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Uge Tema Indhold Materialer Mål 

33-35 Tema Identitet 

 

Statistik  

Opstart - 

zebraopgaven + 

forventninger 

 

Hvordan afleverer 

man på computer 

 

Statistik 

Hvem er vi?  

zebraopgaven 

Forventninger 

 

Excel/wordmath  

Eleven kan kritisk vurdere 

mediers anvendelse af 

statistik. 

  

Eleven har viden om statistiks 

muligheder og begrænsninger 

som beskrivelsesmiddel og 

beslutningsgrundlag. 

  

Eleven kan vurdere 

anvendelser af statistik og 

sandsynlighed   

35-40 Sandsynlighed 

 

 

Sandsynlighed 

  

§  Sandsynlighed 

§  Kombinatorik 

§  Både/og Enten/eller 

§  Med/uden 

tilbagelægning 

§  Formler 

Excel/wordmath 

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.  

38 Tema Rejsen  

   

41 Rejse Rejse Rejse Rejse 

42 Ferie Ferie Ferie Ferie 

43-45 Alt om 

Trekanter  

Trigonometri 

 AAreal 

*PPythagoras sætning 

*LLigedannethed 

*EEnsvinklede 

*TTrigonometri 

*SSinus, Cosinus & 

Tangens 

*  

Geogebra 

Egne materialer 

Eleven har viden om 

geometriske figurers 

anvendelse i om verdenen   

46 OSO/ Brobyg  OSO/ Brobyg OSO/ Brobyg OSO/ Brobyg 

47-48 Repetition Repetition Repetition Repetition 

49-51 Terminsprøver 

og juleprojekt 

Terminsprøver og 

juleprojekt 

Terminsprøver 

og juleprojekt 

Terminsprøver og juleprojekt 
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52-1 Ferie Ferie Ferie Ferie 

       

       

        

 

2. Semester 

Uge Tema Indhold Materialer Mål 

2-5 

(-4 

ski) 

Økonomi -Vækst 

 

  

·    Formler 

·    Eksponentiel 

vækst 

·    Rente 

·    Lån/opsparing  

Egne materialer Eleven kan anvende enkle 

eksponential funktioner, 

herunder med digitale 

værktøjer 

  

Eleven har viden om enkle 

eksponentialfunktioner   

6-7 Husprojekt 

  

Geometri 

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   

8 Ferie Ferie Ferie Ferie 

9-12 1.gradsfunktioner 

 

 

 

 

 

  

Når sammenhængen 

er lineær  

 

 *Funktion forskrift 

* Beregning af 

skæringspunkt 

*(algebra) 

* Stykvis lineær 

*Omvendt 

proportionalitet  

Geogebra 

Excel/wordmath 

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 
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Eleven har viden om 

sammenhængen mellem 

udtryk med variable og 

andre repræsentationer 

  

Eleven kan anvende ikke 

kendte formler og 

algebraiske udtryk  

13-18 2.gradsfunktioner  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/wordmath 

Egne materialer 

Se under 1. gradsfunktioner  

19 prøver prøver prøver prøver 

20-21 Repetition Repetition Repetition Repetition 

22 rejse rejse rejse rejse 

23-26 Prøver Prøver Prøver Prøver 
 

Sommerferie Sommerferie Sommerferie Sommerferie 

 

 

 

 

 

 

 


