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Årsplan	Matematik	17/18	

CH/JW	

	Der	tages	udgangspunkt	i	forenklede	fælles	mål	fra	UVM	for	matematik	på	7-9.	Klasse	.			

Eleverne arbejder med grundbogen Matematrix 9. 
I undervisningen inddrages digitale undervisningsredskaber såsom Geogebra, Wordmath, 
Matematikfessor, emat excel o.lign. 
Eleverne skal været udstyret med en computer, lommeregner (ikke mobiltelefon), vinkelmåler, 
passer, lineal samt diverse skriveredskaber. 
Evaluering af undervisningen foregår gennem arbejde med prøveoplæg i matematik med og 
uden hjælpemidler og ved mundtlige samtaler med eleverne (*).  
Der kan forekomme ændringer i årsplanen. 

	

	

Klasse:																					9.ab																													Fag:									Matematik																																													År:	2016	

Periode	
Hvornå
r	på	
året,	og	
hvor	
lang	
tid?	

Fælles	Mål		
Hvilke	kompetencemål	
og	områder	sigtes	der	
mod?	

Læringsmål	
Hvad	er	de	overordnet	læringsmål	for	klassen?	

Tiltag	
Hvad	skal	eleverne	
lave?	

Vurdering	
Hvilke	
vurderingsværktøjer	
skal	anvendes,	og	
hvordan	kan	
progression	måles?	

Der	
arbej-
des	
med	
dette	
hele	
året	

Matematisk	modellering	
	
Kunne	vurdere	
matematiske	modeller	
	
Have	viden	om	kriterier	
til	vurdering	af	
matematiske	modeller	
	
Kunne	komminikere	
mundtlig	og	skriftligt	om	
matematik	på	forskellige	
niveauer	af	faglig	
præcision	
	
Have	viden	om	afsender	
og	modtager	forhold	i	
faglig	kommunikation	
	
Kunne	udføre	
problemløsningsprocess
er	
	
Have	viden	om	
problemløsningsprocess
er	

	

Matematrix,	
prøveopgaver	fra	
matematik	med	
hjælpemidler,	
mundtlige	
prøveoplæg	osv.	

*	
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Rumfang	og	dimensioner	
Kunne	bestemme	mål	i	
figurer	ved	hjælp	af	
formler	og	digitale	
værktøjer	
	
Have	viden	om	formler	
og	digitale	værktøjer,	
der	kan	anvendes	ved	
bestemmelse	af	
omkreds,	areal	og	
rumfang	af	figurer	

• forstå og anvende 
rumfangsformlerne. 

• finde rumfanget af en vilkårlig 
rumlig form ved 
modelberegning eller anden  
metode 

• beregne og sammenligne 
forhold i forskellige 
dimensioner 

• bruge IT-værktøj til beregning 
og tegning af rumlige former 

• bruge formlerne til matematisk 
modellering 

• lave omsætninger i længde, 
flade og rum 

• lave udfoldninger og beregning 
af overfladeareal 

• forstå og anvende begrebet 
massefylde 

 

Matematrix,	
undersøgelser	i	
GeoGebra,	
undersøge	og	
konstruere	
rummelige	figurer	

*	

	 Statistik	
	
Kritisk	kunne	vurdere	
statistiske	undersøgelser	
og	præsentationer	af	
data.	
Have	viden	om	
stikprøveundersøgelser	
og	virkemidler	i	
præsentation	af	data.	
	

 
Repetition af enkeltobservationer 

• Vide hvornår man bruger 
enkeltobservationer 

• Anvende og forstå 
deskriptorerne i forbindelse 
med enkeltobservationer 
(hyppighed, frekvens, 
summeret hyppighed, 
summeret frekvens, kvartilsæt, 
typetal, middeltal, størsteværdi, 
mindsteværdi, 
variationsbredde) 

• Fremstille og tolke 
pindediagram, cirkeldiagram, 
trappediagram, boksplot 

• Kunne sammenligne datasæt 
Grupperede observationer 

• Vide at gruppering af 
observationer er udtryk for 
matematisk modellering, hvor 
man for at få større overblik ser 
bort fra en masse tilgængelig 
information. 

