
 

Side 1 af 13 

Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin maj-juni 2018/2019 

Institution VUC Vest, Esbjerg afdeling 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Matematik B 

Lærer(e) Susanne Houborg Nielsen 

Hold 18MACB11 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Andengradspolynomier 

Titel 2 Differentialregning 

Titel 3 Talsystemer 

Titel 4 Funktioner 

Titel 5 Trigonometriske funktioner 

Titel 6 Logaritmer 

Titel 7 Sandsynlighedsregning og binomialfordeling 

Titel 8 Besøg på FMS 

Titel 9 Analytisk geometri 

Titel 10 Forberedelsesmateriale 

Titel 11 Konklusioner fra data 

Titel 12 Eksamensforberedelse 

 

 



 

Side 2 af 13 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Andengradspolynomier 

Indhold Kernestof  og supplerende pensum: 

Thomas Jensen, Claus Jessen & Morten Overgård Nielsen 2006. Matema10k: Mate-

matik for hf: Bind 2, B-niveau. København: Frydendal, s. 54-74, s.246-252, s.15-17 

 

Per Gregersen og Henrik Bindesbøll Nørregaard 2018. Kernestof Mat 2 hf 1.udgave, 

1.oplag. Lindhardt og Ringhof, s.8-17 

 

Note: Wordmat benyttes som CAS-program 

 

Omfang 

 

18 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

At sætte eleverne i stand til at:  

– operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater af 

sådanne operationer  

– håndtere formler, opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af 

variabelsammenhænge og anvende symbolholdigt sprog til at løse proble-

mer med matematisk indhold  

– oversætte mellem de fire repræsentationsformer tabel, graf, formel og 

sproglig beskrivelse  

– gennemføre matematiske ræsonnementer og beviser  

– demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, 

herunder viden om anvendelse i behandling af en mere kompleks problem-

stilling  

– anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og begrebs-

udvikling samt symbolbehandling og problemløsning  

– beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske færdighe-

der og kompetencer inden for kernestoffet  

– kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skriftlig 

formidling  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimen-

telt arbejde/gruppearbejde/projektarbejde 

 

(Projekt: Bryggeriet) 

 

Retur til forside 

 



 

Side 3 af 13 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 2 

 

Differentialregning 

Indhold Kernestof: 

Thomas Jensen, Claus Jessen & Morten Overgård Nielsen 2006. Matema10k: Mate-

matik for hf: Bind 2, B-niveau. København: Frydendal, s.83-129. 

 

Per Gregersen og Henrik Bindesbøll Nørregaard 2018. Kernestof Mat 2 hf 1.udgave, 

1.oplag. Lindhardt og Ringhof, s.92-131 

 

Note: Wordmat benyttes som CAS-program 

 

Omfang 

 

37 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

At sætte eleverne i stand til at:  

– operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater af 

sådanne operationer  

– håndtere formler, opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af 

variabelsammenhænge og anvende symbolholdigt sprog til at løse proble-

mer med matematisk indhold  

– oversætte mellem de fire repræsentationsformer tabel, graf, formel og 

sproglig beskrivelse  

– anvende funktionsudtryk i modellering af data, foretage simuleringer og 

fremskrivninger ud fra modellerne samt diskutere rækkevidde af modeller  

– anvende differentialkvotient for funktioner og fortolke forskellige repræ-

sentationer af denne  

– gennemføre matematiske ræsonnementer og beviser  

– demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, 

herunder viden om anvendelse i behandling af en mere kompleks problem-

stilling  

– anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og begrebs-

udvikling samt symbolbehandling og problemløsning  

– beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske færdighe-

der og kompetencer inden for kernestoffet  

– kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skriftlig 

formidling  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/gruppear-

bejde/projektarbejde 

 

(Projekt: Bryggeriet) 

 

Retur til forside 



 

Side 4 af 13 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 3 

 

Talsystemer (supplerende) 

Indhold Kernestof  og supplerende pensum: 

Note: Talesystemer - SHN - CSI 

 

Note: Wordmat benyttes som CAS-program 

 

At give eleverne en indsigt i forskellige talsystemer, fx 10-tals-systemet, romertal, 

det binære talsystem, det oktale system og det hexadecimale talsystem 

 

Omfang 

 

3 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

At sætte eleverne i stand til at:  

– operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater 

af sådanne operationer  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Skriftligt arbejde/ individuelt arbejde 

 

Retur til forside 

 



 

Side 5 af 13 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 4 

 

Funktioner 

Indhold Kernestof  og supplerende pensum: 

Thomas Jensen, Claus Jessen & Morten Overgård Nielsen 2006. Matema10k: Mate-

matik for hf: Bind 2, B-niveau. København: Frydendal, s.12-51, s.237-246 

 

Per Gregersen og Henrik Bindesbøll Nørregaard 2018. Kernestof Mat 2 hf 1.udgave, 

1.oplag. Lindhardt og Ringhof, s.24-33 

 

Omfang 

 

