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Undervisningsbeskrivelse 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser 

Termin Maj/juni 2020 

Institution Horsens HF og VUC 

Uddannelse Hf2 

Fag og niveau Matematik C 

Lærer Elisabeth Thorup Andersen (ETA) 

Hold 1ama 

Note Nogle forløbsskemaer indeholder en ekstra sidste 

række ”Frivillig supplerende videoundervisning”. Her 

findes links til videoer, der har fungeret som et 

frivilligt tilbud til eleverne. 
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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 Deskriptiv statistik 

Titel 2 Tal og ligninger 

Titel 3 Trigonometri (Geometri) 

Titel 4 Variable og sammenhænge (Introduktion til funktionsbegrebet) 

Titel 5 Lineære funktioner 

Titel 6 Procent- og rentesregning 

Titel 7 Eksponentielle funktioner 

Titel 8 Potensfunktioner 

Titel 9 Ligefrem og omvendt proportionalitet 

Titel 10 Sandsynlighedsregning og kombinatorik 

Titel 11 Funktioner og analyse af funktioner 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 1 Deskriptiv statistik 

Indhold i-bogen Plus C hf (Læreplan 2017). Peder Dalby, Bjarke Møller Madsen, Lars Peter 

Overgaard og Jens Studsgaard. Systime 2017: 

 Afsnit 6 - Deskriptiv statistik (0,8 sider)  

 

 Afsnit 6.1 - Ugrupperede observationer (7,4 sider) 

 

 Afsnit 6.2 - Grupperede observationer (5,5 sider) 

 

 Afsnit 6.3 - Stikprøver (4,3 sider) 

 

 Afsnit 6.4 - Hvad har vi lært om deskriptiv statistik? (0,1 sider) 

Omfang Cirka 8 moduler á 110 min. 

Særlige 

fokuspunkter 

Ugrupperet statistik, grupperet statistik, deskriptorer, hyppighed, frekvens, kumuleret 

frekvens, middelværdi, outlier, kvartilsæt, boksplot, højre- og venstreskæv fordeling, 

intervalparenteser, prikdiagram, pindediagram, histogram, sumkurve, stikprøver 

(population, kategorisk variabel, systematiske fejl, skjult variabel). 

Væsentlige 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, opgaveløsning, gruppearbejde, anvendelse af fagprogrammer 

(WordMat/Excel), elever ved tavle, skriftligt arbejde. 

Frivillig 

supplerende 

video-

undervisning 

www.frividen.dk: 

 Video 2 - Kvartilsæt og boksplot: 

http://www.frividen.dk/statistik-c/ (3:54 min.) 

 

 Video 3 - Grupperede observationer og histogram: 

http://www.frividen.dk/statistik-c/ (6:53 min.)   

 

 Video 4 - Sumkurve: 

http://www.frividen.dk/statistik-c/ (4:25 min.) 

 

 Video 1 - Population og stikprøve: 

http://www.frividen.dk/statistik-c/ (7:28 min.) 

www.restudy.dk: 

 Video - Ugrupperet data: 

https://restudy.dk/undervisning/matematik-deskriptiv-statistik/lektion/video-

ugrupperede-data/ (15:48 min.) 

http://www.frividen.dk/statistik-c/
http://www.frividen.dk/statistik-c/
http://www.frividen.dk/statistik-c/
http://www.frividen.dk/statistik-c/
http://www.restudy.dk/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-deskriptiv-statistik/lektion/video-ugrupperede-data/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-deskriptiv-statistik/lektion/video-ugrupperede-data/
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Titel 2 Tal og ligninger 

Indhold i-bogen Plus C hf (Læreplan 2017). Peder Dalby, Bjarke Møller Madsen, Lars Peter 

Overgaard og Jens Studsgaard. Systime 2017: 

 Afsnit 8 - Grundlæggende matematik (0,2 sider)  

 

 Afsnit 8.1 - Grundlæggende regneregler (6,2 sider) 

 

 Afsnit 8.2 - Rødder og potenser (2,4 sider) 

 

 Afsnit 8.4 - Ligninger med en ubekendt (3,8 sider) 

Omfang Cirka 9 moduler á 110 min. 

