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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin December-januar 20/21 

Institution VUC Storstrøm, fjernundervisning 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Matematik B 

Lærer(e) Leif Kjær Jørgensen 

Hold 9mab2f30, 9mab2f31 

Holdet er et fjernundervisningshold. Kursisterne har således arbejdet selvstændigt ved at være tilknyttet 

VUC Storstrøms elektroniske platform ’Canvas’. Kursisterne har kunnet få respons på skriftlige mo-

dulopgaver, og de har kunnet få vejledning. 
 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 
Bogstavregning og andengradsligninger 

Titel 2 
Trigonometri og analytisk geometri 

Titel 3 Funktioner 

Titel 4 Eksponential- og logaritmefunktioner 

Titel 5 Differentialregning 

Titel 6 Vækst, regression og monotoniforhold 

Titel 7 Sandsynlighedsregning 

Titel 8 Årets emne og repetition 

 Grundbog: iBog ’Mat B hf’,  https://mathfb.systime.dk/ af Jens Carstensen, Jesper Frandsen, 

Esben Lorenzen (Systime, 2018) 

Desuden er anvendt iBog ’Mat C hf’, https://mathfc.systime.dk/  af Jens Carstensen, Jesper 

Frandsen, Esben Lorenzen (Systime), og 

iBog ’Plus B hf’, https://plushfb.systime.dk/  af  Peder Dalby, Bjarke Møller Madsen, Lars 

Peter Overgaard og Jens Studsgaard. 

 

https://mathfb.systime.dk/
https://mathfc.systime.dk/
https://plushfb.systime.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Titel 1 

 

Bogstavregning og andengradsligninger 

Indhold Kernestof: 

’Mat B hf’: Kapitel 1: Bogstavregning 

’Plus B hf’:  Nulreglen (i afsnit 1.4) 

 

Supplerende stof: 

note om  ’Løsning af førstegradsligninger’ 

vejledninger til værktøjsprogrammer WordMat, Geogebra og TI-Nspire 

 

Særlige fokus-

punkter 

Mål:  
- regning med bogstaver og tal (parenteser, kvadratsætninger, brøker, potenser  
og rødder)  
- løsning af førstegradsligninger og andengradsligninger  
- nulreglen, algebraisk og grafisk ligningsløsning  
- arbejde med beviser (mht. andengradsligning)  

- introduktion til værktøjsprogram  

 

 

Titel 2 

 

Trigonometri og analytisk geometri 

Indhold Kernestof: 

’Mat B hf’, Kapitel 5:Analytisk plangeometri 

’Mat C hf’, Kapitel 6: Trigonometri 

 

Supplerende stof: noter om 

’Grundbegreber om trekanter’, ’Ensvinklede trekanter’, ’Skriftlig besvarelse af 

trigonometriopgave’, ’Trigonometri’ (med beviserne),  

Tegning i word. 

Særlige fokus-

punkter 

Mål:  
- arealformlen vha. sinus, sinus- og cosinusrelationerne: anvendelser og beviser  
- analytisk beskrivelse af linjer og cirkler  
- opstilling og løsning af plangeometriske problemer, herunder vinkel, skæring og 
afstand  

- anvendelse af værktøjsprogrammer: WordMat, Geogebra eller TI-Nspire  
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Titel 3 

 

Funktioner 

Indhold Kernestof: 

’Mat B hf’, Kapitel 2: Funktioner 1 (afsnit 2.1,2.2,2.3), Kapitel 3: Funktioner 2  

’Mat C hf’, Afsnit 4.1, 4.3, 4.8     

 

Supplerende stof:  

’Plus B hf’, Afsnit 3.2 

Særlige fokus-

punkter 

Mål:  
- kendskab til funktionsbegrebet  
- kendskab til proportionalitet (ligefrem og omvendt)  
- lineær funktion, potensfunktion  
- andengradspolynomiet (toppunkt, rødder, fortegn, faktoropløsning)  
- polynomiumsregression  
- kendskab til regning med funktioner, sammensætning af funktioner, parallel  
forskydning  
- værktøjsprogram (WordMat, Geogebra el. TI-Nspire: graftegning, løsning  

af ligninger, regression)  

 

 

Titel 4 

 

