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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin Juni 2021/22 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse Toårig hf/hf-enkeltfag 

Fag og niveau Matematik B 

Lærer(e) Pernille Jensen 

Hold 21MaB24 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i faget 

Forløb 1 Analytisk geometri 

Forløb 2 Andengradspolynomier og -ligninger 

Forløb 3 Funktioner 

Forløb 4 Differentialregning 

Forløb 5 Sandsynlighedsteori og statistik 

Forløb 6 Logistisk vækst 

Forløb 7 Repetition og eksamenstræning 

 

Primær lærebog:  

MAT B hf, Carstensen, J. m.fl., Systime, 2022 (https://mathfb.systime.dk/). 

 

Supplerende lærebøger: 

Plus B hf, Dalby, P. m.fl., Systime, 2022 (https://plushfb.systime.dk/) 

Plus C hf, Dalby, P. m.fl., Systime, 2022 (https://plushfc.systime.dk/) 

 

Desuden enkelte egne noter og videoer. 

https://mathfb.systime.dk/
https://plushfb.systime.dk/
https://plushfc.systime.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Forløb 1 

 

Analytisk geometri 

Forløbets indhold 

og fokus 

Afstande, cirkler og linjer i koordinatsystemet. 

Kvadratsætningerne og omformning af cirklens ligning. 

Skæringspunkt mellem linjer (to linjer med to ubekendte). 

Ortogonale linjer og vinkel mellem linjer samt hældningsvinkel. 

Reduktion af bogstavudtryk.  

 

Bevis for afstandsformlen samt udledning af cirklens ligning.  

Bevis for distanceformlen (afstand mellem punkt og linje) (restudy).  

Bevis for ortogonalitet ⇒ produkt af hældningskoefficienter lig -1 (restudy). 

 

Faglige mål - Anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og 

begrebsudvikling samt symbolbehandling og problemløsning. 

- Beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske 

færdigheder og kompetencer inden for kernestoffet. 

- Gennemføre matematiske ræsonnementer og beviser. 

- Opstille og redegøre for geometriske modeller samt løse geometriske 

problemer. 

  
Kernestof - Analytisk beskrivelse af linjer og cirkler, opstilling og løsning af 

plangeometriske problemer, herunder vinkel, skæring og afstand. 

- Regningsarternes hierarki, simpel algebraisk manipulation, 

ligningsløsning med algebraiske og grafiske metoder. 

  
Anvendt materiale 

 

Kapitel 1.1+1.2 samt 5.1-5.7 i MAT B hf.  

Omfang  21 timer. 

 

Arbejdsformer Klasseundervisning, skriftligt arbejde, anvendelse af fagprogrammer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://restudy.dk/undervisning/matematik-plangeometri-hf/lektion/video-afstand-mellem-punkt-og-linje/?jwsource=cl
https://restudy.dk/undervisning/matematik-plangeometri-hf/lektion/video-ortogonale-linjer/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Forløb 2 

 

Andengradspolynomier og -ligninger 

Forløbets indhold 

og fokus 

Løsning af andengradsligninger (diskriminantmetoden og nulreglen) samt 

anvendelse af metoden til at bestemme eventuelle skæringspunkter mellem cirkel 

og linje (og dermed afgøre om en linje er tangent til en cirkel). 

Forskrift og graf for andengradspolynomiet, herunder koefficienternes betydning 

for grafen samt skitsering af parabler ud fra koefficienternes fortegn. 

Parablens toppunkt og symmetriakse samt rødder. 

 

Bevis for parablens symmetriakse. 

(beviset for parablens toppunkt er gennemgået i forløb 4) 

 

Faglige mål - Anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og 

begrebsudvikling samt symbolbehandling og problemløsning. 

- Beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske 

færdigheder og kompetencer inden for kernestoffet. 

- Gennemføre matematiske ræsonnementer og beviser. 

- Håndtere formler, opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af 

variabelsammenhænge og anvende symbolholdigt sprog til at løse 

problemer med matematisk indhold. 

- Oversætte mellem repræsentationsformerne graf og formel. 

  
Kernestof - Regningsarternes hierarki, simpel algebraisk manipulation, ligningsløsning 

med algebraiske og grafiske metoder. 

- Opstilling og løsning af plangeometriske problemer. 

- Funktionsbegrebet, karakteristiske egenskaber ved polynomier og deres 

grafiske forløb.  

  
Anvendt 

materiale 

 

Kapitel 1.4, 2.1 (afsnittet ’Rødder’), 2.2 og 5.8 i MAT B hf. 

Kapitel 3.2+3.3 i plus B hf.  

Omfang  10,5 timer. 

 

Arbejdsformer Klasseundervisning, skriftligt arbejde, mundtlige øvelser. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Forløb 3 

 

Funktioner  

Forløbets 

indhold og fokus 

Repetition af funktionsbegrebet og -notation. 

