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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin  August 2017 - juni 2018 

Institution  Herning HF og VUC  

Uddannelse  HF  

Fag og niveau  Mat B, hfe 

Lærer Morten Kjær Poulsen 

Hold  18MaB22 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Forløb 1  Ligninger og bogstavregning  

Forløb 2  Funktioner 

Forløb 3  Trigonometri 

Forløb 4  Analytisk geometri 

Forløb 5  Differentialregning 

Forløb 6  Statistik og sandsynlighedsregning 

Forløb 7  Eksamenstræning 

 
 
Materiale:   

Som primært undervisningsmateriale har holdet anvendt systimes ibog plus B hf, lærerplan 2017: 

https://plushfb.systime.dk/?L=0, refereret til som ”Systime” i nedenstående. 

Desuden refereres til egenproducerede noter, film og hjemmesider. 
  

  

https://plushfb.systime.dk/?L=0
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Forløb 1  

  

Ligninger og bogstavregning  

Indhold  Reduktioner: Kvadratsætninger, potensregneregler  
  
Metoder til løsning af ligninger:  
Gæt  
Algebraisk  
Grafisk. 
CAS: (Introduktion til Wordmat, løs ligning)  
Løsningsformler  
 
Andengradsligninger 
To ligninger med 2 ubekendte ved substitutionsmetoden og lige store 

koefficienters metode 

  
Kort introduktion til anvendelse af Word til at skrive matematik på com-
puter  

  
Temaopgave: Ligninger - 2 ligninger med 2 ubekendte.  

  
Materiale: 
Ligninger - forskellige løsningsmetoder.docx   
http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-c/ligninger/to-lig-
ninger-med-to-ubekendte   

Systime kapitel 1: https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2756  
• 1.1 Kvadratsætninger 

• 1.3 Det udvidede potensbegreb 

• 1.4 Andengradsligningen 

 

Omfang  
  

Ca. 14 lektioner  

Særlige fokuspunk-
ter  

Repetition og opøvelse af algebraiske færdigheder.   
Anvendelse af ”2 ligninger med 2 ubekendte” i forskellige beviser 

  

Væsentligste ar-
bejdsformer  

Opgaveregning, pararbejde, faglig læsning, tavleundervisning, opgave 
gennemgang ved elever eller lærer. 
  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-c/ligninger/to-ligninger-med-to-ubekendte
http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-c/ligninger/to-ligninger-med-to-ubekendte
http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-c/ligninger/to-ligninger-med-to-ubekendte
http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-c/ligninger/to-ligninger-med-to-ubekendte
http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-c/ligninger/to-ligninger-med-to-ubekendte
http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-c/ligninger/to-ligninger-med-to-ubekendte
http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-c/ligninger/to-ligninger-med-to-ubekendte
http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-c/ligninger/to-ligninger-med-to-ubekendte
http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-c/ligninger/to-ligninger-med-to-ubekendte
http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-c/ligninger/to-ligninger-med-to-ubekendte
http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-c/ligninger/to-ligninger-med-to-ubekendte
http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-c/ligninger/to-ligninger-med-to-ubekendte
http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-c/ligninger/to-ligninger-med-to-ubekendte
http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-c/ligninger/to-ligninger-med-to-ubekendte
https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2756
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Forløb 2 
 

Funktioner  

Indhold Funktionsnotation 𝑓(𝑥). 

Definitions- og værdimængde  
 

Repetition af funktionstyperne: Lineær, eksponentiel og potensfunktioner. 

Beviser for 𝑎 og 𝑏 ved løsning af to ligninger med 2 ubekendte 

Den naturlige eksponenentialfunktion og Eulers tal 

Titalslogaritmen og den naturlige logaritme 

  
Polynomier, særligt andengradspolynomiet.  

- betydning af koefficienter for graf.  

- bestemmelse af rødder og skæring med akser.  

- bevis for diskriminantformlen 

- toppunktsformlen  

Regression: Mindste kvadraters metode introduceret. Anvendelse af GeoGebra 

til bestemmelse af diverse regressioner.  Opstilling af 𝑟2 og residualplot som 

mål for, hvor godt regression passer.  

 
Sammensatte funktioner 
Parallelforskydning af graf 
Harmoniske svingninger, med fokus på betydning af koefficienterne. 
 
