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MATEMATIK I A-KLASSEN:
Formål:
Formålet med matematik i A klassen er at eleverne bliver i stad til at anvende matematik i sammenhæng, der
vedrøre dagligliv, samfundsliv og naturforholde. Eleverne skal øves i problemløsning, at kunne argumenter og
analyser matematiske problemstillinger. Undervisningen skal tilrettelægges så eleven opbygger matematiske
viden og kunnen ud fra egne forudsætninger.
Eleven skal lærer at forstå at matematik er et redskab til problemløsning, og at det ligeledes er et kreativt fag.
Matematik har afgørende rolle, kulturelt samfundsmæssigt og historisk og det er vigtig at eleven erkender
denne sammenhæng.
Desuden skal undervisningen give eleven mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed.
Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse i faget:
• Livsoplysning opstår bl.a. når eleven erfare, at matematiske redskaber og modeller kan hjælpe dem
med at træffe de rigtige valg i deres livsforløb.
• Den folkelige oplysning opstår bl.a. når eleven erfare, at matematikken også vedrører dagligliv,
samfundsforhold og naturforhold.
• Den demokratiske dannelse i faget matematik opstår bl.a. når eleven selvstændigt og i
sammenarbejde med andre erfare, at matematik rummer redskaber og systemer til problemløsning,
kommunikation og augmentation
.
Metode:
Anvendelse af matematik i mange forskellige sammenhænge indgår i den daglige undervisning. Eleverne skal
lære at systematiseringer, undersøgelser og ræsonnementer er grundlaget for matematisk viden og kunnen.
Der undervises i mundtlig og skriftlig fremstilling, herunder såvel problem – som færdighedsregning. Der
arbejdes med diverse problemstillinger, der berør dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Det skal få elever til at
kunne formulere sig matematisk såvel mundtligt som skriftligt, i et klart og forståeligt sprog ved hjælp af
matematikkens begreber og udtryk.
Matematisk augmentation og analyse er en del af den daglige undervisning. Eleverne skal lære at tage stilling
til undervisningsmetoder, eksperimentere med beregninger, analysere resultater/tal, analysere data og
informationer og kunne argumentere og resonere over diverse løsningsforslag.
Gennem beskæftigelse med matematiske modelbegreber opnåes erfaringer om matematikkens muligheder
og begrænsninger i praktiske situationer. Der arbejdes med matematikkens historie og fagets betydning for
samfundets udvikling belyses.
Undervisningen er en vekselvirkning mellem tavleundervisning, individuelt arbejde, gruppe arbejde i praktiske
situationer.
Diverse hjælpemidler tages i brug til at anskueliggøre matematiske sammenhænge. Vi anvender forskellig
undervisnings midler, herunder bogsystemer, internetbaserede materiale, samt selvudviklet materiale.
Organisation:

I klassen foregår undervisningen differentieret og der undervises på 4. – 6. Klasse trin.
Slutmål:
At eleven får en større forståelsesremme af matematikkens sammenhæng der vedrøre dagligliv, samfundsliv
samt naturforhold.

MATEMATIK I B-KLASSEN:
Indholdsplan - Matematik, B-klassen, 17/18
Formål
Formålet med faget er, at føre eleverne frem til at kunne gennemføre folkeskolens afgangsprøve.
Endvidere er formålet at eleverne forbedrer deres forståelse og anvendelse af matematik i sammenhænge,
der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.
Eleverne skal øves i problemløsning, altså at de skal træne deres evne til at argumentere og analysere
matematiske problemstillinger. Eleverne skal ligeledes trænes i deres færdigheder, fx evnen til at lave
beregninger uden brug af hjælpemidler.
Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse i faget
Livsoplysning kommer til fx til udtryk, når eleverne erfarer, at de kan benytte matematiske redskaber og
modeller i deres videre livsforløb, både i deres fremtidige uddannelse, men også deres private liv.
Folkelig oplysning opstår fx ved, at eleverne forstår sammenhængen mellem matematikken og deres dagligliv,
samfundsforhold og naturforhold.
Den demokratiske dannelse kommer til udtryk, når eleverne selvstændigt og i samarbejde med andre erfarer,
at matematik rummer redskaber til problemløsning, kommunikation og argumentation.
Indhold
Der undervises på et niveau, der bliver justeret løbende, men med henblik på en prøveforberedende pensum.
Eleverne skal gennem diverse aktiviteter i undervisningen tilegne sig kundskaber og færdigheder, der sætter
dem i stand til at arbejde med:
- Tal og algebra; fx at anvende tal i forskellige sammenhænge
- Geometri; fx at benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af ting fra dagligdagen
- Matematik i anvendelse; fx at vælge hensigtsmæssige regningsart i en given situation
- Kommunikation og problemløsning; fx at erkende, formulere og løse problemer ud fra date og informationen.
- Metode
Undervisningen er en veksling mellem tavleundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde og
gøremålsundervisning, som øger der elevens forståelse for hvorledes de kan bruge matematik i deres
dagligdag.
Der stræbes efter at elever forbedre deres skriftlige niveau, såvel som deres mundtlighed.
Undervisningen tilrettelægges efter at inkludere og undervisningsdifferentiere i forhold til den enkelte elevs
behov, bl.a. ved at benytte Matematikfessor, der er et intelligent program, der tilpasser sig den enkelte elevs
niveau.

