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Skolens	Historie:	
Initiativet til Hedens Efterskole startede i december 2017, hvor en gruppe ildsjæle satte sig for at skabe en almen efterskole for unge med psykisk sårbarhed. Fælles 
for initiativtagerne var, at alle anså en behov for en sådan skole, bl.a. igennem erfaringer fra tidligere efter – og folkeskoler. 

Efter flere års hårdt arbejde, blev skolen en realitet og startede op med de første 32 elever i august 2020. 

Formål:	
Formålet med Hedens Efterskole er, at danne rammerne, så der er plads til at være bange, genert, skrøbelig og have behov for ekstra tryghed, omsorg og struktur. 
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Flere almene efterskoler har tilbud til psykisk sårbare elever, der kan have stor gavn af at færdes i et miljø med ressourcestærke unge, uden de store udfordringer. 
Tilbage står en elevgruppe, for hvem, det kan være demotiverende og nedbrydende for selvtilliden, hele tiden at skulle konfronteres med andres styrker og succeser, 
når man har svært ved at få øje på sine egne. Disse elever vil vi tilbyde et miljø, hvor man kan støtte hinanden, vokse i flok og spejle sig i hinandens kampe og succeser. 

Vi mener, at disse unge kan have stor gavn og glæde af et ophold på en efterskole, hvor hverdagen er tilrettelagt med hensyntagen til elevernes forskellige 
udfordringer. 
	
MÅLET er at bibringe de unge psykisk sårbare faglige og sociale kompetencer, der sætter dem i stand til at tage en ungdomsuddannelse - enten med en almen 
afgangsprøve eller i et FGU-forløb, for derefter at kunne tilknyttes arbejdsmarkedet og/eller skabe sig en meningsfuld tilværelse. 
 

Vi tilbyder et efterskoleophold i et hensyntagende miljø, med faste strukturer og en forudsigelig hverdag. Vi er ikke et behandlingstilbud, men en almen dannende 
efterskole med et særligt hensyntagende miljø og medarbejdere med indsigt i sårbare unges udfordringer. 

• Det kan være Unge med diagnoser som ADD, GUA og højtfungerende infantile autister (Aspergers) 
• Klassens dygtige pige, der lider af angst og er bange for, at hun ikke kan leve op til voksenlivets krav 
• Den stille dreng, der er blevet mobbet af kammeraterne og nu har søgt tilflugt i computerspillenes virtuelle verden 
• Den overvægtige pige, der er blevet holdt udenfor de andre pigers fællesskab og har mistet troen på, at nogen gider hendes selskab 
• Drengen, der er ramt af depression og mistet livsmod 
• Ensomme unge 

Det, der adskiller Hedens Efterskole fra andre efterskoleophold, beror på indholdet i og tilrettelæggelsen af de forskellige arrangementer. Vi starter året med at lære 
skolen, omegnen og - ikke mindst - hinanden, at kende. Vi får taget hul på hverdagen, med det faste skema, og vi knytter kontakter og relationer mellem hinanden på 
kryds og tværs. Medarbejderne danner sig en forståelse for den enkelte elevs styrker og udfordringer. 
	
Forældresamarbejde	
På Hedens Efterskole sigter vi efter det gode forældresamarbejde. Dette gør vi for bedre at kunne sikre elevens trivsel, samt bedre at kunne hjælpe eleverne til at 
opnå de mål, de har sat sig for efterskoleopholdet. For flere af eleverne er dette fx at få en afgangsprøve. 
 
Ved opstart forventningsafstemmer familielæreren med forældrene i forhold til, hvornår, vi som skole, tager fat i forældrene, samt hvad forældrene kan forvente sig 
af os. Her vil familielæreren også fortælle, hvordan og hvornår forældrene kan træffe familielæreren. 
	
Målgruppen 
Er de 13-18-årige svarende til 8.-10. klasses elever, som ønsker og/eller anbefales et ophold på en almen efterskole med forberedelse til ungdomsuddannelse og 
voksenliv, i et hensyntagende miljø. 
Eleverne samlæses efter fagligt niveau. Der undervises dels i boglige fag samt i linjefag og valgfag, hvor eleverne vælger mellem flere forskellige emner. Der suppleres 
med studierejser, udflugter, virksomhedsbesøg og projektopgaver. 
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• Sund kost og daglig motion skal give eleverne energi og øget livskvalitet 
• Sang, musik og den levende fortælling skal åbne sanserne og udvide horisonterne 
• Et engageret, kompetent og favnende personale skal give tryghed og mod på udvikling. 

Det	er	vigtigt	at	understrege,	at	Hedens	Efterskole	er	en	almen	efterskole	for	alle	i	aldersgruppen,	der	ikke	kræver	særlige	PPR-beskrivelser	eller	lignende	
for	at	blive	optaget.			

	

Vi	vil	tilbyde:	
• Små, sammenlæste hold 
• Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse 
• 9.  og 10. klasses afgangsprøve  
• Individuelle støttesamtaler efter behov 
• Nærvær og tid til fordybelse 
• En naturskøn beliggenhed 
• Sund kost  
• Praktiske gøremål som madlavning, husholdning og hygiejne 
• Fast kontaktperson og fast pædagog, der også deltager i de afklarende møder der måtte være med forældre og relevante fagpersoner 
• Uddannelsesvejledning  
• En faglig stærk personalegruppe, der har erfaring med, og kan rumme elevgruppen. 
• Linjefag indenfor:  

o E-sport 
o Sport	6	Adventure	 
o Design  
o Storytelling 

• Ekskursioner som kan bestå af: 
o Spændende steder i Danmark  
o Naturoplevelser i Norden 
o Kultur i Europa.  

Vi rejser med bus til destinationer i Danmark eller i lande omkring os. Skulle der være elever, der ikke har mod på at rejse, tilrettelægger vi undervisning 
på skolen med samme faglige indhold som ekskursionerne. 
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Det	pædagogiske	afsæt:	
Skolens værdigrundlag er grundtvig-koldsk, hvor det forpligtende fællesskab er omdrejningspunktet. Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem det 
teoretiske og praktisk-musiske og den levende fortælling, debatten i frirummet og glæden ved sang og musik. Det er i dette spændingsfelt, eleverne glemmer sig selv, 
oplever livsglæde og derved bliver bedre til at mestre eget liv, knytte og opretholde sociale relationer og netværk. 

Sådan	når	vi	målet:	
Hverdagen på skolen vil ligge i faste, genkendelige og overskuelige rammer, så eleverne kan bruge kræfterne på at lære og på at skabe relationer. Ud over 
underviserne vil der døgnet rundt være tilknyttet fast pædagogisk personale med indsigt og erfaring i målgruppen. I fællesskab vil disse faggrupper sikre en 
meningsfuld fritid med fokus på gode relationer. 

Eleverne vil indgå i praktiske gøremål, som rengøring, madlavning m.m., som led i forberedelsen til voksenlivet. Undervisningen vil omfatte budgetter, bankkonti, 
skat, mv og 

Sund kost. Alle elever deltager i idræt, hvor der også er fokus på motionens og kostens betydning for vores fysiske og psykiske velbefindende. 

 
Der vil i de relevante tilfælde, være et udstrakt samarbejde med forældre, kommuner og andre fagpersoner i forbindelse med optagelse og i løbet af opholdet, for at 
forløbet kan blive frugtbart, og for at udviklingen kan fortsætte efter endt efterskoleophold. 
 
	
Hvordan	evaluerer	vi:	
Ved opholdets start vil vi teste elevens trivsel ved samtaler og skriftlige test. Dette gentages 3-4 gange i årets løb, så både elever, forældre, kontaktpersoner og 
medarbejdere kan følge progressionen. Alle elever er tilknyttet en familielærer, som i fællesskab med eleven formulerer, redigerer og sikrer opfyldelsen af de mål, 
eleven ønsker at nå. Dette vil ske i tæt kontakt med hjemmet og eventuelle eksterne behandlere.  

 
 
 
Beskrivelse	af	undervisning	og	andet	pædagogisk	tilrettelagt	samvær	
	
	
Vi tager udgangspunkt i formålsparagraffen for efterskoler. 

Livsoplysning:	

”Er	lyset	for	de	lærte	blot?	”	(Grundtvig)	
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Vi vil gennem samvær, undervisning, debat og dialog åbne elevernes øjne for livets muligheder og udfordringer. Vi vil diskutere etik og filosofi og inddrage 
elevernes egne erfaringer og holdninger i et trygt miljø med plads til uenighed. 

Vi vil vise og fremhæve at den enkeltes kompetencer ikke kun findes i arbejdet med bøgerne, men i høj grad også håndværket, dagligdagens gøremål og i relationer 
mennesker imellem. Vi vil også arbejde med at kæde den teoretiske undervisning sammen med hverdagen og håndens arbejde. 

Folkeoplysning:	

”Det	er	folkeoplysningens	kerneopgave	at	give	mennesker	redskaber	til	at	begå	sig	i	den	tid	og	det	samfund,	de	lever	i,	så	den	enkelte	ikke	bare	bliver	en	passiv	tilskuer	til	
tilværelsen,	men	i	stand	til	aktivt	at	leve	i	et	moderne	samfund.	”	(Kulturministeriets	hjemmeside)	

Demokratisk	dannelse:	

Vi vil vise eleverne, at demokrati ikke kun er en rettighed, men også en pligt til at deltage i demokratiets overvejelser og handlinger. Ikke kun set i forhold til politik, 
men også i dagligdagen, i foreningslivet, i klasselokalet. Kort sagt, alle situationer, hvor 2 eller flere mennesker er sammen. 

Demokratiske beslutninger skal tages på et oplyst grundlag. Vi vil i gennem samlinger og fællesmøder lære eleverne at debattere sagligt og lyttende, gå på kompromis, 
og gennemføre fælles beslutninger. 

 

 

Hverdagens	program:	
	

   

 
8.00 Morgenmad Sund og varieret morgenmad giver energi til læring 

 
8.30 Morgensamling Vi synger en sang, gennemgår dagens program, taler om, 

hvad der foregår i verden omkring os lige nu. Nogle 
morgener vil byde på fortælling eller andre indslag. 
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8.40 Værelsesrengøring Værelset gennemgås og godkendes 

 
9.00-
10.30 

Undervisning Undervisning for alle elever 

 
10.30 Områderengøring 

 

Eleverne har alle et fælles ansvar i, at skolen ser ordentlig 
ud, at her er pænt og rent. Eleverne inddeles i små grupper, 
som alle har et område hver. 

 
10.45 Formiddagsforfriskning Her serveres frugt, grønt samt groft brød, så eleverne kan få 

fyldt lidt på depoterne 

 
11.00-
12.30 

Undervisning 

 

Undervisning for alle elever 

12.30 Frokost og pause 

 

Obligatorisk frokost i spisesalen. Der serveres varm mad til 
frokost hverdag. Eleverne sidder på faste pladser i deres 
familiegrupper 

 
13.20-
15.45 

Undervisning  Undervisning for alle elever 

  
16.00-
18.00 

Valgfag/afslapning socialt 
samvær 

Skolen udbyder en lang række valgfag, som eleverne kan 
bruge eftermiddagstimerne på. Har man meldt sig til et 
valgfag er det obligatorisk. For de elever, som ikke har 
valgfag, er der hygge, afslapning, pauser og socialt samvær. 
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18.30 Aftensmad Obligatorisk aftensmad. Eleverne sidder på faste pladser i 
deres familiegrupper.  

 
19.00-
21.00 

Valgfag/afslapning, socialt 
samvær 

Skolen udbyder en lang række valgfag, som eleverne kan 
bruge eftermiddagstimerne på. Har man meldt sig til et 
valgfag er det obligatorisk. For de elever, som ikke har 
valgfag, er der hygge, afslapning, pauser og socialt samvær. 
Aftenvagterne tilbyder desuden forskellige aktiviteter, som 
eleverne kan vælge at deltage i. 

 
21.00 Aftenforfriskning 

 

Her serveres forskelligt. Frugt, grønt og brød. 

22.00 På Gangene Eleverne skal være på egen gang kl. 22. Her må man gerne 
opholde sig i fællesområderne eller på hinandens værelser 

 
22.30 På eget værelse  Eleverne skal her være på eget værelse. Aftentoilette skal 

være klaret.  
 
 

                      

23.00 I seng Eleverne har brug for en god nats søvn. Derfor skal eleverne 
være i seng kl. 23.00, så de er klar til at modtage 
undervisning dagen efter. 
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Specialundervisning	

På skolen optages årligt en gruppe elever med specialundervisningsbehov. Disse ydes støtte efter vurdering af en PPR psykolog i deres hjemkommune. 

Psykologen vurderer i samarbejde med os, hvor mange timer eleven skal bevilges efter “bekendtgørelse om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler” §25. Deres 
specialundervisningsbehov dækkes som udgangspunkt i støtteklasser, hvor de modtager både individuel og personligt målrettet undervisning.  

 

Inklusion	

Hvis behovet for faglig støtte er til stede, men er under ni undervisningstimer om ugen, så bliver eleven indskrevet som inklusionselev. Her udarbejdes der en særlig 
kontrakt, der er med til at sikre elevens faglige og sociale udvikling. Med den rette støtte, mindre hold mm, giver det os mulighed for at tilrettelægge en undervisning, 
der tager udgangspunkt i den enkeltes behov. 

I løbet af skoleåret vil en specifik lærer være tilknyttet eleven og sikre at vedkommende får den rette faglige støtte og kan gennemføre skolens faglige tilbud på 
tilfredsstillende vis. Eleverne går til afsluttende prøver og forberedes hertil, så de ikke føler prøven som et uoverskueligt pres, men en spændende og velkendt 
udfordring. 

Derudover støtter vi den del af undervisningen, som foregår i det store forpligtende fællesskab, efterskoleaftener, fællesture, projektforløb mm. 

 

1:1	samtaler	og	familiegruppetid	
Hver uge afholdes der familiegruppetid og 1:1 samtaler. Familiegruppetiden er et rum, hvor vi kan være sammen i vores lille gruppen. Det er individuelt hvad 
familielærerne bruger denne tid til. Nogen tager eleverne med på hjemmebesøg, andre spiller spil og nogle gange taler vi bare. Efter familiegruppetid inviteres der 
til 1:1 samtaler. Alle elever, uanset bevilling af støttetimer får tilbudt 1:1 samtaler med sin familiegruppelærer.  
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Familiegrupper	
Alle	elever	inddeles	i	familiegrupper.	Det	er	familielærerens	opgave	at	holde	løbende	kontakt	til	hjemmet,	samt	sikrer	og	reagere	på,	hvis	eleven	ikke	trives.	
Familiegrupperne	er	en	lille	gruppe	af	6-9	elever,	som	spiser	sammen,	holder	familiegruppetid	sammen,	og	som	generelt	kommer	til	at	kende	hinanden	godt.	
Familiegruppelæreren	kan	kontaktes	ved	bekymring,	ønske	om	møde	(også	netværksmøder),	info	om	tandlægebesøg,	sygdom	osv.		

 

Fagene:	
	
Dansk	

Formål: I danskundervisningen lægges der vægt på at forberede den enkelte elevs skrive- og læsefærdigheder, samt udvide elevernes forståelse for det danske sprog. 

Indhold: Udover skriftligt arbejde og grammatik vil eleverne arbejde med litterære genrer, såsom lyrik, noveller, eventyr, sagprosa samt billedmedier såsom malerier 
og reklamer, multimodale tekster og filmgenren. Ydermere vil eleverne blive præsenteret for tekster på dansk og/eller norsk. 

Eleverne lærer at analysere og fortolke og bliver præsenteret for de forskellige perioder i dansk og nordisk kunst og litteratur. 

Endvidere arbejdes der med temaer, periodelæsning samt forfatterkendskab. 

Eleverne vil arbejde med to hovedværker årligt. Disse kan både være bøger, film mv.  

Faget er prøveforberedende og i overensstemmelse med “Fælles mål” og står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning. 

Der arbejdes hen imod alle elever afslutter skoleåret med Folkeskolens 9. klasseprøve (FP9) eller Folkeskolens 10. klasseprøve (FP10). 

Faget er obligatorisk for alle elever. 

Matematik	

Formål: Undervisning tilrettelægges således, at den enkelte elev får tilgodeset sine behov for faglig udfordring og udnytter sine forudsætninger bedst muligt. 

Indhold: 

Der undervises i de centrale kundskabs- og færdighedsområder, som bl.a. er: 

• Tal og algebra 
• Geometri 
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• Statistik og sandsynlighed 
• Økonomi 
• Matematik i anvendelse  
• Kommunikation og problemløsning 
• Hjælpemiddelkompetence 

Faget er prøveforberedende og i overensstemmelse med “Fælles mål” og står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning. 

Der arbejdes hen imod alle elever afslutter skoleåret med Folkeskolens 9. eller 10. klasseprøve (FP9 og FP10) 

Faget er obligatorisk for alle elever. 

 

Engelsk	

Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan 
udtrykke sig mundtligt og skriftligt. 

Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. 

Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. 

Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. 

Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen 
kultur. 

Indhold: Hver engelsklærer planlægger sin egen undervisningsplan i henhold til opfyldelse af målene beskrevet i “Nye fælles mål” for faget engelsk, og undervisningen 
står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning. 

Faget er prøveforberedende og i overensstemmelse med “Fælles mål” og står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning. 

Der arbejdes hen imod at alle elever afslutter skoleåret med Folkeskolens 9. klasseprøve (FP9) eller Folkeskolens 10. klasseprøve (FP10). 

Faget er obligatorisk for alle elever. 

Kulturfag/Medborgerskab:	
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Faget medborgerskab dækker over de klassiske fag: Historie, Religion/kristendom og Samfundsfag. 

Vi afdækker sammenhængen mellem lande eller et folkeslags historie og trosgrundlag og de samfund vi ser i dag.  Vi giver eleverne en mulighed for at koble fortid 
med nutid og opnå en forståelse af fremtiden. 

Hvorfor gør vi som vi gør? Og, hvorfor gør andre det anderledes? Sociologi, Etik og Filosofi. 

Vi gennemgår verdensreligionerne og deres betydning for verdenshistorien og det politiske landskab. 

Vi ser tilbage på de første mennesker og følger verdens udvikling frem til i dag. 

Vi arbejder med verden efter verdenskrigene. Den kolde krig. Konflikten i Mellemøsten. Rusland, Kina m.fl. efter jerntæppets fald. 

Vi arbejder med FN’s verdensmål og deres betydning. 

Faget er obligatorisk. 

Faget er prøveforberedende og i overensstemmelse med “Fælles mål” og står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning. 

Naturfag  

Formål: 

Formålet med undervisningen er at sikre eleverne mulighed for at opnå̊ viden om naturvidenskabernes beskrivelse af naturen samt om samspillet mellem natur, 
menneske og teknik, herunder en naturlig glæde og nysgerrighed for at arbejde med naturvidenskabelige problemstillinger. 

Formålet for Naturfag afspejler fagenes særkarakter, som en syntese af de traditionelle naturfag: fysik/kemi, biologi og geografi. 

Undervisningen vil give mulighed for at stimulere og udvikle elevernes naturlige interesse og nysgerrighed, og dermed evnen til at undres over naturfaglige 
sammenhænge i deres hverdag. 

Undervisningen tager i videst mulig omfang udgangspunkt i reelle naturfaglige problemstillinger, og vil bl.a. arbejde hen imod, at eleverne får tillid til egne muligheder 
for stillingtagen og handlen i forhold til en bæredygtig udvikling og menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt. 

Faget er obligatorisk for 8. og 9. klasse og tilbydes 10. klasse. 

Faget er prøveforberedende og i overensstemmelse med “Fælles mål” og står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning. 

Tysk:	
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Formål: 

Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt 
og skriftligt. 

Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Desuden skal den skabe rammer for oplevelse, 
indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og 
kultur til fremme af deres videre udvikling. Eleverne skal opnå en indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale 
forståelse og forståelse af egen kultur.  

Indhold:  

● Kommunikative færdigheder 

 ● Sprog og sprogbrug ● Sprogtilegnelse 

 ● Kultur- og samfundsforhold  

Undervisningen står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning. 

Faget er prøveforberedende og i overensstemmelse med “Fælles mål” og står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning. 

Der arbejdes hen imod alle elever afslutter skoleåret med Folkeskolens 9. klasseprøve (FP9) eller Folkeskolens 10. klasseprøve (FP10). Timetal 3 lektioner á 45 min. 

Faget er et valgfrit. 

 

Idræt:	

Formål: 

Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, 
der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. 

Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i 
samspil med natur, kultur og det samfund, de er en del af.  
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Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab, både i undervisningen og i deres private omgang 
med hinanden på skolen. 

Fairplay er et nøgleord og der bliver lagt vægt på at alle kan deltage, uanset niveau. 

Indhold: Eleverne vil gennem idræt udvikle faglige såvel som organisatoriske og praktiske kompetencer, som vil have mulighed for at komme i spil gennem de 
forskellige aktiviteter, spil og lege. 

Undervisningen vil omfatte forskellige former for aktiviteter, der kombinerer sport med områdets geografi, således eleverne gives naturoplevelser gennem 
aktiviteter som f.eks. orienteringsløb, cykling osv. Ydermere vil vi beskæftige os med slagboldspil, boldspil, ultimate, gamle lege og dans, som giver eleverne 
muligheder for at anvende og vurdere teknik og regler inden for bl.a. disse idrætter. 

Faget er prøveforberedende og i overensstemmelse med ”Nye fælles mål” og står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning. 

 

 

 
Linjefag:	

Eleverne kan vælge mellem 4 forskellige linjefag. Alle linjefag har mindst 2 undervisere til hver time. Dette giver mulighed for, at arbejde med forskellige emner inden 
for faget. 

Linjefagene er: 

• E-sport 
• Storytelling 
• Design 
• Sport	&	Adventure 
 

Formålet med linjefagene er at give den enkelte elev mulighed for at udvikle sine interesser og dygtiggøre sig i selskab med andre. At sætte den enkeltes interesser i 
spil i en tilrettelagt hverdag, hvor de praktiske og boglige pligter også skal passes. At give tid, rum og vejledning til fordybelse, og at åbne elevernes øjne for andres 
interesser og livets muligheder. 

Linjefaget er obligatorisk. 
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Uden	for	skema	
	
UU-vejledning:	

Skolens UU-vejleder vil sammen med eleverne og underviserne hjælpe eleverne med at træffe kvalificerede valg af ungdomsuddannelse. 

Der udfærdiges UPV´er i overensstemmelse med lovgivningen. 

Vejledningen vil bestå af både fælles oplæg og individuelle samtaler. 	

Kost:	

Sund og alsidig kost er en forudsætning for at vi mennesker er læringsparate og trives.  

Vi vil variere dagene med vegetardage, dage med fisk og fjerkræ, og af og til en dag med kød fra firbenede dyr. Vi vil lære eleverne at vise hensyn til miljøet gennem 
valget af kost og bekæmpelse af madspild. 

Vi vil servere 2 obligatoriske hovedmåltider hver dag, samt 3 mellemmåltider med frugt, grøntsager, boller, knækbrød eller lignende. 

Vi vil hver dag have en vegetarisk ret til frokost og aftensmad. 

Lokalsamfundet:	

Skolen er en del af noget større. Lokalbefolkningen interesserer sig for skolens ve og vel og skolen vil nyde godt af områdets faciliteter. Vi vil blandt andet deltage i 
lokale arrangementer, hjælpe med at holde området pænt og ryddeligt, invitere byens befolkning til arrangementer på skolen. Byde på morgensang og brunch i nogle 
af skoleweekenderne. 