Materiale:  

Systime plus B hf læreplan 2010 (ikke grundbogen!): https://plusbhf.sy-
stime.dk/index.php?id=1131  

• 2.1 Regneforskrift og graf for en funktion 
• 2.2 Definitionsmængde og værdimængde 

Systime kapitel 3: https://plusbhf.systime.dk/index.php?id=1291 
• 3.1 Polynomier og rødder 
• 3.2 Andengradspolynomiet 
• 3.3 Mere om parablen 
• 3.4 Faktorisering 
• 3.5 Parallelforskydning af graf 

Systime kapitel 4: https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2700  
• 4.1 Definition af logaritmefunkter 

• 4.2 Regneregler for logaritmer 
Systime kapitel 5: https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2701&L=0  

• 5.1 Sinus, cosinus og tangens som funktioner 
• 5.2 Den harmoniske svingning 

 

Omfang 
 

Ca. 36 lektioner 

Særlige fo-
kuspunkter 

Funktionsbegrebet, Anvendelse af CAS-værktøj 
 

https://plusbhf.systime.dk/index.php?id=1131
https://plusbhf.systime.dk/index.php?id=1131
https://plusbhf.systime.dk/index.php?id=1291
https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2700
https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2701&L=0
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Væsentlig-

ste arbejds-
former 

Opgaveregning, tavlegennemgang, pararbejde, fremlæggelser i grupper 
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Forløb 3 
 

Trigonometri  

Indhold Kort forløb i trigonometri med fokus på geometriske beviser 
Behandling af vilkårlige trekanter.  
Enhedscirklen, definition af sinus, cosinus og tangens. Supplementvink-
ler. 
Bevis for Arealsætning, Sinus-, og Cosinusrelation. (Inklusiv stump vin-
kel)  
Det dobbelttydige trekantstilfælde. 

 
Materiale:  
Webmatematik: 
http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-c/trigonome-

tri/cosinus-og-sinus  
 
Restudy: 
Bevis for arealformlen - spids vinkel: https://portal.restudy.dk/video/areal-
formlen/id/334/versionId/1781/educationCategoryId/2 
 

Bevis for arealformlen og sinusrelationen - stump vinkel: https://por-

tal.restudy.dk/video/arealformlen-og-sinusrelation/id/811/versio-

nId/1931/educationCategoryId/2 

 

Bevis for cosinusrelationen - spids vinkel: https://portal.restudy.dk/video/be-

vis-for-cosinusrelationen/id/3/versionId/1781/educationCategoryId/2 

 

Bevis for cosinusrelationen - stump vinkel: https://portal.restudy.dk/vi-

deo/bevis-for-cosinusrelationen/id/695/versionId/1931/educationCate-

goryId/2 

 
Grafisk illustration af det dobbelttydige tilfælde.ggb 

 

Omfang 
 

Ca. 10 lektioner 

Særlige fokuspunkter Beviser og argumentation 
 

Væsentligste arbejds-
former 

Opgaveregning og fremlæggelser i grupper. 

 
  

http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-c/trigonometri/cosinus-og-sinus
http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-c/trigonometri/cosinus-og-sinus
https://portal.restudy.dk/video/arealformlen/id/334/versionId/1781/educationCategoryId/2
https://portal.restudy.dk/video/arealformlen/id/334/versionId/1781/educationCategoryId/2
https://portal.restudy.dk/video/arealformlen-og-sinusrelation/id/811/versionId/1931/educationCategoryId/2
https://portal.restudy.dk/video/arealformlen-og-sinusrelation/id/811/versionId/1931/educationCategoryId/2
https://portal.restudy.dk/video/arealformlen-og-sinusrelation/id/811/versionId/1931/educationCategoryId/2
https://portal.restudy.dk/video/bevis-for-cosinusrelationen/id/3/versionId/1781/educationCategoryId/2
https://portal.restudy.dk/video/bevis-for-cosinusrelationen/id/3/versionId/1781/educationCategoryId/2
https://portal.restudy.dk/video/bevis-for-cosinusrelationen/id/695/versionId/1931/educationCategoryId/2
https://portal.restudy.dk/video/bevis-for-cosinusrelationen/id/695/versionId/1931/educationCategoryId/2
https://portal.restudy.dk/video/bevis-for-cosinusrelationen/id/695/versionId/1931/educationCategoryId/2
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Forløb 4 Analytisk geometri 

Indhold  

Analytisk geometri 

https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2770  

- Skæring mellem linjer  

- ortogonale linjer (bevis) 

- Afstand mellem punkt og linje (bevis) 

- Vinkel mellem linjer 

- Cirklens ligning 

- Tangent til cirkel 

- Skæring mellem cirkel og linje 

- Kvadratkomplettering 

 

Temarapport: Analytisk geometri 

 

Materiale: 

Systime kapitel 2: https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2770  

Hele kapitlet. 

