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Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Juni 2019 
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Undervisningstid 167 lektioner af 45 min ≈ 125,25 timer 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Trin 1 Andengradsfunktioner/-polynomier 

Titel 2 Differentialregning 

Titel 3 Analytisk geometri 

Titel 4 Binomialfordeling 

Titel 5 Regression, residualplot & residualspredning 

Titel 6 Stykkevis definerede funktioner 

Titel 7 Det skriftlige forberedelsesmateriale 

Titel 8 Repetition 

 

  



 

Titel 1 Andengradsfunktioner/-polynomier 

Indhold Beregning af diskriminanter, rødder og toppunkter 

Konstanternes betydning for parablens beliggenhed i koordinatsystemet. 

Faktorisering 

 

Undervisningsmateriale:  
Egne dokumenter & GeoGebra-tubs: 

1) Brug af diskriminant-formlen & diskriminantens betydning 

2) Bestemmelse af rødder & løsning af andengradsligninger 

3) Bestemmelse af koordinatsæt til toppunkter 

4) Konstanternes betydning 

5) Beregning af funktions og x-værdier ved brug af WordMat 

6) Blandede grundlæggende opgaver 

7) Faktorisering af andengradsfunktioner 

 

Supplerende stof: 

Bevis for: 

1) Rod-formlen; 𝑥 =
−𝑏±√d

2𝑎
  (ved at starte bagfra) 

2) Toppunktsformlen; 𝑇 (−
𝑏

2𝑎
; −

𝑑

4𝑎
) (ved brug af differentialregning) 

3) 𝑓(𝑥) = 𝑎(𝑥 − 𝑥𝑇)2 + 𝑦𝑇 

4) 𝑓(𝑥) = 𝑎(𝑥 − 𝑟1)(𝑥 − 𝑟2) 

  

Anvendt undervisningstid: 30 lektioner. 

Særlige fokuspunkter Brug af WordMat og GeoGebra. 

 

Udvikling af symbol- og formalisme-kompetence. 

Udvikling af hjælpemiddel-kompetence. 

Udvikling af ræsonnements-kompetence. 

Væsentligste arbejdsformer Gruppearbejde 

Afleveringer Video-afleveringer hvor eleverne har skulle føre beviser. 

  



Titel 2 Differentialregning 

Indhold 1) Aflæsning og fortolkning af tangenthældninger og væksthastighed 

2) Definition af 𝑓′(𝑥), brug af 3-trinsreglen, udledning af 𝑓′(𝑥). 

3) Brug af regneregler for differentiering af funktioner på formen; 

𝑓(𝑥) = 𝑘 · 𝑔(𝑥), 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) + ℎ(𝑥) og 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) · ℎ(𝑥) 

4) Brug af 𝑓′(𝑥) til udledning af ekstrema, monotoniforhold og        

tangentligninger. 

5) Grafer for 𝑓 og 𝑓′ 
6) Differentiering af trigonometriske funktioner 

7) Differentiering af sammensatte funktioner. 

8) Optimering 

 

Undervisningsmateriale: 

Egne dokumenter: 

1) Aflæsning & fortolkning af tangenthældninger 

2) Beregning af tangenthældninger 

3) Udledning af differentialkvotienter for bestemte typer af funktioner ved brug af 

3-trinsreglen 

4) Udledning & brug af grundlæggende regneregler 

5) Udledning af ekstrema 

6) Udledning af monotoniforhold 

7) Udledning af tangenters ligninger 

8) Grafer for 𝑓 og 𝑓′ 
9) Sammensatte funktioner 

10) Brug af CAS 

11) Optimering 

 

Supplerende stof: 

Bevis for: 

1) Differentialkvotienter til funktionerne; 𝑓(𝑥) = 𝑘, 𝑓(𝑥) = 𝑥,         

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏, 𝑓(𝑥) = 𝑥2, 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2, 𝑓(𝑥) = 𝑥3 og 𝑓(𝑥) =
1

𝑥
 

2) Regnereglen  𝑓(𝑥) = 𝑘 · 𝑔(𝑥) ⇔ 𝑓′(𝑥) = 𝑘 · 𝑔′(𝑥) 

3) Regnereglen  𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) + ℎ(𝑥) ⇔ 𝑓′(𝑥) = 𝑔′(𝑥) + ℎ′(𝑥) 

4) Tangentformlen  𝑦 = 𝑓′(𝑥0) · (𝑥 − 𝑥0) + 𝑓(𝑥0) 

Anvendt undervisningstid: 68 lektioner 

Særlige fokuspunkter Brug af WordMat og GeoGebra. 

 

Udvikling af symbol- og formalisme-kompetence. 

Udvikling af ræsonnements-kompetence. 

Væsentligste arbejdsformer Gruppearbejde 

Afleveringer Video-afleveringer hvor eleverne har skulle føre beviser. 

