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Der afleveres en samlet Projektopgave indeholdende en 
Projektrapport 1 Funktioner indsat som bilag i projektopgaven 
online i jeres Gruppemappe, og altså ikke i papirform. Der 
bliver en individuel Test i projektforløbet, i det, som vi har 
gennemgået, hvor I må bruge alle hjælpemidler, også adgang 
til Fronter herunder Matematikmappen.  
 
Standpunktsbedømmelse gives herudfra & krav fra 
Bekendtgørelse 1009 indledning og Bilag 13 for Matematik C-
niveau. 
 
Projektopgaven indeholdende projektrapport 1 Funktioner viser, 
at elever har haft et Projektforløb, med gennemgåede lovkrav 
for kernestof og supplerende stof med 3 matematiske temaer. 
Funktioner er det overordnede og Finansiel regning samt 
Statistik underordnede. Lineære funktioner er gennemarbejdet 
med anvendelse af øvrige funktioner. Finansiel regning og 
Statistik er anvendt i forlængelse heraf. 
 
Dette kompendie er udarbejdet af uddannet underviser Birgitte 
Volkert den 04.05.16, for at samle udarbejdede dokumenter for 
projektforløbet. 

Kompendiet er gældende for to hold på 
Svendborg Erhvervsskole, HOLD 
HG216OPGR og HOLD KHF16GF2A. 
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Indledning  

BEK. 1009. I undervisningen inddrages et projektforløb, hvor eleven får mulighed for at anvende 

matematikken til at undersøge spørgsmål indenfor eget erhvervsområde ved hjælp af matematisk 

modellering. 

 

 

 

 

 

 

Der er udarbejdet dokumenter til projektforløbet med krav til indhold i den overordnede 

projektopgave, og krav til en projektrapport, der skal indgå i projektopgaven som et bilag.  

 

Alt i projektforløbet er udarbejdet ud fra krav i  

 

BEK nr 1009 af 22/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. marts 2016,  

Ministerium: Undervisningsministeriet 

Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 053.93S.541. 

Projektopgaven evaluerer Projektrapporten, på samme måde, som man vil kunne gøre det til en 

mundtlig eksamen. Herved får eleverne mulighed for at løfte rapporten op til højest mulige 

forklaringsniveau og topkarakteren 12. 

Der er undervist i alle dokumenter, der henvises til i dette kompendie. 

Kompendiet forventes læst som lektie. 
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Matematisk indhold 
BEK 1009 § 4. Kernestof og supplerende stof skal give eleven almene og erhvervsfaglige 

kompetencer til erhverv og videre uddannelse – ex. EUX, hvor der ikke er matematik. 

 

 

 

 

 

Kerneområder Projektforløbet 
Funktioner – Undersøgelse, anvendelse og vurdering af DATA via modellering i Geogebra, på lommeregner 

og i Excel regneark 

 Lineære funktioner med jeres DATA: koordinatsystemet, regneregler, simpel algebraisk 

manipulation, herunder parenteser og regningsarternes hierarki, løsning af ligninger og 

simple uligheder, herunder reduktion samt regressionsanalyse.  

 Finansiel regning med jeres DATA: regning med procent (brøker) - DATA i procent, DATA 

som Indextal 

 Statistik med jeres DATA: indblik i opsætning og forståelse af DATA - empiriske 

observationssæt, herunder grafiske beskrivelser og statistiske deskriptorer, konstruktion af 

tabeller, grafiske beskrivelse af observationssæt, herunder frekvens, sum, middelværdi, 

varians og standardafvigelse. 

 Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler 

Arbejdet med Lineære funktioner giver et generelt indblik i, hvad man kan undersøge alle 

funktioner på, og hvordan det kan bruges i jeres erhverv. Derfor er øvrige funktioner valgt fra pga. 

tidsmangel. Sandsynlighedsregning er valgt fra, fordi vi bruger virkelige DATA (empiri), og det er 

mest anvendeligt til jeres brancheområder at kende til, hvordan man behandler DATA og ikke 

tilfældigheder. 
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Krav om Dokumenter 
Projektforløbet indeholder en Projektopgave til aflevering, hvor eleverne forholder sig til indholdet 

i deres Projektrapport. 
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KRAV til Mappestrukturen på FRONTER  
Det er et krav, at man sætter sig ind i og kan gøre brug af dokumenter i mapperne i holdets 

matematikmappe på Fronter. Alle dokumenter findes digitalt på Fronter i holdenes 

Matematikmapper. 

