
 

Side 1 af 9 

Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Sommer 2019 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HFe (fjern/net) 

Fag og niveau Matematik B 

Lærer(e) Pernille Jensen 

Hold 18mab70 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Tal og ligninger 

Titel 2 Geometri  

Titel 3 Funktioner  

Titel 4 Polynomier og logaritmer 

Titel 5 Differentialregning  

Titel 6 Statistik, grundlæggende sandsynlighedsregning og kombinatorik 

Titel 7 Sandsynlighedsregning og statistik 

Titel 8 Repetition og eksamenstræning 

 
Forløbene har været afholdt som netundervisning. Dvs. studieaktivitet er demonstreret gennem afleve-

ring af modulopgaver.  

Lærebøger: 

ibog: Plus B hf (Læreplan 2017), Dalby m.fl., Systime (https://plushfb.systime.dk/) 

ibog: Plus B hf (Læreplan 2010), Dalby m.fl., Systime (https://plusbhf.systime.dk/) 

ibog: Plus C hf (Læreplan 2017), Dalby m.fl., Systime (https://plushfc.systime.dk/) 

Supplerende stof: 

https://portal.restudy.dk/gymnasier/matematik-ny-reform/b-niveau/stx-hf-binomialfordelingen og 

https://portal.restudy.dk/gymnasier/matematik-ny-reform/b-niveau/stx-hf-hypotesetest  

https://plushfb.systime.dk/
https://plusbhf.systime.dk/
https://plushfc.systime.dk/
https://portal.restudy.dk/gymnasier/matematik-ny-reform/b-niveau/stx-hf-binomialfordelingen
https://portal.restudy.dk/gymnasier/matematik-ny-reform/b-niveau/stx-hf-hypotesetest
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Forløb 1 Tal og ligninger 

Indhold 
Fra kapitel om tal og ligninger i Plus B hf (2017): 

https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2756 

- Kvadratsætninger 

- Talmængder 

- Det udvidede potensbegreb 

- Regneregler  

- Ligninger med en ubekendt, andengradsligninger 

 

Introduktion til WordMat og GeoGebra 

Introduktion til skriftlige eksamenskrav 

Modulopgave M1: Tal og ligninger 

Omfang 
Ca. 10% af undervisningstiden 

Særlige fokuspunkter 
Ligningsløsning med analytiske og grafiske metoder og med brug af it-

værktøjer 

Introduktion til WordMat og GeoGebra 

Væsentligste arbejds-

former 
Opgaveregning, anvendelse af værktøjsprogrammer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2756
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Forløb 2 Geometri  

Indhold 
Fra kapitel om trigonometri i Plus C hf: 

https://plushfc.systime.dk/index.php?id=1080  

- Ensvinklede trekanter 

- Vilkårlige trekanter 

• De fem trekantstilfælde 

• Konstruktion i GeoGebra 

• Beregninger 

 

Fra kapitlet om geometri i Plus B hf (2017): 

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

- Skæring mellem linjer, ortogonale linjer  

- Afstand mellem punkt og linje 

- Vinkel mellem linjer 

- Cirklens ligning 

- Tangent til cirkel 

- Skæring mellem cirkel og linje 

 

Dokument om konstruktion i GeoGebra 

Modulopgave M2: Geometri 

Omfang 
Ca. 10% af undervisningstiden 

Særlige fokuspunkter 
Konstruktion i GeoGebra, analytisk geometri 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 
Opgaveregning, anvendelse af værktøjsprogrammer, temaopgave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plushfc.systime.dk/index.php?id=1080
https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2770
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Forløb 3 Funktioner  

Indhold 
Fra kapitlerne om funktionsbegrebet samt de tre vigtige funktioner i Plus 

B hf (2010): 

https://plusbhf.systime.dk/index.php?id=1131  

https://plusbhf.systime.dk/index.php?id=1253   

- Definitions- og værdimængde 

- Sammensat funktion, stykkevis defineret funktion 

- De elementære funktioner: lineære funktioner, eksponentielle 

funktioner og potensfunktioner 

- Vækstegenskaber, formler for a og b 

 

Fra underkapitlet om lineær regression i Plus B hf (2017): 

https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2750  

- Regression  

- Bedste rette linje, lineær regression 

- Mindste kvadraters metode 

- Fortolkning af r2 

- Residualer, residualspredning 

 

Emnet Funktioner på webmatematik.dk 

http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-b/funktioner 

 

Fra kapitlet om trigonometriske funktioner i Plus B hf (2017): 

https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2701  

• Sinus, cosinus og tangens som funktioner 

• Radianer   

• Harmoniske svingninger 

 

Modulopgave M3: Funktioner 

Omfang Ca. 15% af undervisningstiden 

Særlige fokuspunkter 
Karakteristiske egenskaber ved de elementære funktioner og deres grafi-

ske forløb, regression, de trigonometriske funktioners grafiske forløb 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 
Opgaveregning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plusbhf.systime.dk/index.php?id=1131
https://plusbhf.systime.dk/index.php?id=1253
https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2750
http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-b/funktioner
https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2701
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Forløb 4 Polynomier og logaritmer 

Indhold 
Fra kapitlet om polynomier i Plus B hf (2017) 

https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2768  

- Polynomier og rødder 

- Andengradspolynomiet og parabler 

- Betydning af koefficienter for graf 

- Optimering med andengradspolynomier 

 