Særlige 

fokuspunkter 

Regnearternes hierarki, led, faktorer, parenteser, rødder, potenser, potensregneregler, 

brøker, brøkregneregler, reduktion af udtryk, kvadratsætninger, ligninger med én 

ubekendt. 

Væsentlige 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, opgaveløsning, anvendelse af fagprogram (WordMat), elever ved 

tavle, skriftligt arbejde. 

Frivillig 

supplerende 

video-

undervisning 

www.webmatematik.dk: 

 Video - Regnearternes hierarki: 

https://youtu.be/e-nvCxuQfE4 (3:32 min.) 

 

 Video - Gange med positive og negative tal: 

https://youtu.be/UC7gsYOvc7g (6:09 min) 

 

 Video - Bevis for kvadratsætningerne: 

https://youtu.be/_zSqQHDt8vg (5:45 min.) 

 

 Video - Introduktion til brøker: 

https://youtu.be/03T-QpivDWI (5:00 min.) 

 

 Video - Forlænge og forkorte brøker: 

https://youtu.be/hcKHs_2KhVs (7:16 min.) 

 

 Video - Addition og subtraktion af brøker: 

https://youtu.be/QwZGlT50t7A (3:47 min.) 

 

 Video - Multiplikation og division med brøker: 

https://youtu.be/KBo8bJV_eq0 (4:58 min.) 

 

 

https://youtu.be/e-nvCxuQfE4
https://youtu.be/UC7gsYOvc7g
https://youtu.be/_zSqQHDt8vg
https://youtu.be/03T-QpivDWI
https://youtu.be/hcKHs_2KhVs
https://youtu.be/QwZGlT50t7A
https://youtu.be/KBo8bJV_eq0
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 Video - 10’er potenser: 

https://youtu.be/RIijzjaphHI (6:19 min.) 

www.restudy.dk: 

 Video - Gange med parenteser: 

https://restudy.dk/undervisning/matematik-algebra/lektion/video-parenteser/ 

(9:48 min.) 

 

 Video - Potenser og rødder: 

https://restudy.dk/undervisning/matematik-ligninger/lektion/video-potenser-

og-roedder-2/ (17:52 min.) 

 

 Video - Ligningsløsning: 

https://restudy.dk/undervisning/matematik-ligninger/lektion/video-ligninger-

3/ (15:59 min.) 

 

Titel 3 Trigonometri (Geometri) 

Indhold i-bogen Plus C hf (Læreplan 2017). Peder Dalby, Bjarke Møller Madsen, Lars Peter 

Overgaard og Jens Studsgaard. Systime 2017: 

 

 Afsnit 5 - Trigonometri (0,4 sider) 

 

 Afsnit 5.1 - Grundlæggende begreber (0,9 sider) 

 

 Afsnit 5.2 - Ensvinklede trekanter (1,2 sider) 

 

 Afsnit 5.3 - Pythagoras’ sætning (0,9 sider) 

 

 Afsnit 5.5 - Retvinklede trekanter (4,9 sider) 

 

 Afsnit 5.6 - Vilkårlige trekanter (4,3 sider) 

 

Projekt: 

 

 Retvinklede trekanter og målinger på Horsens HF og VUC 

www.webmatematik.dk: 

 Video - Bevis for arealet af en retvinklet trekant: 

https://youtu.be/-yqhPkEY_vM (0:58 min) 

 

 Video - Bevis for arealet af en vilkårlig trekant: 

https://youtu.be/62SNQPKDE74 (2:17 min.)  

 

https://youtu.be/RIijzjaphHI
http://www.restudy.dk/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-algebra/lektion/video-parenteser/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-ligninger/lektion/video-potenser-og-roedder-2/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-ligninger/lektion/video-potenser-og-roedder-2/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-ligninger/lektion/video-ligninger-3/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-ligninger/lektion/video-ligninger-3/
http://www.webmatematik.dk/
https://youtu.be/-yqhPkEY_vM
https://youtu.be/62SNQPKDE74
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www.restudy.dk: 

 

 Video - Bevis for Pythagoras’ sætning: 

https://restudy.dk/undervisning/matematik-pythagoras/lektion/video-bevis-

for-pythagoras-saetning/ (11:54 min.) 

