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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin December 2019 

Institution VUC Vest 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Matematik C 

Lærer(e) Claus Simonsen 

Hold 19MA0C10 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Forløb 1 Introduktion, metode 

Forløb 2 Geometri 

Forløb 3 Procent- og renteregning 

Forløb 4 Deskriptiv statistik 

Forløb 5 Lineære funktioner 

Forløb 6 Vilkårlige trekanter 

Forløb 7 Proportionalitet 

Forløb 8 Eksponentielle funktioner 

Forløb 9 Regression 

Forløb 10 Annuitet 

Forløb 11 Geometrisk konstruktion i værktøjsprogram 

Forløb 12 Terminsprøve 

Forløb 13 Potensielle funktioner 

Forløb 14 Sandsynlighedsregning 

Forløb 15 ”Spor” 

Forløb 16 Eksamensforberedelse 



 

Side 2 af 17 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Introduktion og metode 

Indhold Kernestof 

Introduktion til matematisk metode 

 

Omfang 

 

1 dag 

Særlige fokuspunkter At få eleverne til at tænke over 

 hvad faget matematik handler om 

 hvilke metoder vi har til rådighed 

 hvorledes vi anvender vore redskaber. 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning med megen dialog 

 

Retur til forside 

 



 

Side 3 af 17 

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

 

Titel 2 

 

Geometri 

Indhold Kernestof 

Eget materiale: Matematik C for HF. Afsnit 2 

 

Kapitlerne om vilkårlige trekanter gemt til senere. 

  

Omfang 

 

9 dage 

Særlige fokuspunkter At sætte eleverne i stand til at 

 håndtere simple formler og ligninger 

 kunne redegøre for geometriske modeller og løse geometriske problemer 

 kunne forstå, redegøre for tankegangen bag, og videreformidle simple 

matematiske beviser 

 tage relevante noter i matematiske emner 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning med megen dialog / projektarbejde / skriftligt arbejde / 

Gruppe- og pararbejde 

 

Retur til forside 

 



 

Side 4 af 17 

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

 

Titel 3 

 

Procent- og renteregning 

Indhold Kernestof 

Eget materiale: Matematik C for HF. Afsnit 3 

 

Afsnittene om annuitet gemt til senere. 

 

Omfang 

 

10 dage 

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 arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning / Induktivt forløb / Skriftligt arbejde / gruppe- og 

pararbejde 

Retur til forside 



 

Side 5 af 17 

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 

 

10 dage 

Særlige fokuspunk-

ter 

Sætte eleverne i stand til at 

 give en statistisk behandling af et datamateriale, at kunne illustrere po-

inter og at kunne formidle konklusioner i et klart sprog 

 kunne anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske og prakti-

ske problemer 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning / skriftligt arbejde / projektarbejde / anvendelse af fag-

programmer 

 

Retur til forside 



 

Side 6 af 17 

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

 

Titel 5 

 

Lineære funktioner 

Indhold Kernestof 

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

 

Omfang 

 

6 dage 

Særlige fokuspunkter At sætte eleverne i stand til at 

 håndtere simple formler og opstille simple variabelsammenhæn-

ge 

 oversætte mellem repræsentationsformer 

 anvende symbolholdigt sprog 

 følge simple beviser. 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klassearbejde / eksperimentelt arbejde / skriftligt arbejde 

 

Retur til forside 



 

Side 7 af 17 

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

 

Titel 6 

 

Vilkårlige trekanter 

Indhold Kernestof 

Eget materiale: Matematik C for HF. Afsnit 2, de sidste kapitler  

 

Omfang 

 

6 dage 

Særlige fokuspunkter Sætte eleverne i stand til at 

 anvende matematiske værktøjsprogrammer 

 forstå mere raffinerede argumenter 

 indse at der eksisterer problemer med mere end én løsning. 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning med megen dialog / par- og gruppearbejde / skriftligt 

arbejde / arbejde med værktøjsprogrammer 

 

Retur til forside 

 



 

Side 8 af 17 

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

 

Titel 7 

 

Proportionalitet 

Indhold Kernestof 

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

 

Omfang 

 

1 ½ dag 

Særlige fokuspunkter At sætte eleverne i stand til 

 at se de praktiske anvendelsesmuligheder af matematiske begre-

ber. 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning / skriftligt arbejde 

