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Elementerne i KonteXt 
 
 
KonteXtsystemet i 9. klasse består af: 

• Kernebog 
• Træningshæfte 
• Fordybelseshæfte 
• Lærervejledning 

 
Kernebog 
Kernebogen hedder kernebogen, fordi det er her, det basale står – kernestoffet. I tilknytning til 
denne bog, som er fælles for alle, er der supplerende materialer, der støtter op om fordybelse og 
gentagelse af stoffet. 
Indholdet er udvalgt omhyggeligt, så det opfylder målene, og er netop kernen i de matematiske 
begreber og problemstillinger, som hører til i grundskolen. 
Det faglige stof er opdelt i fire hovedområder. Hvert hovedområde er endvidere opdelt i kapitler. 
Der er i alt syv kapitler, som hver især er struktureret efter undervisningshjulet  
(se side 6-7). 
 
Kernebogens fire hovedområder 
 
TAL OG STØRRELSER 

• Tal – potens og kvadratrødder 
• Procent og økonomi 

 
FORMER OG DIMENSIONER 

• Form og konstruktion 
 
DATA OG CHANCE 

• Data og chance 
 
MØNSTRE OG SAMMENHÆNGE 

• Grafer og lineære sammenhænge 
• Formler, ligninger og beviser 
• Ikke lineære sammenhænge 
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Træningshæfte 
Hæftet er et engangshæfte på 48 sider. Stoffet er inddelt i overskrifter, som svarer til kapitlerne i 
kernebogen. Længden af de enkelte kapitler i træningshæftet er tilpasset, det behov vi 
erfaringsmæssigt kender.  
Den sidste del af træningshæftet er opbygget som færdighedsregningssæt struktureret og layoutet 
som færdighedssæt til afgangsprøven i niende klasse.  
Hæftet kan bruges individuelt af eleverne, idet der ikke forekommer væsentligt nyt stof. Der er 
fortrinsvis tale om gentagelse for at cementere den viden og kunnen, der er høstet i Kernebogen. 
Hæftet vil evt. kunne bruges som lektie- og hjemmearbejde. 
 
Fordybelseshæfte 
Hæftet er kontextsystemets IT del. Her inddrages regnearket Excel og det dynamiske 
geometriprogram GeoMeter. Vi har bevidst valgt at placere IT her, idet det ofte er nødvendigt at 
planlægge tiden i datalokalet over længere forløb. For hver årgang udvides kendskabet til de to 
programmer. Ved brug af disse to store alsidige værktøjsprogrammer vil man i overvejende grad 
dække kravene fra Fælles mål. 
Vi undlader dog ikke at kommentere mulighederne for inddragelse af  IT i forbindelse med 
kernebogens stof - se dette løbende i denne lærervejledning. Fordybelseshæftet giver blot lejlighed 
til at fokusere på IT-delen i særlige forløb.  
 
Facitliste 
Facitlisten til træningshæftet er tilgængelig, når man har købt lærervejledningen. Man får adgang til 
Materialehylden via bruger-id og pass-word til UNI-C-tjenester (Skolekom, SKODA m.m.) 
 
Lærervejledning 
Se indholdsfortegnelsen. 
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Undervisningshjulet - et læringsforløb 
 

Undervisningshjulet - men teksten skal være anderledes - se denne side  

Førtanken - Intro 

Kontekst 

Undersøg selv 

Opfølgning 

Eftertanken - Kan du forklare det? 

 
Hvert af de syv kapitler i kernebogen er selvstændige matematiske forløb struktureret efter 
undervisningshjulet. Undervisningshjulet indeholder fem forskellige faser, som giver eleverne 
mulighed for at komme ordentligt og varieret rundt i det faglige stof.  
 
1 Førtanken - intro 
Førtanken har til formål at synliggøre elevernes forforståelse, erfaringer, associationer og intuitive 
forståelser fra hverdagen. Den har også til formål at skærpe opmærksomheden og sætte fokus på de 
matematiske begreber, der skal arbejdes med.  
Vi forestiller os, at der indledes med en klassesamtale omkring kapitlets emne, inden eleverne går i 
gang. Hvert kapitel i denne lærervejledning indeholder, derfor anbefalinger til sådanne fælles 
samtaler og fælles aktiviteter. 
Introsiden i kernebogen består af en fotocollage, som kan danne rammen om en klassediskussion 
om det matematiske emne. Der gives uddybende informationer om temaet samt eksempler på 
dialoger, som kan føres i klassen. 
 
2 Kontekst og Viden om 
Herefter er der 1-4 små fortællinger eller scenarier, der indeholder hverdagsagtige 
problemstillinger, hvor eleverne oplever matematikken i en kontekst - en meningsfuld 
sammenhæng. Det hele foregår så vidt muligt i hverdagstermer, som er genkendelige i hverdagens 
sproglige univers. Scenarierne skal give grobund for indlevelse og engagement. Opgaverne sætter 
fokus på at sprogliggøre de matematiske begreber og elevens forståelse. Der skal således tales og 
diskuteres matematik, hvilket appellerer til at denne del foregår i makkerpar, hvor man sammen 
aftaler et resultat på de enkelte opgaver. 
Scenarierne er ikke virkeligheden, men en konstrueret virkelighed, som blot skal understøtte 
forståelsen af matematikken. Det er således ikke emnearbejde eller projektarbejde, men mere 
"storyline"-lignende sammenhænge, hvor fantasien er det bærende element i konteksten. Det er ikke 
meningen, at eleverne skal “udføre og undersøge” men i stedet “indleve sig og forestille sig”. Det 
hele foregår på tankens plan, uden at man principielt behøver at flytte sig fra sin plads. 
“Viden om” er den leksikalske og illustrerende del af kapitlet. Hvor scenarierne forbeholdes 
hverdagssproget vil Viden om siderne i højere grad fokusere på matematikken bag og den 
sprogbrug, som er knyttet til. Det er en opsummering og et ekstrakt af den matematik, eleverne på 
mere intuitivt plan har beskæftiget sig med i scenarierne. 
Denne del er typisk fællesarbejde for hele klassen. Kan fx anvendes som:  

• Samtaleside, hvor der samles op i fællesskab. 
• Forberedelsesside for grupper af elever, som efterfølgende fremlægges for resten af klassen. 
• Leksikon for eleverne, hvis de bliver i tvivl om faglige sammenhænge. 

 
3 Undersøg selv 
Ud over “at tænke matematik” skal eleverne opleve matematikken i praksis gennem aktiv handlen. I 
overensstemmelse med teorien om differentierede læringsstile og variation af metoder er der indlagt 
et sådant eksperimenterende og undersøgende led i forløbet. I denne fase inddrages enkle og billige 
materialer, som vil findes på de fleste skoler, eller som er nemme at anskaffe. Disse aktiviteter er 
typisk makkerpar- eller gruppearbejde. 
 



               7 
4 Opfølgning 
Eleverne har også brug for at gentage det indlærte, så begreberne automatiseres og forståelsen 
rodfæster sig. Derudover er der i den danske matematiktradition “typiske opgaver”, som det 
forventes, at eleverne har prøvet at svare på i 9. klasse. 
Opfølgningsopgaverne er et blandet og bredt udvalg af sådanne træningsopgaver, åbne og lukkede 
mellem hinanden samt af varierende sværhedsgrad og art. Her kan elever og lærer udvælge og 
differentiere, som man synes. Disse sider er typisk individuelt arbejde evt. makkerpararbejde. 
 
