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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  
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Institution VUC Vestegnen 

Uddannelse hfe 

Fag og niveau Matematik niveau C 

Lærer(e) Eva Margrethe Laursen 

Hold 1maC02 19 Matematik C 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Basis samt ligninger og tal 

Titel 2 Procent og rente 

Titel 3 Indledende om funktioner samt lineære funktioner 

Titel 4 Eksponentielle funktioner 

Titel 5 Potensfunktioner 

Titel 6 Analyse af funktioner 

Titel 7 Trigonometri 

Titel 8 Deskriptiv statistik 

Titel 9 Sandsynlighedsregning og kombinatorik 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Basis samt ligninger og tal 

Indhold Kernestof 

Dalby, Møller Madsen, Overgaard, Studsgaard: I-bog fra Systime, Plus C hf, 

læreplan 2017. 

Kapitel 8. 

Noter 

Opgaveaflevering 

Prøve 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Overslags regning, regnearternes hierarki, simpel algebraisk manipulation, lige-

frem og omvendt proportionalitet, ligningsløsning med algebraiske og grafiske 

metoder. 

At få fælles platform at arbejde ud fra (sprog, symbolkendskab, regneregler, 

skrivemåde (opstilling og syntaks), fornemmele af tal(mængder) og brug af bog-

staver). 
At kunne håndtere simple formler og ligninger, herunder kunne oversætte fra 
symbolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning / gruppearbejde/skriftligt arbejde 

 

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

 

Titel 2 

 
Procent og rente 

 

Indhold Kernestof 

Dalby, Møller Madsen, Overgaard, Studsgaard: I-bog fra Systime, Plus C hf, 

læreplan 2017. 

Kapitel 8. 

Noter 
Supplerende stof 

Bevis for indgående formler 

Opgaveaflevering 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

Procent- og rentesregning, relativ og absolut ændring. 

Basal procentregning 

At regne med en fremskrivningsfaktor generelt 

At beregne gennemsnitlig procentvis ændring 
At regne med kapitalfremskrivning og bruge kapitalfremskrivningsformlen. 

At regne med indekstal 

Brug af CAS 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/ gruppearbejde/skriftligt arbejde 

 

Retur til forside 

 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside


 

Side 4 af 11 

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

 

Titel 3 

 

Indledende om funktioner samt 

Lineære funktioner 

Indhold Kernestof 

Dalby, Møller Madsen, Overgaard, Studsgaard: I-bog fra Systime, Plus C hf, 

læreplan 2017. 

Kapitel 1. 

Noter 

Aflevering 

 

Supplerende stof 

Centrale beviser 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Funktionsbegrebet. Opøve fornemmelse for variable, konstanter, funktioner og 

forskellige fremstillinger 
Karakteristiske egenskaber ved lineære funktioner og deres grafiske forløb. 
At kunne håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge mellem 
variable og kunne diskutere rækkevidde af sådanne modeller. 
Regression. 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning / gruppearbejde/skriftligt arbejde 

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

 

Titel 4 

 
Eksponentielle funktioner 

 

Indhold Kernestof 

Dalby, Møller Madsen, Overgaard, Studsgaard: I-bog fra Systime, Plus C hf, 

læreplan 2017. 

Kapitel 2. 

Noter 

Rapportaflevering 

 

Supplerende stof 

Centrale beviser 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Karakteristiske egenskaber ved eksponentielle funktioner og deres grafiske for-
løb. At kunne håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge mellem 
variable og kunne diskutere rækkevidde af sådanne modeller. 
Regression. 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning /gruppearbejde/skriftligt arbejde 

 

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

 

Titel 5 

 
Potensfunktioner 

 

Indhold Kernestof 

Dalby, Møller Madsen, Overgaard, Studsgaard: I-bog fra Systime, Plus C hf, 

læreplan 2017. 

Kapitel 3. 

Noter 

 

Omfang 

 

Ca. 10 lektioner  

 

Særlige fokus-

punkter 

 
Karakteristiske egenskaber ved potensfunktioner og deres grafiske forløb. At 
kunne håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge mellem variab-
le og kunne diskutere rækkevidde af sådanne modeller. 

Regression. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning /gruppearbejde/skriftligt arbejde 

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

 

Titel 6 

 

Analyse af funktioner 

Indhold Dalby, Møller Madsen, Overgaard, Studsgaard: I-bog fra Systime, Plus C hf, 

læreplan 2017. 

Kapitel 4. 

Noter 

Supplerende stof 

Grafisk betydning af andengradspolynomiets koefficienter. 

Omfang 

 

Ca. 10 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

Grafisk håndtering af andengradspolynomiet og deres egenskaber i et matema-

tisk værktøjsprogram. 

Grafisk bestemmelse af tangent samt monotoniforhold og ekstrema for funk-

tioner defineret på begrænsede intervaller. 

Fortolkning af tangentens hældningskoefficient som væksthastighed i matema-

tisk model. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/skriftligt arbejde/virtuelle arbejdsformer 

 

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

 

Titel 7 

 
Trigonometri 

 

Indhold Kernestof 

Dalby, Møller Madsen, Overgaard, Studsgaard: I-bog fra Systime, Plus C hf, 

læreplan 2017. 

Kapitel 5. 

Noter 

Opgaveaflevering 

 

Supplerende stof 

Beviser for Pythagoras sætning samt trigonometriske beregninger i vilkårlige 

trekanter via gældende formler. 

 

Omfang 

 

Ca. 30 lektioner 

Særlige fokuspunkter Geometrisk ræsonnement. 

Forholdsberegninger i ensvinklede trekanter, simple konstruktioner af og 

trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter i et matematisk værktøjs-

program. 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/skriftligt arbejde 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 8 

 
Deskriptiv statistik 

 

Indhold Kernestof 

Dalby, Møller Madsen, Overgaard, Studsgaard: I-bog fra Systime, Plus C hf, 

læreplan 2017. 

Kapitel 6 og, til regression, kapitel 1, 2 og 3. 

Noter 

Supplerende stof 

Behandling af ugrupperet observationssæt i et værktøjsprogram samt beregning 

af middelværdi i hånden. 

Omfang 

 

Ca. 15 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Simple statistiske metoder til håndtering af et diskret datamateriale, grafisk præ-
sentation af statistisk materiale, stikprøve og empiriske statistiske deskriptorer, 
samt anvendelse af lineær, eksponentiel, og potens-regression herunder residu-
alplot. 
At kunne give en statistisk behandling af et talmateriale og kunne formidle kon-
klusioner i et klart sprog. 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde /skriftligt arbejde 

 

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

 

Titel 9 

 

Sandsynlighedsregning og kombinatorik 

Indhold Kernestof  

Dalby, Møller Madsen, Overgaard, Studsgaard: I-bog fra Systime, Plus C 

hf, læreplan 2017. 

Kapitel 7. 

 

Omfang 

 

Ca. 10 lektioner 

Særlige fokuspunkter Kombinatorik, grundlæggende sandsynlighedsregning og symmetrisk sand-

synlighedsfelt. 

 

 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Retur til forside 

 

 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside


 

Side 11 af 11 

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

 

Titel 8 

 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Retur til forside 
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