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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
Retur til forside 
 
Titel 3 

 

Eksponentielle funktioner 
 

Indhold Søren Antonius m. fl.: Matematik C, 4. udgave, Systime 2012: s. 168 - 191 og s. 
196 - 208.  
Egne noter: Eksponentielle funktioner 
 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

- Eksponentiel vækst (relativ vækst) 
- Bestemmelse af forskrift 
- Enkeltlogaritmisk koordinatsystem 
- Logaritmefunktioner 
- Løsning af eksponentielle ligninger 
- To ligninger med to eksponentielle funktioner 
- Fordoblings- og halveringskonstant 
- Regressionsanalyse 
 
Eleverne skal have forståelse for begrebet eksponentiel vækst herunder forskellen 
til lineær vækst og have forståelse for koefficienternes betydning for grafens ud-
seende. 
 
Eleverne skal kunne bestemme forskriften for en eksponentiel funktion ud fra en 
sproglig beskrivelse samt ved beregning ud fra to punkter. 
 
De skal kunne anvende enkeltlogaritmisk papir og kende til dets opbygning og 
indflydelse på grafer for eksponentielle funktioner. Dertil skal eleverne også kun-
ne anvende Graph til at illustrere eksponentielle funktioner som rette linjer. 
 
De skal både kunne løse ligninger af én og to eksponentielle funktioner vha. loga-
ritmefunktioner - både ved beregning og grafiske metode. 
 
Eleverne skal kunne bestemme fordoblings- og halveringstider og udlede form-
lerne herfor. 
De skal kunne anvende Graph til at undersøge xy-plot for evt. eksponentiel 
sammenhæng. De skal kunne afkode den konkrete betydning af forskriften og 
anvende modellen til videre beregninger. 
 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Udgangspunktet er klasseundervisning med gennemgang af eksempler og bereg-
ninger.  Herefter selvstændigt elevarbejde med forskellige typer af øvelser samt 
praktiske problemstillinger. 
 
It-programmet Graph anvendes. 
 
Emneopgave 



 
 
 

Side 3 af 7 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 4 

 

Andengradsfunktioner og optimering 

Indhold Søren Antonius m.fl.:  Matematik C, 4. udgave, Systime 2012: s. 122 - 160.                     

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

- Forskrift, grafisk udseende og koefficienternes betydning 
- Diskriminant 
- Nulpunkter/rødder og faktorisering 
- Toppunkt 
- Andengradsligninger v. diskriminant og nul-regel 
- Optimering 
- Opstille model vha. regression 
 
Eleverne skal kunne genkende forskriften og grafen for andengradsfunktionen og 
samtidig kunne foretage beregninger af diskriminanten, nulpunkter og toppunkt 
samt kunne redegøre for diskriminantens betydning ift. nulpunkter. 
Eleverne skal også kunne omskrive til en faktorisering og tilbage igen. 
 
Eleverne skal kunne tegne grafer for andengradsfunktion, både i hånden og vha. 
pc, og have kendskab til betydningen af de forskellige koefficienter. 
 
Eleverne skal kunne løse forskellige andengradsligninger både vha. diskriminanten 
og nul-reglen.  
 
De skal have forståelse af modelbegrebet og kunne opstille modeller ud fra prakti-
ske problemstillinger fx optimering og andre relationer til virksomhedsøkonomi. 
De skal foretage relevante beregninger og konkludere på fremkomne resultater 
både rent matematisk og i hverdagssprog. 
 
Eleverne skal kunne foretage funktionsanalyse og simpel kvadratisk regression. 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Udgangspunktet er klasseundervisning med gennemgang af eksempler og bereg-
ninger.  
 
Der lægges op til et mindre gruppearbejde, hvor eleverne arbejder med forskellige 
typer af problemstillinger, hvor bl.a. regressionsanalyse, omsætning- og overskuds-
funktioner kommer i spil. 
 
Emneopgave. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

Retur til forside 
 
Titel 5 

 

Beskrivende statistik 

Anvendt litteratur og  

undervisningsmateriale 

Søren Antonius m. fl.: Matematik C, 4. udgave, Systime 2012: s. 29 – 50. 
Rasmus Axelsen: Matema10k - Matematik C for HHX 
Noter omkring Chi-i-anden-test 
 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Indhold/læringsaktiviteter - Diskrete og grupperede variable 
- Statistisk variabel 
- Hyppighed, frekvens, summeret frekvens 
- Pindediagram, trappediagram 
- Histogram, sumkurve 
- Kvartilsæt 
- Fraktil-bestemmelse 
- Statistiske deskriptorer: gennemsnit, median, typetal/typeinterval 
- Variationsmål (variationsbredde, kvartilafstand, varians og standardaf-
vigelse) 
- Hypotesetest (Chi-i-anden-test) 
 
Eleverne skal opnå forståelse for forskellen på diskrete og kontinuerte 
(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 deskriptorer som: pindediagram, søjlediagram, trappedi-
agram, sumkurve, middeltal, median, typetal og kvartilsæt. Derudover 
skal eleverne arbejde med at beskrive et statistisk materiale i forhold til 
variationsmål; herunder variationsbredde, kvartilafstand, variansen samt 
standardafvigelsen. 
 
