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Slutmål for fagene matematik, dansk og engelsk jfr. 

friskoleloven §1a 

 
Matematik slutmål efter 8.kl 

Arbejde med tal og algebra 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 

færdigheder, der sætter dem i stand til at  

• kende de rationale tal  

• kende til den kulturhistoriske betydning af udviklingen af tallene som 

beskrivelsesmiddel  

• arbejde undersøgende, især med systematiske optællinger og med tallenes 

indbyrdes størrelse som led i opbygning af en generel talforståelse  

• benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger  

• anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger og til 

problemløsning  

• benytte formler, bl.a. i forbindelse med beregning af rente og rumfang  

• forstå og anvende udtryk, hvori der indgår variable  

• kende og anvende procentbegrebet  

• regne med brøker, herunder i forbindelse med løsning af ligninger og 

algebraiske problemer  

• undersøge og beskrive "forandringer" og strukturer, bl.a. i talfølger, 

figurrækker og mønstre  

• kende funktionsbegrebet  

• bestemme løsninger til ligninger og ligningssystemer med grafiske metoder  

 

 

Arbejde med geometri 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 

færdigheder, der sætter dem i stand til at  

• kende og anvende forskellige geometriske figurers egenskaber  
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• fremstille tegninger efter givne forudsætninger  

• benytte grundlæggende geometriske begreber, herunder størrelsesforhold 

og linjers indbyrdes beliggenhed  

• forstå og fremstille arbejdstegning, isometrisk tegning og perspektivisk 

tegning ved beskrivelse af den omgivende verden  

• kende og anvende målingsbegrebet, herunder måling og beregning af 

omkreds, flade og rum  

• kende og anvende målestoksforhold, ligedannethed og kongruens  

• udføre enkle geometriske beregninger bl.a. ved hjælp af Pythagoras' 

sætning  

• arbejde med enkle geometriske beviser  

• benytte computeren til tegning, undersøgelser og beregninger vedrørende 

geometriske figurer.  

 

 

Matematik i anvendelse 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 

færdigheder, der sætter dem i stand til at  

• vælge regningsarter, benytte procentbegrebet og anvende forholdsregning i 

forskellige sammenhænge  

• foretage økonomiske overvejelser fx vedrørende dagligdagens indkøb, 

transport, boligforhold, lønopgørelser og skatteberegninger  

• arbejde med rente og foretage renteberegninger, især i tilknytning til 

opsparing, låntagning og kreditkøb  

• arbejde med og undersøge matematiske modeller, hvori formler og funktioner 

indgår  

• arbejde med statistiske beskrivelser af indsamlede data.  

• kende det statistiske sandsynlighedsbegreb  

• benytte computeren til beregninger, simuleringer, undersøgelser og 

beskrivelser.  

• anvende matematik som værktøj til løsning af praktiske og teoretiske 

problemer på en alsidig måde.  
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Kommunikation og problemløsning 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 

færdigheder, der sætter dem i stand til at  

• forstå og forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige 

udtryk  

• problemformulere, beskrive fremgangsmåder og angive løsninger på forståelig 

vis, såvel skriftligt som mundtligt  

• benytte eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer og formulere 

resultater af den faglige indsigt, der er opnået  

• samarbejde med andre om at løse problemer ved hjælp af matematik  

• anvende systematiseringer og matematiske ræsonnementer  

• benytte variable og symboler, når regler og sammenhænge skal bevises  

• benytte geometrisk tegning til at formulere hypoteser og gennemføre 

ræsonnementer  

• forstå, at valget af en matematisk model kan afspejle en bestemt værdinorm  

• veksle mellem praktiske og teoretiske overvejelser ved løsningen af 

matematiske problemstillinger.  

 

 

Dansk slutmål efter 9. klassetrin  

Det talte sprog 

• bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale, samarbejde og 

diskussion  

• vælge den mundtlige genre, der passer bedst til situationen  

• fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til 

situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten  

• udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende 

og disponeret form  

• bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og 

kommunikationssituation  

• bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, og gøre sig fri af 

manuskript  

• lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige 

fremstilling  

• Forstå norsk og svensk i store træk og have kendskab til ligheder og forskelle 

mellem nabosprogene.  
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Det skrevne sprog – læse 

• læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning  

• benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet - oversigtslæse, 

punktlæse og nærlæse  

• fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, 

referat, resumé og notater  

• læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form  

• Læse norske og svenske tekster.  

