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Undervisningsplan for detail-, handel-, event og 
kontoruddannelsen med grundfaget MATEMATIK C 

 

Matematik C med fagbilag 121 skal gennem skoleundervisning skabe en faglig stolthed i arbejdet med: 

Detail • At beskrive en målgruppe, også ved hjælp af deskriptiv statistik 

Handel • At bestemme den optimale salgspris ved hjælp af matematisk modellering 

Event • At beskrive de forskellige generationer, på antal og foretage en sammenligning med 
hele landet og anvende det salgsmæssigt 

Kontor • At kommunikere virksomhedens økonomiske prognose ud fra en regressionsanalyse, 
herunder også konsekvenserne af en fejlagtig prognose 

• Matematik er ét af de otte grundfag, som indgår i det karaktergennemsnit på 2,0 for at 
bestå grundforløbet.  

 

 

                                                
1 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/692#idedacb093-1f0f-4fbc-a8b5-f33f90959480 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/692#idedacb093-1f0f-4fbc-a8b5-f33f90959480
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Side 1 

Matematik c 
 
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 - ,  E V E N T  O G  
K O N T O R 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  C  

GENNEMFØRT UNDERVISNING - SENDES TIL CENSOR OG ELEVER 
Undervisnings-
forløb 

TEMA/EMNE UV 

tid 

Elev 

fordybelse 

1 Regn med tal og symboler/ 
Tal- og Symbolbehandling 

6  

2 Undersøgende matematik (hvor mange lastbiler…)/ 
Tal- og Symbolbehandling 

6 2 

3 Kend dit værktøj (Excel) - grafmanipulation, sortering af data og formler/ 
Deskriptiv statistik 

5  

4 Konstruktion af hyppighedstabel og Deskriptorer/ 
Deskriptiv statistik 

9  

5 Case opgaver (uddannelsesniveau, tid er penge mm) / 
Deskriptiv statistik 

3 2 

6 Refleksionsopgave med case/ 
Deskriptiv statistik 

3 3 

7 Kend dit værktøj (GeoGebra)/ 
Funktioner generelt 

3  

8 Sammenhænge og funktioner/ 
Lineære funktioner 

9  

9 Indtægter og omkostninger i en virksomhed (Virklund Bryghus)/ 
Lineære funktioner og metode (4-fasemodel) 

5 3 

10 Udviklingsmodeller/ 
Undersøgende omkring COVID19-smittede 

3  

11 Eksponentiel udvikling (priser og afskrivninger) / 
Eksponentielle funktioner 

9  

12 Prognose (regression)/ 
Lineære funktioner/eksponentielle funktioner 

3  

13 Refleksionsopgave med case (prognose)/ 
Lineære funktioner/eksponentielle funktioner/regression 

6 4 

14 Låneeksempler og caseopgaver fra erhvervslivet/ 
Rentes- og annuitetsregning 

12  

15 Projektrapport, som indgår til eksamen/ 
Rentes- og annuitetsregning/statistik/regression 

12 4 

16 Prisoptimering/ 
Andengradsfunktioner 

12  

17 Case opgave - klar til eksamen/ 
Kernestof + funktioner og grafer, rentes- og annuitetsregning samt statistik  

6 4 

18 Refleksionsopgave med case/ 
Andengradsfunktioner 

3 3 

19 Opsamling på refleksionsopgaver og særlig projektrapporten 3 3 

20 Repetition  2  

I alt Anvendt undervisningstid 120 28 
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Side 2 

Undervisningsforløb med kor t beskrivelse  -  
eget for løb MITLEARNMARK, https://online.praxis.dk/ elevkode:  H96MB5  
 
I bekendtgørelsen for EUD Matematik C, er formålet med faget:  

• At eleverne bliver i stand til at anvende matematisk modellering til løsning eller analyse af 
praktiske opgaver 

• At kommunikere om løsning og/eller analyse af praktiske opgaver 

• At bidrage til elevernes erhvervsfaglige kvalificering, hvor faget er obligatorisk 

• At eleverne bliver i stand til at foretage beregninger inden for det relevante erhvervsområde.  
 
Det vigtigt at bringe matematiske emner i anvendelse i en erhvervsfaglig kontekst, så elevernes læring 
understøttes bedst muligt. Det opnås ved at arbejde eksperimenterende og undersøgende med 
matematikken, så eleverne afsøger processer og ikke resultater. Eleverne skal turde fejle, og reflektere. 
Undervisningsforløbene er tilrettelagt ud fra de 8 matematikkompetencer (Her en kort beskrivelse, og 
uddybet under kernestof): 
At give eleverne mulighed for at spørge og svare i, med om matematik 
Tankegangskompetence:  At eleverne kan give svar på matematiske spørgsmål 
Problembehandlingskompetence: At kunne formulere og løse problemer selv. (Fase 1) 
Modelleringskompetence:  At kunne anvende matematiske værktøjer kritisk. 
   At kunne afgrænse. (fase 2 i 4-fasemodellen) 
Ræsonnementskompetence:  At lære at forholde sig til et problem og oversætte det til  

matematiksprog (i overgangen fra fase 1 til fase 2 og i  
overgangen fra fase 4 tilbage til fase 1) 

At give eleverne mulighed for at udvikle sprog og håndtere redskaber i matematik 
Repræsentationskompetence: At kunne arbejde med forskellige problemløsninger - her  

tænkes på grafiske og beregninger (fase 3) 
Symbol og formalisme kompetence: At kunne bruge de matematiske symboler (fase 3) 
Hjælpemiddelskompetence:  At eleverne kan arbejde med forskellige hjælpemidler 

Eksempelvis: Excel, WordMat, OneNote, GeoGebra og 
lommeregner. 

Kommunikationskompetence:  At eleverne kan formulere sig både skriftligt og mundtligt i 
Skriftligt primært i deres projektforløb, her også forholde sig til 
andres matematikfaglige problemstillinger.  
Mundtligt løbende fremlæggelser. (Fase 4) 

 
Grundlæggende arbejdes der med 4-fasemodellen - en mode, der skal hjælpe eleverne til at skabe 
struktur og spørge og svare i en matematisk kontekst. Anvendes til hvert spørgsmål primært som 
forberedelse til case opgaverne. 

 
VIRKELIGHEDENS VERDEN MATEMATIKKENS VERDEN 

Fase Handler om Væsentligt Fase Handler om Væsentligt 

 
 
1 

Problemstilling 
 
Hvad vil du have svar 
på? 

Formuler hver opgave som et 
spørgsmål.  
 
DU er i DEN VIRKELIGE VERDEN, så 
hverdagssprog 

 
 
2 

Fakta og metode. 
Hvad ved du? 
 
Hvilken metode vil du 
anvende (tænk i 
emner)? 

Matematisk modelleringsproces. 
 
