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Undervisningsbeskrivelse 
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj / juni 2014 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Matematik niveau C 

Lærer(e) Sabine Lindemann Petersen 

Hold hh11-13 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Grundlæggende algebra 

Titel 2 Beskrivende statistik 

Titel 3 Funktionsbegrebet 

Titel 4 Lineære funktioner 

Titel 5 Andengradspolynomiet 

Titel 6 Eksponentielle funktioner 

Titel 7 Rentes- og annuitetsregning 

Titel 8 Potensfunktioner 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

 

Titel 1 

 

Grundlæggende algebra 

Indhold Søren Antonius m. fl.: Matematik C, 2. udgave, Systime 2007: side 26 – 55 samt 

Søren Antonius m. fl.: Matematik C, 4. udgave, Systime 2012: side 51 – 53 

Supplerende opgaver 

 

Omfang 

 

18 lektioner  

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal kunne anvende grundlæggende færdigheder inden for tal og algebra, 

herunder almindelig talbehandling, reduktion, brøkregning, potenser og rødder.  

Eleverne skal også kunne foretage simpel procentregning og beregning af 

indekstal.  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Undervisningen er dels klasseundervisning med introduktion af nye emner og 

træningsøvelser på klassen, dels selvstændig træning i løsning af opgaver. 

 

1 afleveringsopgave. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

 

Titel 2 

 

Beskrivende statistik  

 

Indhold Søren Antonius m. fl.: Matematik C, 4. udgave, Systime 2012: side 29 – 50. 

Supplerende opgaver 

 

 

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal opnå forståelse for forskellen på diskrete og grupperede statistiske 

variable, herunder selv kunne vælge den mest fordelagtige type for et givet 

talmateriale. 

Eleverne skal kunne bearbejde et talmateriale og beskrive det ved hjælp af de 

statistiske deskriptorer som: pindediagram, søjlediagram, trappediagram, sumkurve, 

middeltal, median, typetal og kvartilsæt. Derudover har eleverne arbejdet med at 

beskrive et statistisk materiale i forhold til variationsmål; herunder 

variationsbredde, kvartilafstand, variansen samt standardafvigelsen. 

 

Eleverne skal kunne bearbejde og beskrive statistiske udviklinger, både i form af 

tabeller og grafer. 

Eleverne skal kunne udlede konklusioner på baggrund af eget talmateriale og 

materiale fra andre kilder. 

 

Emnet indgår også som del af et tværfagligt projekt sammen med det 

samfundsøkonomiske område. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Introduktion af grundbegreber og metoder ved klasseundervisning med 

udgangspunkt i eksempler fra hverdagen.  En væsentlig del af tiden bruges til at 

eleverne i grupper løser konkrete opgaver inden for området.   

 

Excel er inddraget til de fleste beregninger og grafiske illustrationer. 

 

1 Emneopgave

 

 af større omfang samt en afleveringsopgave af mindre omfang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 4 af 9 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

 

Titel 3 

 

Funktionsbegrebet 

 

Indhold Søren Antonius m. fl.: Matematik C, 4. udgave, Systime 2012: side 58 - 70 og side 

256 - 266.  

 

 

Omfang 

 

12 lektioner  

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal opnå forståelse af matematikkens funktionsbegreb, her forstået som 

en beskrivelse af forskellige sammenhænge mellem variable størrelse. Eleverne har 

gennem forløbet stiftet bekendtskab med forskellige måder at beskrive 

funktionssammenhænge på: Sprogligt samt vha. tabel, graf og forskrift. 

Eleverne skal ud fra en graf kunne aflæse definitions- og værdimængde, 

nulpunkter, fortegnsvariation, monotoniforhold, ekstrema for en funktion. 

Eleverne stifter bekendtskab med forskellige funktionstyper og deres grafer på et 

meget overordnet plan. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Udgangspunktet er klasseundervisning med gennemgang af eksempler og 

beregninger.  Herefter selvstændigt elevarbejde med forskellige typer af 

problemstillinger hvor lineære funktioner og lineær programmering kan anvendes. 

 

Introduktion til matematikprogrammet Graph 

 

Emneopgave

 

 af mindre omfang og en afleveringsopgave af mindre omfang. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

 

Titel 4 

 

Lineære funktioner 

Indhold Søren Antonius m. fl.: Matematik C, 4. udgave, Systime 2012: side 72 – 120. 

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal kunne anvende lineære funktioner på konkrete problemstillinger 

fra andre fag og fra deres hverdag. 

Eleverne skal indse hvorledes lineære funktioner kan benyttes til at beskrive 

sammenhænge inden for hverdagen, økonomi og samfund. 

Eleverne skal kunne udtrykke konkrete sammenhænge som lineære funktioner 

og indtegne disses grafer. De skal kunne forstå sig på forskellige variable og 

deres indbyrdes forhold. 

Eleverne skal kende forskriften for en lineær funktion og parametrenes 

betydning for grafens forløb. 

Eleverne skal kunne efterprøve om en given sammenhæng kan beskrives ved en 

lineær model og i givet fald kunne finde forskriften. Ved hjælp af en funden 

model skal eleverne kunne løse konkrete opgaver. 

Eleverne skal kunne løse simple ligninger og uligheder af 1. grad samt løse 

ligninger med 2 variable. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Udgangspunktet er klasseundervisning med gennemgang af eksempler og 

beregninger.  Herefter selvstændigt elevarbejde med forskellige typer af 

problemstillinger, hvor lineære funktioner og lineær programmering kan 

anvendes. 

