Studieplan matematik Steiner HF, Rudolf Steiner-Skolen i Odense
Matematik i 1. og 2. hf udgør tilsammen matematik B-niveau.
Matematik i 1. hf fokuserer på praktisk anvendelige færdigheder, ligninger, geometri,
statistik og sandsynlighedsregning samt anvendelse af it i faget.
Emnerne er:
Regningsarternes hierarki, overslagsregning, bogstavregning og brøkregning. Løsning af
første- og andengradsligninger, algebraisk og grafisk, herunder ved hjælp af it-værktøj.
Procentregning, opsparings- og gældsannuiteter.
Lineær regression ved hjælp af it, herunder også residualplot og usikkerhedsbetragtning.
Begyndende overvejelser over matematiske modeller: hvordan kan man bruge matematikken i
hverdagen, - om overhovedet?
Geometri: ensvinklede trekanter, trigonometriske beregninger i retvinklede og vilkårlige trekanter,
simpel konstruktion, bl.a. ved anvendelse af it.
Simple statistiske metoder til behandling af datamateriale, herunder også autentisk datamateriale,
samt grafisk repræsentation heraf, især ved brug af IT. Der behandles såvel grupperet som
ugrupperet materiale.
Kombinatorik, grundlæggende sandsynligheder og symmetrisk sandsynlighedsfelt.
Matematik i 2. hf: Her hæves abstraktionsniveauet, således at der læres færdigheder, der også er
anvendelige ud over dagligdags situationer. Anvendelse af it trænes fortsat. Endvidere arbejdes i
højere grad med beviser.
Emnerne er:
De elementære regnefærdigheder udbygges, idet der her yderligere inddrages det udvidede
potensbegreb, tilnærmet og eksakt værdi, absolut værdi.
Funktionsbegrebet, lineære funktioner, eksponentielle udviklinger, potensfunktioner, sammensat
funktion, stykkevist defineret funktion, polynomier og logaritmefunktioner. Ud over lineær
regression også eksponentiel regression, potensregression, polynomiel regression.
Definition og fortolkning af differentialkvotient, herunder væksthastighed, afledet funktion for de
elementære funktioner samt differentiation af sum, differens, produkt af funktioner og
sammensat funktion.

Monotoniforhold, ekstrema og optimering; sammenhængen mellem disse begreber og
differentialkvotient.
Geometrien udbygges med grafisk håndtering af simple trigonometriske funktioner samt med
analytisk geometri: beskrivelse af cirkler og linjer i koordinatsystemet, opstilling og løsning af
plangeometriske problemer, herunder vinkel, skæring og afstand.
Begrebet matematisk modellering videreudvikles, ligesom der inddrages et matematikhistorisk
perspektiv på udvalgte emner.
Sandsynlighedsregningen udbygges med begrebet stokastisk variabel og med binomialfordelingen
og normalfordelingen som approksimation hertil, hypotesetest og konfidensinterval i
binomialfordelingen.

