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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Maj-juni 2018 

Institution HF & VUC Nordsjælland, Hillerød 

Uddannelse HF enkeltfag 

Fag og niveau Matematik C - e-learning 

Lærer(e) Camilla Vasquez Nielsen 

Hold 3gmacel1 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Lineære funktioner 

Titel 2 Eksponentialfunktioner 

Titel 3 Potensfunktioner 

Titel 4 Analyse af funktioner 

Titel 5 Trigonometri 

Titel 6 Deskriptiv statistik 

Titel 7 Sandsynlighedsregning og kombinatorik 

 
Følgende iBog er anvendt til kernestof og dele af det supplerende stof: 

 Dalby, Peder et al.: Plus C hf. https://plushfc.systime.dk/. Forlaget Systime, 2017. ISBN: 
9788761687845. Senest besøgt 17/3-2018. 

o Udvalgte øvelser og opgaver i iBogen er gennemregnet. 
 

Herudover er anvendt videomateriale til alle temaer fra forskellige kilder til illustration af kernestoffet. 
Videomaterialet er dels selvproduceret, dels fra frividen.dk og dels fra Gert Friis Nielsens Youtubekanal 
samt enkelte andre kilder. 
 

Som værktøjer til regression, graftegning, ligningsløsning, trigonometriske beregninger, trekantskon-
struktion, statistik og beregninger er brugt følgende værktøjer: 

 iBogens regressionsværktøj 
 Graph af Ivan Johansen www.padowan.dk 
 WORDMAT af EDUcational Applications 
 Excel 
 GeoGebra af Markus Hohenwarter 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

Titel 1 Lineære funktioner 
Indhold Kernestof: 

Plus C hf, Peder Dalby et al. Forlaget Systime 2017. 
Afsnit 8, 8.1, 8.4 (eksempel 2-4), 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8. 
 
Supplerende videomateriale: 
https://www.youtube.com/watch?v=sZbmghylXgw 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=4CXcOQNsGfM 
https://www.youtube.com/watch?v=-u4hQvbA3no&feature=player_detailpage 
https://www.youtube.com/watch?v=0WeMU8yrY08&feature=player_detailpage 
https://www.youtube.com/watch?v=OJvxiYZCDgI&feature=youtu.be 
http://www.frividen.dk/matematik/potensregler/ (video 3) 
http://www.screencast.com/t/mglXlCbkQxVG 
https://www.youtube.com/watch?v=-fDFijW-pbU 
http://www.frividen.dk/lineaer-funktion/#Video_01_Liner_funktion_en_over-
sigt_1130 
http://www.frividen.dk/lineaer-funktion/#Video_12_Liner_funktion_og_lignin-
ger_929 
http://www.frividen.dk/lineaer-funktion/#Video_14_Opgave_Flytrafik_608 
http://www.frividen.dk/lineaer-funktion/#Video_15_Opgave_Golfspil_340 
http://www.frividen.dk/lineaer-funktion/#Video_03_Opgave_Bestem_for-
skrift_ud_fra_a_og_et_punkt_116 
http://www.frividen.dk/lineaer-funktion/#Video_05_Opgave_Bestem_for-
skrift_355 
http://www.frividen.dk/lineaer-funktion/#Video_06_Opgave_Be-
stem_a_og_b_ud_fra_to_punkter_121 
http://www.frividen.dk/lineaer-funktion/#Video_08_Betydningen_af_a_og_b_256 
http://www.frividen.dk/lineaer-funktion/ (video 4, 9, 10, 13) 
https://www.youtube.com/watch?v=0hxYSKRUEbM&feature=player_detailpage 
http://www.frividen.dk/lineaer-funktion/#Video_16_Ligefrem_proportionali-
tet_312 
https://www.youtube.com/watch?v=XBFyhQaP9_g 
 

