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Undervisningsplan for detail-, handel- og event-
uddannelsen med grundfaget Matematik B 

 

Hvad kan Danskfaget for at skabe FAGLIG STOLTHED? Danskfagets udfordring. Elevrettet 

beskrivelse. 

Eleverne skal gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnå viden og færdigheder inden for 

overordnede kompetenceområder: 

1) Generelle salgs- og driftsmæssige funktioner og arbejdsopgaver i detailhandelsvirksomheder 
2) Specialiserede opgaver inden for detailhandelsvirksomheders koncept, salg, butik og produkt samt 

drift i forskellige arbejdsfunktioner, herunder convenience 
3) Digital handel relateret til detailhandelsbranchen 
4) Værdiskabende opgaveløsninger inden for detailhandelsvirksomheders koncept, salg, butik og 

produkt samt drift.   
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Matematik B 
 
U N D E R V I S N I N G S P L A N  F O R  D E T A I L - ,  H A N D E L -  O G  E V E N T -
U D D A N N E L S E N  M E D  G R U N D F A G E T  M A T E M A T I K  B  

GENNEMFØRT UNDERVISNING - SENDES TIL CENSOR OG ELEVER 

 

Undervisningsforløb med kor t beskrivelse  

Undervisningsforløb 1 Differentialregning 

Indhold Afledet funktion, definition af differentialkoefficient, regneregler for 

differentation, differentiering af n’te gradsfunktioner, fortegnsanalyse af 

differentialkvotient, monotoniforhold, lokale ekstrema, værdimængde, 

funktionsanalyse, tangent, hældning, ligning, endepunkter, 

definitionsmængde, , sekanthældning, differenskvotient, grænseværdi, 

Tretrinsregel.  

Beviser  

Differentialkoefficienten for f(x)=x2  

Bevis for tangtens ligning 

Omfang 24 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til en specifik uddannelse 

• I forhold til gruppedynamik 

• I forhold til demokratisk dannelse 

• I forhold til personlig udvikling 

Berørte stofområder  

Undervisningsforløb TEMA/EMNE UV tid Elev fordybelse 

1 Differentialregning 36 5 

2 Sandsynlighedsteori og test  20 5 

3 Erhvervsområde 2 4,5 1 

4 Lineær Programmering 15 5 

5 Bevisførelse 15 4 

6 Projekt 10,5 0 

7 Repetition 15 0 

8    

9    

I alt Anvendt undervisningstid 116 20 
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ligningsløsning; analytisk, grafisk og ved hjælp af it  

  
funktionsbegrebet; repræsentationsformer, definitions- og værdimængde, nulpunkter og 
fortegnsvariation, monotoniforhold og ekstrema  

  
grundlæggende differentialregning; polynomier, sammenhæng mellem 
differentialkvotient monotoniforhold og ekstrema, differenskvotient, overgang fra sekant 
til tangent  

 

Væsentlige arbejdsformer Lærerstyret tavlegennemgang Gruppearbejde med opgaveregning, 

Elevfremlæggelse, Geogebra 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Forståelse for optimering af processer og priser. 

¨ 

 

Undervisningsforløb 2 Sandsynlighedsteori og test  
Indhold Sandsynligheder  

Binomialfordeling, Binomialkoefficient, Punktsandsynlighed  

Konfidensinterval for en andel  
Uafhængighedstest, forventede værdi, Q-størrelse, chi-i-anden bidrag, 
teststørrelse, testsandsynlighed, kritisk værdi  

Omfang 13 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter Sandsynlighedsteori og tests i virkelighedsnære sammenhænge  
 

Berørte kernestofområder  
grundlæggende sandsynlighedsregning, binomialfordelingen samt anvendelse af 
normalfordelingsapproksimation hertil, konfidensinterval for sandsynlighedsparameteren 
samt Chi-i-anden test  
 

 
  
ligningsløsning; analytisk, grafisk og ved hjælp af it  
 

 
Væsentlige arbejdsformer Lærerstyret tavlegennemgang  

Gruppearbejde med opgaveregning  

Virkelighedsnære cases,  

elevfremlæggelse 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Forståelse af databearbejdelse 

