
 
Årsplan 2017-2018 
Matematik 9. klasse 

 
Der arbejdes primært på www.matematikbanken.dk. Her ligger der kompendier til hele årets pensum i matematik. Eleverne kan downloade kompendierne, således de kan løse 
opgaverne direkte i dokumentet. I hvert kompendie fremgår det tydeligt, hvilke matematiske kompetencer, stofområder og mål/læringsmål eleverne skal arbejde med. Eleverne 
skal aflevere 4-5 matematikafleveringer (FP9), derudover 2 terminsprøver. Derudover arbejder de med færdigheder på e-mat samt i færdighedssæt (FP9). 

 
uge Emne Mål 

33-36 Geometri STOFOMRÅDER: 
Tal & Algebra 
Ligninger: 
Eleven kan opstille og løse enkle ligningssystemer.  
Eleven har viden om grafisk løsning af enkle ligningssystemer.  

   
GEOMETRI & MÅLING 
Geometrisk tegning: 
Eleven kan fremstille og vurdere præcise tegninger ud fra givne betingelser.  
Eleven har viden om metoder til at fremstille præcise tegninger med digitale værktøjer. 
  

 
Placeringer og flytninger: 
Kunne forstå symmetri i flade og rumlige figurer. 

 
LÆRINGSMÅL: 

1. Kunne bruge GeoGebra til at konstruere og måle i. 

http://www.matematikbanken.dk/


2. Kunne omsætte skitse til konstruktion/tegning af virkeligheden 

3. Ræsonnement ift. Figurer ud fra viden om figurens egenskaber herunder vinkler 

4. Kunne beregne areal/rumfang/massefylde ud fra formler 

5. Kunne finde det ukendte vha. ligninger (evt. i Wordmat 

6. Kunne finde det manglede element i tegning/skitse via ræsonnement 

7. Kunne forholde sig til resultater og vurdere om det giver mening (ræsonnement) 

 

37-39 Geometri; 
Pythagoras og 
ensvinklede 
trekanter 

Geometri & Måling 
• Geometriske egenskaber og sammenhænge: 

o Eleven kan forklare sammenhænge mellem sidelængder og vinkler i retvinklede 

trekanter. Eleven har viden om den pythagoræiske læresætning og 

trigonometri knyttet til retvinklede trekanter.  

o Eleven kan bestemme afstande med beregning.  

Eleven har viden om metoder til afstandsbestemmelse.  

o Eleven kan vurdere usikkerhed i enkle målinger og beregninger af mål i 

omverdenen  

Eleven har viden om anvendelse af målinger i omverdenen herunder med 

digitale værktøjer  

o Eleven kan vurdere skitser og præcise tegninger  

Eleven har viden om skitsers og præcise tegningers anvendelser i omverdenen  



Læringsmål for Pythagoras og ensvinklede trekanter: 
1. Kunne vurdere fordele og ulemper i forhold til anvendelse af skitser 
2. Have forståelse for hvad det vil sige at 2 trekanter er ligedannede kontra at de er 

kongruente 
3. Kunne beregne ukendte sider i en retvinklet trekant vha. Pythagoras 
4. Kunne beregne ukendte sider i en vilkårlig trekant vha. ligedannede trekanter 
5. Kunne beregne højden af en høj genstand man ikke umiddelbart kan måle vha. 

viden om ligedannede trekanter 
6. Kunne beregne højden af en høj genstand man ikke umiddelbart kan måle vha. 

den pythagoræiske læresætning 
7. Forstå at målinger i virkeligheden ikke altid giver helt præcise svar 

  

40-41 Geogebra+ 
wordmat 

Eleverne arbejder i Geogebra og bliver mere fortrolige med programmets funktioner og 
muligheder. Der gives en kort introduktion til programmet wordmat. 

42 Efterårsferie 

43-45 Tal, algebra og 
ligninger 

Repræsentation & symbolbehandling 
• Eleven kan anvende udtryk med variable, herunder med digitale værktøjer 

• Eleven har viden om notationsformer, opstilling og omskrivning af udtryk med 

variable, herunder med digitale værktøjer 

• Eleven kan beskrive sammenhænge mellem enkle algebraiske udtryk og 

geometriske repræsentationer 

• Eleven har viden om geometriske repræsentationer for algebraiske udtryk 

 

Tal 
• Eleven kan anvende decimaltal, brøk og procent 



• Eleven har viden om procentbegrebet,  

• Eleven har viden om sammenhængen mellem decimaltal, brøk og procent 

 

Tal & Algebra 
• Eleven kan udføre beregninger med potenser og rødder.  

