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Forløb 1 
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Forløb 2 
Funktioner 

Forløb 3 Lineære sammenhæng  

Forløb 4 Trigonometri I. Konstruktioner.  

Forløb 5 Procent og rentesregning. Indekstal 

Forløb 6 Eksponentielle funktioner  

Forløb 7 Potensfunktioner  

Forløb 8 Trigonometri II 

Forløb 9 Deskriptiv statistik 

Forløb10 Sandsynlighedsregning og kombinatorik 

Forløb 11 Andengradspolynomier. Analyse af funktioner: intervaller, tangent, gaffelfunktion. 

Forløb 12 Lån og opsparing 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Forløb 1 

 

Tal, grundlæggende regneregaler og regneartshierarki. Ligninger. 

 Forlø-

bets ind-

hold og 

fokus 

Regningsarternes hierarki, regning med bogstaver, led, faktorer og parenteser,  
regneregler for parenteser, grundlæggende regneregler, brøker, reduktion af udtryk,  
Potens af et tal, regning med potenser, potensregneregler, rødder, den n'te rod af et tal  

ligninger med en ubekendt. 

 

 

Faglige 

mål 

Kender og anvende regningsarternes hierarki. Kende til de forskellige typer tal. 

Løse ligninger med og uden brug CAS.  

Kernestof [Angiv hvilket kernestof fra læreplanen, der har været centralt i dette forløb] 

Anvendt 

materi-

ale. 

 

Peder Dalby, Bjarke Møller Madsen, Lars Peter Overgaard og Jens Studsgaard.iBog: ”plus C 
hf” ” https://plushfc.systime.dk  
ISBN: 9788761687845. Copyright forfatterne og Systime 2022  

 
Kernestof Mat1 hf, 2018 L&R, P. Gregersen, M.S. Skov, ISBN: 9788770668453  
22 moduler af 45 min 
 

Supplerende stof:  
22matc3-notesbogen 

Regningsarternes hierarki 

Brøker 

Potenser og rødder 

Parenteser 
Reducer udtryk 
Sætte tallet ud foran parentes 

Potensregning, Kvadrat sætninger 

Hvad er logaritmer? 

Ligninger 

Ligninger 

 

Arbejds-

former 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde, videoundervisning, anvendelse af 
CAS-værktøj 

 

  

Forløb 2 

 

Funktioner: sammenhænge mellem variable 

 Forlø-

bets ind-

hold og 

fokus 

Modeller med to variable. Koordinatsystemet. Intervaller. Funktionsbegrebet.  
Regneforskrift. Grafisk billede. Forskellige repræsentationsformer: ligning / forskrift, tabel, 
graf og sproglig beskrivelse.  
 

Faglige 

mål 

Kende og kunne opstille matematiske måder at regne på sammenhænge mellem variable. 
Kende og kunne grafisk illustrere sammenhænge mellem variable. 
Kende og kunne bruge forskellige repræsentationsformer: regneforskrift, tabel, graf. 
 

Kernestof Funktionsbegrebet. Forskellige repræsentationsformer: ligning / forskrift, tabel, graf og 
sproglig beskrivelse.  

Supplerende stof:  
22matc3-notesbogen 

https://youtu.be/YN-a35hYsio
https://youtu.be/ZewexudP1-8
https://youtu.be/BTkNe3Q8l2w
https://youtu.be/E0p8L9vFjfY
https://youtu.be/79mfi17H4Tc
https://youtu.be/d08pefxYxO4
https://youtu.be/C7wQrlXXw7g
https://youtu.be/0AQpqYlucGo
https://youtu.be/o4CUk9iVcKM
https://youtu.be/C8CTOdm5lfg
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Introduktion til funktionsbegrebet 

Funktioner 
Funktioner 
Aflæs funktionsværdi fra graf 
 

Anvendt 

materi-

ale. 

