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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Juni 2019, skoleåret 18/19 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse STX  

Fag og niveau Matematik A (gammel læreplan) 

Lærer(e) Charlotte Dybdahl Troelsen 

Hold 18maa70  

Holdet er et ’net-hold’, som ikke har fulgt undervisning, men har arbejdet selvstændigt ved at være til-

knyttet Herning HF og VUC’s elektroniske platform ”SharePoint”. Kursisterne har kunnet få vejled-

ning samt respons på en række skriftlige modulopgaver. 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

1 Funktioner 

2 Differential- og integralregning 

3 Differentialligninger 

4 Vektorer og analytisk geometri i 2D 

5 Vektorer og analytisk geometri i 3D 

6 Bevisførelse og historisk forløb 

7 Statistik  

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

 

 

1 

 

Funktioner 

Indhold Emner 

Repetition af dele af B-niveau, Trigonometriske funktioner, omløbsretning, grad-og 

radian-tal, graf samt differentiation af de trigonometriske funktioner 

 

Kernestof:  

 
Clausen, Schomacker, Tolnø,  ”Gyldendals Gymnasiematematik B1”, i-bog, Gyl-
dendals. 26-28 
Clausen, Schomacker, Tolnø,  ”Gyldendals Gymnasiematematik A”, i-bog, Gyl-
dendal, s. 7-14 

Note Brush-up fra MatCB 

Videoerne om trigonometriske funktioner på www.Restudy.dk  

 

Omfang 

 

20 timer 

Særlige fokus-

punkter 

 
o Begrebet f(x), karakteristiske egenskaber ved følgende elementære funktio-

ner: lineære funktioner, polynomier, eksponentiel-, potens- og logaritme-
funktioner, cosinus og sinus, karakteristiske egenskaber ved disse funktio-
ners grafiske forløb, anvendelse af regression. 

o Håndtere formler, herunder kunne oversætte mellem symbolholdigt og na-

turligt sprog, og selvstændigt kunne anvende symbolholdigt sprog til at be-

skrive variabelsammenhænge og til at løse problemer med matematisk ind-

hold 

o Anvende funktionsudtryk og afledet funktion i opstilling af matematiske 

modeller på baggrund af datamateriale eller viden fra andre fagområder, 

kunne forholde sig reflekterende til idealiseringer og rækkevidde af model-

lerne, kunne analysere givne matematiske modeller og foretage simuleringer 

og fremskrivninger 

o Demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, 
herunder viden om anvendelse i behandling af en mere kompleks problem-
stilling 

o Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemer. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstudie 

Skriftlige opgaver 

Skriftlig afleveringsopgave. 

 

 

 

http://www.restudy.dk/
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Differential- og integralregning 

Indhold Emner: 

Differentialregning: 
Produktregel, Kvotientregel, Kæderegel  

Integralregning: 
Substitution i ubestemte integraler, Substitution i bestemte integraler, Arealfunktion, 

Integral som grænseværdi af sum, Volumen af omdrejningslegeme 

 

Kernestof: 
Clausen, Schomacker, Tolnø, ”Gyldendals Gymnasiematematik A”, i-bog, Gylden-
dal, s. 15-27, 201, 207-208, 213-215 

 

Supplerende stof: 

Note ”Kvotientregel - bevis” 
Integral som grænseværdi af sum: https://www.restudy.dk/video/integral-som-

gr%C3%A6nsev%C3%A6rdi-af-en-sum/id/404/versionId/1684 

Bevis- rumfang af omdrejningslegeme: https://www.restudy.dk/video/volumen-af-

omdrejningslegeme/id/416/versionId/1684 

 

Omfang 

 

30 timer 

Særlige fokus-

punkter 

 
o Anvende funktionsudtryk og afledet funktion i opstilling af matematiske 

modeller på baggrund af datamateriale eller viden fra andre fagområder, 
kunne forholde sig reflekterende til idealiseringer og rækkevidde af mo-
dellerne, kunne analysere givne matematiske modeller og foretage simu-
leringer og fremskrivninger 

 
o Redegøre for matematiske ræsonnementer og beviser samt deduktive si-

der ved opbygningen af matematisk teori 
 

o Demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områ-
der, herunder viden om anvendelse i behandling af en mere kompleks 
problemstilling 

 
o Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemer 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstudie 

Skriftlige opgaver 

Skriftlig afleveringsopgave. 