5 Kan du forklare det? 
I den opsummerende og afsluttende fase ønsker vi eleverne skal reflektere over deres viden og 
kunnen. Vi sætter fokus på argumentet, idet vi i flere sammenhænge udleverer resultatet på 
opgaven, og beder eleverne om at forklare, hvorfor det bliver det foreslåede resultat. 
Besvarelserne kan foregå på klassebasis eller som oplæg til gruppearbejde med efterfølgende 
plenum. 
Det kan overvejes at lade besvarelserne indgå som en del af en faglig logbog, som eleverne fører 
gennem året. 
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Tal – potens og 
kvadratrødder 
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Om Tal – potens og 
kvadratrødder  
Kernebogen side  
 
Faglige mål 

- Reflektere over beregningsmetoder og algoritmer knyttet til de rationelle tal. 
- Repetere egne beregningsmetoder inden for de rationelle tal. 
- Sammenholde brug af lommeregner med ”papirregning”. 
- Repetere fænomenet endelige periodiske decimaltal 
- Reflektere og indse forskellen mellem 10-talssystemet og et babylonske 60-talsystem og 

forstå det hensigtsmæssige i positionssystemer. 
- Indse brugeren af notationer ved potenstal med brug af såvel positiv som negativ eksponent 

fx 103 og 10-3. 
- Kunne omskrive fra lang form til kort form fx 32000 til 3,2 * 104. 
- Kunne regne med potenser efter potensreglerne fx a2 * a5 = a7 samt a9 : a5 = a4  
- Kende til sprogbrugen knyttet til potenstal fx ”Ti i tredje”. 
- Kunne omsætte potenser af ti til hele tal eller decimaltal fx 10-3 = 0,003 
- Have erfaringer med eksponentiel vækst fx fordobling. 
- Kende til notationen kvadratrødder og kubikrødder 
- Kende til betydningen af ”at tage kvadratroden og kubikroden”. 
- Undersøge kvadratrodtasten på lommeregneren herunder indse at de fleste kvadratrødder er 

irrationelle tal. 
- Undersøge og indse regneregler med kvadratrødder. 
- Forbinde kvadratrødder med beskrivelsen af sider og areal i et kvadrat. 
- Kende til det irrationelle tal ”phi” gennem det gyldne snit. 
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Intro 
 

Klassesamtalen  
Lad fire elever (evt. på tavlen) gennemføre den samme beregning og gennemgå med dem (gerne 
sammen med resten af klassen). 
Lad hver enkelt forklare, hvad de har gjort, og diskuter fremgangsmåden med resten af klassen. 
Gentag proceduren  
Brug fx følgende   
 
a) 429765 + 76254 
b) 23 512 – 7893  
c) 478 * 89 
d) 645 329 : 3 
 
Følg op på øvelsen ved at foretage beregninger som gør brug af overslag og diskuter nøjagtighed. 
Repeter beregninger med decimaltal og brøktal  
Repeter omsætningen fra brøktal til decimaltal – herunder hvad en såkaldt periode er, 
 
Lad eleverne overveje ved at gætte og så stemme om det. Diskuter det på klassen – opstil et 
regnestykke for hver situation og indse at der ligegyldigt. 
 (x * 0,75) * 0,85 = (0,85 * x) * 0,75 
  
Repeter brugen af potensnotationer omskriv en række store tal fra ”lang form til kort form” fx 
10 000 000 = 107  430 000 000 = 4,3 * 108    -  find selv på flere. 
Vær opmærksom på, at sprogbrug som ”10 i femte” ikke behøver at være klart for alle. 
 
Fremstil en tabel med eleverne, hvor man ”nedskriver et tal”  
     
103 102 101 100 10-1 10-2          10-3 
1000 100 10 1 0,1 0,01 0,001 
 
Se, at regnereglerne virker: 

- 101 * 102 = 10 * 100 = 1000 = 103 
- 105 * 102 = 100 000 * 100 = 10 000 000 = 107 
- 103 * 10-2 = 1000 * 0,01 = 10 = 101 
- 105 * 10-2 = 100 000 * 0,01 = 1000 = 103 

 
Lad eleverne indse det rimelige i at tolke 100 som værdien 1. 
Giv fx regnestykker 103 * 10-3 = 1000 * 0,001 = 1 som svarer til at 10  
 
Lad eleverne lave lange gangestykker som 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2. Få dem til at omsætte disse til 
potenstal og omvendt.  
Undersøg evt. yx knappen på lommeregneren. 
 
Se på kvadratrodstegnet som en naturlig følge af potenstallene. Undersøg hvilke tal som giver pæne 
tal og hvilke som giver ”lange haler af decimaler”. 
Gå tæt på fx kvadratrod 2 og brug forskellige kneb til at finde så mange decimaler som muligt – tag 
evt. regnearket i brug. Forsøg at få eleverne til at indse at det er et decimaltal uden nogen periode – 
et irrationelt tal” 
Knyt det gerne til behovet for at beskrive diagonalen i et kvadrat, som er 1 x 1.  
Undersøg regnereglerne ved brug af ”pæne kvadratrødder” som fx kvadratroden af 4 og 
kvadratroden af 9. 
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Kan du regne den ud? 
 

Faglige og metodiske kommentarer 
Vi har valgt, at lade eleverne reflektere over om alle beregningsmetoderne inden for de rationelle er 
passende afklaret og på plads. Elverne er ved at have en alder og modenhed hvor de kan overskue 
fejlmuligheder og måske bedre overskue ”de vante rutiner”. Vi forestiller os at læreren kan have 
samlet en række flere fejltyper sammen, så det ikke er eleverne i klassen, som ”bliver udstillet”. 
Vi betoner i dette scenarie vanen med altid at tolke et regnestykke forstået sådan at elverne vænner 
sig til at arbejde med overslag så de kan vurdere det rimelige i resultaterne. Det er desværre alt for 
ofte man ser elever som kan fx regner på prisen på en pakke havregryn og ender med en pris på 
flere tusind kroner uden at reflektere over at ”det må vær en meget dyr pakke havregryn”. 
Udover beregninger og de procedurer der er knyttet til forsøger vi at repetere elevernes indsigt i de 
rationelle tal bl.a. ved at kunne omskrive i de tre repræsentationsformer – se opgave 7. 
I netop denne opgave vil man se fejl, idet vi sprogligt ofte siger 120 + 50% for at mene, at det  er 
160. Imidlertid vil en omskrivning tydeliggøre, at der står 120 + 0,5 = 120,5. 
 

Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 
A har sat fem i mente, B har glemt menten og sat den i facit, C har fundet den numeriske forskel af 
de to tal ciffer for ciffer, D har sat 7-tallet på 10-erpladsen i stedet for 1-erpladsen. 
 
Opgave 2 
- 
Opgave 3 
a. 280 
b. 20  
c. 53 
d. -61 
 
Opgave 4 
a. 122 
b. 3 
c. 3 
 
Opgave 5 
a. 5,56 
b. 36,84 
c. 3,36 
d. 2,25 
 
Opgave 6 
a. 53,734 
b. -0,6 
c. 105o  
d. 1) -211 2) -257 3) -437 4) 437 5) -51 
 
Opgave 7 
a. 6 
b. 10 
c. 15 
d. 60 
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e. -174,198 
f. 1,4 
 
Opgave 8 
a. -16 
b. 33 
c. -67 
d. -630 
 
Opgave 9 
a. Dobbelt så lang S= 2:1 
b. 100% 
c. 20 cm, 20 cm 
d./e. 1/2 gange længere (50%), S = 3/2, 1/3 kortere (33,33..%), S = 2/3 
 
Opgave 10 
a. 1/2 nej 1/3 ja periode 3 1/4 nej 1/5 nej 1/7 ja periode 142857 
1/8 nej 1/9 ja periode 1 1/10 nej 1/11 ja periode 09 
b. 2/3  
c. Lige tal og 5 i nævneren 
 
Opgave 11 
a./b. Hvis de hver har én anpart, skal de have 33 600/4 = 8400 kr. Pigen, med det største indskud, 
har det største %-vise tab – to piger har tjent på salget.. Hvis de skal have efter indskud. skal de 
have: 6400 kr., 8000 kr., 13 600 kr., 5600 kr. 
 
Opgave 12 
Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Kampe 18 9 13 18 14 17 18 5 13 3 14 17 18 9 
Billetter 6 3 4 6 5 6 6 2 4 1 5 6 6 3 
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Engang i Babylon 
 

Faglige og metodiske kommentarer 
Hvis dette synes for vanskeligt for eleverne eller særlige elever kan man overveje at gøre det til en 
særlig udfordring for en del af klassen. 
Et nævnes ikke i fælles mål at eleverne skal ave indsigt i andre kulturhistoriske sammenhænge hvor 
talsystemerne har været anderledes. Vi har gode erfaringer med at eleverne får en større forståelse 
for titalssystemet ud over det kan være historisk interessant. Man kan søge videre på emnet på nettet 
og lade nogle af eleverne finde eksempler på kileskrift som de medbringer til fremlæggelse for 
klassen. 
Vi berører, at babylonerne havde et 60-talssystemet, som vi stadig bruger ved tidsberegninger. Af 
skemaet på side 10 fremgår systematikken tydelig  - det kan dog være tilrådeligt at tale med 
eleverne om det inden de går i gang. 
Det er interessant at et af første talsystemer i verden fra starten opererer med et positionssystem idet 
der kun er tegn op til 59. Skal man fx skrive 63 er man nødt til at tænke på tallet som 1 * 60 + 3 og 
det vil i kileskrift se sådan ud Y  YYY. Mellemrummet mellem den første kile og den anden kile 
viser at der tale om en 60’er (svarende til vores 10’ere) og tre enere. Problemet er, at man intet nul 
havde og derfor kunne blive i tvivl om hvilken position der var tale om fx er Y     YYY  en 602 

(svarende til vores 100’ere), ingen 60’ere og tre enere. 
 
