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Undervisningsbeskrivelse

Termin Juni 119

Institution Vejen Business College

Uddannelse

Fag og niveau Matematik B

Lærer Anne Graversgaard Vinding (AGV)

Hold 18-hh23 HH 23

Forløbsoversigt (10)

Forløb 1 Opstart

Forløb 2 Funktioner (del 2)

Forløb 3 Differentialregning

Forløb 4 Lineær programmering

Forløb 5 Statistik II

Forløb 6 Sandsynlighedsregning og binomialfordelingen og konfidensintervaller

Forløb 7 Chi-i-anden-test

Forløb 8 Bevistræning

Forløb 9 Eksamensprojekt Mat B

Forløb 10 Repetition og eksamenstræning
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Forløb 1: Opstart

Forløb 1 Opstart

Indhold Introduktion og prøve

Omfang 3 lektioner / 2.25 timer

Væsentligste
arbejdsformer

Individuel, skriftlig prøve uden hjælpemidler i mindstekravsopgaver baseret på 1.G-
stof
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Forløb 2: Funktioner (del 2)

Forløb 2 Funktioner (del 2)

Indhold Anvendt litteratur:
MATEMATIK C hhx (2017), i-bog på systime, Hans Hen-
rik Hansen et.al., kap. 2.7, 3.4 og 6.7
MATEMATIK B hhx (2017), i-bog
på systime, Hans Henrik Hansen et.al., kap. 2.1-2.3 og 2.6

Vi gennemg-
år de underemner, som endnu ikke er gennemgået på klassen i relation
til emnet Funktioner:
- Stykkevise funktioner
- Polynomier af højere
grad
- Funktioner i økonomisk anvendelse
- Eksponentiel regression og
andre typer regression

Supplerende stof:
C2
C3
C6
B2: Funktionsbegrebet og funktionstyper

Omfang 14 lektioner / 10.5 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS og matematikp-
rogrammer, til løsning af givne matematiske problemer. Endvidere kunne
benytte it til beregninger og undersøgelser af udtryk, der ligger i
direkte forlængelse af det i pkt. 2.2. nævnte
genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentatio-
ner af matematiske problemstillinger fra fagets indhold samt vurdere
i hvilke tilfælde, de forskellige repræsentationsformer er hensigtsmæs-
sige
gennemføre modelleringer, primært inden for samfundsvidenskabelige og
økonomiske fagområder, ved anvendelse af variabelsammenhænge, vækstbet-
ragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle modeller
og have forståelse af modellens begrænsninger og forudsætninger
behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Kernestof:
funktionsbegrebet; repræsentationsformer, definitions- og værdimængd-
e, nulpunkter og fortegnsvariation, monotoniforhold og ekstrema
grundlæggende funktionskendskab; lineære funktioner, herunder stykkev-
ist lineære funktioner, eksponentielle funktioner, andengradspolynomi-
er samt polynomier af højere grad
xy-plot af datamateriale samt karakteristiske egenskaber ved lineære
og eksponentielle sammenhænge samt anvendelse af regression, korrelati-
onskoefficient, determinationskoefficient

Væsentligste
arbejdsformer

Korte læreroplæg suppleret med opgaveregning (individuelt og i grupper)
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Forløb 3: Differentialregning

Forløb 3 Differentialregning

Indhold Anvendt litteratur:
MATEMATIK B hhx (2017), i-bog på systime, Hans Hen-
rik Hansen et.al., kap. 3-5 (links i Filer)

� Differentialkvotienten
og tretrinsreglen
� Elementære funktioners afledede funktioner
� Regne-
regler for differentialkvotienter (sum, differens og konstant gange fu-
nktion)
� Tangentligningen
� Optimering
� Funktionsundersøgelse (bereg-
ning af kstrema, monotoniforhold og værdimængde)
� Grafisk sammenhæng
mellem f(x) og f&#39;(x)
� Differentiation vha. wordmat

Supplerende stof:
Matematik B hhx, kap
Matematik B hhx, kap
Matematik B hhx, kap

Opgaver:
Emneopgave om differentialregning

Omfang 36 lektioner / 27 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS og matematikp-
rogrammer, til løsning af givne matematiske problemer. Endvidere kunne
benytte it til beregninger og undersøgelser af udtryk, der ligger i
direkte forlængelse af det i pkt. 2.2. nævnte
genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentatio-
ner af matematiske problemstillinger fra fagets indhold samt vurdere
i hvilke tilfælde, de forskellige repræsentationsformer er hensigtsmæs-
sige
gennemføre simple matematiske ræsonnementer og beviser
beherske fagets mindstekrav

Kernestof:
ligningsløsning; analytisk, grafisk og ved hjælp af it
grundlæggende differentialregning; polynomier, sammenhæng mellem diffe-
rentialkvotient monotoniforhold og ekstrema, differenskvotient, overg-
ang fra sekant til tangent

