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Hjemmearbejde 
 

HVAD SKAL DER SKE? 

Du skal ikke blive snydt for undervisning, bare fordi vi alle er sendt hjem. 

Vi skal i den første uge have afsluttet vores funktionsforløb, og lavet en tilhørende 

portfolio-opgave. Næste uge (13) Starter vi op på Geometri. 

Skema for ugen ser således ud: 

 

Er der ændringer, vil jeg dagligt sende beskeder ud. 

 

HVAD SKAL JEG GØRE? 

Du skal aflevere dine besvarelse i den mappe på google drev der hedder ”Afleveringer”. Der 

opretter du en mappe med dit navn og, og uploader dine besvarelser. Linket til mappen er her: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Uj8xyxVi0SIk5GoQAUjc49YzoZkPRmZk?usp=sharing 

 

 

INDIVIDUEL OPGAVE 
Du skal arbejde med opgaverne alene. 

 

BESVARELSE 
Du kan besvare i Excel, Sheets, Geogebra, Word, eller hvordan du nu foretrækker 
det. Husk at nogle af besvarelserne kan bruges til din arbejdsportfolio, så tænk 
over hvordan du sætter dine opgaver op. 

 

AFLEVERING 
Du skal lave en mappe på google drev i den mappe jeg har linket til tidligere. I 
mappen ”Afleveringer” opretter du en ny mappe som du omdøber til dit navn. 
Det er i denne mappe du skal uploade dit arbejde for denne uge, 
Husk også at gemme dit arbejde i din arbejdsportfolio, som du skal dele med 
fgunjannik@gmail.com. 

 
 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Uj8xyxVi0SIk5GoQAUjc49YzoZkPRmZk?usp=sharing
mailto:fgunjannik@gmail.com
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Arbejde i ”grundbog”  
 
I vil gennem forløbet blive bedt om at aflevere nogle opgaver, samt se/læse tekster og film 

gennem følgende platforme: 

GRUNDBOG - FRA DIN MATEMATIK MAPPE 

Du kan finde den grundbog, vi normalt arbejder med i skolen her: 

https://sites.google.com/site/nielsjoergenandreasen/home/matematik-paa-avu/opgaver 

Den er rigtig god, hvis du gerne vil øve dig. 

Du kan ret nemt finde emner og niveau på hjemmesiden. 

 

GRUNDBOG - FRA SYSTIME 

Vi har adgang til en online FGU matematikbog fra Systime. 

https://plusfgu.systime.dk/ 

Du logger på med dit unilogin. Hvis du ikke kan huske dit unilogin, 

kan du finde det med nemID. 

Du kan ret nemt finde emner og niveau på hjemmesiden. 

Den er god, fordi hvert kapitel begynder med en beskrivelse af hvad 

du skal lære. Så er der nogle eksempler og nemme øvelser. 

Og så kommer der en masse opgaver, du kan øve dig på. 

Du kan også se små videoklip, der forklarer hvad du skal gøre. 

  

 

https://sites.google.com/site/nielsjoergenandreasen/home/matematik-paa-avu/opgaver
https://plusfgu.systime.dk/
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Arbejde med portfolio  
 
Vi har i klassen talt (mange gange) om hvordan det skal gøres, og se flere eksempler på opgaver. 
 
Her er de vigtigste ting du skal huske: 
 
For at blive klar til eksamen i matematik på G-niveau, skal du have valgt lavet fire 

produkter/opgaver. 

● De skal vise dit faglige niveau. 

● De skal vise, at du kan bruge matematik til at løse praktiske problemer. 

● De skal vise forskellige former for matematik. 

G-niveau 

Tal og algebra 
Formler og reduktion 
Mål og vægt 
Procent og moms 
Privatøkonomi 
Valutaregning 

Geometri 
Areal og omkreds 
Pythagoras 
Rumfang 
Målestoksforhold 

Funktioner og grafer 
Koordinatsystem 
Lineære funktioner 
Skæringspunkt 

Statistik 
Hyppighedstabel 
Frekvens 
Søjlediagram 
Cirkeldiagram 
Gennemsnit 

 

D-niveau 

Tal og algebra 
Procent stigning/fald 
Renter 

Geometri 
Rumfang af 
sammensatte figurer 
Trigonometri i 
vilkårlige trekanter 
(sin/cos/tan) 

Funktioner og grafer 
Eksponentielle 
funktion 
2. grads funktioner 
 

Statistik 
Grupperet statistik 
Sumkurve 
Kvartiler og boksplot 
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Skema for perioden: Uge 12 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Opgaver i systime Arbejde med 

portfolio 

Arbejde med 

portfolio 

Arbejde med 

portfolio 

Introduktion til 

Geometri 

Se videoen 

”Funktioner i 

sheets” som ligger 

på google drev 

Gå ind på 
plusfgu.systime.dk 
Vælg “Niveau G” 
Dernæst 
”10. Funktioner 
(G)” 
 
Vælg 10.5 

”Tekstopgaver I 

(G)”  

Løs og aflevér 

følgende opgaver 

- 10.3 

- 10.4 

- 10.5 

- 10.7 

- 10.8 

Se filmen: 

”Eksempel på 

portfolio” og “Intro 

til portfolio” på 

google drev 

I kan finde flere 

eksempler i den 

powerpoint der 

hedder: Portfolio 

opgave funktioner. 

Opgave: 
Find et emne og 
opstil en opgave 
formulering 

- Hvad ved 

jeg 

- Hvilke ting 

vil jeg finde 

ud af 

- Hvordan vil 

jeg finde 

svaret 

Lav jeres 

udregninger 

og 

konklusion 

 

Færdiggørelse 

af opgave. 

 

Åben 

plusfgu.systime.dk 

Vælg Niveau G 

Vælg 5. 

Målestoksforhold 

(G) 

Læs/lav: 

- 5.1 

- 5.2 

- 5.3 

Lav en mappe med 

jeres navn i 

mappen 

afleveringer på 

google drev. 

Upload jeres 

opgaveformulering 

på google drev 

Opdatér 

jeres opgave 

på google 

drev 

Aflever den 

færdige 

opgave. 

 

Ingen aflevering 

(Deadline for 

aflevering af 

portfolio opgave) 
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Upload jeres 

opgaver.  

 

 