Tavlen på side 11 viser de 15 første tal og i anden kolonne viser 9-tabellen.  Det kan være en god 
ide at fremstille en kopi af stenen som eleverne kan tene på og skrive på. Se kopisider sidst i 
lærervejledningen. 
 

Kommenterede løsningsforslag 
 
3)  
Opgave 1 
a. 1) 3 2) 33 3) 25 4) 18 5) 58 6) 46 
b. < 
c. <<YY 
d. YYYYYYY, <<YYYYYYYY, <<<<<, <<<<<<YYYY 
 
Opgave 2 
a. 1-ere  
b./c./d. Ni-tabellen: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108, 117, 126 (de har 60’er overgang) 
 
Opgave 3  
a. YYY_YY  
b. I 1. oplag 1. udgave Y_ _YYYYY 
b. YYY_YYY_YY 
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Hvor småt kan det blive? 
Potenstallene ”opdages” ved et forstørrelsessystem på et mikroskop. En drejeknap ændrer for hvert 
klik forstørrelsen med en faktor 10.. 
Vi prøver at referere til en kontekst som mange lever må finde ved læsning af naturvidenskabelige 
artikler hvor der ofte refereres til at noget er den ene eller den forstørrelse. Man kan evt. have glæde 
af at ”lege” med Google earth som netop har nogle ganske fine zoomfaciliteter som kan skabe et 
billede af forstørrelse og formindskelse. Har klassen endnu ikke set filmen ”Powers of ten” kan det 
anbefales som en appetitvækker til dette emne. Søg på Google og find filmen. 
Vi har indført beskrivelsen at skrive et tal på lang eller kort form for at understrege en af ideerne 
med potenstal. Det forekommer, at eleverne har en opfattelse af at potenstal er ”en anden slags tal” i 
stedet for at det er en anden repræsentationsform men samme værdi – sammenligneligt med at 0,20 
kan beskrives som 20%.  
Vi udvikler først en indsigt i opskrivningen af tierpotens med positiv eksponent – og forsøger med 
opgave 1 og 2 at skabe en guidet forståelse for, hvordan eksponenten ændrer sig når man 
henholdsvis ganger og dividerer med 10. Det videreudvikles til at beskrive decimaltal under 1 som 
fx 0,0001 som tierpotens. Bemærk, at vi i første omgang undlader at gøre særligt meget ud af 
beskrive at fx 106 : 102 = 106 * 10-2. Vi lader eleverne opleve at ”små tal” som fx 0,0002 kan 
beskrives som tierpotens med negativ værdi og ”store tal” som 200 000 000, kan beskrives med 
tierpotens med positiv værdi. 
Scenariet afsluttes med et eksempel på, at potenstal er andet end tierpotens – her eksemplificeret 
med roden 2. Derudover vil eleverne se et eksempel på eksponentiel vækst – i dette tilfælde en 
fordoblingsproces, hvor antallet af bakterier forøges ”eksplosivt” til forskel fra fx en lineær vækst. 
 

Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 
a. 4  
b. 1 million  
c. 7  
d. 2, 3, 4  
e. (10 * 10 * 10 * 10) * (10 * 10 * 10) = 107  
f. an *ap = an+p 
 
Opgave 2 
a. Billedet bliver mindre -10 gange pr. trin  
b. 3 
c. 109/103 = 106  
d. 2  
e. 2, 3  
f. an/ap  = an-p  
 
Opgave 3 
a. 5 
b. 100 000 gange  
c. 1 gange forstørrelse  
d. 105/105 = 100 = 1  
e. 1) 1 2) 1 3) 1 4) 1  
f. Et hvert tal der divideres med sig selv giver facit = 1. 
 
Opgave 4 
a.  2/1 000 000 m, 0,000002 m  
b. 0,0002 m  
c. 0,00000002 m  
d 2/10 000 cm, 0,0002 cm, 2/1000 mm, 0,002 mm 
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Opgave 5 
a. 10-6 = 1/1 000 000   
b. 2, 3  
c. 2 * 10-5 
 
Opgave 6 
a. 0,000002236 m  
b. 223,6 * 10-4 m = 2,236 * 10-6 m 
 
Opgave 7 
a./b./d.   
Timer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Antal 
bakterier 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 
 
c. Der har været 10 fordoblinger 
 
Opgave 8 
a.  
Timer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Antal 
bakterier 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 
Potenstal 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 
 
b. 22 * 23 = (2 * 2) * (2 * 2 * 2) = 25 

c. an * am = an+m   
d. 25 : 23 = (2 * 2 * 2 * 2 * 2) : (2 * 2 * 2) = 22   
e. ak : ap = ak-p 
 
Opgave 9 
a. Tallene fordobles  
b. 
Timer -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Antal 
bakterier 

0,0
3 

0,0
6 

0,1
3 

0,2
5 0,5 1 2 4 8 16 32 64 

12
8 

25
6 

51
2 

102
4 

Potenstal 2-5 2-4 2-3 2-2 2-1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 
 
Opgave 10 
a.  2-5  
b. 22  
c. 24 * 2-4 = (2 * 2 * 2 * 2)/(2 * 2 * 2 * 2) = 1 
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I fliseforretningen 
 

Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 
a. 1  4   9  16  25   36  49  64   81  100 
b. a = n2 hvor antallet er a og n er flisenummeret. 
c. Arealet 4-dobles. 
 
Opgave 2 
a. –  
b. – 
c. Flise A: s = 10  Flise B: s = 14,1  Flise C: s = 17,3   
d. - 
e. - 
 
Opgave 3 
a. At finde det tal der ganget med sig selv giver tallet under kvadratrodstegnet.’ 
b. 100 – 198,87 og 299,27 
c. 10 er et kvadrattal – det er de andre ikke. Det betyder, at værdien på de sidste to tal er afrundet.  
d. fx 16, 25 og 100  
e. fx 15, 24 og 99 
 
Opgave 4 
a. 14,2 (14,14)  
b. Nej (14,52=210,25)  
c. Nej, BEMÆRK at der i 1. oplag 1. udgave er en fejl. Kvadratrodstegnet ved 200 cm2 skal ikke 
være der. 
 
Opgave 5 
a. Ja 
b. Nej fx √200 
c. Ja fx -32 = 9   
d. Nej – fordi man ikke kan gange to ens negative tal eller to ens positive tal og få et negativt tal.  
 
Opgave 6 
a. 5, 10 og 1/4 giver irrationelle resultater 
b. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 – alle kvadrattallene og kun dem. 
 