 

Der findes en oversigt over mappestrukturen på Fronter i mappen af samme navn – FRONTER -.  

Man finder ved at klikke på overmappen – Undervisning-.   

Dokumentet i mappen -  FRONTER – hedder  ”Fronter - find mapper”. Se Bilag 1 

 

Der er undervist i, hvor den findes, og hvordan man finder frem til de enkelte mapper online flere 

gange. 

 

Eleverne har haft for, som lektie, at se mapperne igennem og selv danne sig overblik over 

mappestrukturen og indholdet. 

 

I hver mappe er der lagt et dokument ”Læs først…”, som fortæller om indholdet i mappen.  

Dvs. man får hjælp til, hvad der er i mappen, ved at læse dokumentet LÆS FØRST…..  

Heri finder man samtidigt links til nettet, hvor ex. regnemetoder eller brug af programmer er.  

Ex., hvis man skal i gang med programmet GEOGEBRA, så er der links til onlineinstruktioner og 

videos. 
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Billede af mappestrukturen på FRONTER 

Der er struktureret mapper på samme måde for begge hold, som ses herunder. 

  



Udarbejdet af Birgitte Volkert- Kompendie Projektforløb MAT C  - samlet krav Opgave & Rapport 

Side 8 
 

Overordnede hjælpemidler til elever med svært ved at læse eller svært ved 

tal 
 

Der er oprettet en overordnet mappe til at vi alle har lige muligheder for at læse og regne. Det 

samt masser af billeder skulle gerne afhjælpe læsevanskeligheder.  

Hjælpedokumenter findes her: 
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Til elever med svært ved bogstaver og læsning 

I kan ikke læse billederne heri, der er dias, så I skal finde dem via de henvisninger jeg skriver, 

hvor de ligger som pdf, og dem kan I læse;) 

Fordi elever med læsevanskeligheder ofte ikke bruger hjælpemidlet IT-Rygsæk af mange årsager, 

er der et nemt og gratis værktøj, som er mere brugbart. 

Der findes dokumenter i mappen med hjælp til at hente og installeret  

gratisværktøjet Adgang for alle.  

Det er nemt at downloade og lægger sig som dette ikon på skrivebordet. Når man klikker på det 

åbnes diktafonen.  

Man trækker musen hen over teksten, så den er markeret, og så læses teksten op. Den kan læse 

op fra pc og nettet og sikkert også mobil og tablets. 

http://www.adgangforalle.dk/default.efact?pid=3848&mid=0&hid=1997&sub=1997&main=1997 

 

  

http://www.adgangforalle.dk/default.efact?pid=3848&mid=0&hid=1997&sub=1997&main=1997
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Til elever med svært ved tal 

Der findes ikke officielle hjælpemidler.  

Undertegnede underviser har derfor lagt tabeller med overblik over tal fra 1-100 i mappen med 

Plus – Addition. 

Tabellen kan både bruges til at lægge tal sammen og trække tal fra. 

Desuden kan tabellen vise, hvilke tal, der er større eller mindre end hinanden, da det er en af 

vanskelighederne. 

Man finder gangetabeller under gange, med alle gangetabeller 1-10.  

Denne tabel kan også bruges til at dividere med, for der læses tabellerne modsat;) 

Du finder dem i mappen med De 4 regnearter, som findes her: 

 

  



Udarbejdet af Birgitte Volkert- Kompendie Projektforløb MAT C  - samlet krav Opgave & Rapport 

Side 11 
 

Krav for Projektforløbet 
Det er et krav for projektforløbet, at eleverne udviser at være aktive og engagerede, samt 

selvstændigt sætter sig ind i det, der undervises i, og laver lektierne. Kravene ses i dokumentet 

under næste punkt Krav til standpunktsbedømmelse.  

Se desuden Bilag 2 - Hvad er et projektforløb på EUD. 
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Krav til standpunktsbedømmelse 
Man finder kravene i Mappen - Birgittes KRAV standpunktsbedømmelse - og  

dokumentet ”BIRGITTES KRAV - AFSLUTTENDE INDIVIDUEL STANDPUNKTSBEDØMMELSE B”.  

