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Lærer Jimmy Allert Schultz Årgang 2017/18 

Det er altoverskyggende formål med matematikundervisningen er, at eleverne rustes til at møde fremtidige 

hverdagsproblemstillinger. Yderligere fokuseres der på, at eleverne kan beskrive, begrunde, resonere og analysere 

hverdagsproblemstillinger med matematiske værktøjer. Altså en klar kobling mellem hverdag og teori. Vi benytter 

Faktor , Malli g Be k, so  gru d og, og desude  hæftet ”Noget o  ate atikke ”, Cres. U dervis i gsfor : 
Deduktiv og induktiv.. Der arbejdes målrettet med at gøre brug af begrebsbog og formelsamling. Eleverne arbejder 

selvstændigt og i grupper med opgaverne. Der benyttes primært Excel og geogebra som it programmer. 

 Evaluering: Afleveringsopgaver, gruppearbejde med fremlæggelser, prøver og ikke mindst den daglige deltagelse i 

timerne. 

Kompetancetræning: Tankegang, problembehandling ,modellering, ræsonnement, præsentation, symbolbehandling, 

kommunikation, hjælpemiddel. 

Det forventes at eleverne har de fornødne programmer og diverse hjælpemidler. 

Et regnearksprogram: Excel 

Et matematik program: Geogebra 

En lommeregner:TI- 30 X eller XS multiview(Texas Instruments) (ikke lommeregner på mobil eller bærbar) 

Lineal, vinkelmåler, passer. 

Selv medbringer en kvadreret blok eller et hæfte. 
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Årets emner  og 

temaer 

 

 

 

 

 

 

Bogmateriale 

 

 

Undervisningsform 

 

 

IT. 

 

Slutmål efter 10. klasse og 

Matematik i anvendelse. 

 
Geometri  

Tal og algebra 

Funktioner 1. 
grad 

 Statistik 

Funktioner 2. 
grads 

 Vækst/ 
Økonomi 

Sandsynlighed. 

Kombinatorik 

Tegning i 
Geogebra 

Trigonometri 

 

Faktor 10 Begrebsbog 

Malling Beck 

Faktor 10 Arbejdsbog 

Malling Beck 

Noget om matematik, 

opslagsbog 

Andet relevant materiale 

for at differentiere 

undervisningen. 

Deduktiv og induktiv. 

Klasseundervisning og 

gruppearbejde omkring 

opgaverne. 

Kreativ og konstruktiv 

indgangsvinkel.  

Relevante spil 

Matematik i praksis ude 

og inde.  

Aktuelle og 

ungdomsrelevante oplæg 

Afleveringsopgaver 

Undervisnings-

differentiering. 

Gøre brug af begrebsbog 

og formelsamling 

 

Excel 

Geogebra 

mm. 

Regne med brøker, bl.a. i 
forbindelse med løsning af 
ligninger og algebraiske 
problemer. 

Forstå og anvende 
procentbegrebet. 

Kende regnearternes 
hierarki. 

Begrunde og anvende 
regneregler. 

Forstå og anvende formler og 
matematiske udtryk, hvori 
der indgår variable. 

Anvende funktioner til at 
beskrive sammenhænge og 
forandringer. 

Vælge metode til 
bestemmelse af løsninger til 
ligninger, ligningssystemer og 
enkle uligheder. 

Anvende matematik knyttet 
til problemstillinger, der 
vedrører natur, samfund og 
kultur. 

Arbejde med økonomiske 
forhold. 

Arbejde med og undersøge 
matematiske modeller. 

Anvende matematik som 
værktøj. 

Benytte IT til beregninger, 
simuleringer, undersøgelser 
og beskrivelser.  

Fagligt fokus Uddybning Undervisningsform IT Fælles mål 
Se evt. uv .dk, ”slut ål efter 
10.klasse og forenklede 
fælles mål. 
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Geometri Fokus på fagudtryk.  

Areal, omkreds, rumfang 

og over-flade. 

Målestoksforhold. 

Pythagoras: Beviset for  

Pythagoras sætning. 

Archimedes: Pi, cirklens 

areal, kuglens rumfang. 

 

Deduktiv og induktiv 

Klasseundervisning og 

gruppearbejde omkring 

opgaverne. 

 Kreativ og konstruktiv 

indgangsvinkel. Bl.a div. 

spil, saks og papir. 