Opgave 7 
a. s = √200, 3 * s = 3 * √200 
b. A = √200 * 3 * √200 eller 3 * 200  
 
Opgave 8 
a. s = 2 * √200 
b. A = (2 * √200) * (2 * √200) = 4 * 200 
 
Opgave 9 
 
Fig. Nr.  
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b.  De to sider ganget sammen  
c.  A = 2 * √200 * √300  
d. √200 * √300 = √(2 * 100) * √(3 *100) = √(2 * 3) * √(100 * 100)= √6 * 100  
e. √a * √b = √(a * b)  
f.  Det virker … 
 
Opgave 10 
a. Nej 
b. – 
c. Ja 
d. Nej 
 
Opgave 11  
- 
 
Opgave 12 
a. Nej, da tallene er målt og derfor ikke præcise nok  
b. Det kan ske ved at tage kvadratroden – se skema  
Kvadrat 1 2 3 4 5 6 7
 8 
Sidelængde 16 11,3 8 5,66 4 2,83 
cm 2 1,41 
Areal 256 128 64 32 16 8 
cm2 4 2 
 
c. 11,31370852 er ikke nøjagtigt 128 men derimod 128,00000002297225 (Brug lommeregneren på 
computeren eller et regneark, da en almindelig lommeregner ofte kun viser 8 cifre) 
 
 

flise C 

flise B 

300 

200 

300 200 
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Undersøg selv 
Tal kan være smukke 
 
Faglige og metodiske kommentarer 
Det gyldne snit eller snarere den gyldne brøk har fascineret mennesket i århundrede. Her mødes 
kunsten – æstetikken og sanserne med matematikken. Et forhold som mange elever vil opfatte 
overraskende og interessante. 
Det kan anbefales at gå på opdagelse på nettet omkring dette emne idet det er meget populært og 
der er mange eksempler såvel i kunstens verden som i naturens verden som viser dette særlige 
”harmoniske” forhold mellem størrelser. 
Vi introducerer forholdstallet phi Ф ved at tage udgangspunkt i Leonardo da Vincis meget kendte 
tegning af det perfekte menneske. Gennem disse målinger og beregninger får eleverne et personligt 
forhold hvilke størrelser, som indgår i forholdstallet altså at  
Elevens højde:  Fod til navle = Fod til navle : Navle til top. 
Eller opskrevet enklere 
b/a = a/(b + a) 
 
Der er mange interessante egenskaber, som gør sig gældende omkring dette irrationale forholdstal. 

• Der findes kun èt tal, som passer til det beskrevne forhold = (1 + √5) : 2 ≈ 1,62 
Det ses af løsningen på andengradsligningen: 
ba + b2 = a2 
ba + b2 – a2 = 0 
ba/b2 + b2/b2 – a2/b2 = 0 
(a/b) + 1 – (a/b)2 = 0 som er en andengradsligning hvor fx x = a/b 
- x2 + x + 1 = 0   

• Den omvendte værdi 1/Ф er Ф - 1  (Det er de samme decimaler) 
• Kvadratet på Ф er 1 + Ф 
• Tallet genfindes i fibonacci-talfølgen (1,1,2,3,5,8,13,21 osv.) ved at dividere to 

efterfølgende tal med hinanden. 

 
Man hører ofte udtrykket DET gyldne snit i et billede eller i et design men det kan fjerne fokus på at 
der i et rektangel findes fire linjer, som opfylder forholdet i det gyldne snit. 
 
Lad eleverne få indsigt i, hvorfor man beregner det gyldne snit i et billede ved at finde 0,62 eller 
62% af den side man måler på. Det linjestykke, som skal inddeles, sættes til længden 1, så må 
følgende gælde: 
1,62 ≈1/b   
b ≈ 0,62, altså er b-stykket 62% og a-stykket 38%.  
 

 
Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 
a. - 
b. b/a = (b + a)/b  
 
Opgave 2 
a. b = 12,96  
b. a = 6,25  
c. Ved 12,96 cm 
d. 12,96 cm 
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Opgave 3 
a. - 
b. 1) 2/(1+√5)  2) 2/(1+√5)  3) 1+φ  4) φ2 5) 1 
 
Opgave 4 
a./b./c./d. – 
 
Opgave 5 
a./b./c./d. - 
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Opfølgning 
Kernebogen side 26 - 29 
 
Opgave 1 
a. 7017 
b. 3 000 500  
c. 7004 
 
Opgave 2 
a. -9,55 -9,5 -9,03, -9 
b. -0,8 -0,25 0,3 1 
c. -2 -1,99 -1,6 0,05 
 
Opgave 3 
a. 66 800 000 
b. 1020  
c. 0,8 
d. 2,3 
e. 160 000 
f. 0,023 
g. 0,02 
 
Opgave 4 
a. 2622 
b. 49 789 
c. 19,32 
d. 15,21 
 
Opgave 5 
a. 2620  
b. 49 790  
c. 20  
d. 20 
 
Opgave 6 
a. 199 
b. 85  
c. 27,1 
d.103,2 
 
Opgave 7 
a. -546 
b. -138 
c. 4  
d. -49 
e. 103,5 
f. -4 
 
Opgave 8 
a. 0,4 
b. 1,9 
c. 3,1 
d. 0,1 
 

Opgave 9 
a. -1493 
b. 1263,86 
c. 45,4 
d. 154,4  
 
Opgave 10 
a. 1131 
b. -7099 
c. 1168 
d. 0 
e. -24 
 
Opgave 11 
a. 105 

b. 1010 

c. 108  
d. 107 
 
Opgave 12 
a. 35  
b. 125  
c. 77 
 
Opgave 13 
a. 256  
b. 729 
c. 32 
d. 28 561 
 
Opgave 14 
a. 2,7 * 107  
b. 4,35 * 108  
c. 3,6425 * 1011  
d. 3 * 109 
 
Opgave 15 
a. 0,001 
b. 0,1 
c. 0,0000001  
d. 0,01 
 
Opgave 16 
a. 9 * 10-4  
b. 5 * 10-4  
c. 7,3 * 10-4   
d. 3,96 * 10-6  
e. 4,1 * 10-4  
f. 3,33 * 10-2 
 
Opgave 17 
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a. 0,004 
b. 0,026 
c. 0,00015 
d. 0,0032 
e. 0,04 
f. 0,32 
 
Opgave 18 
a. 1/12, 2/12, 3/12, 5/12  
b. 2/5, 3/7, 3/6, 3/4   
c. 7/6, 4/3, 14/10, 1 1/2 
d. 8/6, 7/5, 1 1/2, 1 3/4  
 
Opgave 19 
a. 3,26  
b. 6,84 
c. 0,02 
d. 4,82 
e. -7,74 
f. -2,18 
 
Opgave 20 
a. 0,375 
b. 0,33 
c. 0,46 
d. 1,4 
e. 2 
 
Opgave 21 
a. 3,17 
b. 15,63 
c. 512,7 
d. fx 3,143 
 
Opgave 22 
a. 10/7 
b. 8/13 
c. 6 3/4   
d. 0 
 
Opgave 23 
a. 170 sider 
b. 300 sider 
 

Opgave 24 
a. 1,13 * 105 
b. 1,66 * 104 
c. 2,56 * 103  
d. 2,11 * 105 
 
Opgave 25 
a. 0,26 
b. 2,31 
c. 6,33 
 
Opgave 26 
a. 3/10 
b. 4/9 
c. 1/5 
d. 62/45 
e. 7/6 
f. 37/60 
 
Opgave 27 
a. 33,33% 
b. 100% 
c. 20% 
d. 50% 
 
Opgave 28 
a. 16 1/4  
b. 13 1/2  
c. 7 7/12 
d. 4 1/2  
e. 3 2/3 
f. 2 7/15 
 
Opgave 29 
a. 105 
b. 109 
c. 103 
 
Opgave 30 
 
Brøktal Decimaltal Procenttal 
3/4 0,60 60,00 
7/8 0,78 77,78 
12/5 2,00 200,00 
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3/9 0,30 30,00 
1/6 0,14 14,29 
8/3 2,00 200,00 
4/5 0,67 66,66 
1 1/2 1,50 150,00 
 
Opgave 31 
a. 83,33 kr.  
b. 10 m 
c. 6,3 L 
 
Opgave 32 
4/6, 8/12, 20/30 
 
Opgave 33 
a. 9/23 
b. 2/3 
c. 121/385 
 
Opgave 34 
a. 10,5 kr.  
b. 421,33 kr.  
c. 10,80 kr.  
d.  868 kr. 
 
Opgave 35 
a. 61 
b. 3 
c. 21,33 
d. 7 
e. 2,4 
f. 7,5 
g. -18,04 
 
Opgave 36 
a. Primtal 
b. Nej (19 * 7)  
c. Nej (11 * 11) 
d. Primtal 
e. Nej (lige tal)  
f. Primtal 
 
Opgave 37 
a. 2 * 2 * 2 * 2 * 23  

b. 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2  
c. 5 * 87 
 
Opgave 38 
a. 4356 
b. 55 125 
 
Opgave 39 
a. 8,6% 
b. 15% 
c. 8% 
d. 24,1% 
 
Opgave 40 
a. 21 kr.  
b. 3,525 kr.  
c. 0,18 kr.  
d. 0,90 kr. 
 
Opgave 41 
a. 0,1 L 
b. 17,5 kr. 
 