• Kunne gruppere 
observationerne 

• Kunne anvende og forstå 
deskriptorerne i forbindelse 
med grupperede observationer 
(Intervaller, hyppighed, 
frekvens, summeret hyppighed, 
summeret frekvens, 
typeinterval, størsteværdi, 
mindsteværdi, 

Matematrix,	
Geogebra,	Wordmats	
statistik,	
Geogebra.dk,	
Restudy	

*	
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variationsbredde, middeltal, 
kvartilsæt 

• Fremstille og tolke 
histogrammer og sumkurver 

Have viden om usikkerhed i 
stikprøveundersøgelser, 
Kunne bruge digitale værktøjer til at 
beskrive et observationssæt. 

 
 

	 Grafer	
	
Kunne	anvede	udtryk	
med	variable,	herunder	
med	digitale	værktøjer	
	
Have	viden	om	
notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	
af	udtryk	med	variable,	
herunder	med	digitale	
værktøjer	
	
Kunne	anvende	lineære	
og	ikke-lineære	
funktioner	til	at	beskrive	
sammenhænge	og	
forandringer	
	
Have	viden	om	
repræsentationer	for	
lineære	og	ikke.lineære	
funktioner	
	
Kunne	opstille	enkle	
ligningssystemer	
	
Have	viden	om	grafisk	
ligningsløsning	af	enkle	
ligningssystemer	
	
Kunne	undersøge	
sammenhænge	mellem	
kurver	og	ligninger	
	
Have	viden	om	metoder	
til	at	undersøge	
sammenhænge	mellem	
kurver	og	ligninger.	
Herunder	med	digitale	
værktøjer	
	
Kunne	anvende	reelle	tal	
	
Have	viden	om	
irrationelle	tal	
	
	

 
• Kunne beskrive sammenhænge 

mellem to talstørrelser ved 
hjælp af funktioner. Heri indgår 
overvejelser over brugen af 
afhængige og uafhængige 
variable. 
 

• Kunne anvende alsidige 
repræsentationer, herunder 
tabeller, grafer, 
funktionsforskrifter og 
hverdagssproglige 
repræsentationer. Kunne vælge 
definitionsmængde og 
værdimængde. 
 
 

• Kunne anvende digitale 
værktøjer i fremstillingen af de 
forskellige repræsentationer og 
fokusere på oversættelse og 
sammenligning mellem dem. 
 

• Kunne bruge funktioner til at 
lave undersøgelser (f.eks. 
formler, sammenligning af 
funktioner osv.) 
 
 

• Kunne arbejde med, analysere 
og forstå lineære funktioner, 
herunder ligefrem proportionale 
sammenhænge og stykkevis 
lineære funktioner.   
 

• Kunne arbejde med, analysere 
og forstå ikke-lineære 
funktioner, herunder omvendt 
proportionale sammenhænge, 
andengradsfunktioner og enkle 
eksponentialfunktioner. 
 

Matematrix,	
Geogebra,.dk,	excel,	
Wordmat,	Restudy	

*	
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• Kunne arbejde med grafisk 

løsning af ligningssystemer. 
 

• Kunne løse en ulighed grafisk. 
 

• Kunne bruge IT-værktøjer i 
arbejdet med funktioner (Excel 
og GeoGebra). 
 
 

• I arbejdet indgår de forskellige 
funktioners anvendelse i 
beskrivelse af sammenhænge i 
omverdenen og funktionernes 
matematiske egenskaber bl.a. 
med brug af digitale værktøjer.  
 

	 Sandsynlighedsretning	
og	kombinatorik	
	
	
Kunne	anvende	
sandsynlighedsreg-	
ning	
	
Have	viden	om	statistisk	
og	teoretisk	
sandsynlighed	
	
	
	

Ø Kende, forstå og bruge 
begreberne: 
• Chance 
• Risiko 
• Eksperiment 
• Udfald 
• Tilfældigt eksperiment 
• Hændelse 
• Gunstigt udfald 
• Frekvensen af et udfald 
• Sandsynligheden for et 

udfald 
 

Ø Kende additionsprincippet 
(enten-eller). 

