
Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Juni 2019 

Institution VUC Vestegnen, Albertslund 

Gymnasievej 10, 2620 Albertslund 

Uddannelse Hf 2-årig 

Fag og niveau Matematik C 

Lærer(e) Morten Eyrich 

Hold 1hfOBUT (ordblinde-hold) 

Undervisningstid 209 lektioner af 45 min ≈ 156,75 timer 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Ligninger 

Titel 2 Geometri 

Titel 3 Hvad er en funktion ? 

Titel 4 Lineære funktioner 

Titel 5 Eksponentielle funktioner 

Titel 6 Procent, rente & annuitetsregning 

Titel 7 Sandsynlighedsregning & kombinatorik 

Titel 8 Trigonometri 

Titel 9 Statistik 

Titel 10 Potensfunktioner 

Titel 11 Tangenter 

Titel 12 Repetition & eksamensforberedelse 

 

  



Titel 1 Ligninger 

Indhold Løsning af ligninger ved omskrivning og ved aflæsning af grafer. 

 

Undervisningsmateriale: 

Egne dokumenter: 

1) Løsning af ligninger & isolering af bogstaver i formler 

2) Grafisk løsning af ligninger 

Anvendt undervisningstid 11 lektioner. 

Særlige fokuspunkter Udvikling af symbol- og formalisme-kompetence. 

Udvikling af ræsonnements-kompetence. 

Væsentligste arbejdsformer Individuel og gruppearbejde. 

 

Titel 2 Geometri 

Indhold Konstruktion af trekanter i GeoGebra. 

 

Undervisningsmateriale: 

Egne dokumenter: 

1) Konstruer en trekant i GeoGebra 

2) De 5 trekantstilfælde i GeoGebra 

Anvendt undervisningstid 7 lektioner. 

Særlige fokuspunkter 
Udvikling af hjælpemiddel-kompetence. 
Udvikling af ræsonnements-kompetence. 

Væsentligste arbejdsformer Individuel og gruppearbejde. 

 

Titel 3 Hvad er en funktion ? 

Indhold 1) Funktioner & ikke-funktioner 

2) Definition af funktion 

3) Funktion som tabel, graf og forskrift 

4) Konstanter & variabler 

5) Definitionsmængde & værdimængde 

6) Voksende, aftagende & konstante funktioner 

7) Angivelse af monotoniforhold ud fra grafer 

8) Beregning af 𝑥 & 𝑦-værdier 

 

Undervisningsmateriale: 

Eget dokument: Hvad er en funktion ? 

Anvendt undervisningstid 9 lektioner. 

Særlige fokuspunkter Udvikling af symbol- og formalisme-kompetence. 

Væsentligste arbejdsformer Individuel og gruppearbejde. 

 



Titel 4 Lineære funktioner 

Indhold 1) Den generelle forskrift for en lineær funktion 

2) Tegning af grafer for lineære funktioner (uden brug af CAS-værk-

tøj) 
 

3) Opstilling af forskrifter for lineære funktioner ud fra tekst 

4) Angivelse af forskrift ud fra graf 

5) Graf-scenarier og konstanternes betydning 

6) Hvordan vokser en lineær funktion ? 

7) Beregning af konstanterne a og b ud fra to punkter på grafen for en 

lineær funktion 
 

8) Lineær regression 

9) Punktplot & residualplot 

 

Undervisningsmateriale:  

Egne dokumenter: 

1) Opsparing i sparegris & taxa-kørsel - eksempler på voksende lineære funktio-

ner 

2) Konstanterne a & b’s betydning samt tegning og aflæsning af grafer 

3) Fortolkning af tal i forskrifter for lineære funktioner 

4) Beregning af a og b ud fra to punkter (lineære funktioner) 

5) Lineær regression 

6) Residualplot 

 

Supplerende stof: 

Bevis for formlen:  𝑎 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
 

Anvendt undervisningstid 24 lektioner  

Særlige fokuspunkter Brug af WordMat og GeoGebra. 

Udvikling af symbol- og formalisme-kompetence. 

Udvikling af ræsonnements-kompetence. 

Væsentligste arbejdsformer Individuel- og gruppearbejde. 