Se billede ovenfor eller Bilag 1 for mappestruktur i FRONTER. 

 

Krav til Evaluering 
Der er lovkrav til, at vi skal evaluere.  Materialet findes under Matematikmappen, som er 

gennemgået og sat som læselektie. Se Bilag 3.  

I har været med til at beslutte, at det er for omfangsrigt at gennemføre Bilag 3 hver gang. 

Så den store evaluering tager vi til sidst.  

Hver dag evaluerer vi via mindmap først i Bilag 3, hvor noter skrives på forneden, så vi løbende kan 

rette undervisningen ind efter vores behov. Desuden bliver der udarbejdes en afkrydsningsmodel 

med spørgsmål, som man kan svare ja og nej til samt linjer til at skrive noter på, der bruges ved 

afslutning af hvert forløb af matematik-temaerne: Funktioner, Finansiel regning og Statistik.  
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Krav til Projektopgaven 
 

 

 

 

Der udarbejdes en Projektopgave med følgende indhold 

 

Indledning 

I laver en projektopgave med en Projektrapport indeni, fordi det skal I, når I læser MAT C på EUD.  

I projektopgaven ser i på rapportens indhold ved at: 

vælge et emne I har valgt en virksomhed ( i finder en at snakke med eller vælger en på nettet) ud 

fra jeres interesse i jeres erhverv indenfor Detail, Handel & Kontor & Event. I har valgt et emne i vil 

se på i forhold til jeres virksomhed, som I synes er interessant at arbejde med. 

afgrænse jeres emne I har kun kort tid til at lave projektforløbet, fordi I fik ny lærer i uge 14, så 

derfor vælger I at se på emnet, ud fra de rammer Birgitte har sat med Kompendie Projektforløb 

MAT C - EUD - SE - samlet krav Opgave & Rapport. 

forklar, hvad formålet med Projektforløbet er At arbejde med matematik ud fra jeres 

brancheområde, valgte virksomhed og emnevalg. 

udførelsen Hvordan har I udført projektforløbet? Hvad har I gjort konkret - Kontaktet virksomhed 

eller fundet en på nettet, lavet opgaver til projektforløbet, herunder øvelser til projektopgaven og 

projektrapporten, etc. I har arbejdet med matematiske temaer: opsætning og regnemetoder til 

Funktioner, Finansiel regning og Statistik, etc. 

resultater af dataindsamling Hvilke DATA - TAL & OBJEKTER (bananer, æbler, etc.) bruger I i jeres 

rapport? 

dokumentation – Hvad har I lavet af modeller? 
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 Mindmaps til oversigt over Virksomhedsvalg, emnevalg, DATA-valg, Tal & Objekter 

 Tabeller, ex. lavet i Word til oversigt over DATA, Tal & Objekter 

 Funktioner af DATA i koordinatsystemet i Geogebra 

 Afprøvet indtegning af funktioner på Lommeregner & Excel regneark 

Analyse  

Her indsætter I, hvad I har fra rapporten under delanalyse. Så analyserer i det igen, nu ser i på det 

ovenfra i opgaven ud fra jeres virksomhedsvalg, udførelsen, resultater af dataindsamling og 

dokumentation: metode til at udregne det, modeller anvendt. Ex. se på forskelle og ligheder af 

modeller– uden at vurdere og diskutere dem før i næste afsnit. Se det i forhold til, at I skal ud og 

arbejde i en virksomhed, hvor i skal udføre jeres jobfunktion, så virksomheden får mere salg. 

Diskussion/vurdering  

I skriver selv, hvad I mener om forskelle vs. ligheder, brugbart vs. ikke brugbart i forhold til at 

kunne undersøge og sige noget om DATA, Tal & Objekter I har valgt, virksomhedsvalg, udførelsen, 

resultater af dataindsamling og dokumentation: metode til at udregne det og modeller I har 

anvendt. Se det i forhold til, at I skal ud og arbejde i en virksomhed, hvor i skal udføre jeres 

jobfunktion, så virksomheden får mere salg. 

