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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Vektorer i planen  

Titel 2 Trigonometri Vektorer i rummet   

Titel 3 Differentialregning 

Titel 4 Integralregning 

Titel 5 Differentialligninger  

Titel 6 Statistik 

Titel 7 Vektorer i rummet   

Titel 8 Eksamens træning 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb: Funktioner 

 
Titel 1 Vektorer i planen 
Indhold Thomas Jensen; Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen:  

Matema10k Matematik for stx A-niveau  
s.13-50, 52-74 
 
Definition af vektorer, Afstandsformlen, Regneregler, Polære Koordinater, 
Skalarproduktet, Vinkel mellem to vektorer, Projektion af vektor på vektor, 
Tværvektor, Determinant, Areal af parallelogram, Løsning af to ligninger 
med to ubekendte. Parameterfremstilling og ligning for den rette linje. 
Afstand fra punkt til linje. Skæring mellem to linjer. Cirklens ligning og 
parameterfremstilling    

Omfang ca 30 lektioner 
Særlige fokuspunkter Opnå indsigt i fagets begreber,  

Håndtering af formler og symboler, 
Kunne anvende symbolholdigt sprog til at løse simple problemer med 
matematisk indhold  
Kunne opstille formler på grundlag af en sproglig fremstilling af nogle enkle 
sammenhænge, der forbinder de forskellige størrelser  
Anvende IT til problemløsning,  
Gennemføre simple matematiske ræsonnementer og beviser 
Fortrolighed med matematisk tankegang, notation, definitioner og begreber 
Formidle den opnåede matematiske viden                                                     
Kunne anvende vektorer til beskrivelse og løsning af problemer som 
udspiller sig i planen 
Skriftlig opgaveregning.

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasse undervisning, Gruppearbejde, Kursist fremlæggelse. Aflevering af 
skriftligt arbejde  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb: Trigonometri 

 
Titel  2 Trigonometri 
Indhold Teori og Redskab; Geometri og specielle funktioner s. 157-163 

Harmoniske svingninger 
 
Specielle funktioner: Tommy Borch s 35-38 
additionsformler for sin og cos 
 
Gads matematik: Differentialregning Niels Holm Larsen m. fl. s.39-42 
Differentiation af  henholdsvis )sin()( xxf  , )cos()( xxf  og 

)tan()( xxf   
 
Thomas Jensen; Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen:  
Matema10k Matematik for gymnasiet B-niveau s. 222-227  
Bevis for sinus-relationen og Areal beregninger, Bevis for cosinus-relationen, 

Omfang ca. 9 lektioner 
Særlige fokuspunkter Opnå indsigt i fagets begreber,  

Håndtering af formler og symboler, 
Kunne anvende symbolholdigt sprog til at løse simple problemer med 
matematisk indhold  
Kunne opstille formler på grundlag af en sproglig fremstilling af nogle enkle 
sammenhænge, der forbinder de forskellige størrelser  
Anvende IT til problemløsning,  
Gennemføre simple matematiske ræsonnementer og beviser 
Fortrolighed med matematisk tankegang, notation, definitioner og begreber 
Formidle den opnåede matematiske viden                                                     
Håndtere geometriske problemstillinger på grundlag af trekantsberegninger 
Kendskab til harmoniske svingninger   
Skriftlig opgaveregning.

Væsentligste 
arbejdsformer 

Aflevering af skriftligt arbejde/Mail korrespondance   
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb: Differentialregning 

 
Titel  3 Differentialregning 
Indhold Thomas Jensen; Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen:  

Matema10k Matematik for gymnasiet B-niveau  
88-90, 117 -125, 57-60    
Differentialregning , Differentiation af eksponentiel funktion, Naturlig 
eksponentiel funktion, Omvendt funktion, Definition af naturlig logaritme 
funktion, Eksponentiel vækst. Differentiation af ln(x) 
 
Thomas Jensen; Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen:  
Matema10k Matematik for stx A-niveau  
s.177-179, 183-185 
Regneregler for differentiable funktioner (produktregel - og division)  
 
Gyldendals Gymnasiematematik, Grundbog A, Flemming Clausen m.f. s. 
208 
Differentiation af sammensat funktion: 
Wordmat: Differentiation 