Repetition af de elementære funktionstyper fra C-niveauet med fokus på lineære 

og eksponentielle funktioner samt regression. 

Udvidelse af funktionsbegrebet ved arbejde med sum-, differens-, produkt- og 

kvotientfunktioner samt sammensatte funktioner og stykkevist definerede 

funktioner. Kort om polynomier generelt. 

Parallelforskydning af grafer i lodret og vandret retning. 

Logaritmefunktioner og logaritmeregneregler samt transformation til lineær 

sammenhæng (tegne på logaritmepapir, historisk perspektiv) og omskrivning 

mellem 𝑎𝑥 og 𝑒𝑘𝑥. 

Trigonometriske funktioner, herunder omregning mellem radiantal og grader samt 

harmoniske svingninger. 

 

Bevis for logaritmeregnereglerne. 

 

Faglige mål - Operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater 

af sådanne operationer. 

- Håndtere formler, opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af 

variabelsammenhænge og anvende symbolholdigt sprog til at løse 

problemer med matematisk indhold. 

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

sproglig beskrivelse. 

- Anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og 

begrebsudvikling samt symbolbehandling og problemløsning. 

- Anvende funktionsudtryk i modellering af data, foretage simuleringer og 

fremskrivninger ud fra modellerne samt diskutere rækkevidde af modeller. 

- Beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske 

færdigheder og kompetencer inden for kernestoffet. 

- Gennemføre matematiske ræsonnementer og beviser. 

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

formidling. 

  
Kernestof - Funktionsbegrebet, sammensat funktion, stykkevist defineret funktion, 

karakteristiske egenskaber ved følgende elementære funktioner og deres 

grafiske forløb: lineære, polynomier, eksponential-, potens- og 

logaritmefunktioner. 

- Anvendelse af lineær, eksponentiel, potens og polynomiel regression, 

herunder usikkerhedsbetragtning og residualplot. 

- Anvende funktionsudtryk i modellering af data, foretage simuleringer og 

fremskrivninger ud fra modellerne samt diskutere rækkevidde af modeller. 

- Regningsarternes hierarki, simpel algebraisk manipulation, ligningsløsning 
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med algebraiske og grafiske metoder, det udvidede potensbegreb. 

- Grafisk håndtering af simple trigonometriske funktioner og deres 

egenskaber i et matematisk værktøjsprogram. 

- Principielle egenskaber ved matematiske modeller, matematisk 

modellering med anvendelse af nogle af ovennævnte funktionstyper og 

kombinationer heraf. 

  
Anvendt 

materiale 

 

Kapitel 2.6, 3.1-3.3, 14.1 i MAT B hf. 

Kapitel 4 i plus B hf. 

Kapitel 1.5 i plus C hf. 

Side 6+7 om stykkevist definerede funktioner i hf-forberedelsesmaterialet 18/19. 

Egne noter om omskrivning mellem 𝑎𝑥 og 𝑒𝑘𝑥. 

6 siders materiale om trigonometriske funktioner, radiantal og grader samt 

harmoniske svingninger baseret på det vejledende hf-forberedelsesmateriale fra 

2017. 

  
Omfang  25,5 timer. 

 

Arbejdsformer Klasseundervisning, skriftligt arbejde, anvendelse af fagprogrammer, mundtlige 

øvelser, projektorienteret arbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Forløb 4 

 

Differentialregning  

Forløbets 

indhold og fokus 

Væksthastighed og brug af tangenthældning som et mål herfor. 

Indføring af den afledede funktion som ”tangenthældningsfunktionen” og 

bestemmelse af differentialkvotienter vha. denne. 

Regneregler for differentiation (konstant gange funktion, sum, differens, produkt 

og sammensat funktion med lineær indre funktion) samt regneregler for specifikke 

funktioner (s. 21 i formelsamlingen). 

Ligning for tangent. 

Bestemmelse af monotoniforhold grafisk og vha. 𝑓′, herunder monotonilinje og 

skitsering af grafer ud fra monotonilinje 

Optimering. 

Tretrinsreglen, herunder begreberne sekant, tangent, differenskvotient, 

differentialkvotient og grænseværdi.  

Grafen for den afledede funktion. 

 

Bevis for parablens toppunkt (webmatematik). 

Bevis for forskellige afledede funktioner: 𝑥2, √𝑥, 
1

𝑥
 og 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐. (egne videoer) 

 

Faglige mål - Anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og 

begrebsudvikling samt symbolbehandling og problemløsning. 

- Anvende differentialkvotient for funktioner og fortolke forskellige 

repræsentationer af denne. 

- Beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske 

færdigheder og kompetencer inden for kernestoffet. 

- Gennemføre matematiske ræsonnementer og beviser. 