Konklusion 

 Opsamling på analyse, diskussion og vurdering 

 Afrunding svar på jeres spørgsmål fra indledningen – hvad har I overordnet lært om DATA, 

Tal og Objekter, matematik i virkeligheden, projektforløbet, matematikrapporter. Se det i 

forhold til, at I skal sørge for mere omsætning for en virksomhed, så I har og kan beholde 

jeres jobs i fremtiden. Derfor har i brug for at vide noget om jeres jobfunktioner og de 

regnemetoder og modeller man kan anvende til at indkøbe billigere vare, ordne vare pænt 

på hylder, se på indkøbs- & salgspriser, sælge til bedste pris, lave statistik kundekøb, lave 

regnskaber til Skat, lave events for mere salg, etc.  

 Perspektiver – skriv hvad I kunne tænke jer at arbejde videre med, hvad der kunne være 

interessant at undersøge nu, etc. 3 områder er fint. 
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Anvendt litteratur, links, etc.   

Bilag 

 Projektrapporten 

 Mindmaps til oversigt over Virksomhedsvalg, emnevalg, DATA-valg, Tal & Objekter 

 Tabeller, ex. lavet i Word, til oversigt over DATA, Tal & Objekter 

 Screenprints Funktioner med jeres DATA i koordinatsystemet i Geogebra 

 Afprøvet indtegning af funktioner på Lommeregner & Excel regneark 

 Andet 
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Mere hjælp til krav for Projektopgaven  

Findes i mappen – Undervisning  

og dernæst klikkes ned i undermappen - Projektforløb og Projektopgave –. 

 Heri ses 3 dokumenter, der er krav til Projektopgaven. 

 ”Læs først 3 sider tidsoversigt projektforløb 2A”, der kun gælder for hold 2A 

 ”Læs først 4 sider tidsoversigt projektforløb H216”, der kun gælder for hold  216 

 ”Læs dernæst 1 side MODEL – KRAV Projektopgave B” 

 ”MODEL – KRAV til Projektopgave B” 

Dokumentet ”Læs først…” viser tidsforløbet for Projektopgaven og Projektforløbet. 

Dokumentet ”Læs dernæst…” viser Indholdsfortegnelsen for opgaven. 

Dokumentet ”MODEL – KRAV…” viser, hvordan man kan udfylde opgaven, med hjælpetekst under 

de enkelte indholdspunkter. Den er både uploadet i en pdf-udgave og en word-udgave, som man 

kan bruge til at skrive direkte i og slette teksten, der er indsat af undertegnede underviser. 
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Krav til Projektrapporten 
 

 

 

 

Der udarbejdes en Projektrapport med følgende indhold 

I rapporten undersøger I de DATA (TAL & OBJEKTER) I har udvalgt. 

Dvs. I skal undersøge og analysere praktiske spørgsmål fra jeres erhvervsfaglige område. Det gør i 

ved at selv at udvælge egne DATA indenfor jeres brancheområde og i valgt virksomhed: 

 

Indledning 

Problemformulering 

Opstille jeres spørgsmål Hvordan kan man bruge matematikken indenfor vores brancheområde? 

Eller Rapporten vil undersøge og vise, hvordan man opsætter, undersøger, beregner samt 

formidler DATA, tal og objekter, i erhvervslivet.  

Afgrænse jeres spørgsmål vælge ud af de muligheder I har, for vi kan ikke nå det hele og derfor har 

i valgt DATA til 3 lineære funktioner i kan bruge. I skal vælge DATA til 2 vare og til omsætning af 

varer, enten fiktive tal eller fra jeres virksomhed ved at spørge dem, eller finde DATA på nettet. 

 

Undersøgelse - løse via modellering 

 Opsætte modeller og sige noget om dem ved at aflæse, hvad de viser i modellerne eller ved at 

beregne ud fra vores anvendte formler, som Birgitte har gennemgået:  

 Mindmaps til oversigt over Virksomhedsvalg, emnevalg, DATA-valg, Tal & Objekter 

 Tabeller, ex. lavet i Word til oversigt over DATA, Tal & Objekter 

 Funktioner af DATA i koordinatsystemet i Geogebra 

 Afprøvet indtegning af funktioner på Lommeregner & Excel regneark 

I kan enten sætte screenprints her eller under bilag. 
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Delanalyse 

Skrive, hvad det gave jer af resultater, og hvad I mangler. Hvad har I kunnet lære af at arbejde med 

DATA i lineære funktioner, finansiel regning og statistik? Hvad kan I sige noget om i forhold til 

indkøb, salg, statistik kundekøb, meromsætning, regnskaber? 

