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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 1 

 

Lineære funktioner 

Indhold Anvendt litteratur: 

Hansen, Hans Henrik et.al.: Matematik C hhx (Læreplan 2017) (i-bog) 

Systime 2018, kapitel 2 

 

Kernestof: 

Rette linjer: linjer, ligninger, uligheder. 

Den rette linje som en sammenhæng mellem x og y. 

Løsning af ligninger og uligheder, såvel grafisk som algebraisk, samt 

sammenhængen til den rette linje. 

 

Grundlæggende funktionskendskab: det generelle funktionsbegreb, her-

under forskellige repræsentationsformer for samme funktion. 

Begreberne definitionsmængde og værdimængde. 

Bestemmelse og betydning af parametrene a og b. 

Tegning af graf ud fra forskrift og bestemmelse af forskrift ud fra graf. 

Stykkevist lineære funktioner. 

Lineær regression med anvendelse af Excel. 

 

Udledning af (bevis for) formler til bestemmelse af a og b. 

 

Supplerende stof: 

To ligninger med to ubekendte. 

Omkostnings- og omsætningsfunktioner. 

Udbuds- og efterspørgselsfunktioner. 

Model for lineær afskrivning. 

Anvendelser af stykkevist lineære funktioner, herunder skat og SU. 

 

Omfang 

 

41 sider 

Særlige fokuspunkter Genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentati-

oner af matematiske problemstillinger fra fagets indhold. 

 

Anvendelse af funktionsbegrebet til modellering af forhold relateret til 

virksomhedsøkonomi, afsætning og samfundsfag. 

 

Mindstekravsopgaver. 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde. 

Anvendelse af GeoGebra og Excel. 

Emneopgave. 
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Titel 2 

 

Tal og algebra 

Indhold Anvendt litteratur: 

Hansen, Hans Henrik et.al.: Matematik C hhx (Læreplan 2017) (i-bog) 

Systime 2018, afsnit 5.5 

Diverse opslag i formelsamlinger 

 

Grundlæggende regnefærdigheder, flerleddede størrelser, regning med 

parenteser, ligninger, uligheder. 

Regnearternes hierarki. 

 

Procentregning, indekstal. 

 

Regler for regning med potenser og rødder. 

 

Eksponentiel notation til at angive meget små eller meget store tal. 

 

Overslagsregning. 

 

Omfang 

 

5 sider 

Særlige fokuspunkter Anvendelse af procentregning og indekstal. 

Anvendelse af Excel ved udregning af indekstal. 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde. 

 

Bortset fra emnerne procentregning og indekstal har der ikke været tale 

om et samlet forløb, men om flere sekvenser indlagt, hvor det har været 

relevant. 
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Titel 3 

 

Andengradsfunktioner 

Indhold Anvendt litteratur: 

Hansen, Hans Henrik et.al.: Matematik C hhx (Læreplan 2017) (i-bog) Systime 

2018, kapitel 6 

Noter 

 

 

Kernestof: 

- Bestemmelse af y=f(x) ud fra en kendt værdi af x 

- Parametrenes betydning for grafen og bestemmelse af fortegn for para-

metre ud fra graf. 

- Bestemmelse af nulpunkter og toppunkt ved aflæsning og ved bereg-

ning. 

- Løsning af andengradsligninger, herunder løsning ved brug af løsnings 

formel samt metoder, når b=0 eller c=0 (faktorisering og nulregel)  

 

Supplerende stof: 

- Anvendelse af andengradsfunktioner til modellering af omsætnings- og 

overskudsfunktioner. 

 

 

Omfang 

 

40 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Anvendelser i økonomi, virksomhedsøkonomi og afsætning 

Anvendelse af GeoGebra, både alm. grafbehandling og CAS. 

Mindstekravsopgaver. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde. 

Emneopgave. 
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Titel 4 

 

Beskrivende statistik 

Indhold Anvendt litteratur: 

Hansen, Hans Henrik et.al.: Matematik C hhx (Læreplan 2017) (i-bog) Sy-

stime 2018, kapitel 5. 

Noter. 

 

 

Kernestof: 

Beskrivende statistik med diskrete og grupperede variable. 

Hyppighed, frekvens og summeret frekvens. 

