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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Maj/Juni 2018 

Institution HF & VUC Nordsjælland 

Uddannelse HF Enkeltfag 

Fag og niveau Matematik B 

Lærer Andreas Drachmann Rasmussen 

Hold 3gmabmh2 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Bogstavregning & CAS 

Titel 2 Lineære funktioner, potensfunktioner og polynomier 

Titel 3 Trigonometri 

Titel 4 Eksponentielle funktioner og logaritmefunktioner 

Titel 5 Differentialregning 

Titel 6 Integralregning 

Titel 7 Statistik/sandsynlighed 

Titel 8 Repetition 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 
 
Titel 1 
 

Bogstavregning

Indhold Kernepensum: 
Carstensen m.fl: Hf MAT B, Systime. 
Bogstavregning : Side 13-29 
WordMat 
 
Supplerende pensum: 
Ark med diverse regneregler. 

Omfang 
 

Ca. 15 lektioner

Særlige fokuspunkter Regningsarternes hierarki
Håndtering af bogstavsudtryk 
Regning med parenteser 
Kvadratsætningerne 
Potenser og rødder 
Ligningsløsning 
Anvende CAS til problemløsning 
 
Kursisterne skal kunne: 

- håndtere simple formler, herunder oversætte fra sym-
bolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt, kunne 
redegøre for foreliggende symbolholdige beskrivelser af 
variabelsammenhænge og kunne anvende symbolhol-
digt sprog til at løse simple problemer med matematisk 
indhold 

- anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske 
problemer 

 
 

Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg
Elevgennemgang 
Skriftligt arbejde 
Gruppearbejde 
Diskussion i plenum 
 
 
 

Retur til forside 
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Titel 2 
 

Lineære funktioner, potensfunktioner og polynomier 

Indhold Kernepensum: 
Carstensen m.fl: Hf MAT B, Systime. 
Funktioner s 31-65 
Regression og vækst s 171-188 
WordMat 
 
Supplerende pensum 
Videoer med beviser

Omfang 
 

Ca. 35 lektioner 

Særlige fokuspunkter Definitions- og værdimængder 
Funktionsbegrebet - herunder karakteristiske egenskaber ved lineære 
funktioner og potensfunktioner og disses grafiske forløb 
Proportionalitet - ligefrem og omvendt 
Andengradspolynomiet og polynomier af højere grad samt deres gra-
fer 
Modelbegrebet og regression 
Anvende CAS til problemløsning 
 
Kursisterne skal kunne: 

- håndtere simple formler, herunder oversætte fra symbolholdigt 
sprog til naturligt sprog og omvendt, kunne redegøre for fore-
liggende symbolholdige beskrivelser af variabelsammenhænge 
og kunne anvende symbolholdigt sprog til at løse simple pro-
blemer med matematisk indhold 

- anvende simple funktionsudtryk i modellering af givne data, 
kunne foretage simuleringer og fremskrivninger ud fra model-
lerne samt diskutere rækkevidde af sådanne modeller 

- gennemføre simple matematiske ræsonnementer og beviser 
 

Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Læreroplæg 
Elevpræsentationer 
Skriftligt arbejde 
Gruppearbejde 
Diskussion i plenum 
 
 
 
 
 
 

Retur til forside 
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Titel 3 
 

Trigonometri 

Indhold Kernepensum: 
Carstensen m.fl: Hf MAT B, Systime. 
Trigonometri s 73-92 
WordMat 
 
Supplerende pensum:  
Videoer med beviser

Omfang 
 

Ca. 15 lektioner 

Særlige fokuspunkter Udledning af cosinus og sinus - enhedscirklen 
Forholdsberegninger i ensvinklede trekanter 
Trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter 
Beviser og matematisk argumentation 
Anvende CAS til problemløsning 
 
Kursisterne skal kunne: 

- redegøre for foreliggende geometriske modeller og løse geome-
triske problemer 

- anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske proble-
mer 

- gennemføre simple matematiske ræsonnementer og beviser 
Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Læreroplæg 
Elevpræsentationer 
Skriftligt arbejde 
Gruppearbejde 
Diskussion i plenum 
Praktisk arbejde og temarapport 
 
 
 
 
 
 
 

Retur til forside 
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Titel 4 
 

Eksponentielle funktioner og logaritmefunktioner 

Indhold Kernepensum 
Carstensen m.fl: Hf MAT B, Systime. 
Eksponential- og logaritmefunktioner s 93-119 
WordMat 
 
Supplerende pensum:  
Videoer med beviser 

Omfang 
 

Ca. 15 moduler. 

