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Indhold Materialer Færdigheds- og vidensmål 

33-37 Alt om Trekanter  

Opstart - iltopgaven + forventninger 

Trigonometri 

  
*Areal 

*Pythagoras sætning 

*Ligedannethed 

*Ensvinklede 

*Trigonometri 

*Sinus, Cosinus & Tangens

Geogebra 

Trigonometrikompendie

Eleven har viden om geometriske figurers 

anvendelse i om verde- 

nen 

38-40 1.gradsfunktioner 

Når sammenhængen er lineær  

*Funktionforskrift 

* Beregning af skæringspunkt 

*(algebra) 

* Stykvis lineær 

*Omvendt proportionalitet

Geogebra 

Exel 

Egne materialer 

Herunder  

Niveaudelt kursus i brug af geogebra

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 repræsen- 

tationer 

  

Eleven kan anvende ikke kendte formler og 

algebraiske udtryk 

43-45 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 

Exel 

Egne materialer

Se under 1. gradsfunktioner

Gjøtterup & Caspersen

Årsplan 2017/18 – International & Science

Fag Matematik FP10 Gymnastikefterskolen  Stevns

Lærer International – Bente Gjøtterup

Science - Christina Caspersen

Årgang 2017/18

Formålet med matematikundervisningen er, at eleverne rustes til at møde fremtidige hverdagsproblemstil-

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

hverdagsproblemstillinger med matematiske værktøjer. Altså en klar kobling mellem hverdag og teori.
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47-48 Opsamling på 1. semesters matematik. 

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 Økonomi -Vækst 

  

Formler 

*Eksponentiel vækst 

*Rente 

*Lån/opsparing 

Hyperbler

Geogebra 

Exel 

Egne materialer

Eleven kan anvende enkle eks ponential 

funktioner, herunder med digitale værktøjer 

  

Eleven har viden om enkle eksponen tial 

funktioner  

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 repræsen- 

tationer 

  

Eleven kan anvende ikke kendte formler og 

algebraiske udtryk 

9-10  

+12
Statistik 

Statistik 

Exel 

Geogebra 

Egne materialer

Eleven kan kritisk vurdere mediers anvendelse 

af statistik. 

  

Eleven har viden om statistiks muligheder og 

begrænsninger som beskrivelsesmiddel og 

beslutnings-grundlag. 

  

Eleven kan vurdere anvendelser af statistik og 

sandsynlighed 

11 Tema - Store Personligheder tværfagligt med alle fag

13-15 Sandsynlighed 

*Kombinatorik 

*Både/og Enten/eller 

*Med/uden tilbagelægning 

*Formler

Exel 

Egne materialer

Eleven kan vurdere anvendelser af sand-

synlighed i omverdenen. 

  

Eleven har viden om anvendelse af sand 

synlighed i omverdenen. 

  

Eleven kan vurdere anvendelser af statistik og 

sandsynlighed.

16-17 Mundtlighed i matematikken Træne mundtlig prøve 

Arbejde i mundtlige grupper 

Der arbejdes frem mod den mundlige prøves 

færdigheder.

19-20 Opsamling

21 Tema Studieturen

22 Studietur New York

Indhold Materialer Færdigheds- og vidensmål 

Gjøtterup & Caspersen