 

Anderledes	uger	
Introugen	

Introugen skal give elever og lærere en mulighed for at lære hinanden samt skolens område at kende. Det er her, elever og lærere skal se hinanden an, danne nye 
relationer og give undervisere og pædagoger mulighed for at observere eleverne, således de rette kontaktgrupper, værelsespar, kontaktlærere- og pædagoger samt 
sociale udfordringer kan afdækkes inden efterskoleopholdets hverdag begynder.  
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Ugen vil byde på prøver i de forskellige fag, så eleverne fra start kan placeres i de korrekte klasser og dermed giver eleverne den bedst mulige start på opholdet – 
både socialt og fagligt. Der vil være lege, samarbejdsøvelser, sang og musik om bålet, madlavning, hygge, opgaver i lokalområdet etc. 

Introtur	

I løbet af den første måned tager hele skolen på introtur. Dette vil typisk være en enkelt overnatning i hytter. Denne tur planlægges fra år til år, da elevgruppens 
udfordringer og ressourcer tages højde for.  

Turens formål er, at elever og personale bliver rystet godt sammen. Indholdet af denne tur er samarbejdsøvelser, sociale aktiviteter og ryste-sammenlege. 

 
OSO	

Den obligatoriske selvvalgte opgave laves af alle elever. For 10. klasses elever er den obligatorisk, men vi har valgt, at alle elever skal prøve kræfter med den. 

OSO-opgaven er individuel skal tage afsæt i elevens fremtidsplaner. Dette for at give eleverne en forståelse for, hvad det kræver af dem, deres uddannelsesvalg, deres 
faglige- og praktiske formåen etc. 

Vi har valgt, at alle elever skal lave en OSO, da det forbereder 8. og 9. klasses eleverne på arbejdsmetoderne samt giver dem et relevant indblik i, hvad de har af ønsker 
og muligheder og modtage vejledning. Det skal udvide elevernes karrierehorisonter, og give dem en forståelse af egne muligheder.  

Fremlæggelserne vil også gælde 8. og 9. klasses eleverne, da det skal ses som en øvelse. 

Projektuge	

Her skal eleverne lærer at arbejde projektorienteret i et valgt, relevant emne og fag. Dette for at give eleverne en forståelse af det valgte emne, samt hjælpe dem til 
at lære tidsplanlægning – og mål, selvstændigt arbejde, samarbejde, at søge hjælp hos lærere og relevante udenforstående fagpersoner (det kan fx være den lokale 
landmand), modtage vejledning og videnssøgning.  

Projektugen skal afsluttes med en fremlæggelse, som skal lære eleverne at tale efter en dagsorden, at fremlægge i andres nærvær, være prøveforberedende, at 
modtage og svare på spørgsmål om emnet, samt give de lyttende elever en større forståelse af det valgte emne.  

 

 

 
Kreativ	uge	

På Hedens Efterskole vil der hvert år afholdes en kreativ uge. Denne planlægges af eleverne selv, med støtte og vejledning fra lærere og pædagoger, ligesom det er 
eleverne selv, der vælger, hvad de ønsker at fremvise. 
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Opsætningen af en kreativ uge kræver hårdt arbejde og at alle er indstillede på, at gøre det de kan. Det træner eleverne i at samarbejde, støtte og opmuntrer hinanden, 
men understøtter også evnen til formidling af tekster/sange/ manus. Dette kan overføres til brug ved. Fx prøver, fremlæggelser osv. og kan derfor ses som tværfagligt 
arbejde i dansk, engelsk, musik, projekt, drama, kunst og kultur. 

Kreativ uge giver eleverne mulighed for at afprøve og udvide grænser, samt styrke selvtillid og tro på, at de kan.  

Ydermere giver Kreativ uge, eleverne mulighed for at fremvise, afpudse og afprøve talenter, som ikke kommer til udtryk i dagligdagen.  

Familiegruppetur	

Hvert år i november tager skolen afsted igen. Denne tur tager udgangspunkt i trivsel i familiegrupperne, som vil være elevernes base. Antallet af dage, 
samt destination afhænger igen af elevernes behov. Turen vil typisk gå til fx Søhøjlandet, Hurup Feriecenter etc.  
Eleverne vil bo sammen i deres familiegrupper, og al indkøb, madlavning og rengøring vil foregå i denne lille gruppe. Undervejs vil der være et afsæt, 
som fx personlig udvikling. Her er oplæg, foredrag, øvelser og samtalen efterfølgende det faglige fokus. Hovedfokus vil dog altid ligge på trivsel og 
sammenhold i familiegrupperne. 
 
 
Udlandstur	

Udlandsturene skal ses som et supplement til undervisningen i de forskellige sprogfag, samt kulturfag.  

Vi vil planlægge turene på en måde, så eleverne får det optimale ud af den faglige – og kulturelle undervisning. Disse ture kan fx bestå af en tur til Bruxelles, hvor en 
rundvisning på EU's hovedsæde er omdrejningspunktet for resten af turen. Eller at dykke ned i 2. verdenskrigs uhyggeligheder i Berlin. 

Disse ture skal ses som alment dannende og skal hjælpe eleverne til at opnå en dybere forståelse af den kultur, historie og sprog det pågældende land består af, for 
derigennem at opnå en større forståelse af eget og andres liv og muligheder. 

Vi er opmærksomme på, at ikke alle elever vil have mod på at deltage på disse ture. Ved disse tilfælde, vil der være undervisning på Hedens Efterskole, som skal give 
eleverne samme faglige viden, som de der er taget på tur. 

 
Outrouge	

Outrougen har flere formål. Dels skal den fungere som evaluering på et afsluttet skoleår; både for undervisere og pædagoger, men også for eleverne. Både dem der 
skal fortsætte skolegang på Hedens Efterskole og dem der skal videre på ungdomsuddannelserne. Eleverne får mulighed for at italesætte deres oplevelser af skoleåret, 
og kan komme med konstruktiv kritik, til videre efterrationalisering hos personale og ledelse. 

Derudover, byder introugen på hovedrengøring af hele skolen, inkl. Værelser og hovedbygning. Dette gøres, så eleverne lærer, at man skal rydde op og gøre rent efter 
sig selv. 
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En outrouge er også en oplagt mulighed for at få afsluttet året på en rar og hyggelig måde, samt få sagt ordentligt farvel og tak til personale og elever. Ugen vil indbyde 
til samtale og aktiviteter, personale og elever imellem. 

 

Hverdagens	opgaver:	
 

Køkkentjans:		

Alle elever er på skift i køkkenet. Eleverne har 2 dage i træk sammen med en anden elev.  

I køkkenet deltager eleverne i planlægning af dagens opgaver, samt selve forberedelsen af måltiderne. Herudover står eleverne for opvask og rengøring af køkkenet 
efter kokkens vejledning. Eleverne er i køkkenet hele dagen med indlagte pauser. Eleverne lærer råvarekendskab, hjemkundskab, ansvar for fællesskabet, demokrati 
under ansvar. 

Områderengøring:	

Hver dag har vi områderengøring. Alle elever inddeles i hold og får et fast område, de skal sørge for at gøre rent. Der udnævnes en områdeansvarlig fra gruppen, som 
får til opgave at lede og fordele de forskellige opgaver, samt at gå til personalet, hvis elever er syge, hjemme eller af anden grund er fraværende. Lige gyldigt hvilke 
udfordringer du har, er to ting helt sikkert: Du kommer til at skulle have noget at spise, og du kommer til at rydde op efter dig selv. Derfor ser vi det som værende 
vigtigt, at du lærer disse ting. Vi er mange mennesker samlet, så vi skal hjælpes ad, med at holde skolen pæn. Derudover er det vigtigt, at du tager del i ansvaret for 
fællesskabet, hjælper med de daglige pligter og hjælper dine kammerater. 

Værelsesrengøring:	

Lige som områderne dagligt trænger til en kost og en våd klud, trænger værelset også til at blive holdt pænt og rent. Det er vigtigt, at du lærer, hvordan man gør 
ordentlig rent, hvilke rengøringsmidler du skal bruge til hvad, hvordan rengøringsmidlerne opbevares og håndteres.  

Linjefag	
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Sport	&	Adventure:	
 

Linjefaget ’Sport & Adventure’ vil vi udforske og afprøve forskellige sportsgrene uden- og indendørs. Vi vil bruge naturen til at styrke vores kroppe og sanser. Alt 
fra klatring, mountainbike og kajaksejlads på Karup Å til fodbold, håndbold og badminton. I løbet af året skal vi også på ture med overnatning udendørs i shelter 
eller telt og mad over bål. 

Du får mulighed for at sætte dit eget præg på faget, ved at komme med ønsker til aktiviteter du gerne vil afprøve – eller måske har du erfaring med noget, som du 
gerne vil vise dine kammerater. 

Nogle aktiviteter har du prøvet før, mens andre kan være helt nye. Vi tager dig i hånden og skubber til nogle grænser, uden at skubbe dig udover kanten. I 
slutningen af året kan du forhåbentlig stolt se tilbage på hvor sej du har været, og har gjort ting du ikke vidste du turde. 

I Sport & Adventure arbejder vi også med teambuilding, tillids- og samarbejdsøvelser. 

Formålet med linjefagene er at give dig mulighed for at fordybe dig i – og udvikle – dine interesser, i selskab med andre. Du får tid, rum og vejledning til fordybelse, 
og til at åbne øjnene for andres interesser og livets muligheder.  Alle linjefag har mindst 2 undervisere tilknyttet timerne. Det giver dig mulighed for at arbejde 
med forskellige emner inden for faget. 

Storytelling:	
Introducerende skriveundervisning. Via en række skriveøvelser og snakke kommer vi i gang med at producere tekster og arbejde med kreativitet 

Ekskursion: Fortællefestival 

Fortællingens byggesten: Personer 

Vha. korte oplæg, samtaler og skriveøvelser arbejder vi med fiktive personerskildringer. 

Fortællingens byggesten: Universet 

Vha. korte oplæg, samtaler og skriveøvelser arbejder vi med worldbuilding. 

Fortællingens byggesten: Handlingen 

Vha. korte oplæg, samtaler og skriveøvelser arbejder vi med hvordan fortællinger kan struktureres. 
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Udgivelse af antologi med tekster. 

Leg med ord: Lyrik og poetry slam 

Vha. korte oplæg, samtaler og skriveøvelser arbejder vi forskellige former for lyrik, herunder poetry slam. 

Forfatterbesøg: Saynab Farah Dahir 

Kortfilm: Fra idé til produkt 

Vha. korte oplæg, samtaler og øvelser arbejder vi med kortfilm. 

Podcasts, radiospil og mundtlighed: Fortællinger og lyd 

Vha. korte oplæg, samtaler og skriveøvelser arbejder vi forskellige former for lyrik, herunder poetry slam. 

Forfatterbesøg: Julie Midtgaard 

Faktiske fortællinger: Journalistik og andre faktagenrer 

Vha. korte oplæg, samtaler og skriveøvelser forsøger vi at omsætte noget af det vi har lært til faktagenrer. 

Esport:	
I	linjefaget	e-sport	er	der	planer	for,	at	eleverne	vil	udvikle	sig	på	følgende	områder:	

- Kommunikation	
- Samarbejde	
- Taktik	
- Hold-	og	gruppedannelse	

Dette	kommer	i	arbejdet	med	forskellige	computerspil,	som	bl.a.:	

- Counter-Strike	Global	Offensive	(CS:GO)	
- League	of	Legends	(LoL)	
- Rainbow	6:	Siege	
- Apex	Legends	
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Der	er	primært	focus	på	CS:GO,	hvor	der	er	god	mulighed	for	at	udvikle	fokuspunkter,	og	hvor	underviseren	har	mange	timers	erfaring,	og	har	gode	evner,	inden	for	spillet.	

 

Valgfag:	

Rollespil	

Rollespil er et fantasispil, hvor højst ti elever sidder omkring et bord og lever sig ind i fiktive roller i en fiktiv verden. Det kan fx være en troldmand i en magisk verden, 
en cyborg i en fremtidsverden eller en hemmelig agent i vores verden – eller en blanding af alle tre. Eleverne sidder allesammen med et stykke papir der beskriver 
den rolle de gerne vil spille og hvor klog, stærk og hurtig den person er. Det er vigtigt når de så drager ud på eventyr og skal løse vanskelige gåder, overtale drager til 
at lade være med at brænde landsbyer ned eller slås mod udspekulerede skyggemonstre. Det er kun deres fantasi der sætter grænsen for hvad der kan ske når spillet 
først er i gang. Om tingene lykkes vil tit handle om hvor opfindsomme de er og hvor gode de er til at samarbejde. For bordenden sidder spillederen som styrer 
handlingen, og spiller alle de roller som det ikke er eleverne der spiller. Spillederen fortæller eleverne hvordan det går når de forsøger at snigmyrde præsidenten, 
prøver at redde deres medspiller fra den visse død i kæberne på et søuhyre eller forsøger at overbevise befolkningen om at en af dem skal være deres nye 
ypperstepræst. Rollespil varer halvanden time én gang om ugen, og det forventes at de eventyr eleverne tager ud på sammen kommer til at tage flere spilgange at 
komme igennem. Ved at spille rollespil kan eleverne afprøve andre handlingsmønstre end dem de træder ind i til dagligt, og da de spiller en rolle behøver de ikke at 
stå til regnskab for disse handlinger og tør derfor andre ting end de tør i virkeligheden. Det kan være en del af en sund social dannelsesproces. Dernæst er rollespil 
en samarbejdsøvelse hvor eleverne kun klarer sig godt hvis det lykkes dem at være en del af det lille fællesskab der sidder omkring bordet og spiller. Endelig er 
rollespil en fantastisk mulighed for at træne sin kreativitet både hvad historiefortælling og skuespil angår. 

 

Fiskeri	
Valgfaget	fiskeklubben	er	faget,	hvor	vi	både	lærer	noget	om	fællesskab	og	sammenhold,	men	også	om	knuder,	knob,	grej	og	udstyr.	Vi	prøver	forskellige	fiskemetoder	og	
redskaber,	og	lærer	om	arter	og	leveforhold.	Vi	er	et	begynderhold,	hvor	alle	kan	være	med!	Sammen	drager	vi	ud	på	store	og	små	fiskeeventyr,	hvor	alt	kan	ske,	og	hvor	

historierne	er	mindst	lige	så	vigtige...	 
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Guitar	
Har du altid ønsket dig at kunne hive guitaren frem ved bålet og synge fællessange?  
Kan du det grundlæggende, men ønsker udvikling indenfor guitarspil og teori?  
Ønsker du sammenspil med andre for at udvide din musikalske horisont samt mærke glæden ved at spille med andre? 
Så er guitar på Hedens Efterskole noget for dig!  
Vi tilbyder guitarundervisning indenfor alle niveau og alle genre. 

	

Brætspil	
 

Brætspil er et valgfag, hvor vi en gang om ugen mødes for at hygge og være sammen omkring nogle sjove, spændende og udfordrende brætspil. Det kan f.eks. være 
Cranium, Werewolf, skak, Catan og mange flere. Valgfaget handler om at være social med sine medelever og samtidig blive udfordret på valg og strategisk 
tænkning. Alt efter, hvilket spil der spilles. Så er du til hygge og sjov med dine nye kammerater, så kom og vær med på brætspilsvalgfaget. 

 

Boldspil	
 
Pigeworkout 
 
Spansk 
 
Beauty 
 
Træ 
 
Fiskeri 
 
Badminton 
 



 24 

	

SoMe	
 

I faget SoMe arbejder vi med sociale medier på alle leder og kanter. Eleverne får først og fremmest en gennemgående viden omkring de gode og mindre gode 
aspekter af de populære platforme, og de får indsigt i, hvordan de forskellige medier bruges på forskellige måder. 

Vi arbejder med dybdegående produktion af indhold, med fokus på både præproduktion (brainstorm, idéudvikling, tilrettelæggelse), produktion (selve 
produktionen af indhold ud fra arbejdet i præproduktionen) og postproduktion (redigering, distribuering, mm.). 

Eleverne har selv rig mulighed for at forme undervisningen efter interesse, men samtidig bliver de også undervist i generelle afsender-tekst-modtager-forhold, 
samt storytelling på digitale kanaler. De lærer således at kende forskel på indhold med en professionel afsender, der skal vække interesser hos kunder, samt 
indhold, som er målrettet følgere på deres egne private profiler. Herudover får eleverne mulighed for at være administratorer på visse af skolens sociale medier, 
såsom Instagram og TikTok, og de vil blive guidet i, hvordan brugen af disse medier kan sikre positiv opmærksomhed til Hedens Efterskole. 

Vi sætter selv grænserne for faget afhængigt af elevernes interesser og passioner, og der kan arbejdes med eksempelvis billedproduktion og audiovisuelt indhold 
egnet til medier som Instagram, YouTube og TikTok, men også med lydproduktion i forbindelse med podcasts, eller hvad eleverne ellers brænder for og har lyst til 
at dykke dybere ned i. 
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Årsplaner	8.	og	9.	klasse:	
Dansk	 
	

Uge	 Forløb	 Kompetenceområde	og	mål	 Materialer	

32-36	 Novelleanalyse	 LÆSNING	
Eleven	kan	styre	og	regulere	sin	læseproces	og	diskutere	teksters	betydning	i	
deres	kontekst	

	

FORTOLKNING	

Eleven	kan	forholde	sig	til	kultur,	identitet	og	sprog	gennem	systematisk	
undersøgelse	og	diskussion	af	litteratur	og	andre	æstetiske	tekster	

	

Tove	Ditlevsen:	Dolken	

Cecil	Bødker:	Vædderen	

Kim	Fupz	Aakeson:	Raftehegn	

37-40	 Grammatik	–	Med	fokus	på	ordklasser,	
sætningsanalyse	og	kommatering	

	

FREMSTILLING	
Eleven	kan	udtrykke	sig	klart	og	varieret	i	skrift,	tale,	lyd	og	billede	i	en	form,	
der	passer	til	genre	og	situationer	

Sætninger	

41-46	 Hovedværkslæsning	

	

LÆSNING	
Eleven	kan	styre	og	regulere	sin	læseproces	og	diskutere	teksters	betydning	i	
deres	kontekst	

	

FORTOLKNING	

Eleven	kan	forholde	sig	til	kultur,	identitet	og	sprog	gennem	systematisk	
undersøgelse	og	diskussion	af	litteratur	og	andre	æstetiske	tekster	

Kim	Fupz	Aakeson:	Pragtfuldt	
pragtfuldt	
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47-50	 Analyse	af	multimodale	tekster	med	
fokus	på	tegneserier	

LÆSNING	
Eleven	kan	styre	og	regulere	sin	læseproces	og	diskutere	teksters	betydning	i	
deres	kontekst	

	

FORTOLKNING	

Eleven	kan	forholde	sig	til	kultur,	identitet	og	sprog	gennem	systematisk	
undersøgelse	og	diskussion	af	litteratur	og	andre	æstetiske	tekster	

	

Tekst:	Marjane	Satrapi:	Persepolis	

Film:	Persepolis	

1-4	 Lyrik	

	

FREMSTILLING	
Eleven	kan	udtrykke	sig	klart	og	varieret	i	skrift,	tale,	lyd	og	billede	i	en	form,	
der	passer	til	genre	og	situationer	

FORTOLKNING	

Eleven	kan	forholde	sig	til	kultur,	identitet	og	sprog	gennem	systematisk	
undersøgelse	og	diskussion	af	litteratur	og	andre	æstetiske	tekster	

	

Yahya	Hassan:	YAHYA	HASSAN,	
2013.	Digtsamling	

DR:	Interview	med	Yahya	Hassan.	
2013.	Tv-interview.	

5-8	 Dramatik	 FORTOLKNING	

Eleven	kan	forholde	sig	til	kultur,	identitet	og	sprog	gennem	systematisk	
undersøgelse	og	diskussion	af	litteratur	og	andre	æstetiske	tekster	

Forestilling	på	Aarhus	Teater	

Tove	Ditlevsen:	Barndommens	gade,	
1942.	(0,6).	Digt.	

Tove	Ditlevsen:	Blinkende	lygter,	
1947	(0,5).	Digt.	

Uddrag	af	Man	gjorde	et	barn	
fortræd	(1941),		
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9-12	 Science	fiction-forløb	med	
litteraturhistorisk	islæt	

	

LÆSNING	
Eleven	kan	styre	og	regulere	sin	læseproces	og	diskutere	teksters	betydning	i	
deres	kontekst	

	

FREMSTILLING	
Eleven	kan	udtrykke	sig	klart	og	varieret	i	skrift,	tale,	lyd	og	billede	i	en	form,	
der	passer	til	genre	og	situationer	

	

FORTOLKNING	

Eleven	kan	forholde	sig	til	kultur,	identitet	og	sprog	gennem	systematisk	
undersøgelse	og	diskussion	af	litteratur	og	andre	æstetiske	tekster	

	

Uddrag	af	Ludvig	Holberg:	Niels	
Klims	underjordiske	Rejse.	

Skabt	for	hinanden	af	Svend	Åge	
Madsen	

Roman:	Jesper	Wung-Sung:	
Kopierne	

	

13-15	 Tværfagligt:	Religion	og	dansk	

	

LÆSNING	
Eleven	kan	styre	og	regulere	sin	læseproces	og	diskutere	teksters	betydning	i	
deres	kontekst	

	

FORTOLKNING	

Eleven	kan	forholde	sig	til	kultur,	identitet	og	sprog	gennem	systematisk	
undersøgelse	og	diskussion	af	litteratur	og	andre	æstetiske	tekster	

	

Kim	Fupz:	Lignelser	

Myter	
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KOMMUNIKATION	
Eleven	kan	deltage	reflekteret	i	kommunikation	i	komplekse	formelle	og	
sociale	situationer	

	

16-18	 Tværfagligt:	Taleretorik	med	
Historie/Samfundsfag	

	

KOMMUNIKATION	
Eleven	kan	deltage	reflekteret	i	kommunikation	i	komplekse	formelle	og	
sociale	situationer	

	

FREMSTILLING	
Eleven	kan	udtrykke	sig	klart	og	varieret	i	skrift,	tale,	lyd	og	billede	i	en	form,	
der	passer	til	genre	og	situationer	

	

Sofie	Linde:	tale	ved	Zulu	Comedy	
Galla	2020	

Martin	Luther	King:	I	have	a	dream-
talen	

Hal	Koch:	"Ordet	eller	Sværdet"	
1945	

	

	

19-21	 Repetition	og	opsamling	på	året	 	 Kursus:	Synopsen	

	

Matematik	

Basis	

Matematik	8/9.	klasse	–	Årsplan		 	 	 	 									Klasse:	8/9	B	Skoleår:	21/22	
Periode	 Lektioner	 Forløb	 Mål	

Kompetencer																																																																										Stofområder	

Noter	

Uge	32-39		 Ca.	16	 GOD START Vi	starter	med	de	4	regningsarter	 	
	

Vi	tager	udgangspunkt	i	
den	enkelte	elevs	
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Fokus på 
kompetencer:	
Digitale	
værktøjer	

Det	handler	om	at	give	eleven	en	god	oplevelse	og	
mod	på	det	videre	arbejde	med	matematikken		
	
	
	
	
	
	
	
	
Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	variable,	

herunder	med	digitale	værktøjer	
• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	

opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	værktøjer	

	
Kommunikation	
• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	

skriftligt	med	og	om	matematik	med	
faglig	præcision	

• Eleven	har	viden	om	fagord	og	begreber	
samt	enkelt	matematisk	symbolsprog	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ligninger	
• Eleven	kan	opstille	og	løse	ligninger	og	

enkle	uligheder	
• Eleven	har	viden	om	ligningsløsning	med	

og	uden	digitale	værktøjer	
	
Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	

beregninger	med	variable	
• Eleven	har	viden	om	metoder	til	

omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Funktioner	
• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	

til	at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

	
Geometrisk	tegning	
• Eleven	kan	fremstille	præcise	tegninger	

ud	fra	givne	betingelser	
• Eleven	har	viden	om	metoder	til	at	

fremstillepræcise	tegninger,	herunder	
med	digitale	værktøjer	

	
Måling	
• Eleven	kan	bestemme	mål	i	figurer	ved	

hjælp	af	formler	og	digitale	værktøjer	
• Eleven	har	viden	om	formler	og	digitale	

værktøjer,	der	kan	anvendes	ved	
bestemmelse	af	omkreds,	areal	og	
rumfang	af	figurer	

forudsætninger	og	
udfordringer	og	prøver	at	
følge	denne	Årsplan,	
velvidende,	at	vi	ikke	når	i	
mål	med	alle	elever.		
	