 

Kernestof Mat1 hf, 2018 L&R, P. Gregersen, M.S. Skov, ISBN: 9788770668453, side 8-
9, 14-15,192-193 
8 moduler af 45 min 
 

Arbejds-

former 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde, videoundervisning, anvendelse af 
CAS-værktøj 
 

  

Forløb 3 

 

Lineære sammenhæng (og grafer) 

 Forlø-

bets ind-

hold og 

fokus 

Ligning og graf for en lineær sammenhæng, definition: lineær sammenhæng, sætning: lineær 
sammenhæng, a og b, lineær sammenhæng - vækstegenskab, lineær sammenhæng ud fra to 
punkter, sætning: Lineær sammenhæng - formel for a, beregn a og b ud fra to punkter, re-
gression (den bedste rette linje), definition: lineær regression, vurdering af model, forkla-
ringsgraden r2, residualplot. 
 

Faglige 

mål 

At kunne bestemme regneforskriften for en lineær funktion ud fra to punkter på grafen. 
At kunne genkende grafen for en lineær funktion og bestemme hældningskoefficienten 
samt konstantleddet ud fra grafen. 
At kunne udføre lineær regression med brug af CAS-værktøj og vurdere model vha. forkla-
ringsgrad r2, og residualplot. 
 

Kernestof Ligning og graf for en lineær sammenhæng, lineær regression, vurdering af model, forkla-
ringsgraden r2, residualplot. 
 

Anvendt 

materi-

ale. 

 

Kernestof Mat1 hf, 2018 L&R, P. Gregersen, M.S. Skov, ISBN: 9788770668453, side 
26-36 
20 moduler af 45 min 
Supplerende stof: 
22matc3-notesbogen 
Lineære funktioner 
Bevis: Den rette linje 
Lineær regression 
Residual plot 
Lineær regression i GeoGebra 
Regression og residualplot i GeoGebra 
Relativ afvigelse 
 

Arbejds-

former 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde, videoundervisning, anvendelse af 
CAS-værktøj. 
 

  

Forløb 4 

 

Trigonometri I. Konstruktioner. 

https://youtu.be/cbhxruZd7D0
https://youtu.be/cbhxruZd7D0
https://youtu.be/WeaGhKKdjc0
https://youtu.be/kpNh9Lojpyo
https://youtu.be/vQhBt3A6o6s
https://youtu.be/jhBb4hH0srY
https://youtu.be/6X4WcUnRVaY
https://youtu.be/6X4WcUnRVaY
https://youtu.be/_q5mde1xxV4
https://youtu.be/_q5mde1xxV4
https://youtu.be/u5InJxwhl4Y
https://youtu.be/_kHlMjmfigg
https://youtu.be/kIh3d8n__GM
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 Forlø-

bets ind-

hold og 

fokus 

Navngivning af sider og vinkler, spidse og stumpe vinkler, højde og areal af trekant, vinkel-
sum i trekant, retvinklet trekant, ligebenet trekant, vinkelhalveringslinje og median, ensvink-
lede trekanter, sætning: sidernes forhold i ensvinklede trekanter, retvinklede trekanter: Py-
thagoras' sætning. 
Konstruktion – de fem trekantstilfælde. 
 

Faglige 

mål 

At kunne bestemme sider i retvinklede trekanter. 
At fremlægge hvordan man kan foretage beregninger i ensvinklede trekanter. 
At fremlægge hvordan man kan lave simple konstruktioner med brug af CAS-værktøj. 

Kernestof Pythagoras' sætning. Sidernes forhold i ensvinklede trekanter ensvinklede trekanter. Kon-
struktion – de fem trekantstilfælde. 
Supplerende stof: 
 

Anvendt 

materi-

ale. 