 

Det skrevne sprog - skrive 

• vælge den fiktive eller ikke-fiktive genre, der passer bedst til skriveformålet  

• skrive sammenhængende, klart og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, 

erfaringer og viden i en form, der passer til situationen  

• skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende 

og reflekterende.  

• indsamle stof og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med 

kommunikationen  

• styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst  

• forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster  

• bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel og bruge stavekontrol og 

autokorrektur på computer  

• bruge nyt afsnit, sætte tegn og markere replikker i egne tekster  

• anvende layout og bruge billeder i deres egne tekster, så det fremmer tekstens 

kommunikation  

• skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed  

• skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik  

 

 

Sprog, litteratur og kommunikation 

• bruge og gøre rede for sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse,  

manipulation, formidling af viden samt sprogets poetiske funktion  

• gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation  
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• forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i 

deres egne og andres tekster  

• gøre rede for betydningen af sproglige virkemidler og bruge dem  

• kende forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres 

funktion i sproget  

• anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at 

litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i  

• kende til det danske sprogs udvikling og mangfoldighed  

• vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i 

tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider  

• kende forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikke-

fiktion  

• gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, 

fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og 

andre udtryksformer selvstændigt og i samspil med andre  

• søge information på forskellige måder og i forskellige medier samt vælge den 

informationskilde, der er mest hensigtsmæssig.  

 

 

Slutmål 8.klasse engelsk 

 
Kommunikative færdigheder 

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 

færdigheder, der sætter dem i stand til at 

 

• Forstå talt engelsk om kendte emner fra dagligdagen  

• Forstå hovedindhold af lyd- og billedmedier, når emnerne er genkendelige. 

• Kunne indgå i en dialog med en indfødt sprogbruger 

• Deltage uforberedt i samtaler om kendte emner 

• Fremlægge enkle, forberedte stofområder med hjælpemidler  og ved hjælp af 

praktisk/musiske udtryksformer. 

• Give udtryk for holdning og mening i samtale og debat om kendte emner. 

• Læse og forstå skrevne tekster fra bøger, aviser og sangtekster på dagligdags 

sprog, samt uddrage informationer fra disse 

• Udtrykke holdninger, viden og følelser i sammenhængende skriftlig form. 
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Sprog og sprogbrug 

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 

færdigheder, der sætter dem i stand til at 

• Udtrykke sig uformelt mundtligt og skriftligt 

• Udtrykke sig hensigtsmæssigt indenfor almindeligt forekommende sociale 

omgangsformer. 

• Afpasse stilen til situationen. 

• Anvende et forholdsvis præcist ordforråd inden for kendte problemstillinger. 

• Anvende omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt samt have viden om 

almindelige faste vendinger. 

• Have en udtale, der ligner britisk sprogtone. 

• Anvende viden om centrale grammatiske områder, især ordklasser, ordstilling, 

verbernes former og funktioner. 

• Anvende retstavning og tegnsætning så præcist, at meningen bliver tilstrækkelig 

tydelig 

 

 

 

Sprogtilegnelse 

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 

færdigheder, der sætter dem i stand til at 

• Udnytte de muligheder, der er for at opsøge og bruge engelsk uden for skolen.  

• Anvende kommunikationsstrategier, først og fremmest at omskrive og bruge 

overbegreber, synonymer og lade kropssprog og mimik under støtte utilstrækkelig 

mundtlig kommunikation 

• Vælge lyttestrategi, vælge mellem at lytte efter hovedindhold eller detalje. 

• Vælge læsestrategi, vælge mellem hovedindhold eller detalje i det læste. 

• Søge information på computeren. 

• Foretage opslag ”ord til ord” i en ordbog. 

• Udnytte en viden om skriveprocessens faser. 

• Gennemføre en aktivitet individuelt og i par- og gruppearbejde. 

• Understøtte et sprogligt udtryk med praktisk-musiske udtryksformer. 

 

 

 

Kultur- og samfundsforhold 
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Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 

færdigheder, der sætter dem i stand til at 

•  Kende til eksempler på kulturforhold og levevilkår i engelsktalende lande, især fra 

arbejdet med skønlitterære tekster. 

• Benytte informationer fra engelsksprogede kilder. 

• Anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel i mødet med 

udlændinge, på rejser og i forbindelse med e-mail. 

• Drage sammenligninger mellem bl.a. højtider, geografiske og historiske forhold i 

egen og fremmed kultur. 

• Have forståelse for ungdomskultur i engelsktalende lande på baggrund af arbejdet 

med musik, film, blade og internet. 

 