Skriv hvad du ved og hvilke formler 
der er nyttige at kende til i løsning af 
problemet. 
 
DU er i MATEMATIKVERDEN, så brug 
tal og symboler korrekt. 

 
 
 
4 

Konklusion 
 
Giv svar på 
problemstillingen. 
Start altid med: Det 
betyder at….. 
 

Kommunikation skriftlig og mundtlig 
præcist. 
 
Håndtere og kritisk forholde sig til 
den matematiske løsning. 
 
DU er i den VIRKELIGE VERDEN, så 
oversæt matematikløsningen til 
hverdagssprog. 

 
 
 
3 

Beregning og løsning. 
 
Hvordan har du 
foretaget beregninger? 
Hvad er løsningen? 

Giv en løsning med matematiske 
symboler. 
 
Forhold dig kritisk til den matematiske 
model. 
 
DU er i MATEMATIKVERDEN, så brug 
værktøjer, tal og symboler korrekt. 

 
 

https://online.praxis.dk/
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Undervisningsforløb 1 Regn med tal, bogstaver og symboler 

Indhold Almindelige regneregler 
Anvendelse af lommeregner og CAS-værktøj, her WordMat og GeoGebra 

Omfang 4 lektioner á 1½ time = 6 klokketimer i alt 6 

Særlig fokuspunkter • Anvendelse af værktøjer 

• Notifikationen - at skrive matematik 

Berørte kernestofområder • Tal og symbolbehandling 

• Symbolkompetence 

• Hjælpemiddelskompetence 

Væsentlige arbejdsformer • Samarbejde i makkerpar 

• Præsentation af resultater ved tavlen 

 

Undervisningsforløb 2 Undersøgende matematik (hvor mange lastbiler skal der køre med toiletpapir?) 

Indhold Undersøgelseslandskab 
Beregninger og præsentation  

Omfang 4 lektioner á 1½ time = 6 klokketimer + 2 fordybelsestimer i alt 8  

Særlig fokuspunkter • At opstille forudsætninger for en problemstilling 

• At være undersøgende/eksperimenterende 

• At arbejder i makkerpar 

• At bedømme eget arbejde 

• At arbejde struktureret med 4-fasemodellen 

Berørte kernestofområder • Tal- og symbolbehandling 

• Symbolkompetence 

• Kommunikationskompetence 

• Ræsonnement kompetence 

Væsentlige arbejdsformer • Makkerpar samarbejde 

• Kreativitet i både fremlæggelse og løsning 

• Anvendelse af 4-fasemodellen 

 

Undervisningsforløb 3 Kend dit værktøj (Excel) - grafmanipulation, sortering af data og formler/ 

Indhold Sortering af data i Excel 
Manipulation med y-aksen i Excel 

Omfang 3 lektioner á 1½ time i alt 5 

Særlig fokuspunkter • Kritisk i forhold til output 

• Samspil med samfundsfag - at se samme tal opstillet på forskellig 
måde 

• Demokratisk dannelse og kritisk deltagelse i samfundsdebatten 

Berørte kernestofområder • Deskriptiv statistik 

• Hjælpemiddelkompetence 

• Kommunikationskompetence 

Væsentlige arbejdsformer • Selvstændig/par/gruppe opgaver 
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Side 4 

Undervisningsforløb 4 Konstruktion af hyppighedstabel og beregning af deskriptorer 

Indhold Hyppighedstabel og formler til deskriptiv statistik 
https://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-b/statistik/grundlaggende-
begreber 

Omfang 6 lektioner á 1½ time i alt 9 

Særlig fokuspunkter • Gruppearbejde og vidensdeling 

• Excel som et værktøj til sortering og ”regnemaskine” 

• Diagrammer i Excel 

• Formler og indsætning af tal i formler 

• Kontrol med CAS-værktøjet fra Systime, PLUSq, HHX 

Berørte kernestofområder • Deskriptiv statistik 

• Symbol og formalisme kompetence 

• Hjælpemiddelkompetence 

• Modelleringskompetence 

Væsentlige arbejdsformer • Selvstændig, par og gruppeøvelser 

 

Undervisningsforløb 5 Case opgaver (statistik og virksomheder) 

Indhold Arbejde med cases fra virksomheder 
Eks. tilfredshedsanalyse 

Omfang 2 lektioner á 1½ time + 2 timers fordybelse i alt 5  

Særlig fokuspunkter • Der arbejdes med opgaver fra forskellige uddannelsesretninger 

• Anvendelse af deskriptorer til beskrivelse af hverdagen 

Berørte kernestofområder • Deskriptiv statistik 

• Modelleringskompetence 

• Tanke- og repræsentationskompetence 

• Kommunikationskompetence 

Væsentlige arbejdsformer • Selvstændig fordybelsesarbejde i sparring med andre 

 

Undervisningsforløb 6 Refleksionsopgave med case 

Indhold Rapportskabelon med krav til indhold, her fodnoter 
Mindmap for dem, der arbejder bedst med et overbliksbillede 

Omfang 2 lektioner á 1½ time + 3 fordybelsestimer i alt 6 

Særlig fokuspunkter • Skriftlighed i WordMat 

• Struktur og samling af emnet 

Berørte kernestofområder • Deskriptiv statistik 

• Problembehandling 

• Repræsentationskompetence 

• Kommunikationskompetence 

Væsentlige arbejdsformer • Fordybelse 

• Selvstændig/par 

 

  

https://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-b/statistik/grundlaggende-begreber
https://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-b/statistik/grundlaggende-begreber
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Undervisningsforløb 7 Kend dit værktøj (GeoGebra) med småopgaver 

Indhold https://wiki.geogebra.org/da/Vejledninger 

Omfang 2 lektioner á 1½ time i alt 3 

Særlig fokuspunkter • Koordinatsystemet, og justering af akserne 

• Hjælpemiddelkompetence 

Berørte kernestofområder • Grafer og funktioner 

Væsentlige arbejdsformer • Samarbejde i grupper 

 

Undervisningsforløb 8 Sammenhænge og funktioner 

Indhold Forskellige typer funktioner 

Omfang 6 lektioner á 1½ time i alt 9 

Særlig fokuspunkter • Udviklingstendenser 

• Grafiske afbildninger: 
o Lineære funktioner, her proportionalitetsbegrebet (PRIMÆRT) 
o Eksponentielle funktioner, her logaritmefunktion og dekader 
o Andengradsfunktioner, her toppunkt og nulpunkter 

• Forskelle og ligheder 

• Egenskab og kendetegn for lineære funktioner 

• Formlerne til at bestemme en funktioner forskrift for en lineær funktion 
ud fra 2 punkter 

• Anvendelse af GeoGebra, her også til løsning af opgaver 

Berørte kernestofområder • Grafer og funktioner 

• Modelleringskompetence 

• Symbol og formalisme kompetence 

• Tankegangskompetence 

• Hjælpemiddelskompetence 

Væsentlige arbejdsformer • Makkergrupperopgaver 

• Konkurrence med fysisk aktivitet og GeoGebra 

 

Undervisningsforløb 9 Break Even - Indtægter og omkostninger i en virksomhed (Virklund Bryghus) 

Indhold Lineære funktioner 
Proportionalitetsbegrebet 
Ligninger, også med 2 ubekendte 
Grafisk løsning 

Omfang 4 lektioner á 1½ time + 2 fordybelsestimer i alt 8 

Særlig fokuspunkter • 4-fasemodellen - struktur i løsning af opgave 

• Skriftlig løsning af opgave 

• Fremlæggelsesmetode - pecha kucha (20 dias tidsindstillet til 20 sek), i 
alt fremlæggelse på 6 min og 40 sek. 

