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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin Maj-juni 2022 

Institution Niels Brock JTP 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Matematik A 

Lærer(e) Kristian Højsteen 

Hold j19mta03 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i faget 

Forløb 1 
Differentialregning og Funktionsanalyse 

Forløb 2 
Integralregning og Differentialligninger 

Forløb 3 Regressionsanalyse 

Forløb 4 Kvadratisk Programmering 

Forløb 5 Trigonometriske Funktioner 

Forløb 6 Vektorregning 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Forløb 1 

 

Differentialregning og Funktionsanalyse 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

 

• Forstå og formidle sammenhængen mellem differentialkvotienten og forlø-

bet af grafen for en funktion 

• Differentiere funktioner af de nævnte typer og gøre rede for argumenterne 

for regnereglerne 

• Beviser 

• Anvende lommeregner, Excel, og GeoGebra til løsning af problemstillinger 

indenfor emnet 

 

Faglige 

mål 

• Redegøre for matematiske problemstillinger fra fagets indhold og i samspil 

med andre fag samt udvælge, anvende og vurdere metoder til løsning af 

disse 

• Anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS og matematik-

programmer, til løsning af matematiske problemer.  

• Genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentationer 

af matematiske problemstillinger fra fagets indhold, vurdere, i hvilke til-

fælde de forskellige repræsentationsformer er hensigtsmæssige, samt ud-

vælge og anvende en hensigtsmæssig repræsentationsform på en given pro-

blemstilling 

• Opnå fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnement samt gen-

nemføre matematiske ræsonnementer og beviser 

• Opstille og håndtere formler, herunder oversætte mellem matematisk sym-

bolsprog og dagligt talt eller skrevet sprog samt anvende symbolsprog, her-

under variabelskift til løsning af problemer med matematisk indhold 

• Læse og redegøre for centralt indhold i matematiske tekster 

• Udvælge og gennemføre modelleringer primært inden for samfundsviden-

skabelige og økonomiske fagområder ved anvendelse af variabelsammen-

hænge, vækstbetragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle mo-

deller og have forståelse af den opstillede models begrænsninger og række-

vidde 

• Formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprog 

• Demonstrere grundlæggende viden om fagets identitet og metoder 

• Beherske fagets mindstekrav 

Kernestof  

Differentialregning; grænseværdi, kontinuitet, differentiabilitet, sammenhæng mel-

lem differentialkvotient monotoniforhold og ekstrema, differentiation af sum, diffe-

rens, produkt, sammensatte funktioner og konstant multipliceret med funktion, den 

anden afledede og konveks/konkav krumning. 

 

Anvendt 

materiale. 

 

Systime. Brydensholt, Ebbesen og Nielsen: Lærebog i Matematik hhx 2:  

afsnit 2.2, 4.4, 6.2 og 6.3:  

I alt: 31,1 iSider.  

 

Diverse gamle eksamensopgaver 
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10 timers undervisningstid. 

7 fordybelsestimer. 

 

Arbejds-

former 

 

• Klasseundervisning 

• Anvendelse af IT  

• Skriftligt arbejde, både i klassen og som afleveringsopgaver 

• Fremlæggelser for klassen 

• Test 
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Forløb 2 

 

Integralregning og Differentialligninger 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

 

• Forstå og formidle sammenhængen mellem stamfunktionen og arealet under 

grafen for en funktion 

• Integrere funktioner af de nævnte typer og gøre rede for argumenterne for 

regnereglerne 

• Beviser 

• Benytte integration til beregning af areal af diverse figurer  

• Løse diverse differentialligninger 

• Vækstmodeller 

 

Faglige 

mål 

• Redegøre for matematiske problemstillinger fra fagets indhold og i samspil 

med andre fag samt udvælge, anvende og vurdere metoder til løsning af 

disse 

• Anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS og matematik-

programmer, til løsning af matematiske problemer.  

• Genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentationer 

af matematiske problemstillinger fra fagets indhold, vurdere, i hvilke til-

fælde de forskellige repræsentationsformer er hensigtsmæssige, samt ud-

vælge og anvende en hensigtsmæssig repræsentationsform på en given pro-

blemstilling 

• Opnå fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnement samt gen-

nemføre matematiske ræsonnementer og beviser 

• Opstille og håndtere formler, herunder oversætte mellem matematisk sym-

bolsprog og dagligt talt eller skrevet sprog samt anvende symbolsprog, her-

under variabelskift til løsning af problemer med matematisk indhold 

• Læse og redegøre for centralt indhold i matematiske tekster 

• Formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprog 

• Demonstrere grundlæggende viden om fagets identitet og metoder 

• Beherske fagets mindstekrav 

 

Kernestof • Integralregning: stamfunktion for polynomier og eksponentielle funktioner, 

ubestemte og bestemte integraler, regneregler for integration af sum, diffe-

rens, konstant multipliceret med funktion samt integration ved substitution, 

arealer under og mellem grafer 

• Differentialligning: eftervisning af løsning ved indsættelse, fuldstændig og 

partikulær løsning, løsningskurver og linjeelementernes sammenhæng med 

disse 

•  

Anvendt 

materiale. 

 

Systime. Brydensholt, Ebbesen og Nielsen: Lærebog i Matematik hhx 3:  

• Kapitel 2 

• Afsnit 4.1-4.5  

Systime. Maybrit Christensen et al.: Matematik A hhx: 

• Afsnit 6.5 

I alt: 62,1 iSider.  

 

Diverse gamle eksamensopgaver 
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46,67 timers undervisningstid, heraf 5 virtuelle. 

13 fordybelsestimer 

 

Arbejds-

former 

 

• Klasseundervisning 

• Virtuel undervisning (nødundervisning) 

• Anvendelse af IT (GeoGebra især) 

• Skriftligt arbejde, både i klassen og som afleveringsopgaver 

• Fremlæggelse for klassen 

• Gruppearbejde 

• Test 
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Forløb 3 

 

Regressionsanalyse 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

 

• Forstå, fortolke og formidle regressionsanalyse 

• Residualer 

• Mindste kvadraters metode 

• Multipel regression 

• Eliminering af variable, konfidensintervaller 

• Praktisk anvendelse 

 

Faglige 

mål 

• Redegøre for matematiske problemstillinger fra fagets indhold og i samspil 

med andre fag samt udvælge, anvende og vurdere metoder til løsning af 

disse 

• Anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS og matematik-

programmer, til løsning af matematiske problemer.  

• Opnå fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnement samt gen-

nemføre matematiske ræsonnementer og beviser 

• Opstille og håndtere formler, herunder oversætte mellem matematisk sym-

bolsprog og dagligt talt eller skrevet sprog samt anvende symbolsprog, her-

under variabelskift til løsning af problemer med matematisk indhold 

• Læse og redegøre for centralt indhold i matematiske tekster 

• Udvælge og gennemføre modelleringer primært inden for samfundsviden-

skabelige og økonomiske fagområder ved anvendelse af variabelsammen-

hænge, vækstbetragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle mo-

deller og have forståelse af den opstillede models begrænsninger og række-

vidde 

• Formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprog 

• Behandle problemstillinger i samspil med andre fag 

• Beherske fagets mindstekrav 

 

Kernestof Regressionsanalyse: lineær og multipel regression, korrelationskoefficient, determi-

nationskoefficient, residualplot, konfidensinterval for parametre i regressionsmo-

dellen, normalfordeling 

 

Anvendt 

materiale. 

 

Systime. Brydensholt, Ebbesen og Nielsen: Lærebog i Matematik hhx 3:  

• Afsnit 6.1 

Systime. Maybrit Christensen et al.: Matematik A hhx: 

• Afsnit 8.1-8.5 

I alt: 48,1 iSider.  

 

Diverse gamle eksamensopgaver 

 

16,67 timers undervisningstid, heraf 5 virtuelle. 

7 fordybelsestimer 

 

Arbejds-

former 

 

• Virtuel undervisning (nødundervisning) 

• Klasseundervisning 
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• Anvendelse af IT (Excel især) 

• Skriftligt arbejde, både i klassen og som afleveringsopgaver 

• Fremlæggelse for klassen 

• Gruppearbejde 

• Test 
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Forløb 4 

 

Kvadratisk Programmering 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

 

• Forstå, fortolke og formidle resultater 

• Optimering ved anvendelse af lineære og kvadratiske modeller i to vari-

able og have forståelse af modellernes begrænsninger, rækkevidde og kor-

rekte brug. 

• Niveaukurver i form af linjer, ellipser og parabler 

• Anvendelse af GeoGebra til løsning af sådanne problemstillinger 

 

Faglige mål • Redegøre for matematiske problemstillinger fra fagets indhold og i sam-

spil med andre fag samt udvælge, anvende og vurdere metoder til løsning 

af disse 

• Anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS og matema-

tikprogrammer, til løsning af matematiske problemer.  