 

 Video - Bevis for arealformlen for en vilkårlig trekant (med sinus): 

https://restudy.dk/undervisning/matematik-vilkaarlige-trekanter-stx-

c/lektion/video-arealformlen/ (8:14 min.) 

Omfang Cirka 12 moduler á 110 min. 

Særlige 

fokuspunkter 

Ligesidet trekant, ligebenet trekant, vinkelsum i vilkårlig trekant, retvinklet trekant, 

anvendelse af formler for retvinklede trekanter (med cosinus/sinus/tangens), 

arealformel for retvinklet trekant, Pythagoras’ sætning, ensvinklede trekanter, 

forstørrelsesfaktor, de fem trekantstilfælde, konstruktion af vilkårlige trekanter vha. 

fagprogram (GeoGebra), anvendelse af cosinus- og sinusrelationerne, arealformler for 

vilkårlig trekant. 

Væsentlige 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, projektarbejde i grupper, konstruktion af trekantsskitser i hånden, 

anvendelse af fagprogrammer (WordMat/Geogebra), elever ved tavle, skriftligt arbejde, 

se små film. 

Frivillig 

supplerende 

video-

undervisning 

www.restudy.dk: 

 Video - Ensvinklede trekanter 

https://restudy.dk/undervisning/matematik-pythagoras/lektion/video-

ensvinklede-trekanter/ (8:14 min.) 

 

 Bevis for trigonometri i retvinklede trekanter: 

https://restudy.dk/undervisning/matematik-retvinklede-

trekanter/lektion/video-bevis-for-trigonometri-i-retvinklede-trekanter/ (10:10 

min.)  

 

 Anvendelse af cosinusrelationerne: 

https://restudy.dk/undervisning/matematik-vilkaarlige-trekanter-stx-

c/lektion/video-cosinusrelationen-2/ (9:34 min.) 

 

 Konstruktion af vilkårlig trekant vha. GeoGebra: 

https://restudy.dk/undervisning/matematik-vilkaarlige-trekanter-stx-

c/lektion/video-konstruktion-af-trekanter-i-geogebra/ (14:31 min.) 

  

https://restudy.dk/undervisning/matematik-pythagoras/lektion/video-bevis-for-pythagoras-saetning/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-pythagoras/lektion/video-bevis-for-pythagoras-saetning/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-vilkaarlige-trekanter-stx-c/lektion/video-arealformlen/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-vilkaarlige-trekanter-stx-c/lektion/video-arealformlen/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-pythagoras/lektion/video-ensvinklede-trekanter/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-pythagoras/lektion/video-ensvinklede-trekanter/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-retvinklede-trekanter/lektion/video-bevis-for-trigonometri-i-retvinklede-trekanter/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-retvinklede-trekanter/lektion/video-bevis-for-trigonometri-i-retvinklede-trekanter/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-vilkaarlige-trekanter-stx-c/lektion/video-cosinusrelationen-2/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-vilkaarlige-trekanter-stx-c/lektion/video-cosinusrelationen-2/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-vilkaarlige-trekanter-stx-c/lektion/video-konstruktion-af-trekanter-i-geogebra/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-vilkaarlige-trekanter-stx-c/lektion/video-konstruktion-af-trekanter-i-geogebra/
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 Titel 4 Variable og sammenhænge (Introduktion til funktionsbegrebet) 

Indhold Undervisningsnote: 

 ”E1 Introduktion til funktioner - Noter og opgaver” (19 sider) 

Omfang Cirka 2 moduler á 110 min. 

Særlige 

fokuspunkter 

Sammenhæng mellem uafhængig og afhængig variabel, funktionsbegrebet, 

funktionsforskrift, grafen for en funktion, funktionstabel, intervaller, definitions- og 

værdimængde. 