Delvurdering - Fortolkning af resultatet  

Fortolke jeres resultat af beregninger og modeller (linjer i et koordinatsystem, diagrammer, 

(”lagkager”), etc.). Hvad betyder det resultat så, som vi har fået i vores beregninger? Hvad kan I 

sige noget om i forhold til indkøb, salg, statistik kundekøb, meromsætning, regnskaber? 

Delkonklusion  

Svar på spørgsmål I stiller i Indledningen. I konkluderer på matematiske spørgsmål – hvad blev 

løsningen så på jeres spørgsmål, og hvad kan vi bruge det til i fremtiden? Hvad kan I sige noget om 

i forhold til indkøb, salg, statistik kundekøb, meromsætning, regnskaber? 

Delevaluering  

Hvordan har det været at lave rapporten? Hvad har været godt, og hvad kan I gøre bedre? 

Formeloversigt  

Hvad har I brugt af regneregler og formler for Lineære funktioner, Finansiel regning og Statistik? 

Måske bilag af modeller, mindmaps, etc., 

hvis I ikke har dem oppe under punktet Undersøgelse – løse via modellering 
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Mere hjælp til Krav til Projektrapporten  

findes i mappen – Undervisning og dernæst klikkes ned i 

 undermappen – Projektrapporter –. 

 Heri ses 3 dokumenter, der er krav til Projektopgaven. 

 ” LÆS FØRST – PROJEKTRAPPORT C” 

 ”Overblik Projektrapport” 

 ” PROJEKTRAPPORT 1 – FUNKTIONER – opsætningshjælp C” 

Dokumentet ”Læs først…” begrunder indholdet i Projektopgaven.  

Dokumentet ”Overblik Projektrapport” forklarer, hvad det vil sige at skrive en projektrapport, og 

hvor man finder materialet til at skrive rapporten. 

Dokumentet ”PROJEKTRAPPORT 1 – FUNKTIONER…” viser, hvordan man kan udfylde opgaven 

under de enkelte indholdspunkter. Den er både uploadet i en pdf-udgave og en word-udgave, som 

man kan bruge til at skrive direkte i og slette teksten, der er indsat af undertegnede underviser. 

 

  

PROJEKTRAPPORT 1 - FUNKTIONER - opsætningshjælp C 
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KRAV OM ØVELSER  
Der bliver løbende udarbejdet Øvelser til Projektforløbet, herunder Projektopgaven og 

Projektrapporten. 

De findes enten i  

mappen – Øvelses-opgaver matematikniveau c- Rapporter -   

eller i  

mappen – Øvelsesopgaver Projektopgave -. 
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Krav til undervisningen 

Det finder I ved at kigge i mappen – Undervisning – og alle de mapper, der ligger her. 

Den faglige undervisning og dokumenter hertil finder I lige præcis i  

Undermappen - Undervisnings-dokumenter fra UV –. 

Som det ses, finder I både mapper med fagligt indhold og mapper fra undervisningen, i de 

konkrete uger, hvor det er foregået. Heri kan i genfinde, hvad undertegnede underviser har sagt. 

Desuden ligger der mapper kaldet Hjælpedokumenter, hvor I kan finde lige præcis ekstra hjælp til 

indholdet til mappen, som I er nede i. 

Gå ind på FRONTER og få styr på, hvor I finder hvad, og i hvilke mapper. 
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Bilag 1 – ”Fronter – find mapper” 
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PROJEKTRAPPORT 1 - FUNKTIONER - opsætningshjælp C 
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Bilag 2 – Projektforløbet konkretiseret  
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Bilag 3 Evalueringsdokument 
 

Dagligt 
 

 

Efter hvert matematisk tema – Funktioner, Finansiel regning & Statistik 

Der kommer et dokument som det ovenfor, dog med afkrydsningsfelter for godt/kunne være 

bedre og et skrivefelt til hvert område. Det har vi ikke nået;)  
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Ved afslutningen af projektforløbet  
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Bilag 4 – Eksempel Projektrapport Funktioner 

 

 

   

Projektrapport EUD Merkantil på SE -  
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Indledning 

Denne rapport er udarbejdet for at vise matematik i praktisk anvendelse, og fordi rapporten ifgl. 