• Opnå fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnement samt gen-

nemføre matematiske ræsonnementer og beviser 

• Opstille og håndtere formler, herunder oversætte mellem matematisk sym-

bolsprog og dagligt talt eller skrevet sprog samt anvende symbolsprog, 

herunder variabelskift til løsning af problemer med matematisk indhold 

• Læse og redegøre for centralt indhold i matematiske tekster 

• Udvælge og gennemføre modelleringer primært inden for samfundsviden-

skabelige og økonomiske fagområder ved anvendelse af variabelsammen-

hænge, vækstbetragtninger 

• Formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprog 

• Behandle problemstillinger i samspil med andre fag 

• Beherske fagets mindstekrav 

Kernestof Optimering af funktioner i to variable; lineære funktioner, kvadratiske funktioner 

Anvendt 

materiale. 

 

Systime. Brydensholt, Ebbesen og Nielsen: Lærebog i Matematik hhx 3:  

• Afsnit 1.1-1.7 

Systime. Maybrit Christensen et al.: Matematik A hhx: 

• Afsnit 2.1-2.2 

 

I alt: 66,2 iSider.  

 

Diverse gamle eksamensopgaver 

 

21,67 timers undervisningstid. 

8 fordybelsestimer. 

Arbejdsfor-

mer 

 

• Klasseundervisning 

• Virtuel undervisning (nødundervisning) 

• Anvendelse af IT  

• Skriftligt arbejde, både i klassen og som afleveringsopgaver 

• Gruppearbejde 

• Fremlæggelser for klassen 

• Test 
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Forløb 5 

 

Trigonometriske Funktioner 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

 

• Enhedscirklen. Definition af sinus, cosinus og tangens 

• Overgang til trigonometriske funktioner 

• Harmoniske svingninger 

 

Faglige 

mål 

• Anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS og matematik-

programmer, til løsning af matematiske problemer.  

• Genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentationer 

af matematiske problemstillinger fra fagets indhold, vurdere, i hvilke til-

fælde de forskellige repræsentationsformer er hensigtsmæssige, samt ud-

vælge og anvende en hensigtsmæssig repræsentationsform på en given pro-

blemstilling 

• Opnå fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnement samt gen-

nemføre matematiske ræsonnementer og beviser 

• Opstille og håndtere formler, herunder oversætte mellem matematisk sym-

bolsprog og dagligt talt eller skrevet sprog samt anvende symbolsprog, her-

under variabelskift til løsning af problemer med matematisk indhold 

• Læse og redegøre for centralt indhold i matematiske tekster 

• Formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprog 

• Demonstrere grundlæggende viden om fagets identitet og metoder 

• Behandle problemstillinger i samspil med andre fag 

• Beherske fagets mindstekrav 

Kernestof Kendskab til enhedscirklen og trigonometriske funktioner 

Anvendt 

materiale. 

 

Systime. Brydensholt, Ebbesen og Nielsen: Lærebog i Matematik hhx 3:  

• Kapitel 5 

 

I alt: 39,7 iSider.  

 

8,33 timers undervisningstid. 

5 fordybelsestimer. 

Arbejds-

former 

 

• Klasseundervisning 

• Anvendelse af IT  

• Skriftligt arbejde, både i klassen og som afleveringsopgaver 

• Fremlæggelser for klassen 

• Test 
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Forløb 6 

 

Vektorregning 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

 

• Forståelse for vektorer 

• Basal vektorregning 

 

Faglige 

mål 

• Genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentationer 

af matematiske problemstillinger fra fagets indhold, vurdere, i hvilke til-

fælde de forskellige repræsentationsformer er hensigtsmæssige, samt ud-

vælge og anvende en hensigtsmæssig repræsentationsform på en given pro-

blemstilling 

• Opstille og håndtere formler, herunder oversætte mellem matematisk sym-

bolsprog og dagligt talt eller skrevet sprog samt anvende symbolsprog, her-

under variabelskift til løsning af problemer med matematisk indhold 

• Læse og redegøre for centralt indhold i matematiske tekster 

• Formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprog 

 

Supple-

rende stof 

Et sammenhængende forløb i vektorregning 

Anvendt 

materiale. 

 

Systime. Brydensholt, Ebbesen og Nielsen: Lærebog i Matematik hhx 3:  

• Afsnit 3.1-3.7 

 

I alt: 26,5 iSider.  

 

2 timers undervisningstid. 

Arbejds-

former 

 

• Klasseundervisning 

• Fremlæggelser for klassen 

 

 


