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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

sommer, 2020 

Institution Vestegnen HF og VUC 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Matematik niveau A 

Lærer(e) Eva Margrethe Laursen 

Hold 1maA15 1920 Matematik A 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Mere sandsynlighedsregning og statistik 

Titel 2 Mere om trigonometriske funktioner 

Titel 3 Mere differentialregning 

Titel 4 Integralregning 

Titel 5 Differentialligninger 

Titel 6 Vektorer 

Titel 7 Vektorfunktioner og banekurver 

Titel 8 Funktioner af to variable 

  

  

  

  

  

  

 



 

Side 2 af 10 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 1 

 
Mere sandsynlighedsregning og statistik 

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

læreplan 2017. 

Kapitel 1 (med undersider) 

 
1.1 Normalfordelingen   

1.1.1 Beregninger med normalfordelingen   
1.1.2 Standardnormalfordelingen   
1.1.3 Er fordelingen normal?   
1.1.4 Omvendt funktion   

1.2 Mere om lineær regression   
 
Samt repetition fra B-niveau 

•  

Omfang 

 

Ca. 24 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 

Stokastisk variabel, binomialfordeling og normalfordeling, konfidensintervaller, 

hypotesetest i binomialfordelingen 

 

Indledningsvis opgaver/eksamensopgaver i emnet fra B-niveau. Udover repeti-

tion tjener det kendte stof også til formål at opøve kommunikation om faget 

blandt kursisterne. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning virtuelt (Corona), i hånden og med CAS 

Retur til forside 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
https://plushfa.systime.dk/?id=2790
https://plushfa.systime.dk/?id=2793
https://plushfa.systime.dk/?id=2794
https://plushfa.systime.dk/?id=2795
https://plushfa.systime.dk/?id=2834
https://plushfa.systime.dk/?id=2791
file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 2 

 

Mere om trigonometriske funktioner 

Indhold  

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

læreplan 2017. 

Kapitel 2 (med undersider) 

 

 
2.1 Den harmoniske svingning   
2.2 Trigonometriske grundligninger  

•  
Samt repetition fra B-niveau 

 

Omfang 

 

Ca. 24 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 
At regne med radianer versus grader. 
Cosinus, sinus og tangens som funktioner. 
Trigonometriske grundligninger. 
Periodisk forløb. 
Den harmoniske svingning. 
 
Indledningsvis opgaver/eksamensopgaver i emnet fra B-niveau. Udover repeti-
tion tjener det kendte stof også til formål at opøve kommunikation om faget 
blandt kursisterne. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning virtuelt (Corona), i hånden og med CAS  

Retur til forside 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
https://plushfa.systime.dk/?id=2811
https://plushfa.systime.dk/?id=2797
file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Mere differentialregning  

Indhold  

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

læreplan 2017. 

Kapitel 3 (med undersider). 

 

 
3.1 Sammensat funktion   
3.2 Differentiation af kendte funktioner   
3.3 Ligning for tangent   
3.4 Bevis for produktreglen   

•  
Samt repetition fra B-niveau 

 

Omfang 

 

Ca. 24 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

 
Differentiation af produkt og sammensat funktion. 

Differentialkvotient for flere funktioner. 

Tangentens ligning. 

 

Indledningsvis opgaver/eksamensopgaver i emnet fra B-niveau. Udover repe-

tition tjener det kendte stof også til formål at opøve kommunikation om faget 

blandt kursisterne. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/gruppearbejde/fremlæggelser 

 

Retur til forside 

 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
https://plushfa.systime.dk/?id=2800
https://plushfa.systime.dk/?id=2801
https://plushfa.systime.dk/?id=2802
https://plushfa.systime.dk/?id=2833
file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 4 

 

Integralregning 

Indhold  

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

læreplan 2017. 

Kapitel 4 (med undersider). 

 

 
4.1 Stamfunktion og ubestemt integral   

4.1.1 Stamfunktion for kendte funktioner   
4.1.2 Regneregler for ubestemte integraler   

4.2 Areal og bestemt integral   
4.2.1 Anvendelse af integralregningens hovedsætning   
4.2.2 Bevis for integralregningens hovedsætning   
4.2.3 Regneregler for bestemte integraler   
4.2.4 Punktmængder mellem grafer   

4.3 Omdrejningslegemer og kurvelængde   

•  

 

Omfang 

 

Ca. 24 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 
Integration versus differensation 
Ubestemte og bestemte integraler 
Skrivemåder og regneregler 
Arealbestemmelse 
Volumenbestemmelse af omdrejningslegemer 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/pararbejde/gruppearbejde 

Retur til forside 

 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
https://plushfa.systime.dk/?id=2714
https://plushfa.systime.dk/?id=2715
https://plushfa.systime.dk/?id=2716
https://plushfa.systime.dk/?id=2717
https://plushfa.systime.dk/?id=2718
https://plushfa.systime.dk/?id=2721
https://plushfa.systime.dk/?id=2720
https://plushfa.systime.dk/?id=2719
https://plushfa.systime.dk/?id=2722
file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 5 

 

Differentialligninger 

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

hf, læreplan 2017. 

