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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb  

Titel 1 Tal og mængder 

Titel 2 Ligninger  

Titel 3 Den rette linie, lineære funktioner  

Titel 4 Beskrivende statistik 

Titel 5 Polynomier 

Titel 6 Eksponentielle- og logaritmefunktioner, Omvendte funktioner 

Titel 7 Finansiel regning 
Titel 8 Lineære funktioner i to variable, lineær programmering 

Titel 9 Differentialregning og funktionsanalyse 

Titel 10 Sandsynlighedsregning 

Titel 11 Sandsynlighedsfordelinger, konfidensintervaller og χ2-test 

 

Anvendt materiale: 

Lærebog i Matematik HHX 1 & 2 

Morten Brydensholt, Grete Ridder Ebbesen og Mads Bo Nielsen, forlaget Systime A/S 2018 

Anvendt CAS software: 

GeoGebra version 5.0 (www.geogebra.org) 

  



Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 1 Tal og mængder 

Indhold  
Kernestof: 

1. Mængdelære 
2. Intervaller 
3. Procentregning 
4. Brøk- og potensregneregler 
5. Regler for at hæve og sætte parenteser  

 
Særlige fokuspunkter  

Ved afslutningen af dette undervisningsforløb skal kursisterne kunne 
gøre rede for: 
 

• Grundlæggende begreber indenfor mængdelære 

• Regnereglerne indenfor procent-, brøk og potensregning 

• Reglerne for at sætte og hæve parenteser  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 

• Klasseundervisning 

• Fremlæggelse af eksempler 

• Løsning af opgaver i klassen 
 

 

  



Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 2 Ligninger  

Indhold  
Kernestof: 

1. Løsning af førstegradsligninger. 
2. Begrebet grundmængde og løsningsmængde 

 

Særlige fokuspunkter  
Ved afslutningen af dette undervisningsforløb skal kursisterne kunne: 
 

• Løse førstegradsligninger 

• Redegøre for grundmængde og løsningsmængde  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 

• Klasseundervisning 

• Fremlæggelse af eksempler 

• Løsning af opgaver i klassen 
 

 

  



Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 3 Den rette linie, lineære funktioner i en variable  

Indhold  
Kernestof: 

1. Den rette linie, herunder liniens ligning, y = ax + b 
2. Betydning af parametrene a og b 
3. Funktionsbegrebet, y = f(x) 
4. Beregning af y når x er kendt og vice versa 
5. Begreberne Dm(f), Vm(f), nulpunkter, ekstrema og 

monotoniforhold 
6. Skæringspunkt mellem to rette linier 
7. Tegning af graf ud fra funktionsforskrift 
8. Beregning af forskrift ud fra 2 punkter 
9. Aflæsning af f(x) for kendt x og vice versa 
10. Stykvis lineære funktioner 
11. Matematisk modellering ved lineær regression vha. CAS 

software 
 

Supplerende stof 
12. Økonomiske anvendelser 
13. Udbud- og efterspørgselskurver, ligevægtspris 

 

Særlige fokuspunkter  
Ved afslutningen af dette undervisningsforløb skal kursisterne kunne: 
 

• Redegøre for den rette linie, herunder liniens ligning med 
parametre samt kunne beregne såvel som aflæse disse på en 
graf 

• Redegøre for funktionsbegrebet 

• Redegøre for lineære funktioner i een variabel 

• Gennemføre modellering vha. lineære funktioner 

• Anvende CAS software til løsning af problemstillinger af lineær 
karakter 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 

• Klasseundervisning 

• Fremlæggelse af eksempler 

• Løsning af opgaver i klassen, såvel analytisk som ved brug af CAS 
software 

• Skriftligt arbejde som del af afleveringsopgave 
 

 

  



Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 4 Beskrivende statistik 

Indhold  
Kernestof: 

1. Beskrive såvel ikke-grupperede som grupperede 
observationer ved hjælp af en tabel 

2. Beskrive ikke-grupperede observationssæt vha. 
pindediagram og trappediagram 

3. Beskrive grupperede observationssæt vha. histogram og 
sumkurve 

4. Bestemmelse af de statistiske deskriptorer middelværdi, 
typetal, median, kvartiler og fraktiler generelt 

5. Bestemmelse af frekvens og summeret frekvens.  
6. Beregning af varians og standardafvigelse 

 
Supplerende stof: 

7. Boksplot 

Særlige fokuspunkter  
Ved afslutningen af dette undervisningsforløb skal kursisterne kunne: 
 

• Redegøre for forskellen mellem ikke-grupperede og grupperede 
observationer 

• Gennemføre en statistisk analyse af såvel et ikke-grupperet som 
et grupperet observationssæt 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 

