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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 1 
 

Lineære funktioner - grundforløbet 

Indhold E-bog: Hansen, H.H., Melin, J., Nielsen, K.E, Poulsen, N.H., Weile, J. 
(2021), Hhx Matematik C, Systime, kapitel 2 

o Grundlæggende om funktionsbegrebet 
o Repræsentationsformerne (graf, sproglig beskrivelse, 

forskrift, tabel) 
o Definitionsmængde og værdimængde 
o Fortegnsundersøgelse 
o Monotoniforhold, minimum og maksimum 
o Forskriften for lineære funktioner 
o Tegne en ret linje ud fra forskriften 
o Bestemmelse af forskrift ud fra to punkter (inklusive bevis) 
o Ligningsløsning både grafisk og ved beregning 
o Ulighedsløsning både grafisk og ved beregning 
o To ligninger med to variable 
o Stykkevis lineære funktioner 
o Anvendelse af lineære funktioner 

 
 

Omfang 
 

 27 lektioner á la 80 minutter 

Særlige fokuspunkter  
 
 
 

Væsentligste arbejdsformer - Klasseundervisning 
- Gruppe- og pararbejde 
- Individuelt arbejde 
- Anvendelse af GeoGebra 
 
 
 
 
 
 

Retur til forside 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 2 
 

Deskriptiv statistik  

Indhold E-bog: Hansen, H.H., Melin, J., Nielsen, K.E, Poulsen, N.H., Weile, J. 
(2021), Hhx Matematik C, Systime, kapitel 5 

o Ikke-grupperede observationer 
o Grupperede observationer 
o Hyppighed og frekvens 
o Grafiske afbildninger: Pindediagram, trappediagram, 

histogram og sumkurve. 
o Middeltal, typetal, kvartilsæt og fraktiler 
o Spredningsmål 
o Udtræk fra databaser 
o Procentregning og indekstal 

 
 
 

Omfang 
 

 15 moduler á la 80 minutter 

Særlige fokuspunkter  
 
 
 

Væsentligste arbejdsformer - Klasseundervisning 
- Gruppe- og pararbejde 
- Individuelt arbejde 
- Anvendelse af Excel og GeoGebra 
 
 
 
 
 
 
 

Retur til forside 
 
 



 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 3 
 

Eksponentielle funktioner 

Indhold E-bog: Hansen, H.H., Melin, J., Nielsen, K.E, Poulsen, N.H., Weile, J. 
(2021), Hhx Matematik C, Systime, kapitel 3 

o Grundlæggende begreber og definition 
o Sammenhæng mellem forskrift og graf 
o Opstilling af forskrift ud fra sproglig beskrivelse 
o Bestemmelse af forskrift ud fra to punkter (inklusive bevis) 
o Fordoblings- og halveringskonstant (inklusive bevis) 
o Den naturlige eksponentialfunktion og logaritmer 
o Løsning af eksponentielle ligninger 
o Eksponentiel regression 

 
 
 
 
 

Omfang 
 

 17 moduler á la 80 minutter 

Særlige fokuspunkter - Sammenhæng mellem forskrift og graf 
- Forståelse af matematisk notation, særligt potenser 
- Arbejde med matematiske ræsonnementer 
- Anvendelse af it-værktøjer 
- Mundtlig og skriftlig formidling af matematiske løsninger og 

resultater 
- Arbejde med matematik som redskab til at beskrive forskellige 

udviklinger og at kunne forholde sig kritisk over for modellernes 
rækkevidde 

 
Væsentligste arbejdsformer - Fjernundervisning pga. Corona nedlukning 

- Screencasts 
- Anvendelse af Maple og GeoGebra 
- Online gruppearbejde 
 
 
 

Retur til forside 
 
 
 



 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 4 
 

Finansiel regning 

Indhold E-bog: Hansen, H.H., Melin, J., Nielsen, K.E, Poulsen, N.H., Weile, J. 
(2021), Hhx Matematik C, Systime, kapitel 4: 

o Kapitalfremskrivningsformlen 𝐾𝐾𝑛𝑛 
o Beregning af startkapital, renten og antallet af terminer 
o Udledning af kapitalfremskrivningsformlen 
o Årlig effektiv rente og gennemsnitlig rente 
o Annuitetsregning med formlerne for 𝐴𝐴𝑛𝑛 og 𝐴𝐴0. 
o Udledning af formlerne for 𝐴𝐴𝑛𝑛 og 𝐴𝐴0. 
o Amortiseringsplan 
o Restgældsbestemmelse 

 
 

Supplerende materiale: 
o Sammenhæng mellem kapitalfremskrivning og eksponentielle 

funktioner 
o Lån i praksis, herunder forskellen på den nominelle/pålydende 

rente og debitor/effektiv rente 
 
 

Omfang 
 

 22 moduler á la 80 minutter 

Særlige fokuspunkter  
 
 
 

Væsentligste arbejdsformer - Fjernundervisning pga. Corona nedlukning 
- Screencasts 
- Online gruppearbejde 
- Anvendelse af Excel og Maple 
 
 
 
 
 
 
 



Retur til forside 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 5 
 

Andengradspolynomier 

Indhold E-bog: Hansen, H.H., Melin, J., Nielsen, K.E, Poulsen, N.H., Weile, J. 
(2021), Hhx Matematik C, Systime, kapitel 6 

o Generelt om polynomier, herunder aflæsning af graf og 
bestemmelse af koefficienterne ud fra denne. 

o Andengradsligninger og løsningen af disse ved 
nulpunktsformlen 

o Toppunktsformlen og betydningen af denne i konkrete 
eksempler. 

Supplerende materiale: 
- Hhx Matematik C 

o Kap. 6.7, anvendelser af andengradspolynomier til løsning af 
økonomiske problemstillinger. 

 
 

Omfang 
 

 12 moduler á la 80 minutter 

Særlige fokuspunkter - Afkodning og anvendelse af matematiske symboler og formler. 
- Styrkelse af deres forståelse af sammenhængen mellem forskriften 

og den grafiske afbildning 
- Udvikling af elevernes evne til at læse matematikfaglige tekster. 
- Faglig mundtlighed 
- Eksempler på matematikkens anvendelse i virkeligheden i 

forbindelse med økonomiske problemstillinger 
- Udvikling af elevernes evne til at forstå og gengive matematiske 

ræsonnementer.  
 

Væsentligste arbejdsformer - Fjernundervisning pga. Corona nedlukning 
- Screencasts 
- Gruppe- og pararbejde 
- Individuelt arbejde 
- Eksperimenterende arbejde 
- Anvendelse af Maple og GeoGebra 

 
 
 

Retur til forside 



 