8 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

At sætte eleverne i stand til at:  

– operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater af 

sådanne operationer  

– håndtere formler, opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af 

variabelsammenhænge og anvende symbolholdigt sprog til at løse proble-

mer med matematisk indhold  

– oversætte mellem de fire repræsentationsformer tabel, graf, formel og 

sproglig beskrivelse  

– anvende funktionsudtryk i modellering af data, foretage simuleringer og 

fremskrivninger ud fra modellerne samt diskutere rækkevidde af modeller  

– gennemføre matematiske ræsonnementer og beviser  

– demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, 

herunder viden om anvendelse i behandling af en mere kompleks problem-

stilling  

– anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og begrebs-

udvikling samt symbolbehandling og problemløsning  

– beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske færdighe-

der og kompetencer inden for kernestoffet  

– kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skriftlig 

formidling  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/gruppear-

bejde 

 

(Projekt: Bryggeriet) 

 

Retur til forside 

 



 

Side 6 af 13 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 5 

 

Trigonometriske funktioner 

Indhold Kernestof  og supplerende pensum: 

Per Gregersen og Henrik Bindesbøll Nørregaard 2018. Kernestof  Mat 2 hf  1.ud-

gave, 1.oplag. Lindhardt og Ringhof, s.40-47 

 

Note: Wordmat benyttes til udregninger 

 

 

Omfang 

 

17 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

At sætte eleverne i stand til at:  

– operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater af 

sådanne operationer  

– håndtere formler, opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af 

variabelsammenhænge og anvende symbolholdigt sprog til at løse proble-

mer med matematisk indhold  

– oversætte mellem de fire repræsentationsformer tabel, graf, formel og 

sproglig beskrivelse  

– opstille og redegøre for geometriske modeller samt løse geometriske pro-

blemer  

– anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og begrebs-

udvikling samt symbolbehandling og problemløsning  

– beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske færdighe-

der og kompetencer inden for kernestoffet  

– kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skriftlig 

formidling  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt 

arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

(Projekt: Bryggeriet) 

 

Retur til forside 



 

Side 7 af 13 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 6 

 

Logaritmer 

Indhold Kernestof  og supplerende pensum: 

Per Gregersen og Henrik Bindesbøll Nørregaard 2018. Kernestof  Mat 2 hf  

1.udgave, 1.oplag. Lindhardt og Ringhof, s.52-59 

 

Note: Wordmat benyttes til udregninger 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

6 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

At sætte eleverne i stand til at:  

– operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resulta-

ter af sådanne operationer  

– beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske færdig-

heder og kompetencer inden for kernestoffet  

– kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og 

skriftlig formidling  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde 

 

Retur til forside 



 

Side 8 af 13 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 7 

 

Sandsynlighedsregning og Binomialfordeling 

Indhold Kernestof  og supplerende pensum: 

Per Gregersen og Henrik Bindesbøll Nørregaard 2018. Kernestof  Mat 2 hf  1.udgave, 

1.oplag. Lindhardt og Ringhof, s.66-87 

 

Eget materiale: Matematik C for HF. Afsnit 5, kapitel 4 

 

Note: Wordmat benyttes til udregninger 

  

Omfang 

 

19 lektioner 

Særlige fo-

kuspunk-

ter 

At sætte eleverne i stand til at:  

– operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater af så-

danne operationer  

– anvende statistiske og sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af data 

fra andre fagområder, foretage simuleringer, gennemføre hypotesetest, be-

stemme konfidensinterval, stille spørgsmål ud fra modellen og have blik for, 

hvilke svar der kan forventes, samt være i stand til at formulere konklusioner i 

et klart sprog  

– gennemføre matematiske ræsonnementer og beviser  

– demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, her-

under viden om anvendelse i behandling af en mere kompleks problemstilling  

– anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og begrebsudvik-

ling samt symbolbehandling og problemløsning  

– beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske færdigheder og 

kompetencer inden for kernestoffet  

– kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skriftlig for-

midling  

 

Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/skriftligt arbejde 

 

(Projekt: Bryggeriet) 

 

Retur til forside 



 

Side 9 af 13 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 8 

 

Besøg på Fredericia Maskinmesterskole 

Indhold Lidt logik og elektroniklære. 

Men mest at se matematikken i brug. 