  

 

Undervisningsforløb 3 Erhvervsområde 2 

Indhold Chi-i-anden test på en praksisnær og tværfaglig opgave 

Omfang 3 á 1½ time 

Særlig fokuspunkter Chi-i-anden test på en praksisnær og tværfaglig opgave 

Berørte kernestofområder Chi-i-anden test  

Væsentlige arbejdsformer • Tværfaglighed - projektskrivning - gruppearbejde. 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Bearbejdelse af data til undersøgelse af potentielle nye markeder. 
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Undervisningsforløb 4 Lineær programmering 

Indhold Kriteriefunktion, uligheder, begrænsninger, polygonområde, niveaulinje, 

hjørneinspektioner, maksimum, minimum, LP-algoritmen  
Omfang 10 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • Mundtlighed og muntlig formidling 

Berørte kernestofområder Optimering af lineære funktioner i to variable  

Væsentlige arbejdsformer • Gruppearbejde, gruppefremlæggelse 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Optimering af en produktion ud fra kapacitetsbegrænsinger 

 

Undervisningsforløb 5 Bevisførelse 

Indhold Beviser for diverse formler: 
 

Bevis for toppunktsformlen ved brug af differentialregning  
Bevis for 2punktsformlerne for både den eksponentielle og den lineære 

funktion  
Manuel udregning af forklaringsgraden  

Differentialkoefficienten for f(x)=x2  

Bevis for tangtens ligning  

Isolering af n og y i annuitetsopsparingsformlen  
 

Omfang 10 lektioner af 1,5 

Særlig fokuspunkter • Faglig mundtlighed 

• Ræssonnementer 

• Kritisk tilgang 

• Detaljeorienteret 

Berørte kernestofområder  

Væsentlige arbejdsformer Skriftligt arbejde 
Faglige gruppesnakke 
Faglige snakke med faglig vejleder 
 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Ræssonement, kritisk tilgang og detaljeorientering  

 

Undervisningsforløb 5 Projekt 

Indhold 20 siders matematisk projekt indenfor diverse emner 

Omfang 7 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • Selvstændighed og skriftlig formidling.  

• Fornuftig brug af faglig vejledning 

• Fagligt funderede samtaler 

• Koordinering af egen arbejdstid 

Berørte kernestofområder grundlæggende regnefærdigheder; procentregning og indekstal, overslagsregning, 
regningsarternes hierarki, reduktion, regler for regning med potenser og rødder, 
logaritmer  
̶ funktionsbegrebet; repræsentationsformer, definitions- og værdimængde, nulpunkter og 

fortegnsvariation, monotoniforhold og ekstrema  

̶ grundlæggende funktionskendskab; lineære funktioner, herunder stykkevist lineære 

funktioner, eksponentielle funktioner, andengradspolynomier samt polynomier af højere 
grad  

̶ ligningsløsning; analytisk, grafisk og ved hjælp af it  
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̶ grundlæggende differentialregning; polynomier, sammenhæng mellem 

differentialkvotient monotoniforhold og ekstrema, differenskvotient, overgang fra sekant 
til tangent  

̶ optimering af lineære funktioner i to variable  

̶ finansiel regning; rente- og annuitetsregning, amortisering og restgældsbestemmelse  

2  

 
 
̶ xy-plot af datamateriale samt karakteristiske egenskaber ved lineære og eksponentielle 

sammenhænge samt anvendelse af regression, korrelationskoefficient, 
determinationskoefficient  

̶ statistik; beskrivende statistik, udtræk af data fra databaser, konstruktion af tabeller og 

grafisk præsentation af data, repræsentative undersøgelser, Chi-i-anden test  

̶ grundlæggende sandsynlighedsregning, binomialfordelingen samt anvendelse af 

normalfordelingsapproksimation hertil, konfidensinterval for sandsynlighedsparameteren.  

 

Væsentlige arbejdsformer Skriftligt arbejde 
Faglige gruppesnakke 
Faglige snakke med faglig vejleder 
 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Ræssonement og detaljeorientering.  