Opgave 42 
a. 40% 
b. 33,33% 
Opgave 43 
a. 15% 
b. 20,8% 
c. 2,08% 
 
Opgave 44 
a. 1,41 
b. 12,00 
c. 1,58 
 
Opgave 45 
a. 4 
b. 9 
c. 81 
 
Opgave 46 
a. √27 
b. √64 = 8 
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c. √20 
d. √48 
 
Opgave 47 
a. 4 
b. 12 
c. 90 
 
Opgave 48 
a. 10 
b. 100 
c. 107 

d. 1 
 
Opgave 49 
a. 100 
b. 1 
c. 10-6 
d. 10 
 
Opgave 50 
a. 10 
b. 1 
c. 1 
 
 
Opgave 51 
a. 0,66 
b. 2,89 
c. 3,16 
 
Opgave 52 
a. 100 000 
b. 1 000 000  
c. 12  
d. 5 233 000 000 000  
e. 4 330 000 000 
f. 1007,4 
 
Opgave 53 

0

12

36

55

110

3

7

1

5

Opgave 54 
a. 10 * √3 
b. 10 * √3,75 
c. 10 * √1,08 
 
Opgave 55 
a. 3 
b. 5 
c. 7 
d. 12 
 
Opgave 56 
a. 1000 
b. 100 
c. 105 

 
Opgave 57 
a. 0,1 
b. 100 
c. 1 
d. 105 
 
Opgave 58 
a. 25 
b. 25 
c. 5 
d. 625 
e. 27 
f. 7 
 
Opgave 59 
a. 0,1 Å  
b. 1000 Å 
c. 10 000 Å 
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Kan du forklare det? 
1. Spørgsmål 

a. Primtal: 23, 59, 17, 37, 87, 97, 101, 71, 103, 11, 19, 43 
   Sammensatte tal: 49, 77, 93, 69, 75, 105   
   Hverken primtal eller sammensat 1  
b. 49 = 7 * 7  77 = 11 * 7   93 = 31 * 3   69 = 23 * 3   75 = 3 * 5 * 5   105 = 3 * 7 * 5 
c. 371 = 53 * 7 – tallet er sammensat. 
 

2. Spørgsmål 

a. – 
b. Man har overset den rækkefølge, der skal regnes i – ofte omtalt som regnearterneshieraki.  
 

3. Spørgsmål 

1 og 4 
 

4. Spørgsmål 

1) 1/5 kan omskrives til 24/120 og 1/6 kan omskrives til 20/120. Det betyder, at 21/120 ligger 
mellem disse to brøktal. 
2) 0,75 ligger mellem 0,7 og 0,8. 
3) 11/ 4 kan ændres til 22/8 og 22/8 kan ændres til 24/8. Det betyder, at 23/8 ligger imellem de 
to brøktal. 
 

5. Spørgsmål 

0,95 0,3 3,16 31,6 0,32 0,1  
 

6. Spørgsmål 

a. 3 * 106  km/s 
b. 9,47 * 1012  km  
c. 8,14 * 1013  km 
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Procent og økonomi 
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Om Procent og økonomi 
Faglige mål 

• Kunne bruge procentbegrebet til at beskrive forhold i hverdagssammenhænge med 
fokus på økonomi. 

• Kunne foretage alle former for procentberegninger herunder beregne 
o procentdelen af et beløb. 
o det oprindelige beløb ud fra en procentdel af beløbet.  
o procentdelen af hvad et beløb udgør af et andet beløb. 
o procentvis forøgelse eller formindskelse af et beløb 

• Kunne forfine og forbedre en økonomisk sammenligning ved at forbedre den 
økonomiske model med flere og bedre variable.   

• Kende til beregning af procentuel vækst ved omskrivning til vækstfaktor fx at en 
procentvækst på 10% svarer til en vækstfaktor på 1,10. 

• Kunne omsætte en rentesats til procentuel vækst, fx at en rente på 8% p.a. over 3 år 
kan beskrives som en samlet rentetilskrivning på 1,083.  

• Kende til forhold inden for handel og økonomi herunder: 
Rente, termin, kapital, ydelse, afdrag, pro anno, låntagning, afbetaling opsparing, 
budget, regnskab, rabat, moms, værdipapirer herunder obligationer, pålydende værdi 
Kende til forhold ved skatteberegning herunder operere med selvangivelse, fradrag, 
personlig indkomst, skattepligtig indkomst og progressiv skat. 

• Kunne foretage renteberegning mellem to terminer ud fra renteformlen R = K * r * 
d/360, hvor R er rentebeløbet, K er startkapitalen, r er rentesatsen pr. år og d er antallet 
af dage. Her regnes med et renteår på 360 dage. 

• Kende til at sammensat rentesregning som procentuel vækst fx  Kn = K0 * (1 + r)n eller 
Kn = Kn-1 + Kn-1 * r. 

• Kunne bruge regneark til at foretage renteberegninger herunder annuitetslån. 
• Kende til forskellen i procent og procentpoint  
• Kende til indekstal  
 



               27 

Intro 
 

Klassesamtalen 
Tjek procentberegningerne hos eleverne  
Er der usikkerhed i procentberegningerne, bør det være nu, det konsolideres. 
Som i ottende klasse kan det være en hjælp med brug af mere visuelle skitser, hvor det kan 
anbefales at bruge procentstrimler. De bør muligvis repeteres. 
 
a) Beregn procenten af noget fx 15% af en pris, et antal eller arealet af en figur.  
   

Procentstrimmel  1 

 

b) Beregn procentvis fald og stigning fx 15% af en pris, et antal eller arealet en figur. 
 
 Procentstrimmel 2 

 
c) Hvis man kender procentdelen kan man beregne det hele. Hvis 15% svarer til 60 kr. må det 
hele være … 
 
 Procenstrimmel 3 

 

d) Finde procenten, når de oprindelige tal er givet fx at rabatten på en vare er 1,5 kr. og prisen 
er 30 kr.  
 Procentstrimmel 4 

 
Brug tid på hovedregning hvor eleven med fordel omsætter til simple divisioner og brøkdele. 
Opererer således med halve, kvarte, ottendedele, tiendedele og brug de procentuelle 
betegnelser.  
Vær sikker på, at eleverne har styr på anvendelsen af lommeregneren ved procentberegninger. 
Gennemgå forskellige tastmuligheder ved de forskellige procentberegninger  
 
Foretag en række øvelser hvor klassen går brug af relative ord og fx mellem dem. Der er 
forskel mellem at sige ”200% større” og  ”200% gange større end”.  
Lad eleverne evt. overveje følgende historie: 
Lad eleverne evt. overveje følgende historie: 
”I Supermega er der fødselsdag. Man får bl.a. 25% rabat på alle cd’er. Denne dag går du ud og 
handler for at købe billigt ind. Da du er kunde nr. 100, får du et særligt kundekort, hvor du får 
15% i ekstrarabat på alt, hvad du køber. Du har fundet en række gode cd’er og overvejer nu, 
hvad du skal gøre: 
 

1) Lade kassedamen taste beløbet på cd’erne ind med de 25% rabat og først bagefter 
fortælle, at du skal have ekstra 15% rabat. 
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eller 
2) Lade kassedamen få ekstrarabatkortet med det samme, så hun taster beløbet ind og 

tager først de 15% rabat og bagefter de 25%. 
 
Økonomi 
Lad eleverne fx i grupper fremstille et mind map, hvor de samler alle de ord som de forbinder 
med økonomi som renter, afdrag osv. Lad eleverne gruppere ordene fx i begrebskort lignende 
sammenhænge. 
Gennemgå plancherne og afdæk, hvad der ligger bag de enkelte ord. 
 
Foretag en lånesag i klassen. Det er fx blevet muligt at låne i bygningerne på skolen. Lærerne 
og forældrene har fået det hele forærende af kommunen og der har været en vurderingsmand 
som meddelt at skolen er …. kr. værd (Find selv et beløb som passer - her bruges 20 millioner) 
Der er oprettet en bestyrelse som skal til at renovere bygningerne og det er beregnet til at koste 
3 millioner. Der skal således lånes disse penge i en kreditforening eller i en bank. 
 
Inddrag nu et regneark til at skabe forståelse for en belåningssag. Start med at finde alle de 
variable som skal på plads først så man kan sammenligne lånene.  