Vi	vil	fokusere	på	
individuelle	mål	og	
realistiske	planer.	
	
Nogle	elever	stejler	ved	
arbejde	på	computeren,	så	
vi	starter	med	trykte	ark	
og	går	gradvist	i	gang	med	
digitale	hjælpemidler,	som	
Matematikfessor	og	
Gyldendal	Matematik.	
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Statistik	
• Eleven	kan	vælge	relevante	deskriptorer	

til	sammenligning	af	datasæt	
• Eleven	har	viden	om	statistiske	

deskriptorer,	diagrammer	og	digitale	
værktøjer,	der	kan	behandle	store	
datamængder	

• Eleven	kan	undersøge	sammenhænge	i	
omverdenen	med	datasæt	

• Eleven	har	vidne	om	metoder	til	
undersøgelse	af	sammenhænge	mellem	
datasæt,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
	 	 Tal og regning:	

Talmængder	

Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	

variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	
	

Tal	

• Eleven	kan	anvende	potenser	og	rødder	
• Eleven	har	viden	om	potenser	og	rødder	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	

• Eleven	kan	udføre	sammensatte	
beregninger	med	rationale	tal	

• Eleven	har	viden	om	regningsarternes	
hierarki	

• Eleven	kan	udføre	beregninger	med	
potenser	og	rødder	

• Eleven	har	viden	om	regneregler	for	
potenser	og	rødder	

	
Formler	og	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	
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	 	 Tal og regning:	
Tema:	Magiske	
kvadrater	og	
trekanter	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	variable,	

herunder	med	digitale	værktøjer	
• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	

opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	værktøjer	

	

Tal	

• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
	
Regnestrategier	
• Eleven	kan	udføre	sammensatte	

beregninger	med	rationale	tal	
• Eleven	har	viden	om	regningsarternes	

hierarki	
	
Formler	og	algebraiske	udtryk	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	

	

	 	 Geometri:	
Egenskaber ved	
trekanter	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
	
Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	hypoteser,	

definitioner,	og	sætninger	
• Eleven	har	viden	om	hypoteser,	

definitioner	og	sætninger	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	
• Eleven	har	viden	om	forskel	på	

generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	

variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Kommunikation	

Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	

• Eleven	kan	undersøge	sammenhænge	
mellem	længdeforhold,	arealforhold	og	
rumfangsforhold	

• Eleven	har	viden	om	ligedannethed	og	
størrelsesforhold	

• Eleven	kan	undersøge	egenskaber	ved	
linjer	knyttet	til	polygoner	og	cirkler,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	linjer	knyttet	til	
polygoner	og	cirkler	

• Eleven	kan	forklare	sammenhænge	
mellem	sidelængder	og	vinkler	i	
retvinklede	trekanter	

• Eleven	har	viden	om	den	pythagoræiske	
læresætning	og	trigonometri	knyttet	til	
retvinklede	trekanter	

	
Måling	

• Eleven	kan	bestemme	mål	i	figurer	ved	
hjælp	af	formler	og	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	formler	og	digitale	
værktøjer,	der	kan	anvendes	ved	
bestemmelse	af	omkreds,	areal	og	
rumfang	af	figurer	
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• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	
skriftligt	med	og	om	matematik	med	
faglig	præcision	

• Eleven	har	viden	om	fagord	og	begreber	
samt	enkelt	matematisk	symbolsprog	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	

	

	 	 Geometri:	
Geometrisk	
tegning	

Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	hypoteser,	

definitioner,	og	sætninger	
• Eleven	har	viden	om	hypoteser,	

definitioner	og	sætninger	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	
• Eleven	har	viden	om	forskel	på	

generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	
	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	

Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	
• Eleven	kan	undersøge	sammenhænge	

mellem	længdeforhold,	arealforhold	og	
rumfangsforhold	

• Eleven	har	viden	om	ligedannethed	og	
størrelsesforhold	

• Eleven	kan	undersøge	egenskaber	ved	
linjer	knyttet	til	polygoner	og	cirkler,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	linjer	knyttet	til	
polygoner	og	cirkler	

	
Geometrisk	tegning	
• Eleven	kan	fremstille	præcise	tegninger	

ud	fra	givne	betingelser	
• Eleven	har	viden	om	metoder	til	at	

fremstille	præcise	tegninger,	herunder	
med	digitale	værktøjer	

	
Måling	
• Eleven	kan	bestemme	mål	i	figurer	ved	

hjælp	af	formler	og	digitale	værktøjer	
• Eleven	har	viden	om	formler	og	digitale	

værktøjer,	der	kan	anvendes	ved	
bestemmelse	af	omkreds,	areal	og	
rumfang	af	figurer	

	

	



 34 

	 	 Måling:	
Arealberegninger	
af	trekanter	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
	
Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	hypoteser,	

definitioner,	og	sætninger	
• Eleven	har	viden	om	hypoteser,	

definitioner	og	sætninger	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	
• Eleven	har	viden	om	forskel	på	

generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	

Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	beskrive	sammenhænge	

mellem	enkle	algebraiske	udtryk	og	
geometriske	repræsentationer	

• Eleven	har	viden	om	geometriske	
repræsentationer	for	algebraiske	udtryk	

	
	
	
Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	

• Eleven	kan	undersøge	egenskaber	ved	
linjer	knyttet	til	polygoner	og	cirkler,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	linjer	knyttet	til	
polygoner	og	cirkler	

• Eleven	kan	forklare	sammenhænge	
mellem	sidelængder	og	vinkler	i	
retvinklede	trekanter	

• Eleven	har	viden	om	den	pythagoræiske	
læresætning	og	trigonometri	knyttet	til	
retvinklede	trekanter	

	
Geometrisk	tegning	

• Eleven	kan	fremstille	præcise	tegninger	
ud	fra	givne	betingelser	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	at	
fremstille	præcise	tegninger,	herunder	
med	digitale	værktøjer	

	
Måling	

• Eleven	kan	bestemme	mål	i	figurer	ved	
hjælp	af	formler	og	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	formler	og	digitale	
værktøjer,	der	kan	anvendes	ved	
bestemmelse	af	omkreds,	areal	og	
rumfang	af	figurer	

	

	

	 	 Funktioner og 
sammenhænge:	

Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	hypoteser,	

definitioner,	og	sætninger	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	
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Lineære 
funktioner	

• Eleven	har	viden	om	hypoteser,	
definitioner	og	sætninger	

• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	
og	generaliseringer	

• Eleven	har	viden	om	forskel	på	
generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

	
	
	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	

matematisk	repræsentation	
• Eleven	har	viden	om	styrker	og	

svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	

Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	

beregninger	med	variable	
• Eleven	har	viden	om	metoder	til	

omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
	
	
Funktioner	
• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	

til	at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

	

	 	 Brøker og procent:	
Regn med	brøk	
og	procent	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	kan	vurdere	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	

problemløsningsprocesser	
	
Repræsentation	og	symbolbehandling	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	
• Eleven	kan	udføre	sammensatte	

beregninger	med	rationale	tal	
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• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	

• Eleven	har	viden	om	regningsarternes	
hierarki	

	

	 	 Fokus på 
kompetencer:	
Faglig	læsning	

Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	

fra	omverdenen	i	forbindelse	med	
opstilling	af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	hypoteser,	

definitioner,	og	sætninger	
• Eleven	har	viden	om	hypoteser,	

definitioner	og	sætninger	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	
• Eleven	har	viden	om	forskel	på	

generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	

variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	

• Eleven	kan	udføre	sammensatte	
beregninger	med	rationale	tal	

• Eleven	har	viden	om	regningsarternes	
hierarki	

• Eleven	kan	udføre	beregninger	
vedrørende	procentuel	vækst,	herunder	
rentevækst	

• Eleven	har	viden	om	procentuel	vækst	
og	metoder	til	vækstberegninger	i	
regneark,	herunder	viden	om	renter,	lån	
og	opsparing	

	
Ligninger	

• Eleven	kan	opstille	og	løse	ligninger	og	
enkle	uligheder	
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• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Kommunikation	
• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	

skriftligt	med	og	om	matematik	med	
faglig	præcision	

• Eleven	har	viden	om	fagord	og	begreber	
samt	enkelt	matematisk	symbolsprog	

• Eleven	kan	kritisk	søge	matematisk	
information,	herunder	med	digitale	
medier	

• Eleven	har	viden	om	
informationssøgning	og	vurdering	af	
kilder	

	

• Eleven	har	viden	om	ligningsløsning	med	
og	uden	digitale	værktøjer	

• Eleven	kan	opstille	og	løse	enkle	
ligningssystemer	

• Eleven	har	viden	om	grafisk	løsning	af	
enkle	ligningssystemer	

	
Formler	og	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Funktioner	

• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	
til	at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

	
Geometrisk	tegning	

• Eleven	kan	fremstille	præcise	tegninger	
ud	fra	givne	betingelser	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	at	
fremstille	præcise	tegninger,	herunder	
med	digitale	værktøjer	

	
Statistik	

• Eleven	kan	vælge	relevante	deskriptorer	
og	diagrammer	til	sammenligning	af	
datasæt	

• Eleven	har	viden	om	statistiske	
deskriptorer,	diagrammer	og	digitale	
værktøjer,	der	kan	behandle	store	
datamængder	

	
	 	 Statistik og 

sandsynlighed:	
Modellering	 Statistik	 	
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Statistik	og	
grupperede	
observationer	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	hypoteser,	

definitioner,	og	sætninger	
• Eleven	har	viden	om	hypoteser,	

definitioner	og	sætninger	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	
• Eleven	har	viden	om	forskel	på	

generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	

matematisk	repræsentation	
• Eleven	har	viden	om	styrker	og	

svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	
	

• Eleven	kan	vælge	relevante	
deskriptorer	og	diagrammer	til	
sammenligning	af	datasæt	

• Eleven	har	viden	om	statistiske	
deskriptorer,	diagrammer	og	digitale	
værktøjer,	der	kan	behandle	store	
datamængder	

• Eleven	kan	undersøge	
sammenhænge	i	omverdenen	med	
datasæt	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
undersøgelse	af	sammenhænge	
mellem	datasæt,	herunder	med	
digitale	værktøjer	

• Eleven	kan	kritisk	vurdere	statistiske	
undersøgelser	og	præsentationer	af	
data	

• Eleven	har	viden	om	
stikprøveundersøgelser	og	
virkemidler	i	præsentation	af	data	

	

	 	 Algebra og 
ligninger:	
Reduktion	og	
algebra	

Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	

matematisk	repræsentation	
• Eleven	har	viden	om	styrker	og	

svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	udvikle	og	vurdere	

matematiske	ræsonnementer,	herunder	
med	inddragelse	af	digitale	værktøjer	

	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	
• Eleven	kan	udføre	sammensatte	

beregninger	med	rationale	tal	
• Eleven	har	viden	om	regningsarternes	

hierarki	
	
Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	beskrive	sammenhænge	

mellem	enkle	algebraiske	udtryk	og	
geometriske	repræsentationer	

• Eleven	har	viden	om	geometriske	
repræsentationer	for	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
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variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer		

• Eleven	kan	sammenligne	algebraiske	
udtryk	
	
	

	 	 Algebra og 
ligninger:	
Ugedagen	og	
datoen	

	

Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	

fra	omverdenen	i	forbindelse	med	
opstilling	af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

		

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	
• Eleven	kan	udføre	sammensatte	

beregninger	med	rationale	tal	
• Eleven	har	viden	om	regningsarternes	

hierarki	
	
Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	

beregninger	med	variable	
• Eleven	har	viden	om	metoder	til	

omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	kan	sammenligne	algebraiske	
udtryk	

• Eleven	har	viden	om	regler	for	regning	
med	reelle	tal	

	

	

	 	 Måling:	
Rumfang	og	
måleenheder	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	kan	vurdere	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	

problemløsningsprocesser	
	
Ræsonnement	og	tankegang	

Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	

beregninger	med	variable	
• Eleven	har	viden	om	metoder	til	

omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	
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• Eleven	kan	skelne	mellem	hypoteser,	
definitioner,	og	sætninger	

• Eleven	har	viden	om	hypoteser,	
definitioner	og	sætninger	

• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	
og	generaliseringer	

• Eleven	har	viden	om	forskel	på	
generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	

matematisk	repræsentation	
• Eleven	har	viden	om	styrker	og	

svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	

• Eleven	kan	undersøge	sammenhænge	
mellem	længdeforhold,	arealforhold	og	
rumfangsforhold	

• Eleven	har	viden	om	ligedannethed	og	
størrelsesforhold	

• Eleven	kan	undersøge	egenskaber	ved	
linjer	knyttet	til	polygoner	og	cirkler,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	linjer	knyttet	til	
polygoner	og	cirkler	

	
Geometrisk	tegning	

• Eleven	kan	undersøge	todimensionelle	
gengivelser	af	objekter	i	omverdenen	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	i	tegneformer	til	
gengivelse	af	rumlighed	

	 	 Fokus på 
kompetencerne:	
Matematisk	
modellering 

Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	

matematisk	repræsentation	
• Eleven	har	viden	om	styrker	og	

svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Kommunikation	

• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	
skriftligt	med	og	om	matematik	med	
faglig	præcision	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	

• Eleven	kan	udføre	sammensatte	
beregninger	med	rationale	tal	

• Eleven	har	viden	om	regningsarternes	
hierarki	

• Eleven	kan	udføre	beregninger	med	
potenser	og	rødder	

• Eleven	har	viden	om	regneregler	for	
potenser	og	rødder	
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• Eleven	har	viden	om	fagord	og	begreber	
samt	enkelt	matematisk	symbolsprog	

• Eleven	kan	kritisk	søge	matematisk	
information,	herunder	med	digitale	
medier	

• Eleven	har	viden	om	
informationssøgning	og	vurdering	af	
kilder	

• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	
skriftligt	om	matematik	på	forskellige	
niveauer	af	faglig	præcision	

• Eleven	har	viden	om	afsender	og	
modtager	forhold	i	faglig	
kommunikation	

	

Ræsonnement	og	tankegang	

• Eleven	kan	skelne	mellem	hypoteser,	
definitioner,	og	sætninger	

• Eleven	har	viden	om	hypoteser,	
definitioner	og	sætninger	

• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	
og	generaliseringer	

• Eleven	har	viden	om	forskel	på	
generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

• Eleven	kan	udvikle	og	vurdere	
matematiske	ræsonnementer,	herunder	
med	inddragelse	af	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	enkle	matematiske	
beviser	

	

Formler	og	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	beskrive	sammenhænge	
mellem	enkle	algebraiske	udtryk	og	
geometriske	repræsentationer	

• Eleven	har	viden	om	geometriske	
repræsentationer	for	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	kan	sammenligne	algebraiske	
udtryk	

• Eleven	har	viden	om	regler	for	regning	
med	reelle	tal	

	
Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	

• Eleven	kan	undersøge	egenskaber	ved	
linjer	knyttet	til	polygoner	og	cirkler,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	linjer	knyttet	til	
polygoner	og	cirkler	

	

	 	 Økonomi og 
vækst:	
Indkomst og	skat	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
	
Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	

fra	omverdenen	i	forbindelse	med	
opstilling	af	en	matematisk	model	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Funktioner	
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• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	

variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	

• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	
til	at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

	

	 	 Økonomi og 
vækst:	
Opsparing og	lån	

Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	

fra	omverdenen	i	forbindelse	med	
opstilling	af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	
• Eleven	kan	udføre	beregninger	

vedrørende	procentuel	vækst,	herunder	
rentevækst	

• Eleven	har	viden	om	procentuel	vækst	
og	metoder	til	vækstberegninger	i	
regneark,	herunder	viden	om	renter,	lån	
og	opsparing	

	
Funktioner	
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variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Hjælpemidler	

• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	
hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	
til	at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

• Eleven	kan	anvende	ikke-lineære	
funktioner	til	at	beskrive	sammenhænge	
og	forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	ikke-lineære	funktioner	
	

	 	 Økonomi og 
vækst:	
Tema:	Fritidsjob	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
	
Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	

fra	omverdenen	i	forbindelse	med	
opstilling	af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	

variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	
	

	
Kommunikation	
• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	

skriftligt	med	og	om	matematik	med	
faglig	præcision	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Funktioner	
• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	

til	at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	
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• Eleven	har	viden	om	fagord	og	begreber	
samt	enkelt	matematisk	symbolsprog	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	
	 	 Geometri:  

Flytninger	og	
mønstre	

Ræsonnement	og	tankegang	

• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	
og	generaliseringer	

• Eleven	har	viden	om	forskel	på	
generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

	

Hjælpemidler	

• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	
hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	

Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	

• Eleven	kan	undersøge	egenskaber	ved	
linjer	knyttet	til	polygoner	og	cirkler,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	linjer	knyttet	til	
polygoner	og	cirkler	

	

Placeringer	og	flytninger	

• Eleven	kan	analysere	mønstre	og	
symmetrier	i	omverdenen	

• Eleven	har	viden	om	kategorisering	af	
geometriske	mønstre	og	symmetrier	

	

	

	

Medium	

Matematik	8/9.	klasse	–	Årsplan		 	 	 	 									Klasse:	8/9	M	Skoleår:	21/22	
Periode	 Lektioner	 Forløb	 Mål	

Kompetencer																																																																										Stofområder	

Noter	

	 	 Fokus på 
kompetencer:	

Problembehandling	 Ligninger	 	
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Digitale	
værktøjer	

• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	
problemløsningsprocesser	

• Eleven	har	viden	om	elementer	i	
problemløsningsprocesser	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	variable,	

herunder	med	digitale	værktøjer	
• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	

opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	værktøjer	

	
Kommunikation	
• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	

skriftligt	med	og	om	matematik	med	faglig	
præcision	

• Eleven	har	viden	om	fagord	og	begreber	
samt	enkelt	matematisk	symbolsprog	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	
	

• Eleven	kan	opstille	og	løse	ligninger	og	
enkle	uligheder	

• Eleven	har	viden	om	ligningsløsning	med	
og	uden	digitale	værktøjer	

	
Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	

beregninger	med	variable	
• Eleven	har	viden	om	metoder	til	

omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Funktioner	
• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	

til	at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

	
Geometrisk	tegning	
• Eleven	kan	fremstille	præcise	tegninger	

ud	fra	givne	betingelser	
• Eleven	har	viden	om	metoder	til	at	

fremstillepræcise	tegninger,	herunder	
med	digitale	værktøjer	

	
Måling	
• Eleven	kan	bestemme	mål	i	figurer	ved	

hjælp	af	formler	og	digitale	værktøjer	
• Eleven	har	viden	om	formler	og	digitale	

værktøjer,	der	kan	anvendes	ved	
bestemmelse	af	omkreds,	areal	og	
rumfang	af	figurer	

	
Statistik	
• Eleven	kan	vælge	relevante	deskriptorer	

til	sammenligning	af	datasæt	
• Eleven	har	viden	om	statistiske	

deskriptorer,	diagrammer	og	digitale	
værktøjer,	der	kan	behandle	store	
datamængder	

• Eleven	kan	undersøge	sammenhænge	i	
omverdenen	med	datasæt	
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• Eleven	har	vidne	om	metoder	til	
undersøgelse	af	sammenhænge	mellem	
datasæt,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
	 	 Tal og regning:	

Talmængder	

Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	

variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	
	

Tal	

• Eleven	kan	anvende	potenser	og	rødder	
• Eleven	har	viden	om	potenser	og	rødder	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	

• Eleven	kan	udføre	sammensatte	
beregninger	med	rationale	tal	

• Eleven	har	viden	om	regningsarternes	
hierarki	

• Eleven	kan	udføre	beregninger	med	
potenser	og	rødder	

• Eleven	har	viden	om	regneregler	for	
potenser	og	rødder	

	
Formler	og	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	
	

	

	 	 Tal og regning:	
Tema:	Magiske	
kvadrater	og	
trekanter	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	variable,	

herunder	med	digitale	værktøjer	

Tal	

• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
	
Regnestrategier	
• Eleven	kan	udføre	sammensatte	

beregninger	med	rationale	tal	
• Eleven	har	viden	om	regningsarternes	

hierarki	
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• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	værktøjer	

	

Formler	og	algebraiske	udtryk	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
	 	 Geometri:	

Egenskaber ved	
trekanter	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
	
Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	hypoteser,	

definitioner,	og	sætninger	
• Eleven	har	viden	om	hypoteser,	

definitioner	og	sætninger	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	
• Eleven	har	viden	om	forskel	på	

generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	

variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Kommunikation	
• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	

skriftligt	med	og	om	matematik	med	
faglig	præcision	

• Eleven	har	viden	om	fagord	og	begreber	
samt	enkelt	matematisk	symbolsprog	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	

• Eleven	kan	undersøge	sammenhænge	
mellem	længdeforhold,	arealforhold	og	
rumfangsforhold	

• Eleven	har	viden	om	ligedannethed	og	
størrelsesforhold	

• Eleven	kan	undersøge	egenskaber	ved	
linjer	knyttet	til	polygoner	og	cirkler,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	linjer	knyttet	til	
polygoner	og	cirkler	

• Eleven	kan	forklare	sammenhænge	
mellem	sidelængder	og	vinkler	i	
retvinklede	trekanter	

• Eleven	har	viden	om	den	pythagoræiske	
læresætning	og	trigonometri	knyttet	til	
retvinklede	trekanter	

	
Måling	

• Eleven	kan	bestemme	mål	i	figurer	ved	
hjælp	af	formler	og	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	formler	og	digitale	
værktøjer,	der	kan	anvendes	ved	
bestemmelse	af	omkreds,	areal	og	
rumfang	af	figurer	
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• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	
	 	 Geometri:	

Geometrisk	
tegning	

Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	hypoteser,	

definitioner,	og	sætninger	
• Eleven	har	viden	om	hypoteser,	

definitioner	og	sætninger	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	
• Eleven	har	viden	om	forskel	på	

generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	
	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	

Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	
• Eleven	kan	undersøge	sammenhænge	

mellem	længdeforhold,	arealforhold	og	
rumfangsforhold	

• Eleven	har	viden	om	ligedannethed	og	
størrelsesforhold	

• Eleven	kan	undersøge	egenskaber	ved	
linjer	knyttet	til	polygoner	og	cirkler,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	linjer	knyttet	til	
polygoner	og	cirkler	

	
Geometrisk	tegning	
• Eleven	kan	fremstille	præcise	tegninger	

ud	fra	givne	betingelser	
• Eleven	har	viden	om	metoder	til	at	

fremstille	præcise	tegninger,	herunder	
med	digitale	værktøjer	

	
Måling	
• Eleven	kan	bestemme	mål	i	figurer	ved	

hjælp	af	formler	og	digitale	værktøjer	
• Eleven	har	viden	om	formler	og	digitale	

værktøjer,	der	kan	anvendes	ved	
bestemmelse	af	omkreds,	areal	og	
rumfang	af	figurer	

	

	

	 	 Måling:	
Arealberegninger	
af	trekanter	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
	
Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	hypoteser,	

definitioner,	og	sætninger	
• Eleven	har	viden	om	hypoteser,	

definitioner	og	sætninger	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	

Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	beskrive	sammenhænge	

mellem	enkle	algebraiske	udtryk	og	
geometriske	repræsentationer	

• Eleven	har	viden	om	geometriske	
repræsentationer	for	algebraiske	udtryk	

	
	
	
Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	
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• Eleven	har	viden	om	forskel	på	
generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	

• Eleven	kan	undersøge	egenskaber	ved	
linjer	knyttet	til	polygoner	og	cirkler,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	linjer	knyttet	til	
polygoner	og	cirkler	

• Eleven	kan	forklare	sammenhænge	
mellem	sidelængder	og	vinkler	i	
retvinklede	trekanter	