Mindsteværdi, størsteværdi, typetal/-interval, median, gennemsnit, I-bogen 

variationsbredde, kvartilafstand, varians, standardafvigelse (spredning), 

kvartiler og fraktiler. 

Konstruktion af tabeller og grafisk præsentation af data. 

Population og stikprøve. 

Udtræk af data fra databaser. 

 

 

Omfang 20 sider 

 

Særlige fokuspunk-

ter 

Anvendelse af Excel regneark, især til optællinger. 

 

Mindstekravsopgaver. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde alene eller i grupper. 

Anvendelse af Excel regneark, især til optællinger. 

Emneopgave 
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Titel 5 

 

Eksponentielle funktioner, herunder logaritmefunktioner 

Indhold Anvendt litteratur: 

Hansen, Hans Henrik et.al.: Matematik C hhx (Læreplan 2017) (i-bog) Systime 

2018, kapitel 3 

Noter 

 

 

Kernestof: 

- Eksponentiel funktion og eksponentialfunktion. 

- Grafisk afbildning i et sædvanligt koordinatsystem. 

- Grafisk løsning af eksponentiel ligning. 

- Bestemmelse af fordoblings- og halveringskonstant. 

- xy-plot af datamateriale, regression vha. IT. 

- Logaritmefunktionerne log(x) og ln(x) defineret som omvendte funktio-

ner til eksponentialfunktioner. 

- Regneregler inkl. beviser for log(xn), log(ab) og log (a/b), og samme reg-

ler for ln(x). 

- Bestemmelse af forskrift ud fra oplysninger i en tekst. 

- Bestemmelse af forskrift ud fra to punkter vha. formler. 

- Løsning af simple eksponentielle ligninger på formen  vha. lo-

garitmefunktioner. 

 

- Udledning af (bevis for) formler til bestemmelse af a og b. 

- Beviser for regneregler for logaritmer. 

 

Supplerende stof: 

- Afbildning i enkeltlogaritmisk koordinatsystem. 

- Anvendelse af eksponentielle funktioner til beskrivelse i andre fagområ-

der, herunder til beskrivelse af afskrivning (saldometoden). 

 

Omfang 35 sider 

 

Særlige fokus-

punkter 

Anvendelser i andre fagområder. 

Anvendelse af Excel til xy-plot og regression. 

Mindstekravsopgaver. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Undervisning og vejledning på Microsoft Teams (skolen lukket det meste af ti-

den pga. Corona). 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde. 

Emneopgave. 
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Titel 6 

 

Finansiel regning 

Indhold Anvendt litteratur: 

Hansen, Hans Henrik et.al.: Matematik C hhx (Læreplan 2017) (i-bog) Sy-

stime 2018 

 

 

Kernestof: 

Sammensat rentesregning: 

- Fremskrivning og tilbageskrivning af kapital. 

- Bestemmelse af rentefod og terminsantal. 

- Bestemmelse af gennemsnitlig og effektiv rente. 

- Viden om, at kapitalværdien er knyttet til et tidspunkt. 

- Sammenhæng mellem rentesregning og eksponentiel udvikling. 

 

Annuitetsregning: 

- Opsparingsformlen (fremtidsværdi af en annuitet) og formler til be-

stemmelse af ydelse og ydelsesantal. 

- Gældsformlen (nutidsværdi af en annuitet) og formler til bestem-

melse af ydelse og ydelsesantal. 

- Restgæld. 

- Amortisationsplaner. 

 

Omfang 26 sider 

 

Særlige fokuspunk-

ter 

Anvendelser i økonomi. 

Udvælgelse af den rette model (formel) til beskrivelse af et konkret problem. 

Sammenhængen mellem formelværdierne i gælds- og restgældsformlen og 

amortisationsplanens værdier. 

Mindstekravsopgaver. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/ anvendelse af regneark (Microsoft 

Excel). 

Emneopgave. 

Undervisning og vejledning på Microsoft Teams (skolen lukket det meste af 

tiden pga. Corona). 

 

 

 

  



 

 

Side 8 af 14 

Titel 7 

 

SO3, Matematik i de økonomiske fag 

Indhold Anvendt litteratur: 

Elevvejledning 

 

Forløbet er et fagligt samspil mellem matematik, samfundsfag og virksomhedsøko-

nomi. Forløbet tager sit afsæt i matematiske modelleringer og undersøger og diskute-

rer deres anvendelsesmuligheder og begrænsninger inden for det samfundsfaglige og 

virksomhedsøkonomiske område. 

