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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale 
uddannelser  
 

Termin Maj-juni, 18/19 

Institution Horsens HF & VUC 

Uddannelse HFe 

Fag og niveau Matematik A 

Lærer(e) Anders Michael Nielsen 

Hold matA 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Funktioner af to variable 

Titel 2 Vektorer i 2D 

Titel 3 Trigonometriske funktioner 

Titel 4 Vektorfunktioner 

Titel 5 Differentialligninger 

Titel 6 Differentialregning 

Titel 7 Integralregning 

Titel 8 Statistik og sandsynlighedsregning  

Titel 9 Lineær regression 

Titel 10 Grafteori 

Titel 11 Regression og vækst 
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Retur til forside 
 
 
 

Titel 1 
 

Funktioner af to variable 

Indhold Materialer: 
 
Vejen til Matematik A2, af Nielsen & Fogh, 2019, Forlaget HAX, s. 363-379 
”Funktioner af to variable” s. 13-18, Forberedelsesmaterialet maj/juni 
2013, af Undervisningsministeriet, 2013 
 
Indhold: 

• Niveaukurver og gradienter 
• Skæringskurver med forskellige planer 
• Bestemmelse af partielt aflede og dobbelt partielt afledede 
• Tangentplaner 
• Stationære punkter 
• Undersøgelse af stationære punkter  
• Bestemmelse af saddelpunkter og lokale maksimum og minimum 

 
Omfang 
 

 Cirka 16 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Håndtere simple formler og finde niveaukurver i hånden, anvende it-værk-
tøjer til løsning af matematiske problemer og formler.  
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Tavleundervisning kombineret med lærer-kursist dialog. Enkeltkursister ved 
tavlen. Pararbejde. Opgaveløsning individuelt og i grupper.  
 
 
 

Retur til forside 
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Titel 2 
 

Vektorer i 2D 

Indhold Materialer: 
 
Matemat10k (Matematik for gymnasiet Bind 3, A-niveau) 2007 af Jensen, 
T., Jessen C. og Overgård Nielsen, M. s. 13-71 
 
Indhold:  

• Vektorer med eller uden koordinater 
• Afstandsformlen 
• Regning med vektorer 
• Midtpunkter af linjestykker og medianer 
• Stedvektorer 
• Polære koordinater 
• Skalarprodukt, tværvektorer, determinant 
• Løsning af ligninger med to ubekendte  
• Parameterfremstillinger  
• Normalvektorer 
• Afstand fra punkt til linje 
• Projektion af vektor på vektor   
• Cirklens parameterfremstilling 
• Arkimedes spiral og logaritmisk spiral 
• Parabler 

  
 

Omfang 
 

Cirka 18 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Anvende it-værktøjerne GeoGebra og Wordmat. Gennemføre simple mate-
matiske ræsonnementer og deduktive beviser.  
 
 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, projektarbejdsform, anvendelse af fagprogrammet, 
Geogebra og Wordmat, skriftligt arbejde, induktivt arbejde.  
 
 
 
 

Retur til forside 
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Titel 3 
 

Trigonometriske funktioner 

Indhold Materialer: 
 
Matemat10k (Matematik for gymnasiet Bind 3, A-niveau) 2007 af Jensen, 
T., Jessen C. og Overgård Nielsen, M. s. 157-162 og 164-168 
 
Indhold:  

• Periode, svingningstid, frekvens og periodeforskydning 
• Harmoniske svingninger 
• Overgangsformlerne 
• Additionsformlerne  

  
Omfang 
 

Cirka 10 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Oversætte fra symbolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt. Gennem-
føre matematiske ræsonnementer og beviser af additionsformler.  
 
 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Arbejde med beviser af additionsformlerne i grupper og på klassen - opgave-
løsning om trigonometriske funktioner. 
 
 
 
 
 
 

Retur til forside 
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Titel 4 
 

Vektorfunktioner 

Indhold Materialer: 
 
Lærebog i Matematik A2 (STX) af Brydensholt, M. & Ebbesen G.R. Systime e-bog 
kapitel 10.  
Matematik for 1-årigt A-niveau af Hebsgaard, T. & Sloth, H., 2001, Forlaget Trip, 
s. 123-124 
 
Indhold:  

• Parameteren t og dens betydning 
• Parameterfremstilling af diverse banekurver 
• Differentiation af vektorfunktioner 
• Partiklers hastighed og acceleration med vektorfunktioner 
• Kurveundersøgele af banekurver 
• Dobbeltpunkter og lodrette og vandrette asymptoter 
• Kurvelængder 

 
Omfang 
 

Cirka 14 timer 

Særlige fo-
kuspunkter 

Oversætte fra symbolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt. Kunne fore-
tage analyser af banekurver  
 

Væsentlig-
ste arbejds-
former 

Tavleundervisning kombineret med lærer-kursist dialog. Enkeltkursister ved tav-
len. Pararbejde. Opgaveløsning individuelt og i grupper. Gruppearbejde og frem-
læggelse af beviser, herunder brug af Screencast-O-Matic. Skriftlig aflevering.  
 