• Eleven	har	viden	om	den	pythagoræiske	
læresætning	og	trigonometri	knyttet	til	
retvinklede	trekanter	

	
Geometrisk	tegning	

• Eleven	kan	fremstille	præcise	tegninger	
ud	fra	givne	betingelser	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	at	
fremstille	præcise	tegninger,	herunder	
med	digitale	værktøjer	

	
Måling	

• Eleven	kan	bestemme	mål	i	figurer	ved	
hjælp	af	formler	og	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	formler	og	digitale	
værktøjer,	der	kan	anvendes	ved	
bestemmelse	af	omkreds,	areal	og	
rumfang	af	figurer	

	
	 	 Funktioner og 

sammenhænge:	
Lineære 
funktioner	

Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	hypoteser,	

definitioner,	og	sætninger	
• Eleven	har	viden	om	hypoteser,	

definitioner	og	sætninger	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	
• Eleven	har	viden	om	forskel	på	

generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

	
	
	
Repræsentation	og	symbolbehandling	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	

beregninger	med	variable	
• Eleven	har	viden	om	metoder	til	

omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
	
	
Funktioner	
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• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	
matematisk	repræsentation	

• Eleven	har	viden	om	styrker	og	
svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	

• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	
til	at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

	

	 	 Brøker og procent:	
Regn med	brøk	
og	procent	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	kan	vurdere	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	

problemløsningsprocesser	
	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	

variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	
• Eleven	kan	udføre	sammensatte	

beregninger	med	rationale	tal	
• Eleven	har	viden	om	regningsarternes	

hierarki	
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• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	
	 	 Fokus på 

kompetencer:	
Faglig	læsning	

Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	

fra	omverdenen	i	forbindelse	med	
opstilling	af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	hypoteser,	

definitioner,	og	sætninger	
• Eleven	har	viden	om	hypoteser,	

definitioner	og	sætninger	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	
• Eleven	har	viden	om	forskel	på	

generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	

variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Kommunikation	
• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	

skriftligt	med	og	om	matematik	med	
faglig	præcision	

• Eleven	har	viden	om	fagord	og	begreber	
samt	enkelt	matematisk	symbolsprog	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	

• Eleven	kan	udføre	sammensatte	
beregninger	med	rationale	tal	

• Eleven	har	viden	om	regningsarternes	
hierarki	

• Eleven	kan	udføre	beregninger	
vedrørende	procentuel	vækst,	herunder	
rentevækst	

• Eleven	har	viden	om	procentuel	vækst	
og	metoder	til	vækstberegninger	i	
regneark,	herunder	viden	om	renter,	lån	
og	opsparing	

	
Ligninger	

• Eleven	kan	opstille	og	løse	ligninger	og	
enkle	uligheder	

• Eleven	har	viden	om	ligningsløsning	med	
og	uden	digitale	værktøjer	

• Eleven	kan	opstille	og	løse	enkle	
ligningssystemer	

• Eleven	har	viden	om	grafisk	løsning	af	
enkle	ligningssystemer	

	
Formler	og	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
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• Eleven	kan	kritisk	søge	matematisk	
information,	herunder	med	digitale	
medier	

• Eleven	har	viden	om	
informationssøgning	og	vurdering	af	
kilder	

	

variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Funktioner	

• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	
til	at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

	
Geometrisk	tegning	

• Eleven	kan	fremstille	præcise	tegninger	
ud	fra	givne	betingelser	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	at	
fremstille	præcise	tegninger,	herunder	
med	digitale	værktøjer	

	
Statistik	

• Eleven	kan	vælge	relevante	deskriptorer	
og	diagrammer	til	sammenligning	af	
datasæt	

• Eleven	har	viden	om	statistiske	
deskriptorer,	diagrammer	og	digitale	
værktøjer,	der	kan	behandle	store	
datamængder	

	
	 	 Statistik og 

sandsynlighed:	
Statistik	og	
grupperede	
observationer	

Modellering	
• Eleven	kan	vurdere	matematiske	

modeller	
• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	

vurdering	af	matematiske	modeller	
	
Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	hypoteser,	

definitioner,	og	sætninger	
• Eleven	har	viden	om	hypoteser,	

definitioner	og	sætninger	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	

Statistik	
• Eleven	kan	vælge	relevante	

deskriptorer	og	diagrammer	til	
sammenligning	af	datasæt	

• Eleven	har	viden	om	statistiske	
deskriptorer,	diagrammer	og	digitale	
værktøjer,	der	kan	behandle	store	
datamængder	

• Eleven	kan	undersøge	
sammenhænge	i	omverdenen	med	
datasæt	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
undersøgelse	af	sammenhænge	
mellem	datasæt,	herunder	med	
digitale	værktøjer	
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• Eleven	har	viden	om	forskel	på	
generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	

matematisk	repræsentation	
• Eleven	har	viden	om	styrker	og	

svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	
	

• Eleven	kan	kritisk	vurdere	statistiske	
undersøgelser	og	præsentationer	af	
data	

• Eleven	har	viden	om	
stikprøveundersøgelser	og	
virkemidler	i	præsentation	af	data	

	

	 	 Algebra og 
ligninger:	
Reduktion	og	
algebra	

Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	

matematisk	repræsentation	
• Eleven	har	viden	om	styrker	og	

svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	udvikle	og	vurdere	

matematiske	ræsonnementer,	herunder	
med	inddragelse	af	digitale	værktøjer	

	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	
• Eleven	kan	udføre	sammensatte	

beregninger	med	rationale	tal	
• Eleven	har	viden	om	regningsarternes	

hierarki	
	
Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	beskrive	sammenhænge	

mellem	enkle	algebraiske	udtryk	og	
geometriske	repræsentationer	

• Eleven	har	viden	om	geometriske	
repræsentationer	for	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer		

• Eleven	kan	sammenligne	algebraiske	
udtryk	
	
	

	

	 	 Algebra og 
ligninger:	
Ugedagen	og	
datoen	

Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	

fra	omverdenen	i	forbindelse	med	
opstilling	af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
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	 • Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

		

• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	
	
Regnestrategier	
• Eleven	kan	udføre	sammensatte	

beregninger	med	rationale	tal	
• Eleven	har	viden	om	regningsarternes	

hierarki	
	
Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	

beregninger	med	variable	
• Eleven	har	viden	om	metoder	til	

omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	kan	sammenligne	algebraiske	
udtryk	

• Eleven	har	viden	om	regler	for	regning	
med	reelle	tal	

	
	 	 Måling:	

Rumfang	og	
måleenheder	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	kan	vurdere	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	

problemløsningsprocesser	
	
Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	hypoteser,	

definitioner,	og	sætninger	
• Eleven	har	viden	om	hypoteser,	

definitioner	og	sætninger	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	
• Eleven	har	viden	om	forskel	på	

generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	

Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	

beregninger	med	variable	
• Eleven	har	viden	om	metoder	til	

omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	

• Eleven	kan	undersøge	sammenhænge	
mellem	længdeforhold,	arealforhold	og	
rumfangsforhold	

• Eleven	har	viden	om	ligedannethed	og	
størrelsesforhold	

• Eleven	kan	undersøge	egenskaber	ved	
linjer	knyttet	til	polygoner	og	cirkler,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	linjer	knyttet	til	
polygoner	og	cirkler	

	
Geometrisk	tegning	
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• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	
matematisk	repræsentation	

• Eleven	har	viden	om	styrker	og	
svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	

• Eleven	kan	undersøge	todimensionelle	
gengivelser	af	objekter	i	omverdenen	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	i	tegneformer	til	
gengivelse	af	rumlighed	

	 	 Fokus på 
kompetencerne:	
Matematisk	
modellering 

Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	

matematisk	repræsentation	
• Eleven	har	viden	om	styrker	og	

svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Kommunikation	

• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	
skriftligt	med	og	om	matematik	med	
faglig	præcision	

• Eleven	har	viden	om	fagord	og	begreber	
samt	enkelt	matematisk	symbolsprog	

• Eleven	kan	kritisk	søge	matematisk	
information,	herunder	med	digitale	
medier	

• Eleven	har	viden	om	
informationssøgning	og	vurdering	af	
kilder	

• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	
skriftligt	om	matematik	på	forskellige	
niveauer	af	faglig	præcision	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	

• Eleven	kan	udføre	sammensatte	
beregninger	med	rationale	tal	

• Eleven	har	viden	om	regningsarternes	
hierarki	

• Eleven	kan	udføre	beregninger	med	
potenser	og	rødder	

• Eleven	har	viden	om	regneregler	for	
potenser	og	rødder	

	
Formler	og	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	beskrive	sammenhænge	
mellem	enkle	algebraiske	udtryk	og	
geometriske	repræsentationer	

• Eleven	har	viden	om	geometriske	
repræsentationer	for	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
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• Eleven	har	viden	om	afsender	og	
modtager	forhold	i	faglig	
kommunikation	

	

Ræsonnement	og	tankegang	

• Eleven	kan	skelne	mellem	hypoteser,	
definitioner,	og	sætninger	

• Eleven	har	viden	om	hypoteser,	
definitioner	og	sætninger	

• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	
og	generaliseringer	

• Eleven	har	viden	om	forskel	på	
generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

• Eleven	kan	udvikle	og	vurdere	
matematiske	ræsonnementer,	herunder	
med	inddragelse	af	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	enkle	matematiske	
beviser	

	

variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	kan	sammenligne	algebraiske	
udtryk	

• Eleven	har	viden	om	regler	for	regning	
med	reelle	tal	

	
Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	

• Eleven	kan	undersøge	egenskaber	ved	
linjer	knyttet	til	polygoner	og	cirkler,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	linjer	knyttet	til	
polygoner	og	cirkler	

	

	 	 Økonomi og 
vækst:	
Indkomst og	skat	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
	
Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	

fra	omverdenen	i	forbindelse	med	
opstilling	af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Funktioner	
• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	

til	at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	
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• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	
	 	 Økonomi og 

vækst:	
Opsparing og	lån	

Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	

fra	omverdenen	i	forbindelse	med	
opstilling	af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Hjælpemidler	

• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	
hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	
• Eleven	kan	udføre	beregninger	

vedrørende	procentuel	vækst,	herunder	
rentevækst	

• Eleven	har	viden	om	procentuel	vækst	
og	metoder	til	vækstberegninger	i	
regneark,	herunder	viden	om	renter,	lån	
og	opsparing	

	
Funktioner	
• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	

til	at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

• Eleven	kan	anvende	ikke-lineære	
funktioner	til	at	beskrive	sammenhænge	
og	forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	ikke-lineære	funktioner	
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• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	

	 	 Økonomi og 
vækst:	
Tema:	Fritidsjob	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
	
Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	

fra	omverdenen	i	forbindelse	med	
opstilling	af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	

variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	
	

	
Kommunikation	
• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	

skriftligt	med	og	om	matematik	med	
faglig	præcision	

• Eleven	har	viden	om	fagord	og	begreber	
samt	enkelt	matematisk	symbolsprog	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Funktioner	
• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	

til	at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	
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• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	
	 	 Geometri:  

Flytninger	og	
mønstre	

Ræsonnement	og	tankegang	

• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	
og	generaliseringer	

• Eleven	har	viden	om	forskel	på	
generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

	

Hjælpemidler	

• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	
hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	

Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	

• Eleven	kan	undersøge	egenskaber	ved	
linjer	knyttet	til	polygoner	og	cirkler,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	linjer	knyttet	til	
polygoner	og	cirkler	

	

Placeringer	og	flytninger	

• Eleven	kan	analysere	mønstre	og	
symmetrier	i	omverdenen	

• Eleven	har	viden	om	kategorisering	af	
geometriske	mønstre	og	symmetrier	

	

	

	

Turbo	
Matematik 9. klasse – Årsplan               Klasse: _____ Skoleår: _____ 

Periode	 Lektioner	 Forløb	 Mål	

Kompetencer																																																															Stofområder	

Noter	

32	-	34	 Ca.	15	 Fokus på 
kompetencerne 
Matematisk 
kompetencer	

Alle	kompetencer	er	i	fokus	i	dette	kapitel.	
Undersøgelserne	og	opgaverne	vil	være	knyttet	til	
forskellige	stofområder.	

	 	

35	-	37	 Ca.	15	 Geometri: 
Trigonometri	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	

Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	
• Eleven	kan	undersøge	sammenhænge	

mellem	længdeforhold,	arealforhold	og	
rumfangsforhold	
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• Eleven	har	viden	om	elementer	i	
problemløsningsprocesser	

	
Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	
• Eleven	har	viden	om	forskel	på	

generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	variable,	

herunder	med	digitale	værktøjer	
• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	

opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Kommunikation	
• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	

skriftligt	med	og	om	matematik	med	
faglig	præcision	

• Eleven	har	viden	om	fagord	og	begreber	
samt	enkelt	matematisk	symbolsprog	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	
	

• Eleven	har	viden	om	ligedannethed	og	
størrelsesforhold	

• Eleven	kan	undersøge	egenskaber	ved	
linjer	knyttet	til	polygoner	og	cirkler,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	linjer	knyttet	til	
polygoner	og	cirkler	

• Eleven	kan	forklare	sammenhænge	
mellem	sidelængder	og	vinkler	i	
retvinklede	trekanter	

• Eleven	har	viden	om	den	pythagoræiske	
læresætning	og	trigonometri	knyttet	til	
retvinklede	trekanter	

	
Geometrisk	tegning	
• Eleven	kan	fremstille	præcise	tegninger	

ud	fra	givne	betingelser	
• Eleven	har	viden	om	metoder	til	at	

fremstille	præcise	tegninger,	herunder	
med	digitale	værktøjer	

	
Måling	
• Eleven	kan	bestemme	mål	i	figurer	ved	

hjælp	af	formler	og	digitale	værktøjer	
• Eleven	har	viden	om	formler	og	digitale	

værktøjer,	der	kan	anvendes	ved	
bestemmelse	af	omkreds,	areal	og	
rumfang	af	figurer	

• Eleven	kan	bestemme	afstande	med	
beregning	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
afstandsbestemmelse	

	
38	-	40	 Ca.	15	 Funktioner og 

sammenhænge: 
Ikke lineære 
funktioner	

Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	

fra	omverdenen	i	forbindelse	med	
opstilling	af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	
• Eleven	kan	udføre	beregninger	

vedrørende	procentuel	vækst,	herunder	
rentevækst	

• Eleven	har	viden	om	procentuel	vækst	og	
metoder	til	vækstberegninger	i	regneark,	
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• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	
• Eleven	har	viden	om	forskel	på	

generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	variable,	

herunder	med	digitale	værktøjer	
• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	

opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	
	

herunder	viden	om	renter,	lån	og	
opsparing	

	
Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	

beregninger	med	variable	
• Eleven	har	viden	om	metoder	til	

omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Funktioner	
• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	

til	at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

• Eleven	kan	anvende	ikke-lineære	
funktioner	til	at	beskrive	sammenhænge	
og	forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	ikke-lineære	funktioner	

	

41	 Ca.	5	 Funktioner og 
sammenhænge: 
Tema: 
Fordoblings- og 
halveringstid	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	kan	vurdere	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	

problemløsningsprocesser	
	
Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	

fra	omverdenen	i	forbindelse	med	
opstilling	af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	
• Eleven	kan	udføre	beregninger	

vedrørende	procentuel	vækst,	herunder	
rentevækst	

• Eleven	har	viden	om	procentuel	vækst	og	
metoder	til	vækstberegninger	i	regneark,	
herunder	viden	om	renter,	lån	og	
opsparing	
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• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	

matematisk	repræsentation	
• Eleven	har	viden	om	styrker	og	

svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	variable,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Kommunikation	
• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	

skriftligt	med	og	om	matematik	med	
faglig	præcision	

• Eleven	har	viden	om	fagord	og	begreber	
samt	enkelt	matematisk	symbolsprog	

Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	

beregninger	med	variable	
• Eleven	har	viden	om	metoder	til	

omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Funktioner	
• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	

til	at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

• Eleven	kan	anvende	ikke-lineære	
funktioner	til	at	beskrive	sammenhænge	
og	forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	ikke-lineære	funktioner	

	

42	 	 Efterårsferie 	 	 	

43	-	44	 Ca.	10	 Brøker og 
procent: 
Procent og 
promille	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	kan	vurdere	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	

problemløsningsprocesser	
	
Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	

fra	omverdenen	i	forbindelse	med	
opstilling	af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Formler	og	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	
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• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	

matematisk	repræsentation	
• Eleven	har	viden	om	styrker	og	

svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	variable,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
	
Kommunikation	
• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	

skriftligt	med	og	om	matematik	med	
faglig	præcision	

• Eleven	har	viden	om	fagord	og	begreber	
samt	enkelt	matematisk	symbolsprog	

	

Funktioner	

• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	
til	at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

• Eleven	kan	anvende	ikke-lineære	
funktioner	til	at	beskrive	sammenhænge	
og	forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	ikke-lineære	funktioner	

		

45	-	46	 Ca.	10	 Algebra og 
ligninger: 
Uligheder	

Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	

variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	
med	variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	
	

Tal	

• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	
procent	

• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	
mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	

• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	

• Eleven	kan	udføre	sammensatte	
beregninger	med	rationale	tal	

• Eleven	har	viden	om	regningsarternes	
hierarki	
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Ligninger	

• Eleven	kan	opstille	og	løse	ligninger	og	
enkle	uligheder	

• Eleven	har	viden	om	ligningsløsning	med	
og	uden	digitale	værktøjer	

• Eleven	kan	opstille	og	løse	enkle	
ligningssystemer	

• Eleven	har	viden	om	grafisk	løsning	af	
enkle	ligningssystemer	

	
Formler	og	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
47	-	49	 Ca.	15	 Algebra og 

ligninger: 
Ligninger	

Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	

fra	omverdenen	i	forbindelse	med	
opstilling	af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	hypoteser,	

definitioner,	og	sætninger	
• Eleven	har	viden	om	hypoteser,	

definitioner	og	sætninger	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	
• Eleven	har	viden	om	forskel	på	

generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Ligninger	
• Eleven	kan	opstille	og	løse	ligninger	og	

enkle	uligheder	
• Eleven	har	viden	om	ligningsløsning	med	

og	uden	digitale	værktøjer	
• Eleven	kan	opstille	og	løse	enkle	

ligningssystemer	
• Eleven	har	viden	om	grafisk	løsning	af	

enkle	ligningssystemer	
	
Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	beskrive	sammenhænge	

mellem	enkle	algebraiske	udtryk	og	
geometriske	repræsentationer	

• Eleven	har	viden	om	geometriske	
repræsentationer	for	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	
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Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	

matematisk	repræsentation	
• Eleven	har	viden	om	styrker	og	

svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	variable,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Funktioner	
• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	

til	at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

• Eleven	kan	anvende	ikke-lineære	
funktioner	til	at	beskrive	sammenhænge	
og	forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	ikke-lineære	funktioner	

	

50	 Ca.	5	 Algebra og 
ligninger: 
Tema: 
Mobilabonnement	

Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	

variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	
med	variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Ligninger	
• Eleven	kan	opstille	og	løse	enkle	

ligningssystemer	
• Eleven	har	viden	om	grafisk	løsning	af	

enkle	ligningssystemer	
	
Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	beskrive	sammenhænge	

mellem	enkle	algebraiske	udtryk	og	
geometriske	repræsentationer	

• Eleven	har	viden	om	geometriske	
repræsentationer	for	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	
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Funktioner	
• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	

til	at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

• Eleven	kan	anvende	ikke-lineære	
funktioner	til	at	beskrive	sammenhænge	
og	forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	ikke-lineære	funktioner	

	
	

51	-	52	
	

	 	

Juleferie	

	 	 	

1	 Ca.	5	 Algebra og 
ligninger: 
WordMat og 
algebra	

Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	

fra	omverdenen	i	forbindelse	med	
opstilling	af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	

matematisk	repræsentation	
• Eleven	har	viden	om	styrker	og	

svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	variable,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Hjælpemidler	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	

• Eleven	kan	udføre	sammensatte	
beregninger	med	rationale	tal	

• Eleven	har	viden	om	regningsarternes	
hierarki	

	
Ligninger	

• Eleven	kan	opstille	og	løse	ligninger	og	
enkle	uligheder	

• Eleven	har	viden	om	ligningsløsning	med	
og	uden	digitale	værktøjer	

• Eleven	kan	opstille	og	løse	enkle	
ligningssystemer	

• Eleven	har	viden	om	grafisk	løsning	af	
enkle	ligningssystemer	
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• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	
hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	

	
Formler	og	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
	
	
Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	

• Eleven	kan	undersøge	sammenhænge	
mellem	længdeforhold,	arealforhold	og	
rumfangsforhold	

• Eleven	har	viden	om	ligedannethed	og	
størrelsesforhold	

• Eleven	kan	forklare	sammenhænge	
mellem	sidelængder	og	vinkler	i	
retvinklede	trekanter	

• Eleven	har	viden	om	den	pythagoræiske	
læresætning	og	trigonometri	knyttet	til	
retvinklede	trekanter	

	
Måling	

• Eleven	kan	bestemme	mål	i	figurer	ved	
hjælp	af	formler	og	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	formler	og	digitale	
værktøjer,	der	kan	anvendes	ved	
bestemmelse	af	omkreds,	areal	og	
rumfang	af	figurer	

	
2	 Ca.	5	 Algebra og 

ligninger: 
Tema: 
Papirformat og 
WordMat	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	variable,	

herunder	med	digitale	værktøjer	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
	
Formler	og	algebraiske	udtryk	
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• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Kommunikation	
• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	

skriftligt	med	og	om	matematik	med	
faglig	præcision	

• Eleven	har	viden	om	fagord	og	begreber	
samt	enkelt	matematisk	symbolsprog	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
	
	
Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	

• Eleven	kan	undersøge	sammenhænge	
mellem	længdeforhold,	arealforhold	og	
rumfangsforhold	

• Eleven	har	viden	om	ligedannethed	og	
størrelsesforhold	

	
Måling	

• Eleven	kan	bestemme	mål	i	figurer	ved	
hjælp	af	formler	og	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	formler	og	digitale	
værktøjer,	der	kan	anvendes	ved	
bestemmelse	af	omkreds,	areal	og	
rumfang	af	figurer	

	
3	-	5	 Ca.	15	 Måling: 

Rumlige figurer 
og overfladeareal	

	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	kan	vurdere	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	

problemløsningsprocesser	
	
Modellering	
• Eleven	kan	vurdere	matematiske	

modeller	
• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	

vurdering	af	matematiske	modeller	
	
Ræsonnement	og	tankegang	

Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	beskrive	sammenhænge	

mellem	enkle	algebraiske	udtryk	og	
geometriske	repræsentationer	

• Eleven	har	viden	om	geometriske	
repræsentationer	for	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Funktioner	

• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	
til	at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	
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• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	
og	generaliseringer	

• Eleven	har	viden	om	forskel	på	
generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

• Eleven	kan	udvikle	og	vurdere	
matematiske	ræsonnementer,	herunder	
med	inddragelse	af	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	enkle	matematiske	
beviser	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	variable,	

herunder	med	digitale	værktøjer	
• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	

opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

	
Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	

• Eleven	kan	undersøge	sammenhænge	
mellem	længdeforhold,	arealforhold	og	
rumfangsforhold	

• Eleven	har	viden	om	ligedannethed	og	
størrelsesforhold	

• Eleven	kan	undersøge	egenskaber	ved	
linjer	knyttet	til	polygoner	og	cirkler,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	linjer	knyttet	til	
polygoner	og	cirkler	

• Eleven	kan	forklare	sammenhænge	
mellem	sidelængder	og	vinkler	i	
retvinklede	trekanter	

• Eleven	har	viden	om	den	pythagoræiske	
læresætning	og	trigonometri	knyttet	til	
retvinklede	trekanter	

	
Geometrisk	tegning	

• Eleven	kan	fremstille	præcise	tegninger	
ud	fra	givne	betingelser	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	at	
fremstille	præcise	tegninger,	herunder	
med	digitale	værktøjer	

