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Undervisningsbeskrivelse 
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
Termin Maj/Juni 2014 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Matematik niveau B 

Lærer(e) Ole Gentz Nørager 

Hold hh1312-VØ  

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Grundlæggende algebra 

Titel 2 Beskrivende statistik 

Titel 3 Funktionsbegrebet og lineære funktioner 

Titel 4 Andengradspolynomier 

Titel 5 Rentes og annuitetsregning 

Titel 6 Eksponentielle funktioner 

Titel 7 Polynomier af højere grad 

Titel 8 Differentialregning I 

Titel 9 Funktioner og differentialregning II 

Titel 10 Potensfunktioner 

Titel 11 Lineær programmering 

Titel 12 Sandsynlighedsregning 

Titel 13 Sandsynlighedsfordelinger 

Titel 14 Konfidensintervaller og Chi-i-anden test for uafhængighed 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

 

Titel 1 

 

Grundlæggende algebra 

Indhold Søren Antonius m. fl.:  Matematik C, 2. udgave, Systime 2007: side 26 - 55 og side 

79 - 81. 

Supplerende opgaver 

 

Omfang 

 

18 lektioner  

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal kunne anvende grundlæggende færdigheder inden for tal og algebra, 

herunder almindelig talbehandling, reduktion, brøkregning, potenser og rødder.  

Eleverne skal kunne foretage simpel procentregning, herunder arbejde med 

indekstal. 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Undervisningen er dels klasseundervisning med introduktion af nye emner og 

træningsøvelser på klassen, dels selvstændig træning i løsning af opgaver. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

 

Titel 2 

 

Beskrivende statistik  

 

Indhold Søren Antonius m. fl.: Matematik C, 2. udgave, Systime 2007:  side 58 - 78 

 

Supplerende opgaver 

 

 

Omfang 

 

16 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal opnå forståelse for forskellen på diskrete og grupperede statistiske 

variable, herunder selv kunne vælge den mest fordelagtige type for et givet 

talmateriale. 

Eleverne skal kunne bearbejde et talmateriale og beskrive det ved hjælp af de 

statistiske  diskriptorer:  Pindediagram,  søjlediagram, trappediagram, sumkurve, 

middeltal, median, typetal og fraktiler.   

Eleverne skal kunne udlede konklusioner på baggrund af eget talmateriale og 

materiale fra andre kilder. 

 

Emnet indgår i det samfundsøkonomiske område. 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Introduktion af grundbegreber og metoder ved klasseundervisning med 

udgangspunkt i eksempler fra hverdagen.  En væsentlig del af tiden bruges til at 

eleverne i grupper løser konkrete opgaver inden for området.   

 

EXCEL inddrages hvor det er relevant. 

 

Emneopgave af større omfang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 4 af 10 

 

Titel 3 

 

Funktionsbegrebet og lineære funktioner 

 

 

Indhold Søren Antonius m. fl.:  Matematik C, 2. udgave, Systime 2007:  side 86 - 98 og 

side 102 – 145.  

 

 

 

Omfang 

 

20 lektioner  

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal opnå forståelse af  matematikkens funktionsbegreb, forstået som en 

beskrivelse af sammenhæng, herunder  forskellige måder at beskrive 

funktionssammenhænge på:   Sprogligt, tabel, graf og forskrift. 

Eleverne skal ud fra en graf kunne aflæse definitionsmængde, nulpunkter, 

fortegnsvariation, monotoniforhold, ekstrema, vendepunkter og værdimængde for 

en funktion. 

Eleverne skal kunne anvende lineære funktioner på konkrete problemstillinger fra 

andre fag og fra deres hverdag. 

Eleverne skal indse hvorledes lineære funktioner kan benyttes til at beskrive 

sammenhænge inden for hverdagen, økonomi og samfund. 

Eleverne skal kunne udtrykke konkrete sammenhænge som lineære funktioner og  

indtegne disses grafer. 

Eleverne skal kende forskriften for en lineær funktion og parametrenes betydning 

for grafens forløb. 

Ved hjælp af programmet GRAPH skal eleverne kunne efterprøve om en given 

sammenhæng kan beskrives ved en lineær model og i givet fald kunne finde 

forskriften.  Ved hjælp af en funden model skal eleverne kunne løse konkrete 

opgaver. 

Eleverne skal kunne løse simple ligninger og uligheder af 1. grad. 