Mundtlig projektopgave 

 

 

https://www.restudy.dk/video/integral-som-gr%C3%A6nsev%C3%A6rdi-af-en-sum/id/404/versionId/1684
https://www.restudy.dk/video/integral-som-gr%C3%A6nsev%C3%A6rdi-af-en-sum/id/404/versionId/1684
https://www.restudy.dk/video/volumen-af-omdrejningslegeme/id/416/versionId/1684
https://www.restudy.dk/video/volumen-af-omdrejningslegeme/id/416/versionId/1684
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Differentialligninger 

Indhold Emner: 
Ubestemt integral, Undersøge om en funktion er løsning til en diff.lign., Separation 

af de variable, Lineær differentialligning af 1.orden, Panserformel, Logistisk differen-

tialligning, Differentiallignings-modeller 

 

Kernestof: 
Clausen, Schomacker, Tolnø, ”Gyldendals Gymnasiematematik A”, i-bog, Gyldendal, 
s. 29-55 

 

Supplerende stof: 
https://www.restudy.dk/video/separation-af-de-variable/id/424/versionId/1682  

https://www.restudy.dk/video/bevis-for-separation-af-de-

variable/id/426/versionId/1682 

https://www.restudy.dk/video/g%C3%A6tteformlen/id/414/versionId/1682 

https://www.restudy.dk/video/bevis-for-

g%C3%A6tteformlen/id/413/versionId/1682 

Clausen, Schomacker, Tolnø, ”Gyldendals Gymnasiematematik A”, i-bog, Gyldendal, 
s. 65-75 

 

Omfang 

 

25 timer 

Særlige fo-

kuspunkter 

 
o Anvende forskellige fortolkninger af stamfunktion og forskellige metoder til 

løsning af differentialligninger 
 
o Demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, 

herunder viden om anvendelse i behandling af en mere kompleks problem-
stilling 

 
o Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemer 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstudie 

Skriftlige opgaver 

Skriftlig afleveringsopgave. 

Mundtlig projektopgave 

 

 

https://www.restudy.dk/video/separation-af-de-variable/id/424/versionId/1682
https://www.restudy.dk/video/bevis-for-separation-af-de-variable/id/426/versionId/1682
https://www.restudy.dk/video/bevis-for-separation-af-de-variable/id/426/versionId/1682
https://www.restudy.dk/video/g%C3%A6tteformlen/id/414/versionId/1682
https://www.restudy.dk/video/bevis-for-g%C3%A6tteformlen/id/413/versionId/1682
https://www.restudy.dk/video/bevis-for-g%C3%A6tteformlen/id/413/versionId/1682
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Vektorer og analytisk geometri i 2D 

Indhold Emner: 
Regning med vektorer, regneregler, stedvektor mm., Geometrisk konstruktion af 

sum, differens mm, Indskudssætning, Prikprodukt, tværvektor, determinant, Vinkel 

mellem to vektorer, Projektion af vektor på vektor, Linjens ligning, Vinkel mellem 

linjer, skæring mellem linjer, Linjens parameterfremstilling, Afstand fra punkt til 

linje, Cirklens ligning, Tangent, Skæring mellem linje og cirkel. 

 

Kernestof: 
Clausen, Schomacker, Tolnø, ”Gyldendals Gymnasiematematik A”, i-bog, Gylden-
dal, s. 92-139 

 

 

Omfang 

 

25 timer 

Særlige fokus-

punkter 

 
o Opstille geometriske modeller og løse geometriske problemer, samt at 

kunne give en analytisk beskrivelse af geometriske figurer i koordinatsy-
stemer og udnytte dette til at svare på givne teoretiske og praktiske 
spørgsmål. 
 

o Redegøre for matematiske ræsonnementer og beviser samt deduktive si-
der ved opbygning af matematik teori 

 
o Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemer 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstudie 

Skriftlige opgaver 

Skriftlig afleveringsopgave. 