Geometri i praksis ude og 

inde.  

Gøre brug af begrebsbog 

og formelsamling 

 

 

Excel 

Geogebra 

 

”Ke de, a ve de og beskrive 
forskellige geometriske 

figurers ege skaber”. 
”Fre stille skitser og 

tegninger. 

Undersøge, beskrive og 

vurdere sammenhænge 

elle  teg i g og odel”. 
”Ke de og a ve de 

ålestoksforhold”. 
”Udfør e kle geo etriske 
beregninger. Bl.a Pythagoras 

sæt i g”. 
 

Tal og 

Algebra 

 

 

Regnearternes hierarki,  

Afstemme ligninger. 

Regne med brøker. 

Forstå og anvende 

procentbegrebet. 

Opstille simple 

ligninger.  

Deduktiv og induktiv 

 

Eleverne arbejder 

selvstændigt og i grupper 

med opgaver. 

 

Gøre brug af begrebsbog 

og formelsamling 

 

 

 

. 

Excel 

”ke de reg i gsarter es 
hierarki samt begrunde og 

a ve de reg eregler”, 
”forstå og a ve de ke dte og 
ikke- kendte formler og 

matematiske udtryk, hvori 

der i dgår variable” 

Funktioner 

1. grads 

Den rette linjes 

forskrift. (y = ax + b).  

Beregning af a- og b-

værdi.  

2 rette linjers 

skæringspunkt. 

Opstille simple 

ligninger. F.eks. 

mobilforbrug. mm. 

 

Deduktiv og induktiv 

 

Eleverne arbejder 

selvstændigt og i grupper 

med opgaver. 

 

Gøre brug af begrebsbog 

og formelsamling 

 

Geogebra 
 
Excel 
 
 

”li jers i dbyrdes 
beligge hed”, ”bruge it til 
teg i g”, ” arbejde med 

koordinatsystemet og forstå 

sammenhængen mellem tal 

og geo etri” 

Statistik. 

 

Hyppighedstabel, 

frekvens, diagram-

typer, interval, typetal, 

median, kvartilsæt, 

sumkurve mm. 

Deduktiv og induktiv Excel 

 

 

”a ve de statistiske 
begreber til beskrivelse, 

analyse og fortolkning af 

data” 

”Tilrettelægge og udføre 
enkle statistiske 

u dersøgelser” 
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Funktioner  

2. grads 

Indtegning ud fra 

beregnede punkter.  

 

Beregning af skærings- 

og toppunkter.  

 

Beregning af a-, b- og c-

værdi. 

 

 

Deduktiv og induktiv 

 
Geogebra 
 
Excel 
 
 

”bruge it til teg i g”, ” 
arbejde med 

koordinatsystemet og forstå 

sammenhængen mellem tal 

og geo etri”, ” u dersøge, 
systematisere, ræsonnere og 

ge eralisere” 

Vækst/ 

Økonomi 

 

 

 

 

Vækst og annuitet 

(kn=k*(1±x)n).  

Husstandsøkonomi.  

Befolkningsudvikling 

Procent, kurs, 

opsparing, rente, lån 

Deduktiv og induktiv Excel 

 

Geogebra 

 

 

”forstå og a ve de ke dte og 
ikke- kendte formler og 

matematiske udtryk, hvori 

der i dgår variable”, 
”a ve de fu ktio er til at 
beskrive sammenhænge og 

forandringer, herunder 

procentuel vækst” 

Sandsynlig-

hed og 

kombinatorik 

 

 

 

Beregne 

sandsynligheder 

Prognoser. 

Odds 

Kombinatorik 

Tælletræ  

Stikprøver, med/uden 

tilbagelægning, ordnet 

og uordnet 

 

 

 

 

Deduktiv og induktiv Excel 

 

Geogebra 

 

”forbi de sa dsy lighed ed 
tal vha. statistik, enkle 

kombinatoriske overvejelser 

og si ple odeller”. 
Tilrettelægge og udføre enkle 

statistiske u dersøgelser” 

 

 

 

 

 

”a ve de statistiske 
begreber til beskrivelse, 

analyse og fortolkning af 

data” 

Trigonometri Simpel trigonometri 

Sinus  

Højdeberegning 

Deduktiv og induktiv Geogebra ”veksle elle  praktiske og 
teoretiske overvejelser ved 

løsningen af matematiske 

proble stilli ger” 

 

 

 


