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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Sommer 2020 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Matematik B 

Lærer(e) Pernille Jensen 

Hold 18Ma-uni 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Analytisk geometri 

Titel 2 Andengradspolynomier 

Titel 3 Logaritmefunktioner 

Titel 4 Ræsonnement og bevisførelse i trigonometri 

Titel 5 Ligninger og bogstavregning 

Titel 6 Funktioner 

Titel 7 Differentialregning 

Titel 8 Statistik og sandsynlighedsregning 

Titel 9 Vektorer (Forberedelsesmateriale) 

Titel 10 Repetition med fokus på bevisførelse 

 



 

Side 2 af 11 

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

 

Titel 1 

 

Analytisk geometri 

Indhold Fra Kapitel 1: Tal og ligninger i Systime-bogen plus B hf (Læreplan2017): 

1.1 Kvadratsætninger 

 

Fra Kapitel 2: Geometri i Systime-bogen plus B hf (Læreplan2017): 

2.1 Rette linjer 

2.1.1 Skæring mellem linjer 

2.1.2 Afstand mellem punkt og linje 

2.1.3 Vinkel mellem linjer 

2.2 Cirklen  

2.2.1 Tangent til cirkel 

2.2.2 Skæring mellem cirkel og linje 

 

Fra restudy.dk: 

Bevis: 

Ortogonale linjer  

Bevis: 

Distanceformlen  

 

Omfang 

 

20 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokuspunk-

ter 

Opstille og redegøre for geometriske modeller samt løse geometriske proble-
mer.  
Gennemføre matematiske ræsonnementer og beviser.  
Anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og begrebsudvik-
ling samt symbolbehandling og problemløsning.  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, virtuelle arbejdsformer, 

anvendelse af fagprogrammer, skriftligt arbejde, eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.restudy.dk/video/Ortogonale_linjer/id/4228/versionId/2439/educationCategoryId/2
https://portal.restudy.dk/video/Afstand_mellem_punkt_og_linje/id/4230/versionId/2439/educationCategoryId/2


 

Side 3 af 11 

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

Titel 2 

 

Andengradspolynomier  

Indhold Fra Kapitel 1: Tal og ligninger i Systime-bogen: plus B hf (Læreplan 2017): 

1.4 Andengradsligningen 

-  Bevis for Sætning 2 (diskriminantmetoden) 

-  Nulreglen 

 

Fra Kapitel 3: Polynomier i Systime-bogen: plus B hf (Læreplan 2017): 

3.1 Polynomier og rødder 

3.2 Andengradspolynomiet 

3.3 Mere om parablen (bevis (symmetriakse) udeladt, bevis (toppunkt) 

gemmes til Differentialregningen 

3.4 Faktorisering 

3.5 Parallelforskydning af graf 

3.7 Optimering med andengradspolynomiet (Del 1) 

 

Omfang 

 

20 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Håndtere formler, opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af varia-
belsammenhænge og anvende symbolholdigt sprog til at løse problemer med 
matematisk indhold.  
Oversætte mellem de fire repræsentationsformer tabel, graf, formel og sproglig 
beskrivelse.  

Gennemføre matematiske ræsonnementer og beviser. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, virtuelle arbejdsformer, 

anvendelse af fagprogrammer, skriftligt arbejde, emneopgave 

 

Retur til forside 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Side 4 af 11 

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

Titel 3 

 

Logaritmefunktioner   

Indhold Fra Kapitel 1: Tal og ligninger i Systime-bogen: plus B hf (Læreplan 2017): 

1.2 Talmængder (kun , , og ) 

 

Fra Kapitel 4: Logaritmefunktioner i Systime-bogen: plus B hf (Læreplan 2017): 

4.1 Definition af logaritmer 

4.2 Regneregler for logaritmer 

 

Kort om , , og  

Definitions- og værdimængde (generelt) 

Vækstegenskab 

Logaritmisk skala 

 

Omfang 

 

8 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Gennemføre matematiske ræsonnementer og beviser  
Oversætte mellem de fire repræsentationsformer tabel, graf, formel og sproglig 
beskrivelse  
Håndtere formler, opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af varia-
belsammenhænge og anvende symbolholdigt sprog til at løse problemer med 
matematisk indhold 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde 

 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Side 5 af 11 

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

Titel 4 

 

Ræsonnement og bevisførelse  

Indhold Fra Kapitel 5: Trigonometri i Systime-bogen: plus C hf (Læreplan 2017): 

5.4 Matematisk argumentation 

5.5. Retvinklede trekanter (arbejde med enhedscirklen) 

 

Fra restudy.dk: 

Bevis: 

Arealformlen (højden udenfor)  

Bevis: 

Arealformlen (højden indenfor)  

Bevis: 

Cosinusrelationerne (højden udenfor)  

Bevis: 

Cosinusrelationerne (højden indenfor)   

Bevis for sinusrelationerne vha. arealformlen 

 

Tidligere gennemgåede beviser: 

Kvadratsætningerne  

Distanceformlen 

Ortogonale linjer 

Diskriminantmetoden  

Logaritmeregnereglerne 

 

Omfang 

 

12 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokuspunkter Gennemføre matematiske ræsonnementer og beviser. 

Kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skriftlig 

formidling. 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, individuelle frem-

læggelser 

 

Retur til forside 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://portal.restudy.dk/video/arealformlen-og-sinusrelation/id/4036/versionId/2383/educationCategoryId/2
https://portal.restudy.dk/video/arealformlen/id/3205/versionId/2472/educationCategoryId/2
https://portal.restudy.dk/video/bevis-for-cosinusrelationen/id/4038/versionId/2383/educationCategoryId/2
https://portal.restudy.dk/video/bevis-for-cosinusrelationen/id/3199/versionId/2472/educationCategoryId/2


 

Side 6 af 11 

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

Titel 5 

 

Ligninger og bogstavregning 

Indhold Fra Kapitel 1: Tal og ligninger i Systime-bogen: plus B hf (Læreplan 2017): 

1.3: Det udvidede potensbegreb 

1.4: Andengradsligningen 

 

Ligningsløsning, algebraisk og grafisk løsningsmetode samt løsningsformler. 

Potensregneregler, reduktion af udtryk. 

Træning i opgaver fra Delprøve 1 

 

Omfang 

 

4 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokuspunkter Operere med tal og repræsentationer af tal 

Beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske færdigheder 

og kompetencer inden for kernestoffet 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, opgaveregning i grupper, CL, klassediskussion 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 7 af 11 

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

Titel 6 

 

Funktioner   

Indhold Fra Kapitel 2: Funktionsbegrebet i Systime-bogen: plus B hf (Læreplan 2010): 

2: Funktionsbegrebet 

2.1: Regneforskrift og graf for en funktion 

2.2: Definitionsmængde og værdimængde 

Fra Kapitel 3, 5, 6 og 7 i Systime-bogen: plus B hf (Læreplan 2017): 

3.6: Stykkevist defineret funktion 

5.1: Sinus, cosinus og tangens som funktioner 

5.2: Den harmoniske svingning 

6.3.1: Sammensat funktion 

7.3: Mere om lineær regression 

 

Repetition af lineære og eksponentielle funktioner samt potensfunktioner 

Lineær regression, residualer, residualplot 

Stykkevist definerede funktioner 

Sammensatte funktioner 

Trigonometriske funktioner, harmoniske svingninger 

 

Omfang 22 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater af så-

danne operationer 

Håndtere formler, opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af varia-

belsammenhænge og anvende symbolholdigt sprog til at løse problemer med 

matematisk indhold 

Oversætte mellem de fire repræsentationsformer tabel, graf, formel og sproglig 

beskrivelse 

Anvende funktionsudtryk i modellering af data, foretage fremskrivninger ud fra 

modellerne samt diskutere rækkevidde af modeller 

Kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skriftlig for-

midling 

Anvende matematiske værktøjsprogrammer til begrebsudvikling samt symbol-

behandling og problemløsning 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, opgaveregning i grupper og individuelt, gruppe- og indivi-

duelle fremlæggelser, læseøvelse 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 8 af 11 

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

Titel 7 

 

Differentialregning  

Indhold Fra Kapitel 6: Differentialregning i Systime-bogen: plus B hf (Læreplan 2017): 

6.1: Differentialkvotient 

6.2: Bestemmelse af differentialkvotienter 

6.3: Regneregler for differentiation 

6.4: Ligning for tangent 

6.5: Afledet funktion 

6.6: Monotoniforhold og anvendelse af differentialregning 

6.7.2: Projekt: Hjælp kommunens planlæggere 

 

Tangenthældning, væksthastighed, den afledede funktion, tangentens ligning, grafen 

for den afledede funktion, monotoniforhold, optimering, sekant og differenskvotient, 

grænseværdi og differentialkvotient, regneregler, beviser for x2, andengradspolynomi-

et, kvadratrodsfunktionen og 1/x (valgfrihed). 

Bevis for toppunktet for andengradspolynomiet gemmes til det sidste forløb om be-

visførelse. 

Fagevalueringssamtaler. 