• Hvor stor er renten? 
• Hvor tit er der terminer? 
• Hvor stort et beløb skal lånes i alt? ( Der er også gebyrer, som skal betales til stat og 

lånegiver) 
• Skal det værre fast rente eller variabel rente? (Her er der mange forskellige lånetyper 

som kan gøre det vanskeligt og uoverskueligt nøjes med flexlån og fastrentelån) 
• Skal det være afdragsfrielån og hvis ja, hvor længe skal de være afdragsfrie? ( Lad 

eleverne forstå, at man kun udsætter tilbagebetalingen og derved får noget mindre 
ydelse i starten af tilbagebetalingen men noget større ydelse i slutningen) 

• Hvor lang skal lånetiden være ? (Typisk 10, 20 eller 30 år)  
 
Gå på nettet. Der er mange kreditforeninger, som har enkle anvisninger på beregninger, hvor 
mange kan variere disse variable. Udskriv beregninger, hvor eleverne har varieret ovenstående 
størrelser og sammenlign i klassen.  
Hvis eleverne ikke har prøvet at fremstillet en annuitet på regneark var dette en mulighed – se 
indledende sider om dette. 
 
Se på en afbetalingssag   
Find på nettet nogle forskellige lånetilbud og undersøg, hvad det vil koste at låne 40 000 kr. til 
et eller andet ”vildt godt” lydanlæg eller hvad der ellers er op i tiden  
Forsøg at finde et lån med månedlig rente, som ser lav ud men hvor den årlige rente bliver 
stor, fordi den vokser procentuelt. 
Vær opmærksom på alle de gebyrer, der er knyttet til lånet. 
I et større kædefirma tilbydes (2008) en månedlig rente på 1,54%, som på årsbasis bliver på 
omkring 20%. De meddeler, at den månedlige ydelse er 1588 kr. over 3 år samt, at der er 
gebyrer for 3200 kr., så lånet samlet er på 43 200 kr. 
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Forsøg at få et overblik over lånesagen og vurder det rimelige i det hele evt. ved at 
sammenligne med banklån. 
Lad eleverne undersøger, hvor mange penge som betales i renter, inden lånet er   
betalt tilbage (Omkring 13 000 kr.). 
Lad eleverne undersøge forskellen i renter ved 12 mdr. og 24 mdr. 
 
Lån  43 200     
Rente pr måned 0,0154     
Terminer   36     
Ydelse   1588     
       
       
  Restgæld Ydelse Rente Afdrag Ny restgæld 
Start   kr        43.200      kr        43.200  
Termin 1   kr        43.200   kr       1.588   kr       665   kr         923   kr        42.277  
Termin 2   kr        42.277   kr       1.588   kr       651   kr         937   kr        41.340  
Termin 3   kr        41.340   kr       1.588   kr       637   kr         951   kr        40.389  
Termin 4   kr        40.389   kr       1.588   kr       622   kr         966   kr        39.423  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               30 

Var alting dyrere i gamle dage? 
 

Faglige og metodiske kommentarer 
I dette scenarie ønsker vi at udvide elevernes evne til at modellere en matematisk 
sammenhæng. Eleverne vil som scenariet forløber blive konfronteret med flere og flere 
variable som raffinerer og forbedrer en model for sammenligning af priser i gamle dage og 
nu. 
Vi indleder men det umiddelbart iagttagelige, at tallenes størrelser viser en stor forskel. Det 
raffineres ved at vi inddrager flere variable.  

- man betalte ikke moms i gamle dage 
- en pris handler mere om købekraft og dermed indtægt end om beløbets størrelse. Det er 

derfor mere rimeligt at sammenligne den arbejdstid som skal bruges til at købe en vare 
med. 

- skatten var anderledes 
- En husstand i dag har ofte to indtægter og ikke en som før 
- Er varen i øvrigt sammenlignelig? Er fx kvaliteten på sukker den samme som i dag? Er 

1 kg oksekød det samme?  
- Andre ting 

 
Eleverne arbejder her med det relative forhold og hvordan det ændres, når betingelserne og 
antagelserne ændres. 
 

Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 
a. 35 øre/5 kg = 7 øre   
b. 107 øre/4 = 26,75 øre   
c. 11 øre * 30 = 3kr. 30øre 
 
Opgave 2 
a. 60 * 1,25 = 75 kr.   
b. 1,25 svarer til 100% + 25%   
c. 0,8 * 160 = 128 kr.  
d: 44 kr., 38,8 kr., 65,2 kr., 48 kr., 8,8 kr., 5,2 kr., 112 kr., 26 kr. 
 
Opgave 3 
a. 2 * 55 kr./kg = 110 kr.   b. 110/0,9 =122,2 gange dyrere  
c. 100 * (122,2 - 1) = 12 122,2% 
 
 
 
 
 



               31 

Opgave 4 
  
Vare Pris for 100 år siden(øre) Pris i dag(kr.) Procentvis forskel 
1 kg oksekød 90 110,00 12122,22 
250g smør 54 12,13 2145,37 
6 æg 37 13,58 3571,17 
5kg kartofler 35 30,00 8471,43 
2kg sukker 107 22,00 1956,07 
1 øl (0,5L) 11 9,75 8763,64 
1 liter brændevin 37 200,00 53954,05 
0,5kg kaffe 107 65,00 5974,77 
 
Opgave 5 
a. 90/40 = 2,25 time  = 2 time 15 min.  
b. 110/70 = 1,57 time = 1 time 34 min. 
 
Opgave 6 
a. 
Vare Arbejdstid for 100 år siden Timer Min. Arbejdstid i dag Timer Min. 
1 kg oksekød 2,25 2 15 1,57 1 34 
250 g smør 1,35 1 21 0,17 0 10 
6 æg 0,93 0 56 0,19 0 12 
5 kg kartofler 0,88 0 53 0,43 0 26 
2 kg sukker 2,68 2 41 0,31 0 19 
1 øl (0,5L) 0,28 0 17 0,14 0 8,4 
1 liter brændevin 0,93 0 56 2,86 2 51 
0,5 kg kaffe 2,68 2 41 0,93 0 56 
 
b. fx brændevin  
c. Fx husstandsindkomst i stedet for den enkeltes lønning.  
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Hjælp – flimmeren er død 
 

Faglige og metodiske kommentarer 
Vi sammenligner to typer af lånetagning med opsparing i fx en bank. Det er klart en fordel at 
eleverne løser dette scenarie med tilknytning til regneark – for ikke at sige for vanskeligt hvis 
de ikke gør det. 
De i det indledende kapitel en række overvejelser om brug af regnearket i denne 
sammenhæng. Bemærk venligst vigtigheden af kendskab til ”absolut cellereference”  - brugen 
af dollartegnet til at fastlåse en celle så den fungerer som en konstant i formlerne. 
De forskellige regneark har følgende formler indbygget: 
 

 A B C D E 
1 Startbeløb 4300    
2 Rentesats 4% p.a.   
3 Indbetaling 500 Hver måned   
4      
5 Indbetalinger Beløb Indbetaling Rente Nyt beløb 
6 Måned 0 =$B$1 =$B$3 =$B$2*B6 =B6+C6 
7 Måned 1 =E6 =$B$3 =$B$2*B7 =B7+C7 
 
 A B C D E F 
1  Afvikling af gæld   

2 Gebyr 800     
3 Lån 11.000     
4 Startgæld 11.800     
5 Rentesats 5% p.a.    
6 Kvartårlig rente 1,20%     
7 Terminer 12     
8 Ydelse 1.100     
9       
10       
11 Terminer Restgæld Ydelse Rente Afdrag Ny restgæld 
12 Måned 0 =$B$4 =$B$8 =$B$2*B12 =C12-D12 =B12-E12 
13 Måned 1 =F12 =$B$8 =$B$2*B13 =C13-D13 =B13-C13 
14 Måned 2 =F13 =$B$8 =$B$2*B14 =C14-D14 =B14-C14 
 
 
 

Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1  
a.  4300 * 1,04 = 4472 kr.  
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b. 100% + 4%  
c. (100% + 4%) + 4% = 4650,88 kr.  
d. 1,046 * 4300 = 5440,87 kr.   
e. 1,0424 * 4300 kr. = 11 022,20 kr. dvs. 24 år 
 
Opgave 2 
a. (4%/12 mdr.) * 4300 - 4300 eller (1 - 4/12) * 4300    
b. B9 + C9  
c. sum(D7;D19)  
d.  E19 + D20  
e. 11 000 - 10 582 = 418 kr. 
 
Opgave 3 
a. 0,09 * 11 000 = 990 kr.   
b. 11 000 + 990 = 11 990 kr. 
 