Omfang ca. 12 lektioner  
Særlige fokuspunkter Anvende differentialkvotient og stamfunktion for simple funktioner og 

fortolke forskellige repræsentationer af dem 
Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemer, herunder 
håndtering af mere komplekse formler og bestemmelse af differentialkvotient 
og stamfunktion for mere komplicerede funktionsudtryk  
Gennemføre simple matematiske ræsonnementer og beviser 
Fortrolighed med matematisk tankegang, notation, definitioner og begreber 
Formidle den opnåede matematiske viden 
Skriftlig opgaveregning.

Væsentligste 
arbejdsformer 

Aflevering af skriftligt arbejde/Mail korrespondance   
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb: Integralregning 

 
Titel  4 Integralregning 
Indhold Thomas Jensen; Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen:  

Matema10k Matematik for stx A-niveau  
s.187-197, 201-203 
 
Regneregler for bestemte integraler, Areal af område begrænset af to grafer,   
Sammenhængen mellem )(xf og )(xF  [Thomas Jensen m.fl.: Matema10k 
Matematik for gymnasiet B-niveau s.133] 
Sætningen om arealfunktionen )(xA  [Systime Mat B til A, Carstensen mf. s. 118] 
Sætningen om areal under grafen for en funktion [Systime Mat B, Carstensen mf. 
s.229]  
Eksempler på brug af indskudsreglen. [Systime Mat B til A, Carstensen mf. s. 
319] og [Systime Mat B, Carstensen mf. s. 239]  
Integration ved substitution                                                                      
Partiel Integration [Tommy Borch m.fl. Integralregning og differentialligninger  s.45-
47] 
Rumfanget af omdrejningslegemer 
Wordmat: integration

Omfang ca. 12 lektioner  
Særlige fokuspunkter Opnå indsigt i fagets begreber,  

Håndtering af formler og symboler, 
Kunne anvende symbolholdigt sprog til at løse simple problemer med 
matematisk indhold  
Kunne opstille formler på grundlag af en sproglig fremstilling af nogle enkle 
sammenhænge, der forbinder de forskellige størrelser  
Anvende IT til problemløsning,  
Gennemføre simple matematiske ræsonnementer og beviser 
Fortrolighed med matematisk tankegang, notation, definitioner og begreber 
Formidle den opnåede matematiske viden                                                      
Skriftlig opgaveregning.

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasse undervisning, Gruppearbejde, Kursist fremlæggelse. Aflevering af 
skriftligt arbejde  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb: Differentialligninger  
 
Titel  5 Differentialligning 
Indhold Thomas Jensen; Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen:  

Matema10k Matematik for stx A-niveau  
s.261-262 
Separation af variable  
 
Systime Mat B til A, Carstensen mf. s.137-151 
Differentialligninger af typen: kyy '  
Differentialligninger af typen: bayy '  
Differentialligninger af typen: )(' xhayy   
Differentialligninger af typen: )()(' xhyxgy   
Logistisk vækst: ).(' ymkyy   
 
Mindste kvadrater mretode [Differentialregning: Teori og redskab, Steffen Jensen og 
Karin Sørensen s. 317-318] 
 
Thomas Jensen; Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen:  
Matema10k Matematik for gymnasiet B-niveau s. 155-163 
Befolkningsvækst: Lineær model, eksponentiel model, eksplosiv model, 
logistisk model. 
 
Wordmat: løsning af differentialligninger 

Omfang ca. 12 lektioner   
Særlige fokuspunkter Opnå indsigt i fagets begreber,  

Håndtering af formler og symboler, 
Kunne anvende symbolholdigt sprog til at løse simple problemer med 
matematisk indhold  
Kunne opstille formler på grundlag af en sproglig fremstilling af nogle enkle 
sammenhænge, der forbinder de forskellige størrelser  
Anvende IT til problemløsning,  
Gennemføre simple matematiske ræsonnementer og beviser 
Fortrolighed med matematisk tankegang, notation, definitioner og begreber 
Formidle den opnåede matematiske viden                                                      
Anvende simple funktionsudtryk i modelleringen af givne data, samt 
diskutere rækkevidden af sådanne modeller 
Principielle egenskaber ved matematiske modeller 
Skriftlig opgaveregning.