Forløbet tager sit afsæt i begrebet ”konjunkturer”, der anskues fra en flerfaglig vinkel. 

 

 

Omfang 10 sider 

 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Læringsmål – Studieområdet: (fagenes mål uddybet herunder) 

- Flerfagligt arbejde med analyse og kombineret metodeanvendelse.  

- Evnen til kritisk at håndtere såvel faglige som studiemetoder i flerfaglige sam-
menhænge. 

- Kulturelle, økonomiske og politiske perspektiver. 

- Refleksion over de faglige metoders muligheder og begrænsninger (med særlig 
fokus på matematisk modellering). 

- Informationssøgning og behandling. 

- Mundtlig (præsentation) og skriftlig (synopsis) formidling. 
 

 

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Projektarbejde i grupper/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/analyse af data/in-

formationssøgning. 

Synopsis med et vejledende omfang på 3-4 sider. Vejledning i skriveprocessen. 

Mundtlig eksamination på 20 minutter (10 minutters præsentation, der gennemgår og 

evt. uddyber de væsentligste punkter fra synopsen samt 10 minutters underviser-

spørgsmål inklusiv votering). 

Undervisning og vejledning på Microsoft Teams (skolen lukket pga. Corona). 

Fremlæggelser for halvdelen af grupperne på MS Teams og for den anden halvdel ved 

fremmøde på skolen. 
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Titel 8 

 

Lineær programmering 

Indhold Litteratur:  

Hansen, Hans Henrik et.al.: Matematik C HHX (i-bog), kapitel 7. Lineær pro-

grammering. (35 sider) 

 

Kernestof: 

- Beskrivelse og indtegning af polygonområder ved hjælp af lineære 

uligheder. 

- Begreberne kriteriefunktion og niveaulinjer. 

- Løsning af lineære programmeringsproblemer vha. forskydning af ni-

veaulinje og vha. hjørnepunktsinspektion. 

 

Supplerende stof: 

- Anvendelse af lineær programmering i virksomhedsøkonomiske sam-

menhænge. 

 

Særlige fokus-

punkter 

Anvendelse af LP til modellering. 

Anvendelse af GeoGebra  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, opgaveregning. 

Emneopgave. 
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Titel 9 

 

Grundlæggende funktionskendskab 

Indhold Anvendt litteratur: 

Hansen, Hans Henrik et.al.: Matematik B HHX (i-bog), afsnit 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5 

Noter 

(40 sider) 

 

Kernestof: 

- Funktionsbegrebet 

- Nulpunkter 

- Nulreglen 

- Funktionsundersøgelse 

- Injektive funktioner 

- Logaritmefunktionerne log(x) og ln(x) defineret som omvendte funk-

tioner til eksponentialfunktioner. 

- Irrationale funktioner, løsning af ligninger. 

- Irrationale funktioner, differentiation. 

 

 

Særlige fokuspunk-

ter 

Forklaring af trin i ligningsløsning, herunder ligninger hvor irrationale udtryk 

indgår. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, opgaveregning 
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Titel 10 

 

Differentialregning, funktionsundersøgelse og tangentbestemmelse 

Indhold Anvendt litteratur: 

Hansen, Hans Henrik et.al.: Matematik B HHX (i-bog), kapitel 3, 4 og 5. 

(65 sider) 

 

 

Kernestof: 

- Begreberne differentialkvotient og afledt funktion, 'f . 

- Sammenhængen mellem fortegnet for 'f  og monotoniforholdene for f. 

- Sammenhængen mellem mulige ekstrema for f og nulpunkterne for 'f . 

- Tangentligninger bestemt ud fra et kendt røringspunkt og bestemmelse af 

tangentens røringspunkt ud fra oplysninger om tangenthældningen. 

- Regneregler for differentiation af sum, differens og konstant gange funk-

tion. 

- Bestemmelse af 'f  for polynomier, eksponentielle funktioner, den natur-

lige logaritmefunktion og potensfunktioner. 

- Differentiation af 
2x , inkl. bevis. 

- Differentiation af lineær funktion, inkl. Bevis 

- Funktionsbegrebet generelt, herunder regneforskrift, graf, definitions-

mængde og værdimængde, nulpunkter og fortegn, ekstrema og monotoni-

forhold. 