 

Undervisningsforløb 7 Repetition 

Indhold Gennemgang af eksamensform, eksamensspørgsmål samt div emner 

efter elevønsker  
Omfang 10 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • Eksamensteknik 

• Generel fremlæggelsesteknik 

Berørte kernestofområder grundlæggende regnefærdigheder; procentregning og indekstal, overslagsregning, 
regningsarternes hierarki, reduktion, regler for regning med potenser og rødder, 
logaritmer  

̶ funktionsbegrebet; repræsentationsformer, definitions- og værdimængde, nulpunkter og 

fortegnsvariation, monotoniforhold og ekstrema  

̶ grundlæggende funktionskendskab; lineære funktioner, herunder stykkevist lineære 

funktioner, eksponentielle funktioner, andengradspolynomier samt polynomier af højere 
grad  

̶ ligningsløsning; analytisk, grafisk og ved hjælp af it  

̶ grundlæggende differentialregning; polynomier, sammenhæng mellem 

differentialkvotient monotoniforhold og ekstrema, differenskvotient, overgang fra sekant 
til tangent  

̶ optimering af lineære funktioner i to variable  

̶ finansiel regning; rente- og annuitetsregning, amortisering og restgældsbestemmelse  

2  

 
 
̶ xy-plot af datamateriale samt karakteristiske egenskaber ved lineære og eksponentielle 

sammenhænge samt anvendelse af regression, korrelationskoefficient, 
determinationskoefficient  

̶ statistik; beskrivende statistik, udtræk af data fra databaser, konstruktion af tabeller og 

grafisk præsentation af data, repræsentative undersøgelser, Chi-i-anden test  

̶ grundlæggende sandsynlighedsregning, binomialfordelingen samt anvendelse af 

normalfordelingsapproksimation hertil, konfidensinterval for sandsynlighedsparameteren.  
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Væsentlige arbejdsformer Lærerstyret tavlegennemgang Elevfremlæggelse 
 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

  

KERNESTOF 

Kernestofområder Faglig inspiration - koblingen til erhvervslivet 

Tal og 

symbolbehandling 

Undersøgende/Eksperimenterende i forhold til en erhvervsfaglig case 
(det handler om at opstille forudsætninger og korrekte beregninger til forudsætningerne) 

Deskriptiv statistik Hyppighedstabeller og deskriptorer - kommentering på statistik fra en virksomhed 

Grafer og funktioner Lineære funktioner - Omkostninger og indtægter i en virksomhed 
Eksponentielle funktioner - Afskrivninger i en virksomhed 
Vækstfunktioner - Udviklingsmodeller og betydning for en virksomhed/DK’s økonomi 
Andengrads funktioner - Prisoptimering, hvad er den optimale pris udvidet TOTALmetode 
Logaritmefunktioner - halvering/fordobling og løse ligninger med procentuel vækst 
Regression - prognose for en virksomhed/DK’s økonomi 

Rente- og annuitet Låneeksempler og undersøgende i forhold til egen projektrapport, eksempelvis 
salgsmateriale for FORD. 

grundlæggende 

differentialregning 
Gennemskue fagligt komplicerede metoder, og følge ”kogebogsopskrifter” øger en 
oplærings hastighed i en ny virksomhed 

optimering af lineære 
funktioner i to variable  

 

Optimering af en produktion ud fra kapacitetsbegrænsinger 

Sandsynlighedsteori og test Bearbejdning af data og test for afhængighed mellem variable i store datasæt. 

 
  

SUPPLERENDE STOF 

Erhvervsområde 2 Bearbejdelse af data til undersøgelse af potentielle nye markeder.  

Bevisførelse Ræssonement, kritisk tilgang og detaljeorientering  

 

UNDERVISNINGSPRINCIPPER OG PROGRESSION (KUN TILVÆKST B/A) 

Induktiv og/eller deduktiv undervisning. Elevernes mulighed for eksperimenter, for at udvikle eleverne 

kreativitet og innovative kompetencer. Skriftlig/mundtlig. Arbejdsform. Inddragelse af IT. Inddragelse af 

motion og bevægelse. Eventuelt samspil med andre fag. 