	
Måling	

• Eleven	kan	bestemme	mål	i	figurer	ved	
hjælp	af	formler	og	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	formler	og	digitale	
værktøjer,	der	kan	anvendes	ved	
bestemmelse	af	omkreds,	areal	og	
rumfang	af	figurer	

	
6	-	9	

	

Ca.	15	 Økonomi og 
vækst: 
Vækst	

Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	

fra	omverdenen	i	forbindelse	med	
opstilling	af	en	matematisk	model	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	
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	 • Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	hypoteser,	

definitioner,	og	sætninger	
• Eleven	har	viden	om	hypoteser,	

definitioner	og	sætninger	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	
• Eleven	har	viden	om	forskel	på	

generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	

matematisk	repræsentation	
• Eleven	har	viden	om	styrker	og	

svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	variable,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	
	

• Eleven	kan	udføre	beregninger	
vedrørende	procentuel	vækst,	herunder	
rentevækst	

• Eleven	har	viden	om	procentuel	vækst	og	
metoder	til	vækstberegninger	i	regneark,	
herunder	viden	om	renter,	lån	og	
opsparing	

	
Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	beskrive	sammenhænge	

mellem	enkle	algebraiske	udtryk	og	
geometriske	repræsentationer	

• Eleven	har	viden	om	geometriske	
repræsentationer	for	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Funktioner	
• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	

til	at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

• Eleven	kan	anvende	ikke-lineære	
funktioner	til	at	beskrive	sammenhænge	
og	forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	ikke-lineære	funktioner	
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7	 Vinterferie 

8	-	9	 	 Økonomi og 
vækst: 
Vækst 
(Fortsat	fra	før	
Vinterferien)	

	 	 	

10	-	12	 Ca.	15	 Statistik og 
sandsynlighed: 
Tre forskellige 
sandsynlighed 

Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	

fra	omverdenen	i	forbindelse	med	
opstilling	af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	

matematisk	repræsentation	
• Eleven	har	viden	om	styrker	og	

svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	variable,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
	
Statistik	

• Eleven	kan	vælge	relevante	deskriptorer	
og	diagrammer	til	sammenligning	af	
datasæt	

• Eleven	har	viden	om	statistiske	
deskriptorer,	diagrammer	og	digitale	
værktøjer,	der	kan	behandle	store	
datamængder	

• Eleven	kan	undersøge	sammenhænge	i	
omverdenen	med	datasæt	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
undersøgelse	af	sammenhænge	mellem	
datasæt,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	kan	kritisk	vurdere	statistiske	
undersøgelser	og	præsentationer	af	data	

• Eleven	har	viden	om	
stikprøveundersøgelser	og	virkemidler	i	
præsentation	af	data	

	
Sandsynlighed	

• Eleven	kan	anvende	udfaldsrum	og	
tællemåder	til	at	forbinde	enkle	
sandsynligheder	med	tal	

• Eleven	har	viden	om	udfaldsrum	og	
tællemåder	
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• Eleven	kan	beregne	sammensatte	
sandsynligheder	

• Eleven	har	viden	om	
sandsynlighedsmodeller	og	
sandsynlighedsberegninger	

• Eleven	kan	anvende	
sandsynlighedsregning	

• Eleven	har	viden	om	statistisk	og	
teoretisk	sandsynlighed	

	
13	-	16	 Ca.	15	 Fokus på 

kompetencer: 
Matematisk 
argumentation	

Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	hypoteser,	

definitioner,	og	sætninger	
• Eleven	har	viden	om	hypoteser,	

definitioner	og	sætninger	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	
• Eleven	har	viden	om	forskel	på	

generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

• Eleven	kan	udvikle	og	vurdere	
matematiske	ræsonnementer,	herunder	
med	inddragelse	af	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	enkle	matematiske	
beviser	

	
Kommunikation	
• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	

skriftligt	med	og	om	matematik	med	
faglig	præcision	

• Eleven	har	viden	om	fagord	og	begreber	
samt	enkelt	matematisk	symbolsprog	

• Eleven	kan	kritisk	søge	matematisk	
information,	herunder	med	digitale	
medier	

• Eleven	har	viden	om	
informationssøgning	og	vurdering	af	
kilder	

• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	
skriftligt	om	matematik	på	forskellige	
niveauer	af	faglig	præcision	

• Eleven	har	viden	om	afsender	og	
modtager	forhold	i	faglig	kommunikation	

Regnestrategier	
• Eleven	kan	udføre	sammensatte	

beregninger	med	rationale	tal	
• Eleven	har	viden	om	regningsarternes	

hierarki	
• Eleven	kan	udføre	beregninger	med	

potenser	og	rødder	
• Eleven	har	viden	om	regneregler	for	

potenser	og	rødder	
	
Formler	og	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	beskrive	sammenhænge	
mellem	enkle	algebraiske	udtryk	og	
geometriske	repræsentationer	

• Eleven	har	viden	om	geometriske	
repræsentationer	for	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	kan	sammenligne	algebraiske	
udtryk	

• Eleven	har	viden	om	regler	for	regning	
med	reelle	tal	

	
Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	

• Eleven	kan	undersøge	egenskaber	ved	
linjer	knyttet	til	polygoner	og	cirkler,	
herunder	med	digitale	værktøjer	
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	 • Eleven	har	viden	om	linjer	knyttet	til	
polygoner	og	cirkler	

	
	

15	
	

	 	

Påskeferie	
	

	

16	 	 Fokus på 
kompetencer: 
Matematisk 
argumentation 
(Fortsat fra før 
Påskeferien)		

	 	 	

	 	  	 	 	

17	-	18	 Ca.	10	 Prøver: 
Mundtlige 
øveoplæg 
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Engelsk	
ÅRSPLAN FOR ENGELSK – 8.-9. KLASSE Hedens Efterskole	 	 	 	 					KLASSE: __B______________  
SKOLEÅR: 2021 / 2022	

	

Uge	

	

Lektioner	

	

Forløb	 Kompetenceområde	

og	målpar	

	

	

Materialer	

	

Andre	forslag	

	

Gode	råd	og	ideer	

33 3 test	   Differentierede tekster og 
opgaver  

  

34 

18 Hero Potluck	

Mundtlig	kommunikation:		

� Kommunikationsstrategier – Fase 2		

Skriftlig	kommunikation: 

� Læsning – Fase 2 

� Skrivning – Fase 2 

Hero	Potluck:	
- Anti-heroes 
- Wise Heroes 

- Reluctant Heroes 

- Romantic Heroes 

- Quiet Heroes 

Supplerende	materiale:	
- Portalforløbet Fictional	Heroes				
- Working	with	Heroes	(ideer til 
læreren) 
- My	Hero	Project (internationalt 
projekt om helte) 

Billy Elliot-film 

- I Quiet	Heroes er det vigtigt at 
skelne mellem idol og hero. 

35 

36 

37 

38 

39 

40  Terminsprøver	    
 

41 3 
Working with 

Verbs (2) 

Skriftlig	kommunikation:		

� Sprogligt fokus – Fase 2 

� Sproglæringsstrategier – Fase 1  

Kultur	og	samfund:	

� Tekst og medier – Fase 2 

Working	with	Grammar:	
- Working with Verbs – Level 2 
Grammar	and	Tasks:	
- Verbs 

Supplerende	materiale:	
- Engelsk Basisgrammatik B 
(Gyldendal, 2008) 
- Grammar Matters Engelsk 3 
(Gyldendal, 2011) 

-	Get	Your	Grammar (Gyldendal, 
2020) 

- Artikel fra Oxford 
Dictionaries: How	social	media	
is	changing	language 
- Kend reglen før du bryder 
den. 

- Jimmy Fallon: #Hashtag	
sketch	1 og #Hashtag	sketch	2	
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42 EFTERÅRSFERIE 

43 3 Focus on 
Discussion 

Mundtlig	kommunikation:		

� Samtale – Fase 2 

� Kommunikationsstrategier – Fase 1 

Language	Strategies:	
- Speaking: A Discussion 

Supplerende	materiale:	
- Topics	for	Class	Discussions (pdf) 
- Nine Ways	to	a	Good	Discussion	

- Five	Ways	to	Have	Class	
Discussions	

	

- Start med en fælles 
brainstorm: belys så mange 
forskellige synspunkter som 
muligt.  

 

 

	

Uge	

	

Lektioner	

	

Forløb	 Kompetenceområde	

og	målpar	

	

	

Materialer	

	

Andre	forslag	

	

Gode	råd	og	ideer	

44 

18 Australia 

Mundtlig	kommunikation:		

� Samtale – Fase 2 

� Præsentation – Fase 2 

Kultur	og	samfund:	

� Interkulturel kontakt – Fase 1 

Entering	Another	Culture:	
- Defining Culture 
- Meeting ‘the Other’ 

-Rabbitproof Fence-film 

Supplerende	materiale:	
- Working	with	Stereotypes	(pdf) 
- Mapping	Stereotypes (inspiration 
til læreren - hjemmeside) 

- Husk på, at kulturmødet ikke 
kun kan opnås ved at rejse 
eller tale med 
engelsksprogede personer. 
Mødet opstår også i tekster, 
film og mad. Få fx besøg af en 
native	speaker eller en, der har 
erfaringer med ’kulturmødet’. 
Det vigtige er at skabe rum til 
debat om culture. 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

 
6 

Tema: Crime and 
Punishment 

Emner: 

Capital 
punishment 

Mundtlig	kommunikation:		

� Kommunikationsstrategier – Fase 2		

Skriftlig	kommunikation: 

� Læsning – Fase 2 

Texts	and	documentaries	   

51 

1/3 
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Guns (The second 
Amendment) 

School shootings 

 

� Skrivning – Fase 2 

52 JULEFERIE 

1 

18 

Conspiracy	
Theories	

Tema:	Believe	
it	or	not	

Emner:	

The	
supernatural	
(A	monster	

calls)	

Religion/Myths	

Conspiracies	

	

OBS: Udkommer i efteråret 2021 

Conspiracy	Theories:	
Texts	on	

- Religious Conspiracy Theories 
- Supernatural Conspiracy 
Theories 

- Myths 

- Conspiracy Theories Proven 
True 

 

Movie:		

A monster calls 

 

 

OBS: Forløbet udkommer i efteråret 2021 

2 

3 

4 

5 

6 

7 VINTERFERIE 

8 3 Exam Prep 1 

 The	Final	Exams:	

- Outline – a Guide 
- Outline – an Example  

- Ministeries prøvevejledning for 

9. klasse 

- Gyldendals webprøver til engelsk 

- Se på hvordan et outline-
emne vælges, researches og 
skrives. Brainstorm over 
emner og ideer. 
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Uge	

	

Lektioner	

	

Forløb	 Kompetenceområde	

og	målpar	

	

	

Materialer	

	

Andre	forslag	

	

Gode	råd	og	ideer	

9 

18 

Tema:	British 
Comedy 

 

Emner: 

From Monty 
Python to 
Smack the 

Pony 

 

Mundtlig	kommunikation:		

� Kommunikationsstrategier – Fase 2		

Skriftlig	kommunikation: 

� Læsning – Fase 2 

� Skrivning – Fase 2 

 

Youtube videoes 

Comparison sheets 

 

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 PÅSKEFERIE 

16 3 Exam Prep 2 

 The	Final	Exams:	

- Outline – a Guide 
- Outline – an Example 

- Outline – a Template 

- Ministeries prøvevejledning for 

9. klasse  

Language	Strategies:	
- Writing: The Writing Process 

- Godkendelse af elev-emner.  
- Outline-skrivning og 
vejledning. 
- Eleverne skal medbringe egne 
outline kilder og opgivelser.  
- Repeter forventninger og 
officielle retningslinjer ift. 
outline. 

17 3 Exam Prep 3 

 The	Final	Exams:	

- Outline – a Guide 
- Outline – a Template 

- Ministeries prøvevejledning for 

9. klasse 
- Gyldendals webprøver til engelsk 
Dictionaries:	

- Outline-vejledninger  
- Gennemgang og fælles 
overvejelser om mulige fælles 
pensumtekster. 
- Spørgetimer 

2/3 
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(- The Written Exam) - Repeter til den skriftlige prøve - Gennemgå evt. den skriftlige 
prøve. 

18, 19 SKRIFTLIGE	PRØVER 

20 3 Exam Prep 4 

 The	Final	Exams:	

- Good Advice for the Oral Exam 

- Ministeries prøvevejledning for 

9. klasse 

Language	Strategies:	
- Speaking: Presenting 

Flexperiode afhængig af 
prøver: 
- Evt. sidste outline-
vejledninger  
- Detaljeret gennemgang af 
fælles pensum 
- Spørgetimer 
- Gode råd til den mundtlige 
prøve 

21, 
22, 
23, 

24, 25 

MUNDTLIGE	PRØVER 

26 SOMMERFERIE 
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Samfundsfag	

32-38 7 Arbejdsmarkedet	

Økonomi	

Politik	

 

Eleverne	skal:	

• kunne diskutere betydningen 
af udviklingen på 
arbejdsmarkedet gennem 
tiderne. 

• kunne forstå, hvordan 
arbejdsmarkedet i Danmark 
har ændret sig. 

• kunne redegøre for og 
diskutere forskellige politiske 
holdninger til at udvide 
arbejdsstyrken. 

• kunne redegøre for, hvordan 
en overenskomst bliver til. 

• kunne diskutere, hvilke 
overvejelser/krav både 
arbejdsgivere og 
arbejdstagere har til en 
overenskomst. 

 

Faglige	begreber:	

Privat arbejdsmarked, offentligt 
arbejdsmarked, eksport, import, 
globalisering, det frie marked, 
fagforening, arbejdsgiver, 
arbejdsstyrken, dagpenge, 
efterløn, folkepension, forlig, 
forligsmand, lønmodtager, 
overenskomst, 
trepartsforhandlinger og den 
danske model. 

 

Problemstillinger:	

• Hvordan har det danske 
arbejdsmarked udviklet 
sig gennem tiderne? 

• Hvordan bliver en 
overenskomst til? 

• Hvilke politiske 
holdninger er der til 
arbejdsstyrken? 

Supplerende	materiale	

	

Den Danske Model – 
Flexicurity (YouTube) 

 

Udfordringer for den 
danske model (YouTube) 

 

Rollespillet Kulsbjerggade: 
Overenskomst 

 

Spil: 

• Arbejdsmarkedets 
udvikling 

• Den danske model 
– et 
forhandlingsspil 

 

 

39-46 7 Kommunalpolitik	

Økonomi	

Politik	

 

	

Faglige	begreber:	

Byråd, Staten, kommuneskat, 
Kommunale udvalg, kommunale 
budgetter, bloktilskud, nøgletal, 
ideologi, mærkesager, 
borgmester, kommunalpolitik 

Supplerende	materiale	
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Eleverne	skal:	

• kende til de områder, hvor 
kommunen påvirker deres og 
andre borgeres hverdag.  

• forstå, hvordan byrådet 
fungerer, og hvem der 
bestemmer i kommunen.  

• have kendskab til forskellige 
politiske spørgsmål i 
kommunen.  

• have viden om forskellige 
politikere og politiske partier 
i kommunen.  

• kunne forholde sig til, om de 
er enig med de politikere, der 
sidder i byrådet.  

• kunne tage stilling til, hvad 
der burde være bedre i egen 
kommune, og undersøge, 
hvad de selv kan gøre for at 
påvirke beslutningerne i 
kommunen. 

•  

Problemstillinger:	

• Hvad er lokalpolitik 
• Hvad er forskellen på 

lokal-og nationalpolitik 
• Hvad er sammenhængen 

mellem ideologier, partier 
og mærkesager? 

47-2 4 Globalisering	

Politik	

Økonomi	

	

Eleverne	skal:	

• opnå viden om 
globaliseringens fordele og 
ulemper.  

Faglige	begreber:	

Fairtrade, forbruger, forurening, 
globalisering, 
interesseorganisationer, kultur, 
organiseret kriminalitet, politisk 
forbruger, produktion og 
terrorisme. 

Supplerende	materiale	

 

Spil: 

• Globalisering i det 
økonomiske 
kredsløb 
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• kunne diskutere forskellige 
opfattelser af og syn på 
kultur.  

• have viden om udlandets 
rolle i det økonomiske 
kredsløb.  

• kunne analysere deres eget 
forbrug af varer og medier.  

• blive bevidste om deres egen 
rolle i globaliseringen.  

• kunne komme med forslag til 
politiske løsninger på 
nutidige globale 
udfordringer. 

 

Problemstillinger:	

• Hvilke fordele og ulemper 
er der ved 
globaliseringen? 

• Hvilken rolle spiller 
udlandet i det økonomiske 
kredsløb? 

• Hvad er vores egen rolle i 
globaliseringen? 

• Globaliserings-
vendespillet (til 
evaluering) 

 

Aktiviteter: 

• FN’s Verdensmål – 
En 
prioriteringsøvelse 

• Klassens 
klimakamp 

 

Spot på verden: 

• Bæredygtige byer 
• FN’s udviklingsmål 

for verden 
• Generation 

verdensmål 
• Kan man købe sig 

til at redde 
klimaet? 

• Handelskrig 
• Fairtrade 
• Terror 
• Op og ned på 

dansk 
ulandsbistand 

2-6 5 
Kultur	og	sociale	

forskelle	

Sociale	og	kulturelle	forhold	

Politik	

 

Eleverne	skal:	

Faglige	begreber: 

Assimilation, integration, 
majoritet, minoritet, pluralistisk 
integration, segregation, 
fattigdomsgrænse, Gini-

Supplerende	materiale	

 

Aktivitet: 

Klassesamfundet før og nu 
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• kunne diskutere betydningen 
af kultur. 

• forstå, hvordan man kan 
bruge forskellige 
kulturbegreber til at beskrive 
kultur. 

• kunne redegøre for og 
diskutere forskellige politiske 
holdninger til kultur og 
kulturforskelle. 

• kunne beskrive og diskutere 
betydningen af sociale 
forskelle i Danmark. 

• kunne redegøre for og 
diskutere forskellige politiske 
holdninger til sociale 
forskelle. 

• kunne diskutere kulturelle og 
sociale forskelle i deres eget 
lokalsamfund. 

• Kunne diskutere, hvilken 
betydning kultur har for dem 
selv. 

koefficient, kapitalisme, median-
indkomst og socialgruppe. 

 

Problemstillinger:	

• Hvad betyder kultur? 
• Hvilke forskellige 

politiske holdninger til 
kultur og kulturforskellige 
findes der? 

• Hvilke forskellige 
politiske holdninger er 
der til sociale forskelle? 

 

Spot på verden: 

• Civilsamfundet 
• Udkantsdanmark 
• Hvornår er man 

dansker? 
• Dansker og 

verdensborger? 
• Integration og 

ghettoer 
 

 

 

8-14 7 Social	arv	

Sociale	og	kulturelle	forhold	

Politik	

 

Eleverne	skal:	

• kunne redegøre for og 
diskutere politiske 
holdninger til sociale 
forskelle.  

• kunne beskrive sociale 
uligheder i Danmark og 
verden med begreber og data.  

Faglige	begreber:	

Socialklasse, social mobilitet, 
social arv, habitus, social kapital, 
kulturel kapital, økonomisk 
kapital, velfærdssamfund, 
nytteetik og pligtetik. 

 

Problemstillinger:	

• Hvad er socialklasser, og 
hvad dækker de over? 

Supplerende	materiale	

 

Spot på verden: 

• Udkantsdanmark 
• Integration og 

ghettoer 
 

Spil: 

Din kapital 
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• kunne analysere sociale 
grupper og fællesskabers 
betydning for socialisering og 
identitetsdannelse.  

• kunne diskutere sociale 
forskelle i deres eget 
lokalsamfund.  

• kunne diskutere velfærdsstat 
i økonomisk globalisering. 

 

• I hvor høj grad er det et 
samfunds opgave at øge 
mobiliteten? 

• Hvornår er man en god 
samfundsfundsborger? 

 

 

16-17 2 En	fri	og	lige	
verden	

Politik	

	

Eleverne	skal:	

• have kendskab til, hvordan 
man måler levestandard, 
lighed og frihed. 

• kende til 
Menneskerettighederne og 
deres betydning for 
forståelsen af 
frihedsbegrebet. 

• kunne diskutere forskellige 
former for udviklingsarbejde 
herunder FN's Verdensmål og 
Danmarks bistandsindsats. 

• kunne forholde sig til 
forskellige politiske partiers 
forståelse af begreberne 
lighed og frihed. 

• kunne diskutere lighed og 
frihed nationalt og globalt.	

Faglige	begreber:	

Frihed, lighed, censur, fattigdom, 
fattigdomsgrænse, tortur, 
korruption, forsamlingsfrihed, 
ytringsfrihed, kønskvoter, pligter 
og rettigheder, frihandel og 
udviklingsbistand. 

	

Problemstillinger:	

• Hvad betyder 
Menneskerettighederne 
for forståelsen af 
frihedsbegrebet? 

• Hvornår er et land frit? 
• Skabes udvikling bedre 

gennem handel mellem 
lande og udviklingen af 
demokrati end gennem 
økonomisk bistand? 

Supplerende	materiale	

 

Spillet En verden af 
frihed? kan bruges til 
evaluering af forløbet. 
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Historie	
Uge	 Lektioner	 Forløb	 Kompetenceområder	og	mål	 Problemstillinger	 Bemærkninger	

35-37 3 Den	Kolde	Krig	

Kronologi	og	sammenhæng	
Kildearbejde	
Historiebrug	
 
Eleverne	kan:	

• gøre rede for forskellige 
faktorer og forklaringer på 
Den Kolde Krig. 

• forklare forskelle på det 
sovjetiske og europæiske-
amerikanske 
samfundssystem (bl.a. 
markedsøkonomi vs. 
planøkonomi, demokrati vs. 
partidiktatur). 

• give eksempler på FN’s rolle 
og magt under Den Kolde 
Krig. 

• give eksempler på 
sammenstød og konflikter 
mellem supermagterne 
under Den Kolde Krig. 

• diskutere forklaringer på, at 
Den Kolde Krig ikke blev 
”varm”. 

• fortælle om 
supermagternes 
stedfortræderkrige, og 
hvilken rolle 
supermagterne havde i 
disse krige. 

• beskrive atomkapløbet 
under Den Kolde Krig og 
drøfte forklaringer på, at 

• Hvordan kan man 
forklare baggrunden for 
Den kolde Krig? 

• Hvilke krige og konflikter 
opstod som følge af Den 
Kolde Krig? 

• Hvordan søgte 
supermagterne USA og 
Sovjetunionen at få så 
stor indflydelse i verden 
som muligt? 

• Hvorfor kom det ikke til 
direkte krig mellem 
supermagterne USA og 
Sovjetunionen? 

• Hvilken betydning fik 
Cubakrisen for Den kolde 
Krig? 

• Hvordan kom frygten for 
en ny verdenskrig til 
udtryk? 

• Hvilke konsekvenser fik 
Den Kolde Krig for 
Danmarks 
forsvarspolitik? 

• Hvorfor fik Grønland 
sikkerhedspolitisk en 
vigtig betydning under 
Den Kolde Krig? 

• Hvordan blev 
befolkningen i Danmark 
påvirket af Den Kolde 
krig? 

Supplerende	materiale	
 
Spot på historien: 

• Flugten fra DDR 
• Korea – et af verdens 

brændpunkter 
 
Historiekanon: 

• FN’s 
Verdenserklæring 
om 
Menneskerettigheder 

• Murens fald 
 
Spil: 
Øst eller vest? 
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atomvåben ikke blev 
anvendt. 

• gøre rede for dansk 
udenrigspolitik under Den 
Kolde Krig og give 
eksempler på nogle 
dilemmaer. 

• beskrive dagliglivet i 
Danmark under Den Kolde 
Krig. 

• fortælle om faktorer, der 
førte til kommunismens og 
Sovjetunionens 
sammenbrud og Den Kolde 
Krigs afslutning. 