Berørte kernestofområder • Grafer og funktioner 

• Problembehandling 

• Modelleringskompetence 

• Ræsonnementskompetence 

• Kommunikationskompetence 

Væsentlige arbejdsformer • Samarbejde i makkerpar om opgaven og PowerPoint 

• Fremlæggelse individuelt 

 

https://wiki.geogebra.org/da/Vejledninger
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Undervisningsforløb 10 Udviklingsmodeller (Undersøgende omkring COVID19) 

Indhold Statistik fra SSI. 
Videoer til udarbejdelse af regression i GeoGebra og Excel 
Video fra pressemøde COVID19 og graf 

Omfang 2 lektioner á 1½ time i alt 3 

Særlig fokuspunkter • I forhold til at være samfunds kritisk 

• I forhold til at arbejde virtuelt i grupper 

• I forhold til at være kritisk over fundne matematiske modeller 

Berørte kernestofområder • Grafer og funktioner, herunder regression 

• Kommunikationskompetence 

• Modelleringskompetence 

• Ræsonnementskompetence 

Væsentlige arbejdsformer • Samarbejde 

• Kreativitet 

• Introduktion til en metode omkring www.conceptboard.com 

 

Undervisningsforløb 11 Eksponentiel udvikling / 
Procentvis udvikling (priser og afskrivninger) 

Indhold Video om eksponentielle funktioner www.webmatematik.dk 
Opgaver i en forretningsmæssig kontekst 
Sammenligning med lineære funktioner 

Omfang 6 lektioner á 1½ time i alt 9 

Særlig fokuspunkter • Forskellige udviklingstendenser og egenskaber 

• At kunne oversætte en funktionsforskrift til hverdagssprog 

Berørte kernestofområder • Grafer og funktioner 

• Modelleringskompetence 

• Ræsonnementskompetence 

• Symbolbehandlingskompetence 

• Hjælpemiddelskompetence 

Væsentlige arbejdsformer • Individuelt og gruppearbejde 

• Grafiske løsninger som en vejledning til de beregnede løsninger 

 

Undervisningsforløb 12 Prognose - udgangspunkt i en virksomheds regnskaber 

Indhold Anvende årsregnskaber fra forskellige virksomheder 
Med udgangspunkt i årsrapporter at forholde sig kritisk til ledelsens 
forventning til fremtiden 
Udarbejde videoer til brug for generalforsamlingen 

Omfang 2 lektioner á 1½ time i alt 3 

Særlig fokuspunkter • Opgaver i en økonomiafdeling 

• At kunne vurdere og kritisk forholde sig til synspunkter 

Berørte kernestofområder • Regression 

• Grafer og funktioner 

• Hjælpemiddelskompetence 

• Kommunikationskompetence 

Væsentlige arbejdsformer • Samarbejde om formidling af erhvervsøkonomisk stof med matematisk 
modellering 

• Introduktion til nyhedskriterier og anvendelsen med matematik 

http://www.conceptboard.com/
http://www.webmatematik.dk/
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Undervisningsforløb 13 Refleksionsopgave med case 

Indhold Vækstfunktioner - med lineære og eksponentielle funktioner.  
Udgangspunkt i egne opgaver, teori og formler. 
Opsamling på Lineære funktioner, eksponentielle funktioner, 
logaritmefunktioner og regression 

Omfang 4 lektioner á 1½ time + 4 fordybelsestimer i alt 10 

Særlig fokuspunkter • At kunne kende forskel på forskellige funktionstyper 

• At kunne bestemme a og b værdier i begge funktionstyper 

• At kunne anvende både beregninger og grafiske løsninger 

Berørte kernestofområder • Funktioner og grafer 

• Modelleringskompetence 

• Ræsonnementskompetence 

• Hjælpemiddelskompetence 

• Kommunikationskompetence 

Væsentlige arbejdsformer • 4-fasemodellen 

• Gruppearbejde/Individuelt 

 

Undervisningsforløb 14 Låneeksempler, fra erhvervslivet - udgangspunkt i Billån 

Indhold Undersøgelse af billån hos forskellige bilforhandlere 
Udarbejde salgsmateriale for egen bilforretning 

Omfang 8 lektioner á 1½ time i alt 12 

Særlig fokuspunkter • Rentebegreber, som kan anvendes som privatperson 

• ÅOP og nye regler om loft og samlede kreditomkostninger 

• Kritisk stillingtagen til lånetilbud 

Berørte kernestofområder • Rente- og annuitetsberegning 

Væsentlige arbejdsformer • Introduktion til de 4 forskellige metoder for ydelses og 
gældsberegning, beløb indenfor en rentetermin, frem-og 
tilbagebetaling, annuitetsbetaling til opsparing og gæld 

• Betales beløb ÈN gang 
o Metode 1: Renteterminer < 1 
o Metode 2: Renteterminer ≥ 1 

• Betales samme beløb mere end ÈN gang 
o Metode 3: Beløb på konto bliver større (normalt opsparing) 
o Metode 4: Beløb på konto bliver mindre (normalt gæld) 

 • Individuelt, par og gruppe 

• Gerne samarbejde med en virksomhed 
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Undervisningsforløb 15 Projektrapport, som indgår til eksamen 

Indhold Alle emner og kompetencer  
Fokus på: Problembehandling, modellering og ræsonnement 

Omfang 8 lektioner á 1½ time + 4 fordybelse i alt 16 

Særlig fokuspunkter • Skriveproces og mulighed for at inddrage matematikfaglig indhold 

• Problemformulering, afgrænsning, metode og konklusion 

• Selvvalgt virksomhed, hvor data er tilgængelig 

• TEMA med prognose og inddragelse af funktioner, grafer og statistik 

Berørte kernestofområder • Problembehandlings kompetence 

• Modellerings kompetence 

• Ræsonnements kompetence 

• Kommunikationskompetence 

• Hjælpemiddelkompetence 

Væsentlige arbejdsformer • Individuelt 

• Sparring med andre 

 

Undervisningsforløb 16 Case opgave - klar til eksamen 

Indhold Øvecase - lave en øvecaseundervisningsdag med caseopgaver, eventuelt 
tidligere anvendt opgaver. 