BEK. 1009 er lovkrav for at have gennemført MAT C.  

Rapporten skal vise, hvad der er gennemgået og anvendt af modeller og regnemetoder i MAT C 

EUD Merkantil på Svendborg Erhvervsskole.  

Den er udarbejdet ud fra valgt emnet Dagligvare, herunder sunde frugter i Bilka fundet på 

internettet for at kunne vise elever på matematikhold et konkret eksempel. 

 

 

 

 

 

Problemformulering 

Rapporten vil undersøge og vise, hvordan man opsætter, undersøger, beregner samt formidler 

DATA, tal og objekter, i erhvervslivet.  

 

Rapportindholdet skal bruges til at indsætte i den overordnede Projektopgave for at kunne 

vurdere, konkludere og perspektivere rapportindholdet til standpunktsbedømmelsen. 

 

 

På næste side ses der på konkret anvendte DATA samt undersøgelses- og løsningsmetoder. 
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Undersøgelse - løse via modellering 

 

Der er anvendt følgende til modellering og beregninger. 

DATA – Tal & Objekter 

Salgspriser og omsætning pr. måned over et år for bananer og æbler ud fra en fiktiv prisramme.  

Der er udvalgt DATA til 3 lineære funktioner, fordi det givet et ganske godt  

sammenligningsgrundlag for DATA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælpemidler 

Der er anvendt Geogebra, lommeregner og Excel regneark. 
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Opsætte & løse via Modeller samt Regnemetoder 

Her har jeg opdelt Modeller i et afsnit og Regnemetoder i et andet afsnit under Opsætte- & 

løseafsnittet 

Lineære funktioner for bananer & æbler 

Først er der opsat tabeller i PowerPoint med DATA anvendt for Lineære funktioner.  

Dernæst er DATA indtegnet i Geogebra, og som vi ser, ligger talparrene på en ret linje, der man 

indtegner funktionslinjen for banansalg. 

 

Når man ser på funktioner, kan man definere værdier ved at aflæse dem i grafer i 

koordinatsystemet. Som vi kan se, kan man aflæse, at definerede x-værdier i tabellerne er Dm(f) = 

{1;4), så her finder vi antal stk. bananer vi kigger på. 

På samme måde kan vi se på værdierne på antal kroner for bananer, Vm(f) = {2.5;10}, som viser, 

hvor mange kroner bananer efter antal stk. koster.  
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Man kan også bruge lineære funktioner til at vise omsætning for vare med. Her er bananer 

indtegnet med tal-par for (x,y), hvor x-aksen er inddelt i måneder pr. år og y-aksen i omsætning i 

1000. kr. Opsat som tabeller og indsat i Geogebra ser det sådan ud. 

 

 

Sidst skal det nævnes, at man kan indtegne flere funktioner i samme tegneark i geometer, som så 

ser sådan ud for æbler og bananer. 
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Indtegnet i Geogebra ser det sådan ud. Der er valgt at sætte udsalg ved 5 stk. frugt, som de ses af 

de to punkter, der ligger udenfor linjen. 

Sådan kan man indtegne mange vare og deres salgspriser i tabeller og koordinatsystemet, for at 

skabe et bedre overblik via billedvisning. 

Vi kan bruge koordinatsystemet til at se nemt, hvor prisen skærer y-aksen, som altså er mindre 

værdi for muligheder af køb af bananer, da man ikke kan købe mindre end 0 bananer, ej heller kan 

de koste mindre end 0 kr. 

Man kan også aflæse stigningen i kr. eller hældningstallet a, ved at gå en hen ad x-aksen og op 

indtil man møder funktionen for linjen igennem punkterne. Det ses nedenfor. 

Værdierne, for lineære funktioner kan også beregnes, og det ses i næste afsnit.  
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Her kommer der noget mere med, når vi regner: 

parenteser og regningsarternes hierarki, løsning af ligninger og simple uligheder, herunder 

reduktion samt regressionsanalyse.  

