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Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig 
hensigtsmæssigt 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 matematik 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 indflydelse i et demokratisk fællesskab. 
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Sport, kost og motion 
Faglige emner Uddybning Undervisning form IT Fælles Mål  

Geometri og måling Brug af formler til beregning af arealer 
og omkreds 
 
Pythagoras  
 
Trigonometri 

Tematiseret undervisning der 
omhandler gymnastik og kost, men 
som sagtens kan omhandle andre 
sportsgrene 

Enkelte tavle gennemgange, efterfulgt 
af undersøgende arbejde der skal 
følge op til en portfolio. 

Et klassekursus i trigonometri  

En gennemgang af geogebra 

Geogebra 
 
Cas 
 

Eleven kan afgrænse og 
præcisere matematiske 
problemer 

Eleven har viden om metoder til 
beskrivelse og analyse af 
bevægelse i omverdenen 

Eleven kan undersøge 
anvendelser og egenskaber ved 
geometriske figurer i 
omverdenen 

Eleven kan vurdere skitser og 
præcise tegninger 

Tal og algebra Udgangspunkt i beregning der knytter 
sig til geometriske figurer 
 
Procentregning 

Tematiseret undervisning og 
energiindholdet i kost samt 
energiforbrug hos dem selv 

Enkelte tavle gennemgange, efterfulgt 
af undersøgende arbejde der skal 
følge op til en portfolio. 

Cas Eleven har viden om 
karakteristika ved matematiske 
formler og algebraiske udtryk 

Eleven har viden om graden af 
præcision i forskellige typer 
beregninger med reelle tal, 
herunder beregninger med 
procent 

Statistik og 
sandsynlighed 

Statistik ved sportsresultater eller kost Læreroplæg om statistik med fokus på 
brug af begreberne 
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Astronomi og liv 
Faglige emner Uddybning Undervisning form IT Fælles Mål  

Geometri og måling Rumfang 
 
Målestok 

Tematiseret undervisning med fokus i 
at undersøge astronomiske 
fænomener og objekter, som leder 
frem til en elevudformet portfolio 

Kurser i målestok og 
rumfangsberegning 

Geogebra 
 
Cas 

Eleven kan vurdere usikkerhed i 
enkle målinger og beregninger 
af mål i omverdenen 

Eleven har viden om 
geometriske figurers anvendelse 
i omverdenen 

Eleven har viden om hele 
modelleringsprocesser 

Tal og algebra Præcision i brug af reelle tal 
 
Potenser og store tal 
 
Ligninger og funktioner 

Tematiseret undervisning med fokus i 
at undersøge vækst og liv, som leder 
frem til en elevudformet portfolio 

Kurser med udgangspunkt i potenser, 
ligninger og funktioner 

Forløb om eksponentialfunktioner 

Geogebra 
 
Regneark 
 
Cas 

Eleven kan vælge passende 
grad af præcision i anvendelsen 
af reelle tal 

Eleven kan anvende ikkekendte 
formler og algebraiske udtryk 

Eleven har viden om metoder til 
løsning af ligninger, uligheder og 
enkle ligningssystemer, 
herunder med digitale værktøjer 

Eleven kan anvende enkle 
eksponentialfunktioner, 
herunder med digitale værktøjer 
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Økonomi og bæredygtighed 
Faglige emner Uddybning Undervisning form IT Fælles Mål  

Statistik og 
sandsynlighed 

Behandling af data 
 
Genopfriskning af statistik begreber 

Projektorienteret undervisning der 
lægger op til at eleverne skal 
undersøge deres egen fremtidige 
økonomi. 

Regneark 
 
Cas 
 

Eleven kan kritisk vurdere 
mediers anvendelse af 
statistik 

Tal og algebra Renteformel  
 
Budget med fremskrivning 
 

Udarbejdning af budgetter med fokus 
på udvælgelse af relevant data i 
forhold til blandt andet banklån. 

Regneark 
 
Cas 

Eleven kan vælge passende 
grad af præcision i 
anvendelsen af reelle tal 

Eleven kan anvende 
beregninger inden for reelle 
tal med passende grader af 
præcision, herunder med 
digitale værktøjer 

Eleven kan vælge metode til 
løsning af ligninger, uligheder 
og enkle ligningssystemer 
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Innovation, produktion og teknologi 
Faglige emner Uddybning Undervisning form IT Fælles Mål  

Statistik og 
sandsynlighed 

Undersøgelser og analyser af spil 
 
 

Forløb om innovation og produktion 
med fokus på sandsynlighed og 
stikprøveudtagning ved produktion 

Arbejde med analyse af eksisterende 
spil og produktion af egne spil 

 Eleven kan vurdere 
anvendelser af 
sandsynlighed i omverdenen 

Eleven har viden om 
anvendelse af sandsynlighed 
i omverdenen 

Geometri og måling Brug af geometri til udformning af 
materialer i praksis 

Hele forløbet samles i portfolio  Eleven har viden om skitsers 
og præcise tegningers 
anvendelser i omverdenen 

Eleven kan beskrive 
placering og bevægelse i 
omverdenen 

Eleven har viden om 
anvendelser af målinger i 
omverdenen, herunder med 
digitale værktøjer 

 