 

Retur til forside 



 

Side 9 af 17 

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

 

Titel 8 

 

Eksponentielle funktioner 

Indhold Kernestof 

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

  

Omfang 

 

3 ½ dag 

Særlige fokuspunkter At sætte eleverne i stand til 

 at få mere rutine i at arbejde med funktionsbegrebet 

 forstå mere udfordrende matematiske argumenter. 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning med en del dialog / pararbejde / skriftligt arbejde 

 

Retur til forside 

 



 

Side 10 af 17 

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

 

Titel 9 

 

Regression 

Indhold Kernestof 

Eget materiale: Matematik C for HF. Afsnit 4, niende og tiende kapitel 

 

Omfang 

 

1 ½ dag 

Særlige fokuspunkter At sætte eleverne i stand til at 

 anvende simple modeller til beskrivelse af data 

 stille spørgsmål til og kunne formulere svar på spørgsmål ud fra 

modellen. 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning / skriftligt arbejde 

 

Retur til forside 



 

Side 11 af 17 

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

 

Titel 10 

 

Annuitet 

Indhold Kernestof 

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

 

Omfang 

 

1 dag 

Særlige fokuspunkter At sætte eleverne i stand til at 

 kunne løse komplicerede problemstillinger vha. matematisk værk-

tøjsprogram. 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, pararbejde i klassen 

 

Retur til forside 

 



 

Side 12 af 17 

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

 

Titel 11 

 

Geometrisk konstruktion i værktøjsprogram 

Indhold Praktisk anvendelse af GeoGebra 

 

Omfang 

 

1 dag 

Særlige fokuspunkter At sætte eleverne i stand til at 

 kunne anvende matematiske værktøjsprogrammer til løsning af sim-

ple og komplicerede problemer. 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning / pararbejde 

 

Retur til forside 



 

Side 13 af 17 

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

 

Titel 12 

 

Terminsprøve 

Indhold Kernestof 

Alt indtil denne dato gennemgået stof 

 

Omfang 

 

2 dage 

Særlige fokuspunkter At sætte eleverne i stand til at 

 få overblik over tillært pensum 

 blive bekræftet i de dele af pensum der er blevet tillært 

 få overblik over egne mangler og muligheder for forbedringer. 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Skriftligt arbejde med efterbehandling 

 

Retur til forside 

 



 

Side 14 af 17 

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

 

Titel 13 

 

Potensielle funktioner 

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

 

Omfang 

 

2 dage 

Særlige fokuspunkter At sætte eleverne i stand til 

 at anvende deres eksisterende viden på ny situationer 

 at få en forståelse for abstrakte argumenter (bevis for ”Fy-

formlen”) 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning / pararbejde / skriftligt arbejde 

Retur til forside 



 

Side 15 af 17 

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

 

Titel 14 

 

Sandsynlighedsregning 

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

Omfang 

 

1 uge 

Særlige fokuspunkter At sætte eleverne i stand til at 

 anvende sandsynlighedsteoretiske begreber på hverdagsagtige si-

tuationer 

 vurdere brugen af begreberne ordnet og uordnet 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Individuelt og pararbejde / Skriftligt arbejde 

 

Retur til forside 

 



 

Side 16 af 17 

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

 

Titel 15 

 

”Spor” 

Indhold Eget materiale: Matematik C for HF. Afsnit 4, ellevte, tolvte og trettende 

kapitel 

 

Omfang 

 

1 dag 

Særlige fokuspunkter Presset af manglende tid blev disse emner gennemgået meget summa-

risk. 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning med en del diskussion 

 

Retur til forside 

 



 

Side 17 af 17 

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

 

Titel 16 

 

Eksamensforberedelse 

Indhold Alt gennemgået materiale 

Omfang 

 

3 dage 

Særlige fokuspunk-

ter 

At sætte eleverne i stand til at 

 få indholdet af årets forløb til at hænge sammen 

 kunne strukturere en mundtlig fremlæggelse 

 forstå matematisk argumentation. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Individuelt og pararbejde / Forberedelse og fremlæggelse af argumenter og 

beviser / Klassediskussion af emner efter elevernes ønske 

 

Retur til forside 

 


