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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

maj-juni, 19/20 

Institution Herning HF & VUC 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Matematik C (læreplan 2020) 

Lærer(e) Marlene Jørgensen 

Hold 19o ma 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introforløb 

Titel 2 Lineære funktioner 

Titel 3 Procent- og rentesregning I 

Titel 4 Eksponentielle funktioner 

Titel 5 Geometri 

Titel 6 Statistik 

Titel 7 Potensfunktioner 

Titel 8 Analyse af funktioner 

Titel 9 Procent- og rentesregning II 

Titel 10 Sandsynlighedsregning og kombinatorik 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

Titel 1 

 

Introforløb 

Indhold Basisforløb A + B med noter og øvelser (15 sider) 

 

 

Omfang 

 

6 lektioner à 45 min 

Særlige fokuspunk-

ter 

Regnearternes hierarki, fortegn, parentesregneregler, brøker og ligninger. Re-

duktionsregneregler blev kort berørt i forbindelse med parentesregneregler og 

ligninger. 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Opgaveregning med induktiv metode, skriftligt arbejde, klassedialog 
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Titel 2 

 

Lineære funktioner 

Indhold Kapitel 1 ”Lineære funktioner” i plus C hf (læreplan 2017), i-bog, Systime 

Udleveret note med øvelser (8 sider) 

IT-vejledning om plot, regression og grafisk løsning (10 sider) 

 

Omfang 

 

42 lektioner à 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

Introduktion til variabelsammenhænge og matematiske modeller. Brugen af mate-

matiske værktøjsprogrammer. Løbende repetition af grundlæggende regnefærdig-

heder. Introduktion til beviser i matematik. 

 

Faglige mål:  
Kunne angive: 

❑ Hvordan forskrifter for lineære funktioner generelt er bygget op 

❑ Hvad konstanterne a og b for en lineær funktion betyder for gra-
fens udseende 

❑ Vækstegenskaben for lineære funktioner 

❑ Værdimængde og definitionsmængde for lineære funktioner 
 

Kunne beregne: 

❑ Akseskæringer for lineære funktioner 

❑ Skæring mellem linjer 

❑ Forskrifter for lineære funktioner ved regression, eller ud fra to 
punkter 

❑ Forskrifter for ligefrem proportionale sammenhænge ud fra pro-

portionalitetsfaktoren  

❑ Ukendte størrelser ved indsætning og ligningsløsning med lineære 
funktioner 

❑ Ukendte størrelser ved grafisk løsning med lineære funktioner 

 
Kunne bevise: 

❑ Formlerne for a og b for lineære funktioner ud fra to punkter 

❑ At b er skæringen med y-aksen for lineære funktioner 

 
Kunne kombinere teori og problemløsning til: 

❑ Skift mellem de 4 præsentationsformer (ligning, tabel, graf og 
sprog) 

❑ Værdimængdebestemmelse og definitionsmængdebestemmelse for 
lineære funktioner 

❑ Opstilling og løsning af modelleringsproblemer med lineære funk-
tioner 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, Kahoot, fokus på brugen af GeoGebra og WordMat, skriftligt 

arbejde og eksperimentelt arbejde, gruppearbejde og individuelt arbejde, øve og 

fremlægge beviser 
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Titel 3 

 

Procent- og rentesregning I 

Indhold Noter fra hjemmesiden https://sites.google.com/view/hfmatematikc/ (9 sider) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

14 lektioner à 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

Regneregler for rødder og potenser. Brugen af formler, herunder isolere variable 

i formler med og uden hjælpemidler. Mundtlig formidling i matematik. 

 

Faglige mål: 

 

❑ Kunne angive: 

❑ Renteformlen, samt betydningen af variablene , ,  og  

❑ Betydningen af begrebet fremskrivningsfaktor 

❑ Forskellen på absolut vækst og relativ vækst 
 

❑ Kunne beregne: 

❑ Fra procenttal til decimaltal - og omvendt 

❑ Det procentvise forhold mellem to tal 

❑ En procentdel af en helhed 

❑ Procentvise ændringer ved hjælp af fremskrivningsfaktoren 

❑ Gennemsnitlig procentvis ændring 

❑ Ukendte størrelser ved indsætning og ligningsløsning med rente-

formlen - også ved hjælp af logaritmen eller den ’te rod 

 

❑ Kunne bevise: 

❑ Formlerne for ,  og  i renteformlen 

 

❑ Kunne kombinere teori og problemløsning til: 

❑ Opstilling og løsning af modelleringsproblemer knyttet til pro-
centvise ændringer 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, videoaflevering med bevis, gruppearbejde og individuelt 

arbejde.  