• drøfte udfordringer og 
konflikter mellem Øst- og 
Vesteuropa efter 
afslutningen på Den Kolde 
Krig. 

• Hvorfor begyndte 
Østblokken at gå i 
opløsning i 1980’erne? 

• Hvorfor blev forholdet 
mellem Sovjetunionen og 
USA bedre i slutningen af 
1980’erne? 

• Hvorfor brød 
Sovjetunionen sammen? 

37-42 5 Tysklands	
genforening	

Kronologi	og	sammenhæng	
Historiebrug	
 
Eleverne	kan:	

• gøre rede for interne tyske 
faktorer, der førte frem 
mod genforeningen. 

• kan fortælle om eksterne 
aktørers rolle i den tyske 
genforening. 

• give eksempler på, hvordan 
den tyske genforening 
påvirkede dagliglivet i det 
tidligere Østtyskland. 

• give eksempler på, hvad 
den tyske genforening 
betød for Tyskland og 
omverdenen. 

• I 1949 blev Tyskland 
delt. Hvorfor og hvordan 
udviklede i Øst- og 
Vesttyskland sig meget 
forskelligt? 

• Hvorfor var der en hvis 
skepsis i andre 
europæiske lande med 
udsigten til Tysklands 
genforening? 

• Hvilke problemer gav 
genforeningen for 
Tyskland? 

Supplerende	materiale	
 
Aktiviteter: 
Spil krig med årsagskort 
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• forklare forskellige aktørers 
holdning til den tyske 
genforening ud fra deres 
historiske erfaringer. 

• med afsæt i aktørernes syn 
på den tyske genforening 
diskuterer fortidens 
betydning i argumentation 
og handling. 

 
42   Efterårsferie	  	

43- 46 4 Skal	Danmark	gå	i	
krig?	

Kronologi	og	sammenhæng	
Kildearbejde	
Historiebrug	
 
Eleverne	kan:	

• kan tidsmæssigt placere 
Danmarks deltagelse i krige 
siden 1950'erne. 

• kan gøre rede for 
ændringer af Danmarks 
udenrigs- og 
sikkerhedspolitik. 

• kan bruge kanonpunktet 
11. september 2001 til at 
fortælle om baggrunden for 
og konsekvenser af 
Danmarks udenrigs- og 
sikkerhedspolitik. 

• kan analysere og tolke 
kilderne i forløbet. 

• kan på baggrund af 
tolkningen af kilder belyse 
forløbets problemstillinger. 

• kan give eksempler på 
forskellige forklaringer på 
forudsætninger, forløb og 

• Hvorfor stoppede 
Danmarks 
neutralitetspolitik efter 2. 
Verdenskrig? 

• Hvorfor og hvordan har 
Danmark ført en mere 
aktivistisk 
udenrigspolitik med 
deltagelse i flere krige 
siden 1990’erne? 

• Hvad har 
konsekvenserne været af 
denne politik? 

• Bør Danmark fastholde 
den aktivistiske 
udenrigspolitik? 

Supplerende	materiale	
 
Historiekanon: 
11. september 2001 
 
Spot på historien: 
Jutlandia 
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følger af Danmarks 
deltagelse i krige. 

• kan diskutere mulige 
årsager til de varierende 
forklaringer. 

47-50 4 Konspirationsteorier	

Kildearbejde	
Historiebrug	
	
Eleverne	kan:	

• definere, hvad en 
konspirationsteori er. 

• forklare, hvorfor 
konspirationsteorier opstår. 

• anvende kildekritik, når de 
skal forholde sig til 
konspirationsteorier. 

• Hvad er myter og 
konspirationsteorier? 

• Hvorfor opstår myter og 
forestillinger om 
konspirationer, og hvilke 
konsekvenser har de? 

• Hvad kan man gøre for at 
forholde sig kritisk til 
myter og konspirationer? 

	

51-52   Juleferie	 •   

1-6 6 Tro	i	middelalderen	

Kronologi	og	sammenhæng	
Kildearbejde	
Historiebrug	
 
Eleverne	kan:	

• forklare, hvordan 
mennesker i middelalderen 
opfattede livet på Jorden. 

• gøre rede for, hvordan 
mennesker i middelalderen 
opfattede godt og ondt 

• forklare middelalderens syn 
på Gud og Satan, Himmel og 
Helvede. 

• give eksempler på 
religionens rolle i 
samfundet og menneskers 
liv. 

• analysere og fortolke 
forløbets kilder og 
illustrationer. 

• Hvordan adskilte 
menneskers forestillinger 
om meningen med livet i 
middelalderen sig fra 
nutidens? 

• Hvordan kan man 
forklare, at 
kristendommen spillede 
en stor rolle i 
middelalderens 
samfund? 

• Hvordan opfattede de 
fleste det gode og rigtige 
liv i middelalderen? 

• Hvilke grunde kan der 
være til, at europæernes 
fremherskende 
forestillinger om 
meningen med livet har 
ændret sig fra 
middelalderen til nu? 
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6-9 4 Kontrafaktisk	
historie	

Kildearbejde	
Historiebrug	
	
Eleverne	kan:	

• drøfte, om kontrafaktiske 
metoder er egnede til at 
belyse historiske 
problemstillinger. 

• med brug af kilder belyse 
kontrafaktiske 
problemstillinger. 

• opstille fagligt 
underbyggede historiske 
scenarier i form af 
alternative fortællinger.	

• Hvad er kontrafaktisk 
historie? 

• Hvad kan kontrafaktisk 
historie bruges til? 

• Hvilke udfordringer er 
der ved kontrafaktisk 
historie? 

Supplerende	materiale	
 
Aktiviteter: 
Hvad nu hvis? 

10-13 4 EU	–	Fra	Kul	og	Stål-
union	til	Brexit	

Kronologi	og	sammenhæng	
Kildearbejde	
Historiebrug	
 
Eleverne	kan:	

• forklare begrundelsen for 
oprettelsen af et europæisk 
fællesskab og kende til EU’s 
historie og udvikling. 

• forholde sig til fordele og 
ulemper ved medlemskabet 
af EU. 

• give eksempler på de 
udfordringer, som EU står 
overfor. 

• Hvad var begrundelserne 
for et stærkere 
europæisk samarbejde? 

• Hvordan har EF og EU 
udviklet sig? 

• Hvorfor er mange stadig 
skeptiske over for EU? 

I forløbet indgår også: 
• Danskerne og det 

europæiske 
samarbejde (Spot på 
verden) 

• Maastricht 1992 
(Historiekanon) 

13-17 5 
Rollespil:	

Septemberforliget	
1899	

Kronologi	og	sammenhæng	
Kildearbejde	
Historiebrug	
 
Eleverne	kan:	

• gøre rede for, hvad 
storlockouten på det 

• Hvilke problematikker og 
samfundsmæssige 
grupperinger 
kendetegnede 
arbejdsmarkedet i 
slutningen af 1800-tallet? 
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danske arbejdsmarked i 
1899 gik ud på. 

• gøre rede for, hvordan 
krisen påvirkede forskellige 
samfundsgrupper. 

• forklare betydningen af 
begreber som 
arbejdsgiverforening, 
fagforening, 
hovedorganisation, 
overenskomst, lockout og 
strejke. 

• redegøre for væsentlige 
elementer i den endelige 
løsning på storlockouten 
kaldet Septemberforliget 
1899. 

• diskutere alternative 
løsninger på krisen. 

• drage deres egne 
konklusioner i forhold til, 
hvordan krisen på det 
danske arbejdsmarked blev 
løst, og fortælle om dem. 

• spille en rolle som en 
person i fortiden og i et 
rollespil handle på vegne af 
personen ved at sætte sig 
ind i personens holdninger 
og ønsker. 

• lytte til og diskutere med 
andre i rollespillet og på 
den måde forstå fortiden fra 
flere forskellige 
perspektiver. 

• Hvordan opstod der en 
konflikt, og hvordan 
udviklede den sig? 

• Hvilken betydning for det 
fremtidige 
arbejdsmarked fik 
storkonflikten i 1899? 
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Religion	

32-41 10 Superhelte	og	etik	

Livsfilosofi	og	etik	

Bibelske	fortællinger	

Kristendom	

Ikke-kristne	religioner	og	andre	
livsopfattelser	

 

Eleverne	har:	

• grundlæggende viden om 
superhelte-genren. Det kan de 
bruge til at redegøre for det 
gennemgående fokus i genren, 
der omhandler etiske 
problemstillinger. 

• viden om etiske principper og 
dilemmaer. Det kan de bruge 
til at identificere etiske 
problemstillinger i 
fortællinger om superhelte og 
i andre fortællinger. 

• viden om forholdet mellem 
etik og moral. Det kan de 
bruge til at redegøre for, 
hvordan etiske overvejelser 
danner grundlag for moralske 
handlinger. 

• viden om, hvordan etiske 
problemstillinger ofte rummer 
meget svære valgsituationer. 
Det kan de bruge til at 

• Hvilke etiske dilemmaer og 
problemstillinger fra 
fortællinger om superhelte 
kender I? 

• Hvilken rolle spiller etik og 
moral i vores samfund i 
dag? 

• Hvordan kommer 
retfærdighed til udtryk i 
vores retssystem? 
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analysere etiske begrundelser 
og ståsteder i forhold til disse 
svære valg. 

• viden om forholdet mellem 
retfærdighed og selvtægt. Det 
kan de bruge til at belyse, 
hvilken rolle etikken spiller i 
begge begreber. 

• viden om magtens tredeling 
og superheltenes metoder til 
at opnå retfærdighed. Det kan 
de bruge til at analysere 
superheltes begrundelser for 
at tage loven i egen hånd. 

• viden om, at superhelten kan 
anskues som en frelserfigur. 
Det kan de bruge til at 
sammenligne superhelte med 
frelserfigurer fra kristendom 
og andre religioner. 

42	 	 	 EFTERÅRSFERIE	 	 	

43-50 6 
Hvad	tror	du,	
Danmark?	

Livsfilosofi	og	etik	

Bibelske	fortællinger	

Kristendom	

Ikke-kristne	religioner	og	andre	
livsopfattelser	

 

Eleverne	har	viden	om:	

• hvilke trossamfund der findes 
i Danmark, og hvor store de 
er. 

• Hvordan ser det religiøse 
landskab i Danmark ud? 

• Hvad er de centrale 
pointer i kristendom, 
islam, jødedom og 
buddhisme? 

• Hvilke vilkår har de 
forskellige religioner i 
Danmark? 

Supplerende	
materiale	

 

Spot på religion: 

Folkekirke og 
statskirke 

 

Fagets områder: 

• Religionerne 
• Islams historie 
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• det religiøse landskab i deres 
lokalområde og på Facebook. 

• hvad hovedpointerne i den 
kristne tro er. 

• hvad medlemmer af 
Folkekirken tror på. 

• udvalgte religioners status i 
dagens Danmark. 

 

 

Forløb: 

• Religiøse 
bygninger 

• Religiøse fester 

52-53	 	 	 JULEFERIE	 	 	

1-6 6 Synd	og	tilgivelse	

Livsfilosofi	og	etik	

Bibelske	fortællinger	

Kristendom	

 

Eleverne	kan:	

• forholde sig til begreberne 
synd og tilgivelse. 

• arbejde med bibelske tekster, 
der handler om synd og 
tilgivelse. 

• afkode en musikvideos 
inspiration fra Bibelen. 

• forholde sig til nutidige 
tolkninger af bibelske pointer. 

• undersøge det moderne 
menneskes forhold til synd og 
tilgivelse. 

 

• Hvad er synd og tilgivelse? 
• Hvilken rolle spiller synd 

og tilgivelse i 
kristendommen?  

• Spiller synd en rolle i det 
moderne samfund? 

Supplerende	
materiale	

 

Fagets områder: 

Bibelske fortællinger 

7	 	 	 VINTERFERIE	 	 	
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8-12 5 Etik	og	teknologi	

Livsfilosofi	og	etik	

 

Eleverne	kan:	

• opnå indsigt i de nye etiske 
udfordringer, som opstår ved 
anvendelsen af moderne 
teknologier. 

• arbejde med filosoffers 
samfundsmæssige og etiske 
overvejelser – og anvende 
dem på de nye etiske 
udfordringer. 

• diskutere, hvordan de selv 
forholder sig til 
udfordringerne ved moderne 
teknologier. 

 

 

 

• Hvad vil det sige at være 
menneske? 

• Hvordan lever man bedst 
sit liv? 

• Hvilke etiske 
problemstillinger opstår i 
forbindelse med nye 
digitale teknologier? 

Supplerende	
materiale	

 

Fagets områder: 

• Livsfilosofi og 
etik 

• Filosoffernes 
etik 

 

Eleverne kan finde 
flere etiske 
problemstillinger, som 
det moderne 
menneske må forholde 
sig til, her. 

13-14 2 Magi 

Kristendom	

Ikke-kristne	religioner	og	andre	
livsopfattelser	

 

Eleverne	kan:	

• opnå viden om magi og 
ritualer. 

• skelne mellem religiøse og 
magiske ritualer. 

• Hvad har magi og religiøse 
ritualer med hinanden at 
gøre? 

• Hvornår er der tale om et 
religiøst ritual, og hvornår 
er der tale om et magisk 
ritual? 
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• give eksempler på, hvad magi 
har med religion at gøre. 

	

15	 	 	 PÅSKEFERIE	 	 	

16-25	 	 	 PRØVEPERIODE	 	 	

26	 	 	 SOMMERFERIE	 	 	

 

Tysk	
  Vejledende årsplan	 	 	 	 																												 	 	 																				Skoleår:	2021/22	
	

 
	

Uge	 Lektioner	 Forløb	
Forslag	til	

kompetenceområde		
og	målpar	

Forslag	til	mål	 Materialer	
(Se også LehrerIn	– Øvrigt materiale) 

33 
34 
35 
36 

6 Jung sein	
Mundtlig	
kommunikation:	
- Samtale 
- Sprogligt fokus 

- Eleverne kan udarbejde en filmanmeldelse i enkelte sætninger 
og stikord. 
- Eleverne kan give udtryk for deres holdninger. 

Film:	Die	Welle	
Text:	Ein	offenes	Fenster	

37 
38 
39 
40 
41 

8 Freizeit	
	–	schöne	Zeit!	

Mundtlig	
kommunikation:	
- Samtale 
- Lytning 

- Eleverne kan stille spørgsmål til noget, en klassekammerat har 
sagt. 
- Eleverne kan bede om hjælp, hvis der er noget, de ikke forstår. 
- Eleverne kan besvare spørgsmål om deres fritid. 
- Eleverne kan forstå detaljer i samtaler om fritidsinteresser. 

Themen:	Freizeit – schöne Zeit! 

42 EFTERÅRSFERIE	

43 
44 2 

Sprogligt	fokus:	
Ordbogsopslag	
og	Google	
Translate 

Skriftlig	
kommunikation:  
- Sprogligt fokus 

- Eleverne kan anvende oversættelsesprogrammer på en 
meningsfuld måde. 
- Eleverne kan slå ord op i deres grundform. 
- Eleverne kan aflæse ordklasse og vælge det korrekte opslagsord. 

Sprache:	Wörterbuch 

45 
46 
47 
48 

6 In	der	Familie	

Skriftlig	
kommunikation:	
- Skrivning 
- Tekster og medier 
- Sprogligt fokus 

- Eleverne kan med udgangspunkt i et oplæg skrive sætninger om 
deres familie. 
- Eleverne kan beskrive forskellige former for illustrationer, fx 
fotos og statistikker. 
- Eleverne kan anvende digitale præsentationsværktøjer til 
formidling. 

Themen: In der Familie 

49 2 
Fokus	på	

Landeskunde:	
Weihnachten	

Kultur	og	samfund:		
- Kulturforståelse 

- Eleverne kan give eksempler på tyske juletraditioner. 
- Eleverne kan beskrive forskelle og ligheder mellem danske og 
tyske 

Landeskunde:	Weihnachten	
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juletraditioner.	

50 
51 
52 

JULEFERIE	

1 2 Sprogligt	fokus:	
Sætningsanalyse	

Skriftlig	
kommunikation:		
- Sprogligt fokus	

- Eleverne kan finde verballed, subjekt, akkusativobjekt og 
dativobjekt i simple sætninger. Sprache:	Sætningsanalyse	

2 
3 
4 4 In	meiner	

Gegend	

Skriftlig	
kommunikation:		
- Skrivning 
Kultur	og	samfund:	
- Kulturforståelse 

- Eleverne kan give eksempler på unges levevilkår i byer og på 
landet. 
- Eleverne kan beskrive deres lokalområde. 
- Eleverne kan skrive tekster under hensyntagen til genre og 
afsender- og modtagerforhold. 

Themen: In meiner Gegend 

5 
6 2 

Fokus på 
Landeskunde:	

Städte 

Kultur	og	samfund:	
- Kulturforståelse 
Mundtlig	
kommunikation:	
- Præsentation	

- Eleverne kan nævne vigtige byer i de tysktalende lande. 
- Eleverne kan med hjælp fra stikord præsentere en by i et 
tysktalende land. 

Landeskunde:	Städte (Deutschland, 
Österreich, Schweiz)	

 

7 VINTERFERIE	

8 
9 4 

Sprogligt	
fokus:	

Ordstilling	i	
bisætninger 

Skriftlig	
kommunikation:	
- Sprogligt fokus	

- Eleverne kan anvende de underordnende konjunktioner dass og 
weil til at indlede bisætninger.  
- Eleverne kan placere det personbøjede verbum korrekt i 
bisætningen. 

Sprache:	Noget om ordstilling, 
Konjunktioner 

10 
11 
12 
13 

4 Musik	ist		
mein	Leben 

 Skriftlig	
kommunikation:	
- Tekster og medier 
- Skrivning 
- Læsning 

- Eleverne kan fortælle, hvilken musik de hører og i hvilke 
situationer. 
- Eleverne kan skabe sammenhæng i en tekst ved at bruge 
konjunktioner. 
- Eleverne kan med visuel støtte præsentere et forberedt emne. 

Themen:	Musik ist mein Leben 

14 2 
Fokus	på	

Landeskunde:	
Ostern	

Kultur	og	samfund:	
- Kulturforståelse 

- Eleverne kan give eksempler på tyske påsketraditioner.  
- Eleverne kan beskrive forskelle og ligheder mellem danske og 
tyske påsketraditioner. 

Landeskunde:	Ostern 

15 PÅSKEFERIE	

16 2 
Sprogligt	
fokus:	

Perfektum	

Skriftlig	
kommunikation:		
- Sprogligt fokus 

- Eleverne kan fortælle om noget fortidigt ved at bruge perfektum. 
- Eleverne kan danne perfektum participium-former af 
regelmæssige verber og de hyppigste uregelmæssige verber. 

Sprache:	Verber, Fitmacher (Mundtlighed: 
Finde	jemanden,	der	…	(Wochenende), I 
parken: Vorher,	jetzt,	später) 

17 
18 
19 
20 
21 
22 

4 Auf	der	Straße		
in	Berlin 

Skriftlig	
kommunikation:	
- Læsning 
Kultur	og	samfund:	
- Kulturforståelse 

- Eleverne kan finde specifikke informationer i en læst tekst. 
- Eleverne kan notere vigtige stikord til en læst tekst. 
- Eleverne kan gengive det vigtigste indhold af en læst tekst. 
- Eleverne kan fortælle om vigtige begivenheder i Berlins historie. 

Themen:	Auf der Straße in Berlin 

23 
24 BUFFERPERIODE	
25 
26 SOMMERFERIE	
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Naturfag	

Årsplan for Naturfag 
Fag Emne Målområde 
Fysik/Kemi Geografi Biologi Energi Kort/flag/lande Mad, 

fordøjelsessystem, 
spiseforstyrrelser 

Undersøgelseskompetencen: At 
eleverne kan undersøge 
forskellige elementer i 
Fysik/Kemi, Geografi og 
Biologi. Herunder finde ud af, 
hvordan et kort virker, hvordan 
energi påvirker hverdagen, og 
hvordan energiindtag påvirker 
kroppen. 
Modelleringskompetencen: Der 
skal ses på modeller for energi, 
og energiomdannelse, der skal 
ses på kort og arbejdes med 
målestoksforhold, og der skal ses 
på modeller over kroppens 
fordøjelsessystem. 
Perspektiveringskompetencen: 
Eleverne skal se på, hvordan 
energi påvirker deres hverdag. 
De skal desuden se på, hvordan 
forskellige fødevarer kan 
indarbejdes i sunde madvaner. 
Kommunikationskompetencen: 
Eleverne skal selv forklare og 
fremlægge forskellige dele af 
emnet der arbejdes med. 
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   Vand Vand Vand Undersøgelseskompetencen: At 
eleverne kan undersøge 
forskellige elementer i 
Fysik/Kemi, Geografi og 
Biologi. De skal se på vandets 
kemiske og fysiske egenskaber, 
de skal arbejde med 
vandfordeling i verden, og på, 
hvordan vandets kredsløb 
påvirker forskellige verdensdele. 
Herudover skal de se på livet i 
vand, og hvordan forurening 
påvirker dette. 
Modelleringskompetencen: Der 
skal arbejdes med havpumper, 
og modeller heraf. Der skal 
arbejdes med vejrkort, 
vejrsystemer og forudsigelse af 
vejr. Eleverne skal også arbejde 
med forsøg inden for fysik/kemi 
der viser bl.a. polaritet. 
Herudover skal de arbejde med 
forurenings påvirkning af liv 
under vandet. 
Perspektiveringskompetencen: 
Eleverne skal se på, hvordan 
deres egen hverdag påvirker det 
”våde” liv omkring dem. 
Derudover skal de arbejde med, 
hvordan det store vandsystem 
bliver påvirket af menneskets 
adfærd. 
Kommunikationskompetencen: 
Eleverne skal selv forklare og 
fremlægge forskellige dele af 
emnet der arbejdes med. 

   Menneskets 
samspil med 
naturen 

Menneskets 
samspil med 
naturen 

Menneskets 
samspil med 
naturen 

Undersøgelseskompetencen: At 
eleverne kan undersøge 
forskellige elementer i 
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Fysik/Kemi, Geografi og 
Biologi. De skal se på, hvordan 
mennesket i tidens løb har lavet 
opfindelser inden for både 
fysik/kemi og biologi, og 
hvordan dette har ændret på 
verden. Herunder kommer vi ind 
på, hvordan dette kan ses 
geografisk, og hvor verden er 
blevet mest påvirket af disse 
opfindelser. Herudover skal der 
arbejdes med global opvarmning, 
både den kemiske side, den 
geografiske side, og den 
biologiske side. Dette betyder, at 
der bliver fokus på, hvordan 
kemien og fysikken bag 
opvarmningen sker. Der er fokus 
på, hvordan dette påvirker 
forskellige dele af verden, og 
hvilke steder der bliver ramt 
først. Slutteligt vil vi se på, 
hvordan dette påvirker både 
mennesker, flora og fauna i 
forskellige områder. 
Modelleringskompetencen: Vi 
skal arbejde med 
molekylemodeller, med kort og 
radioaktivitet. Vi skal arbejde 
med vejrsystemer, og se på deres 
udvikling over længere tid. Vi 
skal arbejde med pladetektonik, 
og brugen heraf, og 
problematikken omkring det. Vi 
skal se på biodiversitet, og dens 
udvikling i forskellige 
verdensdele. 
Perspektiveringskompetencen: 
Eleverne skal arbejde med, 
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hvordan deres egen ageren 
påvirker verden omkring dem. 
Herudover skal de se på 
mennesket som helhed, og prøve 
at se, hvordan verden er blevet 
ændret pga. mennesket, og prøve 
at gisne om,  hvad der kunne 
have været anderledes. 
Kommunikationskompetencen: 
Eleverne skal selv forklare og 
fremlægge forskellige dele af 
emnet der arbejdes med. 