Omfang 4 lektioner á 1½ time + 4 fordybelsestimer i alt 10 

Særlig fokuspunkter • At kunne opstille en 4-fasemodel til alle opgaver 

• At kunne svare på dele af alle spørgsmål, så eleven vil have mulighed 
for at kunne give svar, hvis censor trækker én bestemt opgave 

Berørte kernestofområder • Alle emner og alle kompetencer, dog primært 

• Modelleringskompetence 

• Ræsonnementskompetence 

• Hjælpemiddelskompetence 

• Kommunikationskompetence 

Væsentlige arbejdsformer • 4-fasemodellen 

• Individuelt, og med sparring i studiegrupper 

 

Undervisningsforløb 17 Prisoptimering 

Indhold Pris-afsætnings tabel. Udgangspunkt i TOTAL metoden fra VØ. 
Matematiske modeller, med udgangspunkt i TOTALmetoden 
Toppunkter og nulpunkters betydning for en virksomhed 
Videopræsentation til et chefmøde, hvor forslag til pris præsenteres 

Omfang 8 lektioner á 1½ time i alt 12 

Særlig fokuspunkter • Matematisk modellering 

• Forståelsen af at en matematisk model er mange punkter 

Berørte kernestofområder • Funktioner og grafer 

• Andengradsfunktioner 

• Lineære funktioner 

• Modelleringskompetence 

• Ræsonnementskompetence 

• Kommunikationskompetence 

Væsentlige arbejdsformer • Gruppearbejde 

• Kreativ fremlæggelse 
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Undervisningsforløb 18 Refleksionsopgave med case 

Indhold Opsamling af Andengradsfunktioner 
Udgangspunkt i en caseopgave eller deres egen videopræsentation 

Omfang 2 lektioner á 1½ time + 3 fordybelse i alt 6 

Særlig fokuspunkter • Kendetegn for en andengradsfunktion 

• Formler for andengradsfunktioner 

• Matematisk modellering 

Berørte kernestofområder • Funktioner og grafer 

• Matematisk modellering 

• Ræsonnements kompetence 

• Kommunikationskompetence 

Væsentlige arbejdsformer • Gruppearbejde/individuelt arbekjde 

 

Undervisningsforløb 19 Opsamling på refleksionsopgaver og særlig projektrapporten 

Indhold Udarbejdelse af manglende refleksionsopgaver. 
Udarbejdelse af projektrapporter, som ikke er blevet godkendt 
Eksempelvis video og hjemmesider 

Omfang 3 lektioner á 1½ time + 3 fordybelsestimer  i alt 8 

Særlig fokuspunkter • Symbolbehandlingskompetence 

• Kommunikationskompetence 

• Modelleringskompetence 

• Ræsonnementskompetence 

Berørte kernestofområder • Alle kompetencer og alle emner er i spil 

Væsentlige arbejdsformer • Individuelt 

• Studiegruppe - at formidle matematikrapporten overfor andre 

• Introduktion til projektfremlæggelse 

 

Undervisningsforløb 20 Repetition 

Indhold Elevernes refleksionsopgaver bliver gennemgået, med udgangspunkt i enkelte 
elevprodukter 
Der udarbejdes videoer til næste årgang (de nye elever) 

Omfang 2 lektioner á 1½ time i alt 3 

Særlig fokuspunkter • Formidling af matematisk faglighed 

• Symbolbehandling 

Berørte kernestofområder • Alle kompetencer og alle emner er i spil 

Væsentlige arbejdsformer • Samarbejde i værkstedsgrupper i forhold til egne udfordringer 

• Videoproduktion 
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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) 

Projektforløb Fremtidsudsigter for Dansk økonomi eller en selvvalgt virksomhed. Der arbejdes med 
emner som: Tal og symbolbehandling, lineære funktioner, eksponentielle funktioner, 
logaritmefunktioner, regression og statistik. Det forventes ikke at eleverne kommer ind 
på Andengradsfunktioner og rente- og annuitet. 

Kompetencer Undervisningsforløb er primært opstillet på 2 måder og evalueret med 3 dimensioner. 
Matematiske kompetencer 
Kompetencerne vil naturligvis findes begge steder, men ved at tænke det simpelt, så 
giver det også bedre mulighed for at lave undervisningsforløb, som udvikler forskellige 
kompetencer og på den måde kommer omkring dem alle. 
 

 
 
Evalueringsdimensioner 
Elevens standpunkt er et udtryk for matematikkompetencernes dækningsgrad, 
aktionsradius og tekniske niveau. Dækningsgrad viser, i hvor grad det væsentlige 
indhold, er dækket hos eleven. Hvor mange dele af matematikken har eleven 
demonstreret?  
Aktionsradius handler om, hvor bredt eleven kan bruge kompetencerne. Kan eleven 
bringe kompetencer i anvendelse? Og i hvor mange sammenhænge kan eleven bringe 
kompetencerne i anvendelse? Kan eleven anvende kompetencerne bredt?  
Det tekniske niveau hos en elev er et udtryk for, på hvilket niveau eleven kan behandler 
matematikken.  
Standpunktskarakteren gives ud fra en helhedsvurdering af elevens kompetencer. 
Standpunktet kan beskrives som kompetencernes samlede “volumen” hos eleven.  
I undervisningen arbejdes der med, at eleven skal have høj grad af aktionsradius og 
dækningsgrad. Det tekniske niveau har en lavere prioritet. 

At spørge og svare 
i, med og om 
matematik

At håndtere 
matematikkens 

sprog og redskaber

Repræsentation

Hjælpemiddel

Kommunikation

Symbol- og 
formalisme

Tankegang

Problembehandling

Modellering

Ræsonnement
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Derfor kan en elev med lavere teknisk niveau, men meget høj grad af aktionsradius 
opnå højere standpunkt end en elev, som ”kun” reproducere og ikke har kan 
demonstrere aktionsradius og dækningsgrad. 

