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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Funktioner I 

Titel 2 Beskrivende statistik og indekstal (herunder procentregning) 

Titel 3 Rentesregning 

Titel 4 Lineær programmering (ikke gennemført endnu – maj/juni 2015) 
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Titel 1 Funktioner 

Indhold Kernestof: 

Antonius, Søren m.fl. (2006): Matematik C, Kapitel 4: Funktioner, s. 85-100. Sy-

stime, 2. udgave.  

Antonius, Søren m.fl. (2006): Matematik C, Kapitel 5: Lineære funktioner, s. 101-

148. Systime, 2. udgave.  

Antonius, Søren m.fl. (2006): Matematik C, Kapitel 6: Andengradspolynomier, s. 

149-174. Systime, 2. udgave.  

Antonius, Søren m.fl. (2006): Matematik C, Kapitel 7: Eksponentielle funktioner, s. 

175-222. Systime, 2. udgave.  

Supplerende: 

I samarbejde med VØ udarbejdes/afleveres en emneopgave i anvendelsen af første- 

og andengradspolynomier til beskrivelse/beregning af overskudsfunktion mm. 

Omfang Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokuspunk-

ter 

Eleverne skal kunne: 

 Beskrive det generelle funktionsbegreb.  

 Beskrive den rette linie som en sammenhæng mellem x og y (grafisk og lig-

ning). 

 Bestemmelse af x (henholdsvis y) ud fra kendte værdier af y (henholdsvis x) 

 Løse én ligning med én ubekendt og 2 ligninger med to ubekendte. (grafisk 

og ved beregning) 

 Bestemme liniens ligning vha. 2 punkter og vha. et punkt og hældning.  

 Løse uligheder af typen ax+b>cx+d samt dobbeltuligheder 

 Finde nulpunkter til 1. og 2. gradsfunktioner.  

 Anvende nulreglen. Herunder at sætte et tal uden for parentes. 

 Beskrive eksponentielle funktioner ud fra aflæsning på graf, herunder løsning 

af eksponentielle ligninger.  

 Bestemme fordoblings og halveringskonstant. 

 Finde forskriften for en eksponentiel funktion, givet 2 punkter. 

 Beskrive og anvende logaritmefunktioner og potensfunktioner. 

 Anvende IT til at bestemme regressionslinier. Kende til formlerne bag para-

meterestimaterne samt determinationskoefficienten.    

 Gennemføre en simpel standardiseret funktionsanalyse indeholdende Dm(f), 

Nulpunkter, fortegn, monotoniforhold, ekstrema og Vm(f). 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Undervisningsformer: 

 Teorigennemgang ved lærer 

 Udarbejdelse af noter 

 Selvstændig udarbejdelse af repetitionsopgaver 

 Udarbejdelse af mindre opgaver i grupper 

 Elevfremlæggelse af opgaver 

Anvendelse af IT: 

 It’s Learning 

 Maple18 (til opgaveløsning) 

 Word (til opgavebesvarelser) 

Faglig udveksling og synergi: 

 Virksomhedsøkonomi 

Studiekompetencer: 

 Lytning, læsning og refleksiv tænkning 

 Problemløsning, præsentation og evaluering 

Almene kompetencer: 

 Ansvarlighed, selvstændighed og samarbejdsevne 
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Titel 2 Beskrivende statistik og indekstal 

Indhold Kernestof: 

Antonius, Søren m.fl. (2006): Matematik C, Kapitel 2: Tal og algebra, s. 43-50. Sy-

stime, 2. udgave. 

Antonius, Søren m.fl. (2006): Matematik C, Kapitel 3: Beskrivende statistik, s. 57-

84. Systime, 2. udgave. 

Omfang Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokuspunk-

ter 

Eleverne skal kunne: 

 Definere procenter 

 Omskrive fra brøk til procent og omvendt 

 Procentregning 

 Skelne mellem absolut og relativ tilvækst 

 Beskrive et givet talmateriale vedr. enkeltstående og/eller grupperede obser-

vationer som tabel eller graf. 

 Beregne statistiske deskriptorer: middeltal, typetal, median og kvartiler. 