Opgave 4 
a. 11 990 * 1,276 - 11 990 = 3309,24 kr. eller 0,276 * 11 990 = 3309,24 kr.  
b. 11 990 * 1,02112 - 11 990 = 3396,08  
c. Lån A 
 
Opgave 5 
a. 11 990 * 1,276 = 15 299,24 kr.  
b. 100 * 3309,24/11 990 = 27,6%  
c. 11 990 * 1,2762 = 19 521,83 kr. 
 
Opgave 6 
a. 36 * 600 = 21 600 kr.  
b. 21 600 - 11 000 = 10 600 kr.   
c. 100 * 10 600/11 000 = 96,36% 
 
Opgave 7 
a. Den dag lånet oprettes  
b.   
Termin Restgæld Ydelse Rente Afdrag Ny restgæld 

0 11800 - -  - 11800 
1 11800 1100 B13 * 1,012 - B13 C13 - D13 B13 - E13 
2 11800 1100 B14 * 1,012 - B14 C14 - D14 B14 - E14 

 
c. Restgæld + rente = 602 kr. + 7 kr. = 609 kr.  
d. Sum(D13;D24) + 800 kr. = 909 kr. + 800 kr. = 1709 kr. 
 
Opgave 8 
Banklånet – da det er langt det billigste, med den laveste rente. 
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Husvild – hvad skal vi købe? 
 

Faglige og metodiske kommentarer 
Vi indleder med at præsentere indekstal for eleverne. Det kan volde vanskeligheder at indse at 
hvis man varierer udgangspunktet (værdien 100), ændrer det indekstallene.  
 
Det kan være et vanskeligt emne at gennemskue lånetagning i forbindelse med hushandel og 
måske lidt fjernt fra elevernes aktuelle situation. Vi har dog valgt at tage det med, idet vi 
mener der er en forpligtigelse til at fortælle om dette på et eller andet tidspunkt i deres 
skoletid. Da flere kan fravælge 10. Klasse, har vi valgt at tage det med i 9. klasse.  
Det er muligt, at eleverne har erfaringer hjemmefra omkring det her. Spørg til det – lad dem 
medbringe lånetyper eller lad dem omtale situationer, hvor der har været diskussion om 
belåning af hus eller køb af hus. 
Det er i denne sammenhæng helt afgørende, at eleverne kan anvende et regneark og opskrive 
en annuitet i et regneark. Vi lægger således hele scenariet tilrette efter dette.  
 
 A B C D E F 
1 Pålydende  2000000     
2 Rentesats 7% p.a.    
3 Ydelse 188 800 Pr. år    
4       
5 Termin Restgæld Renter Ydelse  Afdrag Ny restgæld 
6 År 0 =$B$1    =B6 
7 År 1 =F6 =$B$2 =$B$3 =D7-C7 =B7-E7 
 

Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 
a. Der er bl.a. individuelle fradrag og skatter, der skal modregnes først.  
b. Mad, tøj, evt. gæld, lommepenge..  
c. O = 20 000 - (9500 + 10 000) = 500 kr.  
d. B = 23 000 - (11 500 + 800) = 10 700 
 
Opgave 2 
a. B = 24 000 - (10 000 + 1000) = 13 000 kr.  
b. B + Ø + O = 24 000 kr. 
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Opgave 3 
 a.  

Prisindeks for boligpriser 
Kvartal 1 2 3 4 5 6 7 8 

Pris 1 880 000 1 920 000 1 980 000 2 000 000 2 060 000 2 080 000 2 060 000 2 080 000 
Indeks 94 96 99 100 103 104 103 104 

b. 2 000 000 - 1 880 000 = 120 000 c: 100 - 94 = 6% d: 100 * (100/94 - 1) = 
6,38% 
e. Det er %-af. Udgangspunktet er forskelligt 
 
Opgave 4 
a. 

Prisindeks for boligpriser 
Kvartal 1 2 3 4 5 6 7 8 

Pris 1 880 000 1 920 000 1 980 000 2 000 000 2 060 000 2 080 000 2 060 000 2 080 000 
Indeks 100 102 105 106 110 111 110 111 

 
b. (2 080 000 - 1 880 000)/1 880 000 + 1) * 100 = 111 
 
Opgave 5 
a. 0,07 * 2 000 000 =140 000 kr. b. 70 000 og 35 000  
c. 2 000 000 * 25/360 * 0,07 = 9722,22 kr. 
 
Opgave 6 
a. fx 100 000… 100 000 * 0,05 = 5000 kr.  
b. (100 - 91,9) * 2 000 000 = 162 000  
c. 100 * 6250/250 000 = 2,5% 
 
Opgave 7 
a. 1,07 * 2 000 000 = 140 000 = (1,07 * (B9)  
b. D9 - C9  c. Gælden bliver mindre, så renten bliver mindre. 
 
Opgave 8 
a. C10 = 1 951 200 * 1,07   E10 = 188 800 - C10 F10 = 1 951 200 * E10  
b. 
Termin Restgæld Renter Ydelse Afdrag Ny restgæld 
0 2000000    2000000 
1 2000000 140000 188800 48800 1951200 
2 1951200 136584 188800 52216 1898984 
3 1898984 132929 188800 55871 1843113 
4 1843113 129018 188800 59782 1783331 
5 1783331 124833 188800 63967 1719364 
6 1719364 120355 188800 68445 1650919 
7 1650919 115564 188800 73236 1577684 
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Opgave 9 
a. 0,98 * 2 000 000 = 1 960 000  
b. 
  
Kurtage 2940 
Stempel 30 000 
Adm. 3000 
I alt 35 940 
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Undersøg selv - Skat 
Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 

André Basonac 
indtægter løn 46 664 fradrag befordring 2456     
  renter 1276  fagligt kont. 900     
  leje 11 000  rente 3145     
  børnebidr. 0  børnebidr. 1704     
personlig indkomst 58940 samlet fradrag 8205     

           
skattepligtig indkomst 48835 euro      

           
indkomstskat (ved 34%) 16603,9 euro  (ved 36%) 17580,6 euro 

                  

Opgave 2 
Vicenta Basonac 

indtægter løn 170 000 fradrag befordring 2456     
  renter 1276  fagligt kont 900     
  leje 11 000  rente 3145     
  børnebidr. 0  børnebidr. 1704     
personlig indkomst 182 276 samlet fradrag 8205     

           
skattepligtig indkomst 172171 euro      

           
indkomstskat (ved 34%) 58538,14 euro  (ved 36%) 61981,56 euro 

                  

Opgave 3  
Nordvestland 

Andrè     Vicenta     
personlig indkomst 58940 euro  personlig indkomst 182 276 euro 
skattepligtig 
indkomst= 48835 euro  

skattepligtig 
indkomst= 172 171 euro 

kommune  15 138,85   kommune  53 373,01   
bundskat  2972,2   bundskat  9755,68   
mellemskat 1456,38   mellemskat 8856,54   
topskat  0   topskat  20951,4   
skat i alt  19 567,43   skat i alt  92 936,63   

                  
c. De kommer begge til at betale mere i skat i Nordvestland, men Vicenta bliver ramt hårdest
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Opfølgning 
Opgave 1 
a. 14,4  
b. 504  
c. 103,5  
d. 14,8 
 
Opgave 2 
a. 0,32  
b. 0,05  
c. 1,25  
d. 0,005 
 
Opgave 3 
a. 50 kr.  
b. 300 kr.  
c. 714,30 kr.  
d. 213,33 kr. 
 
Opgave 4 
40 g 
 
Opgave 5 
2,8% 
 
Opgave 6 
a. 7 cm  
b. 4,4 cm  
c. 5,4 cm  
d. 8 cm 
 
Opgave 7 
1,14 m 
 
Opgave 8  
30 elever 
 
Opgave 9 
16 kg 
 
Opgave 10 
a. 77,9%  
b. 148,6%  

c. 342,3% 
 
Opgave 11 
a. 231 kr.   
b. 195,25 kr.   
c. 18,70 kr. 
 
Opgave 12 
a. 580 kr.   
b. 10,8% 
 
Opgave 13 
Sko: 80 kr./400 kr. Støvler: 45 
kr./225 kr. Sandaler: 33,13 kr./165,63 kr. 
 
Opgave 14 
cd afsp. 1898,40 kr. lommeradio: 
149,96 kr. monitor: 3920 kr. 
 