Retur til forside 
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Titel 5 
 

Differentialligninger 

Indhold Materialer:  
 
Matemat10k (Matematik for gymnasiet Bind 3, A-niveau) 2007 af Jensen, T., 
Jessen C. og Overgård Nielsen, M. s. 203-218 (Runga-Kutta undtaget), 236-238, 
243-249 
 
Frividen videoer:  
 
https://www.frividen.dk/matematik/differentialligninger/ Bevis 9, 10 og 11. 
 
Indhold:  

• Separation af de variable 
• Hældningsfelter og linjeelementer og fortolkning af disse 
• Eksponentielle differentialligninger 
• Forskudt eksponentielle differentialligninger 
• Logistiske differentialligninger 
• Panserformlen (intet bevis herfor, dog anvendelse) 
• Asymptoter, “carrying capacity” og “steady state” 
• Opstilling af differentialligninger ud fra givne problemstillinger 
• Newtons afkølingslov og udledning af denne 

 
Omfang 
 

Cirka 20 timer 

Særlige fo-
kuspunkter 

Oversætte fra symbolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt. Kunne fore-
tage fremskrivninger af modeller samt diskutere rækkevidde af disse. Anvende 
it-værktøjer til løsning af matematiske problemer og formler. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsfor-
mer 

Tavleundervisning kombineret med lærer-kursist dialog. Opgaveløsning. Hæld-
ningsfelter, deduktive beviser 
 
 
 
 
 

Retur til forside 
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Titel 6 
 

Differentialregning 

Indhold Materialer: 
 
Matemat10k (Matematik for gymnasiet Bind 3, A-niveau) 2007 af Jensen, T., 
Jessen C. og Overgård Nielsen, M. s. 163-164 og 169-176 
 
Lærebog i Matematik A2 (STX) af Brydensholt, M. & Ebbesen G.R. Systime e-bog 
kapitel 4, 4,1, 4.2 og 4.3.  
 
Indhold:  

• Definition og fortolkning af differentialkvotient 
• Kontinuitet og grænseværdi 
• Væksthastighed 
• Afledet funktion for de elementære funktioner 
• Regneregler for differentiation af sum, differens og en konstant gange en 

funktion 
• Monotoniforhold 
• Ekstrema, lokale og globale ekstrema 
• Anvendelse af og bevisførelse med 3-trins reglen 
• Bevis for differentialkvotient f. sinus og cosinus 
• Bevis for produktreglen og kvotientreglen 

 
Omfang 
 

Cirka 10 timer 

Særlige fo-
kuspunkter 

Anvende differentialkvotient for simple funktioner og fortolke forskellige repræ-
sentationer af dem, matematiske ræsonnementer og beviser, anvende it-værktø-
jer til løsning af matematiske problemer, samt til bestemmelse af differentialkvo-
tient mm  
 
 

Væsentlig-
ste arbejds-
former 

Tavleundervisning og lærer-elev dialog, opgaveløsning individuelt og i grupper.  
 
 
 
 
 

Retur til forside 
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Titel 7 
 

Integralregning 

Indhold Materialer: 
 
Mat B hf af Jens Carstensen, Jesper Frandsen, Jens Studsgaard, Systime 2006,  
Kapitel 9: Stamfunktion og integral, side 216-222 
Kapitel 10: Areal og bestemt integral, side 223-240 
 
Matemat10k (Matematik for gymnasiet Bind 3, A-niveau) 2007 af Jensen, T., 
Jessen C. og Overgård Nielsen, M. s. 177-197 
 
Engelsk tekst om numerisk integration. Calculus and Analytical Geometry, Ed-
wards og Penney, Prentice Hall 2005 3. Udgave s. 271-272 
 
Indhold:  

• Stamfunktion for elementære funktioner 
• Regneregler for stamfunktion af f + g, f - g og k·f 
• Anvendelse af integralregning til arealberegning 
• Omdrejningslegemer 
• Integralet som en grænseværdi for summer 
• Bevis: Forskellen mellem to stamfunktioner er en konstant 
• Bevis: Regneregler for ubestemte og bestemte integraler 
• Bevis: Sætning om areal begrænset af to grafer 
• Bevis: Integration ved substitution 