Omfang 3 lektioner. 
Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige mål: 
Operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater af sådanne 
operationer. 
Håndtere simple formler, opstille simple variabelsammenhænge og anvende symbol-
holdigt sprog til at løse simple problemer med matematisk indhold.  
Oversætte mellem de fire repræsentationsformer tabel, graf, formel og sproglig be-
skrivelse. 
Stille spørgsmål ud fra modellen og have blik for, hvilke svar der kan forventes, samt 
være i stand til at formidle konklusioner i et klart sprog.  
Anvende simple funktionsudtryk i modellering af data og diskutere rækkevidde af 
modeller. 
Gennemføre simple matematiske ræsonnementer og simple beviser.  
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Demonstrere og formidle viden om matematikanvendelser inden for udvalgte områ-
der, herunder behandling af problemstillinger udsprunget af dagligliv og samfundsliv. 
Anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og begrebsudvikling 
samt symbolbehandling og problemløsning. 
Beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske færdigheder og kom-
petencer inden for kernestoffet.  
Kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skriftlig formid-
ling. 
 
Kernestof: 
Overslagsregning, regningsarternes hierarki, simpel algebraisk manipulation, ligefrem 
proportionalitet, ligningsløsning med algebraiske og grafiske metoder. 
Lineær regression, residualplot. 
Funktionsbegrebet, karakteristiske egenskaber ved lineære funktioner samt deres gra-
fiske forløb. 
Principielle egenskaber ved matematiske modeller, simpel matematisk modellering 
med anvendelse af funktionstyper. 
 
Supplerende stof: 
Simpel bevisførelse. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/selvstudier/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde. 
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Titel 2 Eksponentialfunktioner
 
 
 

Kernestof: 
Plus C hf, Peder Dalby et al. Forlaget Systime 2017. 
Afsnit 8.2, 8.3, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 8.5, 2.4.1, 2.4.2. 
 
MAT C hf, Fristrup, D. et al. Systime, 2010. 2. udgave, 1. oplag. ISBN: 978-87-
616-3094-0. 
Eksempel 3.8, 3.9, 3.10 s. 87-89. 
 
Projektoplæg: Lån og renter. 
 
Supplerende videomateriale: 
http://www.frividen.dk/matematik/potensregler/ (video 1, 2) 
http://www.frividen.dk/eksponentiel-funktion/#Video8_Regning_med_frem-
skrivningsfaktor_og_procent 
https://www.youtube.com/watch?v=3uifmyif_xw&feature=player_detailpage 
http://www.frividen.dk/eksponentiel-funktion/#Video1_Introduktion_til_ek-
sponentiel_funktion 
http://www.frividen.dk/eksponentiel-funktion/#Video4_Opgave_Bestem_for-
skrift_udfra_beskrivelse 
http://www.frividen.dk/eksponentiel-funktion/#Video9_Fremskrivningsfak-
tor_8211_formlen_Slut_Begynd 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=1ujwtslxmz4 
https://www.youtube.com/watch?v=iQLsJpil_3U&feature=player_detailpage 
http://www.frividen.dk/eksponentiel-funktion/#Video5_Fordoblingskon-
stant_og_halveringskonstant (video 5) 
https://www.youtube.com/watch?v=0FvmXFq3r5g&feature=player_detailpage 
https://www.youtube.com/watch?v=XoLFtiwNs_A&feature=player_detailpage 
http://www.frividen.dk/eksponentiel-funktion/#Video3_Opgave_Bestem_for-
skrift_ud_fra_to_punkter (video 3) 
https://www.youtube.com/watch?v=ltY7fya_AnM&feature=player_detailpage 
https://www.youtube.com/watch?v=-8Q0Br3R29o 
https://www.youtube.com/watch?v=tfMGFNkcrTU&feature=player_detailpage 
https://www.youtube.com/watch?v=K22hmKLOO_8&feature=player_detail-
page 
http://www.frividen.dk/eksponentiel-funktion/#Video2_Opgaveorienteret_ek-
sponentiel_funktion (video 2) 
https://www.youtube.com/watch?v=Pz9RKvJODWE 
 

