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ÅRSPLAN 20/21 
 
Lærer: LH Fag:  Matematik  
 
Eleverne skal i 8. klasse primært arbejde i webbogen Kontext 8, der kommer rundt om de forskellige matematiske emner. Der vil i 

forbindelse med de enkelte emner og kapitler i bogen også blive arbejdet med supplerende materiale, der skal fungere som ekstra 

træning af forskellige områder inden for matematikken. De skal i undervisningen blandt andet fortsat arbejde i geometriprogrammet 

GeoGebra og med WordMat på deres computer. Derudover vil eleverne i år arbejde med FP9 færdighedsregning og problemregning frem 

mod terminsprøverne og 9. klasse.  

 

Uge Emne Mål Materialer 

 

Uge 33-36  

 

Introduktion til matematik i 
8. klasse. 
 
Terminsprøver i uge 44: 
Hvad går det ud på, og 
hvordan forbereder vi os? 
 
Formelsamlingen - hvorfor 
er den vigtig? 
 

 

Eleven kan tegne midtnormaler, medianer og 
vinkelhalveringslinjer i en trekant, samt opnå forståelsen heraf.  
 
Eleven kan navngive regulære polygoner.  
 
Eleven kan opdage sammenhænge mellem antallet af sider, 
vinkelstørrelser og omkreds af regulære polygoner.  

 

Kontext 8 

 

Matematikfessor 
 
FP9 
Færdighedsrening 
 
FP9: 
Problemregning  
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Former, linjer og punkter 
 

  

Supplerende 
materialer med 
forskellige 
opgaver fra blandt 
andet 
Matematikbanken  

 
Uge 37-41 

 

Uge 40: Bornholm 

Uge 42: 
Efterårsferie 

 

 
 
  

 
Tal i det uendelige 

 
FP9 færdighedsregning + 
problemregning. Opstilling, 
metoder og beregning 
heraf. 
 
 

  

 

Eleven kan omskrive tierpotens til brøker og decimaltal og 
omvendt.  
 

Eleven kan regne med potenstal med både positiv of negativ 
eksponent.  
 
Eleven kan bruge regneregler for kvadratrødder.  
 
Eleven kan addere, subtrahere, multiplicere og dividere med 
enkle brøker.  
 
Eleven kan sætte brøker på fællesnævner. 
 
Eleven kan ordne hele tal efter størrelse. 
 
Eleven kan beskrive afstanden mellem to vilkårlige tal.   

 

Kontext 8 

 

Matematikfessor 
 
FP9 
færdighedsregning 
 
FP9 
problemregning 
 
Supplerende 
materialer med 
forskellige 
opgaver fra blandt 
andet 
Matematikbanken  
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Uge 44: 
terminsprøver 
 

FP9 færdighedsregning + 
problemregning. Opstilling, 
metoder og beregning heraf 
 

  

 

Uge 45-47 
 
  

 
Beskrivende statistik 
  

 

Eleven kan opstille hyppigheds- og frekvenstabel.  
 
Eleven kan bestemme forskellige deskriptorer. 
 
Eleven kan benytte diagrammer som grafisk fremstilling af et 
observationssæt, samt sammenligne og fortolke disse.  
 
Eleven kan inddele observationssæt i passende intervaller.  
 
Eleven kan kende forskel på åbne og lukkede intervaller.  
  

 

Kontext 8 

 

Matematikfessor 
 

Supplerende 
materialer med 
forskellige 
opgaver fra blandt 
andet 
Matematikbanken  

 

Uge 48-51 

  

 

Formler og ligninger 
 

Eleven kan beskrive og analysere figurrækker og talrækker 
herunder anvende formler til at beskrive det med.  
 
Eleven kan opstille og løse ligninger med varierede metoder. 
 
Eleven kan udføre omskrivninger og beregninger med variable.  
 

 

Kontext 8 

 

Matematikfessor 
 

Supplerende 
materialer med 
forskellige 
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Eleven kan beskrive sammenhænge mellem enkle algebraiske 
udtryk og geometriske repræsentationer.  
 
  

opgaver fra blandt 
andet 
Matematikbanken 
 

  

 
Uge 52: Julieferie 

Uge 1-6 

  

 

Procent og økonomi 
 

Eleven kan veksle mellem brug af decimaltal, brøktal og procent 
som repræsentanter for forholdstal.  
 
Eleven kan anvende procentbegrebet som beskrivelses- og 
analysemiddel af data samt til sammenligning ag data.  
 
Eleven kan beregne priser med og uden moms. 
 
Eleven kan anvende fagord som ydelse, afdrag, rente og 
rentesats til beskrivelse af lån.  
  

 
Kontext 8 

 
Matematikfessor 
 

Supplerende 
materialer med 
forskellige 
opgaver fra blandt 
andet 
Matematikbanken 
  

 
Uge 7: Vinterferie 
Uge 8-11 

 

Chance og tælle modeller 
 

Eleven kan tegne og anvende tælletræ som model. 
 
Eleven kan bestemme et udfaldsrum.  
 
Eleven kan anvende frekvensbegrebet i forhold til 
sandsynlighed. 

 

Kontext 8 

 

Matematikfessor 
 

FP9 
færdighedsregning 
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Eleven kan beregne ordnede og uordnede muligheder.  
 
   

 
FP9 
problemregning 
 

Supplerende 
materialer med 
forskellige 
opgaver fra blandt 
andet 
Matematikbanken  

 

Uge 13: Påskeferie 

Uge 12-15 
  

 

Funktioner og grafer 
 

FP9 færdighedsregning + 
problemregning. Opstilling, 
metoder og beregning heraf  

 

Eleven kan lokalisere og beskrive punkter på linjer i et 
koordinatsystem. 
 
Eleven kan beskrive rette linjers placering i et koordinatsystem 
ved hjælp af deres hældning og skæringspunkt med y-aksen.  
 
Eleven kan redegøre for og analysere sammenhænge, der kan 
beskrives som lineære funktioner.  
 
Eleven kan redegøre for og analysere enkle sammenhænge, som 
kan beskrives som ikke-lineære funktioner. 
 
  

 

Kontext 8 

 

Matematikfessor 
 

Supplerende 
materialer med 
forskellige 
opgaver fra blandt 
andet 
Matematikbanken  
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Uge 16-21 

  

 

Fra flade til rum 

 

Eleven kan tegne skitser af forskellige rumlige figurer. 
 
Eleven kan bestemme rumfang af kasser, cylindere, pyramider 
og kegler.  
 
Eleven kan bregne overfladereal af både en pyramide og en 
kegle.  
  

 

Kontext 8 

 

Matematikfessor 
 
FP9 
færdighedsregning 
 
FP9 
problemregning 
 

Supplerende 
materialer med 
forskellige 
opgaver fra blandt 
andet 
Matematikbanken  

 

Uge 22-26 

  

 
Fordybelse i de emner som 
eleverne selv mener, at de 
har svært ved.  

 
 

Materialer med 
forskellige 
opgaver fra blandt 
andet 
Matematikbanken  


