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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Tema 0 Grundlæggende matematik 

Tema 1 Lineære funktioner 

Tema 2 Eksponentielle funktioner 

Tema 3 Potensfunktioner 

Tema 4 Analyse af funktioner 

Tema 5 Trigonometri 

Tema 6 Statistik og sandsynlighedsregning 

Tema 7 Opsparing og lån 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

Tema 0 

 

Grundlæggende matematik 

Indhold bogstavregning, regnearternes hierarki, parenteser, brøker, potenser og 

rødder, procentregning, indekstal 

Anvendt litteratur: Systimes Plus C hf (2017) i-bog, afsnit 8 



Omfang 

 

ca. 28 lektioner à 45 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

at opnå grundlæggende færdigheder i tal- og bogstavregning, at få styr på 

regneværktøjer (lommeregner eller software) 

Progression: at anvende det lærte i de følgende emner 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, opgaveregning, skriftlige hjemmeopgaver 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

Tema 1 

 

Lineære funktioner 

Indhold regneforskrift og graf, betydning af konstanterne a og b, udregning af a og b ud 

fra to punkter på grafen, lineær regression med residualplot 

 

Anvendt litteratur: Systimes Plus C hf (2017) i-bog, afsnit 1 

Omfang 

 

ca. 31 lektioner à 45 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

de 4 repræsentationsformer af variabelsammenhæng, at kende de lineære 

funktioners karakteristiske egenskaber, at kunne håndtere simple modeller til 

beskrivelse af sammenhænge mellem variable, at bruge GeoGebra til 

graftegning, anvendelse af CAS til lineær regression 

progression: at anvende færdigheder fra de foregående emner 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, opgaveregning, skriftlige hjemmeopgaver 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

Tema 2 

 

Eksponentielle funktioner 

Indhold regneforskrift og graf, betydning af konstanterne a og b, udregning af a og b ud 

fra to punkter på grafen, fordoblingskonstant og halveringskonstant, 

eksponentielle modeller, eksponentiel regression 

 

Anvendt litteratur: Systimes Plus C hf (2017) i-bog, afsnit 2 (men ikke 2.4) 



Omfang 

 

ca. 18 lektioner à 45 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

at kende de eksponentielle funktioners karakteristiske egenskaber, at kunne 

håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge mellem variable, at 

bruge GeoGebra til graftegning, anvendelse af CAS til eksponentiel regression 

progression: at anvende færdigheder fra de foregående emner 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, opgaveregning, skriftlige hjemmeopgaver 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

Tema 3 

 

Potensfunktioner 

Indhold regneforskrift og graf, udregning af a og b ud fra to punkter på grafen, 

potensvækst, proportionalitet og omvendt proportionalitet, potensregression 

 

Anvendt litteratur: Systimes Plus C hf (2017) i-bog, afsnit 3 

Omfang 

 

ca. 18 lektioner à 45 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

at kende potensfunktionernes karakteristiske egenskaber, at kunne håndtere 

simple modeller til beskrivelse af sammenhænge mellem variable, at bruge 

GeoGebra til graftegning, anvendelse af CAS til potensregression 

progression: at anvende færdigheder fra de foregående emner 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, opgaveregning, skriftlige hjemmeopgaver 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

Tema 4 

 

Analyse af funktioner 

Indhold undersøgelse af grafer, bestemmelse af minimum/maksimum i GeoGebra, 

tangent i et punkt på grafen, monotoniforhold, andengradspolynomiets graf, 

logaritmefunktioners graf 

 

Anvendt litteratur: Systimes Plus C hf (2017) i-bog, afsnit 4 

Omfang 

 

ca. 18 lektioner à 45 minutter 



Særlige 

fokuspunkter 

at analysere funktioner ved at undersøge grafen, at anvende GeoGebra 

progression: at anvende færdigheder fra de foregående emner 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, opgaveregning, skriftlige hjemmeopgaver 

 

 

 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

Tema 5 

 

Trigonometri 

Indhold trekanternes vinkelsum og areal, ensvinklede trekanter, Pythagoras sætning, 

sinus, cosinus og tangens, sinus- og cosinusrelationerne, trekantskonstruktion i 

GeoGebra 

 

Anvendt litteratur: Systimes Plus C hf (2017) i-bog, afsnit 5 

Omfang 

 

ca. 28 lektioner à 45 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

trekantsberegninger uden hjælpemidler i ensvinklede og retvinklede trekanter, 

at bevise Pythagoras sætning 

at anvende værktøjsprogrammer til trekantsberegninger samt konstruktion af 

trekanter 

progression: at anvende færdigheder fra de foregående emner 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, opgaveregning, skriftlige hjemmeopgaver 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

Tema 6 

 

Statistik og sandsynlighedsregning 

Indhold grupperede observationer: frekvens, histogram, middeltal, kumulerede 

frekvenser, sumkurve, aflæsninger på sumkurven, kvartilsæt; 

ugrupperede observationer: bestemmelse af kvartilsæt med tællemetoden, 

boksplot, middeltal 

Sandsynlighedsregning: udfald og udfaldsrum, sandsynlighed og 

sandsynlighedsfelt, multiplikationsprincip, additionsprincip, permutationer og 

kombinationer 

 

Anvendt litteratur: Systimes Plus C hf (2017) i-bog, afsnit 6 og 7 



Omfang 

 

ca. 28 lektioner à 45 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

at kunne give en statistisk behandling af et talmateriale ved bestemmelse af 

simple statistiske deskriptorer og grafisk præsentation samt at kunne 

sammenligne forskellige observationssæt, brug af WordMat-Statistik eller 

Systime-Værktøj 

at håndtere et symmetrisk sandsynlighedsfelt 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, opgaveregning, skriftlige hjemmeopgaver 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

Tema 7 

 

Opsparing og lån 

Indhold kapitalfremskrivning og renteformel 

annuitetsopsparing og annuitetslån 

 

Anvendt litteratur: Systimes Plus C hf (2017) i-bog, afsnit 2.4 

Omfang 

 

ca. 11 lektioner à 45 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

at anvende renteformlen til løsning af forskellige opgavestillinger, at kende 

forskellen mellem kapitalfremskrivning og annuitetsopsparing, at opstille 

tabeller til annuitetsopsparing og -lån 

progression: at anvende færdigheder fra de foregående emner 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, opgaveregning, skriftlige hjemmeopgaver 

 

 

Materiale og værktøjer fra internet, anvendt i undervisningen: 

geogebra.org online-værktøj inkl. vejledninger (bl.a. på YouTube) 

cossincalc.com værktøj 

calcme.com/a CAS-værktøj 

holdets canvas-rum 

holdets klassenotesbog: alt på nær sammenarbejdsområdet, som ikke må benyttes til eksamen 

fividen.dk alle videoer 

webmatematik.dk Matematik C og Matematik B 

systime.dk i-bøger samt CAS og værktøjer 

matematik-videoer på YouTube 

regneregler.dk 

 

 

 


