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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni 2019 

Institution VUC Vest 

Uddannelse hfe 

Fag og niveau Matematik B 

Lærer(e) Claus Simonsen 

Hold 18MACB21 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Forløb 1 Polynomier 

Forløb 2 Differentialregning, 1. heat 

Forløb 3 Funktionsteori mm. 

Forløb 4 Binomialfordelingen 

Forløb 5 Splejsede funktioner 

Forløb 6 Analytisk geometri 

Forløb 7 Terminsprøve 

Forløb 8 Differentialregning, 2. heat 

Forløb 9 Repetition og eksamensforberedelse 



 

Side 2 af 10 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Polynomier 

Indhold Kernestof 

Jensen, Thomas m.fl. 2006. Matema10k: Matematik for hf c-niveau. 

København: Frydenlund, 61-72 

 

Supplerende stof 

Egen note: Løsning af andengradsligninger (3 sider) 

 

Omfang 

 

3 ½ uge 

Særlige fokuspunkter At sætte eleverne i stand til at 

 kunne håndtere formler, oversætte mellem symbolholdigt og 

naturligt sprog 

 kunne følge et matematisk logisk ræsonnement. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/ skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde m. brug af 

hjælpeprogrammer 

 

Retur til forside 

 



 

Side 3 af 10 

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

 

Titel 2 

 

Differentialregning, 1. heat 

Indhold Kernestof 

Gregersen, Per m.fl. 2018. Kernestof: Mat 2 hf. København: Lindhardt og Ringhof 

Uddannelse, 30-31, 92-103ø, 110-113, 122-123, 126-131. 

  

Omfang 

 

6 uger 

Særlige 

fokuspunkter 

Sætte eleverne i stand til at 

 anvende differentialkvotient for kombinationer af funktioner og redegøre 

for betydningen af denne 

 forstå mere udfordrende matematiske argumenter. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/ induktivt arbejde / anvendelse af fagprogrammer/skriftligt 

arbejde 

 

Retur til forside 



 

Side 4 af 10 

 

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

 

Titel 3 

 

Funktionsteori mm. 

Indhold Kernestof 

Gregersen, Per m.fl. 2018. Kernestof: Mat 2 hf. København: Lindhardt og 

Ringhof Uddannelse, 24-33, 40-47, 52-53, 144-149. 

 

Supplerende stof 

Egen note: Talsystemer (11 sider) 

 

Omfang 

 

5 uger 

Særlige fokuspunkter Sætte eleverne i stand til at 

 Sætte sig ind i et matematikfagligt emne ved selvstudium 

 Forstå modelbegrebet og kunne vurdere værdien af en funden model 

 Have en forståelse af at vor anvendelse af titals-systemet er et valg. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/ skriftligt arbejde / individuelt og pararbejde / 

anvendelse af fagprogrammer 

 

Retur til forside 



 

Side 5 af 10 

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

 

Titel 4 

 

Binomialfordelingen 

Indhold Kernestof 

Gregersen, Per m.fl. 2018. Kernestof: Mat 2 hf. København: Lindhardt og Ringhof 

Uddannelse, 66-75, 82-87. 

 

Omfang 

 

3 ½ uge 

Særlige 

fokuspunkter 

Sætte eleverne i stand til 

 have en forståelse for sandsynlighedsteoretiske grundprincipper (flere af 

eleverne i klassen havde ikke haft sandsynlighedsregning som en del af 

deres matematik C-forløb, og der brugtes derfor også tid på at introducere 

grundbegreberne) 

 forstå begrebet stokastisk variabel 

 forstå forskellen på population og stikprøve samt kende forskel på de værdier 

vi kender omkring disse to begreber 

 forstå konceptet hypotesetest, og især at være bevidst om at intet i denne 

sammenhæng kan siges med 100 % sikkerhed 

 at kunne anvende it-redskaber til bestemmelse af resultater. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning med megen dialog/ eksperimentelt arbejde / skriftligt arbejde 

 

Retur til forside



 

Side 6 af 10 

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

 

Titel 5 

 

Splejsede funktioner 

Indhold Supplerende stof 

Centralt udsendt forberedelsesmateriale 

 

Omfang 

 

1 ½ uge 

Særlige fokuspunkter At sætte kursisterne i stand til at 

 ved selvstudium at sætte sig ind i et for dem helt nyt emne 

 med lidt hjælp fra læreren anvende det tilegnede stof. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Elevers selvlæsning af materialet / opgaveregning og -gennemgang i 

fællesskab / fælles diskussion af centrale emner 

 

Retur til forside 



 

Side 7 af 10 

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

 

Titel 6 

 

Analytisk geometri 

Indhold Kernestof 

Gregersen, Per m.fl. 2018. Kernestof: Mat 2 hf. København: Lindhardt og 

Ringhof Uddannelse, 158-175 

 

Omfang 

 

1 uge 

Særlige fokuspunkter Sætte eleverne i stand til at 

 anvende formler på geometriske problemer 

 forstå baggrunden for geometriprogrammers funktion. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning med megen dialog / par- og gruppearbejde i klassen 

 

Retur til forside 

 



 

Side 8 af 10 

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

 

Titel 7 

 

Terminsprøve 

Indhold Alt på dette tidspunkt læste materiale 

 

Omfang 

 

1 uge 

Særlige fokuspunkter  At samle op på forløbet hidtil 

 At give lærer og elever en forestilling om hvor der kan og bør sættes 

ind inden eksamen. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Eksamenslignende handling / debat over de løste opgaver 

 

Retur til forside 



 

Side 9 af 10 

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

 

Titel 8 

 

Differentialregning, 2. heat 

Indhold Supplerende stof 

Jensen, Thomas m.fl. 2006. Matema10k: Matematik for hf B-niveau. 

København: Frydenlund, 117-121m, 122 

  

Omfang 

 

2 uger 

Særlige fokuspunkter Præsentere eleverne for 

 mere udfordrende matematiske argumenter 

 muligheden for at kombinere viden om invers funktion med 

udledningen af den naturlige eksponentialfunktion til en 

definition af den naturlige logaritmefunktion. 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning med en del dialog 

 

Retur til forside 



 

Side 10 af 10 

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

 

Titel 9 

 

Repetition og eksamensforberedelse 

Indhold Alt gennemgået pensum. 

 

Omfang 

 

4 ½ uge 

Særlige fokuspunkter At sætte kursisterne i stand til at 

 få et overblik over rækkevidden af de i forløbet opnåede færdigheder 

 være forberedt til mundtlig og skriftlig eksamen 

 løse problemer hvis kompleksitet ligger lidt over det krævede til en 

hf matematik B-eksamen. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Kursistfremlæggelser/ projektarbejde / individuelt og par-arbejde / 

klassediskussioner 

 

Retur til forside 

 


