
Årsplan 2016/2017 
Matematik i  8.  klasse 

 
I matematik i  8.  klasse arbejdes der med hovedområderne matematiske kompetencer, tal og algebra, 
geometri og måling samt statistik og sandsynlighed. Ved udgangen af 9. klasse, skal eleverne 
besidde følgende kompetencer; 
- eleven kan handle med dømmekraft i  komplekse situationer med matematik 
- eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser 
- eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål 
- eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed 
Arbejdet med matematik i  8.  klasse vil således lægge sig op af disse kompetenceområder. 
 
Eleverne skal blive fortrolige med den udleverede formelsamling. Derudover vil der løbende blive 
arbejdet i  Geogebra og Excel.   
Eleverne skal ligeledes arbejde med færdighedssæt online, hvor de har mulighed for at træne og 
blive bedre til  færdighedsregning inden for flere områder. 
Eleverne vil desuden få afleveringsopgaver, som de skal lave på computeren. 
Der arbejdes med Matematrix 8 – Grundbog, som hver elev får udleveret. 
Det forventes at eleverne medbringer computer, matematikregner (lommeregner med matematiske 
funktioner) samt passer, vinkelmåler og lineal.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Uge Emne og fokus Mål  Materialer / opgaver Anden aktivitet 
32-35 Lineære funktioner 

Der arbejdes med 
 
- At forstå og benytte matematiske 

Matematrix 8: 
Lineære funktioner 

9/8:  
Første skoledag 9-12.30 



- ræsonnementer i forbindelse 
med sammenhængen mellem 
forskrift og graf for lineære 
funktioner. 
- oversættelse til og afkodning af 
regneforskrifter for lineære 
funktioner 
- reflekteret vekslen mellem 
grafer, forskrifter, tabeller og 
tekststykker. 

udtryk, hvori der indgår variable. 
- At tegne grafer ud fra tabeller og 
forskrifter 
- At beskrive og fortolke linære 
sammenhænge vha. 
funktionsbegrebet 
-At forstå og kunne anvende ligefrem 
proportionalitet og grafisk løsning af 
ligninger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Færdighedsfokus: 
GeoGebra 

 
16/8-17/8:  
Skolefoto 

                 Uge 36 – Lejrskole på Jegindø: Natur tema  
37-40 
 

Arealberegning 
Der arbejdes med 
- at bygge og bruge formler som 
modeller af relevante 
sammenhænge i forhold til 
arealberegning (modellering) 
- ræsonnementer vedr. 
arealmæssige sammenhænge og 
refleksion over andres 
ræsonnementer.  
-at forklare og bruge arealformler: 
afkodning af, regning med og 
omformning af formler 
 

 
- At forstå og kunne anvende 
arealformlerne for rektangler, 
trekanter, parallelogrammer, trapezer 
og cirkler 
- At udvikle forståelse af 
variabelbegrebet i arbejdet med at 
omforme og bruge arealformlerne 

Matematrix 8: 
Arealberegning 
 
 
GeoGebra 

27/9: 
Omfotografering 
 
5/10: Forældremøde 8. kl. 
 

41 Mønstre 
Der arbejdes med 
- flytning til at konstruere mønstre 
- skitser og kladdetegninger som 
model af det egentlige mønster, 
der skal skabes. 
-kommunikation om 
egenskaberne ved mønstre 

 
- At lære, at et mønster er en 
grundform, der gentages via én eller 
flere flytninger 
- At kunne analysere mønstre og 
symmetrier i deres omverden og kan 
skelne mellem en 
dekoration/udsmykning og et mønster 
- At udvikle kendskab til og færdighed 
i at bruge de tre flytninger 
(parallelforskydning, drejning og 
spejling) til at konstruere mønstre og 

Matematrix 8: 
Mønstre 
 
 
GeoGebra 

14/10: 
International/motionsdag 



til at kunne analysere givne mønstre 
    Uge 42 – Efterårsferie  

43-44 Mønstre 
(fortsat) 

   

45- 49 
 

Trigonometri 
Der arbejdes med  
- brug af og regning med formler i 
tilknytning til trekantsberegninger 
- modellering med retvinklede 
trekanter og brug af hertil 
hørende trekantsformler 
- konstruktion af retvinklede 
trekanter med forskellige 
egenskaber 
- trekantberegninger vha. 
tegnede skitser, lommeregner og 
GeoGebra 
 

- At få kendskab til begrebet 
skalafaktor og lærer at konstruere 
ligedannede retvinklede trekanter og 
beregne tilhørende ukendte størrelser. 
- At blive fortrolig med betegnelserne 
hypotenuse samt hosliggende og 
modstående katete i en retvinklet 
trekant 
- At lære at bruge Pythagoras’ 
sætning til at udregne ukendte 
sidelængder i en retvinklet trekant. 

Matematrix 8: 
Trigonometri 
 
GeoGebra 
 
Faglige film 

7/11-9/11:  
Terminsprøver 8.og 9. 
  
