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Lærer: Ann Mari Leerberg 
Bogsystem: Matematiktak for niende klasse. Grundbog + tilhørende hæfter.  
 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
Uge 33-37 
Drejning og spejlning 
Perspektiv 
Vinkler 

Side 5-23 
 

• At beherske spejling, drejning og parallelforskydning i 
simple mønstre  
• At kunne konstruere perspektivtegninger 
• At kunne konstruere og beregne vinkler, trekanter og 
firkanter ud fra gradopgivelser  
 

Uge 38-41 
Løn og skat 
Negative tal 
Areal og rumfang  
 
 

Side 25-39 
 

• At få forståelse for de elementære begreber i 
forbindelse med løn og skat 
• At kunne regne med negative tal 
• At kunne beregne areal og rumfang af parallelogram og 
cylinder  
 

Uge 43-47 
Procent 
Vækst 
Trigonometri 
 

Side 41-65 
 

• At kunne finde procenten af en helhed og hvor mange 
procent en del udgør af en helhed 
• At anvende eksponentiel vækstformel 
• At anvende begreberne indenfor trigonometri 
 

Uge 48-51 
Rumfigurer 
 

Side 67-72 
 

• At kunne konstruere både regulære og irregulære 
figurer 
 

Uge 2-6 
Funktioner 
Potens og rod 
Rumfang og 
massefylde 

Side 75-99 

 

• At kende til og kunne bruge lineære funktioner til 
beregning i en konkret situation, samt ikke-linære 
funktioner 
• At regne med potens og rod 
• at beregne rumfang og overfladeareal af forskellige 
figurer, samt øve massefylde 
 

Uge 7-11 
Formler 
Statistik 
Ligninger og ulighed 

Side 101-119 
 

• At blive fortrolig med at der varieres mellem 
indsættelse og udregning i diverse formler 
• At kunne anvende og beregne med de statistiske 
begreber 
• At kunne løse ligninger og uligheder 
 

Uge 12-16 
To ligninger med to 
ubekendte 
Kombinatorik og 
sandsynlighed 
Valuta 
 

Side 121-141 
 

• At kunne løse to ligninger med to ubekendte både 
grafisk og matematisk 
• At få kendskab til kombinatorik med og uden 
tilbagelægning 
• At beherske valuta beregning 
 

Uge 17-21 
Målestoksforhold 
Rumgeometri 
Sandsynlighed 
 
 

Side 141-163 • At få kendskab til målestoksforhold og bruge disse til 
størrelsesbestemmelse og til at tegne i forskellige 
målestoksforhold 
• At kunne beregne rumfang af sammensatte figurer 
• At beherske kombinatorisk sandsynlighed  



 
 

9. J.Th Lundbye  
 

Årsplan 2018 – 2019 (Matematik AML) 
 

 
 
 
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. 
 
Eleverne vil løbende gennem året blive evalueret i forståelsen af de faglige begreber og testet i færdighedsregning. Der 
vil også blive øvet i den mundtlige afgangsprøve. 
 
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. 
 