Ø Kende multiplikationsprincippet 
(både-og). 

Ø Kunne tegne og løse opgaver 
vha. et tælletræ. 

Ø Kende og forstå ordene ordnet, 
uordnet, med tilbagelægning og 
uden tilbagelægning. 

Ø Kunne tegne en kombimatrix og 
bruge den i beregning af 
sandsynligheder. 

Ø Kunne forstå og arbejde med 
kombinationer og 
permutationer. 

Ø Vide at sandsynlighedsregning 
(kombinatorisk sandsynlighed) 
er den matematiske metode til 
håndtering af tilfældige 
eksperimenter (statistisk 
sandsynlighed). 

Ø Kende sammenhængen mellem 
den statistiske frekvens af 

Matematrix,	
Matematikfessor,	
geogebra.dk,	Restudy	

*	
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udfald og sandsynligheden for 
samme udfald, samt kunne 
sammenligne dem. 

Ø Kunne regne sig frem til 
sandsynligheden for en 
bestemt hændelse, når alle 
mulige udfald har samme 
sandsynlighed (jævnt fordelt).  

Ø Kende, forstå og anvende at 
P(hændelse)=𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒈𝒖𝒏𝒔𝒕𝒊𝒈𝒆 𝒖𝒅𝒇𝒂𝒍𝒅

𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒎𝒖𝒍𝒊𝒈𝒆 𝒖𝒅𝒇𝒂𝒍𝒅
 

Ø Kunne udføre og arbejde med 
eksperimenter, der involverer to 
eller flere deleksperimenter. 

Ø Kende ”De store tals lov”. 
Ø Kunne simulere terningkast og 

andre eksperimenter på 
computeren. 

Ø Kunne beregne vinderchancer 
for forskellige spil (bl.a. tips og 
lotto). 

Ø Kunne anvende statistik og 
teoretisk sandsynlighed i 
forbindelse med vurdering af 
chancestørrelser i gevinstspil 
og risikovurderinger af 
personlig og samfundsmæssig 
karakter. 

Ø Selv kunne lave spil, der er 
retfærdige. 

 
 

	 Vækst	
	
Kunne	udføre	
beregninger	vedrørende	
prcentuel	vækst.	
Herunder	rentevækst	
	
Have	viden	om	
procentuel	vækst	og	
metoder	til	
vækstberegning	i	
regneark.	Herunder	
viden	om	renter,	lån	og	
opsparing	
	
Kunne	udføre	
beregninger	med	
potenser	og	rødder	
	
Have	viden	om	
regneregler	for	potenser	
og	rødder	

• Kunne skelne mellem absolut 
og relativ vækst 
 

• Kunne bestemme regneforskrift 
for en lineær vækstfunktion 
 
 

• Kunne regne med lineær vækst 
i forskellige sammenhænge 
 

• Kunne arbejde med 
eksponentiel vækst i forskellige 
sammenhænge herunder at 
kunne regne med vækstformlen 
 
 

• Kunne benytte formler, f.eks. i 
forbindelse med rente 
(herunder effektiv rente) og 
rumfang 
 

• Kunne forstå og arbejde med 
vækstfunktioners anvendelse i 

Matematrix,	
Pengeuge,	excel,	
Wordmat,	Restudy	

*	
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beskrivelse af sammenhænge i 
omverdenen, f.eks. økonomi, 
teknologi og miljø 
 
 

• Kunne benytte digitalt værktøj i 
forbindelse med emnet (CAS-
værktøj, Geogebra og excel) 
 

• Kunne arbejde med 
problemstillinger vedrørende 
økonomi (lån og opsparing), 
herunder at regne med 
annuitetsformlen 
 

	 Bevisførelse	
	
Kunne	udvvikle	og	
vurdere	matematiske	
ræsonnementer,	
herunder	med	
inddragelse	af	digitale	
værktøjer	
	
Have	viden	om	enkle	
matematiske	beviser	

• Kunne skelne mellem 
hypoteser, definitioner og 
sætninger og have viden om 
disse. 