   Bioteknologi Bioteknologi Bioteknologi Undersøgelseskompetencen: At 
eleverne kan undersøge 
forskellige elementer i 
Fysik/Kemi, Geografi og 
Biologi. Herunder skal vi arbejde 
med, hvordan forskellige 
elementer fra naturen er blevet 
indkoorpereret i videnskaben. 
Bl.a. hvordan den er kommet ind 
i fysik/kemiens verden, og 
biologiens verden, og i hvilke 
verdensdele den er kommet ind, 
og hvordan og hvorfor den bliver 
brugt, som den gør. 
Modelleringskompetencen: Vi 
skal arbejde med modeller over 
forskellige opfindelser, og se 
deres påvirkning på både 
lokalsamfundet, og på et mere 
globalt plan. 
Perspektiveringskompetencen: 
Eleverne skal se, hvordan 
forskellige opfindelser bliver 
brugt, og hvordan de kan bruges 
i andre verdensdele. 
Kommunikationskompetencen: 
Eleverne skal selv forklare og 
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fremlægge forskellige dele af 
emnet der arbejdes med. 

   Stråling Stråling Stråling Undersøgelseskompetencen: At 
eleverne kan undersøge 
forskellige elementer i 
Fysik/Kemi, Geografi og 
Biologi. Herunder skal vi arbejde 
med, hvordan radioaktiv stråling 
virker, og hvordan det påvirker 
levende organismer. Vi skal 
arbejde med dets påvirkning på 
lokalsamfundet, og dets 
påvirkning på globalt plan, hvis 
der sker en katastrofe. Derudover 
skal vi arbejde med de 
katastrofer, som allerede er 
fundet sted. 
Modelleringskompetencen: Der 
skal arbejdes med isotopkort, 
henfaldsskemaer, med planter, 
og deres cellestruktur, både før 
og efter påvirkning. 
Perspektiveringskompetencen: 
Vi skal se på brugen af stråling i 
hverdagen, og se, om der er 
alternativer for brug, eller om der 
ikke er. Herudover skal vi se på, 
hvordan oprydning bedst finder 
sted, og hvordan vi eventuelt kan 
undgå flere katastrofer, eller helt 
undgå brugen af stråling. 
Kommunikationskompetencen: 
Eleverne skal selv forklare og 
fremlægge forskellige dele af 
emnet der arbejdes med. 

Hvis der er tid, bliver der føjet flere emner på årsplanen løbende. 
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Idræt	
ÅRSPLAN FOR IDRÆT – 8/9. KLASSE	2021/2022 

Uge	 Lektioner	 Tema	 Indholdsområde	 Forløbets	titel	 Kompetenceområder	og	
målpar	

Fokusområder	 Materialer	

32	 10-12 Team up Løb, spring og kast Spot op 
teknikken 

Alsidig	idrætsudøvelse	
Løb, spring og kast – fase 1 + 2  
 
Idrætskultur	og	relationer	
Samarbejde og ansvar – fase 1 + 
2 
Ordkendskab  

Sprintteknik, spydkast, 
højdespring, stafet, 
arbejde i team 

Kegler, hulahopringe, 
veste, ærteposer, 
cykelslange, sjippetov, 
depeche, startblok, 
spyd, højdespring 
(madras, tryllesnor, 
stænger, mobiltelefon 

33	
34	
35	
36	
37	
38	 10-12 Dans og udtryk 

 
Koreografi og 
udtryk 

Alsidig	idrætsudøvelse	
Dans og udtryk  
 
Idrætskultur	og	relationer	
Normer og værdier  
Ordkendskab 

Koreografi, 
danseanalyse, fortælling 
med kroppen, 
koreografiske 
virkemidler, dansehjul 

Appen Badjango, musik 

39	
40	
41	

42	 EFTERÅRSFERIE	
43	        
44	
45	 10-12 Kroppen 

indefra og 
udefra 

Fysisk træning Muskler, 
styrketræning og 
yoga 

Idrætskultur	og	relationer	
Ordkendskab 
	
Krop	træning	og	trivsel	
Fysisk træning — fase 2  
Krop og identitet – fase 1 + 2 
 
	

Udendørstræning, yoga, 
crossfit, kroppen indefra 
og udefra 

Materialer i naturen: 
træstamme, sten, 
yogamåtte, kettlebell, 
vægtstænger, ringe, 
ribbe, tykke reb, 
håndvægte 

46	
47	
48	
49	
50	
51	 JULEFERIE	
52	
1	 10-12  Kropsbasis 

 
Fortælling med 
kroppen 
 

Alsidig	idrætsudøvelse	
Kropsbasis 
	
Idrætskultur	og	relationer	
Ordkendskab 
	
Krop	træning	og	trivsel	
Krop og identitet — fase 2  
 

Balance, kropspænding, 
hænge, klatre, svinge, 
rotationer, akrobatik, 
stunt, rytme og 
kropsfortælling 

Musik, aviser, 
kosteskaft, rullemåtte, 
ringe, plinte, bom, 
airtrack, 
nedspringsmåtte 

2	
3	
4	
5	
6	

7	 VINTERFERIE	
8	 10 Streetkultur  Redskabsaktiviteter Parkour Alsidig	idrætsudøvelse	
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9	 Redskabsaktiviteter – fase 1 + 2 
 
Idrætskultur	og	relationer	
Normer og værdier  
Idrætten i samfundet – fase 2 
Ordkendskab 
 

Vaults, precision, wall 
spin, catleap, double 
lazy, palm spin, 
underbar rullefald, 
streetkultur 

Bold skumplint, 
hulahopringe, 
nedspringsmåtter, kridt, 
stålplinte, træplint, 
saltoplint, træbomme, 
skumredskaber, 
rullemadras, ribbe, 
skumkile 

10	
11	
12	

13	 10-12 Streetkultur Boldbasis og 
boldspil 

Spilkonstruktion 
 

Alsidig	idrætsudøvelse	
Boldbasis og boldspil – fase 1 + 
2 
 
Idrætskultur	og	relationer	
Samarbejde og ansvar – fase 2 
Idrætten i samfundet – fase 2 
Ordkendskab 
 
 

Streetfodbold, Panna, 4 
mod 4, freestyle, 
spilkonstruktion, 
spilhjulet, streetkultur 

Fodbold, hockeymål, 
panna bane (ikke 
nødvendigt) 14	

15	 PÅSKEFERIE 
16	      

 
  

17	
18	
19	
20	 10-12 Prøve  	 	 Forberedelse af prøven i 

idræt 
 

21	
22	
23	
24	
25	
26	 SOMMERFERIE	
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10.	klasse	

Dansk	
Foreløbig	årsplan,	dansk	

	

Uge	 Forløb	 Kompetenceområde	og	mål	 Materialer	

32-36	 Novelleanalyse	 LÆSNING	
Eleven	kan	styre	og	regulere	sin	læseproces	og	diskutere	teksters	betydning	i	
deres	kontekst	

	

FORTOLKNING	

Eleven	kan	forholde	sig	til	kultur,	identitet	og	sprog	gennem	systematisk	
undersøgelse	og	diskussion	af	litteratur	og	andre	æstetiske	tekster	

	

Tove	Ditlevsen:	Dolken	

Cecil	Bødker:	Vædderen	

Kim	Fupz	Aakeson:	Raftehegn	

37-40	 Grammatik	–	Med	fokus	på	ordklasser,	
sætningsanalyse	og	kommatering	

	

FREMSTILLING	
Eleven	kan	udtrykke	sig	klart	og	varieret	i	skrift,	tale,	lyd	og	billede	i	en	form,	
der	passer	til	genre	og	situationer	

Sætninger	

41-46	 Hovedværkslæsning	

	

LÆSNING	
Eleven	kan	styre	og	regulere	sin	læseproces	og	diskutere	teksters	betydning	i	
deres	kontekst	

	

FORTOLKNING	

Kim	Fupz	Aakeson:	Pragtfuldt	
pragtfuldt	
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Eleven	kan	forholde	sig	til	kultur,	identitet	og	sprog	gennem	systematisk	
undersøgelse	og	diskussion	af	litteratur	og	andre	æstetiske	tekster	

	

47-50	 Analyse	af	multimodale	tekster	med	
fokus	på	tegneserier	

LÆSNING	
Eleven	kan	styre	og	regulere	sin	læseproces	og	diskutere	teksters	betydning	i	
deres	kontekst	

	

FORTOLKNING	

Eleven	kan	forholde	sig	til	kultur,	identitet	og	sprog	gennem	systematisk	
undersøgelse	og	diskussion	af	litteratur	og	andre	æstetiske	tekster	

	

Tekst:	Marjane	Satrapi:	Persepolis	

Film:	Persepolis	

1-4	 Lyrik	

	

FREMSTILLING	
Eleven	kan	udtrykke	sig	klart	og	varieret	i	skrift,	tale,	lyd	og	billede	i	en	form,	
der	passer	til	genre	og	situationer	

FORTOLKNING	

Eleven	kan	forholde	sig	til	kultur,	identitet	og	sprog	gennem	systematisk	
undersøgelse	og	diskussion	af	litteratur	og	andre	æstetiske	tekster	

	

Yahya	Hassan:	YAHYA	HASSAN,	
2013.	Digtsamling	

DR:	Interview	med	Yahya	Hassan.	
2013.	Tv-interview.	

5-8	 Dramatik	 FORTOLKNING	

Eleven	kan	forholde	sig	til	kultur,	identitet	og	sprog	gennem	systematisk	
undersøgelse	og	diskussion	af	litteratur	og	andre	æstetiske	tekster	

Forestilling	på	Aarhus	Teater	

Tove	Ditlevsen:	Barndommens	gade,	
1942.	(0,6).	Digt.	

Tove	Ditlevsen:	Blinkende	lygter,	
1947	(0,5).	Digt.	
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Uddrag	af	Man	gjorde	et	barn	
fortræd	(1941),		

	

9-12	 Science	fiction-forløb	med	
litteraturhistorisk	islæt	

	

LÆSNING	
Eleven	kan	styre	og	regulere	sin	læseproces	og	diskutere	teksters	betydning	i	
deres	kontekst	

	

FREMSTILLING	
Eleven	kan	udtrykke	sig	klart	og	varieret	i	skrift,	tale,	lyd	og	billede	i	en	form,	
der	passer	til	genre	og	situationer	

	

FORTOLKNING	

Eleven	kan	forholde	sig	til	kultur,	identitet	og	sprog	gennem	systematisk	
undersøgelse	og	diskussion	af	litteratur	og	andre	æstetiske	tekster	

	

Uddrag	af	Ludvig	Holberg:	Niels	
Klims	underjordiske	Rejse.	

Skabt	for	hinanden	af	Svend	Åge	
Madsen	

Roman:	Jesper	Wung-Sung:	
Kopierne	

	

13-15	 Tværfagligt:	Religion	og	dansk	

	

LÆSNING	
Eleven	kan	styre	og	regulere	sin	læseproces	og	diskutere	teksters	betydning	i	
deres	kontekst	

	

FORTOLKNING	

Eleven	kan	forholde	sig	til	kultur,	identitet	og	sprog	gennem	systematisk	
undersøgelse	og	diskussion	af	litteratur	og	andre	æstetiske	tekster	

	

Kim	Fupz:	Lignelser	

Myter	
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KOMMUNIKATION	
Eleven	kan	deltage	reflekteret	i	kommunikation	i	komplekse	formelle	og	
sociale	situationer	

	

16-18	 Tværfagligt:	Taleretorik	med	
Historie/Samfundsfag	

	

KOMMUNIKATION	
Eleven	kan	deltage	reflekteret	i	kommunikation	i	komplekse	formelle	og	
sociale	situationer	

	

FREMSTILLING	
Eleven	kan	udtrykke	sig	klart	og	varieret	i	skrift,	tale,	lyd	og	billede	i	en	form,	
der	passer	til	genre	og	situationer	

	

Sofie	Linde:	tale	ved	Zulu	Comedy	
Galla	2020	

Martin	Luther	King:	I	have	a	dream-
talen	

Hal	Koch:	"Ordet	eller	Sværdet"	
1945	

	

	

19-21	 Repetition	og	opsamling	på	året	 	 Kursus:	Synopsen	

	

	

Matematik	

Basis	
Matematik 10. klasse – Årsplan               Klasse: 10B Skoleår: 21/22 

Periode	 Lektioner	 Forløb	 Mål	

Kompetencer																																																															Stofområder	

Noter	
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	 	 Fokus på 
kompetencerne	
Matematisk	
kompetencer	

Alle	kompetencer	er	i	fokus	i	dette	kapitel.	
Undersøgelserne	og	opgaverne	vil	være	knyttet	til	
forskellige	stofområder.	

	 Vi	tager	udgangspunkt	i	
den	enkelte	elevs	
forudsætninger	og	
udfordringer	og	prøver	at	
følge	denne	Årsplan,	
velvidende,	at	vi	ikke	når	i	
mål	med	alle	elever.		
	
Vi	vil	fokusere	på	
individuelle	mål	og	
realistiske	planer.	
	

Nogle	elever	stejler	ved	arbejde	på	
computeren,	så	vi	starter	med	trykte	
ark	og	går	gradvist	i	gang	med	
digitale	hjælpemidler,	som	
Matematikfessor	og	Gyldendal	
Matematik.	

	 	 Geometri:	
Trigonometri	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
	
Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	
• Eleven	har	viden	om	forskel	på	

generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	

variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Kommunikation	

Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	
• Eleven	kan	undersøge	sammenhænge	

mellem	længdeforhold,	arealforhold	og	
rumfangsforhold	

• Eleven	har	viden	om	ligedannethed	og	
størrelsesforhold	

• Eleven	kan	undersøge	egenskaber	ved	
linjer	knyttet	til	polygoner	og	cirkler,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	linjer	knyttet	til	
polygoner	og	cirkler	

• Eleven	kan	forklare	sammenhænge	
mellem	sidelængder	og	vinkler	i	
retvinklede	trekanter	

• Eleven	har	viden	om	den	pythagoræiske	
læresætning	og	trigonometri	knyttet	til	
retvinklede	trekanter	

	
Geometrisk	tegning	
• Eleven	kan	fremstille	præcise	tegninger	

ud	fra	givne	betingelser	
• Eleven	har	viden	om	metoder	til	at	

fremstille	præcise	tegninger,	herunder	
med	digitale	værktøjer	
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• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	
skriftligt	med	og	om	matematik	med	
faglig	præcision	

• Eleven	har	viden	om	fagord	og	begreber	
samt	enkelt	matematisk	symbolsprog	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	
	

Måling	
• Eleven	kan	bestemme	mål	i	figurer	ved	

hjælp	af	formler	og	digitale	værktøjer	
• Eleven	har	viden	om	formler	og	digitale	

værktøjer,	der	kan	anvendes	ved	
bestemmelse	af	omkreds,	areal	og	
rumfang	af	figurer	

• Eleven	kan	bestemme	afstande	med	
beregning	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
afstandsbestemmelse	

	

	 	 Funktioner og 
sammenhænge:	
Ikke lineære	
funktioner	

Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	

fra	omverdenen	i	forbindelse	med	
opstilling	af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	
• Eleven	har	viden	om	forskel	på	

generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	

variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Hjælpemidler	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	
• Eleven	kan	udføre	beregninger	

vedrørende	procentuel	vækst,	herunder	
rentevækst	

• Eleven	har	viden	om	procentuel	vækst	
og	metoder	til	vækstberegninger	i	
regneark,	herunder	viden	om	renter,	lån	
og	opsparing	

	
Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	

beregninger	med	variable	
• Eleven	har	viden	om	metoder	til	

omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Funktioner	
• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	

til	at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

• Eleven	kan	anvende	ikke-lineære	
funktioner	til	at	beskrive	sammenhænge	
og	forandringer	
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• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	
hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	
	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	ikke-lineære	funktioner	

	

	 	 Funktioner og 
sammenhænge:	
Tema:	
Fordoblings-	og	
halveringstid	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	kan	vurdere	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	

problemløsningsprocesser	
	
Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	

fra	omverdenen	i	forbindelse	med	
opstilling	af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	

matematisk	repræsentation	
• Eleven	har	viden	om	styrker	og	

svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	
• Eleven	kan	udføre	beregninger	

vedrørende	procentuel	vækst,	herunder	
rentevækst	

• Eleven	har	viden	om	procentuel	vækst	
og	metoder	til	vækstberegninger	i	
regneark,	herunder	viden	om	renter,	lån	
og	opsparing	

	
Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	

beregninger	med	variable	
• Eleven	har	viden	om	metoder	til	

omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Funktioner	
• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	

til	at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

• Eleven	kan	anvende	ikke-lineære	
funktioner	til	at	beskrive	sammenhænge	
og	forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	ikke-lineære	funktioner	
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Kommunikation	
• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	

skriftligt	med	og	om	matematik	med	
faglig	præcision	

• Eleven	har	viden	om	fagord	og	begreber	
samt	enkelt	matematisk	symbolsprog	

	

42	 	 Efterårsferie 	 	 	

	 	 Brøker og procent:	
Procent og	
promille	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	kan	vurdere	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	

problemløsningsprocesser	
	
Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	

fra	omverdenen	i	forbindelse	med	
opstilling	af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	

matematisk	repræsentation	
• Eleven	har	viden	om	styrker	og	

svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Formler	og	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Funktioner	

• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	
til	at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

• Eleven	kan	anvende	ikke-lineære	
funktioner	til	at	beskrive	sammenhænge	
og	forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	ikke-lineære	funktioner	
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Kommunikation	
• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	

skriftligt	med	og	om	matematik	med	
faglig	præcision	

• Eleven	har	viden	om	fagord	og	begreber	
samt	enkelt	matematisk	symbolsprog	

	
	 	 Algebra og 

ligninger:	
Uligheder	

Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	

variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	
notationsformer,	opstilling	og	
omskrivning	af	udtryk	med	variable,	
herunder	med	digitale	værktøjer	
	

Tal	

• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	
procent	

• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	
mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	

• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	

• Eleven	kan	udføre	sammensatte	
beregninger	med	rationale	tal	

• Eleven	har	viden	om	regningsarternes	
hierarki	

	
Ligninger	

• Eleven	kan	opstille	og	løse	ligninger	og	
enkle	uligheder	

• Eleven	har	viden	om	ligningsløsning	med	
og	uden	digitale	værktøjer	

• Eleven	kan	opstille	og	løse	enkle	
ligningssystemer	

• Eleven	har	viden	om	grafisk	løsning	af	
enkle	ligningssystemer	

	
Formler	og	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	
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47	-	49	 Ca.	15	 Algebra og 

ligninger:	
Ligninger	

Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	

fra	omverdenen	i	forbindelse	med	
opstilling	af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	hypoteser,	

definitioner,	og	sætninger	
• Eleven	har	viden	om	hypoteser,	

definitioner	og	sætninger	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	
• Eleven	har	viden	om	forskel	på	

generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	

matematisk	repræsentation	
• Eleven	har	viden	om	styrker	og	

svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Ligninger	
• Eleven	kan	opstille	og	løse	ligninger	og	

enkle	uligheder	
• Eleven	har	viden	om	ligningsløsning	med	

og	uden	digitale	værktøjer	
• Eleven	kan	opstille	og	løse	enkle	

ligningssystemer	
• Eleven	har	viden	om	grafisk	løsning	af	

enkle	ligningssystemer	
	
Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	beskrive	sammenhænge	

mellem	enkle	algebraiske	udtryk	og	
geometriske	repræsentationer	

• Eleven	har	viden	om	geometriske	
repræsentationer	for	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Funktioner	
• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	

til	at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

• Eleven	kan	anvende	ikke-lineære	
funktioner	til	at	beskrive	sammenhænge	
og	forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	ikke-lineære	funktioner	
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• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	
	 	 Algebra og 

ligninger:	
Tema:	
Mobilabonnement	

Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	

variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	
notationsformer,	opstilling	og	
omskrivning	af	udtryk	med	variable,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Ligninger	
• Eleven	kan	opstille	og	løse	enkle	

ligningssystemer	
• Eleven	har	viden	om	grafisk	løsning	af	

enkle	ligningssystemer	
	
Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	beskrive	sammenhænge	

mellem	enkle	algebraiske	udtryk	og	
geometriske	repræsentationer	

• Eleven	har	viden	om	geometriske	
repræsentationer	for	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Funktioner	
• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	

til	at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

• Eleven	kan	anvende	ikke-lineære	
funktioner	til	at	beskrive	sammenhænge	
og	forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	ikke-lineære	funktioner	

	

	

	 	 	

Juleferie	
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51	-	52	
	

	 	 Algebra og 
ligninger:	
WordMat	og	
algebra	

Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	

fra	omverdenen	i	forbindelse	med	
opstilling	af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	

matematisk	repræsentation	
• Eleven	har	viden	om	styrker	og	

svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	

• Eleven	kan	udføre	sammensatte	
beregninger	med	rationale	tal	

• Eleven	har	viden	om	regningsarternes	
hierarki	

	
Ligninger	

• Eleven	kan	opstille	og	løse	ligninger	og	
enkle	uligheder	

• Eleven	har	viden	om	ligningsløsning	med	
og	uden	digitale	værktøjer	

• Eleven	kan	opstille	og	løse	enkle	
ligningssystemer	

• Eleven	har	viden	om	grafisk	løsning	af	
enkle	ligningssystemer	

	
Formler	og	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
	
	
Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	
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• Eleven	kan	undersøge	sammenhænge	
mellem	længdeforhold,	arealforhold	og	
rumfangsforhold	

• Eleven	har	viden	om	ligedannethed	og	
størrelsesforhold	

• Eleven	kan	forklare	sammenhænge	
mellem	sidelængder	og	vinkler	i	
retvinklede	trekanter	

• Eleven	har	viden	om	den	pythagoræiske	
læresætning	og	trigonometri	knyttet	til	
retvinklede	trekanter	

	
Måling	

• Eleven	kan	bestemme	mål	i	figurer	ved	
hjælp	af	formler	og	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	formler	og	digitale	
værktøjer,	der	kan	anvendes	ved	
bestemmelse	af	omkreds,	areal	og	
rumfang	af	figurer	

	
	 	 Algebra og 

ligninger:	
Tema:	
Papirformat og	
WordMat	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	

variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Kommunikation	
• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	

skriftligt	med	og	om	matematik	med	
faglig	præcision	

• Eleven	har	viden	om	fagord	og	begreber	
samt	enkelt	matematisk	symbolsprog	

	
Hjælpemidler	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
	
Formler	og	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
	
	
Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	

• Eleven	kan	undersøge	sammenhænge	
mellem	længdeforhold,	arealforhold	og	
rumfangsforhold	
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• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	
hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	

• Eleven	har	viden	om	ligedannethed	og	
størrelsesforhold	

	
Måling	

• Eleven	kan	bestemme	mål	i	figurer	ved	
hjælp	af	formler	og	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	formler	og	digitale	
værktøjer,	der	kan	anvendes	ved	
bestemmelse	af	omkreds,	areal	og	
rumfang	af	figurer	

	
	 	 Måling:	

Rumlige	figurer	
og	overfladeareal	

 

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	kan	vurdere	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	

problemløsningsprocesser	
	
Modellering	
• Eleven	kan	vurdere	matematiske	

modeller	
• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	

vurdering	af	matematiske	modeller	
	
Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	
• Eleven	har	viden	om	forskel	på	

generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

• Eleven	kan	udvikle	og	vurdere	
matematiske	ræsonnementer,	herunder	
med	inddragelse	af	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	enkle	matematiske	
beviser	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	

variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	beskrive	sammenhænge	

mellem	enkle	algebraiske	udtryk	og	
geometriske	repræsentationer	

• Eleven	har	viden	om	geometriske	
repræsentationer	for	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Funktioner	

• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	
til	at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

	
Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	

• Eleven	kan	undersøge	sammenhænge	
mellem	længdeforhold,	arealforhold	og	
rumfangsforhold	

• Eleven	har	viden	om	ligedannethed	og	
størrelsesforhold	

• Eleven	kan	undersøge	egenskaber	ved	
linjer	knyttet	til	polygoner	og	cirkler,	
herunder	med	digitale	værktøjer	
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• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	