- Polynomier af højere grad – herunder bestemmelse af fortegn, nulpunkter, 

monotoniforhold, ekstrema og røringspunkt for en eventuel tangent. 

- Forhold, der vedrører polynomier af højere grad i faktoriseret form og ud 

fra funktionsgraferne (nulpunkter, fortegn, ekstrema, monotoniforhold). 

- Bestemmelse af tangentens ligning. 

 

 

Supplerende stof: 

- Begrebet ”den anden afledte” ( ''f ). 

- Sammenhængen mellem fortegnet for ''f  og grafens krumningsforhold, 

herunder begreberne progressiv og degressiv vækst, konveks og konkav 

funktion samt vendetangent. 

- Anvendelser: Omkostningsfunktioner og overskudsfunktioner, herunder 

grænseomkostninger. Degressiv og progressiv vækst. 

-  

 

 

Særlige fokus-

punkter 

Anvendelser, bevisførelse 

Anvendelse af CAS i programmet GeoGebra 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, opgaveregning 

Emneopgaver: ”Polynomier og funktionsanalyse” og ”Differentialregning og tan-

gentbestemmelse” 

Emneopgaverne samles til ét oplæg i forbindelse med mundtlig eksamen. 
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Titel 11 

 

Sandsynlighedsregning 

Indhold Anvendt litteratur: 

Hansen, Hans Henrik et.al.: Matematik B HHX (i-bog), kapitel 6 og 7 

(76 sider) 

 

 

Kernestof 

- Kombinatorik 

- Grundlæggende sandsynlighedsregning, sandsynlighedsbegreber, sandsyn-

lighedsfelt. 

- Betingede sandsynligheder og uafhængighed. 

- Stokastiske variable, herunder middelværdi, varians og standardafvigelse. 

- Binomialfordelingen. 

- Normalfordelingen (kort behandlet som grundlag for konfidensintervaller 

for sandsynlighedsparameter) 

- Middelværdi, varians og standardafvigelse (spredning. 

- Konfidensintervaller for sandsynlighedsparameteren i binomialfordelingen. 

- Hypotesetest. 

- Fejltyper. 

 

 

 

 

Særlige fokus-

punkter 

Anvendelse af EDB (GeoGebra) til beregninger. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, opgaveregning. 

Emneopgave: ”Sandsynlighedsregning” 

Emneopgaverne ”Sandsynlighedsregning” og ”Sammenhæng mellem variable” 

samles til ét oplæg i forbindelse med mundtlig eksamen 
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Titel 12 

 

Sammenhæng mellem variable 

Indhold Anvendt litteratur: 

Hansen, Hans Henrik et.al.: Matematik B HHX (i-bog), kapitel 8 

(15 sider) 

 

Kernestof 

- Chi-i-anden test til test for uafhængighed mellem to kvalitative variable, 

herunder forventede værdier, kritisk værdi, frihedsgrader, signifikansniveau 

og signifikanssandsynlighed. 

- xy-plot og regression. 

 

 

 

Særlige fokus-

punkter 

Anvendelse af EDB (Excel og GeoGebra) til beregninger og præsentation. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, opgaveregning. 

Emneopgave: ”Sammenhæng mellem variable” 

Emneopgaverne ”Sandsynlighedsregning” og ”Sammenhæng mellem variable” 

samles til ét oplæg i forbindelse med mundtlig eksamen. 
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Titel 13 

 

Projektopgave 

Indhold Anvendt litteratur: 
Matematik B, Højere Handelseksamen, projektoplæg 2022 

hhx221-MAT-B-01042022 

(7 sider) 

 

Diverse 

 

Kernestof 

- Statistik og sandsynlighedsregning 

- Finansiel regning 

- Funktionsanalyse 

- Differentialregning og funktionsundersøgelse 

- Matematiske modeller 

 

 

 

Omfang Undervisningstid afsat til arbejdet med rapporten, herunder mulighed for vejled-

ning: 10 timer. 

Særlige fokus-

punkter 

Individuelt arbejde og samarbejde i mindre grupper. 

Vejledning i timerne. 

Udfærdigelse af rapport. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Individuelt arbejde og samarbejde i mindre grupper. 

Udfærdigelse af rapport. 

 

 
 

 
 

 

 