 

Kernestof Mat1 hf, 2018 L&R, P. Gregersen, M.S. Skov, ISBN: 9788770668453, side 90-95 
12 moduler af 45 min 
Supplerende stof: 
22matc3-notesbogen 

Ensvinklede trekanter 
Pythagoras sætning 
Ensvinklede trekanter 2 
Retvinklede trekanter + Pythagoras + Bevis 
Konstruktion af trekant i GeoGebra 
Konstruktion tre sider 
Konstruktion to sider og mellemliggende vinkel A 
Konstruktion to sider og mellemliggende vinkel B 
Konstruktion en side og to hosliggende vinkler 
Konstruktion en side og en hosliggende og en modstående vinkel 

 

Arbejds-

former 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde, videoundervisning, anvendelse af 
CAS-værktøj 
 

  

Forløb 5 

 

Procent og rentesregning. Indekstal 

 Forlø-

bets ind-

hold og 

fokus 

Procentregning 
Renteformlen 
Gennemsnitlig rente 
Indekstal 
Udregning af værdier ud fra indekstal 
 

Faglige 

mål 

At afklare hvordan man lægger procent til og trækker procent fra. 
Kunne beregne gennemsnitlig procentvis ændring. 

Kunne beregne 𝐾, 𝐾0, 𝑟 og n for kapitalfremskrivning. 
At lægge op til videre arbejde i matematik hvori procent og rente indgår. 
At gøre rede for hvordan man regner med indekstal 
At fremlægge hvad indekstal 
 

Kernestof Renteformlen. Indekstal 
 

Anvendt 

materi-

ale. 

 

Kernestof Mat1 hf, 2018 L&R, P. Gregersen, M.S. Skov, ISBN: 9788770668453, side 122-
137 
15 moduler af 45 min 
Supplerende stof: 
22matc3-notesbogen 

https://youtu.be/7krf-LDBVWw
https://youtu.be/BkWpFxGmVkM
https://youtu.be/u5InJxwhl4Y
https://youtu.be/rhSpqmlGLaU
https://youtu.be/__fyDqa5YK4
https://youtu.be/0H2EZMoiIyc
https://youtu.be/24DoyA9UkxE
https://youtu.be/LHpnCZy0q4E
https://youtu.be/W1E8IOqAQ6s
https://youtu.be/T2IpRbiDesY
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Procentregning - Introduktion 

Procentregning - sådan skal du gøre 

Udledning af formlerne 

Forelæsning 1 mat 0-B. DTU's Flex onlinehold i matematik. Adgangskursus til 

DTU. 

Gennemsnitlig rente 

Indekstal 
 

Arbejds-

former 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde, videoundervisning, anvendelse af 
CAS-værktøj 
 

  

Forløb 6 

 

Eksponentielle funktioner 

 Forlø-

bets ind-

hold og 

fokus 

Regneforskrift, graf og ligninger: Definition: Eksponentiel funktion 
b, a og b i regneforskrift, Sætning: Betydning af a og b, Ligninger med eksponentielle funk-
tioner, Sætning: Formler for a og b, Formler for a og b. 
Fordoblingskonstant, halveringskonstant og vækstegenskab, Definition: Fordoblingskon-
stant og halveringskonstant, Grafisk aflæsning. 
 

Faglige 

mål 

At forklare sammenhængen mellem konstanterne i regneforskriften og grafens udseende. 
At kende væksttypen for eksponentielle funktioner.  
At kunne bestemme fordoblings- og halveringskonstanter ved udregning og ved aflæsning 
på graf. 
 

Kernestof Regneforskrift, graf og ligninger. Betydning af a og b. Fordoblingskonstant, halveringskon-
stant og vækstegenskab 

Anvendt 

materi-

ale. 

 

Kernestof Mat1 hf, 2018 L&R, P. Gregersen, M.S. Skov, ISBN: 9788770668453, side 142-
149 
20 moduler af 45 min 
Supplerende stof: 
22matc3-notesbogen 
Værdimængden for eksponentielle funktioner 
Eksponentielle funktioner 
Halveringskonstanten 
Fordoblingskonstanten 
Beregning af konstanterne i forskriften af eksp. f 
Eksponentialfunktion. Eksempel på beregning af vækstrate 
Aflæse fordoblings- og halveringskonstant og beregne a 
Regression i Geogebra både lineær og eksponentiel 
 