Omfang 3 lektioner. 
Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål: 
Operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater af så-
danne operationer. 
Håndtere simple formler, opstille simple variabelsammenhænge og anvende sym-
bolholdigt sprog til at løse simple problemer med matematisk indhold.  
Oversætte mellem de fire repræsentationsformer tabel, graf, formel og sproglig 
beskrivelse. 
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Stille spørgsmål ud fra modellen og have blik for, hvilke svar der kan forventes, 
samt være i stand til at formidle konklusioner i et klart sprog.  
Anvende simple funktionsudtryk i modellering af data og diskutere rækkevidde af 
modeller. 
Gennemføre simple matematiske ræsonnementer og simple beviser.  
Demonstrere og formidle viden om matematikanvendelser inden for udvalgte 
områder, herunder behandling af problemstillinger udsprunget af dagligliv og 
samfundsliv. 
Anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og begrebsudvik-
ling samt symbolbehandling og problemløsning. 
Beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske færdigheder og 
kompetencer inden for kernestoffet.  
Kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skriftlig for-
midling. 
 
Kernestof: 
Simpel algebraisk manipulation. 
Procent og rentesregning, absolut og relativ ændring, renteformel. 
Karakteristiske egenskaber ved eksponentialfunktioner samt deres grafiske for-
løb. 
Anvendelse af eksponentiel regression, herunder residualplot. Principielle egen-
skaber ved matematiske modeller, simpel matematisk modellering med anven-
delse af funktionstyper. 
 
Supplerende stof: 
Simpel bevisførelse. 
Opsparings- og gældsannuitet.

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/selvstudier/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde. 
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Titel 3 Potensfunktioner  
Indhold Kernestof: 

Plus C hf, Peder Dalby et al. Forlaget Systime 2017. 
Afsnit 8.4 (eks. 5-8), 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 
 
Supplerende stof: 
Projektoplæg: Vækstmodeller. 
 
Supplerende videomateriale: 
http://www.frividen.dk/matematik/potensfunktion/#Video1_Introduktion_til_potens-
funktion 
(video 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=PlqIqKO7d-0 
http://www.frividen.dk/matematik/potensfunktion/#Video2_Bevis_Procent_pro-
cent_formlen_fy_og_fx (video 2) 
https://www.youtube.com/watch?v=HSzFNfWYYqM&feature=player_detailpage 
https://www.youtube.com/watch?v=mKFXz5jX2ZA&feature=youtu.be 
http://www.frividen.dk/matematik/potensfunktion/#Video_4Overblik_Liner-_eksponen-
tiel-_og_potensfunktion 
https://www.youtube.com/watch?v=jaJSRWMQND8&feature=player_detailpage 
 

Omfang 3 lektioner. 
Særlige 
fokus-
punkter 

Faglige mål: 
Operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater af sådanne opera-
tioner. 
Håndtere simple formler, opstille simple variabelsammenhænge og anvende symbolholdigt 
sprog til at løse simple problemer med matematisk indhold.  
Oversætte mellem de fire repræsentationsformer tabel, graf, formel og sproglig beskrivelse. 
Stille spørgsmål ud fra modellen og have blik for, hvilke svar der kan forventes, samt være i 
stand til at formidle konklusioner i et klart sprog.  
Anvende simple funktionsudtryk i modellering af data og diskutere rækkevidde af modeller. 
Gennemføre simple matematiske ræsonnementer og simple beviser.  
Demonstrere og formidle viden om matematikanvendelser inden for udvalgte områder, her-
under behandling af problemstillinger udsprunget af dagligliv og samfundsliv. 
Anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og begrebsudvikling samt 
symbolbehandling og problemløsning. 
Beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske færdigheder og kompeten-
cer inden for kernestoffet.  
Kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skriftlig formidling. 
 
Kernestof: 
Simpel algebraisk manipulation, omvendt proportionalitet. 
Karakteristiske egenskaber ved potensfunktioner samt deres grafiske forløb. 
Anvendelse af potensregression, herunder residualplot.  
Principielle egenskaber ved matematiske modeller, simpel matematisk modellering med an-
vendelse af funktionstyper. 
 