Desuden frekvens og summeret frekvens og fraktiler generelt. 

 Anvende programmel til ovenstående. 

 Tegne grafer for tæthedsfunktion og fordelingsfunktion 

 Beskrive en udvikling vha. indekstal. 

 Beregne og forklare variationsmål 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Undervisningsformer: 

 Teorigennemgang ved lærer 

 Udarbejdelse af noter 

 Selvstændig udarbejdelse af repetitionsopgaver 

 Udarbejdelse af mindre opgaver i grupper 

 Elevfremlæggelse af opgaver 

Anvendelse af IT: 

 It’s Learning 

 Maple18 (til opgaveløsning) 

 Excel (til opgaveløsning) 

 Word (til opgavebesvarelser) 

Faglig udveksling og synergi: 

 Virksomhedsøkonomi 

 Samfundsfag 

Studiekompetencer: 

 Lytning, læsning og refleksiv tænkning 

 Problemløsning, præsentation og evaluering 

Almene kompetencer: 

 Ansvarlighed, selvstændighed og samarbejdsevne 
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Titel 3 Rentesregning og annuitetsregning 

Indhold Kernestof: 

Antonius, Søren m.fl. (2006): Matematik C, Kapitel 8: Rentesregning, s. 223-254. 

Systime, 2. udgave. 

Supplerende: 

Amortisationsplaner 

Omfang Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokuspunk-

ter 

Eleverne skal kunne: 

 Beskrive begrebet kapitalværdi til tidspunkt n (Kn) og til tidspunkt 0 (K0).  

 Beskrive begrebet gennemsnitlig rente. 

 Beskrive begreberne nutidsværdi (A0), fremtidsværdi (An), ydelse (y), rente-

fod (r), antal terminer (n), samt restgæld for en annuitetsgæld (Rt) 

 Anvende ovenstående formler i sprogligt formulerede opgaver 

 Anvende hjælpemidler til kalkulation. 

 Udarbejde amortisationsplan 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Undervisningsformer: 

 Teorigennemgang ved lærer 

 Udarbejdelse af noter 

 Selvstændig udarbejdelse af repetitionsopgaver 

 Udarbejdelse af mindre opgaver i grupper 

 Elevfremlæggelse af opgaver 

Anvendelse af IT: 

 It’s Learning 

 Maple18 (til opgaveløsning) 

 Excel (til opgaveløsning) 

 Word (til opgavebesvarelser) 

Faglig udveksling og synergi: 

 Virksomhedsøkonomi 

 Finansiering 

Studiekompetencer: 

 Lytning, læsning og refleksiv tænkning 

 Problemløsning, præsentation og evaluering 

Almene kompetencer: 

 Ansvarlighed, selvstændighed og samarbejdsevne 
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Titel 4 Lineær programmering 

Indhold Kernestof: 

 

Omfang Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne skal kunne: 

 Beskrive og indtegne et polygonområde vha. lineære uligheder.  

 Opstille kriteriefunktion som en lineær funktion af to variable, og omskrive til 

niveaulinier.  

 Løse lineære programmeringsproblemer vha. hjørnepunktsinspektion og vha. 

forskydning af niveaulinie. Herunder eksistens og beliggenhed af løsning, 

hvorfor i et hjørnepunkt?   

 Udføre følsomhedsanalyse og beskrive variationsområder for de to parametre. 

 Udføre ovenstående vha. Excel. 

 Kunne opstille LP-problem ud fra tekst. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Undervisningsformer: 

 Teorigennemgang ved lærer 

 Udarbejdelse af noter 

 Selvstændig udarbejdelse af repetitionsopgaver 

 Udarbejdelse af mindre opgaver i grupper 

 Elevfremlæggelse af opgaver 

Anvendelse af IT: 

 It’s Learning 

 Maple18 (til opgaveløsning) 

 Word (til opgavebesvarelser) 

Faglig udveksling og synergi: 

 Virksomhedsøkonomi 

Studiekompetencer: 

 Lytning, læsning og refleksiv tænkning 

 Problemløsning, præsentation og evaluering 

Almene kompetencer: 

 Ansvarlighed, selvstændighed og samarbejdsevne 
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