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/hfmatematikc/
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Titel 4 

 

Eksponentielle funktioner 

Indhold Noter fra hjemmesiden https://sites.google.com/view/hfmatematikc/ (8 sider) 

 

Videoer med beviser: 

https://drive.google.com/file/d/1rpwGPNEpYh8_cbGabw8kHAGJF3-

Q72ud/view 
https://drive.google.com/file/d/1quxPxXewOmbyS1wX8W_0X6bI0l83m4sb/view 

 

Omfang 

 

18 lektioner à 45 min 

Særlige fo-

kuspunkter 

Repetition af regression og residualplot, samt vurdering af matematiske modeller. 

Repetition af procentregning, omregning fra procenttal til decimaltal - og omvendt, 

bruge en fremskrivningsfaktor til at lægge procenter til og trække procenter fra 

 

Faglige mål: 

 
Kunne angive: 

❑ Hvordan forskrifter for eksponentielle funktioner generelt er bygget 
op 

❑ Hvad konstanterne a og b for en eksponentiel funktion betyder for 
grafens udseende 

❑ Vækstegenskaben for eksponentielle funktioner 

❑ Værdimængde og definitionsmængde for eksponentielle funktioner 
 

Kunne beregne: 

❑ Akseskæringer for eksponentielle funktioner 

❑ Skæring mellem to grafer 

❑ Forskrifter for eksponentielle funktioner ved regression, eller ud fra to 
punkter 

❑ Ukendte størrelser ved indsætning og ligningsløsning med eksponenti-
elle funktioner 

❑ Ukendte størrelser ved grafisk løsning med eksponentielle funktioner 

 
Kunne bevise: 

❑ Formlerne for a og b for eksponentielle funktioner ud fra to punkter 

❑ At b er skæringen med y-aksen for eksponentielle funktioner 

 
Kunne kombinere teori og problemløsning til: 

❑ Skift mellem de 4 præsentationsformer (ligning, tabel, graf og sprog) 

❑ Værdimængdebestemmelse og definitionsmængdebestemmelse for ek-
sponentielle funktioner 

❑ Opstilling og løsning af modelleringsproblemer med eksponentielle 
funktioner 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, opgaveregning, anvendelse af WordMat og GeoGe-
bra 

 

https://sites.google.com/view/hfmatematikc/
https://drive.google.com/file/d/1rpwGPNEpYh8_cbGabw8kHAGJF3-Q72ud/view
https://drive.google.com/file/d/1rpwGPNEpYh8_cbGabw8kHAGJF3-Q72ud/view
https://drive.google.com/file/d/1quxPxXewOmbyS1wX8W_0X6bI0l83m4sb/view
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Titel 5 

 

Geometri 

Indhold Noter fra hjemmesiden https://sites.google.com/view/hfmatematikc/(18 sider) 

IT-vejledning konstruktion i GeoGebra (2 sider) 

 

Videoer med beviser: 

https://drive.google.com/file/d/1gDA-ry5UCApZPHbb4Q_X6Y-oejzXneAH/view  
https://drive.google.com/file/d/1GuCgm6rZ_tQzV2yyCs--Xig4jRxkkHRY/view 
https://drive.google.com/file/d/105JdcWtQFedpN9tET3PgAwLqnUbt1Mdd/view 

https://www.youtube.com/watch?v=R2gSfkm6hSk&feature=youtu.be 

https://drive.google.com/file/d/1ahJazfj2Vbzw-8rNVLjmRHYsuL63EwJx/view 

 

Omfang 

 

22 lektioner à 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

Ræsonnementer i matematik, geometriske beviser med øvelse i gradvis mere selv-

stændig udførelse af beviser. Kvadratsætninger. Konstruktionsopgaver i GeoGebra 

 

Faglige mål: 
Kunne angive: 

❑ Vinkelsummen i en trekant 

❑ Hvad en spids, ret og stump vinkel er 

❑ Hvad en retvinklet trekant, en vilkårlig trekant, og ensvinklede tre-
kanter er 

❑ Hvad der kendetegner de forskellige linjer ved trekanten; højde, 
grundlinje, vinkelhalveringslinje og median 

❑ Hvad Pythagoras’ sætning fortæller om forholdet mellem siderne i en 
retvinklet trekant 

❑ Hvad formlerne for sinus, cosinus og tangens fortæller om forholdet 
mellem sider og vinkler i en retvinklet trekant 

 
Kunne beregne: 

❑ Sider og vinkler i retvinklede trekanter ved hjælp af formlerne for si-
nus, cosinus og tangens 

❑ Sider i retvinklede trekanter ved hjælp af Pythagoras’ sætning 

❑ Sider i ensvinklede trekanter ved hjælp af en skalafaktor 

❑ Sider og vinkler i vilkårlige trekanter ved hjælp af cosinus- eller sinus-
relationerne 