 

Omfang Ca. 20 lektioner 

Særlige fokuspunkter Konstruktion i GeoGebra, Grafiske og beregningsmæssige metoder 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 
Opgaveregning, anvendelse af værktøjsprogrammer, temaopgave 

https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2770
https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2770
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Forløb 5 
 

Differentialregning 

Indhold Introduktion til differentialkvotienter  
Væksthastighed  
Bestemmelse af tangents ligning med og uden CAS  
Fortolkning og anvendelse til at bestemme funktioners mono-

toni.  
Anvendelse af differentialregning til optimering. 
Bevis for betydning af 𝑎, 𝑏, 𝑐 i andengradspolynomiet.  

(https://www.geogebra.org/m/yy6D9vks)   
Definition af differentialkvotient ved sekants grænseværdi.  

Beviser for differentialkvotienter for simple funktioner ved brug af tretrins-
reglen 

Regneregler for sum, differens og produkt, samt sammensatte funktioner 
med indre lineær funktion 
 

 
Materiale:  
Systime kapitel 6: https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2702   
Hele kapitlet bortset fra ”6.7 Projekter” 
 
Beviser ved hjælp af tretrinsreglen: 
https://www.youtube.com/watch?v=qi7RuY806yo  

https://www.youtube.com/watch?v=_O9nxTOGlsc  

https://www.youtube.com/watch?v=wi44R6aSw1E  

https://www.youtube.com/watch?v=FobY-bHiq6w  

 
 

Omfang 
 

Ca. 30 lektioner  

Særlige fokus-
punkter 

Oparbejde fortrolighed med anvendelse af differentialregning. 

  

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Induktive øvelser i geogebra, opgaveregning, fremlæggelse i grupper  

 
 
 

https://www.geogebra.org/m/yy6D9vks
https://www.geogebra.org/m/yy6D9vks
https://www.geogebra.org/m/yy6D9vks
https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2702
https://www.youtube.com/watch?v=qi7RuY806yo
https://www.youtube.com/watch?v=qi7RuY806yo
https://www.youtube.com/watch?v=_O9nxTOGlsc
https://www.youtube.com/watch?v=_O9nxTOGlsc
https://www.youtube.com/watch?v=wi44R6aSw1E
https://www.youtube.com/watch?v=wi44R6aSw1E
https://www.youtube.com/watch?v=FobY-bHiq6w
https://www.youtube.com/watch?v=FobY-bHiq6w
https://www.youtube.com/watch?v=FobY-bHiq6w
https://www.youtube.com/watch?v=FobY-bHiq6w
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Forløb 6 
 

Statistik og sandsynlighedsregning 

Indhold Stokastisk variabel 
Middelværdi og spredning 
Sandsynlighedsregning: Grundlæggende begreber. Uafhængighed. 

Kombinatorik, fortolkning af binomialkoefficenterne (
𝑛
𝑟

) =  𝐾(𝑛, 𝑟).  

Fakultet.  
Binomialforsøg. 
Anvendelse af Geogebras sandsynlighedslommeregner til binomialforde-
linger.  
Binomialformlen med argumentation.  
Hypotesetest (binomialtest) 
konfidensintervaller 
Approksimation af binomialfordelingen til normalfordelingen.  
 
Residualspredning 
 
Materiale: 
Systime kapitel 7: https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2745  
hele kapitlet 
 
Kan man smage forskel.docx 
Normalfordelingen.docx 

 

Omfang 
 

Ca. 18 lektioner 

Særlige fokuspunkter Fortolkning af sandsynlighedslommeregneren i Geogebra. Hypotese-
test. 

Væsentligste arbejds-
former 

Induktivt arbejde, Opgaveregning, tavlegennemgang.  

 
 

https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2745


 

Side 9 af 9 

 

Forløb 7 
 

Eksamenstræning og repetition 

Indhold Råd og vejledning til forberedelse til mundtlig og skriftlig eksamen  

 

Regning af Eksamensæt  

Omfang 
 

Ca. 10 lektioner 

Særlige fokuspunkter Eksamenstræning 
 

Væsentligste arbejds-
former 

Opgaveregning, lave og fremlægge dispositioner 
 

 
 

 
 
 