Supplerende stof: 
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Simpel bevisførelse. 
Bearbejdning af autentisk datamateriale.

Væsent-
ligste ar-
bejds-
former 

Klasseundervisning/selvstudier/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde. 
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Titel 4 Analyse af funktioner
Indhold Kernestof: 

Plus C hf, Peder Dalby et al. Forlaget Systime 2017. 
Afsnit 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.

Omfang 12 lektioner. 
Særlige fokuspunkter Faglige mål: 

Operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater 
af sådanne operationer. 
Håndtere simple formler, opstille simple variabelsammenhænge og an-
vende symbolholdigt sprog til at løse simple problemer med matematisk 
indhold.  
Oversætte mellem de fire repræsentationsformer tabel, graf, formel og 
sproglig beskrivelse. 
Stille spørgsmål ud fra modellen og have blik for, hvilke svar der kan for-
ventes, samt være i stand til at formidle konklusioner i et klart sprog.  
Anvende simple funktionsudtryk i modellering af data og diskutere række-
vidde af modeller. 
Gennemføre simple matematiske ræsonnementer og simple beviser.  
Demonstrere og formidle viden om matematikanvendelser inden for ud-
valgte områder, herunder behandling af problemstillinger udsprunget af 
dagligliv og samfundsliv. 
Anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og begrebs-
udvikling samt symbolbehandling og problemløsning. 
Beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske færdighe-
der og kompetencer inden for kernestoffet.  
Kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skriftlig 
formidling. 
 
Kernestof: 
Grafisk håndtering af andengradspolynomiet og logaritmefunktioner og 
deres egenskaber i et matematisk værktøjsprogram.  
Grafisk bestemmelse af tangent samt monotoniintervaller og ekstrema for 
funktioner defineret på begrænsede intervaller. 
Principielle egenskaber ved matematiske modeller, simpel matematisk mo-
dellering med anvendelse af nogle af de ovennævnte funktionstyper og 
kombinationer heraf. 
 
Supplerende stof: 
Fortolkning af tangentens hældningskoefficient som væksthastighed i ma-
tematisk model. 

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning/gruppearbejde/individuelt arbejde/mundtlig fremstil-
ling/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde. 
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Titel 5 Trigonometri 
Indhold Kernestof: 

Plus C hf, Peder Dalby et al. Forlaget Systime 2017. 
Afsnit 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6. 
 
Supplerende stof: 
Projektoplæg: Trigonometriprojekt. 
 
Supplerende videomateriale: 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=TN3buv21Kao 
http://www.frividen.dk/matematik/trigonometri/#Video01_Arealet_af_en_trekant_216 (vi-
deo 1) 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=MabLImK4Sgs 
http://www.frividen.dk/matematik/trigonometri/#Video05_Anvendelse_af_Pythago-
ras_321 (video 5) 
https://www.youtube.com/watch?v=mP3WCxwTymc 
https://www.youtube.com/watch?v=jtdSSk4tDuI 
https://www.youtube.com/watch?v=gdzx9_Z1NIw&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=YqM4M5oWS5o 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=A--TxUIGkaU 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=oqVHjsl-ado 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=JJoWNiQPHV0 
http://www.frividen.dk/matematik/trigonometri/#Video22_Anvend_sinus_cosi-
nus_og_tangens_846 (video 22) 
https://www.youtube.com/watch?v=IPg9o5upVA8&feature=player_detailpage 
http://www.frividen.dk/matematik/trigonometri/ (video 23) 
https://www.youtube.com/watch?v=G9G5BhRYsXk&feature=player_detailpage 
https://www.youtube.com/watch?v=6_ZXNlyznRE&feature=youtu.be  
 

Omfang 3 lektioner. 
Særlige 
fokus-
punkter 

Faglige mål: 
Operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater af sådanne operatio-
ner. 
Håndtere simple formler og anvende symbolholdigt sprog til at løse simple problemer med 
matematisk indhold.  
Opstille og redegøre for simple geometriske modeller og løse simple geometriske problemer. 
Gennemføre simple matematiske ræsonnementer og simple beviser.  
Demonstrere og formidle viden om matematikanvendelser inden for udvalgte områder, her-
under behandling af problemstillinger udsprunget af dagligliv og samfundsliv. 
Anvende matematiske værktøjsprogrammer til symbolbehandling og problemløsning. 
Beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske færdigheder og kompetencer 
inden for kernestoffet.  
Kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skriftlig formidling. 
 
