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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin maj-juni 18/19 

Institution Uddannelsescenter Holstebro 

Uddannelse EUX 

Fag og niveau HHX Mat B 

Lærer(e) Henrik Thorstein Bornemann 

Hold E18hkeuxmat 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Funktionsanalyse 

Titel 2 Lineær programmering 

Titel 3 Differentialregning 

Titel 4 Statistik 

Titel 5 Sandsynlighedsteori 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

Side 2 af 6 

 

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

 

Titel 1 

 

Funktionsanalyse 

Indhold • Funktionsbegrebet og grundlæggende funktionskendskab 

https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=2094 

https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=2142 

Lineære funktioner, herunder stykkevist lineære funktioner 

Mat C hf af Fristrup, Nørgaard og Rasmussen 

Systime, 2005. 1. udgave, 1. oplag sidev 217- 223 

• Eksponentielle funktioner 

https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=2013 

• Repræsentationsformer 

• Inversfunktioner og sammensatte funktioner 

https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=2143 

Matematik B, Søren Antonius, Robert Clausen, Hans Henrik Hansen, Jytte Melin, 

Ken Elmkvist Nielsen, Niels Henrik Poulsen, Hohnny Weile. Systime 2011 side 38 - 

48 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 30 timer 

Særlige fokus-

punkter 

• Operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater af 

sådanne operationer 

• Håndtere formler, opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af 

variabelsammenhænge og anvende symbolholdigt sprog til at løse proble-

mer med matematisk indhold 

• Oversætte mellem de fire repræsentationsformer tabel, graf, formel og 

sproglig beskrivelse 

• Gennemføre matematiske ræsonnementer og beviser 

• Beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske færdighe-

der og kompetencer inden for kernestoffet 

• Kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skriftlig 

formidling. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

• Faglig læsning 

• Gennemgang af beviser og eksempler 

• Skriftligt arbejde  

• Gruppearbejde 

• Tværfagligt projekt 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=2094
https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=2142
https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=2013
https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=2143


 

Side 3 af 6 

 

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

Titel 2 

 

Lineær programmering 

Indhold Begrænsninger 

https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=2017 

 

Kriteriefunktion 

https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=2018 

 

Optimering (max) 

https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=2019 

 

Optimering (min) 

https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=2020 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 10 timer 

Særlige fokus-

punkter 

• Operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater 

af sådanne operationer 

• Håndtere formler, opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af 

variabelsammenhænge og anvende symbolholdigt sprog til at løse proble-

mer med matematisk indhold 

• Oversætte mellem de fire repræsentationsformer tabel, graf, formel og 

sproglig beskrivelse 

• Anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og begrebs-

udvikling samt symbolbehandling og problemløsning 

• Beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske færdighe-

der og kompetencer inden for kernestoffet 

• Kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skriftlig 

formidling. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

• Faglig læsning 

• Gennemgang af beviser og eksempler 

• Skriftligt arbejde  

• Gruppearbejde 

• Tværfagligt projekt 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=2017
https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=2018
https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=2019
https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=2020
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 3 

 

Differentialregning 

Indhold Tangent og sekant 

https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=2973 

 

Tolkning af f’ 

https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=2977 

 

Regneregler 

https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=2976 

 

Beviser 

https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=2975 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 10 timer 

Særlige fokus-

punkter 

• Operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resulta-

ter af sådanne operationer 

• Gennemføre matematiske ræsonnementer og beviser 

• Beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske færdig-

heder og kompetencer inden for kernestoffet 

• Kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skrift-

lig formidling. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

• Faglig læsning 

• Gennemgang af beviser og eksempler 

• Skriftligt arbejde  

• Gruppearbejde 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=2973
https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=2977
https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=2976
https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=2975
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 4 

 

Statistik 

Indhold Statistiske begreber 

https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=2049 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 5 timer 

Særlige fokus-

punkter 

• Operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resulta-

ter af sådanne operationer 

• Beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske færdig-

heder og kompetencer inden for kernestoffet 

• Kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skrift-

lig formidling. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

• Skriftligt arbejde  

• Gruppearbejde 

• Tværfagligt projekt  

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=2049
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 5 

 

Sandsynlighedsteori 

Indhold Sandsynlighedsteori 

https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=3041 

 

Binomialfordelingen 

https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=1853 

 
2-test 

Kompendium fra Jens Carstensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

• Operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater 

af sådanne operationer 

• Håndtere formler, opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af 

variabelsammenhænge og anvende symbolholdigt sprog til at løse proble-

mer med matematisk indhold 

• Gennemføre matematiske ræsonnementer  

• Anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og begrebs-

udvikling samt symbolbehandling og problemløsning 

• Beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske færdighe-

der og kompetencer inden for kernestoffet 

• Kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skriftlig 

formidling. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

• Faglig læsning 

• Gennemgang af beviser og eksempler 

• Skriftligt arbejde  

• Gruppearbejde 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=3041
https://plushhx2.systime.dk/index.php?id=1853