• Klasseundervisning 

• Virtuel/online undervisning 

• Fremlæggelse af eksempler 

• Løsning af opgaver i klassen, såvel analytisk som ved brug af CAS 
software 

• Skriftligt arbejde som del af afleveringsopgave 
 

   



Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 5 Polynomier 

Indhold  
Kernestof: 

1. Polynomier af 2. grad, f(x) = ax2 + bx +c 
2. Beregning af diskriminant, toppunkt og nulpunkter 
3. Dm(f), Vm(f), ekstremum, fortegnsvariation, graf og 

monotoniforhold 
4. Parametrenes betydning for 2. grads polynomiets graf 
5. 2. gradsligninger 
6. Nulreglen 
7. Polynomier af højere grad 

 
Supplerende stof: 

8. Skæring mellem parabler og parabel/linie 

9. Nulpunktsbestemmelse for polynomier af højere grad, 
analytisk løsning for særlige tilfælde og CAS løsning generelt 

10. Økonomiske anvendelser 
 

Særlige fokuspunkter  
Ved afslutningen af dette undervisningsforløb skal kursisterne kunne: 
 

• Gennemføre modellering ved anvendelse af modeller 
indeholdende polynomier og have forståelse for modellernes 
begrænsninger, rækkevidde og korrekte brug 

• Anvende CAS software til løsning af disse problemstillinger  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 

• Klasseundervisning 

• Fremlæggelse af eksempler 

• Løsning af opgaver i klassen, såvel analytisk som ved brug af CAS 
software 

• Skriftligt arbejde som afleveringsopgave 
 

 

 

  



Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 6 Eksponentielle- og logaritmefunktioner, Omvendte funktioner 

Indhold  
Kernestof: 

1. Definition af eksponentielle og logaritmefunktioner 
2. Dm(f) og Vm(f), graf og monotoniforhold 
3. Relativ tilvækst og fordoblings- og halveringskonstanter 
4. Omvendt funktion/Logaritmefunktioner 
5. Regneregler for logaritmer 
6. Løsning af eksponentielle ligninger 
7. Matematisk modellering vha. regressionsmodeller 

 

Særlige fokuspunkter  
Ved afslutningen af dette undervisningsforløb skal kursisterne kunne: 
 

• Gøre rede for de grundlæggende egenskaber ved eksponentielle 
og logaritmefunktioner 

• Gennemføre modellering ved anvendelse af modeller 
indeholdende eksponentielle funktioner og have forståelse for 
modellernes begrænsninger, rækkevidde og korrekte brug 

• Gøre rede for hvilke forhold, der kan forventes at udvikle sig 
eksponentielt 

• Anvende CAS software til modellering vha. af eksponentielle 
funktioner 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 

• Virtuel/online undervisning 

• Fremlæggelse af eksempler 

• Løsning af opgaver i klassen, såvel analytisk som ved brug af CAS 
software 

• Skriftligt arbejde som afleveringsopgave 
 



Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 7 Finansiel regning 

Indhold  
Kernestof: 

1. Kapitalværdi på et tidspunkt n (Kn) og på tidspunkt 0 (K0) 
2. Begreberne gennemsnitlig rente, effektiv rente og nominel 

rente 
3. Viden om kapitalværdiens tilknytning til et givent tidspunkt 
4. Definition af en annuitet, bestemmelse af nutidsværdi (A0), 

fremtidsværdi (An), ydelse (y), rentefod (r), antal terminer 
(n) samt restgæld på et annuitetslån 

5. Beviserne for formlerne til bestemmelse af Kn, K0, n, y og r 
samt An og A0 

6. Amortisationstabel 
 
Supplerende stof: 

7. Afdragsfrit lån 

 

Særlige fokuspunkter  
Ved afslutningen af dette undervisningsforløb skal kursisterne kunne: 
 

• Kunne vurdere, hvornår noget bedst beskrives ved 
kapitalfremskrivningsformlen henholdsvis én af 
annuitetsformlerne. 

