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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb: Funktioner 

 
Titel 1 Funktioner 
Indhold Kernestof: 

Thomas Jensen; Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen:  
Matema10k Matematik for gymnasiet B-niveau  
s.13-24, 26-33, 36-51, 55-60, 292, 62-72, 74, 81 
 
Betydning af konstanterne cba ,, og d  for en parabel. [Note] 
Antal rødder i et n’te grads polynomium [Matema10k Mat B, Thomas Jensen mf. 
s.111] 
Et bevis for toppunktsformlen [LMK-Bladet, sep 2009 s 41, Jens Carstensen] 
Forskydning af toppunkt: tsxaxf  2)()(   [Matematik HF tilvalg, Ib 
Axelsen mf. s.9] 
Wordmat: Løsning af ligninger, Tegning af grafer 
Excell: Regression 
 
Variabel sammenhænge, Formeludtryk, Intervaller, Definitions- og vær-
dimængde, To ligninger med to ubekendte, Ligefrem og omvendt 
proportionalitet, Absolutte og relative tilvækst, Karakteristiske træk ved 
lineær vækst, Det udvidede potensbegreb, Karakteristiske træk ved 
eksponentiel vækst, Karakteristiske træk ved potens vækst, Regression, 
Omvendt funktion, Defintions -og værdimængde, Andengradspolynomier, 
Nulreglen, Bestemmelse af konstanterne ba, og c ud fra tre punkter

Omfang 50t 
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 

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

 
Titel 2 Trigonometri 
Indhold Kernestof: 

Thomas Jensen; Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen:  
Matema10k Matematik for gymnasiet B-niveau s. 212-228  
 
Et anderledes bevis for cosinus relationen 
[LMK-Bladet, sep 2009 s 40, Jens Carstensen] 
Parallelle linier og vinkelsum i trekant 
[Euklid Elementerne I-IV sætning I-27,28,32] 
 
Definition af cosinus, sinus og tangens, Bevis for sinus-relationen og 
eksempler på beregning vha. sinus-relationen, Areal beregninger 
Bevis for cosinus-relationen, og eksempler på beregning vha. cosinus-
relationen 

Omfang 12t 
Særlige fokuspunkter Håndtere geometriske problemstillinger på grundlag af trekantsberegninger 

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: Differential- og integralregning 

 
Titel 3 Differential - og integralregning
Indhold Kernestof: 

Thomas Jensen; Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen:  
Matema10k Matematik for gymnasiet B-niveau  
Differentialregning 84, 88-94, 97-99, 104, 107-116, 122, 128-129 
Integralregning: s.132-142 
 
Differentiation af xxf )(   [Systime Mat B,Carstensen mf.: s.198-202] 
Regneregler for differentiable funktioner (produktregel) [Trips Matematiske bog 
2, s.112] 
Differentiation af nxxf )( [Trips Matematiske bog 2, s.113] 
Optimering Systime Mat B, Carstensen mf.: s.198-202] 
Regneregler for ubestemt integrale [Systime Mat B, Carstensen mf.: s.220] 
Regneregler for bestemt integrale [Systime Mat B: Carstensen mf.s.234-235] 
Sætningen om arealfunktionen )(xA  [Systime Mat B til A, Carstensen mf. s. 118] 
Eksempler på brug af indskudsreglen. [Systime Mat B til A, Carstensen mf. s. 
319] og [Systime Mat B, Carstensen mf. s. 239]  
Wordmat: Differentiation samt integration 
 
Introduktion af tangenthældning, Tretrinsreglen og eksempler på brug af 
denne, Bestemmelse af tangentens ligning, Kontinuerte funktioner 
Monotoniforhold, Bestemmelse af parablens toppunkt,  Et n’te grads 
polynomium kan højst have n nulpunkter (n-rødder), Optimering, 
Fortolkning af differentialkvotient, Differentiation af xaxf )( vha. 
regneregel, Differentiation af nxxf )(  
Definition af stamfunktion, Regneregler for stamfunktioner, Arealberegning 
vha. integraler, Regneregler for bestemte integraler, Indskudsreglen 

Omfang 33t  
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: Statistik  
 
Titel 4 Statistik 
Indhold Thomas Jensen; Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen:  

Matema10k Matematik for gymnasiet B-niveau s. 193-199, 205-210 
 
Pascal’s trekant [Tips Matematiske Bog 2:  s.185] 
Bevis for udtrykket: ),( knK [Tips Matematiske Bog 2:  s.187] 
 
Projekt: Forudsætninger for brug af binomialformlen, Pascal’s trekant, 
binomialkoefficienter, formel for : ),( knK ,  
 
Eksempler med 2 - fordelingen

Omfang 12t 
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                                                                                               
Anvende simple statistiske deskriptorer og simple grafiske   

Væsentligste 
arbejdsformer 

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

 
Titel 5 Matematisk Modellering
Indhold Thomas Jensen; Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen:  

Matema10k Matematik for gymnasiet B-niveau s. 155-163 
 
Mindste kvadrater mretode [Differentialregning: Teori og redskab, Steffen Jensen og 
Karin Sørensen s. 317-318] 
Eksponentiel vækst [Matema10k: 121-122] 
Logistisk vækst [Systime Mat B til A, Carstensen: s. 147-149] 
 
Projekt: Befolkningsvækst: Princippet i mindste kvadraters metode. Lineær 
model, eksponentiel model, eksplosiv model, logistisk model. 

Omfang Ca. 12t 
Særlige fokuspunkter Anvende simple funktionsudtryk i modelleringen af givne data, samt 

diskutere rækkevidden af sådanne modeller 
Principielle egenskaber ved matematiske modeller 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Aflevering af skriftligt arbejde/Mail korrespondance   

 


