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Lærer: Ann Mari Leerberg 

Bogsystem: Matematiktak for ottende klasse.  

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 33-37 

Talfølger, 

kombinatorik og 

sandsynlighed  

 

Side 5-23 

 

Eleven har viden om metoder til omskrivninger og 

beregninger med variable, herunder med digitale 

værktøjer 

Eleven har viden om sandsynlighedsmodeller og 

sandsynlighedsberegninger  

 

Uge 38-41 

Brøker, procent og 

cirkler 

 

 

Side 25-47 

 

Eleven kan undersøge egenskaber ved linjer knyttet til 

polygoner og cirkler, herunder med digitale værktøjer 

 

 

Uge 43-47 

Perspektiv, areal og 

funktioner 

 

Side 49-69 

 

Eleven kan fremstille præcise tegninger ud fra givne 

betingelser 

Eleven kan undersøge sammenhænge mellem kurver og 

ligninger 

Eleven har viden om formler og digitale værktøjer, der 

kan anvendes ved bestemmelse af omkreds, areal og 

rumfang af figurer 

 

Uge 48-51 

Ligninger, uligheder 

og trekanter 

 

Side 71-85 

 

Eleven har viden om ligningsløsning med og uden 

digitale værktøjer 

Eleven kan anvende lineære funktioner til at beskrive 

sammenhænge og forandringer. 

Eleven kan undersøge egenskaber ved linjer knyttet til 

polygoner og cirkler, herunder med digitale værktøjer. 

Eleven kan undersøge sammenhænge mellem kurver og 

ligninger. 

 

Uge 2-6 

Statistik, 

sandsynlighed og 

valuta 

 

Side 93-109 

 

Eleven kan undersøge sammenhænge i omverdenen med 

datasæt. 

Eleven har viden om sandsynlighedsmodeller og 

sandsynlighedsberegninger . 

 

Uge 7-11 

Pythagoras, 

kvadratrod, tier-

potens 

 

Side 111-129 

 

Eleven har viden om potenser og rødder. 

 

 

Uge 12-16 

Ligedannethed, sinus, 

handelsregning, rente 

Side 131-151 

 

Eleven har viden om procentuel vækst og metoder til 

vækstberegninger i regneark, herunder viden om renter, 

lån og opsparing. 

 

Uge 17-21 

Rumfang, massefylde, 

regneregler og 

flytninger 

Side 153-171 Eleven kan fremstille præcise tegninger ud fra givne 

betingelser. 
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 Eleven har viden om formler og digitale værktøjer, der 

kan anvendes ved bestemmelse af omkreds, areal og 

rumfang af figurer. 

 

 

Ovenstående plan, skal læses som en grovplan for året. Vi vil givet flytte rundt på emnerne.  

 

Som supplement til den daglige undervisning vil webbaserede matematikprogram ’Matematikfessor’ blive benyttet, 

samt diverse kopisider og ekstrahæfter. 

 

Eleverne vil løbende gennem året blive evalueret i forståelsen af de faglige begreber og testet i færdighedsregning. 

 

Eleverne vil gennem året arbejde med forskellige computerbaserede matematikprogrammer som GeoGebra og Excel-

regneark. Eleverne vil løbende gennem året udarbejde problemregningsopgaver fra FSA-opgavesæt ved hjælp af Excel 

og GeoGebra. 

 

I løbet af skoleåret kan dele af undervisningen foregå som projektarbejde. 

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 

 

 


