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ÅRSPLAN 20/21 
 
Lærer: LH Fag:  Matematik  
 
Eleverne skal i 9. klasse blandt andet arbejde i webbogen Kontext 9, der kommer rundt om de forskellige matematiske emner. Der vil i 

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

træning af forskellige områder inden for matematikken. Derudover vil eleverne i år arbejde en del med mundtlig matematik samt med 

FP9 færdighedsregning og problemregning frem mod terminsprøverne, den skriftlige og eventuelle mundtlig prøve sidst på skoleåret 

20/21. En lektion om ugen bliver der lagt vægt på især færdighedstræning.  

 

Uge Emne Mål Materialer 

 

Uge 33-37  

 

Introduktion til matematik i 
9. klasse.  
 
Afstande og vinkler 
 
Pythagoras, ensvinklede 
trekanter og trigonometri 
 

 

Eleven kan forklare sammenhænge mellem sidelængder og 
vinkler i retvinklede trekanter.  
 
Eleven kan bestemme afstande med beregning. 
 
Eleven kan fremstille præcise tegninger ud fra givne betingelser.  
 

 

Kontext 9 

 

Matematikfessor 
 
Supplerende 
materialer med 
forskellige 
opgaver fra blandt 
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Eleven kan bestemme afstande og vinkler ved brug af cosinus, 
sinus og tangens.  
 
Eleven kan bruge digitale værktøjer til at undersøge 
matematiske påstande.  
 
 
  

andet 
Matematikbanken 
 
FP9 
Færdighedsrening 
 
FP9: 
Problemregning  

 
Uge 38-41 

 

Uge 42: 
Efterårsferie 

 

 
 
 
  

 
Tal i store mængder 
 
FP9 færdighedsregning + 
problemregning. Opstilling, 
metoder og beregning 
heraf. 
 
 

  

 

Eleven kan udføre beregninger med potenser og rødder.  
 
Eleven kan anvende reelle tal.  
 
Eleven kan redegøre for egenskaber ved og anvendelsen af 
brøker. 
 
Eleven kan regne med kvadratrødder. 
 
Eleven kan anvende overslag og digitale værktøjer med 
beregning af kvadratroden af naturlige tal.  
 
Eleven kan anvende regneregler for tal i potens.   
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Matematikfessor 
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Uge 43-47 
 

Uge 44: 
terminsprøver  

 

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

 

Eleven kan anvende sandsynlighedsregning.  
 
Eleven kan undersøge sammenhænge i omverdenen med 
datasæt.  
 
Eleven kan kritisk vurdere statistiske undersøgelser og 
præsentationer af data.  
 
Eleven kan vurdere matematiske modeller.  
 
Eleven kan anvende et digitalt værktøj som regneark eller 
GeoGebra til ordning og analyse af data. 
 
Eleven kan sammenligne datasæt.  
 
Eleven kan forholde sig til gevinstchancer i spil, der bygger på 
sandsynlighed.  
 
Eleven kan systematisere en tælling af muligheder ved brug af fx 
tælletræer eller skemaer.  
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forskellige 
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Uge 48-51 

  

 

Funktioner 

 

Eleven kan anvende lineære funktioner til at beskrive 
sammenhænge og forandringer. 
 
Eleven kan anvende ikke-lineære funktioner til at beskrive 
sammenhænge og forandringer.  
 
Eleven kan beskrive og analysere omvendt proportionale 
funktioner.  
 
Eleven kan beskrive og analysere en simpel andengradsfunktion 
y=ax2. 
 
Eleven kan beskrive og analysere en andengradsfunktion 
y=ax2+bx+c.  

 

Kontext 9 

 

Matematikfessor 
 

Supplerende 
materialer med 
forskellige 
opgaver fra blandt 
andet 
Matematikbanken 
 

  

Uge 52: Julieferie 

Uge 1-6 

  

 

Formler og ligninger 
 

Eleven kan opstille og løse ligninger, enkle uligheder og enkle 
ligningssystemer.  
 
Eleven kan omsætte et regneudtryk til en geometrisk 
repræsentation.  
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Eleven kan anvende variable i regneudtryk og geometriske 
repræsentationer.  
 
Eleven kan beskrive sammenhænge med tabel, ligning og graf. 
 
Eleven kan indsætte i formler, hvor der indgår flere variable.  

opgaver fra blandt 
andet 
Matematikbanken 
  

Uge 7: Vinterferie 
Uge 8-11 

 

Vækst, procent og økonomi 
 

Eleven kan anvende ikke-lineære funktioner til at beskrive 
sammenhænge og forandringer.  
 
Eleven kan udføre beregninger vedrørende procentuel vækst, 
herunder rentevækst.  
 
Eleven kan anvende procentbegrebet til sammenligning af 
størrelser.  
 
Eleven kan beskrive og analysere et op- og nedsparingsforløb.  
 
Eleven kan redegøre for beregninger knyttet til procentuel 
vækst.  
 
Eleven kan beskrive en eksponentiel funktion som graf og 
forskrift.  
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Eleven kan anvende og vurdere en regnemodel til 
sammenligning af lån.  
  

Uge 13: Påskeferie 

Uge 12-15  

 

Flade og rum 
 

FP9 færdighedsregning + 
problemregning. Opstilling, 
metoder og beregning heraf  

 

Eleven kan bestemme mål i figurer ved hjælp af formler og 
digitale værktøjer.  
 
Eleven kan bestemme afstande med beregning.  
 
Eleven kan tegne rumlige figurer med forskellige tegneformer.  
 
Eleven kan beregne overfladeareal af prisme, cylinder, 
pyramide, kegle og kugle.  
 
Eleven kan beregne rumfanget af prisme, cylinder, pyramide, 
kegle og kugle. 
 
Eleven kan beregne overflade og rumfang af sammensatte 
figurer.  
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Uge 16 - 21 

  

 

Prøv mundtligheden: 
Skoleboden  

 

Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om 
matematik med faglig præcision.  
 
Eleven kan kritisk søge matematisk information, herunder med 
digitale medier. 
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Supplerende 
materialer med 
forskellige 
opgaver fra blandt 
andet 
Matematikbanken  

 

Uge 22-26 

  

 
Forberedelse af prøver samt 
fordybelse i de forskellige 
emner.  

 
 

Matematikfessor 
 
Supplerende 
materialer med 
forskellige 
opgaver fra blandt 
andet 
Matematikbanken 