- Håndtere formler, opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af 

variabelsammenhænge og anvende symbolholdigt sprog til at løse 

problemer med matematisk indhold. 

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

formidling. 

  
Kernestof - Definition og fortolkning af differentialkvotient, herunder væksthastighed, 

afledet funktion for de elementære funktioner samt differentiation af sum, 

differens og produkt af funktioner samt differentiation af sammensat 

funktion. 

- Monotoniforhold, ekstrema og optimering og sammenhængen mellem 

disse begreber og begrebet differentialkvotient. 

- Funktionsbegrebet, sammensat funktion, karakteristiske egenskaber ved 

lineære funktioner og andengradspolynomier og deres grafiske forløb. 

  
Anvendt 

materiale 

Kapitel 6, 7.1-7.4 (ekskl. beviser samt brøkreglen) og 8 i MAT B hf. 

Kapitel 6.3.1 i plus B hf. 

https://www.webmatematik.dk/lektioner/beviser/toppunktsformlen-parabel
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 Kort PowerPoint om grafen for den afledede funktion. 

  
Omfang  22,5 timer. 

 

Arbejdsformer Klasseundervisning, skriftligt arbejde, mundtlige øvelser, anvendelse af 

fagprogrammer. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Forløb 5 

 

Sandsynlighedsteori og statistik 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

Stokastisk variabel, herunder begreberne middelværdi, varians og spredning, normale 

og exceptionelle udfald. 

Repetition og udvidelse af kombinatorikken. 

Binomialforsøg (herunder udtræk med og uden tilbagelægning) og 

binomialsandsynligheder. 

Middelværdi og spredning i binomialfordelingen. 

Hypotesetest i binomialfordelingen (venstre-, højre- og dobbeltsidet binomialtest). 

Konfidensintervaller. 

 

Udledning af binomialformlen via eksempel. 

 

Faglige mål - Anvende statistiske og sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af 

data fra andre fagområder, foretage simuleringer, gennemføre hypotesetest, 

bestemme konfidensinterval, 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. 

- Anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og 

begrebsudvikling samt symbolbehandling og problemløsning. 

- Beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske færdigheder 

og kompetencer inden for kernestoffet. 

- Håndtere formler, opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af 

variabelsammenhænge og anvende symbolholdigt sprog til at løse problemer 

med matematisk indhold. 

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

formidling. 

  
Kernestof - Kombinatorik, grundlæggende sandsynlighedsregning, sandsynlighedsfelt og 

stokastisk variabel, binomialfordeling, konfidensinterval og hypotesetest i 

binomialfordelingen. 

  
Anvendt 

materiale 

 

Kapitel 10, 11.2-11.7 og 12.1+12.3 i MAT B hf. 

Kapitel 7.2.1 i plus B hf. 

Egne noter om konfidensintervaller. 

  
Omfang  15 timer. 

 

Arbejdsformer Klasseundervisning, skriftligt arbejde, mundtlige øvelser, anvendelse af 

fagprogrammer. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Forløb 6 

 

Logistisk vækst 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

Logistisk vækstfunktion, herunder startværdi og øvre grænse, asymptote og 

grænseværdi samt væksthastighed. 

Faglige mål - Anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og 

begrebsudvikling samt symbolbehandling og problemløsning. 

- Håndtere formler, opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af 

variabelsammenhænge og anvende symbolholdigt sprog til at løse problemer 

med matematisk indhold. 

- Anvende funktionsudtryk i modellering af data, foretage simuleringer og 

fremskrivninger ud fra modellerne samt diskutere rækkevidde af modeller. 

  
Kernestof - Funktionsbegrebet, regression. 

- Definition og fortolkning af differentialkvotient, herunder væksthastighed. 

  
Anvendt 

materiale 

 

Forberedelsesmateriale 21/22 ”Logistisk vækst”.  

Omfang  6 timer. 

 

Arbejdsformer Skriftligt arbejde, anvendelse af fagprogrammer. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Forløb 7 

 

Repetition og eksamenstræning 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

Repetition af kernestof via arbejde med tidligere skriftlige eksamenssæt og mundtlige 

eksamensspørgsmål. 

Forberedelse og træning til eksamen (skriftlig træning med typeopgaver og hele 

eksamenssæt, forberedelse af mundtlige oplæg og gruppedelprøveøvelse). 

 

Faglige mål -  

  
Kernestof -  

  
Anvendt 

materiale 

 

Eksamenssæt fra 2017 og frem inklusiv vejledende prøvesæt. 

Mundtlige eksamensspørgsmål.  

Opgavesæt til gruppedelprøveøvelse. 

  
Omfang  12 timer. 

 

Nb: Enkelte elever og kursister har ikke haft mulighed for at deltage i enkelte timer 

grundet studietur eller EP. 

 

Arbejdsformer Skriftligt arbejde, anvendelse af fagprogrammer, mundtlige øvelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