IT INDDRAGES I UNDERVISNINGEN 

IT anvendes i undervisningen til understøttelse af den matematiske forståelse, tiol CAS udregninger, til 

databehandling, samt til projektskrvning. 
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EVALUERING 

Undervisningen og elevens udbytte heraf evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte 

progression i den enkelte elevs læring og skal sikre, at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i 

forhold til faget og elevens fremtidige erhverv. Helhedsvurdering? Eller er der vægtning af de forskellige 

opgaver. Der lægges i faget op til løbende evaluering af elevernes arbejde i såvel portfolio/projekt som 

i den daglige undervisning. Ved evaluering af den daglige undervisning kan skriftlige prøver og tests 

inddrages for at evaluere elevernes faglige udbytte. Der foretages en midtvejsevaluering med fokus på 

at vejlede eleven til en forbedring af fagets metode og teori og fastholdelse i uddannelsen, fordi Dansk-

faget indgår som en vægtning af den samlede beståelseskarakter for uddannelsen. 

EKSAMINATIONSGRUNDLAG - CASEEKSAMEN 
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af eksaminandens projekt, jf. pkt. 3.2, og en kendt opgave tildelt ved lodtrækning. Opgaven knytter 

sig til en af emneopgaverne fra undervisningen, jf. pkt. 3.2.  

Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de faglige mål, kernestoffet og det supplerende stof.  

Eksaminationstiden ca. 30 minutter. Der gives ca. 60 minutters forberedelsestid.  

I god tid før prøven sender skolen et eksemplar af projektbesvarelsen til censor. Eksaminator og censor drøfter inden prøven, hvilke 

problemstillinger eksaminanden skal uddybe.  

Endvidere tildeles eksaminanden ved lodtrækning en ukendt stillet opgave, der afprøver fagets mindstekrav.  

Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af projektet suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Denne del 

af eksaminationen må højest omfatte 1/3 af eksaminationstiden.  

Eksaminationen former sig derefter som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i de trukne opgaver.  

Opgaver må anvendes højst to gange på samme hold.  

OPLÆGGENE TIL PROJEKTERNE SENDES SAMMEN MED DE MUNDTLIGE OPGAVER TIL CENSOR FORUD FOR PRØVENS AFHOLDELSE. 

BEDØMMELSESGRUNDLAG - CASEEKSAMEN 

Eleven får en heldhedsbedømmelse af den tredelte eksamen, og helhedsbedømmelsen skal være en 

helhedsbedømmelse af: 

1. Elevens fremlæggelse af eget projekt, samt dialogen herom. 

2. Faglig dialog af det trukne kendte spørgsmål 

3. Slutteligt vurderes også de løste mindstekravsopgaver 

BEDØMMELSESKRITERIER 
I projektbesvarelsen lægges især vægt på eksaminandens evne til at:  
̶ anvende matematiske teorier og metoder til løsning af problemer med udgangspunkt i teoretiske og praktiske forhold  

̶ opstille og behandle matematiske modeller samt vurdere resultater  

̶ fremstille og strukturere overskuelig dokumentation  

̶ anvende relevante hjælpemidler, herunder it til beregning og dokumentation  

4  

 

Kommenterede [JV(-U-S-L1]: Hvordan evalueres og hvilken 
progression skal beskrives. Elevens refleksion noteres i elevens 
uddannelsesplan. 
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̶ veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer  

̶ formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne sprog.  

 
Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på eksaminandens evne til at:  
̶ redegøre for matematisk tankegang og foretage simple ræsonnementer  

̶ veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer  

̶ formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige talte sprog  

̶ demonstrere ejerskab til projektbesvarelsen.  

 
Der gives én karakter på baggrund af en helhedsbedømmelse af eksaminandens præstation, omfattende projektet og 
eksaminandens mundtlige præstation.  
Hvis eksaminandens præstation lever op til fagets mindstekrav, opnår eksaminanden en karakter svarende til bestået eller højere. 


