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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
Termin   

Maj-Juni 2020 

Institution Kbh Syd HF    

Uddannelse HF 

Fag og niveau Matematik  C 

Lærer(e) Ali Karaman (AKR) 

Hold 0t19 

0x19 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 
https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/matematik-akr/ 
 
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/matematik-c-akr/startside 
 

 

Desuden refereres til egenproducerede noter udleveret i forbindelse med undervisningen. 

 

Titel 1 Tal, bogstaver og ligninger 

Titel 2 Geometri og trigonometri 

Titel 3 Rentesregning 

Titel 4 Variabelsammenhæng og Lineære funktioner 

Titel 5 Eksponentiel-, potens-  og logaritmefunktioner 

Titel 6 Polynomier og analyse af funktioner 

Titel 7 Sandsynlighedsregning 

Titel 8 Statistik 

Titel 9 Repetition  

https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/matematik-akr/
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/matematik-c-akr/startside
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

Titel 1 

 

Tal, bogstaver og ligninger  

Indhold https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/matematik-akr/1-intro-til-matematik 

 

Tal. Regnearter. Parenteser. Brøker. Potenser. Rødder.  

Ligninger.. Formler. Talmængder. Intervaller 

                              

Omfang 

 

Ca. 8% af uddannelsestid 

Særlige 

fokuspunkter 

Forståelse af regnearternes hierarki og parentesernes betydning. Arbejde med 

brøker. Kendskab til potenser og rødder. Ligningsløsning med simpel 

algebraisk manipulation. Håndtering af simple formler. Potensligninger. At 

gange over kors. 

Skæring mellem to funktioner med IT som eksempel på løsning af to ligninger 

med to ubekendte. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning. Individuelt og pararbejde med regneøvelser i timerne, 

med hjemmeopgaverne, med afleveringssæt. 

 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

Titel 2 

 

Geometri og trigonometri 

Indhold https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/matematik-akr/forloeb-1 

 

Trigonometri 

 

Vinkelsummen og areal. Ensvinklede trekanter. Pythagoras’ sætning. Cosinus, sinus 

og tangens. Andre eksempler på beregninger. Cosinusrelationer, sinusrelationer, 

trekants areal vha. sinus. 

Konstruktioner af vilkårlige trekanter med Geogebra og beregning af sider og vinkler 

ved hjælp af dette.  

 

Omfang 

 

Ca. 13% af uddannelsestid 

Særlige 

fokuspunkter 

Viden om formlen for trekantens areal og om beregning af ukendte sider i ensvinkle-

de trekanter. Bevis for Pythagoras’ sætning samt anvendelsen.  

Anvendelse af sin, cos, tan i trekantsberegninger. Beregninger i vilkårlige trekanter.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning. Regneøvelser. Arbejde med afleveringssættet. Arbejde med 

beviser. Kursistfremlæggelse ved tavlen. 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

Titel 3 Rentesregning. 

https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/matematik-akr/1-intro-til-matematik
https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/matematik-akr/forloeb-1
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Indhold https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/matematik-akr/2-procent--og-

rentesregning 

 

Supplerende stof: note ’Renteformlen: n ukendt’ 

 

Procent. Fremskrivningsfaktor. Kapitalfremskrivningsformlen med forklaring 

af de enkelte dele og beregning af slutkapital ud fra givne oplysninger 

Procentvis stigning i forskellige tidsrum. Gennemsnitlig procent. Indekstal. 

Effektiv rente med eksempler på forskellige antal tilskrivninger pr. år.  

Beregning af Ko og r og formler for Ko og r  

Absolut og relativ ændring  

 

Supplerende stof:    Annuitetsopsparing. Annuitetslån   

Omfang 

 

Ca. 10% af uddannelsestid 

Særlige 

fokuspunkter 

Forståelse for hvordan man lægger procenter til og trækker fra samt frem-

skrivningsfaktor.  

Anvendelse af renteformlen i problemstillingerne med en ukendt variabel. 

Udledning af formlen for gennemsnitlig rentefod. 

Kendskab til beregning af rentefod fra kort periode til lang periode og 

omvendt. Regning med indekstal. 

 

Temarapport ”Rentesregning” indeholder opgaver, der handler om ovenfor 

nævnte punkter. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning. Arbejde med afleveringssættet.  

 

 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

Titel 4 

 

Variabelsammenhæng og Lineære funktioner 

Indhold https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/matematik-akr/3-lineaere-sammenhaenge 

 

Variabelsammenhæng og funktionsbegrebet. 

Lineær funktion: Betydning af a og b. Den lineære væksttype. Beregning af a og b. 

Tegning af grafer. Grafisk løsning af lineære ligninger. Lineær regression. Ligefrem 

proportionalitet. 

Skæring mellem to funktioner med IT som eksempel på løsning af to ligninger med 

to ubekendte.  

Beviset for forskriften ud fra to punkter 

 

Omfang 

 

Ca. 10 % af uddannelsestid  

Særlige 

fokuspunkter 

Kendskab til karakteristiske egenskaber ved de sammenhænge. 