 

Der arbejdes med it-værktøjet Graph. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

 

Titel 5 

 

Andengradspolynomier 

Indhold Søren Antonius m.fl.:  Matematik C, 4. udgave, Systime 2012: s. 122 - 160. 

                              

Omfang 

 

25 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal kunne genkende forskriften for andengradsfunktionen og herunder 

foretage beregninger af diskriminant, nulpunkter og toppunkt. 

Eleverne skal kunne løse ligninger, som omfatter udtryk af højest anden grad. 

Eleverne skal kunne tegne grafer for andengradsfunktion, både vha. pc samt i 

hånden, og vurdere betydningen af udvalgte parametre. 

De skal have forståelse af modelbegrebet og kunne opstille modeller ud fra 

praktiske problemstillinger som fx optimering, og andre relationer til 

virksomhedsøkonomi. De skal foretage relevante beregninger og konkludere på 

fremkomne resultater både rent matematisk, men også i hverdagsøjemed. 

Eleverne skal desuden kunne bestemme nulpunkter, ekstrema samt foretage andre 

aflæsninger grafisk – både for grafer skitseret på papir og vha. 

matematikprogrammet Graph.  

 

Emnet indgår også som del af et tværfagligt projekt sammen med det 

virksomhedsøkonomiske område. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Udgangspunktet er klasseundervisning med gennemgang af eksempler og 

beregninger.  Herefter selvstændigt elevarbejde med forskellige typer af 

problemstillinger hvor polynomier kan anvendes. 

 

Anvendelse af matematikprogrammet Graph. 

 

2 emneopgaver 

 

af større omfang samt en mindre afleveringsopgave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 7 af 9 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
 

 

Titel 6 

 

Eksponentielle funktioner 

 

Indhold Søren Antonius m. fl.: Matematik C, 4. udgave, Systime 2012: s. 168 - 191 og s. 

196 - 208.  

 

Udleverede noter

 

: Matematik C om Eksponentielle funktioner 

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal have forståelse for begrebet eksponentiel vækst herunder 

forskellen til lineær vækst. 

Kunne bestemme forskriften for en eksponentiel funktion ud fra en sproglig 

beskrivelse. 

Kunne bestemme forskriften for en eksponentiel funktion ved beregning ud fra 

oplysning om to punkter på funktionens graf. 

Kunne løse en simpel eksponentiel ligning vha. logaritmefunktion og eleverne 

bliver samtidig præsenteret for løsningen af to eksponentielle funktioner. Både 

beregnings – samt den grafiske metode præsenteres. 

Eleverne skal kunne bestemme fordoblings- og halveringstider og stifter samtidig 

bekendtskab med de to tilhørende beviser herfor. 

Kunne anvende Graph til at undersøge xy-plot for evt. eksponentiel 

sammenhæng. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Udgangspunktet er klasseundervisning med gennemgang af eksempler og 

beregninger.  Herefter selvstændigt elevarbejde med forskellige typer af øvelser 

samt praktiske problemstillinger. 

 

Emneopgave

 

 af større omfang 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
 

 

Titel 7 

 

Rentes- og annuitetsregning 

 

Indhold Søren Antonius m.fl.:  Matematik C, 4. udgave, Systime 2012: s. 218 – 247.  

 

Supplerende opgaver 

 

Omfang 

 

15 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal kunne anvende Renteformel 1 og Renteformel 2 til fremskrivning 

og tilbageskrivning af enkeltbeløb. 

Kunne bestemme rentefod, terminstallet og årlig effektiv rente. 

Eleverne skal kende til kapitalfremskrivningens sammenhæng med ekspotentil 

udvikling. 

Kende begrebet annuitet. Kunne beregne fremtidsværdi, nutidsværdi, ydelse 

(Renteformel 3, 4 og 5).  Kunne beregne restgæld efter et antal betalte terminer. 

De skal kunne illustrere simple renteopgaver vha. en tidsakse. 

Kunne opstille amortisationsplan for et annuitetslån vha. Excel. 

 

Eleverne vil også blive præsenteret for beviserne for K0

 

, r og n. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Udgangspunktet er klasseundervisning med gennemgang af eksempler og 

beregninger.  Herefter selvstændigt elevarbejde med forskellige typer af 

finansielle problemstillinger. 

 

Emneopgave

 

 af større omfang. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

 

Titel 8 

 

Potensfunktioner 

Indhold Søren Antonius m.fl.:  Matematik C, 4. udgave, Systime 2012: s. 268 - 278. 

                                                    

Udleverede noter.                              

Omfang 

 

15 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal have forståelse for begrebet potensvækst herunder forskellen til 

ekspotentiel vækst. 

Kunne bestemme forskriften for en potensfunktion ud fra en sproglig 

beskrivelse. 

Kunne bestemme forskriften for en potensfunktion ved beregning ud fra 

oplysning om to punkter på funktionens graf. 

Eleverne skal kunne genkende grafen for potensvækst og kende til parametrenes 

betydning for grafens udseende. De skal vide at disse, tegnet i et 

dobbeltlogaritmisk koordinatsystem, bliver til rette linjer. 

Eleverne skal kunne løse simple potensfunktioner af både sproglig og rent 

matematisk karakter. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Udgangspunktet er klasseundervisning med gennemgang af eksempler og 

beregninger.  Herefter selvstændigt elevarbejde med forskellige typer af 

problemstillinger omkring potensfunktioner. 

 

Anvendelse af matematikprogrammet Graph. 

 

Emneopgave 

 

af mindre omfang. 
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