Kompetencerne 

forklaret 

Ræsonnementskompetence 

• at kunne ræsonnere matematisk  

• at kunne følge og bedømme en kæde af argumenter fremsat af andre 
o at vide og forstå hvad et matematisk argument er, og hvordan det 

adskiller sig fra andre former for argumenter, fx at kunne dokumentere 
o at kunne forstå den logiske betydning af et eksempel 
o at kunne forklare de bærende idéer i et matematisk argument 

• at kunne udtænke og gennemføre ræsonnementer på basis af intuition 
o at bedømme holdbarheden af matematiske påstande, inklusive at 

overbevise sig selv eller andre om den eventuelle gyldighed af sådanne 

▪ Her forbundet med problembehandling 
 
Modelleringskompetence 

• at kunne analysere og opstille matematiske modeller 
o at kunne analysere grundlaget for og egenskaberne ved den valgte 

model 
o at kunne bedømme modellens rækkevidde og holdbarhed 
o at kunne “afmatematisere”, det betyder at kunne afkode og fortolke den 

matematiske models resultater i forhold til problemfeltet 
o at kunne bringe matematik i spil og anvendelse til behandling af 

problemstillinger uden for matematikken selv 
o at kunne strukturere det felt eller den situation der skal modelleres 

(problemstillingen) 

▪ at kunne gennemføre en matematisering af et problemet 

▪ at kunne oversættelse elementer fra virkeligheden til et 
matematisk sprog, som objekter, relationer, problemstillinger  

o at kunne behandle problemstillingen med den valgte model 

▪ at kunne validere den færdige model, dvs. bedømme dens 
holdbarhed både internt (i forhold til modellens matematiske 
egenskaber) og eksternt (dvs. i forhold til den situation modellen 
omhandler) 

▪ at kunne analysere modellen kritisk, både i forhold til dens egen 
brugbarhed og relevans og i forhold til mulige alternative 
modeller 

• at kunne kommunikere med andre om modellen og dens resultater 
 
Problembehandlingskompetence 

• at kunne formulere og løse matematiske problemer 
o at kunne opstille (omformulere) en opgave 
o at kunne løse matematiske problemer i færdigformuleret form, både 

egne og andres 
o at kunne afgrænse et problem 

• Forbundet med tankegangskompetencen  
 
Tankegangskompetence 

• at kunne udøve matematisk tankegang 
o at være klar over, hvilke slags spørgsmål der stilles og give svar som er 

karakteristiske for matematikken 
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o at kunne stille et matematisk spørgsmål og have blik for hvilke typer af 
svar som kan forventes 

o at efterstræbe matematikkens nødvendige og tilstrækkelige betingelser 
o at kende, forstå og håndtere givne matematiske begrebers rækkevidde 

(og begrænsning) 
o at kunne udvide et begreb ved abstraktion af egenskaber i begrebet 
o at kunne forstå hvad der ligger i generalisering af matematiske 

resultater 
o at kunne generalisere 
o at kunne skelne mellem forskellige matematiske udsagn og påstande, 

herunder også at kunne generalisere 

• Svaret er tankegangskompetencen, men processen til at finde svar ligger i 
problembehandlingskompetence og det uddybende svar er centralt i 
ræsonnementskompetence. 

 
Symbol- og formalismekompetence 

• at kunne håndtere matematisk symbolsprog og formalisme 
o at kunne afkode symbol- og formelsprog 
o at kunne oversætte frem og tilbage mellem symbolholdigt matematisk 

sprog og hverdagssprog 
o at kunne behandle og betjene sig af symbolholdige udsagn og udtryk, 

herunder formler 
o at have indsigt i karakteren af og “spillereglerne” for de formelle 

matematiske systemer og modeller 

• Nært forbundet med repræsentationskompetencen når der fokuseres på 
symbolernes karakter, status og betydning 

• Symbolbehandling ikke kun “bogstavregning”, men også de formelle sider af 
almindelige regneoperationer 

 
Kommunikationskompetence 

• at kunne kommunikere i, med og om matematik 
o at forstå og fortolke udsagn 
o at kunne sætte sig ind i og fortolke andres argumenter 
o at kunne udtrykke sig på forskellige måder og på forskellige niveauer af 

teoretisk eller om matematikholdige r, skriftligt, problemstillinger, både 
skriftligt, mundtligt og visuelt  

• Det er primært den visuelle og mundtlige, eftersom det er et mundtligt fag 
o Her beslægtet med repræsentationskompetencen 

• at kunne arbejde med forholdet mellem afsendere og modtagere 
Hjælpemiddelkompetence 

• at kunne betjene sig af og forholde sig til hjælpemidler til en matematisk løsning 

• at have kendskab til diverse former for relevante redskaber, her vil det være en 
fordel at anvende redskaber som benyttes i virksomhederne, såsom Excel, Word 
og PowerPoint 

• at være i stand til, på reflekteret vis, at betjene sig af sådanne hjælpemidler 

• at repræsentere og fastholde matematiske sagsforhold og til at håndtere dem 
o Ikke kun lommeregnere og computere (herunder beregningsprogrammer, 

grafiske tegneprogrammer, computeralgebra og regneark), men også 
om tabeller, regnestokke, kuglerammer, linealer, passere, vinkelmålere, 
logaritme- eller normalfordelingspapir 
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• Brugen af hjælpemidler er underlagt bestemte matematiske spilleregler og 
derfor har kompetencen også forbindelse til repræsentationskompetencen og 
symbol- og formalismekompetencen. 

 
Repræsentationskompetence 

• at kunne håndtere forskellige repræsentationer af et matematisk svar på den 
samme problemstilling 

• at kunne forstå (dvs. afkode, fortolke og skelne forskellige repræsentationer 
mellem) og betjene sig af forskellige slags repræsentationer, eksempelvis både 
en løsning, som er grafisk og en som er foretaget med beregning. Det kunne 
også være en tabel, som var gengivet som et diagram 

• at kunne håndtere matematikkens sprog og redskaber og forstå de indbyrdes 
forbindelser mellem forskellige repræsentationsformer for det samme 
problemfelt 

o at have kendskab til deres styrker og svagheder, herunder 
informationstab eller yderligere forståelse 

o at kunne vælge blandt og oversætte imellem forskellige 
repræsentationsformer i samme problemfelt 

• Kendskab til de matematiske spilleregler har stor betydning for denne 
kompetence og er forbundet med symbol- og formalismekompetence. 
Kommunikationskompetencen er også forbundet i netop valget af en 
repræsentation frem for en anden. Valg af en grafisk præsentation gør at også 
hjælpemiddelkompetencen har forbindelse til denne. 

SUPPLERENDE STOF - KORT BESKREVET I UNDERVISNINGSFORLØBENE 

Andengradsfunktioner Parabelkavalkade - undervisning af folkeskoleelever fra 9. klasse og prisoptimering 

Pivottabel Sortering af data - nyttigt for elever der skal bearbejde stort datamateriale 

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 
Anden grads funktioner - Prisoptimering, hvad er den optimale pris udvidet TOTAL 
metode 
Logaritmefunktioner - halvering/fordobling og løse ligninger med procentuel vækst 
Regression - Udviklingsmodeller med COVID19-smittede (undersøgelseslandskab) 
Regression - prognose for en virksomhed/DK’s økonomi 

Rente- og annuitet Undersøgende og eksperimenterende forløb med eksempelvis salgsmateriale for en 
bilforhandler. 
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UNDERVISNINGSPRINCIPPER OG PROGRESSION 

I bekendtgørelsen for EUD Matematik C, er formålet med faget:  

• At eleverne bliver i stand til at anvende matematisk modellering til løsning eller analyse af 

praktiske opgaver 

• At kommunikere om løsning og/eller analyse af praktiske opgaver 

• At bidrage til elevernes erhvervsfaglige kvalificering, hvor faget er obligatorisk 

• At eleverne bliver i stand til at foretage beregninger inden for det relevante erhvervsområde.  