Forståelse af variabelsammenhæng samt funktionsbegrebet.  

Kendskab til definitionsmængde, værdimængde, monotoniforhold.  

https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/matematik-akr/2-procent--og-rentesregning
https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/matematik-akr/2-procent--og-rentesregning
https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/matematik-akr/3-lineaere-sammenhaenge
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Kendskab til karakteristiske egenskaber ved lineære sammenhænge. 

Opstilling af lineære modeller. Udførelse af lineær regression og fortolkning af 

resultater. Projektopgave ”Lineær regression” indeholder regressionsopgaver som 

skal laves dels manuelt, dels vha. ’Værktøjer til regression’.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klassediskussion om variabelsammenhæng. Arbejde med opgaver om sammen-

hænge. Klasseundervisning. Opgaveløsning. Arbejde med afleveringssættet. 

 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
Titel 5 

 

Eksponentiel-, potens-  og logaritmefunktioner 

Indhold https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/matematik-akr/4-eksponentielle-sammenhaenge 

 

https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/matematik-akr/5-potenssammenhaenge 

                                                                                                                                                                                                                        

Grafisk forståelse af de tre funktionstyper og repetition af lineære funktioner og 

polynomier   

Vækstegenskaber for de tre forskellige funktionstyper, lineær, eksponentiel og 

potens. 

Regression og genkendelse af funktioners grafer.  

Residualplot 

 

Omfang 

 

Ca. 13 % af uddannelsestid 

Særlige 

fokuspunkter 

Kendskab til karakteristiske egenskaber ved eksponentielle sammenhænge. 

Anvendelse af enkeltlogaritmisk papir. Eksponentielle ligninger. 

Udførelse af eksponentiel regression og fortolkning af resultater. 

Kendskab til karakteristiske egenskaber ved potenssammenhænge. 

Udførelse af potensregression og fortolkning af resultater. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning. Opgaveregning. Arbejde med afleveringssættet. 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
Titel 6 

 

Polynomier og analyse af funktioner 

Indhold https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/matematik-akr/7-monotoniforhold 

 

Andengradspolynomiet, toppunkt, nulpunkter grafisk   

Begrebet monotoni og ekstrema og grafisk analyse af forskellige funktioner. Notation 

af monotoniintervaller, begreberne globalt og lokalt ekstrempunkt.  

 

Supplerende stof:    Fortolkning af tangentens hældningskoefficient som 

væksthastighed i matematisk model 

Omfang 

 

Ca. 10 % af uddannelsestid  

https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/matematik-akr/4-eksponentielle-sammenhaenge
https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/matematik-akr/5-potenssammenhaenge
https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/matematik-akr/7-monotoniforhold
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Særlige 

fokuspunkter 

Kendskab til. grafisk håndtering af andengradspolynomiet og logaritmefunktioner og 

deres egenskaber i et matematisk værktøjsprogram 

 

Kendskab til grafisk bestemmelse af tangent samt monotoniintervaller og ekstrema 

for funktioner defineret på begrænsede intervaller 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klassediskussion om variabelsammenhæng. Arbejde med opgaver om 

sammenhænge. Klasseundervisning. Opgaveløsning. Arbejde med afleveringssættet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
Titel 7 

 

Sandsynlighedsregning 

Indhold https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/matematik-akr/9-sandsynlighedsregning 

 

Kombinatorik, grundlæggende sandsynlighedsregning og symmetrisk 

sandsynlighedsfelt 

Omfang Ca. 7% af uddannelsestid 

Særlige 

fokuspunkter 

Kendskab til begreberne fakultet, permutation og kombination. Kendskab til 

simple kombinatoriske beregninger af sandsynligheder ved hjælp af 

additions- og multiplikationsprincippet. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning. Afleveringssæt.  

 
 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
Titel 8 

 

Statistik 

Indhold https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/matematik-akr/7-statistik 

 

Grupperede og ugrupperede observationer. Middeltal. Histogram. Sumkurve. 

Trappediagram. Kvartilsæt. Boxplot.  

Omfang Ca. 7% af uddannelsestid 

Særlige 

fokuspunkter 

Viden om databehandling for et grupperet og ugrupperet observationssæt. 

Kendskab til grafiske præsentationer. Bestemmelse af statistiske deskriptorer. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning. Afleveringssæt.  

 

 

https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/matematik-akr/9-sandsynlighedsregning
https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/matematik-akr/7-statistik
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
Titel 9 

 

Repetition 

Indhold Noter: Typiske fejl og mangler ved skriftlig eksamen. 

Noter: Note til skriftlig eksamen. 

Noter: hf2 Matematik C eksamen. 

 

Forberedelse på vurderingssamtale 

Projekt 

 

Omfang 

 

Ca. 22 % af uddannelsestid 

Særlige 

fokuspunkter 

Repetition af materialet. 

Forberedelse til skriftlig og mundtlig prøver & Vurderingssamtale 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuel undervisning (Google meet). Regning af opgavesæt. 

Arbejde med mundtlig fremstilling: kursistfremlæggelse. Temarapport, 

projekt. 

 


