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Uge 
Antal 
lektioner 

Fagområde Afleveringer, ter-
minsprøver, evalue-
ring og karakterer 

Færdighedsmål1 Vidensmål2 

33 3 Tal og algebra/ basismatema-
tik 
Intro til faget 
Algebra og reduktion 

 • Eleven kan vælge passende 
grad af præcision i anven-
delsen af reelle tal 

• Eleven kan anvende bereg-
ninger inden for reelle tal 
med passende grader af 
præcision, herunder med 
digitale værktøjer 

• Eleven kan vælge metode til 
løsning af ligninger, ulighe-
der og enkle ligningssyste-
mer 

• Eleven kan anvende ikke-
kendte formler og algebrai-
ske udtryk 

• Eleven har viden om graden 
af præcision i afrundede re-
elle tal 

• Eleven har viden om graden 
af præcision i forskellige ty-
per beregninger med reelle 
tal, herunder beregninger 
med procent 

• Eleven har viden om metoder 
til løsning af ligninger, ulighe-
der og enkle ligningssyste-
mer, herunder med digitale 
værktøjer 

• Eleven har viden om karakte-
ristika ved matematiske 
formler og algebraiske udtryk 

34 3 Tal og algebra/ basismatema-
tik 
Brøker, procent og moms 

Selvevaluering 

35 3 Tal og algebra/ basismatema-
tik 
Moms, ligninger og uligheder 

 

36 3 Tal og algebra/ basismatema-
tik 
Potens og rødder 
Hastighed, afstand og tid 

 

37 1 Funktioner 
Virkelighed  model 
Repræsentationsformer 

 • Eleven kan opstille og om-
skrive udtryk med variable, 
herunder med digitale 
værktøjer 

• Eleven kan vurdere egne og 
andres modelleringsproces-
ser  

• Eleven har viden om sam-
menhængen mellem udtryk 
med variable og andre repræ-
sentationer 

• Eleven har viden om hele mo-
delleringsprocesser 

38 2 Funktioner 
Forskrifter, tabel/sildeben og 
tegne funktioner på papir 

Matematikaflevering (FP10 
Maj 2020) 

39 3 Funktioner + Matematikløb i 
hallen 
Lav forskrift ud fra tekst 
To ligninger med to ubekendte 

 

40 1 Funktioner  
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Stykvis lineære funktioner 
41 1 Funktioner 

Tendenslinje og lineær regres-
sion 

Terminsprøve  
(FP10 Maj 2022) 

42 Efterårsferie 
43 1 Funktioner 

Blandede opgaver 
 

44 2 Funktioner + Geometri 
Beregn forskrift ud fra to punk-
ter  
Længder og areal 

 

45 2 Geometri 
Rumfang 

Selvevaluering • Eleven kan undersøge an-
vendelser og egenskaber 
ved geometriske figurer i 
omverdenen 

• Eleven kan vurdere skitser 
og præcise tegninger 

• Eleven kan beskrive place-
ring og bevægelse i omver-
denen 

• Eleven kan vurdere usikker-
hed i enkle målinger og be-
regninger af mål i omverde-
nen 

• Eleven har viden om geome-
triske figurers anvendelse i 
omverdenen 

• Eleven har viden om skitsers 
og præcise tegningers anven-
delser i omverdenen 

• Eleven har viden om metoder 
til beskrivelse og analyse af 
bevægelse i omverdenen 

• Eleven har viden om anven-
delser af målinger i omverde-
nen, herunder med digitale 
værktøjer 

46 Brobygning + OSO 
47 2 Geometri 

Toblerone-opgave, massefylde, 
målsøgning 

Standpunkt 1 

48 3 Geometri 
GeoGebra, Pythagoras, forstør-
relsesforhold og målestoksfor-
hold 

 

49 3 Geometri + Trigonometri 
Enhedscirkel og grundformler 

 

50 3 Trigonometri 
Grundformler og omskrivning 

 

51 1 Trigonometri 
Praktisk anvendelse 

 

52 Juleferie 
1 1 Statistik 

Begreber og statistiske de-
skriptorer 

 • Eleven kan kritisk vurdere 
mediers anvendelse af stati-
stik 

• Eleven har viden om stati-
stiks muligheder og begræns-
ninger som beskrivelsesmid-
del og beslutningsgrundlag 2 2 Statistik 

