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Fagligt fokus Uddybning IT Færdigheds- vidensmål efter 

10. Klasse. 

Opstart 

 

 

 

 Hvem er vi 

 Sådan arbejder vi 

 Grupper/mundtlighed 

 Udfyld ”forve t i ger til ate atik”  
 Hvordan afleverer man på computer 

Google drev 

 

Eleven har viden om karakteristika ved 

skriftlig og visuel matematisk kommu-

nikation  
 

Tal og Algebra   Generelle regneregler 

 Ligninger og uligheder 

 Potenser og rødder 

 Formler og algebraiske udtryk 

Excel 

 

 

Eleven kan anvende reelle tal og 

algebraiske udtryk i matematiske 

undersøgelser 

1.gradsfunk-

tioner 

 

Når sammenhængen er lineær   

 

 Funktionforskrift 

 Beregning af skæringspunkt 

 (algebra) 

 Beregning af forskrift ud fra 2 

punkter 

 Stykvis lineær 

 Omvendt proportionalitet 

Geogebra 

Excel 

 

Eleven kan afgrænse og præcisere 

matematiske problemer  

 

Eleven har viden om hele modellerings 

processer  

 

Eleven kan opstille og omskrive udtryk med 

variable, herunder med digitale værktøjer  

 

Eleven har viden om sammenhængen 

mellem udtryk med variable og andre 

repræsentationer  

 

Eleven kan anvende ikke kendte formler og 

algebraiske udtryk  

 

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 Se under 1. gradsfunktioner 

Statistik 

 

Statistik 

 

 Hypighedstabel 

 Indsamling af data 

 Observationer, ikke grupperede og 

grupperede 

 Boksplot 

Excel 

Geogebra 

Eleven kan vurdere anvendelser af statistik 

og sandsynlighed 

 

Eleven kan kritisk vurdere mediers 

anvendelse af statistik.  
 

Eleven har viden om statistiks muligheder 

og begrænsninger som beskrivelsesmiddel 

og beslutnings-grundlag.  
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Sandsynlighed Sandsynlighed  

 

 Sandsynlighed 

 Kombinatorik 

 Både/og Enten/eller 

 Med/uden tilbagelægning 

 Formler 

Excel 

 

 

 

 

 

Eleven kan vurdere anvendelser af sand-

synlighed i omverdenen.  

 

Eleven har viden om anvendelse af sand 

synlighed i omverdenen.  

 

Geogebra 

 

 

 

Brug af it-værktøj 

 

 

Geogebra 

 

 

 

 

 

Eleven kan vælge og vurdere digitale 

hjælpemidler til samme matematiske 

situation  

 

Eleven har viden om muligheder og 

begrænsninger ved forskellige digitale 

hjælpe midler  

Alt om Trekanter 

 

 

Trigonometri 

 

 Areal 

 Pythagoras sætning 

 Ligedannethed 

 Ensvinklede 

 Trigonometri 

 Sinus, Cosinus & Tangens 

 

Geogebra 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven har viden om geometriske figurers 

anvendelse i om verdenen  

 

Økonomi -Vækst 

  

 

Økonomi 

 

 Formler 

 Eksponentiel vækst 

 Rente 

 Lån/opsparing 

 

 

Excel 

Geogebra 

 

Eleven kan anvende enkle eks ponential 

funktioner, herunder med digitale 

værktøjer  
 

Eleven har viden om enkle eksponential 

funktioner  
 

Geometri  

 

 Geometriske figurer og beregninger 

 Målestoksforhold og skitser 

 Areal, rumfang og overflade 

 Vægt og massefylde 

 Perspektivtegning 

 Evt. husprojekt 

 

 

 

Geogebra 

(Google SketchUp) 

 

Eleven kan undersøge 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  
 

Eleve  har vide  o  a ve delser af 
åli ger i o verde e , heru der ed 

digitale værktøjer  
 

Repetition 

 

Fagområder fordeles 

Produkt til fælles repetition. 

Mundtlig prøve forberedes. 

Excel 

Powerpoint 

Geogebra 

Prezi 
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