Mundtlig projektopgave 
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Vektorer og analytisk geometri i 3D 

Indhold Emner: 
Regning med vektorer, prikprodukt, Projektion og krydsprodukt, Parameterfrem-

stilling for en linje i rummet, Ligning for en plan, Vinkler: (linje-linje, plan-plan, 

linje-plan), Skæring: (linje-linje, linje-plan), Projektion, Afstand: (punkt-plan, plan-

plan), Kugle, Tangentplan til kugle, Skæring: linje-kugle 

 

Kernestof: 
Clausen, Schomacker, Tolnø, ”Gyldendals Gymnasiematematik A”, i-bog, Gylden-
dal, s. 141-189 

 

Omfang 

 

25 timer 

Særlige fokus-

punkter 

 
o Opstille geometriske modeller og løse geometriske problemer, samt at 

kunne give en analytisk beskrivelse af geometriske figurer i koordinatsy-
stemer og udnytte dette til at svare på givne teoretiske og praktiske 
spørgsmål. 
 

o Redegøre for matematiske ræsonnementer og beviser samt deduktive si-
der ved opbygning af matematik teori. 
 

o Demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områ-
der, herunder viden om anvendelse i behandling af en mere kompleks 
problemstillinger. 
 

o Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemer. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstudie 

Skriftlige opgaver 

Skriftlig afleveringsopgave. 
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Bevisførelse og historisk forløb 

Indhold Emner: 
Bevistyper: Direkte bevis, Indirekte bevis, Induktionsbevis, Matematik histo-

risk set, Fermats tangentmetode 

Supplerende stof: 
Clausen, Schomacker, Tolnø, ”Gyldendals Gymnasiematematik A”, i-bog, 
Gyldendal, s. 241-255 
Dokumentet: ”Fra græsk geometri til moderne algebra” 
Noten: ”Notat om beviser” 
Dokumentet: ” Fermats tangentmetode” 

 

Omfang 

 

20 timer 

Særlige fokuspunk-

ter 

▪  

o Demonstrere viden om fagets identiet og metoder 

o Demonstrere viden om matematikkens udvikling i samspil med den hi-

storiske, videnskabelige og kulturelle udvikling 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Selvstudie 

Skriftlige opgaver 

Skriftlig afleveringsopgave. 
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Statistik 

Indhold Emner: 

- fordelingen, - test: Goodness of Fit (GOF) og Uafhængighed, Normalforde-

lingen, Binomialfordelingen 

 

Kernestof: 
Clausen, Schomacker, Tolnø,  ”Gyldendals Gymnasiematematik A”, i-bog, Gylden-
dal, s. 132-153 
Clausen, Schomacker, Tolnø,  ”Gyldendals Gymnasiematematik B1”, i-bog, Gyl-
dendal, s. 141-167 
 
Supplerende stof: 
Clausen, Schomacker, Tolnø,  ”Gyldendals Gymnasiematematik A”, i-bog, Gylden-
dal, s. 153-172 
https://www.restudy.dk/video/middelv%C3%A6rdi-af-stokastisk-

variable/id/475/versionId/1688 

https://www.restudy.dk/video/middelv%C3%A6rdi-af-binominal-stokastisk-

variable/id/468/versionId/1688 

 

Omfang 

 

20 timer 

Særlige fokus-

punkter 

 
o Anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskri-

velse af et givet datamateriale eller fænomener fra andre fagområder, gennem-
føre hypotesetest, kunne stille spørgsmål ud fra modeller, have blik for hvilke 
svar, der kan forventes, samt være i stand til at formulere konklusioner i et 
klart sprog. 
 

o Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemer. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstudie 

Skriftlige opgaver 

Skriftlig afleveringsopgave 

 

 

https://www.restudy.dk/video/middelv%C3%A6rdi-af-stokastisk-variable/id/475/versionId/1688
https://www.restudy.dk/video/middelv%C3%A6rdi-af-stokastisk-variable/id/475/versionId/1688
https://www.restudy.dk/video/middelv%C3%A6rdi-af-binominal-stokastisk-variable/id/468/versionId/1688
https://www.restudy.dk/video/middelv%C3%A6rdi-af-binominal-stokastisk-variable/id/468/versionId/1688
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Repetition 

Indhold Repetition af dele af årets arbejde 

 

Bemærkning: 

Forløbet er dækket af andre forløb og indgår derfor ikke i eksamens-

grundlaget 

 

Omfang 

 

20 timer 

Særlige fokuspunkter  

o Mundtlig fremlæggelse af emner 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Selvstudie 

Skriftlige opgaver 

Skriftlig afleveringsopgave. 

 

 