Særlige fo-
kuspunkter 

Eksponentielle sammenhænge 
Karakteristiske egenskaber ved eksponentielle funktioner og logaritmefunktioner og 
deres grafiske forløb. 
Eksponentiel regression 
Fordobling og halvering 
10-tals-logaritmen og den naturlige logaritme 
 
Kursisterne skal kunne: 

- håndtere simple formler, herunder oversætte fra symbolholdigt sprog til natur-
ligt sprog og omvendt, kunne redegøre for foreliggende symbolholdige beskri-
velser af variabelsammenhænge og kunne anvende symbolholdigt sprog til at 
løse simple problemer med matematisk indhold 

- anvende simple funktionsudtryk i modellering af givne data, kunne foretage si-
muleringer og fremskrivninger ud fra modellerne samt diskutere rækkevidde af 
sådanne modeller 

- anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemer 
- gennemføre simple matematiske ræsonnementer og beviser 

Væsentlig-
ste arbejds-
former 

Læreroplæg 
Elevpræsentationer 
Skriftligt arbejde 
Gruppearbejde 
Diskussion i plenum 
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Titel 5 
 

Differentialregning 

Indhold Kernepensum: 
Carstensen m.fl: Hf MAT B, Systime. 
Differentialkvotienter : Side 127-147 
Regneregler for differentialkvotienter: s 149-167        
Monotoniforhold: s 193-213 
WordMat 
 
Supplerende pensum:  
Videoer med beviser

Omfang 
 

Ca. 40 lektioner 

Særlige fokuspunkter Tretrinsreglen 
Definition og fortolkning af differentialkvotient 
Differentiation af ,  og 	
Anvende differentialregning - optimering, monotoniforhold, og sam-
menhængen mellem disse og differentialkvotienten 
Gennemføre matematiske beviser 
Anvende CAS til problemløsning 
 
Kursisterne skal kunne: 

- gennemføre simple matematiske ræsonnementer og beviser 
- formidle viden om matematikanvendelse inden for udvalgte 

områder 
- anvende differentialkvotient for simple funktioner og fortolke 

forskellige repræsentationer af den 
- anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske proble-

mer, herunder håndtering af mere komplekse formler og be-
stemmelse af differentialkvotient for mere komplicerede 
funktionsudtryk. 

Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg 
Elevpræsentationer 
Skriftligt arbejde 
Gruppearbejde 
Diskussion i plenum 
 
 

Retur til forside 
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Titel 6 
 

Integralregning 

Indhold Kernepensum: 
Carstensen m.fl: Hf MAT B, Systime. 
Stamfunktion og integral : Side 215-222 
Areal og bestemt integral: s 223-240 
 
Supplerende pensum:  
Videoer med beviser

Omfang 
 

Ca. 20 lektioner 

Særlige fokuspunkter Stamfunktion for elementære funktioner 
Anvendelse af integralregning til arealbestemmelse 
Anvendelse af CAS-værktøj 
Beviser 
 
Kursisterne skal kunne: 

- Anvende stamfunktion for simple funktioner og fortolke for-
skellige repræsentationer af den 

- gennemføre simple matematiske ræsonnementer og beviser 
- anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske proble-

mer, herunder håndtering af mere komplekse formler og be-
stemmelse stamfunktion for mere komplicerede funktionsud-
tryk. 

 
Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg 

Elevpræsentationer 
Skriftligt arbejde 
Gruppearbejde 
Diskussion i plenum 
 
 
 

Retur til forside 
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Titel 7 
 

Statistik og sandsynlighed 

Indhold Supplerende pensum: 
Carstensen m.fl: Hf MAT B, Systime. 
T1: Sandsynlighed side 245-258 
T3: Statistik side 292-297 og side 299-313 
 
Video om normalfordeling 
Videoer om binomialfordelingen og test

Omfang 
 

Ca. 10 lektioner 

Særlige fokuspunkter Anvende statistiske metoder - binomialfordeling og normalfordeling 
Statistisk analyse af en opstillet hypotese 
Stikprøver 
 
Kursisterne skal kunne: 

- give en statistisk behandling af et talmateriale, gennemføre hy-
potesetest og kunne formidle konklusioner i et klart sprog 

- anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske proble-
mer 

Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Praktisk arbejde og temarapport 
Gruppearbejde 
Selvstændigt arbejde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retur til forside 
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Titel 8 
 

Repetition 

Indhold Kernepensum: 
Carstensen m.fl: Hf MAT B, Systime. 
 
Supplerende pensum: 
Videoer med beviser

Omfang 
 

Ca. 25 lektioner 

Særlige fokuspunkter Mundtligt og skriftligt arbejde med matematiske problemstillinger. 
 
Særligt fokus på skriftligt arbejde og arbejdet med matematiske bevi-
ser 
 
Temarapport om vækstmodeller 
 
 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Gruppearbejde 
Skriftligt arbejde 
Elevoplæg 
Temarapport

 