 

Omfang 46 lektioner á 45 minutter 

Særlige fo-

kuspunkter 

Håndtere formler, opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af variabel-

sammenhænge og anvende symbolholdigt sprog til at løse problemer med matematisk 

indhold 

Anvende differentialkvotient for funktioner og fortolke forskellige repræsentationer 

af denne 

Opstille og redegøre for geometriske modeller samt løse geometriske problemer 

Kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skriftlig formidling 

Demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, herunder 

viden om anvendelse i behandling af en mere kompleks problemstilling 

Anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og begrebsudvikling 

samt symbolbehandling og problemløsning 

Gennemføre matematiske ræsonnementer og beviser 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, opgaveregning i grupper og individuelt, projektarbejde, individu-

elle fremlæggelser, eksperimenter med dynamisk værktøjsprogram, klassediskussion, 

virtuel undervisning,  

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 9 af 11 

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

Titel 8 

 

Statistik og sandsynlighedsregning 

Indhold Fra Kapitel 7: Statistik og sandsynlighedsregning i Systime-bogen: plus B hf (Læreplan 

2017): 

7.1: Stokastisk variabel 

7.2: Binomialfordelingen 

7.2.1: Hypotesetest i binomialfordelingen 

7.2.2: Konfidensinterval for andel 

 

Repetition af grundbegreber fra sandsynlighedsregning og kombinatorik fra C-niveau, 

mere kombinatorik, stokastisk variabel, simulering af kast med 4 terninger i GeoGe-

bra, binomialfordelingen (formel og sandsynlighedslommeregner i GeoGebra), mid-

delværdi og spredning, normale og exceptionelle udfald, hypotesetest med fokus på 

dobbeltsidet test**, konfidensinterval*, approksimation med normalfordelingen*. 

 

*: emnet er udelukkende gennemgået under nødundervisningen 

**: emnet er delvist gennemgået under nødundervisningen 

 

Omfang 28 lektioner á 45 minutter (heraf 10 afholdt som virtuel nødundervisning) 

Særlige fo-

kuspunkter 

Håndtere formler, opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af variabel-

sammenhænge og anvende symbolholdigt sprog til at løse problemer med matematisk 

indhold 

Kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skriftlig formidling 

Demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, herunder 

viden om anvendelse i behandling af en mere kompleks problemstilling 

Anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og begrebsudvikling 

samt symbolbehandling og problemløsning 

Anvende statistiske og sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af data fra 

andre fagområder, foretage simuleringer, gennemføre hypotesetest, bestemme kon-

fidensinterval, stille spørgsmål ud fra modellen og have blik for, hvilke svar der kan 

forventes, samt være i stand til at formulere konklusioner i et klart sprog 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, opgaveregning i grupper og individuelt, eksperimenter med dy-

namisk værktøjsprogram, klassediskussion, eksperimenter, læseøvelse, virtuel under-

visning i Microsoft Teams (både synkront og asynkront). 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 9 

 

Vektorer 

Indhold Forberedelsesmaterialet september 2019 

1. Hvad er en vektor? 

2. Vektorers koordinater 

3. Vektorer længde 

4. Stedvektor og forbindelsesvektor 

5. Regning med vektorer 

6. Parameterfremstilling for en ret linje 

Bilag 1. Vejledning til vektorer i GeoGebra 

 

Omfang 10 lektioner á 45 minutter (alle afholdt som virtuel nødundervisning) 

Særlige fo-

kuspunkter 

Håndtere formler, opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af variabel-

sammenhænge og anvende symbolholdigt sprog til at løse problemer med matematisk 

indhold 

Anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og begrebsudvikling 

samt symbolbehandling og problemløsning 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuel undervisning (asynkront) 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 10 

 

Repetition med fokus på bevisførelse 

Indhold Eksamensspørgsmål  

Bevis for toppunktsformlen for andengradspolynomiet 

 

Repetition af andengradspolynomier og differentialregning via arbejde med udvalgt 

eksamensspørgsmål og bevis for toppunktsformlen. 

Repetition af valgfri tidligere emner via eksamensspørgsmål 

 

Omfang 12 lektioner á 45 minutter (alle afholdt som virtuel nødundervisning) 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skriftlig formidling 

Gennemføre matematiske ræsonnementer og beviser 

Anvende differentialkvotient for funktioner og fortolke forskellige repræsentationer 

af denne 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuel undervisning i Microsoft Teams med klasseundervisning, træning i bevisførel-

se og mundtlig formidling, videofremlæggelse af bevis, klassediskussion, opgavereg-

ning i grupper og individuelt. Primært synkront. 

 

Retur til forside 

 


