kan anvende ikke kendte formler og algebraiske 
udtryk  

41 Alternativ uge    

42 FerieEfterårsferie ieEfterårsferieFerie FerieieEfterårsferi
e 

ieEfterårsferieFerie 

43-45 2.gradsfunk- 
tioner 
 

Når sammenhængen er af 2. Grad 
 

 Indtegning af funktion ud fra 
punkter 

 Konstanternes  
 betydning 
 Spejlingsakse 
 Beregning af 
 toppunkt og nulpunkter. 
 Inddragelse af Geogebra 

Geogebra 
Excel 
Egne materialer 

Se under 1. gradsfunktioner 

 

46 OSO/ Brobyg 
 

   

47-48 2.gradsfunk- 
tioner 

  



  

     

 

49 Terminsprøver   

50 Alternativ uge    

51-52 
 

man-tirs juleafslutning 
Juleferie 

 

Juleferie 

Ferie 
Ferie Juleferie 

 

Juleferie 

Ferie 

          
       
 

2. Semester 

10.D                                                             

Uge Tema Indhold Materialer Mål 

1-2 Husprojekt 
 
 

Gemetri 
Målestoksforhold 
Økonomi (rente,skat m.m.) 
(Gruppearbejde) 
 

Egne materialer Eleven kan under søge anvendelser 
og egenskaber ved geometriske figurer i 
omverdenen 
Eleven kan vurdere skitser og præcise tegninger 
Eleven har viden om skitsers 
og præcise tegningers anvendelser i omverdenen 
Eleven har viden om anvendelser af målinger i 
omverdenen, herunder med digitale værktøjer . 

3-7 
(-4 ski) 

Økonomi -Vækst 
 

 

·    Formler 
·    Eksponentiel vækst 
·    Rente 
·    Lån/opsparing 
 

Excel 
Egne materialer 

Eleven kan anvende enkle eks ponential funktioner, 
herunder med digitale værktøjer 
Eleven har viden om enkle eksponen tial funktioner  



  

     

 

4 Ski    

8-9 Økonomi -Vækst 
 

 

·    Formler 
·    Eksponentiel vækst 
·    Rente 
·    Lån/opsparing 
 

 Eleven kan anvende enkle eks ponential funktioner, 
herunder med digitale værktøjer 
Eleven har viden om enkle eksponen tial funktioner  

10-12 Statistik 
 

Statistik 
Hvem er vi ? 
 

Excel 
Egne materialer 
 

Eleven kan kritisk vurdere mediers anvendelse af 
statistik. 
Eleven har viden om statistiks muligheder og 
begrænsninger som beskrivelsesmiddel og beslut-
nings-grundlag. 
Eleven kan vurdere anvendelser af statistik og 
sandsynlighed  

 

13-15 Sandsynlighed 
 

Sandsynlighed 
 Sandsynlighed 
 Kombinatorik 
 Både/og Enten/eller 
 Med/uden tilbagelægning 
 Formler 

Excel 
Egne materialer 
 

Eleven kan vurdere anvendelser af sandsynlighed i 
omverdenen. 
Eleven har viden om anvendelse af sand synlighed i 
omverdenen. 
Eleven kan vurdere anvendelser af statistik og 
sandsynlighed. 
 

16 Opsamling     

17 Opsamling  
 

   

18 Prøver    

19 Prøver    

20 Øve mundtlig prøve    



  

     

 

21 Øve mundtlig prøve    

22 Øve mundtlig prøve    

22-26 Mundt prøver Mundt prøver Mundt prøver Mundt prøver 

 

Eleverne vil løbende blive evalueret mundtligt i lektionerne. Desuden vil også blive givet tilbagemeldinger på opgaverne disse laves udelukkende på 
computer. Der vil være fokus på, at eleverne får strategier til at hjælpe sig selv, herunder også at benytte begrebsbogen. 
 
Eleverne skal gennem gruppearbejdet motiveres til at tage ansvar og forberede dem til en mulig mundtlig prøve. 
Der lægges vægt på at udvikle og bruge et fagligt sprog, så eleverne opnår et naturligt og sikkert matematisk sprog. 
For at give eleverne medindflydelse, evalueres der løbende på undervisningen i klassen. 
 
Ret til ændringer forbeholdes. 

 