Kernestof: 
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Forholdsberegninger i ensvinklede trekanter, simple konstruktioner af og trigonometriske be-
regninger i vilkårlige trekanter i et matematisk værktøjsprogram. 
 
Supplerende stof: 
Simpel bevisførelse. 
Matematikhistoriske perspektiver.

Væsent-
ligste ar-
bejds-
former 

Klasseundervisning/selvstudier/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde. 
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Titel 6 Deskriptiv statistik 
Ind-
hold 

Kernestof: 
Plus C hf, Peder Dalby et al. Forlaget Systime 2017. 
Afsnit 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. 
 
Supplerende stof: 
Projektoplæg: Statistikprojekt. 
 
Supplerende videomateriale: 
https://www.youtube.com/watch?v=tqgHZR-Mg8g&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=icyb2usVUpU&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=IvvjqIB1HI0&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=kIIeKBDFLHw&feature=youtu.be&hd=1 
http://www.frividen.dk/statistik-c/ (video 4) 
https://www.youtube.com/watch?v=Vc6cwg1PNg8&feature=youtu.be 
 

Om-
fang 

3 lektioner. 

Særlige 
fokus-
punk-
ter 

Faglige mål: 
Operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater af sådanne ope-
rationer. 
Stille spørgsmål ud fra modellen og have blik for, hvilke svar der kan forventes, samt være 
i stand til at formidle konklusioner i et klart sprog.  
Demonstrere og formidle viden om matematikanvendelser inden for udvalgte områder, 
herunder behandling af problemstillinger udsprunget af dagligliv og samfundsliv. 
Beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske færdigheder og kompe-
tencer inden for kernestoffet.  
Kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skriftlig formidling. 
 
Kernestof: 
Simple statistiske metoder til håndtering af et diskret datamateriale, grafisk præsentation af 
statistisk materiale, stikprøve og empiriske statistiske deskriptorer. 
 
Supplerende stof: 
Bearbejdning af autentisk datamateriale, herunder statistisk behandling af grupperet talma-
teriale. 

Væ-
sentlig-
ste ar-
bejds-
former 

Klasseundervisning/selvstudier/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde. 
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Titel 7 Sandsynlighedsregning og kombinatorik
Indhold Kernestof: 

Plus C hf, Peder Dalby et al. Forlaget Systime 2017. 
Afsnit 7.1, 7.2, 7.3. 
 
Supplerende videomateriale: 
https://www.youtube.com/watch?v=OoqgkwyqT9U&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=3qNlTmZOxac&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=sMBaVPBGmKY&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=lJsFtc-Gdhs&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=rZxoMnFLmvo&feature=youtu.be 
 

Omfang 3 lektioner.
Særlige 
fokus-
punkter 

Faglige mål: 
Stille spørgsmål ud fra modellen og have blik for, hvilke svar der kan forventes, samt 
være i stand til at formidle konklusioner i et klart sprog.  
Gennemføre simple matematiske ræsonnementer og simple beviser.  
Demonstrere og formidle viden om matematikanvendelser inden for udvalgte områder, 
herunder behandling af problemstillinger udsprunget af dagligliv og samfundsliv. 
Anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og begrebsudvikling samt 
symbolbehandling og problemløsning. 
Beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske færdigheder og kompe-
tencer inden for kernestoffet.  
Kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skriftlig formidling. 
 
Kernestof: 
Kombinatorik, grundlæggende sandsynlighedsregning og symmetrisk sandsynlighedsfelt.

Væsent-
ligste ar-
bejdsfor-
mer 

Klasseundervisning/selvstudier/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde. 

 