• Eleven	har	viden	om	linjer	knyttet	til	
polygoner	og	cirkler	

• Eleven	kan	forklare	sammenhænge	
mellem	sidelængder	og	vinkler	i	
retvinklede	trekanter	

• Eleven	har	viden	om	den	pythagoræiske	
læresætning	og	trigonometri	knyttet	til	
retvinklede	trekanter	

	
Geometrisk	tegning	

• Eleven	kan	fremstille	præcise	tegninger	
ud	fra	givne	betingelser	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	at	
fremstille	præcise	tegninger,	herunder	
med	digitale	værktøjer	

	
Måling	

• Eleven	kan	bestemme	mål	i	figurer	ved	
hjælp	af	formler	og	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	formler	og	digitale	
værktøjer,	der	kan	anvendes	ved	
bestemmelse	af	omkreds,	areal	og	
rumfang	af	figurer	

	
	

	

	

	 Økonomi og vækst:	
Vækst	

Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	

fra	omverdenen	i	forbindelse	med	
opstilling	af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	hypoteser,	

definitioner,	og	sætninger	
• Eleven	har	viden	om	hypoteser,	

definitioner	og	sætninger	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	
• Eleven	kan	udføre	beregninger	

vedrørende	procentuel	vækst,	herunder	
rentevækst	

• Eleven	har	viden	om	procentuel	vækst	
og	metoder	til	vækstberegninger	i	
regneark,	herunder	viden	om	renter,	lån	
og	opsparing	

	
Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	beskrive	sammenhænge	

mellem	enkle	algebraiske	udtryk	og	
geometriske	repræsentationer	
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• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	
og	generaliseringer	

• Eleven	har	viden	om	forskel	på	
generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	

matematisk	repræsentation	
• Eleven	har	viden	om	styrker	og	

svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	
	

• Eleven	har	viden	om	geometriske	
repræsentationer	for	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Funktioner	
• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	

til	at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

• Eleven	kan	anvende	ikke-lineære	
funktioner	til	at	beskrive	sammenhænge	
og	forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	ikke-lineære	funktioner	

	

	

7	

	  

Vinterferie 

	 	 	

	 	 Økonomi og vækst:	
Vækst	
(Fortsat	fra	før	
Vinterferien)	

	 	 	

	 	 Statistik og 
sandsynlighed:	
Tre	forskellige	
sandsynlighed 

Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	

fra	omverdenen	i	forbindelse	med	
opstilling	af	en	matematisk	model	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
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• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	

matematisk	repræsentation	
• Eleven	har	viden	om	styrker	og	

svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	

	
Statistik	

• Eleven	kan	vælge	relevante	deskriptorer	
og	diagrammer	til	sammenligning	af	
datasæt	

• Eleven	har	viden	om	statistiske	
deskriptorer,	diagrammer	og	digitale	
værktøjer,	der	kan	behandle	store	
datamængder	

• Eleven	kan	undersøge	sammenhænge	i	
omverdenen	med	datasæt	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
undersøgelse	af	sammenhænge	mellem	
datasæt,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	kan	kritisk	vurdere	statistiske	
undersøgelser	og	præsentationer	af	data	

• Eleven	har	viden	om	
stikprøveundersøgelser	og	virkemidler	i	
præsentation	af	data	

	
Sandsynlighed	

• Eleven	kan	anvende	udfaldsrum	og	
tællemåder	til	at	forbinde	enkle	
sandsynligheder	med	tal	

• Eleven	har	viden	om	udfaldsrum	og	
tællemåder	

• Eleven	kan	beregne	sammensatte	
sandsynligheder	

• Eleven	har	viden	om	
sandsynlighedsmodeller	og	
sandsynlighedsberegninger	

• Eleven	kan	anvende	
sandsynlighedsregning	

• Eleven	har	viden	om	statistisk	og	
teoretisk	sandsynlighed	

	
	 	 Fokus på 

kompetencer:	
Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	hypoteser,	

definitioner,	og	sætninger	

Regnestrategier	
• Eleven	kan	udføre	sammensatte	

beregninger	med	rationale	tal	
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Matematisk	
argumentation	

• Eleven	har	viden	om	hypoteser,	
definitioner	og	sætninger	

• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	
og	generaliseringer	

• Eleven	har	viden	om	forskel	på	
generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

• Eleven	kan	udvikle	og	vurdere	
matematiske	ræsonnementer,	herunder	
med	inddragelse	af	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	enkle	matematiske	
beviser	

	
Kommunikation	
• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	

skriftligt	med	og	om	matematik	med	
faglig	præcision	

• Eleven	har	viden	om	fagord	og	begreber	
samt	enkelt	matematisk	symbolsprog	

• Eleven	kan	kritisk	søge	matematisk	
information,	herunder	med	digitale	
medier	

• Eleven	har	viden	om	
informationssøgning	og	vurdering	af	
kilder	

• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	
skriftligt	om	matematik	på	forskellige	
niveauer	af	faglig	præcision	

• Eleven	har	viden	om	afsender	og	
modtager	forhold	i	faglig	
kommunikation	

	

• Eleven	har	viden	om	regningsarternes	
hierarki	

• Eleven	kan	udføre	beregninger	med	
potenser	og	rødder	

• Eleven	har	viden	om	regneregler	for	
potenser	og	rødder	

	
Formler	og	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	beskrive	sammenhænge	
mellem	enkle	algebraiske	udtryk	og	
geometriske	repræsentationer	

• Eleven	har	viden	om	geometriske	
repræsentationer	for	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	kan	sammenligne	algebraiske	
udtryk	

• Eleven	har	viden	om	regler	for	regning	
med	reelle	tal	

	
Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	

• Eleven	kan	undersøge	egenskaber	ved	
linjer	knyttet	til	polygoner	og	cirkler,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	linjer	knyttet	til	
polygoner	og	cirkler	

	
	

15	
	

	 	

Påskeferie	
	

	

	 	 Fokus på 
kompetencer:	
Matematisk	
argumentation	
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(Fortsat fra før 
Påskeferien)		

	 	  	 	 	

17	-	18	 Ca.	10	 Prøver:	
Mundtlige	
øveoplæg 

	 	 	

	

Turbo	
Matematik 10.A klasse – Årsplan               Klasse: __10.A___ Skoleår: __2122___ 

Periode	 Lektioner	 Forløb	 Mål	

Kompetencer																																																															Stofområder	

Noter	

33	-	37	 Ca.	15	 Geometri: 
Trigonometri	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
	
Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	
• Eleven	har	viden	om	forskel	på	

generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	variable,	

herunder	med	digitale	værktøjer	
• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	

opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Kommunikation	

Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	
• Eleven	kan	undersøge	sammenhænge	

mellem	længdeforhold,	arealforhold	og	
rumfangsforhold	

• Eleven	har	viden	om	ligedannethed	og	
størrelsesforhold	

• Eleven	kan	undersøge	egenskaber	ved	
linjer	knyttet	til	polygoner	og	cirkler,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	linjer	knyttet	til	
polygoner	og	cirkler	

• Eleven	kan	forklare	sammenhænge	
mellem	sidelængder	og	vinkler	i	
retvinklede	trekanter	

• Eleven	har	viden	om	den	pythagoræiske	
læresætning	og	trigonometri	knyttet	til	
retvinklede	trekanter	

	
Geometrisk	tegning	
• Eleven	kan	fremstille	præcise	tegninger	

ud	fra	givne	betingelser	
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• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	
skriftligt	med	og	om	matematik	med	
faglig	præcision	

• Eleven	har	viden	om	fagord	og	begreber	
samt	enkelt	matematisk	symbolsprog	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	at	
fremstille	præcise	tegninger,	herunder	
med	digitale	værktøjer	

	
Måling	
• Eleven	kan	bestemme	mål	i	figurer	ved	

hjælp	af	formler	og	digitale	værktøjer	
• Eleven	har	viden	om	formler	og	digitale	

værktøjer,	der	kan	anvendes	ved	
bestemmelse	af	omkreds,	areal	og	
rumfang	af	figurer	

• Eleven	kan	bestemme	afstande	med	
beregning	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
afstandsbestemmelse	

	

38	-	41	 Ca.	15	 Funktioner og 
sammenhænge: 
Ikke lineære 
funktioner	

Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	fra	

omverdenen	i	forbindelse	med	opstilling	
af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	
• Eleven	har	viden	om	forskel	på	

generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	variable,	

herunder	med	digitale	værktøjer	
• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	

opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	
• Eleven	kan	udføre	beregninger	

vedrørende	procentuel	vækst,	herunder	
rentevækst	

• Eleven	har	viden	om	procentuel	vækst	og	
metoder	til	vækstberegninger	i	regneark,	
herunder	viden	om	renter,	lån	og	
opsparing	

	
Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	

beregninger	med	variable	
• Eleven	har	viden	om	metoder	til	

omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Funktioner	
• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	til	

at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	
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Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	
	

• Eleven	kan	anvende	ikke-lineære	
funktioner	til	at	beskrive	sammenhænge	
og	forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	ikke-lineære	funktioner	

	

42	 	 Efterårsferie	 	 	 	

43	-	45	 Ca.	8	 Brøker og 
procent: 
Procent og 
promille	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	kan	vurdere	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	

problemløsningsprocesser	
	
Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	fra	

omverdenen	i	forbindelse	med	opstilling	
af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	

matematisk	repræsentation	
• Eleven	har	viden	om	styrker	og	

svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	variable,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Formler	og	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Funktioner	

• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	til	
at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

• Eleven	kan	anvende	ikke-lineære	
funktioner	til	at	beskrive	sammenhænge	
og	forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	ikke-lineære	funktioner	
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variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
	
Kommunikation	
• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	

skriftligt	med	og	om	matematik	med	
faglig	præcision	

• Eleven	har	viden	om	fagord	og	begreber	
samt	enkelt	matematisk	symbolsprog	

• 	
46-	47	 Ca.	10	 Algebra og 

ligninger: 
Uligheder 

Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	

variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	
med	variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	

Tal	

• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	
procent	

• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	
mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	

• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	

• Eleven	kan	udføre	sammensatte	
beregninger	med	rationale	tal	

• Eleven	har	viden	om	regningsarternes	
hierarki	

	
Ligninger	

• Eleven	kan	opstille	og	løse	ligninger	og	
enkle	uligheder	

• Eleven	har	viden	om	ligningsløsning	med	
og	uden	digitale	værktøjer	

• Eleven	kan	opstille	og	løse	enkle	
ligningssystemer	

• Eleven	har	viden	om	grafisk	løsning	af	
enkle	ligningssystemer	

	
Formler	og	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	
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• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
49-50	 Ca.	8	 Algebra og 

ligninger: 
Ligninger	

Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	fra	

omverdenen	i	forbindelse	med	opstilling	
af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	hypoteser,	

definitioner,	og	sætninger	
• Eleven	har	viden	om	hypoteser,	

definitioner	og	sætninger	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	
• Eleven	har	viden	om	forskel	på	

generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	

matematisk	repræsentation	
• Eleven	har	viden	om	styrker	og	

svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	variable,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
	
Hjælpemidler	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Ligninger	
• Eleven	kan	opstille	og	løse	ligninger	og	

enkle	uligheder	
• Eleven	har	viden	om	ligningsløsning	med	

og	uden	digitale	værktøjer	
• Eleven	kan	opstille	og	løse	enkle	

ligningssystemer	
• Eleven	har	viden	om	grafisk	løsning	af	

enkle	ligningssystemer	
	
Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	beskrive	sammenhænge	

mellem	enkle	algebraiske	udtryk	og	
geometriske	repræsentationer	

• Eleven	har	viden	om	geometriske	
repræsentationer	for	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Funktioner	
• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	til	

at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

• Eleven	kan	anvende	ikke-lineære	
funktioner	til	at	beskrive	sammenhænge	
og	forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	ikke-lineære	funktioner	
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• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	
hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	

	

	

51	-	52	
	

	 	

Juleferie	

	 	 	

1	 Ca.	5	 Algebra og 
ligninger: 
WordMat og 
algebra	

Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	fra	

omverdenen	i	forbindelse	med	opstilling	
af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	

matematisk	repræsentation	
• Eleven	har	viden	om	styrker	og	

svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	variable,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	

• Eleven	kan	udføre	sammensatte	
beregninger	med	rationale	tal	

• Eleven	har	viden	om	regningsarternes	
hierarki	

	
Ligninger	

• Eleven	kan	opstille	og	løse	ligninger	og	
enkle	uligheder	

• Eleven	har	viden	om	ligningsløsning	med	
og	uden	digitale	værktøjer	

• Eleven	kan	opstille	og	løse	enkle	
ligningssystemer	

• Eleven	har	viden	om	grafisk	løsning	af	
enkle	ligningssystemer	

	
Formler	og	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	
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	 • Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
	
	
Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	

• Eleven	kan	undersøge	sammenhænge	
mellem	længdeforhold,	arealforhold	og	
rumfangsforhold	

• Eleven	har	viden	om	ligedannethed	og	
størrelsesforhold	

• Eleven	kan	forklare	sammenhænge	
mellem	sidelængder	og	vinkler	i	
retvinklede	trekanter	

• Eleven	har	viden	om	den	pythagoræiske	
læresætning	og	trigonometri	knyttet	til	
retvinklede	trekanter	

	
Måling	

• Eleven	kan	bestemme	mål	i	figurer	ved	
hjælp	af	formler	og	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	formler	og	digitale	
værktøjer,	der	kan	anvendes	ved	
bestemmelse	af	omkreds,	areal	og	
rumfang	af	figurer	

	
2	 Ca.	5	 Algebra og 

ligninger: 
Tema: 
Papirformat og 
WordMat	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	variable,	

herunder	med	digitale	værktøjer	
• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	

opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
	
Formler	og	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	
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Kommunikation	
• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	

skriftligt	med	og	om	matematik	med	
faglig	præcision	

• Eleven	har	viden	om	fagord	og	begreber	
samt	enkelt	matematisk	symbolsprog	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	

	
	
	
Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	

• Eleven	kan	undersøge	sammenhænge	
mellem	længdeforhold,	arealforhold	og	
rumfangsforhold	

• Eleven	har	viden	om	ligedannethed	og	
størrelsesforhold	

	
Måling	

• Eleven	kan	bestemme	mål	i	figurer	ved	
hjælp	af	formler	og	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	formler	og	digitale	
værktøjer,	der	kan	anvendes	ved	
bestemmelse	af	omkreds,	areal	og	
rumfang	af	figurer	

	
4	-	6	 Ca.	15	 Måling: 

Rumlige figurer 
og overfladeareal	

	

Problembehandling	
• Eleven	kan	planlægge	og	gennemføre	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	elementer	i	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	kan	vurdere	

problemløsningsprocesser	
• Eleven	har	viden	om	

problemløsningsprocesser	
	
Modellering	
• Eleven	kan	vurdere	matematiske	

modeller	
• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	

vurdering	af	matematiske	modeller	
	
Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	
• Eleven	har	viden	om	forskel	på	

generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	beskrive	sammenhænge	

mellem	enkle	algebraiske	udtryk	og	
geometriske	repræsentationer	

• Eleven	har	viden	om	geometriske	
repræsentationer	for	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Funktioner	

• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	til	
at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

	
Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	
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• Eleven	kan	udvikle	og	vurdere	
matematiske	ræsonnementer,	herunder	
med	inddragelse	af	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	enkle	matematiske	
beviser	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	variable,	

herunder	med	digitale	værktøjer	
• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	

opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	

• Eleven	kan	undersøge	sammenhænge	
mellem	længdeforhold,	arealforhold	og	
rumfangsforhold	

• Eleven	har	viden	om	ligedannethed	og	
størrelsesforhold	

• Eleven	kan	undersøge	egenskaber	ved	
linjer	knyttet	til	polygoner	og	cirkler,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	linjer	knyttet	til	
polygoner	og	cirkler	

• Eleven	kan	forklare	sammenhænge	
mellem	sidelængder	og	vinkler	i	
retvinklede	trekanter	

• Eleven	har	viden	om	den	pythagoræiske	
læresætning	og	trigonometri	knyttet	til	
retvinklede	trekanter	

	
Geometrisk	tegning	

• Eleven	kan	fremstille	præcise	tegninger	
ud	fra	givne	betingelser	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	at	
fremstille	præcise	tegninger,	herunder	
med	digitale	værktøjer	

	
Måling	

• Eleven	kan	bestemme	mål	i	figurer	ved	
hjælp	af	formler	og	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	formler	og	digitale	
værktøjer,	der	kan	anvendes	ved	
bestemmelse	af	omkreds,	areal	og	
rumfang	af	figurer	

	
8-	9	

	

	

Ca.	15	 Økonomi og 
vækst: 
Vækst	

Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	fra	

omverdenen	i	forbindelse	med	opstilling	
af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	reelle	tal	
• Eleven	har	viden	om	irrationale	tal	

	
Regnestrategier	
• Eleven	kan	udføre	beregninger	

vedrørende	procentuel	vækst,	herunder	
rentevækst	
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• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	hypoteser,	

definitioner,	og	sætninger	
• Eleven	har	viden	om	hypoteser,	

definitioner	og	sætninger	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	
• Eleven	har	viden	om	forskel	på	

generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	

matematisk	repræsentation	
• Eleven	har	viden	om	styrker	og	

svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	variable,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Hjælpemidler	
• Eleven	kan	vælge	og	vurdere	

hjælpemidler	til	samme	matematiske	
situation	

• Eleven	har	viden	om	muligheder	og	
begrænsninger	ved	forskellige	
hjælpemidler	

	
	

• Eleven	har	viden	om	procentuel	vækst	og	
metoder	til	vækstberegninger	i	regneark,	
herunder	viden	om	renter,	lån	og	
opsparing	

	
Formler	og	algebraiske	udtryk	
• Eleven	kan	beskrive	sammenhænge	

mellem	enkle	algebraiske	udtryk	og	
geometriske	repræsentationer	

• Eleven	har	viden	om	geometriske	
repræsentationer	for	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	
Funktioner	
• Eleven	kan	anvende	lineære	funktioner	til	

at	beskrive	sammenhænge	og	
forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	lineære	funktioner	

• Eleven	kan	anvende	ikke-lineære	
funktioner	til	at	beskrive	sammenhænge	
og	forandringer	

• Eleven	har	viden	om	repræsentationer	
for	ikke-lineære	funktioner	

	

	

7	

	  

Vinterferie	

	 	 	

10	 	 Økonomi og 
vækst: 
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Vækst 
	

11	-	12	 Ca.	15	 Statistik og 
sandsynlighed: 
Tre forskellige 
sandsynlighed	

Modellering	
• Eleven	kan	afgrænse	problemstillinger	fra	

omverdenen	i	forbindelse	med	opstilling	
af	en	matematisk	model	

• Eleven	har	viden	om	strukturering	og	
afgrænsning	af	problemstillinger	fra	
omverdenen	

• Eleven	kan	vurdere	matematiske	
modeller	

• Eleven	har	viden	om	kriterier	til	
vurdering	af	matematiske	modeller	

	
Repræsentation	og	symbolbehandling	
• Eleven	kan	argumentere	for	valg	af	

matematisk	repræsentation	
• Eleven	har	viden	om	styrker	og	

svagheder	ved	repræsentationer,	der	
udtrykker	samme	matematiske	situation	

• Eleven	kan	anvende	udtryk	med	variable,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	notationsformer,	
opstilling	og	omskrivning	af	udtryk	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

	

Tal	
• Eleven	kan	anvende	decimaltal,	brøk	og	

procent	
• Eleven	har	viden	om	sammenhængen	

mellem	decimaltal,	brøk	og	procent	
	
Statistik	

• Eleven	kan	vælge	relevante	deskriptorer	
og	diagrammer	til	sammenligning	af	
datasæt	

• Eleven	har	viden	om	statistiske	
deskriptorer,	diagrammer	og	digitale	
værktøjer,	der	kan	behandle	store	
datamængder	

• Eleven	kan	undersøge	sammenhænge	i	
omverdenen	med	datasæt	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
undersøgelse	af	sammenhænge	mellem	
datasæt,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	kan	kritisk	vurdere	statistiske	
undersøgelser	og	præsentationer	af	data	

• Eleven	har	viden	om	
stikprøveundersøgelser	og	virkemidler	i	
præsentation	af	data	

	
Sandsynlighed	

• Eleven	kan	anvende	udfaldsrum	og	
tællemåder	til	at	forbinde	enkle	
sandsynligheder	med	tal	

• Eleven	har	viden	om	udfaldsrum	og	
tællemåder	

• Eleven	kan	beregne	sammensatte	
sandsynligheder	

• Eleven	har	viden	om	
sandsynlighedsmodeller	og	
sandsynlighedsberegninger	
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• Eleven	kan	anvende	
sandsynlighedsregning	

• Eleven	har	viden	om	statistisk	og	
teoretisk	sandsynlighed	

	
13	-	15	 Ca.	15	 Fokus på 

kompetencer: 
Matematisk 
argumentation 

Ræsonnement	og	tankegang	
• Eleven	kan	skelne	mellem	hypoteser,	

definitioner,	og	sætninger	
• Eleven	har	viden	om	hypoteser,	

definitioner	og	sætninger	
• Eleven	kan	skelne	mellem	enkelttilfælde	

og	generaliseringer	
• Eleven	har	viden	om	forskel	på	

generaliserede	matematiske	resultater	
og	resultater,	der	gælder	i	enkelttilfælde	

• Eleven	kan	udvikle	og	vurdere	
matematiske	ræsonnementer,	herunder	
med	inddragelse	af	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	enkle	matematiske	
beviser	

	
Kommunikation	
• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	

skriftligt	med	og	om	matematik	med	
faglig	præcision	

• Eleven	har	viden	om	fagord	og	begreber	
samt	enkelt	matematisk	symbolsprog	

• Eleven	kan	kritisk	søge	matematisk	
information,	herunder	med	digitale	
medier	

• Eleven	har	viden	om	informationssøgning	
og	vurdering	af	kilder	

• Eleven	kan	kommunikere	mundtligt	og	
skriftligt	om	matematik	på	forskellige	
niveauer	af	faglig	præcision	

• Eleven	har	viden	om	afsender	og	
modtager	forhold	i	faglig	kommunikation	

	

Regnestrategier	
• Eleven	kan	udføre	sammensatte	

beregninger	med	rationale	tal	
• Eleven	har	viden	om	regningsarternes	

hierarki	
• Eleven	kan	udføre	beregninger	med	

potenser	og	rødder	
• Eleven	har	viden	om	regneregler	for	

potenser	og	rødder	
	
Formler	og	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	beskrive	sammenhænge	
mellem	enkle	algebraiske	udtryk	og	
geometriske	repræsentationer	

• Eleven	har	viden	om	geometriske	
repræsentationer	for	algebraiske	udtryk	

• Eleven	kan	udføre	omskrivninger	og	
beregninger	med	variable	

• Eleven	har	viden	om	metoder	til	
omskrivninger	og	beregninger	med	
variable,	herunder	med	digitale	
værktøjer	

• Eleven	kan	sammenligne	algebraiske	
udtryk	

• Eleven	har	viden	om	regler	for	regning	
med	reelle	tal	

	
Geometriske	egenskaber	og	sammenhænge	

• Eleven	kan	undersøge	egenskaber	ved	
linjer	knyttet	til	polygoner	og	cirkler,	
herunder	med	digitale	værktøjer	

• Eleven	har	viden	om	linjer	knyttet	til	
polygoner	og	cirkler	

	

	

16	 	 Fokus på 
kompetencer: 
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Matematisk 
argumentation 
(Fortsat fra før 
Påskeferien)		

	 	  	 	 	

17	-18	 Ca.	10	 Prøver: 
Mundtlige 
øveoplæg	

	 	 	

	 	 	
	

	  

	 	 	 	 	 	

	 	  	 	 	

 

Engelsk	
 

Samfundsfag	
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