Give eleverne et indblik i hvad matematik kan bruges til i hverdagen 

Omfang 

 

1 dag 

Særlige fokuspunkter At sætte eleverne i stand til at:  

– kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og 

skriftlig formidling  

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning/eksperimentelt arbejde/gruppearbejde 

 

Retur til forside  
  



 

Side 10 af 13 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 9 

 

Analytisk geometri 

Indhold Kernestof  og supplerende pensum: 

Per Gregersen og Henrik Bindesbøll Nørregaard 2018. Kernestof  Mat 2 hf  1.ud-

gave, 1.oplag. Lindhardt og Ringhof, s.158-175 

 

Note: Wordmat benyttes til udregninger 

 

Omfang 

 

16 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

At sætte eleverne i stand til at:  

– operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater af 

sådanne operationer  

– håndtere formler, opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af 

variabelsammenhænge og anvende symbolholdigt sprog til at løse proble-

mer med matematisk indhold  

– gennemføre matematiske ræsonnementer og beviser  

– demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, 

herunder viden om anvendelse i behandling af en mere kompleks problem-

stilling  

– anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og begrebs-

udvikling samt symbolbehandling og problemløsning  

– beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske færdighe-

der og kompetencer inden for kernestoffet  

– kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skriftlig 

formidling  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/ skriftligt arbejde/gruppearbejde 

 

(Projekt: Bryggeriet) 

 

Retur til forside  

 
  



 

Side 11 af 13 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 10 

 

Forberedelsesmateriale: Modeller, former og design beskrevet med splejsning 

Indhold Kernestof  og supplerende pensum: 

Forberedelsesmateriale fra UVM 

 

 

Omfang 

 

16 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

At sætte eleverne i stand til at:  

– operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater af 

sådanne operationer  

– håndtere formler, opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af 

variabelsammenhænge og anvende symbolholdigt sprog til at løse proble-

mer med matematisk indhold  

– oversætte mellem de fire repræsentationsformer tabel, graf, formel og 

sproglig beskrivelse  

– anvende differentialkvotient for funktioner og fortolke forskellige repræ-

sentationer af denne  

– opstille og redegøre for geometriske modeller samt løse geometriske pro-

blemer  

– gennemføre matematiske ræsonnementer og beviser  

– demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, 

herunder viden om anvendelse i behandling af en mere kompleks problem-

stilling  

– anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og begrebs-

udvikling samt symbolbehandling og problemløsning  

– beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske færdighe-

der og kompetencer inden for kernestoffet  

– kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skriftlig 

formidling  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Individuelt arbejde/ skriftligt arbejde/gruppearbejde/ læse matematik 

 

Retur til forside  
  



 

Side 12 af 13 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 11 

 

Konklusioner fra data 

Indhold Kernestof  og supplerende pensum: 

Per Gregersen og Henrik Bindesbøll Nørregaard 2018. Kernestof  Mat 2 hf  1.udgave, 

1.oplag. Lindhardt og Ringhof, s.140-149 

 

Note: Wordmat benyttes til udregninger 

  

Omfang 

 

6 lektioner 

Særlige fo-

kuspunk-

ter 

At sætte eleverne i stand til at:  

– operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater af så-

danne operationer  

– håndtere formler, opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af varia-

belsammenhænge og anvende symbolholdigt sprog til at løse problemer med 

matematisk indhold  

– oversætte mellem de fire repræsentationsformer tabel, graf, formel og sproglig 

beskrivelse  

– anvende statistiske og sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af data 

fra andre fagområder, foretage simuleringer, gennemføre hypotesetest, be-

stemme konfidensinterval, stille spørgsmål ud fra modellen og have blik for, 

hvilke svar der kan forventes, samt være i stand til at formulere konklusioner i 

et klart sprog  

– anvende funktionsudtryk i modellering af data, foretage simuleringer og frem-

skrivninger ud fra modellerne samt diskutere rækkevidde af modeller  

– anvende differentialkvotient for funktioner og fortolke forskellige repræsentati-

oner af denne  

– opstille og redegøre for geometriske modeller samt løse geometriske problemer  

– gennemføre matematiske ræsonnementer og beviser  

– demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, her-

under viden om anvendelse i behandling af en mere kompleks problemstilling  

– anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og begrebsudvik-

ling samt symbolbehandling og problemløsning  

– beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske færdigheder og 

kompetencer inden for kernestoffet  

– kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skriftlig for-

midling  

 

Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

Individuelt arbejde/ skriftligt arbejde/gruppearbejde/ læse matematik 

 

Retur til forside  

 

 
  



 

Side 13 af 13 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 12 

 

Eksamensforberedelse 

Indhold Kernestof  og supplerende pensum: 

Per Gregersen og Henrik Bindesbøll Nørregaard 2018. Kernestof  Mat 2 hf  1.ud-

gave, 1.oplag. Lindhardt og Ringhof 

 

Thomas Jensen, Claus Jessen & Morten Overgård Nielsen 2006. Matema10k: 

Matematik for hf: Bind 2, B-niveau. København: Frydendal 

 

Note: Talesystemer - SHN - CSI 

 

Forberedelsesmateriale fra UVM 

 

Note: Wordmat benyttes til udregninger 

  

Omfang 

 

15 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

At sætte eleverne i stand til at 

 få indholdet af årets forløb til at hænge sammen 

 kunne strukturere en mundtlig fremlæggelse 

 forstå matematisk argumentation. 

 kunne samarbejde under en gruppeopgave 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Individuelt og pararbejde / Forberedelse og fremlæggelse af argumenter og be-

viser / Klassediskussion af emner efter elevernes ønske 

 

Retur til forside  

 