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning og opgaveregning (individuelt og i grupper)
Induktiv tilgang til nyt stof (herunder udarbejdelse af tabel over elementære
funktioners afledede funktioner i matrixgrupper)
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Forløb 4: Lineær programmering

Forløb 4 Lineær programmering

Indhold Anvendt litteratur:
MATEMATIK C hhx (2017), i-bog på systime, Hans Hen-
rik Hansen et.al., kap. 7 (links i Filer)
Lærebog i matematik hhx 2,
i-bog på systime, kap. 1 (se link i Filer)

Indhold:
- Funktioner i
to variable, kriteriefunktioner og niveaulinjer
- Knappe ressourcer,
kapacitetsområde
- Lineær programmering, herunder maksimering og minim-
ering
- Hjørneinspektion

Supplerende stof:
Matematik C HHx (2017), kapitel 7
Lærebog i matematik hhx 2, kapitel 1

Omfang 12 lektioner / 9 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS og matematikp-
rogrammer, til løsning af givne matematiske problemer. Endvidere kunne
benytte it til beregninger og undersøgelser af udtryk, der ligger i
direkte forlængelse af det i pkt. 2.2. nævnte
håndtere formler, herunder oversætte mellem matematisk symbolsprog og
dagligt talt eller skrevet sprog samt anvende symbolsprog til løsning
af problemer med matematisk indhold
læse matematiske tekster
gennemføre modelleringer, primært inden for samfundsvidenskabelige og
økonomiske fagområder, ved anvendelse af variabelsammenhænge, vækstbet-
ragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle modeller
og have forståelse af modellens begrænsninger og forudsætninger
behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Kernestof:
ligningsløsning; analytisk, grafisk og ved hjælp af it
optimering af lineære funktioner i to variable

Væsentligste
arbejdsformer

Tavleoplæg v. underviser
Opgaveregning (primært individuelt på pc)
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Forløb 5: Statistik II

Forløb 5 Statistik II

Indhold Anvendt litteratur:
MATEMATIK C hhx (2017), i-bog på systime, Hans Hen-
rik Hansen et.al., kap. 5 (links i Filer)

Indhold:
Repetition og repe-
titionsøvelser
Introduktion til statistisk databehandling i Wordmat
og Excel med håndtering af større datafiler
Udarbejdelse af tillæg
til emneopgaven om statistik (i grupper med screencast som produkt)

Supplerende stof:
Matematik C hhx - kap

Opgaver:
Tillæg til emneopgave om beskrivende statistik

Omfang 6 lektioner / 4.5 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS og matematikp-
rogrammer, til løsning af givne matematiske problemer. Endvidere kunne
benytte it til beregninger og undersøgelser af udtryk, der ligger i
direkte forlængelse af det i pkt. 2.2. nævnte
håndtere formler, herunder oversætte mellem matematisk symbolsprog og
dagligt talt eller skrevet sprog samt anvende symbolsprog til løsning
af problemer med matematisk indhold
gennemføre modelleringer, primært inden for samfundsvidenskabelige og
økonomiske fagområder, ved anvendelse af variabelsammenhænge, vækstbet-
ragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle modeller
og have forståelse af modellens begrænsninger og forudsætninger
formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprog

Kernestof:
statistik; beskrivende statistik, udtræk af data fra databaser, konstr-
uktion af tabeller og grafisk præsentation af data, repræsentative und-
ersøgelser, Chi-i-anden test

Væsentligste
arbejdsformer

Korte læreroplæg
Opgaveregning individuelt og i grupper
Skriveøvelse og repetitionsøvelser
Produktion af screencast om statistisk databehandling
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Forløb 6: Sandsynlighedsregning og binomialfordelingen og
konfidensintervaller

Forløb 6 Sandsynlighedsregning og binomialfordelingen og konfidensintervaller

Indhold Anvendt litteratur:
MATEMATIK B hhx (2017), i-bog på systime, Hans Hen-
rik Hansen et.al., kap. 6-7 (links i Filer)

Indhold:
- Grundlæggende
sandsynlighedsregning
- Udfaldsrum og Venn-diagrammer
- Additions- og
multiplikationslovene
- Betingede sandsynligheder
- Permutationer og
kombinationer
- Trædiagrammet
- Binomialfordelingen
- Normalfordeling-
en og normalfordelingsapproksimation

Supplerende stof:
Matematik B hhx, kap

Omfang 28 lektioner / 21 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS og matematikp-
rogrammer, til løsning af givne matematiske problemer. Endvidere kunne
benytte it til beregninger og undersøgelser af udtryk, der ligger i
direkte forlængelse af det i pkt. 2.2. nævnte
håndtere formler, herunder oversætte mellem matematisk symbolsprog og
dagligt talt eller skrevet sprog samt anvende symbolsprog til løsning
af problemer med matematisk indhold
gennemføre modelleringer, primært inden for samfundsvidenskabelige og
økonomiske fagområder, ved anvendelse af variabelsammenhænge, vækstbet-
ragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle modeller
og have forståelse af modellens begrænsninger og forudsætninger
beherske fagets mindstekrav