Væsentlige 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, opgaveløsning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, anvendelse af 

fagprogrammer (WordMat/GeoGebra), elever ved tavle. 

Frivillig 

supplerende 

video-

undervisning 

www.webmatematik.dk: 

 Koordinatsystem og punkter: 

https://youtu.be/5tbLMSBZyZQ (4.37 min.) 

 

Titel 5 Lineære funktioner 

Indhold i-bogen Plus C hf (Lærerplan 2017). Peder Dalby, Bjarke Møller Madsen, Lars Peter 

Overgaard og Jens Studsgaard. Systime 2017: 

 

 Afsnit 1.1 - Lineær sammenhæng (2,2 sider) 

 

 Afsnit 1.3 - Ligning og graf for en lineær sammenhæng (2,9 sider) 

 

 Afsnit 1.4 - Lineær sammenhæng ud fra to punkter (2,1 sider) 

 

 Afsnit 1.6 - Ligefrem proportionalitet (1,7 sider) 

 

 Afsnit 1.7 - Regression (3,9 sider) 

 

 Afsnit 1.8 - Vurdering af model (2,1 sider) 

Undervisningsnoter: 

 

 ”Samlede beviser - Funktioner”, side 1-2 (2 sider) 

 

https://youtu.be/5tbLMSBZyZQ
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Omfang Cirka 8 moduler á 110 min. 

Særlige 

fokuspunkter 

Ligning, tabel og graf for lineær sammenhæng, betydning af konstanterne 𝑎 og 𝑏, 

udregning af konstanterne 𝑎 og 𝑏 ud fra to punkter på grafen, tegne lineær graf i hånden, 

tegne lineær graf vha. fagprogram (GeoGebra), ligefrem proportionalitet, lineær 

regression, regressionslinje, opstilling af model, vurdering af models anvendelighed, 

forklaringsgrad, residualplot, skæringspunkter mellem rette linjer. 

Væsentlige 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, opgaveløsning, gruppearbejde, anvendelse af fagprogrammer 

(WordMat/Excel/GeoGebra), elever ved tavle, virtuel undervisning (læse og regne 

opgaver). 

Frivillig 

supplerende 

video-

undervisning 

www.webmatematik.dk:  

 Video - Ligning for en lineær funktion og betydning af 𝑎 og 𝑏: 

https://youtu.be/Aatq7Vad_N8 (4:48 min.) 

www.restudy.dk: 

 Video - Lineær sammenhæng:  

https://restudy.dk/undervisning/matematik-lineaer-

sammenhaeng/lektion/video-lineaer-sammenhaeng/ (15:01 min.) 

 

 Video - Beregning af lineær funktionsforskrift ud fra to punkter: 

https://restudy.dk/undervisning/matematik-lineaer-

sammenhaeng/lektion/video-beregning-af-forskrift/ (10:48 min.) 

 

 Video - Grafisk bevis for formlerne for 𝑎 og 𝑏: 

https://restudy.dk/undervisning/matematik-lineaer-

sammenhaeng/lektion/video-grafisk-bevis-af-formlerne-for-a-og-b/ (9:13 min.) 

 

 Video - Analytisk bevis for formlerne for 𝑎 og 𝑏: 

https://restudy.dk/undervisning/matematik-lineaer-

sammenhaeng/lektion/video-analytisk-bevis-for-formlerne-a-og-b/ (5:18 min.) 

 

 Video - Residualer og resiualplot: 

https://restudy.dk/undervisning/matematik-lineaer-

sammenhaeng/lektion/video-residualer-og-residualplot-2/ (14:43 min.) 

 

 Video - Skæringspunkter mellem to rette linjer: 

https://restudy.dk/undervisning/matematik-lineaer-

sammenhaeng/lektion/video-skaering-mellem-rette-linjer/ (11:43 min.) 