 Finansiel regning med jeres DATA: regning med procent (brøker) - DATA i procent, DATA 

som Indextal 

 Statistik med jeres DATA: indblik i opsætning og forståelse af DATA - empiriske 

observationssæt, herunder grafiske beskrivelser og statistiske deskriptorer, konstruktion af 

tabeller, grafiske beskrivelse af observationssæt, herunder frekvens, sum, middelværdi, 

varians og standardafvigelse. 
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Regnemetoder 

Man ved, at forskriften y = ax+b, eller også skrevet som f(x) = ax+b, er gældende for lineære 

funktioner. 

Vi har i forvejen værdierne for x,y fra væres salgspriser pr. antal bananer, som ses nemmest via 

vores talpar i tabellerne for bananer og deres salgspriser. 

Man kan så enten aflæse hældningen i koordinatsystemet, altså hvor meget prisen stiger pr. stk. 

bananer i koordinatsystemet eller udregne det, via formler for hældning = a. 

Det ses i følgende dias 11, 15, 16, at i tilfældet md bananer, bliver vores forskrift 2,5 kr. uanset, om 

vi aflæser det eller udregner det via formler.  

 

I dias 11 bruger man et talpar og indsætter i funktionsforskriften f(x) = ax+b. 

Man kan samtidigt bruge stigningsformlen på næste side i dias 16, og bruge det til at kontrollere, 

om resultatet vi fik fra før, var rigtigt. 
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Dvs. der er flere måder at finde stigningen i kroner på afhængig af antal bananer. 

 

Hvis vi indsætter vores a i forskriften for lineære funktioner fås, at f(x) skal være 2,5x. Herudfra 

kan vi faktisk se, at der ikke er noget + eller – b led, fordi funktionen er passende, som den er 

uden, og giver y-værdier for linjen for funktionen bananer. 

 



Udarbejdet af Birgitte Volkert- Kompendie Projektforløb MAT C  - samlet krav Opgave & Rapport 

Side 53 
 

Ligesom med a-leddet, kan man beregne b-leddet, som ses i dias 21. 

Man kan også se på, hvordan de forløber i forhold til hinanden. De kan være parallelle, skære 

hinanden eller stå vinkelret på hinanden. Igen kan man sige noget om varerne i forhold til 

hinanden. Se dias nedenfor.  
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Man kan beregne afstanden imellem punkter, hvilket kunne være anvendeligt til at se på, når vi 

har med omsætning af gøre, og procentregning, hvilket der ikke medtages lige her i opgaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dog kan man sige, at det er medtaget i den stykvise lineære funktion, som vi har vist med 

omsætning for et år af bananer i Bilka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernæst vil opsætning af DATA, Tal & Objekter, her vare bananer og æbler, samt omsætning blive 

analyseret i næste afsnit. 
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Her kommer noget mere med, når vi regner 

 parenteser og regningsarternes hierarki, løsning af ligninger og simple uligheder, herunder 

reduktion samt regressionsanalyse.  

 Finansiel regning med jeres DATA: regning med procent (brøker) - DATA i procent, DATA 

som Indextal 

 Statistik med jeres DATA: indblik i opsætning og forståelse af DATA - empiriske 

observationssæt, herunder grafiske beskrivelser og statistiske deskriptorer, konstruktion af 

tabeller, grafiske beskrivelse af observationssæt, herunder frekvens, sum, middelværdi, 

varians og standardafvigelse. 

 Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler 
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Delanalyse 

Man kan bruge aflæsning af værdier i koordinatsystemet til lettere at aflæse værdier for ex. 

salgspriser, og herved bruge det til at sammenligne med andre vare og deres priser. Samtidigt kan 

vi aflæse den højeste eller laveste pris Max(f) =10 kr., Min(f)= 2,5 kr, som igen er vigtigt at se på i 

forhold til mere salg. 

 

Samtidigt kan man meget brugbart sammenligne udsalgspriser, og hvad der sker med salget 

efterfølgende. 
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Vi så, at man kan bruge aflæsning af Definitionsmængden og Værdimængden flere ting, hvilket er 

analyseret i dias 10 nedenfor. 

 

Man kan også opsætte mange slags funktioner, og se via formlen for lineære funktioner, til hvilken 

pris salget vil være mest gunstigt, ved at indtegne som ses nedenfor i dias 12.  
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Ved at kigge på stigningstal, som nedenfor i dias 18, kan man sammenligne, ex. priser og 

meromsætning. 