Kapitel 5 (med undersider). 

 

 
5.1 Hvad er en differentialligning?   
5.2 Tangentligninger og linjeelementer   
5.3 Lineære differentialligninger af 1. orden   

5.3.1 y' = ky   
5.3.2 y' = b - ay  
5.3.3 y' + g(x)y = h(x)   
5.3.4 y' + g(x)y = h(x) - en alternativ metode   

5.4 Logistisk differentialligning   
5.5 Separable differentialligninger  

 

•  

Omfang 

 

Ca. 24 lektioner 

Særlige fokuspunkter  

Differentialligninger og deres orden. 

Lineære differentialligninger. 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/CAS/gruppearbejde 

 

Retur til forside 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
https://plushfa.systime.dk/?id=2724
https://plushfa.systime.dk/?id=2729
https://plushfa.systime.dk/?id=2723
https://plushfa.systime.dk/?id=2728
https://plushfa.systime.dk/?id=2727
https://plushfa.systime.dk/?id=2726
https://plushfa.systime.dk/?id=2725
https://plushfa.systime.dk/?id=2705
https://plushfa.systime.dk/?id=2784
file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 6 

 

Vektorer 

Indhold  

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

læreplan 2017. 

Kapitel 6 (med undersider). 

 
6.1 Grundlæggende vektorbegreber   

6.1.1 Regning med vektorer   
6.1.2 En vektors koordinater   
6.1.3 En vektors længde og afstandsformlen   
6.1.4 Retningsvinkel og polære koordinater   

6.2 Skalarprodukt  
6.2.1 Vektorprojektion og vinkel   

6.3 Determinant  
6.4 Rette linjer med vektorer   

6.4.1 Parameterfremstilling   
6.4.2 Linjens generelle ligning   
6.4.3 Vinklen mellem linjer   
6.4.4 Afstand mellem punkt og linje   
6.4.5 Skæring mellem linjer    
 

Omfang 

 

Ca. 40 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 

Vektorer. 

Regning med vektorer, længde- og afstandsformler, vinkel mellem vektorer. 

Tværvektor, skalarprodukt, vektorprojektion, determinant, linjens ligning og 

parameterfremstilling, afstand mellem punkt og linje, cirklens ligning og parame-

terfremstilling, cirkeltangent samt skæring mellem cirkel og linje. 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning formodentlig (anden underviser) 

 

Retur til forside 

 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
https://plushfa.systime.dk/?id=2815
https://plushfa.systime.dk/?id=2826
https://plushfa.systime.dk/?id=2827
https://plushfa.systime.dk/?id=2828
https://plushfa.systime.dk/?id=2832
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https://plushfa.systime.dk/?id=2818
https://plushfa.systime.dk/?id=2821
https://plushfa.systime.dk/?id=2822
https://plushfa.systime.dk/?id=2823
https://plushfa.systime.dk/?id=2824
https://plushfa.systime.dk/?id=2825
file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 7 

 
Vektorfunktioner og banekurver 

 

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

læreplan 2017. 

Kapitel 7 (med undersider). 

 
7.1 Introduktion til vektorfunktioner  
7.2 Skæringspunkter og dobbeltpunkter  
7.3 Differentiation af vektorfunktioner 
7.4 Cirkelbevægelse    

Omfang 

 

Ca. 24 lektioner 

Særlige fokuspunkter Vektorfunktioner, grafisk forløb af banekurver, herunder skæringspunkter og 

dobbeltpunkter, tangentbestemmelse, samt anvendelser af vektorfunktioner. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde 

Retur til forside 

 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
https://plushfa.systime.dk/?id=2739
https://plushfa.systime.dk/?id=2737
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 8 

 
Funktioner af to variable 

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

læreplan 2017. 

Kapitel 8 (med undersider). 

 

8.1 Introduktion til funktioner af to variable   
8.2 Niveaukurver og snit  
8.3 Partielle afledede, tangentplan og gradient  
8.4 Stationære punkter og ekstrema   

 

Omfang 

 

Ca. 24 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 

Funktioner af to variable, partielle afledede og grafisk forløb, herunder niveau-

kurver, stationære punkter og ekstrema. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning virtuelt (corona), CAS 

Retur til forside 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
https://plushfa.systime.dk/?id=2780
https://plushfa.systime.dk/?id=2781
https://plushfa.systime.dk/?id=2782
https://plushfa.systime.dk/?id=2783
file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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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 

 

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