 
Omfang 
 

 Cirka 18 timer 

Særlige fo-
kuspunkter 

Anvende stamfunktion for simple funktioner og fortolke forskellige repræsentati-
oner af dem, matematiske ræsonnementer og beviser, anvende it-værktøjer til 
løsning af matematiske problemer, samt til bestemmelse af stamfunktion mm  
 
 
 
 

Væsentlig-
ste arbejds-
former 

Pararbejde. Opgaveløsning individuelt og i grupper. Beviser i matrix-grupper 
 
 
 
 
 

Retur til forside 
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Titel 8 
 

Statistik og sandsynlighedsregning 

Indhold Materialer:  
 
Fjernundervisningsmateriale om sandsynlighedsregning af Randers HF og VUC s. 1-60 
Vejen til Matematik A2, af Nielsen & Fogh, 2019, Forlaget HAX, s. 255-256 s. 269-290 og s. 
294-319 
Indhold:  

• Statistisk bearbejdning af data 
• Normalfordelingens tætheds og fordelingsfunktion samt matematiske egenskaber 
• Standardfordeling og Z-fordeling 
• Betydningen af σ	og	µ 
• Test for normalfordeling 
• Den centrale grænseværdisætning og dens anvendelse 
• Konfidensintervaller og deres anvendelse 
• Normaltest for µ (tosidet, venstresidet og højresidet) 
• P-værdi metoden 
• T-test for middelværdi 
• T-test til sammenligning af middelværdier 
• Binominalfordelingen og dens normalfordelingsapproksimation 
• Konfidensintervaller for andel og kvantificering af usikkerheder 
• Binomialtest for andel 
• Ugrupperede og grupperede observationer, tegning af histogrammer, sumkurve og 

aflæsning af fraktiler på kurven 
• Boksplot 
• Population og stikprøve, samt systematiske fejl, skjulte variable. 
• Symmetrisk sandsynlighedsfelt  
• Kombinatorik  
• Binomialsandsynligheder  
• Binomialfordeling i Geogebra  
• Hypotesetest med binomialfordelingen 
• Hypergeometriske sandsynligheder 

Omfang 
 

22 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Give en statistisk behandling af et talmateriale og formidle viden om mate-
matikanvendelse. Bearbejdning af data for at belyse en opstillet hypotese. 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Tavleundervisning og lærer-elev dialog. Arbejde med GeoGebra individuelt 
og i grupper. 
 

Retur til forside 
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Titel 9 
 

Lineær regression  

Indhold Materialer: 
 
Vejen til Matematik A2, af Nielsen & Fogh (2019), Forlaget HAX, s. 324-334 
 
  
Indhold:  

• Mindste kvadraters metode 
• Teoretisk model for regression 
• Fortolkning af residualspredning 
• Forklaringsgrad 
• Konfidensinterval for hældning 
• Konfidensinterval for hældning tæt på 0 og test for 𝛽 = 0 

  
  

Omfang 
 

Cirka 6 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Give en statistisk behandling af et talmateriale og formidle viden om matema-
tikanvendelse. Indsamling og bearbejdning af data for at belyse en opstillet 
hypotese. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Regressionsværktøj i Excel,  
 

Retur til forside 
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Titel 10 
 

Grafteori 

Indhold Materialer: 
 
”Grafteori”, Forberedelsesmaterialet maj/juni 2019, af Undervisningsmini-
steriet, 2019 s. 1-25 
  
  
Indhold:  

• Induktionsbevis 
• Modstridsbevis 
• Prim’s algoritme 
• Dijkstras algoritme 

  
  

Omfang 
 

Cirka 6 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Vandringer, ture, eulerture, broerne ved Königsberg, induktionsbevis, mod-
stridsbevis, Prim’s algoritme og Dijkstras algoritme. 
 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Selvstændigt arbejde under vejledning 
 

Retur til forside 
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Titel 11 
 

Regression og vækst 

Indhold Materialer:  
Mat B hf af Jens Carstensen, Jesper Frandsen, Jens Studsgaard, Systime 2006: 
Kapitel 7: Regression og vækst, side 172-188   
 
Indhold:  

• Lineær regression 
• Eksponentiel regression 
• Potensiel regression 
• Anvendelse af Wordmat til regression 

 
Omfang 
 

Cirka 4 timer 

Særlige fo-
kuspunkter 

Oversætte fra symbolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt. Kunne fore-
tage fremskrivninger af modeller samt diskutere rækkevidde af disse. Anvende 
it-værktøjer til løsning af matematiske problemer og formler. 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsfor-
mer 

Tavleundervisning kombineret med lærer-kursist dialog. Opgaveløsning.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