 

Emnet indgår i det virksomhedsøkonomiske område. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Udgangspunktet er klasseundervisning med gennemgang af eksempler og 

beregninger.  Herefter selvstændigt elevarbejde med forskellige typer af 

problemstillinger hvor lineære funktioner og lineær programmering kan anvendes. 

 

Introduktion til Microsofts Math 4.0 

 

Emneopgave af større omfang. 
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Titel 4 

 

Andengradspolynomier 

Indhold Søren Antonius m.fl.:  Matematik C, 2. udgave, Systime 2007:  s. 150-172. 

                                                    

Noter: Matematik C_Andengradspolynomier 

           Løsning af andengradsligninger 

Omfang 

 

30 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

- Kende forskrift for andengradsfunktionen. Beregning af nulpunkter og 

toppunkt. 

- Løsning af  ligninger, som omfatter udtryk af højest anden grad. 

- Kunne tegne grafer for andengradsfunktion og vurdere betydningen af 

udvalgte parametre. 

- Forståelse af modelbegrebet. Kunne opstille modeller ud fra praktiske 

problemstillinger (maksimering), foretage relevante beregninger og 

konkludere resultater. 

- Funktioner med relation til virksomhedsøkonomi. 

- Kunne bestemme nulpunkter grafisk / vha. matematikprogrammet Math 

4.0 eller Graph. 

 

Emnet indgår i det virksomhedsøkonomiske område. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Udgangspunktet er klasseundervisning med gennemgang af eksempler og 

beregninger.  Herefter selvstændigt elevarbejde med forskellige typer af 

problemstillinger hvor polynomier kan anvendes. 

 

Anvendelse af matematikprogrammerne Math 4.0 og Graph 

 

Emneopgave af større omfang. 
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Titel 5 

 

Rentes og annuitetsregning 

 

Indhold Søren Antonius m.fl.:  Matematik C , 2. udgave, Systime 2007:  s. 224 – 233ø. og 

s. 235 – 249. 

 

Noter: Rentes- og Annuitetsregning 

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

- Kunne anvende Renteformel 1 og Renteformel 2 til fremskrivning og 

tilbageskrivning af enkeltbeløb. 

- Kunne bestemme rentefod og gennemsnitlig renteprocent. 

 

- Kende begrebet annuitet. Kunne beregne fremtidsværdi, nutidsværdi, 

ydelse ( Renteformel 3 – Renteformel 5).  Kunne beregne restgæld efter 

et antal betalte terminer. 

 

- Kunne opstille amortisationsplan i EXCEL for et annuitetslån 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Udgangspunktet er klasseundervisning med gennemgang af eksempler og 

beregninger.  Herefter selvstændigt elevarbejde med forskellige typer af 

finansielle problemstillinge. 

 

Emneopgave af større omfang. 
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Titel 6 

 

Eksponentielle funktioner 

 

Indhold Søren Antonius m. fl.: Matematik C, 2. udgave, Systime 2007:  s. 176 -195 og s. 

216 – 217.  

 

Noter: Matematik B_Eksponentielle funktioner 

 

Omfang 

 

14 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

- Forståelse af begrebet eksponentiel vækst herunder forskellen til lineær 

vækst.  

- Kunne bestemme forskriften for en eksponentiel funktion ud fra en 

sproglig beskrivelse. 

- Kunne bestemme forskriften for en eksponentiel funktion ved beregning 

ud fra oplysning om to punkter på funktionens graf.   

 

- Kunne anvende Graph til undersøgelse af data for evt. eksponentiel 

sammenhæng og herefter bestemme forskriften. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Udgangspunktet er klasseundervisning med gennemgang af eksempler og 

beregninger.  Herefter selvstændigt elevarbejde med forskellige typer af øvelser 

samt praktiske problemstillinge. 

Emneopgave af større omfang 

 

 

Titel 7 

 

Polynomier af højere grad 

Indhold Søren Antonius m.fl.: Matematik B (Systime 2007) 

Side 35 – 63 

Noter: Matematik B_Polynomier af højere grad 

           p og q-metoden 

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

At begrebet polynomier udvides til at omfatte polynomier af tredje og fjerde 

grad, dvs. introduktion af n’te grads polynomier og ligninger af n’te grad. 

Metoder til løsning af ligninger af n’te grad, herunder polynomisk division og 

Math 4.0 

 

Nulpunkter, faktoropløsning og fortegnsvariation, grafisk fremstilling  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Udgangspunktet er klasseundervisning med gennemgang af eksempler og 

beregninger.  Herefter selvstændigt elevarbejde med forskellige typer af praktiske 

og teoretiske problemstillinger. 