For at kunne opnå formålene er det vigtigt at bringe matematiske emner i anvendelse, så elevernes læring 

understøttes bedst muligt. De matematiske emner består af to ting: 

1. Kernestof 

o Tal- og symbolbehandling (grundlæggende matematik) 

o Projektforløb, som skal være en betydelig del af undervisningen 

2. Supplerende stof 

Det betyder, at vi har taget stilling til følgende indhold i Matematik C: 

Kernestof  

Tal og symbolbehandling 

Tal og symbolbehandling kan være en introduktion til faget og/eller være en fast del af alle 

emnerne i undervisningen, så eleverne bliver fortrolig med symbolerne og anvendelse af 

lommeregner, Excelregneark, GeoGebra eller andre regnetekniske hjælpemidler. Indholdet er 

følgende: 

• Regneregler 

• Regning med procent, potenser og rødder 

• Simpel algebraisk manipulation 

• Reduktion 

• Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler 

 

Projektforløb 

I en betydelig del af undervisningen skal eleverne arbejde individuelt med et projekt, hvor 

projektoplægget skal give eleverne mulighed for at være undersøgende med matematisk 

modellering og herigennem arbejde med problemstilling, afgrænsning, løsning og konklusion. 

Eleverne skal også være i stand til at arbejde med komplekse problemstillinger og fortolke 

resultatet, derfor kan det være nødvendigt at arbejde med elevernes ræsonnement, intuition og 

overslagsregning. 
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Når eleverne arbejder undersøgende så giver det også mulighed for at eleverne ser en 

sammenhæng mellem valg af uddannelsesretning og matematikken. Derfor kan 

projektoplægget med fordel tage udgangspunkt i elevernes uddannelsesvalg. 

Projektforløbet skal give eleverne mulighed for at være nysgerrig på deres egne 

uddannelsesretning og/eller deres egen interessefelt. Samtidig skal projektforløbet giver 

mulighed for at arbejde med et bredt udsnit af de matematiske emner. 

 

Eleverne skal have kendskab til kravene for rapportgodkendelsen og projektrapporten skal 

godkendes af underviseren, som kan redegøre for at rapporten har et omfang og kvalitet, der 

kan godkendes som elevens eksaminationsgrundlag.  

 

Eleverne skal informeres om, at deres projektrapport bliver sendt til censor, forud for deres 

eksamen.  

Projektrapporten er en del af eksaminationsgrundlaget til eksamen. Det betyder, at eleverne 

skal kunne redegøre for problemstillingen, matematisk modellering, ræsonnement og fortolkning 

af resultatet.  

Eleverne kan have forberedt et rapportoplæg, eventuelt som PowerPoint. Underviseren må ikke 

give respons på rapportoplægget, men det må de medstuderende - derfor kan denne del indgå 

som en del af undervisningsforløbet, se evt. mere i bilag 2a: Projektforløbet. 

 

Supplerende stof  

I princippet er det kun kontoruddannelsen og finansuddannelsen, hvor matematikken er 

obligatorisk, men eftersom eleverne får merit til kontoruddannelsen som EUX -detailhandel, så 

kan erhvervsfaglig kvalificering også omfatte at eleverne både får indsigt i den matematiske 

anvendelse i Detailhandelsuddannelsen såvel som Kontoruddannelsen. 

Der er følgende emner at vælge imellem: 

• Geometri 

• Funktioner og grafer 

• Trigonometri 

• Rentes- og annuitetsregning 

• Statistik. 

Der skal vælges mindst 3 emner på et matematik C-niveau. For at bidrage til elevernes 

erhvervsfaglige kvalificering giver det mest mening at udvælge supplerende stof: 1) 

funktioner og grafer, 2) Rentes- og annuitetsregning og 3) Statistik. 
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Funktioner og grafer 

Dette emne kan anvendes til at kommunikere virksomhedernes økonomiske prognose ud fra en 

regressionsanalyse, baseret på virksomhedens seneste årsregnskaber, herunder også 

konsekvenserne af en fejlagtig valgt udviklingsmodel.  

Det kræver at eleverne har kendskab til forskellige vækstmodeller, her lineære- og 

eksponentielle-funktioner. Til løsning af ligninger også logaritmefunktioner. 

Eleverne kan arbejde med den optimale salgspris fra faget Virksomhedsøkonomi og ved at 

anvende matematisk modellering se nettoomsætning og dækningsbidrag som en 

andengradsfunktion. GeoGebra kan anvendes med ”fit poly”. Indholdet i dette emne er: 

• Koordinatsystemet 

• Lineære funktioner 

• Andengradsfunktioner 

• Eksponentielle funktioner 

• Logaritmefunktioner 

• Grafiske afbildninger 

• Regressionsanalyse 

• Løsning af ligninger og simple uligheder (også ligninger med 2 ubekendte) 

Rentes- og annuitetsregning 

Dette emne kan anvendes, så eleverne får indsigt i betydningen af opsparing og gældsætning, 

enten privat eller for en virksomhed. Der kunne arbejdes med et tema som ”Privatøkonomi”, 

hvor eleverne regner på samlede kreditomkostninger. Eleverne skal have en forståelse for 

rentebegreberne, herunder også ÅOP og være kritiske overfor dette begreb. Indholdet i dette 

emne: 

• Rentesregning 

• Årlig effektiv rente 

• Kendskab til årlig omkostning i procent, ÅOP 

• Indextal 

• Annuitetsregning 

• Amortisationsplan 

Indextal kan med fordel flyttes til statistik-emnet. Amortisationsplan kan også med fordel omtales 

som gældsafviklingsplan, som bankerne navngiver amortisationsplanen. 
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Statistik 

Dette emne kan anvendes, så eleverne kan beskrive en målgruppe. Ved at anvende Danmarks 

Statistik, Statistikbanken, kan eleverne arbejde med forskellige emner. At arbejde med 

Statistikbanken kan også give eleleverne mulighed for i andre opgaver at skabe et godt 

grundlag for deres argumentation. I dette emne er indholdet: 

• Empiriske observation 

• Udtræk af data fra database 

• Konstruktion af tabeller, her kan EXCEL anvendes 

• Grafisk beskrivelse 

• Middelværdi, varians og standardafvigelse 

 

Der undervises både induktiv, primært, når der skal arbejdes med nyt stof og metode og deduktivt, når 

eleverne skal fordybe sig i et emne/problemfelt. Væsentlige arbejdsformer er beskrevet i 

undervisningsforløbene. 