Organisation
Timetal: 1 time og 15 minutter tirsdag (kl. 13.30 – 14.45) samt 2 timer og 5 minutter fredag (kl. 8.30 – 9.30
samt 9.50 – 10.55)
Slutmål
Undervisningen i matematik skal lede frem mod de i ’Fælles Mål’ fastsatte slutmål efter 9. klasse inden for
arbejde med tal og algebra, arbejde med geometri, matematik i anvendelse og kommunikation og
problemløsning.

MATEMATIK I C-KLASSEN:
Indholdsplan - Matematik, C-klassen, 17/18
Formål
Formålet med faget er, at føre eleverne frem til at kunne gennemføre FP9 eller FP10 prøven, eller som en
vedligeholdelse af viden.
Endvidere er formålet at eleverne forbedrer deres forståelse og anvendelse af matematik i sammenhænge,
der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.
Eleverne skal øves i problemløsning, altså at de skal træne deres evne til at argumentere og analysere
matematiske problemstillinger. Eleverne skal ligeledes trænes i deres færdigheder, fx evnen til at lave
beregninger uden brug af hjælpemidler.
Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse i faget
Livsoplysning kommer til fx til udtryk, når eleverne erfarer, at de kan benytte matematiske redskaber og
modeller i deres videre livsforløb, både i deres fremtidige uddannelse, men også deres private liv.
Folkelig oplysning opstår fx ved, at eleverne forstår sammenhængen mellem matematikken og deres dagligliv,
samfundsforhold og naturforhold.
Den demokratiske dannelse kommer til udtryk, når eleverne selvstændigt og i samarbejde med andre erfarer,
at matematik rummer redskaber til problemløsning, kommunikation og argumentation.
Indhold
Der undervises på et niveau, der bliver justeret løbende, men med henblik på et prøveforberedende pensum.
Eleverne skal gennem diverse aktiviteter i undervisningen tilegne sig kundskaber og færdigheder, der sætter
dem i stand til at arbejde med:
- Tal og algebra; fx at anvende tal i forskellige sammenhænge
- Geometri; fx at benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af ting fra
dagligdagen
- Matematik i anvendelse; fx at vælge hensigtsmæssige regningsart i en given situation
- Kommunikation og problemløsning; fx at erkende, formulere og løse problemer ud fra
date og informationen.
- Metode
Undervisningen er en veksling mellem tavleundervisning, individuelt arbejde, gruppe-arbejde og
gøremålsundervisning, som øger der elevens forståelse for hvorledes de kan bruge matematik i deres
dagligdag.
Der stræbes efter at elever forbedre deres skriftlige niveau, såvel som deres mundtlighed.
Undervisningen tilrettelægges efter at inkludere og undervisningsdifferentiere i forhold til
den enkelte elevs behov, bl.a. ved at benytte matematikfessor, der er et intelligent

program, der tilpasser sig den enkelte elevs niveau. Eleverne vil i årets løb blive stillet
overfor en meget åben opgave. Her er det målet, at eleverne skal arbejde i grupper og selv finde den
relevante matematik, de er hensigtsmæssigt at anvende. Forløbet afsluttes med en mundtlig fremlæggelse af
de emner de har fundet frem til. Her er det muligt at differentiere undervisningen, så der tages højde for
elevernes forskellige læringsforudsætninger. Det er hensigten, at forløbet skal bidrage til en demokratisk
dannelsesproces hos eleverne og til en debat og stillingtagen til samfundsproblematikker og globale
dagsordner.
Organisation
Timetal: 1 time og 15 minutter tirsdag (kl. 13.30 – 14.45) samt 2 timer og 30 minutter
fredag (kl. 8.10 – 9.30 samt 9.50 – 11.00)
Slutmål
Undervisningen i matematik skal lede frem mod de i ’Fælles Mål’ fastsatte slutmål efter
9. klasse inden for arbejde med tal og algebra, arbejde med geometri, matematik i
anvendelse og kommunikation og problemløsning.