 

Skriftlige afleveringsopgaver. 
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Titel 8 

 

Differentialregning I 

Indhold Søren Antonius m.fl.: Matematik B (Systime 2007) 

Side 70 - 100 

Noter: Matematik B_Differentialregning 

           Differentialkvotienten og den afledte funktion 

           Differentialkvotient og tre-trinsregel 

Omfang 

 

10 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Tangent og afledt funktion 

Differentialkvotienten og tretrinsreglen 

Regler for differentialkvotient af simple funktioner 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Udgangspunktet er klasseundervisning med gennemgang af eksempler og 

beregninger.  Herefter selvstændigt elevarbejde med forskellige typer af praktiske 

og teoretiske problemstillinger. 

 

Skriftlige afleveringsopgaver. 

 

 

 

Titel 9 

 

Funktioner og differentialregning II 

Indhold Søren Antonius m.fl.: Matematik B (Systime 2007) 

Side 110 – 127 og side 156 – 161 

 

Noter: Guide til funktionsundersøgelse af polynomier 

 

Omfang 

 

30 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Differentialregning som et værktøj ved funktionsundersøgelse af polynomier 

Monotoniforhold og ekstrema for polynomier 

Klassiske tangentproblemer af type 1 og 2 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Udgangspunktet er klasseundervisning med gennemgang af eksempler og 

beregninger.  Herefter selvstændigt elevarbejde med forskellige typer af praktiske 

og teoretiske problemstillinger. 

 

Emneopgave af større omfang. 
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Titel 10 

 

Potensfunktioner 

 

Indhold  

Noter: Matematik B_Potensfunktioner 

 

Omfang 

 

6 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Forståelse af begrebet potensvækst herunder forskellen til lineær vækst.  

 

Kunne bestemme forskriften for en potensfunktion ved beregning ud fra 

oplysning om to punkter på funktionens graf.  Kunne anvende programmet 

Graph til undersøgelse af data for evt. potentil sammenhæng og herefter 

bestemme forskriften. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Udgangspunktet er klasseundervisning med gennemgang af eksempler og 

beregninger.  Herefter selvstændigt elevarbejde med forskellige typer af øvelser 

samt praktiske problemstillinge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 11 

 

Lineær Programmering 

 

Indhold Søren Antonius m.fl.: Matematik B (Systime 2007) 

Side 314 – 332 

Noter: Matematik B_Lineær programmering 

 

Udleverede materialer/øvelsesopgaver 

Omfang 

 

16 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

- Kendskab til optimering underlagt lineære begrænsninger 

- Kunne løse enkle maksimerings- og minimeringsproblemer ved den 

grafiske metode. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning med  eksempler og beregninger.  Herefter selvstændigt 

elevarbejde med forskellige typer af praktiske problemstillinge. 
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Titel 12 

 

Sandsynlighed og sandsynlighedsfordelinger 

Indhold Grundlæggende sandsynlighedsbegreber 

Kombinatorik 

Diskret- og kontinuert fordeling 

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Permutationer og kombinationer 

Bestemmelse af sandsynlighed v.h.a kombinatorik 

Middelværdi, varians og spredning 

Binomialfordeling og anvendelse af EXCEL 

Normalfordelingen, sandsynlighedspapir og anvendelse af EXCEL 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Udgangspunktet er klasseundervisning med gennemgang af eksempler og 

beregninger.  Herefter selvstændigt elevarbejde med forskellige typer af øvelser 

samt praktiske problemstillinge. 

 

 

 

 

 

Titel 13 

 

Konfidensintervaller og hypotesetest 

Indhold Skøn over binomial-og normalfordelingen 

Estimation 

Konfidensinterval for parametre 

Variabelsammenhæng 

 

Omfang 

 

28 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Konfidensinterval for p i en binomialfordeling 

Konfidensinterval for µ i normalfordeling med kendt σ 

Konfidensinterval for µ når σ er ukendt (store stikprøver) 
Hypoteseformulering 

Chi-i-anden test v.h.a. EXCEL 

Antalstabeller og pivottabel 

Fortolkning af p-værdi  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Udgangspunktet er klasseundervisning med gennemgang af eksempler og 

beregninger.  Herefter selvstændigt elevarbejde med forskellige typer af øvelser 

samt praktiske problemstillinge. 
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