• Eleven har viden om regneregler for potenser og rødder 

• Eleven kan udføre omskrivninger og beregninger med variable 

• Eleven kan anvende reelle tal. (Færdighedsmål) 

• Eleven har viden om irrationale tal.  

• Eleven har viden om regningsarternes hierarki 

• Eleven kan sammenligne algebraiske udtryk. (Færdighedsmål) 

• Eleven har viden om regler for regning med reelle tal.  

• Eleven kan anvende ikke-kendte formler og algebraiske udtryk 

• Eleven har viden om karakteristika ved matematiske formler og algebraiske 

udtryk 

 

 

Ligninger: 
• Eleven kan udvikle metoder til løsninger af ligninger 

• Eleven har viden om strategier til løsning af ligninger  



• Eleven kan opstille og løse enkle ligningssystemer.  

• Eleven har viden om ligningsløsning med og uden digitale værktøjer 

• Eleven har viden om grafisk løsning af enkle ligningssystemer.  

• Eleven kan vælge metode til løsning af ligninger, uligheder og enkle 

ligningssystemer 

 

46 Terminsprøver 
og fagdage 

 

46-48 
 

Funktioner 
Tal & Algebra 

Funktioner: 
1. Eleven kan anvende lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og 

forandringer.  
2. Eleven har viden om repræsentationer for lineære funktioner.  

 

Læringsmål for førstegradsfunktioner: 
1. Du skal få forståelse for de 4 repræsentationsformer (funktionsforskrift, graf, 

sildeben, tekst) 
2. Have en forståelse for standardfunktionen f(x)=ax+b 
3. Have en forståelse for hvad a og b betyder for funktionen. 
4. Du skal kunne anvende lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og 

forandringer 
5. Du skal kunne finde/beregne skæringspunkt mellem to funktioner 
6. Du skal blive i stand til at finde en forskrift ud fra 2 punkter 
7. Have en forståelse for sammenhængen mellem f(x) og x      ”x, y -begrebet”. 



8. Kunne tegne og forstå en stykvis funktion 
9. Forstå ligefrem proportional begrebet 

 

49-51 Procent og 
vækst STOFOMRÅDER: 

Tal & Algebra 
Eleven kan udføre beregninger vedrørende procentuel vækst, herunder rentevækst.  

Eleven har viden om procentuel vækst og metoder til vækstberegninger i regneark, 

herunder viden om renter, lån og opsparing.  

Eleven kan udføre beregninger med potenser og rødder. 

Eleven har viden om regneregler for potenser og rødder. 

Eleven kan anvende lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer 

Eleven har viden om repræsentationer for lineære funktioner  

Eleven kan anvende ikke-lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og 

forandringer 

Eleven har viden om repræsentationer for ikke-lineære funktioner 

  

LÆRINGSMÅL: 
1. Forstå opbygningen af et dynamisk regneark 

2. Kunne opstillet et budget 

3. Have en forståelse for vækst og rentes begrebet 

4. Kunne lave en dynamisk opsparingsmodel i regneark 

5. Kunne finde de ukendte værdier hvis man kender 3 ud af 4 i vækstformlen 

Kn=K0·(1+r%)n 

6. Have forståelse for at lave og bruge en grafisk model af en vækstfunktion. 



7. Kunne målsøge i et dynamisk regneark 

8. Kunne lave en dynamisk gældsafvikling i regneark. 

9. Kunne lave regression ud fra historiske tal 

Samt have en forståelse for hvad regression er. 

10. Have en forståelse for ÅOP 

11. Have en forståelse for ulemper ved kviklån 

 

1-3 Excel og budget Vi får besøg af en repræsentant fra Sydbank, som vil fortælle/undervise eleverne i 

budget,lån, konti mv.  