Arbejds-

former 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde, videoundervisning, anvendelse af CAS-

værktøj 
 

  

Forløb 7 

 

Potensfunktioner 

 Forlø-

bets ind-

hold og 

fokus 

Regneforskrift og graf for en potensfunktion 
Definition: Potensfunktion 
Sætning: a og b for en potensfunktion 
Eksempel: Find a og b ud fra to punkter 
Vækstegenskab for potensfunktionen 

https://youtu.be/Iaf7vMrzTHo
https://youtu.be/HcIaiIZ-_p4
https://youtu.be/2LNqnabOVoY
https://youtu.be/C7wQrlXXw7g
https://youtu.be/C7wQrlXXw7g
https://youtu.be/HsOhzvzkF9E
https://youtu.be/Xb9ETUt_aBw
https://youtu.be/sYyOhTnI_KM
https://youtu.be/l5ydnEVSvHw
https://youtu.be/yzfbUJ_I1CA
https://youtu.be/AsT9K1Cr9hU
https://youtu.be/cLI5Dbm8czQ
https://youtu.be/764JJA9fUbQ
https://youtu.be/1Tg7noaEmao
https://youtu.be/onyk59nSYgw
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Procent - procent vækst I 
Procent - procent vækst II 
 

Faglige 

mål 

At forklare sammenhængen mellem konstanterne i regneforskriften og grafens udseende. 
At kende vækstformen for potensfunktioner, dvs. for procent-procent vækst. 

Kernestof a og b for en potensfunktion. Vækstegenskab for potensfunktionen: Procent - procent 
vækst I, Procent - procent vækst II 
 

Anvendt 

materi-

ale. 

 

Kernestof Mat1 hf, 2018 L&R, P. Gregersen, M.S. Skov, ISBN: 9788770668453, side 172-
179 
15 moduler af 45 min 
Supplerende stof: 
22matc3-notesbogen 
Voksende og aftagende potensfunktioner 
Beregning af konstanten a ud fra to punkter 
Beregning af konstanten b ud fra et punkt 
- Potensfunktion - Bestem og brug forskrift 
Potensfunktioner 
Eks. 30 s 179 Bestemmelse af a ud fra (1+r_y)=(1+r_x)^a 
Regressionsanalyse i GeoGebra. Potensfunktion. 
 

Arbejds-

former 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde, videoundervisning, anvendelse af 
CAS-værktøj 
 

  

Forløb 8 

 

Trigonometri II 

 Forlø-

bets ind-

hold og 

fokus 

Enhedscirkel 
Cosinus og sinus og tangens i retvinklede trekanter 
Vilkårlige trekanter 
Cosinusrelationer 
Areal af vilkårlig trekant og sinusrelationerne 
 

Faglige 

mål 

At fremlægger hvordan man kan foretage beregninger i vilkårlige trekanter. 
At bestemme arealer i alle typer trekanter. 

Kernestof Enhedscirkel. Cosinus og sinus og tangens. Cosinusrelationer.  
Areal af vilkårlig trekant. 
 

Anvendt 

materi-

ale. 

 

Kernestof Mat1 hf, 2018 L&R, P. Gregersen, M.S. Skov, ISBN: 9788770668453, side 96-
108 
15 moduler af 45 min 
Supplerende stof: 
22matc3-notesbogen 
Enhedscirklen, sin og cos til vinkel (grader) 
cosinus sinus og tangens 
Retvinklede trekanter og cos sin og tan 
Udledning af cosinus og sinus relationerne 
Cosinus og sinus, samt cosinusrelationerne 
 

Arbejds-

former 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde, videoundervisning, anvendelse af 
CAS-værktøj 
 

  