 

Som det ses af dias 19 nedenfor, er vores banan- og æblefunktioner proportionelle, fordi de lige 

præcis går igennem punktet (0,0) og de stiger altså proportionalt i forhold til x og y-værdier. Det 

betyder at forholdet imellem antal bananer og salgspriser stiger ens. Det betyder også, at 

funktionerne eller talparrene for salgspriser aldrig skærer hinanden med mindre vi laver udsalg. 

Der ses mere analyse af begrebet proportionalitet i dias   
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Man kan bruge opsætning af vare, ex. bananer og æbler, i koordinatsystemet til, at sammenligne 

og se på forskelle og ligheder. Hvis de er parallelle, stiger de proportionalt lige meget. De kan også 

skære hinanden, og lige præcis skæringspunkter er interessante, fordi her forandrer forholdet sig 

imellem ex. bananer og noget andet sig, måske marcipan til julesalg. 
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Her kommer noget mere med, når vi regner parenteser og regningsarternes hierarki, løsning af 

ligninger og simple uligheder, herunder reduktion samt regressionsanalyse.  

 Finansiel regning med jeres DATA: regning med procent (brøker) - DATA i procent, DATA 

som Indextal 

 Statistik med jeres DATA: indblik i opsætning og forståelse af DATA - empiriske 

observationssæt, herunder grafiske beskrivelser og statistiske deskriptorer, konstruktion af 

tabeller, grafiske beskrivelse af observationssæt, herunder frekvens, sum, middelværdi, 

varians og standardafvigelse. 

 Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler 
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Delvurdering - Fortolkning af resultatet  

Fortolke jeres resultat af beregninger og modeller (linjer i et koordinatsystem, diagrammer, 

(”lagkager”), etc.).  

Hvad betyder det resultat så, som vi har fået i vores beregninger?  

Hvad kan I sige noget om i forhold til indkøb, salg, statistik kundekøb, meromsætning, regnskaber? 

Delkonklusion  

En kort og overskuelig opsummering af de opnåede resultater.  

Så konkluderer I på jeres matematiske spørgsmål fra starten af rapporten. Svar på spørgsmål I 

stiller i Indledningen.  

– hvad blev løsningen så på jeres spørgsmål, og hvad kan vi bruge det til i fremtiden?  

Hvad kan I sige noget om i forhold til indkøb, salg, statistik kundekøb, meromsætning, regnskaber? 

Delevaluering  

Hvordan har det været at lave rapporten? Hvad har været godt, og hvad kan I gøre bedre? 

[Gerne udbygget med en delvurdering af konsekvenserne af rapportens resultat - fører svarene 

nye spørgsmål med sig, som I godt kunne tænke jer at undersøge fremadrettet. 

Hvordan er forløbet omkring denne Projektrapport blevet evalueret? Hvordan har I evalueret – 

løbende undervejs eller i slutningen eller begge dele? Ex. Evaluering via snak fælles i klassen, i 

gruppen og undersøgt af en selv, evalueret via Birgittes evalueringspapirer til hver gang.] 

[Brug fodnoter til at henvise til konkret anvendt teori, litteratur, modeller, bilag i Projektopgaven, 

som Projektrapporterne skal sættes ind i. I henviser kun til, hvor det findes og sidetal i fodnoter. 

Det gøres sådan her: Hvis det er projektopgaven, skriver I ex.1. Bogen I bruger, skrives ind i den 

endelige litteraturliste i Projektopgaven. I projektrapporten skriver I så ex. Efternavnet på bogens 

forfatter først, så fornavn og et kolon, så s. for side og sidst konkrete sidetal2] 

 

                                                           
1
 Projektopgaven:s.5. 

2
 Davidsen.Leif:s.215-217 
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Formeloversigt  

Hvad har I brugt af regneregler og formler for Lineære funktioner, Finansiel regning og Statistik? 

Det vil sige, at de formler og beregningsmetoder (overvejende fra Regnemetodeafsnittet) I har 

brugt i rapporten, skriver I her, så de kan samles op i den overordnede Projektopgave. 

 

Bilag 1 

I undervisningseksempel Lineære funktioner UGE 19.1 eller 19.2 i mappen Undervisnings-

dokumenter……ligger de anvendte dias 

 

 


