
Årsplan for matematik 8. klasse J og L 

Skoleåret 2018-2019 

Rudolf Steiner-skolen i Århus 

Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og 
kundskaber 

33-38 Skøn geometri 

- husk passer og lineal 

Konstruere geometriske 
former med 
udgangspunkt i cirklen 

Fordybelse og præcision. 

Eleverne skal opnå 
forståelse for cirkelens 
inddeling i grader 

Eleverne skal se det 
skønne i matematikken 
Eleverne skal øve sig i 
fordybelse og præcision. 

39-41 Koordinatsystemet Eleverne skal arbejde 
med læsning af 
koordinater, løse opgaver 
med koordinater, lege 
koordinatspil.  

Eleverne skal opnå 
kendskab til 
koordinatsystemet, 
herunder koordinater og 
simple diagrammer. 

42  EFTERÅRSFEIE   

43-45 Koordinatsystemet fortsat Se ovenfor Se ovenfor 

46-51 Matematikspil Eleverne skal lege 
forskellige matematikspil, 
og –lege.  

Eleverne skal udvikle 
deres eget matematikspil.  

Eleverne skal opnå en 
erkendelse af hvordan 
leg kan styrke vores 
læring.  
Eleverne skal bruge deres 
kreativitet og fantasi 
Eleverne skal opnå gode 
evner til at samarbejde i 
grupper.  

52-1 JULEFERIE   

2-6 Min 
matematikmedhjælper 
Vi færdiggør MMM fra 7. 
Klasse. Eleverne arbejder i 
grupper om et emne i 
hver gruppe. Emnet skal 
formidles til de andre i 
klassen over 1-2 timer.  

Faglig læsning, faglig 
skrivning, øve at tale i 
fagtermer, formidle et 
matematisk emne til 
klassekammeraterne.  

Eleverne skal øve sig i at 
indhente information om 
et givent emne udenfor 
skolen.  
Eleverne skal øve sig i at 
videreformidle et emne 
for klassen.  
Eleverne skal øve sig i at 
give en god og positiv 
feedback.  



 

Eleverne afleverer ugentligt en opgave.  

Afleveringsdatoer i 8. L: 

Uge 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 

20, 24 

 

Afleveringsdatoer i 8. J: 

Uge 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 

19, 20, 24 

7 VINTERFERIE   

8-15 Statistik og sandsynlighed Eleverne skal arbejde 
med virkelighedsnær 
matematik.  

Eleverne skal selv 
indsamle information og 
viden.  

Eleverne skal gøre brug af 
diagrammer.  

Eleverne skal opnå 
kendskab til hvordan vi 
bruger statistik og 
sandsynlighed i 
hverdagen.  

Eleverne skal dygtiggøre 
sig i diagrammer. 

16 PÅSKEFERIE   

17-20 Algebra Eleverne skal arbejde 
med ligninger, derudover 
repeterer vi algebra fra 
hovedfagsperioden.  

Eleverne skal løse 
opgaver og producere 
små faglige tekster.  

 

21-26 Repetition   