Forløb 9 Deskriptiv statistik 

https://youtu.be/OoUSmU3kehw
https://youtu.be/7TIAPBMc_N8
https://youtu.be/AKTafqIRO1Q
https://youtu.be/THHJhTNNZMA
https://youtu.be/TKdAyyrX98U
https://youtu.be/ggJiK5Af8rA
https://youtu.be/CeT5YkeqEcc
https://youtu.be/yLE3D8SqqyU
https://youtu.be/NAUK1MdUkWk
https://youtu.be/HYKRX6cDbXQ
https://youtu.be/eyEzYKCRb7w
https://youtu.be/KBEv7qCguzM
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 Forlø-

bets ind-

hold og 

fokus 

Ugrupperede observationer: Tabel, Prikdiagram og stolpediagram. Deskriptorer, Kvartiler, 
Outlier, Middelværdi, Boksplot, Skævhed. 
Grupperede observationer: Tabel med intervaller, Histogram, Middelværdi, Sumkurve og 
fraktiler, Kvartilsæt, Boxplot. 
 

Faglige 

mål 

 

Kernestof Ugrupperede observationer. Grupperede observationer. Middelværdi, Kvartilsæt, Boxplot, 
Sumkurve, Histogram. 

Anvendt 

materi-

ale. 

 

Kernestof Mat1 hf, 2018 L&R, P. Gregersen, M.S. Skov, ISBN: 9788770668453, side 46-55 
16 moduler af 45 min 
Supplerende stof: 
22matc3-notesbogen 

Deskriptiv statistisk - Sammenlign boksplot 

Statistik - Grupperede observationer 

Statistik - Diagrammer for grupperede observationer 

Statistik - WordMat 

Statistik i Wordmat 

WordMat - Ugrupperede datasæt & Boksplot 

Boksplot med wordmat 

Statistik grupperet i WordMat 

Statistik - Ikke-grupperede observationer 

Statistik - Diagrammer og kvartilsæt 

Statistik - Boksplot 

Ugrupperede observationssæt 
 

Arbejds-

former 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde, videoundervisning, anvendelse af 
CAS-værktøj 
 

  

Forløb 10 

 

Sandsynlighedsregning og kombinatorik 

 Forlø-

bets ind-

hold og 

fokus 

Sandsynlighedsregning: 
Definition: Sandsynlighedsfelt, Definition: Hændelse,  
Multiplikations- og additionsprincippet: Sætning: Multiplikationsprincippet ("BÅDE - OG" 
princippet). Additionsprincippet ("ENTEN-ELLER" princippet) 
Kombinationer og permutationer: Rækkefølger, Definition: Fakultet, Hvad er en mængde? 
Hvad er en kombination? Hvad er en permutation? Definition: Kombination og permuta-
tion Sætning: Antal permutationer og kombinationer. 
 

Faglige 

mål 

At afklare hvad sandsynligheder er, og hvordan man udregner sandsynligheder. 
At forklarer hvad der forstås med kombinationer. 
At vise hvordan sandsynlighedsregning indgår i hverdagsfænomener. 
 

Kernestof Sandsynlighed. Sandsynlighedsfelt. 
Additionsprincippet ("ENTEN-ELLER" princippet) 
Multiplikationsprincippet ("BÅDE - OG" princippet). 
Hvad er en kombination? Hvad er en permutation? 
 

Anvendt 

materi-

ale. 

Kernestof Mat1 hf, 2018 L&R, P. Gregersen, M.S. Skov, ISBN: 9788770668453, side 66-79 
16 moduler af 45 min 
Supplerende stof: 

https://youtu.be/35I9miCDEwQ
https://youtu.be/_6uVzsFk1-0
https://youtu.be/sMnuOL0itzk
https://youtu.be/zF1-XGWW9B4
https://youtu.be/6ktqoZRX0-4
https://youtu.be/NdqNQXF4JCg
https://youtu.be/T_RGq20f47k
https://youtu.be/XE30AygduXQ
https://youtu.be/e04eknULaPs
https://youtu.be/L9Z8GXc_qRk
https://youtu.be/TnhUmXHaIL0
https://youtu.be/lXALcxvqU_w
https://youtu.be/lXALcxvqU_w
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 22matc3-notesbogen 