 

 

  



Titel 5 Eksponentielle funktioner 

Indhold 
1) Den generelle forskrift for en eksponentiel funktion 

2) Graf-scenarier og konstanternes betydning 

3) Vækst-egenskaber 

4) Opstilling af forskrifter for eksponentielle funktioner ud fra tekst 

5) Beregning af konstanterne a og b ud fra to punkter på grafen for 

en eksponentiel funktion 
 

6) Beregning og fortolkning af fordoblings- og halveringskonstanter 

7) Beregning af hvor mange procent y-værdien ændrer sig når x-vær-

dien øges med en bestemt værdi. 
 

8) Eksponentiel regression 

 

Undervisningsmateriale: 
Egne dokumenter: 

1) Konstanterne a og b’s grafiske betydning 

2) Hvordan vokser en eksponentiel funktion ? 

3) At dividere med 100 & trække decimaltal fra 1 

4) Fremskrivningsfaktor 

5) Opstilling af forskrifter for eksponentielle funktioner ud fra tekst 

6) Konstanterne a og b’s betydning 

7) Beregning & fortolkning af funktionsværdier & 𝑥-værdier 

8) Fordoblingskonstanter 

9) Beregning af hvor mange procent funktionsværdien ændrer sig med 
 

10) Beregning af halveringskonstanter 

11) Beregning af a og b ud fra to punkter 

12) Eksponentiel regression 

 

Supplerende stof: 
Bevis for formlen til beregning af: 

1) Konstanten a for en eksponentiel funktion:  𝑎 = √
𝑦2

𝑦1

𝑥2−𝑥1
 

2) Fordoblingskonstanten:  𝑇2 =
log(2)

log(𝑎)
 

3) Halveringskonstanten:  𝑇1

2

=
log(0,5)

log(𝑎)
 

Anvendt undervisningstid 49 lektioner. 

Særlige fokuspunkter Brug af WordMat. 

Udvikling af ræsonnements-kompetence. 

Udvikling af hjælpemiddel-kompetence. 

Væsentligste arbejdsformer Individuel og gruppearbejde. 

 
  



Titel 6 Procent, rente & annuitetsregning 

Indhold 
1) Kapitalfremskrivning 

2) Annuitetsregning; annuitetsopsparing og annuitetslån 

 

Undervisningsmateriale: 

Egne dokumenter: 

1) Kapitalfremskrivning 

2) Annuitetsopsparing 

3) Annuitetslån 

 

Supplerende stof: 
Isolering af bogstaver i: 

1) Kapitalfremskrivningsformlen:  𝐾𝑛 = 𝐾0 · (1 +
𝑝

100
)
𝑛

 

2) Annuitetsopsparingsformlen:  𝐴𝑛 = 𝑏 ·
(1+𝑟)𝑛−1

𝑟
 

3) Annuitetslånsformlen:  𝐺 = 𝑦 ·
1−(1+𝑟)−𝑛

𝑟
 

Anvendt undervisningstid 21 lektioner 

Særlige fokuspunkter Brug af WordMat og Excel. 

Udvikling af symbol- og formalisme-kompetence. 

Væsentligste arbejdsformer Individuel og gruppearbejde. 

 

 

Titel 7 Sandsynlighedsregning & kombinatorik 

Indhold 
1) Grundlæggende sandsynlighedsregning 

2) Additions og multiplikations-princippet 

3) Tælletræer og matricer/kombinations-skemaer 

4) Begreberne; ordnet/uordnet og med/uden tilbagelægning 

5) Brug af formler til beregning af antallet af kombinationer ved de 
fire forskellige kombinations-scenarier 

 

Undervisningsmateriale: 
Egne dokumenter: 

1) Grundlæggende sandsynlighedsregning 

2) Kombinatorik 

3) Sandsynlighedsregning & kombinatorik 

Anvendt undervisningstid 12 lektioner. 

Særlige fokuspunkter Udvikling af ræsonnements-kompetence. 

Væsentligste arbejdsformer Individuel og gruppearbejde. 

 

 

 



Titel 8 Trigonometri 

Indhold 
1) Brug af Pythagoras’ sætning til beregning af sider i retvinklede tre-

kanter 
 

2) Beregning af sider i ensvinklede og ligedannede trekanter  

3) Beregning af sider og vinkler i retvinklede trekanter ved brug af sin, 

cos og tan 

 

Undervisningsmateriale:  

Egne dokumenter: 

1) Ensvinklede & ligedannede trekanter 

2) Pythagoras’ sætning 

3) Beregning af sider & vinkler i retvinklede trekanter 

 

Supplerende stof: 

1) Bevis for Pythagoras’ sætning:  𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 

2) Definitioner og beviser for sin, cos og tan (retvinklede trekanter) 

Anvendt undervisningstid 15 lektioner 

Særlige fokuspunkter Brug af WordMat og GeoGebra. 