Grundlæggende arbejdes der med 4-fasemodellen - en mode, der skal hjælpe eleverne til at skabe 

struktur og spørge og svare i en matematisk kontekst. Anvendes til hvert spørgsmål primært som 

forberedelse til case opgaverne. 

VIRKELIGHEDENS VERDEN MATEMATIKKENS VERDEN 

Fase Handler om Væsentligt Fase Handler om Væsentligt 

 

 

1 

Problemstilling 

Hvad vil du have 

svar på? 

Formuler hver opgave som et 

spørgsmål.  

DU er i DEN VIRKELIGE 

VERDEN, så hverdagssprog 

 

 

2 

Fakta og metode. 

Hvad ved du? 

Hvilken metode vil 

du anvende (tænk i 

emner)? 

 

Matematisk 

modelleringsproces. 

Skriv hvad du ved og hvilke 

formler der er nyttige at 

kende til i løsning af 

problemet. 

DU er i MATEMATIKVERDEN, 

så brug tal og symboler 

korrekt. 

 

 

4 

Konklusion 

Giv svar på 

problemstillingen. 

Start altid med: 

Det betyder at….. 

 

Kommunikation skriftlig og 

mundtlig præcist. 

Håndtere og kritisk forholde 

sig til den matematiske 

løsning. 

DU er i den VIRKELIGE 

VERDEN, så oversæt 

matematikløsningen til 

hverdagssprog. 

 

 

3 

Beregning og 

løsning. 

Hvordan har du 

foretaget 

beregninger? 

Hvad er løsningen? 

Giv en løsning med 

matematiske symboler. 

Forhold dig kritisk til den 

matematiske model. 

DU er i MATEMATIKVERDEN, 

så brug værktøjer, tal og 

symboler korrekt. 

 
Elevernes mulighed for eksperimenter og undersøge problemfelter med matematikkens redskaber 

udforskes i projektforløbet. For at udvikle eleverne kreativitet og innovative kompetencer opstiller eleven 

selv en problemstilling. Projektforløbet afleveres som en skriftlig matematikrapport som skal godkendes af 
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underviseren, når det har et passende niveau til at kunne gå til eksamen i matematik C. Der er mest fokus 

på det mundtlige i dialog på klassen eller i dialog i grupper og enkelte fremlæggelser, se 

undervisningsforløb for yderligere beskrivelse. Der inddrages motion og bevægelse i undervisningen i form 

af braingym-øvelser, konkurrencer eller O-løb for at sikre et højt læringsudbytte og variation i 

undervisningen. 

IT INDDRAGES I UNDERVISNINGEN 

Der anvendes altid IT i matematik og er uundgåeligt. Enten i form af lærebog, eller i form af aflevering 

eller værktøjer. IT kan ikke stå alene og derfor er det vigtigt, at eleverne også arbejder på andre måder 

end med deres PC’er. Matematik skal være med til at skabe logik, også det at kunne sætte dig ind i og 

håndtere et nyt program men matematik skal først og fremmest være en kvalificering til erhvervslivets 

fordel af at anvende IT 

Vi skal dog være opmærksom på, at matematik også skal bidrage til den IT-kompetence, som eleverne 

skal erhvervs sig i erhvervsuddannelsen. Det gælder derfor, at eleverne skal kunne sætte sig ind i APP’s 

eller værktøjer, som om det kunne være programmer og en del af elevernes jobparathed. 

Formålet med at anvende IT i undervisningen er derfor både at udvikle eleverne jobparathed i forhold til 

at sætte sig ind i programmer, brugerflader eller andet og dels at kunne sortere i egen faglig 

dokumentation. I særdeleshed at IT kan bidrage til en øget erkendelse af matematikfaglig indhold. 

EVALUERING 

Undervisningen og elevens udbytte evalueres løbende. Efter hvert emne arbejdes der med en 

refleksionsopgave, som eleverne arbejder med sammen med andre. Refleksionsopgaven skal understøtte 

den enkelte elevs læring og sikre, at eleven reflekterer over sin faglige udvikling både i forhold til faglig 

udvikling men også i forhold til forskellige uddannelsesretninger, herunder også at bidrage til vidensdeling 

og formidling af matematiske faglighed. 

Midt i forløbet afholdes en midtvejsevaluering, så eleven har mulighed for at se det aktuelle standpunkt. 

Denne evaluering danner grundlag for en midtvejssamtale med fokus på at vejlede elven til en forbedring 

af fagets teori og metode og fastholdelse i uddannelsen, særlig med fokus på elever med kontorretning, 

hvor Matematik-faget indgår som en vægtning af den samlede beståelseskarakter for uddannelsen 

Slutevaluering/eksamen vil være en helhedsvurdering, som vurderes på elevens faglige kompetencer i 

arbejdet med opgaver og fremlæggelser af udvalgte opgaver i undervisningen. Derudover vil der være 

en øvecase (eksempel på en caseopgave) med en mundtlig fremlæggelse på ca. 15 min, som vægtes med 

ca. 25%. Arbejdsprocessen med matematikrapporten bidrager også med en vægtning af ca. 25% af 

standpunktskarakteren. Elevens skriftlige besvarelse indgår ikke i standpunktet. 

EKSAMINATIONSGRUNDLAG - CASEEKSAMEN FOR MERKANTIL EUX 
Dokumentation - som vi taler ud fra til en eksamen. 

Eksamen er delt i to dele 1) Projektrapport og 2) Caseopgaver. Elevens skriftlige besvarelse indgår ikke i 

bedømmelsesgrundlaget. 

For at gennemføre matematik C skal eleven aflevere en godkendt projektrapport. Godkendt betyder at 

den har et fagligt matematisk c-niveau. 

1. Elevens individuelle projektrapport omfatter undersøgelse og analyse af spørgsmål med et 
erhvervsfagligt indhold. Projektet er et oplæg til en bredde i matematiske emner. Der arbejdes 
med prognose, dermed emnerne grundlæggende matematik, funktioner og grafer, statistik og med 



Matematik c 

 

Side 19 

mulighed for at skabe en sammenhæng til rente- og annuitetsregning. Arbejdsformen er 
eksperimenterende og undersøgende og skal indeholde problemstilling med afgrænsning af de 
spørgsmål, der arbejdes med, beregninger samt konklusion. Projektrapporten godkendes af 
underviser, når det vurderes, at den har omfang og kvalitet til at danne baggrund for en del af 
den mundtlige eksamination. Matematikprojektet giver eleven mulighed for at blive afprøvet i 
flere af de matematiske kompetencer, hvor problembehandlingskompetencen, 
modelleringskompetence og ræsonnementskompetence ses som de centrale - Projektoplægget 
sendes til censor forud for eksamen sammen med elevernes projekter.  