❑ Sider og vinkler i vilkårlige trekanter med 5 decimaler ved hjælp af 
konstruktion i GeoGebra 

❑ Arealet af trekanter ved hjælp af højde og grundlinje, eller to sider og 
den mellemliggende vinkel 

 
Kunne bevise: 

❑ Pythagoras’ sætning 

❑ Sinusrelationerne 

❑ Cosinusrelationerne 

❑ Formlerne for sinus, cosinus og tangens 

❑ Den nye arealformel 

https://sites.google.com/view/hfmatematikc/
https://drive.google.com/file/d/1gDA-ry5UCApZPHbb4Q_X6Y-oejzXneAH/view
https://drive.google.com/file/d/1GuCgm6rZ_tQzV2yyCs--Xig4jRxkkHRY/view
https://drive.google.com/file/d/105JdcWtQFedpN9tET3PgAwLqnUbt1Mdd/view
https://www.youtube.com/watch?v=R2gSfkm6hSk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1ahJazfj2Vbzw-8rNVLjmRHYsuL63EwJx/view


 

Side 7 af 12 

 
Kunne kombinere teori og problemløsning til: 

❑ Opstilling og løsning af modelleringsproblemer med geometriske fi-
gurer 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, opgaveregning, anvendelse af WordMat og GeoGe-
bra, tilgå et geometrisk bevis induktivt 
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Titel 6 

 

Statistik 

Indhold Kapitel 6 ”Deskriptiv statistik” i plus C hf (læreplan 2017), i-bog, Systime 

Udleveret note om sammenligning af boksplots (2 sider) 

 

Omfang 

 

20 lektioner à 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

Muligheder og begrænsninger ved statistiske undersøgelser. Bearbejdning og dis-

kussion af data indsamlet af klassen. NB virtuel undervisning i stikprøver. 

 

Faglige mål:  

 

❑ Kunne angive: 

❑ Hvad et ugrupperet observationssæt er 

❑ Hvad et grupperet observationssæt er 
 

❑ Kunne bestemme: 

❑ Hyppigheden af en observation 

❑ Frekvensen af en observation 

❑ Den kumulerede frekvens af en observation 

❑ Kvartilsæt ud fra et boksplot eller en sumkurve 

❑ Kvartilsæt ved hjælp af Excel 

❑ Kvartilsæt ud fra passende inddeling af et ugrupperet observations-
sæt  

❑ En middelværdi 

❑ Variationsbredden, samt største- og mindsteværdi 

❑ Om et observationssæt har Outliers 

❑ Om en fordeling er højre- eller venstreskæv 

❑ Population, stikprøve og kategorisk variabel for en konkret, stati-
stisk undersøgelse 

 

❑ Kunne tegne: 

❑ Et boksplot  

❑ En sumkurve 

❑ Et prikdiagram 

 

❑ Kunne kombinere teori og problemløsning til: 

❑ Opstilling og løsning af modelleringsproblemer med henholdsvis 

ugrupperede og grupperede observationer  herunder inddragelse 
og fortolkning af relevante deskriptorer 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, opgaveregning, anvendelse af Excel 
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Titel 7 

 

Potensfunktioner 

Indhold Noter fra hjemmesiden https://sites.google.com/view/hfmatematikc/(5 sider) 

Afsnit 3.2 ”Vækstegenskaben for en potensfunktion” i plus C hf (læreplan 2017), i-

bog, Systime (uden bevis) 

 

Omfang 

 

12 lektioner à 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

NB: forløbet blev gennemført virtuelt, som nødundervisning grundet COVID-19. 

Dette har ikke været anbefalelsesværdigt til den pågældende elevgruppe set fra et 

pædagogisk synspunkt. Derfor må det forventes, at der er en mindre grad af opfyl-

delse af de faglige mål end under almindelige omstændigheder. 

 

Faglige mål:  

 
Kunne angive: 

❑ Hvordan forskrifter for potensfunktioner generelt er bygget op 

❑ Hvad konstanterne a og b for en potensfunktion betyder for grafens 
udseende 

❑ Vækstegenskaben for potensfunktioner 

❑ Værdimængde og definitionsmængde for potensfunktioner 
 

Kunne beregne: 

❑ Akseskæringer for potensfunktioner 

❑ Skæring mellem grafer 

❑ Forskrifter for potensfunktioner ved regression, eller ud fra to punk-
ter 

❑ Forskrifter for omvendt proportionale sammenhænge ud fra propor-

tionalitetsfaktoren  

❑ Ukendte størrelser ved indsætning og ligningsløsning med potens 
funktioner 

❑ Ukendte størrelser ved grafisk løsning med potensfunktioner 

 
Kunne bevise: 

❑ At b er y-værdien, når  for potensfunktioner 

 
Kunne kombinere teori og problemløsning til: 

❑ Skift mellem de 4 præsentationsformer (ligning, tabel, graf og sprog) 

❑ Værdimængdebestemmelse og definitionsmængdebestemmelse for 
potensfunktioner 

❑ Opstilling og løsning af modelleringsproblemer med potensfunktio-
ner 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuel undervisning i Teams, selvstændigt arbejde og gruppearbejde gennem video-

opkald, AbaCus, aflevering af opgaver efter hver endt undervisningstime.  