Indsamle og bearbejde egne ob-
servationssæt 
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3 3 Statistik 
Indsamle og bearbejde egne ob-
servationssæt 
Diagrammer 

Selvevaluering • Eleven kan vurdere anven-
delser af sandsynlighed i 
omverdenen 

• Eleven har viden om anven-
delse af sandsynlighed i om-
verdenen 

4 Lejrskole 
5 2 Statistik 

Diagrammer og manipulation 
Danmarks Statistik 

Standpunkt 2 

6 1 Statistik 
Mundtlig opgave 

 

7 Vinterferie 
8 2 Sandsynlighed og kombinato-

rik 
Begreber og metoder 

 

9 3 Sandsynlighed og kombinato-
rik 
Odds og stikprøver 

 

10 3 Sandsynlighed og kombinato-
rik 
Stikprøver 

 

11 3 Sandsynlighed og kombinato-
rik 
Mundtlig opgave 

Terminsprøve  
(FP10 Dec. 2022) 

12 3 Funktioner 
Hyperbler 
Andengradsfunktioner 

 • Eleven kan anvende enkle 
eksponentialfunktioner, 
herunder med digitale 
værktøjer 

• Eleven kan opstille og om-
skrive udtryk med variable, 
herunder med digitale 
værktøjer 

• Eleven kan vurdere egne og 
andres modelleringsproces-
ser  

• Eleven har viden om enkle 
eksponentialfunktioner 

• Eleven har viden om sam-
menhængen mellem udtryk 
med variable og andre repræ-
sentationer 

• Eleven har viden om hele mo-
dellerings-processer 

13 3 Funktioner 
Andengradsfunktioner og ek-
sponentiel vækst 
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14 1 Økonomi 
Procentregning og valuta 

Matematikaflevering (FP10 
Maj 2019) 

• Eleven kan anvende bereg-
ninger inden for reelle tal 
med passende grader af 
præcision, herunder med 
digitale værktøjer 

• Eleven kan anvende enkle 
eksponentialfunktioner, 
herunder med digitale 
værktøjer 

• Eleven har viden om graden 
af præcision i forskellige ty-
per beregninger med reelle 
tal, herunder beregninger 
med procent 

• Eleven har viden om enkle 
eksponentialfunktioner 

15 1 Økonomi 
Rentes rente og formler 

Selvevaluering 

16 3 Økonomi 
Vækst og væksttabeller 
Lønsedler 

 

17 3 Økonomi 
Annuitetslån og annuitetsop-
sparing 

Standpunkt 3 

18 3 Mundtlig matematik 
Matematiske kompetencer 
Gruppedannelse 

Skriftlig prøve onsdag d. 3. 
maj 2023 

• Eleven kan afgrænse og 
præcisere matematiske pro-
blemer 

• Eleven kan skelne mellem 
matematiske beviser og an-
dre matematiske former for 
ræsonnementer 

• Eleven kan fortolke andres 
skriftlige og visuelle mate-
matiske kommunikation 

• Eleven kan vælge og vur-
dere digitale hjælpemidler 
til samme matematiske situ-
ation 

• Eleven har viden om faglige 
sammenhænge indenfor ma-
tematiske fagområder  

• Eleven har viden karakteri-
stika ved matematisk bevisfø-
relse  

• Eleven har viden om karakte-
ristika ved skriftlig og visuel 
matematisk kommunikation 

• Eleven har viden om mulighe-
der og begrænsninger ved 
forskellige digitale hjælpe-
midler 

19 2 Mundtlig matematik 
Samarbejde og øvelse 

 

20 2 Mundtlig matematik 
Samarbejde og øvelse 

 

21 3 Mundtlig matematik 
Samarbejde og øvelse 

 

22 Mundtlige prøver 
23 Mundtlige prøver 
24 Mundtlige prøver 
25 Afslutningsuge 
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Formål for faget matematik 

Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hens igts-
mæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. 

Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at matematik fordre r 
og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation.  

Stk. 3. Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en historisk, kulturel og sa mfundsmæs-
sig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indfly-
delse i et demokratisk fællesskab.3 
 

Kompetencemål4 

Kompetenceområde Efter 10. klassetrin 
Matematiske kompetencer Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med 

matematik 
Tal og algebra Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske 

undersøgelser 
Geometri og måling Eleven kan undersøge anvendelser af geometriske sammenhænge 

og måling i omverdenen 
Statistik og sandsynlighed Eleven kan vurdere anvendelser af statistik og sandsynlighed 
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