• CASEopgave, bestående af 5-7 opgaver som dækker de matematiske emner svarende til 
matematik C. Opgaverne giver eleven mulighed for at blive afprøvet i flere af de matematiske 
kompetencer, hvor modelleringskompetence og ræsonnements kompetence ses som den centrale 
kompetence – evnen til at kunne oversætte mellem hverdagssprog og matematikken. 
CASEopgaven har udgangspunkt i en virksomhed, branche eller lignende, i øvrigt henvises til §10 i 
bekendtgørelse om grundfag… 
 

BEDØMMELSESGRUNDLAG - CASEEKSAMEN FOR MERKANTIL EUX 

En helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation ved prøven. I forhold til at prøven er delt i to dele: 

1. Elevens behandlede projektrapport, eleven vælger selv de væsentlige sider der skal belyses - der 

skal demonstreres en viden og indsigt i de områder af matematikken der er behandlet i rapporten 

2. Elevens besvarelse af den/de af censor besluttede caseopgaver + de to ukendte tillægsspørgsmål 

stillet af underviseren og godkendt af censor.  

Elevens skriftlige arbejde skal ikke indgå som bedømmelsesgrundlag  

Det er vigtigt at eleven får mulighed for at afprøve de matematiske kompetencer, hvor matematisk 

modellering ses som den centrale kompetence sammen med ræsonnementskompetence – evnen til at kunne 

bruge matematikken som model til at løse opgaver fra erhvervslivet, samfundet og privatlivet, herunder 

også at være kritisk, afgrænsende og vurderende. De øvrige kompetencer er også målsatte, men som 

bidrag til matematisk modellering. Se i øvrigt bedømmelseskriterier. 

BEDØMMELSESKRITERIER 

Karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. 

Bedømmelseskriterier: Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation har 

opnået de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. I denne vurdering lægges der vægt på, om 

eleven: 

• Aktionsradius: Eleven kan anvende den matematik, der har indgået i undervisningen, i andre 

sammenhænge, end der er blevet undervist i.  

• Dækningsgrad: Eleven kan selv afgrænse og opstille spørgsmål af mere undersøgende karakter, 

foretage beregninger, vurdere resultat og inddrage sammenligninger og overvejelser som 

usikkerheder, fejlmargen m.m.  

• Teknisk niveau: Udover konkrete beregninger kan eleven håndtere abstrakte formler og symboler. 

Eleverne begynder at kunne arbejde med ligninger også med 2 ubekendte. Eleverne kan generelt 

set anvende formler til beregning af alle størrelser i formlen. Stofområde og praktisk 

anvendelsesområde: Tal- og symbolbehandling, projektforløb og emnerne funktioner og grafer, 

rentes- og annuitetsregning samt statistik og sandsynlighedsregning. Eksempler på Funktioner og 

grafer: Lineære funktioner, Andengradsfunktioner, eksponentielle funktioner og 

logaritmefunktioner. Se i øvrigt fagbilaget i grundfagsbekendtgørelsen. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/692
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/692
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Side 20 

Karakteren 12 

Sikkert og høj grad af forståelse for fagets sammenhæng 

• Stor aktionsradius 

• Stor dækningsgrad 

• Godt teknisk niveau 

• Flere end 4 kompetencer er i spil 
 

Karakteren 7 

God forståelse og viser sammenhæng 

• Rimelig aktionsradius 

• Rimelig dækningsgrad 

– Delvist systematisk 

• 4 kompetencer er i spil 

• Ok teknisk niveau 

– Sammenhæng med nogle faglige begrundelser 
 

Karakteren 02 

Tilstrækkelig 

• Nogen aktionsradius 

• Lille dækningsgrad 

– Usikker og mangler systematik – skal hjælpes meget på vej 

• 2 kompetencer er i spil 

• Lavt teknisk niveau 

– Få faglige begrundelser 

– Enkelte væsentlige udeladelser eller fejl 
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Side 21 

Formativ evaluering bedømmes ud fra følgende bedømmelseskriterier: 

 

Navn: _____________________________________           Fremlæggelse: ________________  

 4 3 2 1 point 

a) 

Teoretisk 

forklaringe

r 

En komplet 

besvarelse med 

detaljerede 

forklaringer 

God solid 

besvarelse med 

fornuftige 

forklaringer 

Forklaringer er 

uklare eller 

mangler. 

Der mangler 

forklaringer af 

alle væsentlige 

elementer.  

 

b) 
Modellerin

g 

Ingen 

matematiske 

fejl 

Ingen 

væsentlige 

matematiske 

fejl eller 

mangler i 

argumentatione

n 

Fejl og mangler 

i matematikken 

eller de 

anvendte 

argumentation 

Alvorlige fejl og 

mangler i 

matematikken 

eller de 

anvendte 

argumentatione

r 

 

c) 
Matemati-

sering 

Oversætter 

med stor 

sikkerhed fra 

hverdagssprog 

til 

matematikspro

g og tilbage 

igen. 

Oversætter fra 

hverdagssprog 

til 

matematikspro

g og tilbage 

igen. 

Oversætter 

delvist fra 

hverdagssprog 

til 

matematikspro

g og tilbage 

igen. 

Oversætter ikke 

fra 

hverdagssprog 

til 

matematikspro

g og tilbage 

igen. 

 

d) 
Praktisk 

forståelse 

Udviser 

komplet 

forståelse af 

spørgsmål, 

matematiske 

ideer og 

processer. 

Udviser 

betydelig 

forståelse af 

spørgsmål, 

matematiske 

ideer og 

processer. 

Besvarelsen 

viser nogen 

forståelse for 

de stillede 

opgaver og 

problemer 

Besvarelsen 

viser total 

mangle på 

forståelse for 

de stillede 

opgaver og 

problemer 

 

e) 

Eksempler 

på 

anvendelse 

Funktioner er 

optimalt 

anvendt til 

løsning af 

opgaverne i 

eksperimentet  

Funktioner er i 

rimeligt omfang 

anvendt til 

løsning 

opgaverne i 

eksperimentet 

Funktioner er 

delvist anvendt 

til løsning 

opgaverne i 

eksperimentet 

Funktioner er 

ikke anvendt til 

løsning 

opgaverne i 

eksperimentet 

 

f) 
Formelle 

krav 

Besvarelsen går 

ud over de 

stillede krav til 

besvarelsen 

Besvarelsen 

lever op til de 

stillede krav til 

besvarelsen 

Besvarelsen 

lever delvist op 

til de stillede 

krav til 

besvarelsen 

Besvarelsen 

lever ikke op til 

de stillede krav 

til besvarelsen 

 

     Total --------→  

Uddybende kommentarer: 

Jeg fastholder følgende til næste 

fremlæggelse: 

Jeg skal arbejde med følgende 3 fokuspunkter 

til næste fremlæggelse: 

  

  

  

 

  

 