 

50-51 Regnehierakiet 
Der arbejdes med  
-forståelse af i matematik at have 
vedtaget regler som 
regnehierakiet. 
- afkodning, oversættelse og 
træning i at bruge og overholde 
hierakiet – herunder regning med 
paranteser. 

- At lære at anvende regnehierakiet 
- At udvikle forståelse for, at 
rækkefølgen af regneoperationer i en 
problemstilling, kan vende op og ned 
på facit. 

 

Matematrix 8: 
Regnehierakiet 
 
Faglige film 
 
 
 
Færdighedstræning: 
Excel 

1/12: 
Juleklippedag  
 
22/12: 
Juleafslutning  

 Uge 52-53 - Juleferie  
1-3 
 

Algebra 
Der arbejdes med 
- regning med bogstavudtryk 
-afkodning og oversættelse af 
bogstavudtryk 
-ræsonnement ifm. opstilling af 
variabeludtryk 

- At udvikle viden om og forståelse af 
variabelbegrebet. 
- At udvikle færdigheder i at reducere 
og på andre måder at regne med 
udtryk med variable og ukendte 
konstanter, symboliseret vha. 
bogstaver. 

Matematrix 8: 
Algebra 
 
 
 

4/1: 
Første skoledag efter jul 

           Uge 4 - Emne/projekt uge  
5-6 Algebra     



 (fortsat) 
 

  
 

Uge 7 - Vinterferie  
                                                                     Uge 8 - Introduktionskursus 
9 Forberedelse til 

terminsprøver 
Der arbejdes hen over året med 
skriftlig matematik med og uden 
hjælpemidler. 
I denne uge arbejdes der 
derudover udelukkende med 
dette. 

- At få mulighed for at træne 
færdigheder og opfriske viden til brug 
ved terminsprøverne. 

-Webprøver.dk 
-Sæt fra tidligere 
afgangsprøver 
-Andre materialer 

 

10-13 Ligninger 
Der arbejdes med 
-oversættelse fra hverdagssprog 
til matematisk symbolsprog i form 
af ligninger. 
-udnævnelse af en ubekendt 
størrelse med et symbol, fx x, 
som problemløsningsstrategi 
-systematisk arbejde med 
opstilling af ligninger som 
matematiske modeller. 

- At kunne opstille en ligning med én 
ubekendt som model af en virkelig 
kontekst. 
-At udvikle forståelse af 
ligningsbegrebet 
-At udvikle færdighed i løsning af 
ligninger, som eleven selv har 
opstillet. 

Matematrix 8: 
Ligninger 

8/3-10/3: 
Terminsprøver 8.- 10.kl 
26/3:Premiere forestilling 
27/3-28/3: Forestillinger 
29/3: Fri 

Uge 14 – Studietur  
Uge 15 - Påskeferie  

16-19 Procent 
Der arbejdes med 
-reflekteret veksling mellem tal 
angivet i procent, decimaltal, 
brøker 
-Brug af 
fremskrivningsfaktorformlen  
B*F=S 
-”hverdagsprocent” f.eks. 
handelsregning, løn, skat 

- At forstå og kunne anvende procent, 
decimaltal og brøker – både alene og i 
procentregninger 
- At forstå og kunne anvende 
begrebet fremskrivningsfaktor og dens 
betydning, når man lægger en 
procentdel til eller trækker en 
procentdel fra. 

Matematrix 8: 
Procent 
 
 
Excel 

12/5: St. Bededag 

20-22 Sandsynlighed 
Der arbejdes med 

- At udvikle forståelse af 
sandsynlighedsregning som den 

Matematrix 8: 
Sandsynlighed 

23/5: Sidste skoledag 10. kl.  



- præmisser for eksperimenter og 
deraf følgende 
sandsynlighedsberegninger 
- samarbejde og dialog om 
eksperimenter og 
sandsynlighedsberegninger 
- stillingtagen til andres 
sandsynlighedsbaserede 
argumenter 

matematiske tilgang til håndtering af 
tilfældige forhold. 
- At udvikle forståelse af 
sammenhængen mellem den 
statistiske frekvens af et udfald og 
sandsynligheden for samme udfald 
samt færdighed i at gennemføre 
sådanne frekvensberegninger. 
- At udvikle færdighed i at regne sig 
frem til sandsynligheden for en 
bestemt hændelse, når alle udfald har 
samme sandsynlighed. 

 
 
GeoGebra 
Excel 

24/5: Sidste skoledag 9. kl. 
25/5-26/5: 
 Kr. Himmelfartsferie 

                  Uge 23- emneuge 0.- 8. kl  
24 – 
26 
 

Repetition / ”Det vi ikke 
nåede” 

  21/6: Afslutningsfest 
22/6: Dimission 9. kl. 
23/6: Sidste skoledag & 
        Dimission 10. kl. 

 
 