Fra kapitlet om logaritmer i Plus B hf (2017) 

https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2700  

- 10-tals-logaritmen 

- Den naturlige logaritme 

- Grafisk forløb 

- Regneregler 

- Transformation til lineær sammenhæng 

- Logaritmiske sammenhænge 

 

Modulopgave M4: Polynomier og logaritmer 

Omfang 
Ca. 10% af undervisningstiden 

Særlige fokuspunkter Optimering med andengradspolynomier, logaritmeregneregler 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 
Opgaveregning, projekt, bevisførelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2768
https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2700
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Forløb 5 Differentialregning 

Indhold Fra kapitlet om differentialregning i Plus B hf (2017): 

https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2702  

 

- Differentialkvotient 

- Bestemmelse af differentialkvotienter 

- Regneregler  

• Konstant gange funktion 

• Sum, produkt og differens 

• Kort om sammensat funktion med lineær indre funktion 

- Ligning for tangent 

• Når røringspunktet kendes 

• Når hældningen kendes 

- Afledet funktion 

- Monotoniforhold 

- Anvendelse af differentialregning 

• Optimering (projekt) 

• Væksthastighed  

 

Modulopgave M5: Differentialregning 

Omfang Ca. 15% af undervisningstiden 

Særlige fokuspunkter 
Differentialkvotienter for elementære funktioner, regneregler for diffe-

rentiation 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 
Opgaveregning, projekt, bevisførelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2702
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Forløb 6 Statistik, grundlæggende sandsynlighedsregning og kombinatorik 

Indhold Fra kapitlet om deskriptiv statistik i Plus C hf (2017): 

https://plushfc.systime.dk/index.php?id=1077  

- Ugrupperede og grupperede observationer 

- Statistiske deskriptorer 

- Stikprøver, statistisk usikkerhed 

 

Fra kapitlet om sandsynlioghedsregning i Plus C hf (2017): 

https://plushfc.systime.dk/index.php?id=1163  

- Sandsynlighedsfelt 

- Hændelse, den komplementære hændelse 

- A-priori sandsynligheder 

- Frekventielle sandsynligheder 

- Symmetrisk sandsynlighedsfelt 

 

Fra kapitlet om kombinatorik i Plus C hf (2017): 

https://plushfc.systime.dk/index.php?id=1155  

- Multiplikations- og additionsprincippet 

- Tælletræ 

- Rækkefølger 

- Fakultet 

- Kombination 

- Mængde 

- Permutation  

 

Modulopgave M6: Statistik, grundlæggende sandsynlighedsregning og 

kombinatorik 

Omfang Ca. 15% af undervisningstiden 

Særlige fokuspunkter Statistiske deskriptorer, sandsynlighedsfelt, kombinationer 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 
Opgaveregning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plushfc.systime.dk/index.php?id=1077
https://plushfc.systime.dk/index.php?id=1163
https://plushfc.systime.dk/index.php?id=1155
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Forløb 7 Sandsynlighedsregning og statistik 

Indhold Fra kapitlet om sandsynlighedsregning og statistik i Plus B hf (2017): 

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

 

- Stokastisk variabel 

- Middelværdi, varians og spredning 

- Normale og exceptionelle udfald 

- Binomialfordelingen  

- Binomialkoefficient  

- Middelværdi og spredning for binomialfordelingen 

- Hypotesetest 

- Dobbeltsidet og ensidet binomialtest 

- Konfidensinterval 

 

Fra emnet Binomialfordelingen på restudy.dk: 

https://portal.restudy.dk/gymnasier/matematik-ny-reform/b-

niveau/stx-hf-binomialfordelingen  
- Stokastisk variabel 

- Binomial stokastisk variabel 

- Binomialformlen 

- Middelværdi og spredning af stokastisk variabel 

- Middelværdi, varians og spredning af binomial stokastisk variabel 

- Normalfordeling som approksimation 

 

Fra emnet Hypotesetest på restudy.dk: 

https://portal.restudy.dk/gymnasier/matematik-ny-reform/b-

niveau/stx-hf-hypotesetest  

- Hypotesetest  

- Venstresidet binomial hypotesetest  

- Tosidet binomial hypotesetest 

- Signifikansniveau 

- Konfidensinterval for andel 

 

Modulopgave M7: Sandsynlighedsregning og statistik 

Omfang Ca. 10% af undervisningstiden 

Særlige fokuspunkter Binomialfordelingen og hypotesetest 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 
Opgaveregning, notatskrivning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plushfb.systime.dk/index.php?id=2745
https://portal.restudy.dk/gymnasier/matematik-ny-reform/b-niveau/stx-hf-binomialfordelingen
https://portal.restudy.dk/gymnasier/matematik-ny-reform/b-niveau/stx-hf-binomialfordelingen
https://portal.restudy.dk/gymnasier/matematik-ny-reform/b-niveau/stx-hf-hypotesetest
https://portal.restudy.dk/gymnasier/matematik-ny-reform/b-niveau/stx-hf-hypotesetest
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Forløb 8 Repetition og eksamenstræning  

Indhold Alt tidligere gennemgået teori. 

Forberedelsesmateriale  

 

Modulopgave M8.1: Arbejde med forberedelsesmateriale 

Modulopgave M8.2: Eksamenssæt (Vejl. Opgavesæt 1 2017) 

Omfang Ca. 15% af undervisningstiden 

Særlige fokuspunkter Gamle eksamensopgaver, beviser, forberedelsesmateriale 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 
Opgaveregning, bevisførelse 

 