Udvikling af symbol- og formalisme-kompetence. 

Udvikling af ræsonnements-kompetence. 

Væsentligste arbejdsformer Individuel- og gruppearbejde. 

 

 

Titel 9 Statistik 

Indhold Brug af indekstal. 

Behandling af grupperet og ugrupperet observationssæt, herunder: 

1) Beregning af middeltal, frekvenser og summeret/kumuleret fre-
kvens samt kvartilsæt ud fra observationer opstillet i rækkefølge ef-
ter værdi. 

 

2) Tegning af sumkurve og boksplot med og uden brug af WordMat 

3) Fortolkning af middeltal, frekvenser, summeret/kumuleret fre-

kvens samt kvartilsæt. 
 

4) Brug af begreberne; kvartilsæt, typetal/-interval, outliers samt højre 

og venstre-skæv. 

 

Undervisningsmateriale: 
Egne dokumenter: 

1) Indekstal 
2) Intro til deskriptiv statistik. 

Anvendt undervisningstid 19 lektioner. 

Særlige fokuspunkter Brug af WordMat. 

Udvikling af hjælpemiddel-kompetence. 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, individuel og gruppearbejde. 



 

Titel 10 Potensfunktioner 

Indhold 1) Den generelle forskrift for en potensfunktion 

2) Graf-scenarier og konstanternes betydning 

3) Vækst-egenskaber 

4) Beregning af konstanterne a og b ud fra to punkter på grafen for 

en potensfunktion 
 

5) Beregning af procentvise ændringer af x og y-værdien 

6) Potensregression 

 

Undervisningsmateriale: 
Egne dokumenter: 

1) Grafer for potensfunktioner 

2) Beregning af a og b ud fra to punkter 

3) Beregning af procentvis ændring, mm. 

4) Potensregression 

 

Supplerende stof: 
Bevis for formlen: 

1) 𝑥 = √
𝑦

𝑏

𝑎
 

2) 𝐹𝑦 = 𝐹𝑥
𝑎 

3) Til beregning af konstanten a for en potensfunktion:  𝑎 =
log(

𝑦2
𝑦1
)

log(
𝑥2
𝑥1
)
 

Anvendt undervisningstid 7 lektioner. 

Særlige fokuspunkter Brug af WordMat og GeoGebra. 

Udvikling af symbol- og formalisme-kompetence. 
Udvikling af hjælpemiddel-kompetence. 

Væsentligste arbejdsformer Individuel og gruppearbejde. 

 

  



Titel 11 Tangenter 

Indhold 
1) Indtegning af tangenter til grafer for funktioner 

2) Aflæsning af tangenthældninger 

3) Fortolkning af tangenthældninger 

 

Undervisningsmateriale: 
Eget dokument: Tangenter (C-niveau) 

Anvendt undervisningstid 6 lektioner. 

Særlige fokuspunkter Brug af GeoGebra. 

Væsentligste arbejdsformer Individuel og gruppearbejde.. 

 

 

Titel 12 Repetition & eksamensforberedelse 

Indhold Repetition & eksamensforberedelse til både den skriftlige og den mundt-

lige eksamen. 

Vi har arbejdet med tidligere skriftlige og mundtlige eksamenssæt. Og ele-

verne har forberedt sig på at besvare hvert eksamensspørgsmål. 

 

Undervisningsmateriale: 
1) Tidligere skriftlige eksamenssæt 

2) To eksempler på gruppeoplæg 

3) Diverse egne dokumenter med gennemgang af relevante beviser i 

forhold til den mundtlige eksamen og med links til video-gen-

nemgang af dem. 

Anvendt undervisningstid 38 lektioner 

Særlige fokuspunkter Brug af WordMat og GeoGebra. 

Udvikling af symbol- og formalisme-kompetence. 

Udvikling af ræsonnements-kompetence. 

Udvikling af hjælpemiddel-kompetence. 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning samt individuel og gruppearbejde. 

 