 

 

 

 

https://youtu.be/Aatq7Vad_N8
http://www.restudy.dk/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-lineaer-sammenhaeng/lektion/video-lineaer-sammenhaeng/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-lineaer-sammenhaeng/lektion/video-lineaer-sammenhaeng/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-lineaer-sammenhaeng/lektion/video-beregning-af-forskrift/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-lineaer-sammenhaeng/lektion/video-beregning-af-forskrift/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-lineaer-sammenhaeng/lektion/video-grafisk-bevis-af-formlerne-for-a-og-b/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-lineaer-sammenhaeng/lektion/video-grafisk-bevis-af-formlerne-for-a-og-b/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-lineaer-sammenhaeng/lektion/video-analytisk-bevis-for-formlerne-a-og-b/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-lineaer-sammenhaeng/lektion/video-analytisk-bevis-for-formlerne-a-og-b/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-lineaer-sammenhaeng/lektion/video-residualer-og-residualplot-2/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-lineaer-sammenhaeng/lektion/video-residualer-og-residualplot-2/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-lineaer-sammenhaeng/lektion/video-skaering-mellem-rette-linjer/
https://restudy.dk/undervisning/matematik-lineaer-sammenhaeng/lektion/video-skaering-mellem-rette-linjer/
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Titel 6 Procent- og rentesregning 

Indhold i-bogen Plus C hf (Lærerplan 2017). Peder Dalby, Bjarke Møller Madsen, Lars Peter 

Overgaard og Jens Studsgaard. Systime 2017: 

 

 Afsnit 8.3 - Procentregning (2,1 sider) 

 

 Afsnit 8.5 - Indekstal (3,3 sider) 

 

i-bogen MAT C hf (Læreplan 2017). Jens Carstensen, Jesper Frandsen og Esben Wendt 

Lorenzen. Systime 2017: 

 

 Afsnit 5.2 - Renteformlen (1,2 sider) 

Undervisningsnoter: 

 

 ”Note 6.1 - Procent, rente og renteformel” (9 sider) 

 

 ”Note 6.3 - Annuitetsopsparing og annuitetslån” (6 sider) 

 

Projekt: 

 

 ”Note 6.5 - Projekt om låntyper” 

 

KVUC Online Matematik (www.youtube.dk): 

 

 Video - Fra årlig til månedlig rente: 

https://www.youtube.com/watch?v=q0mpe7FT6VA (3:19 min.) 

Omfang Cirka 8 moduler á 110 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Håndtering af formler, oversætte fra symbolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt, 

matematikanvendelser inden for dagligliv og samfundsliv, ligningsløsning vha. 

fagprogram (WordMat). 

Væsentlige 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, fremlæggelser, opgaveløsning i gruppe og individuelt, arbejde med 

bevisførelse i grupper. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q0mpe7FT6VA
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Titel 7 Eksponentielle funktioner 

Indhold Undervisningsnoter: 

 

 ”Note 7.1 - Regneforskrift og graf for eksponentiel funktion” (10 sider) 

 

 ”Note 7.3 - Konstanterne a og b for eksponentiel funktion” (7 sider) 

 

 ”Note 7.5 - Fordoblings- og halveringskonstant for eksponentiel funktion” (8 

sider) 

 

 ”Note 7.6 - Beviser for eksponentiel funktion” (6 sider) 

 

 

 ”Note 7.7 - Anderledes funktionsforskrift og eksponentiel funktion” (4 sider) 

 

 ”Note 7.8 - Opsamlingsøvelser om eksponentielle funktioner” (2 sider) 

Omfang Cirka 7 moduler á 110 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Forskrift og graf for eksponentiel funktion, betydning af konstanterne 𝑎 og 𝑏, beregning 

af konstanterne 𝑎 og 𝑏 ud fra to punkter på grafen, aflæsning og beregning af 

fordoblings- og halveringskonstant, eksponentielle modeller og eksponentiel regression, 

anvendelse af logaritmeregneregler til løsning af eksponentielle ligninger, beviser for 

formlerne for beregning af konstanterne 𝑎 og 𝑏, bevis for formel for beregning af 

fordoblingskonstant. 