 
  



 

Titel 3 Analytisk geometri 

Indhold 1) Beregning af afstande mellem to punkter i koordinatsystemet 

2) Cirklers ligninger 

3) Beregning af koordinatsæt til midtpunkter 

4) Beregning af vinkler mellem linjer 

5) Ortogonale linjer 

6) Ligninger for tangenter til cirkler 

7) Beregning af skæringspunkter 

8) Vinkelret afstand mellem et punkt og en linje 

 

Undervisningsmateriale: 

Egne dokumenter: 

1) Analytisk geometri i 2D 

 

Supplerende stof: 

Bevis for: 

1) Afstandsformlen  |𝑃1𝑃2| = √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 

2) Cirklens ligning  (𝑥 − 𝑥C)2 + (𝑦 − 𝑦C)2 = 𝑟2 

3) Midtpunktsformlen  𝑀(𝑥𝑀 ; 𝑦𝑀) = 𝑀 (
𝑥1+𝑥2

2
 ;  

𝑦1+𝑦2

2
 ) 

4) Hældningsvinkelformelen  𝑣 = tan−1(𝑎) 

5) Formel til beregning af vinkel mellem to linjer  𝑣 = tan−1(𝑎1) − tan−1(𝑎2) 
 

6) Ortogonalformlen  𝑎1 · 𝑎2 = −1 

7) Distanceformlen  𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑃, 𝑙) =
|𝑎·𝑥1+𝑏·𝑦1+𝑐|

√𝑎2+𝑏2
 

Anvendt undervisningstid: 24 lektioner 

Særlige fokuspunkter Brug af GeoGebra. 

Væsentligste arbejdsformer Gruppearbejde 

Afleveringer Video-afleveringer hvor eleverne har skulle føre beviser. 

 
  



 

Titel 4 Binomialfordeling 

Indhold 1) Udledning & brug af binomialformlen 

2) Definition af stokastiske variabler 

3) Beregning af sandsynligheder ved brug af WordMat’s Excel-ska-

belon 

4) Beregning af gennemsnit/middeltal og bestemmelse af spredning 

5) Hypotesetest - nulhypotese, alternativ hypotese samt brug af sig-

nifikansniveau 

6) Bestemmelse af 95%-konfidensintervaller 

 

Undervisningsmateriale: 

Egne dokumenter: 

1) Binomialfordeling med hypotesetest og konfidensintervaller 

Anvendt undervisningstid: 17 lektioner. 

Særlige fokuspunkter Brug af WordMat og GeoGebra. 

Væsentligste arbejdsformer Gruppearbejde. 

 

 

Titel 5 Regression, residualplot & residualspredning 

Indhold 1) Lineær, eksponentiel og polynomisk regression 

2) Brug af residualplot og residualspredning til vurdering af tendens-

funktion 

 

Undervisningsmateriale: 

Egne dokumenter: 

1) Residualplot 

Anvendt undervisningstid: 2 lektioner. 

Særlige fokuspunkter Brug af WordMat og GeoGebra. 

Væsentligste arbejdsformer Gruppearbejde. 

 
 

  



Titel 6 Stykkevis definerede funktioner 

Indhold 1) Aflæsning af grafer for stykkevis definerede funktioner 

2) Beregning af 𝑥 og 𝑦-værdier for stykkevis definerede funktioner 

3) Opstilling af forskrifter for stykkevis definerede funktioner 

4) Tegning af grafer for stykkevis definerede funktioner ved brug af 

CAS-værktøj 

 

Undervisningsmateriale: 

1) Stykkevis definerede funktioner 

Anvendt undervisningstid: 3 lektioner. 

Særlige fokuspunkter Brug af WordMat og GeoGebra. 

Udvikling af hjælpemiddel-kompetence. 

Udvikling af symbol- og formalisme-kompetence. 

Udvikling af ræsonnements-kompetence. 

Væsentligste arbejdsformer Individuel- og gruppearbejde. 

 
 

Titel 7 Det skriftlige forberedelsesmateriale 

Indhold Arbejde med forberedelsesmaterialet til den skriftlige eksamen. 

 

Undervisningsmateriale: 

1) Forberedelsesmaterialet til den skriftlige eksamen 

Anvendt undervisningstid: 8 lektioner. 

Særlige fokuspunkter Brug af WordMat og GeoGebra. 

Udvikling af hjælpemiddel-kompetence. 

Udvikling af symbol- og formalisme-kompetence. 

Udvikling af ræsonnements-kompetence. 

Væsentligste arbejdsformer Individuel- og gruppearbejde. 

 
 

Titel 8 Repetition 

Indhold Besvarelse af skriftlige eksamensopgaver. 

Eksamensorientering og spørgetid. 

Omfang 15 lektioner. 

Særlige fokuspunkter Brug af WordMat og GeoGebra. 

Udvikling af hjælpemiddel-kompetence. 

Udvikling af ræsonnements-kompetence. 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, individuel- og gruppearbejde. 

 