• Kunne skelne mellem opsparings- og gældsannuiteter. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 

• Klasseundervisning 

• Virtuel/online undervisning 

• Fremlæggelse af eksempler 

• Løsning af opgaver i klassen, såvel analytisk som ved brug af CAS 
software 

• Skriftligt arbejde som afleveringsopgave 
 

 

  

  



Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 8 Lineære funktioner i 2 variable, lineær programmering 

Indhold  
Kernestof: 

1. Lineære funktioner i 2 variable 
2. Optimering af lineære funktioner i 2 variable 
3. Polygonområde 
4. Hjørnepunktsinspektion 
5. Niveau og niveaulinier 
6. Maksimering/minimering indenfor polygonområdet 

 

Særlige fokuspunkter  
Ved afslutningen af dette undervisningsforløb skal kursisterne kunne: 
 

• Gennemføre modellering af maksimerings- og 
minimeringsproblemer under anvendelse af lineære funktioner i 
2 variable 

• Anvende CAS software til løsning af disse problemstillinger  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 

• Klasseundervisning 

• Fremlæggelse af eksempler 

• Løsning af opgaver i klassen, såvel analytisk som ved brug af CAS 
software  

• Skriftligt arbejde som afleveringsopgave 
 

 

  



Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 9 Differentialregning og funktionsanalyse 

Indhold  
Kernestof: 

1. Kontinuitet og grænseværdi 
2. Definition af differentialkvotient ved overgang fra sekant til 

tangent  
3. Differentialkvotient for de elementære funktioner: 

k, xn, 1/x, kvadratrod x, ex, ax,  ln(x) 
4. Differentiabilitet og kontinuitet 
5. Tangentens ligning  
6. Regneregler for differentialkvotienter; k∙f, f + g, f - g 
7. Funktionsanalyse vha. differentialregning, herunder 

bestemmelse af Vm(f), monotoniforhold og ekstrema  
 
Supplerende stof: 

8. Regneregler for differentialkvotient for produktfunktion f ∙ g 
sammensat funktion 𝑓(𝑔(𝑥)) og brøkfunktion 𝑓(𝑥)/𝑔(𝑥) 

9. Krumningsforhold og vendetangent 
10. dobbeltafledede f ’’(x) 

 

Særlige fokuspunkter  
Ved afslutningen af dette undervisningsforløb skal kursisterne kunne: 
 

• Forstå sammenhængen mellem differentialkvotienten og 
tangenten i et punkt på grafen for en funktion. 

• Redegøre for regnereglerne for differentialkvotient og ud fra 
disse differentiere funktioner som er stykket sammen ud fra de 
elementære funktioner, jf. pkt 3 

• Foretage en funktionsanalyse, herunder anvende 
differentialkvotient til at bestemme monotoniforhold, ekstrema 
og værdimængde. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 

• Klasseundervisning 

• Fremlæggelse af eksempler 

• Løsning af opgaver i klassen, såvel analytisk som ved brug af CAS 
software 

• Skriftligt arbejde som afleveringsopgave 
 

 

  



Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 10 Sandsynlighedsregning 

Indhold  
Kernestof: 

1. Udfaldsrum og hændelser 
2. Uafhængige hændelser 
3. Permutationer og kombinationer 

 
Supplerende stof: 

4. Venn diagrammer og additionsloven 
 

 

Særlige fokuspunkter  
Ved afslutningen af dette undervisningsforløb skal kursisterne kunne: 
 

• Forstå og forklare den terminologi og notation som anvendes 
inden for området sandsynlighedsregning 

• Foretage beregninger af sandsynligheder for simple udfald og 
hændelser 

• Redegøre for hvad en uafhængig hændelse er 

• Anvende definitioner på permutation og kombination samt gøre 
rede for hvad en binomialkoefficient er 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 

• Klasseundervisning 

• Fremlæggelse af eksempler 

• Løsning af opgaver i klassen, såvel analytisk som ved brug af CAS 
software 

• Skriftligt arbejde som del af afleveringsopgave 
 

 

  



Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 11 Sandsynlighedsfordelinger, konfidensintervaller og χ2-test 

Indhold  
Kernestof: 

1. Diskrete stokastiske variable 
2. Binomialfordelingen  
3. Konfidensintervaller for sandsynlighedsparameteren p i 

binomialfordelingen 
4. χ2-test med to inddelingskriterier - test for uafhængighed 
5. Nul-hypotese, H0, og alternativ hypotese, H1 
6. χ2-fordelingen 

 
  

Særlige fokuspunkter  
Ved afslutningen af dette undervisningsforløb skal kursisterne kunne: 
 

• Beregne sandsynligheder i binomialfordelingen 

• På baggrund af en stikprøve bekræfte eller afvise en påstand ud 
fra konfidensintervaller for estimerede sandsynligheds-
parametre i sandsynlighedsfordelinger, se pkt. 2 og 4 

• Foretage uafhængighedstest vha. χ2-test med to 
inddelingskriterier, herunder opstille relevante hypoteser 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 

• Klasseundervisning 

• Fremlæggelse af eksempler 

• Løsning af opgaver i klassen, såvel analytisk som ved brug af CAS 
software 

• Skriftligt arbejde som del af afleveringsopgave 
 

 

 

 