Væsentlige 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og klassedialog, elever ved tavle, opgaveløsning i grupper og 

individuelt, ligningsløsning vha. fagprogram (WordMat). 

 

Titel 8 Potensfunktioner 

Indhold Undervisningsnoter: 

 

 ”Note 8.1 - Teorien om potensfunktioner” (10 sider) 

 

 ”Note 8.2 - Beviser for potensfunktioner” (2 sider) 

 

 ”Note 8.3 - Opgaver om blandede funktioner” (2 sider) 

Omfang Cirka 4 moduler á 110 minutter 
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Særlige 

fokuspunkter 

Forskrift og graf for potensfunktion, voksende og aftagende funktioner, beregning af 

konstanterne 𝑎 og 𝑏 ud fra to punkter på grafen, potensmodeller og potensregression, 

udregning af procentændringer, beviser for formlerne for beregning af konstanterne 𝑎 

og 𝑏.  

Væsentlige 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og klassedialog, elever ved tavle, opgaveløsning i grupper og 

individuelt. 

 

Titel 9 Ligefrem og omvendt proportionalitet 

Indhold Undervisningsnoter: 

 

 ”Virtuelt modul - Ligefrem og omvendt proportionalitet” (9 sider) 

Omfang Cirka 1 modul á 110 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Håndtering af simple modeller til beskrivelse af sammenhænge mellem variable. 

Væsentlige 

arbejdsformer 

Virtuel undervisning (læse og regne opgaver) 

 

Titel 10 Sandsynlighedsregning og kombinatorik 

Indhold Undervisningsnoter: 

 

 ”Note 10.1 - Virtuelt modul - Mængder og introduktion til 

sandsynlighedsregning” (5 sider) 

 

 ”Note 10.2 - Virtuelt modul - Kombinatorik 1” (7 sider) 

 

 ”Note 10.3 - Virtuelt modul - Kombinatorik 2” (7 sider) 

 

 ”Note 10.4 - Virtuelt modul - Sandsynlighedsfelt og hændelse” (9 sider) 

 

 ”Note 10.5 - Virtuelt modul - Symmetrisk sandsynlighedsfelt” (8 sider) 

 

 ”Note 10.6 - Virtuelt modul - Udregning af sandsynligheder vha. principper” (6 

sider) 
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 ”Note 10.7 - Virtuelt modul - Sandsynlighedsregning og kombinatorik” (6 sider) 

 

 ”Note 10.8 - Virtuelt modul - Træning af tidligere eksamensopgaver” (8 sider) 

 

(Flere undervisningsnoter indeholder videolinks) 

Omfang Cirka 8 moduler á 110 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Mængder, apriori sandsynlighed, frekvensbaseret sandsynlighed, kombinatorik, 

permutationer, kombinationer, multiplikationsprincippet, additionsprincippet, 

sandsynlighedsfelt, hændelse, symmetrisk sandsynlighedsfelt. 

Væsentlige 

arbejdsformer 

Virtuel undervisning (læse, se små videoer, regne opgaver, besvare quizzer) 

 

Titel 11 Funktioner og analyse af funktioner 

Indhold Undervisningsnoter: 

 

 ”Note 11.1 - Definitionsmængde, værdimængde og monotoniforhold” (8 sider) 

 

 ”Note 11.2 - Monotoniforhold og ekstrema” (5 sider) 

 

 ”Note 11.3 - Tangenter og væksthastighed” (5 sider) 

 

 ”Note 11.4 - Parallelforskydning af grafer” (4 sider) 

 

 ”Note 11.5 - Regression med logaritmefunktioner og andengradspolynomier” (4 

sider) 

 

(Flere undervisningsnoter indeholder videolinks) 

 

Omfang Cirka 5 moduler á 110 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Intervalskrivemåde, definitions- og værdimængde, monotoniforhold, ekstrema, 

tangenter og væksthastighed, regression med logaritmefunktioner og 

andengradspolynomier. 

Væsentlige 

arbejdsformer 

Virtuel undervisning (møder via Teams, gruppearbejde via Teams, læse, se små videoer, 

regne opgaver) 

 

  