4 
 

Projektopgave  

5-6 Statistik STOFOMRÅDER: 

Statistik & Sandsynlighed 
Statistik: 
Eleven kan undersøge sammenhænge i omverdenen med datasæt.  
Eleven har viden om metoder til undersøgelse af sammenhænge mellem datasæt, 
herunder med digitale værktøjer 
Eleven kan kritisk vurdere statistiske undersøgelser og præsentationer af data. 
Eleven har viden om stikprøveundersøgelser og virkemidler i præsentation af data.  
Eleven kan kritisk vurdere mediers anvendelse af statistik 
Eleven har viden om statistiks muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel og 
beslutningsgrundlag 
 

LÆRINGSMÅL: 
1. Kunne anvende og forstå de statistiske deskriptorer der passer til observationstypen 

a. Hyppighed, summeret hyppighed, frekvens, summeret frekvens, gennemsnit, 



frekvens, median, typetal, kvartilsæt, variationsbrede, største og mindste 
værdi, interval, interval midtpunkt 

2. Have forståelse for åbne og lukkede intervaller. 
3. Enkelt observationer, grupperede observationer og rådata 

a. Skal være dynamisk 
4. Diagrammer  

a. Cirkel, stolpediagram, trappe, sumkurve, observationsdiagram, boksplot 
5. Outlineres og tilpasning af datasæt i forhold til det man undersøger. 
6. Kunne bruge ovenstående læringsmål til sammenligning/vurdering af en statistisk 

undersøgelse 

 

7 Vinterferie  

8-9 Statistik  

10-11 Trigonometri 1. Har viden om trigonometri 
2. Kunne beregne ukendte sider og vinkler i en retvinklet trekant vha. trigonometri 
3. Kunne beregne højden af en høj genstand man ikke umiddelbart kan måle vha. 

trigonometri 
4. Forstå at målinger i virkeligheden ikke altid giver helt præcise svar 

12-13 
 

 Lejrskole og 
påskeferie 

 

14-17 Kombinatorik og 
sandsynlighed 

STOFOMRÅDER: 
STATISTIK & SANDSYNLIGHED 
SANDSYNLIGHED: 
1) Eleven kan anvende udfaldsrum og tællemåder til at forbinde enkle sandsynligheder 
med tal.  
1) Eleven har viden om udfaldsrum og tællemåder.  
2) Eleven kan beregne sammensatte sandsynligheder.  
2) Eleven har viden om sandsynlighedsmodeller og sandsynlighedsberegninger. 
3) Eleven kan anvende sandsynlighedsregning.  
3) Eleven har viden om statistisk og teoretisk sandsynlighed.  



4) Eleven kan vurdere anvendelser af sandsynlighed i omverdenen 
4) Eleven har viden om anvendelse af sandsynlighed i omverdenen 
 

LÆRINGSMÅL.  
Eleven har: 
Styr på tællemodeller  

• Tælletræ 

• Matrix 
Styr sandsynlighedsmodeller: 

• Tælletræ 

• Matrix 

• Opsamlet behandlet data fra en tællemodel 
 

Styr på forskellen mellem statistisk og kombinatorisk sandsynlighed 
Styr på kombinatoriske begreber: 

• Både og / Enten eller 

• Med og uden tilbagelægning 

• Ordnet / uordnet 
Styr på sandsynlighedsbegreber: 

• Antal mulige udfald (udfaldsrum) 
o Jævnt / ujævnt 

• Antal gunstige udfald (det vi ønsker sker) 

• Den modsatte hændelse (komplementære hændelse) 

• Hændelse (Det vi kigger efter)  
o Sikker hændelse = 1 
o Umulig hændelse = 0 

• Den store tals lov. 

• Kendskab til at kunne beregne kombinatoriske muligheder ud fra formler. 
(Matrix for med/uden tilbagelægning og ordnet/uordnet) 

• Viden om: spil, kasino, oddset, faglig læsning 
o http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvad-er-mest-sandsynligt-blive-

http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvad-er-mest-sandsynligt-blive-draebt-i-et-flystyrt-eller-af-en-flodhest


 draebt-i-et-flystyrt-eller-af-en-flodhest 
o Forholde sig til forskellige udsagn. (Ræsonnementskompetencen) 

 

18-22 
 

Skriftlige 
prøver 
begynder 

Vi arbejder med mundtlige oplæg i matematik 

http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvad-er-mest-sandsynligt-blive-draebt-i-et-flystyrt-eller-af-en-flodhest

