
Studieplan for Matematik C hf 

1. Fagets undervisningstid: 150 lektioner. 

2. Læreplanens mål, dvs. hvilke faglige, almene og personlige kompetencer, du skal udvikle. 
Du skal kunne: 
 -håndtere simple formler og ligninger, herunder kunne oversætte fra symbolholdigt sprog til      
naturligt talesprog og omvendt;  
-give en statistisk behandling af et talmateriale og kunne formidle konklusioner i et klart sprog;  
-håndtere simple matematiske modeller til beskrivelse af sammenhænge mellem variable og kunne 
diskutere rækkevidde af sådanne modeller;  
-anvende og løse simple geometriske modeller; 
-gennemføre simple matematiske tankegange;  
-opsøge informationer og formidle viden om matematikanvendelser inden for dagligliv og 
samfundsliv;  
-anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemer. 
Du skal dermed opnå nedenstående kompetencer:  
-du skal opnå tilstrækkelige kompetencer til at kunne gennemføre en uddannelse, hvori matematik 
indgår på et grundlæggende niveau; 
-du skal blive i stand til at forstå, anvende og kommunikere om matematik i sammenhænge, der 
vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold; 
-du skal kende til vigtige af matematikkens veksel virkning med kultur, videnskab og teknologi.  

3. Fagets kernestof 
Regnearternes hierarki, ligningsløsning med simpel algebraisk manipulation og grafisk, procent- og 
rentesregning, absolut og relativ ændring; 
Formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet, lineære og eksponentielle 
sammenhænge og potenssammenhænge mellem to variabler; 
Xy-graf af datamateriale og karakteristiske egenskaber ved disse grafer; 
Deskriptiv statistik med grafisk præsentation og bestemmelse af simple empiriske statistiske 
deskriptorer; 
Forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i retvinklede 
trekanter. 

4. Fagets arbejdsformer og kompetenceudvikling  
Undervisningen vil være en blanding af mange forskellige arbejdsformer: lærergennemgang, 
kursistfremlæggelser, klasseundervisning, individuelt arbejde og gruppearbejde. 
Et væsentligt element i undervisningen er arbejdet med og aflevering af individuelle skriftlige 
opgaver.    

5. Det skriftlige arbejdes tilrettelæggelse 
Som udgangspunkt skal der laves skriftlige opgaver hver uge. Disse rettes og kommenteres af 
læreren og så vidt muligt af kursisterne også.   
 
 
 



6. Evaluering 
Du vil blive løbende evalueret via lærerens kommentarer til skriftlige opgaver samt skriftlige test og 
individuelle samtaler. Selve kurset evalueres ved hjælp et skema som midtvejsevaluering. Læreren 
gennemgår skemabesvarelser og drøfter vigtige pointer med holdet.  

Eksamen:  Der er både skriftlig og mundtlig eksamen. Der gives én karakter for hver del. Den 
skriftlige eksamen er på 3 timer Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke kommunikation med 
omverden. Den mundtlige eksamen er med 24 minutters forberedelsestid og 24 minutters 
eksaminationstid.   


