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Årsplan 2018/19 
Fag Matematik FP10 Gymnastikefterskolen Stevns 

Lærer JO Årgang 2018/19 

 

Det er altoverskyggende formålet 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. 

 

Faglige emner Uddybning Undervisning form IT Fælles Mål  
Statistik Udgangspunkt i klassens egne data. Brug 

af deskriptorer og diagrammer til at 
beskrive og analysere både indsamlede 
og givne datasæt..  

Deduktiv gennemgang af deskriptorer og 

efte følgende induktiv arbejde med 

statistik ud fra elevernes egne hypoteser 

og artikler fra Danmarks Statistik 

Regneark 
Geogebra 

“Eleven kan kritisk vurdere mediers 
anvendelse af statistik”  

“Eleven har viden om statistiks muligheder 
og begrænsninger som beskrivelsesmiddel 
og beslutningsgrundlag” 

Sandsynligheds- 
regning 

Forløb om sandsynlighedberegning og 
stikprøveudtagning med undersøgelser 
og eksperimenter som relatere sig til 
sandsynligheder i spil og sport. 

Øvelser med konkrete materialer som 

analyseres. Eleverne får udleveret et 

opgavesæt med opgaver i 

sandsynlighedsberegning. 

 “Eleven kan vurdere anvendelser af 
sandsynlighed i omverdenen” 

“ Eleven har viden om anvendelse af 
sandsynlighed i omverdenen” 

Geometriske 
egenskaber og 
sammenhænge 

Kort forløb om bevisførsel med 
udgangspunkt i geometri 

Undersøgende og eksperimenterende 
undervisning med tegne- og klippebeviser 
 
Temadag med udgangspunkt i Geogebra 

Geogebra “Eleven kan skelne mellem matematiske 
beviser og andre matematiske former for 
ræsonnementer”  

“Eleven har viden karakteristika ved 
matematisk bevisførelse” 
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Faglige emner Uddybning Undervisning form IT Fælles Mål  
Regnestrategier, 
formler og 
algebraiske udtryk 

Formulering af egne regnestrategier og 
generalisering af regneregler ved hjælp 
af algebra. Sammenhæng mellem 
algebra og geometri. Fokus på træning 
af regnestrategier. 

Deduktiv undervisning med lukkede 
problemstillinger. Gruppearbejde med 
fokus på problembehandling, modellering 
og kommunikation. 

Geogebra 
CAS 
Skrive- 
program 
 
Regneark 

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

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

Ligninger og 
lineære funktioner  

Arbejde med strategier til ligningsløsning 
herunder grafiske løsninger og to 
ligninger med to ubekendte. Finde 
skæringspunkt og hældning på en lineær 
funktion og opstille en funktionsforskrift. 
 
. 

Eleverne afprøver og fremlægger 
løsningsforslag til løsning af ligninger og 
arbejder med at formulere funktioner som 
model af virkeligheden. 
 
 

Geogebra 
 
Mobil/tablet 

“Eleven kan vælge metode til løsning af 
ligninger, uligheder og enkle 
ligningssystemer” 

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

Funktioner 2. grad Beregning af toppunkt og 
skæringspunkter for et 
andengradspolynomium  

Læreroplæg efterfulgt af praktiske øvelser 
hvor der laves regressionsanalyse ud 
billeder af parabler og udføres 
beregninger. 

Geogebra  
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Faglige emner Uddybning Undervisning form IT Fælles Mål  
Eksponential- 
funktioner 

Bestemmelse af forskrift. Logaritmer og 
løsning af eksponentielle ligninger. 
Eksempler med økonomisk og biologisk 
vækst. 

Øvelser med tegning af 
eksponentialfunktioner og beregninger af 
renters rente. 

Geogebra “Eleven kan anvende enkle 
eksponentialfunktioner, herunder med 
digitale værktøjer”  
 
“Eleven har viden om enkle 
eksponentialfunktioner” 

Trigonomitri Definition af Sin, Cos og Tan ud fra 
enhedscirklen.  

Øvelser i beregning af vinkler og afstande. 
 
Matematikdag om trigonometri 

CAS-progr
am 

“Eleven kan undersøge anvendelser af 
geometriske sammenhænge og måling i 
omverdenen” 

Geometrisk tegning Kort forløb om forskellige typer af 
tegninger. 

Gennemgang af forskellige tegneteknikker 
og deres formål. Efterfølgende afprøvning 
ved udførsel af et frit tegneprodukt. 

 “Eleven kan vurdere skitser og præcise 
tegninger” 
 
“ Eleven har viden om skitsers og præcise 
tegningers anvendelser i omverdenen” 
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Faglige emner Uddybning Undervisning form IT Fælles Mål  
Privatøkonomi Problemorienteret forløb hvor eleven 

selv er med til formulere 
problemstillingen og sætte rammerne for 
den matematiske undersøgelse, som 
omhandler valg af karriere, bolig og 
familiestruktur ud fra egne 
fremtidsdrømme. 

Matematikprojekt hvor indhold fra hele 
året kan benyttes og afprøves. 

 “Eleven kan afgrænse og præcisere 
matematiske problemer” 
 
“Eleven har viden om faglige 
sammenhænge indenfor matematiske 
fagområder” 
 
 
“Eleven kan vurdere egne og andres 
modelleringsprocesser”  
 
“Eleven har viden om hele 
modelleringsprocesser” 
 
 
 
 
 

Opsamling og 
evaluering 

Der afleveres enkelte opgaver i løbet af 
året herunder eksempler på FP 10 
prøver.  
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