 

 

 

https://sites.google.com/view/hfmatematikc/
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Titel 8 

 

Analyse af funktioner 

Indhold Afsnit 4.1-4.3, kapitel 4 ”Analyse af funktioner” i plus C hf (læreplan 2017), i-bog, 

Systime 

IT-vejledning begrænsede funktioner i GeoGebra (1 side) 

 

Omfang 

 

14 lektioner à 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

NB: forløbet blev gennemført virtuelt, som nødundervisning grundet COVID-19. 

Dette har ikke været anbefalelsesværdigt til den pågældende elevgruppe set fra et 

pædagogisk synspunkt. Derfor må det forventes, at der er en mindre grad af opfyl-

delse af de faglige mål end under almindelige omstændigheder. 

 

Faglige mål: 

 
Kunne angive: 

❑ Hvordan forskrifter for andengradspolynomier er bygget op 

❑ Hvad konstanterne a, b, c og d for et andengradspolynomium betyder 
for grafens udseende 

❑ Hvor mange rødder et andengradspolynomium maksimalt eller mi-
nimalt kan have 

❑ Sammenhængen mellem tangenthældning og grafers forløb 
 

Kunne bestemme: 

❑ Akseskæringer for funktioner ved hjælp af matematiske værktøjspro-
grammer 

❑ Ekstrema for funktioner ved grafisk løsning  

❑ Væksthastighed og ligninger for tangenter ved grafisk løsning 

❑ Monotoniforhold ved grafisk løsning 

 
Kunne tegne: 

❑ Grafer for begrænsede funktioner 

 
Kunne kombinere teori og problemløsning til: 

❑ Værdimængdebestemmelse for andengradspolynomier 

❑ Opstilling og løsning af modellerings- og optimeringsproblemer med 
polynomier ved grafisk løsning 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuel undervisning i Teams, selvstændigt arbejde og gruppearbejde gennem video-

opkald, AbaCus, aflevering af opgaver efter hver endt undervisningstime. 
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Titel 9 

 

Procent- og rentesregning II 

Indhold Noter fra hjemmesiden https://sites.google.com/view/hfmatematikc/(3 sider) 

 

Omfang 

 

8 lektioner à 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

NB: forløbet blev gennemført virtuelt, som nødundervisning grundet COVID-19. 

Dette har ikke været anbefalelsesværdigt til den pågældende elevgruppe set fra et 

pædagogisk synspunkt. Derfor må det forventes, at der er en mindre grad af opfyl-

delse af de faglige mål end under almindelige omstændigheder. 

 

Faglige mål: 

 
Kunne angive: 

❑ Annuitetsformlen, samt betydningen af variablene  og  

❑ Grynformlen (annuitetslån), samt betydningen af variablene , ,  

og  

❑ I hvilke situationer de to ovennævnte formler kan anvendes 

❑ Forskellen på absolut vækst og relativ vækst 

❑ Betydningen af begreberne indekstal og basisår 
 

Kunne beregne: 

❑ Ukendte størrelser ved indsætning og ligningsløsning med annuitets-

formlen og grynformlen - også ved hjælp af logaritmen eller den ’te 
rod 

❑ Indekstal, slutværdi og begyndelsesværdi 

 
Kunne kombinere teori og problemløsning til: 

❑ Opstilling og løsning af modelleringsproblemer knyttet til procentvi-
se ændringer 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, opgaveregning, AbaCus, anvendelse 
af WordMat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/hfmatematikc/
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Titel 10 

 

Sandsynlighedsregning og kombinatorik 

Indhold  

 

Omfang 

 

 

Særlige fokus-

punkter 

NB: Forløbet gennemføres muligvis ikke grundet COVID-19. Retningslinjer for 

nødundervisningens varighed var endnu ikke vedtaget, da det blev meldt ud af un-

dervisningsministerieret, at eleverne skulle trænes til vurderingssamtalen. Begge 

dele kunne ikke nås på de resterende lektioner. Hvis ekstraundervisning indføres i 

juni måned, vil eleverne blive undervist i forløbet.  

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 


