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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1:  Variable og formler  

Titel 2:  Rentesregning  

Titel 3:  Funktionssammenhænge  

Titel 4: Eksponentiel vækst  

Titel 5:  Potensvækst, regression  

Titel 6a:  Tangenthældning og monotoniforhold  

Titel 6b:  Geometri  

Titel 7:  Statistik og sandsynlighedsregning  

Titel 8:  Eksamensforberedelse  
 
 



Titel 1:  Variable og formler 

 Indhold Undervisningsmaterialet foreligger som et Googlesite. 
Derfor anfører vi links til materialet i alle forløb 

● Formler 
● Ligninger 
● Brug af Geogebra 

https://sites.google.com/kbhsyd.nu/online-mat-c-19-20/
modul-1-variable-og-formler 

 Omfang 17 timer 

 Særlige 
fokuspunkter 

 Arbejde med formler og CAS-værktøj. Grundlæggende 
kendskab til talbehandling og ligninger 

 Væsentligste 
arbejdsformer 

 E-learning med virtuel undervisning. Videoproduktion 
for at styrke det mundtlige element i faget og skriftlige 
opgaver 

 

Titel 2:  Rentesregning 

 Indhold Modul 2 
● Procent og fremskrivningsfaktor 
● Kapitalfremskrivning 
● Annuitetsopsparing og -gæld 

https://sites.google.com/kbhsyd.nu/online-mat-c-19-20/
modul-2-procent-og-rente 
 

 Omfang  17 timer 

 Særlige 
fokuspunkter 

 Procent, rentesregning, annuitetsregning. 

 Væsentligste 
arbejdsformer 

 E-learning med virtuel undervisning. Videoproduktion 
for at styrke det mundtlige element i faget og skriftlige 
opgaver 

 

Titel 3:  Funktionssammenhænge 

 Indhold Modul 3 
● Funktionsbegrebet 
● Lineære sammenhænge 
● Grafisk løsning af ligninger 

https://sites.google.com/kbhsyd.nu/online-mat-c-19-20/modul-1-variable-og-formler
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/online-mat-c-19-20/modul-1-variable-og-formler
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/online-mat-c-19-20/modul-2-procent-og-rente
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/online-mat-c-19-20/modul-2-procent-og-rente


https://sites.google.com/kbhsyd.nu/online-mat-c-19-20/
modul-3-funktionssammenhaenge 

 Omfang  17 timer 

 Særlige 
fokuspunkter 

 Det generelle funktionsbegreb og forskellige måder at 
fastlægge en funktion på. Lineær vækst 

 Væsentligste 
arbejdsformer 

  E-learning med virtuel undervisning. Videoproduktion 
for at styrke det mundtlige element i faget og skriftlige 
opgaver 

 

Titel 4: Eksponentiel vækst 

 Indhold Modul 4 
● Eksponentiel vækst 
● Det udvidede potensbegreb 
● Logaritmer 

https://sites.google.com/kbhsyd.nu/online-mat-c-19-20/0
7-tangenthaeldning 

 Omfang  17 timer 

 Særlige 
fokuspunkter 

 Arbejdet med den eksponentielle model. 
Modelbegrebet 

 Væsentligste 
arbejdsformer 

 E-learning med virtuel undervisning. Videoproduktion 
for at styrke det mundtlige element i faget og skriftlige 
opgaver 

 

Titel 5:  Potensvækst, regression 

 Indhold Modul 5 
● Potensvækst 
● Regression 
● Indekstal 

https://sites.google.com/kbhsyd.nu/online-mat-c-19-20/
modul-5-potensvaekst-og-tangenthaeldning 

 Omfang  17 timer 

 Særlige 
fokuspunkter 

 Potensvækst som model. Regression som værktøj til at 
opstille en model for et datasæt 

 Væsentligste 
arbejdsformer 

  E-learning med virtuel undervisning. Videoproduktion 
for at styrke det mundtlige element i faget og skriftlige 
opgaver 

https://sites.google.com/kbhsyd.nu/online-mat-c-19-20/modul-3-funktionssammenhaenge
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/online-mat-c-19-20/modul-3-funktionssammenhaenge
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/online-mat-c-19-20/07-tangenthaeldning
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/online-mat-c-19-20/07-tangenthaeldning
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/online-mat-c-19-20/modul-5-potensvaekst-og-tangenthaeldning
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/online-mat-c-19-20/modul-5-potensvaekst-og-tangenthaeldning


 

Titel 6a:  Tangenthældning og monotoniforhold 

 Indhold Modul 6a 
● Tangenter og tangenthældning 
● Polynomier 
● Monotoniforhold 

https://sites.google.com/kbhsyd.nu/online-mat-c-19-20/
modul-6-tangenthaeldning-og-monotoniforhold 

 Omfang  7 timer 

 Særlige 
fokuspunkter 

 Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 Væsentligste 
arbejdsformer 

  E-learning med virtuel undervisning. Videoproduktion 
for at styrke det mundtlige element i faget og skriftlige 
opgaver 

 

Titel 6b:  Geometri 

 Indhold Modul 6b 
● Trigonometriske beregninger i trekanter 
● Konstruktion af trekanter i GeoGebra 

https://sites.google.com/kbhsyd.nu/online-mat-c-19-20/1
0-geometri-for-stx 

 Omfang  10 timer 

 Særlige 
fokuspunkter 

 Geometriske modeller - både konstruerede og 
beregnede 

 Væsentligste 
arbejdsformer 

  E-learning med virtuel undervisning. Videoproduktion 
for at styrke det mundtlige element i faget og skriftlige 
opgaver 

 

Titel 7:  Statistik og sandsynlighedsregning 

 Indhold Modul 7 
● Deskriptiv statistik 
● Sandsynlighed 
● Kombinatorik 

https://sites.google.com/kbhsyd.nu/online-mat-c-19-20/
modul-7-statistik-og-sangsynlighedsregning 

https://sites.google.com/kbhsyd.nu/online-mat-c-19-20/modul-6-tangenthaeldning-og-monotoniforhold
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/online-mat-c-19-20/modul-6-tangenthaeldning-og-monotoniforhold
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/online-mat-c-19-20/10-geometri-for-stx
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/online-mat-c-19-20/10-geometri-for-stx
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/online-mat-c-19-20/modul-7-statistik-og-sangsynlighedsregning
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/online-mat-c-19-20/modul-7-statistik-og-sangsynlighedsregning


 Omfang  17 timer 

 Særlige 
fokuspunkter 

 Statistisk behandling af større datasæt og 
sandsynlighedsteoretiske overvejelser 

 Væsentligste 
arbejdsformer 

  E-learning med virtuel undervisning. Videoproduktion 
for at styrke det mundtlige element i faget og skriftlige 
opgaver 

 

Titel 8:  Eksamensforberedelse 

 Indhold Eksamensspørgsmålene og gamle eksamensopgaver 

 Omfang  17 timer 

 Særlige 
fokuspunkter 

 Skriftlig og mundtlig formidling 

 Væsentligste 
arbejdsformer 

  E-learning med virtuel undervisning. Videoproduktion 
for at styrke det mundtlige element i faget og skriftlige 
opgaver 

 
  
  
 
 