Kernestof:
grundlæggende sandsynlighedsregning, binomialfordelingen samt anvendel-
se af normalfordelingsapproksimation hertil, konfidensinterval for san-
dsynlighedsparameteren

Væsentligste
arbejdsformer

Læreroplæg
Opgaveregning (individuelt og i grupper, på pc og på tavler)
Appetitvækkere: Øvelse med terninger og sensorisk triangeltest (colasmagning)
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Forløb 7: Chi-i-anden-test

Forløb 7 Chi-i-anden-test

Indhold Anvendt litteratur:
MATEMATIK B hhx (2017), i-bog på systime, Hans Hen-
rik Hansen et.al., kap. 8 (links i Filer)

Indhold:
- Goodness-of-fif--
test (GOF)
- Uafhængighedstest

Supplerende stof:
Matematik B hhx (2017), kap

Omfang 8 lektioner / 6 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS og matematikp-
rogrammer, til løsning af givne matematiske problemer. Endvidere kunne
benytte it til beregninger og undersøgelser af udtryk, der ligger i
direkte forlængelse af det i pkt. 2.2. nævnte
genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentatio-
ner af matematiske problemstillinger fra fagets indhold samt vurdere
i hvilke tilfælde, de forskellige repræsentationsformer er hensigtsmæs-
sige
håndtere formler, herunder oversætte mellem matematisk symbolsprog og
dagligt talt eller skrevet sprog samt anvende symbolsprog til løsning
af problemer med matematisk indhold
gennemføre modelleringer, primært inden for samfundsvidenskabelige og
økonomiske fagområder, ved anvendelse af variabelsammenhænge, vækstbet-
ragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle modeller
og have forståelse af modellens begrænsninger og forudsætninger
behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Kernestof:
statistik; beskrivende statistik, udtræk af data fra databaser, konstr-
uktion af tabeller og grafisk præsentation af data, repræsentative und-
ersøgelser, Chi-i-anden test

Væsentligste
arbejdsformer

Læreroplæg
Opgaveregning (individuelt og i grupper, på pc og på tavler)
Opfølgning på terningeøvelsen fra forløbet om sandsynlighedsregning (GOF)
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Forløb 8: Bevistræning

Forløb 8 Bevistræning

Indhold Bevistræning inden for kernestoffet

Omfang 10 lektioner / 7.5 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
gennemføre simple matematiske ræsonnementer og beviser
læse matematiske tekster
formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprog

Kernestof:
funktionsbegrebet; repræsentationsformer, definitions- og værdimængd-
e, nulpunkter og fortegnsvariation, monotoniforhold og ekstrema
grundlæggende funktionskendskab; lineære funktioner, herunder stykkev-
ist lineære funktioner, eksponentielle funktioner, andengradspolynomi-
er samt polynomier af højere grad
grundlæggende differentialregning; polynomier, sammenhæng mellem diffe-
rentialkvotient monotoniforhold og ekstrema, differenskvotient, overg-
ang fra sekant til tangent
finansiel regning; rente- og annuitetsregning, amortisering og restgæl-
dsbestemmelse

Væsentligste
arbejdsformer

Gruppearbejde og produktion af skriftlige og mundtlige præsentationer samt
screencasts
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Forløb 9: Eksamensprojekt Mat B

Forløb 9 Eksamensprojekt Mat B

Indhold Der arbejdes med det centralt stillede projektoplæg. Der afsættes 10
timers undervisningstid med vejledning i perioden.
Projektet aflever-
es individuelt, og arbejdet med projektet indgår i grundlaget for den
afsluttende standpunktskarakter.
Elever med MatA som valgfag udarbejd-
er ligeledes et projekt.

Omfang 8 lektioner / 6 timer
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Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS og matematikp-
rogrammer, til løsning af givne matematiske problemer. Endvidere kunne
benytte it til beregninger og undersøgelser af udtryk, der ligger i
direkte forlængelse af det i pkt. 2.2. nævnte
genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentatio-
ner af matematiske problemstillinger fra fagets indhold samt vurdere
i hvilke tilfælde, de forskellige repræsentationsformer er hensigtsmæs-
sige
gennemføre simple matematiske ræsonnementer og beviser
håndtere formler, herunder oversætte mellem matematisk symbolsprog og
dagligt talt eller skrevet sprog samt anvende symbolsprog til løsning
af problemer med matematisk indhold
gennemføre modelleringer, primært inden for samfundsvidenskabelige og
økonomiske fagområder, ved anvendelse af variabelsammenhænge, vækstbet-
ragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle modeller
og have forståelse af modellens begrænsninger og forudsætninger
formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprog

behandle problemstillinger i samspil med andre fag
beherske fagets mindstekrav

Kernestof:
grundlæggende regnefærdigheder; procentregning og indekstal, overslags-
regning, regningsarternes hierarki, reduktion, regler for regning med
potenser og rødder, logaritmer
funktionsbegrebet; repræsentationsformer, definitions- og værdimængd-
e, nulpunkter og fortegnsvariation, monotoniforhold og ekstrema
grundlæggende funktionskendskab; lineære funktioner, herunder stykkev-
ist lineære funktioner, eksponentielle funktioner, andengradspolynomi-
er samt polynomier af højere grad
ligningsløsning; analytisk, grafisk og ved hjælp af it
grundlæggende differentialregning; polynomier, sammenhæng mellem diffe-
rentialkvotient monotoniforhold og ekstrema, differenskvotient, overg-
ang fra sekant til tangent
optimering af lineære funktioner i to variable
finansiel regning; rente- og annuitetsregning, amortisering og restgæl-
dsbestemmelse
xy-plot af datamateriale samt karakteristiske egenskaber ved lineære
og eksponentielle sammenhænge samt anvendelse af regression, korrelati-
onskoefficient, determinationskoefficient
statistik; beskrivende statistik, udtræk af data fra databaser, konstr-
uktion af tabeller og grafisk præsentation af data, repræsentative und-
ersøgelser, Chi-i-anden test
grundlæggende sandsynlighedsregning, binomialfordelingen samt anvendel-
se af normalfordelingsapproksimation hertil, konfidensinterval for san-
dsynlighedsparameteren

Væsentligste
arbejdsformer

Individuelt projektarbejde under vejledning
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Forløb 10: Repetition og eksamenstræning

Forløb 10 Repetition og eksamenstræning

Indhold Læreroplæg afhængigt af interessen og efterspørgslen
Blandet opgavereg-
ning
Evt. læsning af matematiske tekster

Opgaver:
MatAfl 2
Matematikaflevering 1

Omfang 12 lektioner / 9 timer
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Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS og matematikp-
rogrammer, til løsning af givne matematiske problemer. Endvidere kunne
benytte it til beregninger og undersøgelser af udtryk, der ligger i
direkte forlængelse af det i pkt. 2.2. nævnte
genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentatio-
ner af matematiske problemstillinger fra fagets indhold samt vurdere
i hvilke tilfælde, de forskellige repræsentationsformer er hensigtsmæs-
sige
gennemføre simple matematiske ræsonnementer og beviser
håndtere formler, herunder oversætte mellem matematisk symbolsprog og
dagligt talt eller skrevet sprog samt anvende symbolsprog til løsning
af problemer med matematisk indhold
læse matematiske tekster
gennemføre modelleringer, primært inden for samfundsvidenskabelige og
økonomiske fagområder, ved anvendelse af variabelsammenhænge, vækstbet-
ragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle modeller
og have forståelse af modellens begrænsninger og forudsætninger
formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprog

behandle problemstillinger i samspil med andre fag
beherske fagets mindstekrav

Kernestof:
grundlæggende regnefærdigheder; procentregning og indekstal, overslags-
regning, regningsarternes hierarki, reduktion, regler for regning med
potenser og rødder, logaritmer
funktionsbegrebet; repræsentationsformer, definitions- og værdimængd-
e, nulpunkter og fortegnsvariation, monotoniforhold og ekstrema
grundlæggende funktionskendskab; lineære funktioner, herunder stykkev-
ist lineære funktioner, eksponentielle funktioner, andengradspolynomi-
er samt polynomier af højere grad
ligningsløsning; analytisk, grafisk og ved hjælp af it
grundlæggende differentialregning; polynomier, sammenhæng mellem diffe-
rentialkvotient monotoniforhold og ekstrema, differenskvotient, overg-
ang fra sekant til tangent
optimering af lineære funktioner i to variable
finansiel regning; rente- og annuitetsregning, amortisering og restgæl-
dsbestemmelse
xy-plot af datamateriale samt karakteristiske egenskaber ved lineære
og eksponentielle sammenhænge samt anvendelse af regression, korrelati-
onskoefficient, determinationskoefficient
statistik; beskrivende statistik, udtræk af data fra databaser, konstr-
uktion af tabeller og grafisk præsentation af data, repræsentative und-
ersøgelser, Chi-i-anden test
grundlæggende sandsynlighedsregning, binomialfordelingen samt anvendel-
se af normalfordelingsapproksimation hertil, konfidensinterval for san-
dsynlighedsparameteren

Væsentligste
arbejdsformer

Opgaveregning
Mundtlige elevoplæg