Eksponential- og logaritmefunktioner 

Indhold Kernestof: 

’Mat B hf’, Kapitel 2: Funktioner 1 (afsnit 2.4, 2.5, 2.6), Kapitel 4: Funktioner 3 

(Trigonometriske funktioner) 

 

Supplerende stof: noter om ’Forskellige vækstmodeller’ 

 

Særlige fokus-

punkter 

Mål:  
- kendskab til eksponentialfunktion og naturlig eksponentialfunktion,  
logaritmefunktion og naturlig logaritmefunktion  
- forståelse og anvendelse af logaritme og logaritmeregneregler  
- kendskab til fordobling (halvering)  
- arbejde med beviser  
- kendskab til radian, amplitude, svingningstid, og modellering af periodiske  
fænomener med sinusfunktionen  
- at kunne håndtere simple trigonometriske funktioner grafisk  

- at kunne løse trigonometrisk ligning med CAS (værktøjsprogram)  
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Titel 5 

 

Differentialregning 

Indhold Kernestof: 

’Mat B hf’, Kapitel 6: Differentialregning 1, Kapitel 7: Differentialregning 2 

 

Supplerende stof:  

noter om ’Betydning af konstanterne a, b, c og d for en parabel’. 

video om anvendelse af grafregner. 

 

Særlige fokus-

punkter 

Mål:  
- forståelse af begreber funktionstilvækst, differentialkvotient, tangent, sekant  
- kendskab til tretrinsreglen  
- differentiering af simple funktioner og sammensat funktion  
- kendskab til regneregler for differentiering  
- anvendelse af differentialkvotient i modeller (væksthastighed)  
- anvendelse af værktøjsprogram (WordMat, Geogebra el. TI-Nspire) til differen- 
tiering  

- arbejde med beviser  

 

 

Titel 6 

 

Vækst, regression og monotoniforhold 

Indhold Kernestof: 

’Mat B hf’, Kapitel 8: Monotoniforhold, Kapitel 9: Vækstmodeller, Kapitel 14: 

Statistik 

 

Supplerende stof:  

noter om ’Monotoniforhold: Eksempler på besvarelse af opgave’ 

video om anvendelse af værktøjsprogram til regression 

Særlige fokus-

punkter 

Mål:  
- undersøgelse for monotoniforhold  
- anvendelse af differentialregning i optimeringsopgaver  
- kendskab til vækstmodeller  
- udførelse af regression vha. værktøjsprogram  

- analyse af residualerne og residualspredning  

 
Arbejde med projekt ”Vækstmodeller’ (afleveringsopgave).  
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Titel 7 

 

Sandsynlighedsregning 

Indhold Kernestof: 

’Mat B hf’, Kapitel 10: Stokastisk variabel, Kapitel 11: Binomialsandsynligheder, 

Kapitel 12: Binomialtest 

 

Supplerende stof:  

’Mat C hf’, Kapitel 7: Statistik 

Note om ’Grupperede observationer’ 

Note om ’Binomialfordeling – Konfidensintervaller’ 

Særlige fokus-

punkter 

Mål:  
- kendskab til grundlæggende sandsynlighedsregning, sandsynlighedsfelt  
- kendskab til binomialfordeling,  
- kendskab til konfidensinterval og hypotesetest i binomialfordeling  
- anvendelse af værktøjsprogram til udførelse af binomialtest.  
 
Som repetition fra C-niveau:  
- kendskab til ugrupperede og grupperede observationer, tilhørende statistiske be-
greber og grafiske præsentationer  

 

 

Titel 8 

 

Årets emne og repetition 

Indhold Kernestof: 

Forberedelsesmateriale om ’Logistisk vækst’  fra september 2020 

 

Supplerende stof:  

Video om regning med logistisk vækst i Geogebra og wordmat 

 

Særlige fokus-

punkter 

Mål:  
- kendskab til logistisk vækst og konstanterne M, k, c 
- kendskab til grænseværdi og vandret asymptote 
- kendskab til væksthastighed, og hvornår den er størst 
- anvendelse af værktøjsprogram (Geogebra) til at løse opgaver  
- arbejde med eksamenssæt som repetition til skriftlig eksamen  

- arbejde med modulopgave som forberedelse til gruppedelprøve  

 


