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ÅRSPLAN 18/19	
	
Lærer: LH Fag:  Matematik i 10. klasse	

Uge Emne Mål Materialer 

Uge 33-37 
 
Intro 15/8-16/8 
Fælles Aktivitets-
dag 23/8 
Uge 36: Iværksæt-
teri 
 

WordMat 
 
Tal og algebra  
 

Eleven kan anvende basisfunktioner i WordMat. 
 
Eleven kan genopfriske og udbygge viden om emnet ”tal 
og algebra”. 
 
Eleven kan gennem opgaveløsninger tilegne sig de nød-
vendige rutiner og færdigheder. 
 
Eleven kan kende regnearternes hierarki samt begrunde 
og anvende regneregler. 
 

Matematikbankens ”WordMat-
kompendium” 
 
Matematikbankens formelsam-
ling 
 
Regnearternes hierarki  
 
Reduktion og regneregler 
 
Kvadratsætninger 
 
Ligninger 
 
FP10 - Tal og algebra 

Uge 38: Emneuge 
Uge 39: Prag 
 
Uge 40- 41 
 

 
 
 
Geometri og GeoGebra 
 
 

 
 
 
Eleven kan bruge GeoGebra til at konstruere og måle i. 
 
Eleven kan bruge Wordmat til at kommunikere i og regne 
med. 

 
 
 
Matematikbankens ”GeoGebra-
kompendium”  
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Eleven kan omsætte skitse til en konstruktion/tegning af 
virkeligheden. 
 
Eleven kan ræsonnere ift. figurer ud fra viden om figurens 
egenskaber herunder vinkler. 
 
Eleven kan beregne areal/rumfang/massefylde ud fra 
formler. 
 
Eleven kan finde ubekendte variabel. Bl.a. ved brug af lig-
ningsløsning i WordMat 
 
Eleven kan finde det manglede element i en tegning/skitse 
via ræsonnement. 
 
Eleven kan forholde sig til resultater og vurdere om det gi-
ver mening (ræsonnement). 

Matematikbankens ”Geometri-
kompendium” 
 
FP10 - Geometri 
FP10 - helt prøvesæt 
 

Uge 42: Efterårs-
ferie  
 
Uge 43-44 
 
IBO 31/10 
 
Uge 45: Termins-
prøver 
 

 
 
 
Geometri og GeoGebra 
- fortsat 
 
Opstilling og problem-
regning 

 
 
 
Se ovenstående mål. 
 
Eleven kan anvende WordMat til opstilling af problemreg-
ning. 

 
 
 
Matematikbankens ”GeoGebra-
kompendium”  
 
Matematikbankens ”Geometri-
kompendium” 
 
FP10  
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Uge 46-48 
 
IBO 21/11 
IBO22/11 
 

Statistik/sandsynlig-
hedsregning 
 

Eleven kan anvende statistiske begreber til beskrivelse, 
analyse og fortolkning af data.  
 
Eleven kan gennemføre enkle statistiske undersøgelser.  
 
Eleven kan forbinde sandsynlighed med tal vha. statistik, 
enkle kombinatoriske overvejelser og simple modeller.  
 
Eleven har styr på forskellen mellem statistisk og kombi-
natorisk sandsynlighed.  

Statistik, enkle observationssæt 
 
Matematikbankens ”Sandsynlig-
hed- og kombinatorikkompen-
dium” 
 

Uge 49: IBO 
Fagdag 10/12-
12/12 i uge 50 

  
 
 

Uge 51 Statistik/sandsynlig-
hedsregning - forsat 

Se ovenstående mål.  Matematikbankens ”Sandsynlig-
hed- og kombinatorikkompen-
dium” 
 
FP10 - sandsynlighed 

Uge 52-1: Julefe-
rie 

   

Uge 2-4 
 
Østrig 23/1-31/1 
 

Trigonometri Eleven kan vurdere fordele og ulemper i forhold til anven-
delse af skitser. 
 

Matematikbankens ”P.E.T” kom-
pendium 
 
FP10 
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Eleven har forståelse for hvad det vil sige at 2 trekanter er 
ligedannede kontra, at de er kongruente. 
 
Eleven kan beregne ukendte sider i en retvinklet trekant 
vha. Pythagoras. 
 
Eleven har viden om trigonometri. 
 
Eleven kan beregne ukendte sider og vinkler i en retvinklet 
trekant vha. trigonometri. 
 
Eleven kan beregne ukendte sider i en vilkårlig trekant 
vha. ligedannede trekanter. 

Uge 6 Funktioner Eleven kan arbejde med og anvende funktioner i forskel-
lige repræsentationer.  
 
Eleven kan forstå og anvende formler og matematiske ud-
tryk, hvori der indgår variable.  
 
Eleven kan lave opgaver, hvor der vises, at koordinatsyste-
met forstås, og ligningerne kan sættes ind. 

Redigeret udgave af ”Første-
gradskompendium” fra Matema-
tikbanken 
 
Redigeret udgave af ”Andre 
funktioner” - kompendium fra 
Matematikbanken 
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Uge 7: Vinterferie 
 

  
 
           
                                                            
          

Uge 8-10 Funktioner - fortsat  Se ovenstående mål.  Redigeret udgave af ”Andre 
funktioner ”- kompendium fra 
Matematikbanken 
 
FP10 - 2. gradsfunktionen 

Uge 11-14 
 
Fagdag 26/3 
 

Handel og økonomi 
 
 

Eleven kan opstille et budget.  
 
Eleven har en forståelse for vækst og rentes-rentebegre-
bet.  
 
Eleven kan lave en dynamisk opsparingsmodel i regneark.  
 
Eleven kan målsøge i et dynamisk regneark.  
 
Eleven kan navigere i et regneark og få det 
til at fungere efter hensigten samt benytte CAS-værktøj. 

Budgetopgave fra Ungdomsby-
ens låne- og sparebank          
 
FP10 - dec. 2017 
                                           

Uge 15: Emneuge 
Uge 16: Påskeferie 

   

Uge 17-18 
 

Forberedelse af skriftlig 
prøve 

 
Forskellige problemregningssæt 
fra de tidligere år.  
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Skriftlige prøver 
2/5 

Uge 19: Skriftlige 
prøver 

Skriftlig prøve 
  

Uge 20-22 
 
Fagdag 16/5 
St. Bededag 17/5 
Kristi Himmelfart  
 

Forberedelse af mundt-
lig prøve 

 
Forskellige mundtlige oplæg fra 
de tidligere år.  

Uge 23-26 
 

Forberedelse af mundt-
lig prøve 

 
Forskellige mundtlige oplæg fra 
de tidligere år. 

 


