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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni 2019 

Institution VUC Vest 

Uddannelse Hf2 

Fag og niveau Matematik C 

Lærer(e) Susanne H. Nielsen 

Hold 18Y 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Forløb 1 Geometri i retvinklede trekanter 

Forløb 2 Procentregning 

Forløb 3 Lineære funktioner 

Forløb 4 Deskriptiv statistik 

Forløb 5 Proportionalitet 

Forløb 6 Eksponentielle funktioner 

Forløb 7 Funktionsteori 

Forløb 8 Sandsynlighedsregning 

Forløb 9 Vilkårlige trekanter 

Forløb 10 Terminsprøve 

Forløb 11 Potensielle funktioner 

Forløb 12 Annuitet 

Forløb 13 Grafisk håndtering af funktioner 

Forløb 14 Eksamensforberedelse 

  



 

Side 2 af 15 

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

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Geometri i retvinklede trekanter 

Indhold Kernestof 

Eget materiale: Matematik C for HF. Afsnit 2 

 

I kapitlerne om vilkårlige trekanter er kun berørt kapitlet om trekantsløse-

ren, resten er gemt til senere 

 

Supplerende stof 

ibid. afsnit 2 – ekstra materiale, underafsnit 1, 2, og 3 (bevis for arealform-

len for en trekant, bevis for vinkelsummen i en trekant og definitionen af 

cosinus og sinus) 

 

Omfang 

 

5 uger 

Særlige fokuspunkter At sætte eleverne i stand til at 

 håndtere simple formler og ligninger 

 kunne redegøre for geometriske modeller og løse geometriske pro-

blemer 

 kunne forstå, redegøre for tankegangen bag, og videreformidle 

simple matematiske beviser 

 tage relevante noter i matematiske emner 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning med megen dialog / skriftligt arbejde / induktivt ar-

bejde / gruppearbejde 

 

Retur til forside 

 



 

Side 3 af 15 

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

 

Titel 2 

 

Procentregning og indekstal 

Indhold Kernestof 

Eget materiale: Matematik C for HF. Afsnit 3 

 

Kapitlerne om annuiteter gemt til senere 

 

Supplerende stof 

ibid, afsnit 3 – ekstra materiale, underafsnit 4 (logaritmer og hvordan vi finder et 

ukendt antal perioder)  

 

Omfang 

 

3 uge 

Særlige fokuspunkter Sætte eleverne i stand til at 

 håndtere simple formler og ligninger 

 oversætte fra symbolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt 

 Præsentere eleverne for simple matematiske ræsonnementer 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning med megen dialog / projektarbejde / skriftligt arbejde / Grup-

pearbejde 

 

Retur til forside 

 

 



 

Side 4 af 15 

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

 

Titel 3 

 

Lineære funktioner og regression 

Indhold Kernestof 

Eget materiale: Matematik C for HF. Afsnit 4, kapitel 1-5, 9-10 

 

Supplerende stof 

ibid, afsnit 4 – ekstra materiale, underafsnit 1, 2 og 3 (Hvis grafen for en 

funktion er en ret linje, Formlerne for bestemmelse af a og b i en lineær 

funktion, Vækstegenskaber for lineære funktioner)  

 

Omfang 

 

4 uger 

Særlige fokuspunkter Sætte eleverne i stand til at 

 håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge mellem 

variable og at kunne relatere egenskaber ved disse sammenhænge 

til virkeligheden 

 kunne gennemføre simple matematiske ræsonnementer 

 kunne anvende matematiske redskaber på problemer fra virke-

ligheden 

 kunne anvende it-redskaber til løsning af matematiske modelle-

ringsproblemer. 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning / Induktivt forløb / Skriftligt arbejde 

 

Retur til forside 



 

Side 5 af 15 

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

 

Titel 4 

 

Deskriptiv statistik 

Indhold Kernestof 

Eget materiale: Matematik C for HF. Afsnit 5, to første kapitler 

 

Omfang 

 

2 uger 

Særlige fokuspunkter Sætte eleverne i stand til at 

 kunne fremstille en instruktionsvideo ud fra selvlæst tekst. 

 give en statistisk behandling af et datamateriale, at kunne illustrere 

pointer og at kunne formidle konklusioner i et klart sprog 

 kunne anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske og 

praktiske problemer 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Mediearbejde / skriftligt arbejde / gruppearbejde / anvendelse af fagpro-

grammer 

 

Retur til forside 
 



 

Side 6 af 15 

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

 

Titel 5 

 

Proportionalitet 

Indhold Kernestof 

Eget materiale: Matematik C for HF. Afsnit 4, kapitel 6 

 

Omfang 

 

1 uge 

Særlige fokuspunkter At sætte eleverne i stand til at 

 anvende symbolholdigt sprog til at håndtere hverdagsproblemer. 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klassearbejde med megen diskussion / skriftligt arbejde 

 

Retur til forside 



 

Side 7 af 15 

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

 

Titel 6 

 

Eksponentielle funktioner 

Indhold Kernestof 

Eget materiale: Matematik C for HF. Afsnit 4, kapitel 7 

 