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasse undervisning, Gruppearbejde, Kursist fremlæggelse. Aflevering af 
skriftligt arbejde  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb: Statistik  
 
Titel  6 Statistik 
Indhold Om stikprøver - [Bjørn Grøn 2006] 3s 

 
At Træffe Sine Valg - [Susanne Christensen]: s.3-10,14-19,24-27 

2 - Test (Hypotese-Test): Uafhængighedstest, Goodness Of Fit                      
Population, Stikprøve, Nul Hypotese, Forventede Værdier, Test Størrelse, 
Signifikansniveau, Kritisk Værdi, p-Sandsynlighed   
 
Binomialformlen: 
Forudsætninger for brug af binomialformlen,                                                  
Pascal’s trekant [Tips Matematiske Bog 2:  s.185] 
Binomialkoefficienter      
Bevis for udtrykket: ),( knK [Tips Matematiske Bog 2:  s.187] 
Hypotese-Test: Undersøgelse Af Et Nyt Lægemiddel -                  
[Matematikk 3MX - Sandvold]  s.220-223                                                             
Kan du smage forskel: 4s

Omfang Ca 12 lektioner  
Særlige fokuspunkter Give en statistisk behandling af et talmateriale og kunne formidle 

konklusionerne i et klart sprog                                                                       
Forholde sig kritisk til en formidling af et givet statistisk materiale, samt 
kunne stille spørgsmål til kvaliteten af og håndtering af statistiske 
undersøgelser                                                                                               

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasse undervisning, Gruppearbejde, Kursist fremlæggelse. Aflevering af 
skriftligt arbejde  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb: Vektorer i rummet   
 
Titel  7 Vektorer i rummet  
Indhold Thomas Jensen; Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen:  

Matema10k Matematik for stx A-niveau  
s.76-121 
Definition af vektorer, Afstandsformlen, Regneregler, Skalarproduktet, 
Vinkel mellem to vektorer, Sidelængder og vinkler i en trekant, Projektion af 
vektor på vektor, Krydsproduktet mellem to vektorer, Areal af parallelogram, 
Linjens parameterfremstilling, Planens ligning, Afstand fra punkt til plan, 
Planens parameterfremstilling, Kuglens ligning, Skæring og vinkler - mellem 
to linjer, - mellem en plan og en linje, - mellem to planer, Skæring mellem 
kugle og linje, Skæring mellem kugle og plan.

Omfang ca 24 lektioner 
Særlige fokuspunkter Opnå indsigt i fagets begreber,  

Håndtering af formler og symboler, 
Kunne anvende symbolholdigt sprog til at løse simple problemer med 
matematisk indhold  
Kunne opstille formler på grundlag af en sproglig fremstilling af nogle enkle 
sammenhænge, der forbinder de forskellige størrelser  
Anvende IT til problemløsning,  
Gennemføre simple matematiske ræsonnementer og beviser 
Fortrolighed med matematisk tankegang, notation, definitioner og begreber 
Formidle den opnåede matematiske viden                                                     
Kunne anvende vektorer til beskrivelse og løsning af problemer som 
udspiller sig i rummet  
Skriftlig opgaveregning. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasse undervisning, Gruppearbejde, Kursist fremlæggelse. Aflevering af 
skriftligt arbejde  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb: Eksamenstræning 

 
Titel  8 Eksamenstræning 
Indhold Skriftlig Eksamen: Regning af tidligere eksamenssæt 

Mundtlig Eksamen: Strukturering af spørgsmål
Omfang ca. 24 lektioner 
Særlige fokuspunkter Opstilling af besvarelser i overensstemmelse med god matematisk skik, 

herunder brugen af matematisk symbolsprog, passende antal 
mellemregninger, forklaring af brug af værktøjsprogrammer  
Fremlæggelse af matematiske beviser  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasse undervisning, Gruppearbejde, Kursist fremlæggelse. Aflevering af 
skriftligt arbejde  

 
 
 
 
 
 
 