SANDSYNLIGHEDSREGNING - Indledning 

SANDSYNLIGHEDSREGNING - Mere indledning 

SANDSYNLIGHEDSREGNING - Antal seksere med to terninger 

Multiplikations- og additionsprincippet 

Enten/eller, både/og, med eller uden tilbagelægning 

Kombinatorik 1 - Fakultet 

Kombinatorik 2 - Permutationer 

Kombinatorik 3 - Kombinationer 

Kombinatorik - Pascals trekant 
 

Arbejds-

former 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde, videoundervisning, anvendelse af 
CAS-værktøj 
 

  

Forløb 11 

 

Andengradspolynomier. Analyse af funktioner: intervaller, tangent, gaffelfunktion. 

 Forlø-

bets ind-

hold og 

fokus 

Andengradspolynomier  
Andengradspolynomiets graf 
Koefficienternes betydning for parablen 
Andengradspolynomiets rødder og toppunkt 
Rødder i et andengradspolynomium 
Toppunkt og monotoniforhold 
Intervaller 
Tangent 
Gaffelfunktion 
 

Faglige 

mål 

At skabe kendskab til andengradspolynomier og deres graf (parabler) 
At fremlægger hvordan sammenhængen er mellem konstanterne i regneforskriften og gra-
fens udseende. 
 

Kernestof Andengradspolynomiets graf. Koefficienternes betydning for parablen. 
Andengradspolynomiets rødder og toppunkt. 

Anvendt 

materi-

ale. 

 

Kernestof Mat1 hf, 2018 L&R, P. Gregersen, M.S. Skov, ISBN: 9788770668453, side 212-
215 
8 moduler af 45 min 
Supplerende stof: 
22matc3-notesbogen 
undersøgelse monotoniforhold tangent geogebra 
Ekstremum og monotoniforhold vha GeoGebra 
Andengradspolynomier og parabler 
GeoGebra funktionsundersøgelse 
GeoGebra 5 Tangent til parabel 
Geogebra: Stykkevis lineære funktioner 
 

Arbejds-

former 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde, videoundervisning, anvendelse af 
CAS-værktøj 
 

  

Forløb 12 

 

Lån og opsparing 

https://youtu.be/ywtFsgszgd0
https://youtu.be/nDlDzklQBLQ
https://youtu.be/n5sV2YJchB8
https://youtu.be/Caj9SAZCvn8
https://youtu.be/rZMu2jcL-lU
https://youtu.be/to76wOK9JEc
https://youtu.be/N5kMsPmXe4U
https://youtu.be/WQnJ3YF-8bU
https://youtu.be/mWvXvD0Xim8
https://youtu.be/J7aG5mJbjrg
https://youtu.be/e7RPbIy5Muw
https://youtu.be/Vq0SIn7sXwg
https://youtu.be/7xUfwJLVt74
https://youtu.be/SHosK8t9Bgs
https://youtu.be/cjXT3pYHq0Q
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 Forlø-

bets ind-

hold og 

fokus 

Annuitetsopsparing 
Annuitetslån. 
Amortisationstabellen 
 

Faglige 

mål 

At forklare hvad der kendetegner en annuitetsopsparing. 
At forklare hvad der kendetegner et annuitetslån. 
At fremlægger begreber som ”hovedstol”, ”ydelse”, ”afdrag” og ”termin”. 
 

Kernestof Annuitetsopsparing. Annuitetslån. 
 

Anvendt 

materi-

ale. 

 

Kernestof Mat1 hf, 2018 L&R, P. Gregersen, M.S. Skov, ISBN: 9788770668453, side 230-
237 
8 moduler af 45 min 
Supplerende stof: 
22matc3-notesbogen 

Hvad er et annuitetslån? - Beregning af ydelse, afdrag, rente og restgæld 

Amortisationstabel (plan for afvikling af lån) 
 

Arbejds-

former 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde, videoundervisning, anvendelse af 
CAS-værktøj 
 

 

https://youtu.be/71XVcv9NXOk
https://youtu.be/8rFLuliWkmk