Supplerende stof 

ibid, afsnit 4 – ekstra materiale, underafsnit 5 og 7 (Formlerne for bestem-

melse af a og b i en eksponentiel funktion, Fordoblings- eller halverings-

konstanten for en eksponentiel funktion)  

 

Omfang 

 

3 uger 

Særlige fokuspunkter Sætte eleverne i stand til at 

 kunne håndtere aflæsning og tegning på specialpapir 

 kunne løse ligninger vha. CAS-program 

 kunne løse ikke for vanskelige ligninger ”i hånden” 

 kunne forstå tankegangen bag det matematiske modelbegreb. 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning med megen dialog / par- og gruppearbejde i klassen / 

skriftligt arbejde 

 

Retur til forside 

 

 



 

Side 8 af 15 

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

 

Titel 7 

 

Funktionsteori (Tangenter, optimering og monotoni) 

Indhold Kernestof 

Eget materiale: Matematik C for HF. Afsnit 4, kapitel 13 

 

Omfang 

 

1 uge 

Særlige fokuspunkter  At åbne elevernes øjne for muligheder der ligger uden for det aktuelle 

pensum. 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning / pararbejde 

 

Retur til forside 



 

Side 9 af 15 

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

 

Titel 8 

 

Sandsynlighedsregning og kombinatorik 

Indhold Kernestof 

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

  

Omfang 

 

1 ½ uge 

Særlige fokuspunkter Sætte eleverne i stand til at 

 anvende ikke helt elementære formler til beregning af antallet af 
kombinationer ved forskellige udvælgelsesmetoder 

 forstå og kunne anvende additions- og multiplikationsprincippet 

 kunne beregne sandsynligheder ved anvendelse af den komplimen-
tære hændelse 

og samtidig præsentere eleverne for 

 mere udfordrende matematiske argumenter 

 problemer hvor svarene ikke nødvendigvis er intuitivt givne. 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning med en del dialog / pararbejde / skriftligt arbejde 

 

Retur til forside 

 

 



 

Side 10 af 15 

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

 

Titel 9 

 

Vilkårlige trekanter 

Indhold Kernestof 

Eget materiale: Matematik C for HF. Afsnit 2, kapitel 8 

 

Omfang 

 

2 uge 

Særlige fokuspunkter Sætte eleverne i stand til at 

 udføre beregninger i vilkårlige trekanter 

 vide hvordan trekantsløseren i WordMat virker  

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning/Gruppearbejde /anvendelse af fagprogram-

mer/skriftligt arbejde 

 

Retur til forside 



 

Side 11 af 15 

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

 

Titel 10 

 

Terminsprøve 

Indhold Alt indtil dette tidspunkt gennemgået kernestof 

 

Omfang 

 

½ uge 

Særlige fokuspunkter At sætte eleverne i stand til at 

 få overblik over tilegnet stof 

 evne at kombinere stof fra forskellige forløb til en helhed. 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Skriftligt arbejde / efterbehandling i klassen 

 

Retur til forside 

 

 



 

Side 12 af 15 

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

 

Titel 11 

 

Potensielle funktioner 

Indhold Kernestof 

Eget materiale: Matematik C for HF. Afsnit 4, kapitel 8 

 

Supplerende stof 

ibid, afsnit 4 – ekstra materiale, underafsnit 8-9 (Formlerne for be-

stemmelse af a og b i en potensiel funktion, Vækstegenskaber for po-

tensielle funktioner (”Fy-formlen”))  

 

Omfang 

 

2 uger 

Særlige fokuspunkter At sætte eleverne i stand til at 

 forstå ikke for komplicerede matematiske argumenter. 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning / eksperimentelt arbejde / skriftligt arbejde 

 

Retur til forside 



 

Side 13 af 15 

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

 

Titel 12 

 

Annuitet 

Indhold Kernestof 

Eget materiale: Matematik C for HF. Afsnit 3, kapitel 6 

 

Omfang 

 

2 uger 

Særlige fokuspunkter At sætte eleverne i stand til at 

 forstå lidt mere komplicerede matematiske argumenter 

 anvende den tillærte viden på deres egen hverdag. 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning / pararbejde / skriftligt arbejde 

 

Retur til forside 

 

 



 

Side 14 af 15 

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

 

Titel 13 

 

Grafisk håndtering af funktioner (Andengradspolynomiet og logaritme-

funktionen) 

Indhold Eget materiale: Matematik C for HF. Afsnit 4, kapitel 11-12 

 

Omfang 

 

1 ½ uge 

Særlige fokuspunkter At præsentere eleverne for 

 funktioner der ikke nødvendigvis er enten voksende eller afta-

gende 

 en ultrakort forklaring på hvorfor man kan have gavn af logaritme-

funktionen (i denne sammenhæng eksisterer der kun én logaritme-

funktion). 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning / pararbejde 

Retur til forside 



 

Side 15 af 15 

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

 

Titel 14 

 

Eksamensforberedelse 

Indhold Alt gennemgået materiale 

 

Omfang 

 

4 uger 

Særlige fokuspunkter 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 arbejds-

former 

Individuelt og pararbejde / Forberedelse og fremlæggelse af argumenter 

og beviser / Klassediskussion af emner efter elevernes ønske 

 

Retur til forside 

 


