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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin December-januar 21/22 

Institution Social og sundhedsskolen, Herning 

Uddannelse EUX 

Fag og niveau Matematik B, HTX 

Lærer(e) Lene Holmgård Nielsen 

Hold 19maBux 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 Analytisk plangeometri 

Titel 2 Vektorer i planen 

Titel 3 Rumgeometri 

Titel 4 Differential- og integralregning 

Titel 5 Statistik 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 1 

 

Analytisk plangeometri 

 

Indhold Marthinus og Jensen, MAT B1, htx, Systime 4. udgave side 229-264 

 

Punkter i et koordinatsystem 

Afstandsformen (bevis) 

Punktet midt imellem to kendte punkter 

 

Den rette linje 

Linjens ligning, hældning, linje gennem to punkter (bevis), linjens ligninger,  

ortogonale linjer, linjers skæring, vinklen mellem to linjer, afstand fra punkt til 

linje 

 

Cirklen 

Cirklens ligning 

Omformning af cirklens ligning  

 

Linje og cirkel 

 

Cirkle og cirkel 

 

Omfang 

 

25 timer 

Særlige fokus-

punkter 

Opnå kendskab til matematisk tankegang og ræsonnement, kunne foretage sim-

ple matematiske ræsonnementer samt gengive og forklare enkle beviser 

Kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer 

Kunne formulere og løse matematiske problemer af såvel teoretisk som anven-

delsesmæssig karakter 

Kunne anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS og matema-

tikprogrammer, til visualiseringer og undersøgelser, der understøtter begrebsud-

viklingen, samt til dokumentation.  

Kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det 

daglige skrevne eller talte sprog 

Beherske fagets mindstekrav. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, projektarbejdsform, anvendelse af GeoGebra, skriftligt ar-

bejde. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 2 Vektorer i planen 

Indhold Marthinus og Jensen, MAT B1, htx, Systime 4. udgave side 283-316 

Børne- og undervisningsministeriet, Vektorer: Forberedelsesmateriale til Matematik 

B HF d. 2. september 2019. 

 

Hvad er en vektor?  

Grundlæggende om vektorer 

Addition og subtraktion af vektorer, ligevægt imellem vektorer, vektorkoordinater, 

vektors længde, polær form, forlængelse og forkortelse af en vektor 

 

Vigtige vektorer 

Skalarproduktet 

Vektorers udspændte parallelogram 

Vinklen imellem to vektorer 

Regneregler for skalarprodukter 

Parameterfremstilling for en ret linje 

 

 

 

Omfang 

 

25 timer 

Særlige fokus-

punkter 

Kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer 

Kunne formulere og løse matematiske problemer af såvel teoretisk som anvendel-

sesmæssig karakter 

Kunne analysere konkrete, praktiske problemstillinger primært inden for teknologi 

og naturvidenskab, opstille en enkel matematisk model for problemet, løse pro-

blemet samt dokumentere og fortolke løsningen praktisk 

Kunne anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS og matematik-

programmer, til visualiseringer og undersøgelser, der understøtter begrebsudviklin-

gen, samt til dokumentation.  

Beherske fagets mindstekrav. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/projektarbejdsform/anvendelse af GeoGebra/skriftligt arbej-

de 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 3 Rumgeometri 

Indhold Rumfang og overfladeareal af prisme og cylinder. Forløb fra 

https://emu.dk/htx/matematik/fra-fagkonsulenten/rumlige-figurer  

 

Opgaver om rumfang og areal, hvor eleverne selv har skulle finde de relevante 

formler i Marthinus og Jensen, MAT B1, htx, Systime 4. udgave kap. 6.  

 

 

 

 

 

Omfang 

 

10 timer 

Særlige fokus-

punkter 

Kunne formulere og løse matematiske problemer af såvel teoretisk som anvendel-

sesmæssig karakter 

Kunne analysere konkrete, praktiske problemstillinger primært inden for teknologi 

og naturvidenskab, opstille en enkel matematisk model for problemet, løse pro-

blemet samt dokumentere og fortolke løsningen praktisk 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

projektarbejdsform/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

https://emu.dk/htx/matematik/fra-fagkonsulenten/rumlige-figurer


 

 

Side 5 af 6 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 4 Differential- og integralregning 

Indhold Jensen, Michael m.fl. MAT B2, htx, Systime 2. udgave side 219-270 og 331-333 og 

338-356 

 

Differentialkvotient; differenskvotient, overgang fra sekant til tangent, tangentlig-

ning, væksthastighed, differentialkvotientens sammenhæng med monotoniforhold, 

ekstrema og optimering 

Bestemmelse af den afledede funktion for lineære funktioner, polynomier og po-

tensfunktioner, kendskab til afledet funktion for eksponentialfunktionen, anven-

delse af regneregler for differentiation af sum, differens og funktion multipliceret 

med konstant 

Integralregning; integrationsprøven, anvendelse af stamfunktion til bestemmelser 

af arealer under grafen for positive funktioner 

 

Omfang 

 

20 timer 

Særlige fokus-

punkter 

opnå kendskab til matematisk tankegang og ræsonnement, kunne foretage simple 

matematiske ræsonnementer samt gengive og forklare enkle beviser 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, projektarbejdsform, anvendelse af Wordmat, skriftligt arbej-

de. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 5 Statistik 

Indhold Jensen, Michael m.fl. MAT B2, htx, Systime 2. udgave side 7-25 

 

 

Dataanalyse; beskrivende statistik, grafisk præsentation af data 

 

 

Omfang 

 

5 lektioner 

Særlige fokuspunkter Kunne anvende relevante matematiske hjælpemidler 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning  

 

 