• Kunne be- eller afkræfte 
hypoteser og påstande ved 
bevis eller modbevis. 

• Kunne skelne mellem 
enkelttilfælde og generalisering 
og have viden om dette. 

• Selv kunne udvikle formler. 
• Have viden om enkle 

matematiske beviser og kunne 
udføre beviser geometrisk og 
algebraisk. 

• Eftervise og udarbejde 
forståelse for matematiske 
sætninger med IT-værktøjer. 

• Kunne bevise Pythagoras 
sætning og kunne bruge den til 
problemløsning. 

• Kende definitioner og 
sætninger i forbindelse med 
potenser og kunne bevise 
sætningerne. 

• Kende og kunne bevise 
sætninger med multiplikation af 
flerleddede størrelser: gange 
flerleddede størrelser med 
hinanden, kvadratet på en 
toleddet størrelse og to tals 
sum gange de samme to tals 
differens. 

 
 

Matematrix,	
Matematikfessor,	
Restudy	

*	

	 Geometri	
	
Kunne	forklare	
sammenhænge	mellem	

• Have viden om og kunne 
arbejde med ligedannethed og 
størrelsesforhold. 

Matematrix,	
GeoGebra.dk	

*	
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sidelængder	og	vinkler	i	
retvinklede	trekanter	
	
Have	viden	om	den	
pythagoræiske	
læresætning	og	
trigonometri	knyttet	til	
retvinklede	trekanter	
	
Kunne	fremstille	præcise	
tegninger	ud	fra	givne	
mål	
	
Have	viden	om	at	
fremstille	præcise	
tegnnger,	herunder	med	
digitale	værktøjer	
	
Kunne	bestemme	
afstande	med	beregning	
	
Have	viden	om	metoder	
til	afstandsbestemmelse	

• Have viden om og kunne 
undersøge linjer og vinkler 
knyttet til polygoner og cirkler. 
Bl.a. vha. digitalt værktøj. 

• Kunne forklare sammenhænge 
mellem sidelængder og vinkler i 
retvinklede trekanter, kende og 
kunne bruge Pythagoras og 
trigonometri i forbindelse med 
retvinklede trekanter. 

• Kunne fremstille præcise 
tegninger bl.a. med digitale 
værktøjer. 

• Kunne undersøge 
todimensionelle objekter 
(herunder regulære polygoner) 
og have viden om muligheder 
og begrænsninger i 
tegneformer til gengivelse af 
rummelighed. 

• Skulle kende og bruge 
flytninger (parallelforskydning, 
spejling og drejning). Herunder 
også med IT- værktøj. 

• Kunne analysere geometriske 
mønstre og symmetrier. 

• Kunne bestemme omkreds, 
areal og rumfang af figurer, 
samt kunne finde afstande både 
med beregning og med IT-
værktøjer. 

• Kende det gyldne snit og 
Fibonaccitallene 

	 Matematik	uden	
hjælpemidler	

• Kunne løse opgaver indenfor 
matematik i anvendelse, 
geometri, 
sandsynlighedsregning og tal 
og algebra uden brug af 
hjælpemidler 

Færdighedsprøvesæt	 *	

	 Matematik	med	
hjælpemidler	

• Kunne planlægge, gennemføre og 
vurdere 
problemløsningsprocesser. 

• Have viden om 
problemløsningsprocesser 
 

Prøvesæt	til	
matematik	med	
hjælpemidler	2012-
2016	

*	

	 Individuel	matematik	og	
opsamling	

• Vi repeterer og eleverne 
arbejder med selvstændige 
matematikopgaver 

Her arbejdes 
med alle 
kompetenceo
mråder fra 
årets start.	

*	

	