Elevene vil blive introduceret til simpel hypotesetestning i form af Chi-
i-anden test på forskellige undersøgelser. Der opstilles hypoteser, nul-
hypoteser og beregnes p-værdier. 
 
Eleverne skal kunne bearbejde og beskrive statistiske udviklinger, både i 
form af tabeller og grafer. 
Eleverne skal kunne udlede konklusioner på baggrund af eget talmateri-
ale og materiale fra andre kilder. 
 

Arbejdsformer Introduktion af grundbegreber og metoder ved klasseundervisning med 
udgangspunkt i eksempler fra hverdagen.  En væsentlig del af tiden bru-
ges til at eleverne løser konkrete opgaver inden for området, hvor de 
øger sig på konkrete konklusioner i fht. standardafvigelsens betydning 
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for gennemsnittet. 
 
Eleverne skal endvidere teste konkrete hypoteser, som de selv opstiller, 
inden de indsamler de relevante data på skolen i form af spørgeskema-
undersøgelser. 
 
Excel inddrages til de fleste beregninger og grafiske illustrationer. 
 
Emneopgave. 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Retur til forside 
 
Titel 6 

 

SO1 - Digitalisering (Mat./Samf./Informatik) 

Anvendt litteratur og  

undervisningsmateriale 

Al teori til dato 
 

Omfang 

 

Ca. 10 lektioner 

Indhold/læringsaktiviteter Eleverne skal arbejde med en samfundsfaglig problemstilling. 
Eleverne skal behandle en række data, de finder eller selv generer, gen-
nem brug af it og matematik. 
Der kan fx være elever som analyserer virksomheders udvikling i fht. 
regressionsanalyser vha. Graph, mens andre udvikler diagrammer, spør-
geskemaer og foretager chi-i-anden tests mv..  
 
Eleverne præsenterer deres stofområde gennem en projektopgave inkl. 
fremlæggelse for lærerne og de øvrige elever. 
   

Arbejdsformer Eleverne arbejder i grupper, og lærerne fungerer som vejledere, der 
giver feedback under hele forløbet samt til den endelige afleveringsop-
gave. 
Der er særligt fokus på samarbejdet og graden af selvstændighed samt 
overblik over databehandlingen gennem hele forløbet. 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

Retur til forside 
 
Titel 7 

 

Rentes- og annuitetsregning 

Anvendt litteratur og  

Undervisningsmateriale 

Søren Antonius m.fl.:  Matematik C, 4. udgave, Systime 2012: s. 218 – 
247. 
Egne noter + opgaver om investeringssituationer 
 

Omfang 

 

Ca. 15 lektioner 

Indhold/læringsaktiviteter - Kapital frem- og tilbageskrivning 
- Rentefodsbestemmelse, terminsbestemmelse 
- Årlig effektiv rente 
- ÅOP 
- Annuitetsregning; opsparings- og gældsannuitet 
- Annuitetslån 
- Amortisationsplan 
- Annuitetsydelse 
- Restgældsformel 
 
Eleverne skal kunne anvende formler til fremskrivning og tilbageskriv-
ning af enkeltbeløb, og kunne bestemme rentefoden, terminstallet og 
den årlige effektive rente. 
 
Eleverne skal kende til kapitalfremskrivningens sammenhæng med eks-
potentiel udvikling. 
 
De skal arbejde med begrebet annuitet i forhold til opsparing og gælds-
afvikling. Eleverne skal kunne beregne fremtidsværdi, nutidsværdi og 
ydelse samt kunne beregne restgæld efter et antal betalte terminer. 
Eleverne skal også kunne løse opgaver bestående af to del-annuiteter. 
 
De skal kunne illustrere simple renteopgaver vha. en tidsakse, og kunne 
opstille amortisationsplan for et annuitetslån vha. Excel. 
 
Eleverne vil også blive præsenteret for udledningerne af K0, r og n. 
 

Arbejdsformer Udgangspunktet er klasseundervisning med gennemgang af eksempler 
og beregninger.  Herefter selvstændigt elevarbejde med forskellige typer 
af finansielle problemstillinger. 
 
Emneopgave. 
 

Retur til forside 
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