Opgave 15 
a. 4815 kr.  
b. 3706 kr.  
c. 3,502 kg  
d. 350,2 kg 
  
Opgave 16 
a. 87,55  
b. 92,88  
c. 98,54 
 
Opgave 17 
a. 14,40 kr.   
b. 93,60 kr.   
c. 1,39 kg 
 
Opgave 18 
a. 4 583 500   
b. 4 721 005   
c. 5 158 770   
d. 5 980 428 
 
Opgave 19 
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a. 400 kr.   
b. 700 kr.   
c. 625 kr. 
 
Opgave 20 
a. 61,25 kr.   
b. 30,63 kr.   
c. 6,81 kr. 
 
Opgave 21 
a. 170 000   
b. 43,6%   
c. 30,4% 
 
Opgave 22 
a. 21,5% / 15% / 11,2  
b. 23,1% / 16,1% / 12%  
c. Hansen – hans husleje udgør den største 
del af lønnen. 
 
Opgave 23 
40,25 cm 
 
Opgave 24 
a. 16,7   
b. 44,4   
c. 45,8   
d. 30,9 
 
Opgave 25 
a. 68 512,10 kr.  
b. 93 878 kr.   
c. 10 2768,10 kr. / 14 0817 kr. 
 
Opgave 26 
a.: 666,67 kr.   
b. 6750 kr.   
c. 1250 kr. 
 
Opgave 27 
a. 32,9%   
b. 2831,36   
c. 1066,4   
d. 20,5% 

 
Opgave 28 
a. 155,48 kr.   
b. 13 607 kr.   
c. 2,2%   
d. 420 dage 
 
Opgave 29 
a: 101 657,50 kr. b: 107 115 kr.
  c: 24 088,30 kr. 
 
Råpris  81 326 kr. 
a. 
+ moms   101 657,50 kr. 
reg 1 67 410  
reg 2 39 704,95  
b. 107 115  
  208 772,5 
c.  240 088,3 
 
 
Opgave 30 
a. 232 500 kr. b. Renter: 12 
500 kr., Afdrag 7500 kr.  
c.  
 

 
 
Opgave 31 
a. Størst fra februar til marts  b: 
25%-point  c: 33,33% 
  
d: 7,36 kr. 
 
Jan Feb Mar Apr Maj 
64 75 100 112 115 
Stigning(%) 17,19 33,33 12,00 2,68 

 

Termin Restgæld Renter Ydelse Afdrag Ny restgæld 
1 250 000 12 500 20 000 7500 242 500 
2 242 500 12 125 20 000 7875 234 625 
3 234 625 11 731 20 000 8269 226 356 
4 226 356 11 318 20 000 8682 217 674 
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Kan du forklare det? 
 
1. Spørgsmål 
Ja, alle tre udsagn er rigtige. 100% er det hele, 50% er det halve og 12,5% = 1/8. 
 
2. Spørgsmål 
Nej, stigningen er på 25%. 
 
3. Spørgsmål 

3,55
3,555,69 −

= 25,7%. Cirka 25% er sandt.  

 
4. Spørgsmål 

Nej, 
120

120300 −

= 150% 

 
5. Spørgsmål 

Nej, i givet fald, ville der have været 
24

18
= 75% piger i klassen. 

 
6. Spørgsmål 
Hvor meget - altså mængden - afhænger af agurkens størrelse, men det vil stadig være 95% af 
agurken. 
 
7. Spørgsmål 
6,25 mia. mennesker. 
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Form og konstruktion 
 
Faglige mål 

• Kunne analysere og konstruere mønstre ud fra symmetriske forståelser såvel 
rotationssymmetri som spejling i symmetriakse. 

• Indsigt i vinkelberegninger ud fra regler om vinkelsummer i polygoner og cirkler. 
• Kombinere viden om regelmæssige geometriske figurer som sekskanter, femkanter, 

firkanter og trekanter til at konstruere mønstre med. 
• Beskrive mønstre ved brug af flytningsgeometrisk viden. 
• Kunne anvende principper ved tesselering til at konstruere mønstre som dækker planet. 
• Kunne indse, bevise og anvende Pythagoras’ læresætning. 
• Kende til og kunne anvende drejningsvinkel og resulterende vinkel 
• Kunne arbejde med målestoksforhold og ligedannethed herunder arbejdsmetoder til 

højdemåling. 
• Kendskab til egenskaber ved regelmæssige rumlige figurer som terning, prisme, 

pyramide, cylinder, kegle og kugle. 
• Kunne beregne afstande i cirkler ud fra kendskabet til formler for areal og omkreds. 
• Kunne beregne overflade og rumfang af overnævnte rumlige figurer. 
• Kende til ligedannethed i en, to og tre dimensioner. Indse forskellen mellem det 

lineære forhold, arealforholdet og rumfangsforholdet. 
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Intro 
 

Klassesamtalen 
Kategorier og egenskaber 
Genopfrisk fra ottende den samlede klasseviden om regelmæssige 2-dimensionelle figurer. 
Fremstil en række kort med figurers navne fx ligebenet trekant, ligesidet trekant, 
parallelogram osv. 
Lad eleverne to og to trække et kort og bed dem beskrive fyldestgørende hvad de forskellige 
figurers egenskaber er.   
Gør noget ud af om alle egenskaber er med ved klasse gennemgang af de valg som er truffet af 
eleverne. Hav evt. nogle eksempler med. 
Diskuter fx om et kvadrat også kan være et rektangel? Kan et rektangel være et kvadrat? Kan 
en retvinklet trekant være ligebenet. 
 
Inddrag diskussion om, hvornår figurer er ens eller forskellige – knyttet til begreberne 
ligedannethed og kongruens. 
 
Vinkelmåling 
Genopfrisk vinkelmålinger med vinkelmåler – tjek om alle har og kan. Eleverne kan fremstille 
fem vinkler tegnet på et A4 papir til hinanden, hvor der måles vinkler. 
Inddrag også her vinkler som pejling – idet eleverne skal vurdere vinklen mellem tre punkter i 
klassen evt. uden for. 
Udvid med at lade dem beskrive en bevægelse fx dem selv, hvor de beskriver ”hvor meget de 
drejer” som en drejningsvinklen. 
  
Figur af drejningsvinkel se side 76 i kernebogen 

 
Genopfrisk evt. regelmæssigheder ved vinkelsummer i trekanter, ved to linjer som skærer 
hinanden samt to linjer som er parallelle med en tredje linje som skærer disse linjer.  
 
Stil denne opgave til eleverne: 
”To personer ude på vandring i junglen ved Amazonefloden. De står ved en kløft og vil gerne 
vide, hvor bred kløften er, så de kan finde en træstamme i passende længde. Der ligger over 
kløften. Der står et træ på den anden side, som gror tæt på kanten af kløften. 
De har et målebånd med i rygsækken.” 
Find en god måde at finde kløftens bredde, når du IKKE kan komme til at måle den direkte. 
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Dette  svarer ti l bredden af kløften

Træ

 
 
Pythagoras 
Vurder om der er behov for at fokusere på Pythagoras, som en indledning til kapitlet af samme 
navn. Spørg til ham – fortæl evt. historier om ham. Der er uddybende forklaringer på nettet – 
se evt. indledningen. 
Se evt. på trekanten 3 – 4 og 5 ved at lade eleverne fremstille pinde eller tynde kartonstrimler i 
den længde. Hvor mange forskellige trekanter kan der konstrueres? De kan også prøve at gøre 
det i større udgave fx 30, 40 og 50 cm. 
 
 
Rumlige figurer 
Til indledningen af scenariet om rumlige figurer kan der være brug for en opsummering af 
hvilke begreber og faglige termer, som er knyttet til dette.  
Der er fx tale om at noget kan have en krum overflade, grundflader, sideflader, sidelinjer osv. 
 
Diskuter med eleverne om, hvor meget man kan ændre på den ”typiske” rumlige figur, så den 
fx stadig kan betragtes som et prisme.  

• Kan sidelinjerne være skrå?  
• Kan grundfladen være en uregelmæssig polygon? osv 

Det er også væsentligt at være opmærksom det fællesskab, der er mellem de enkelte rumlige 
figurer fx cylinder og kegle.  
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En verden af mønstre  
Faglige og metodiske kommentarer 
Vi har i dette scenarie taget udgangspunkt i den islamiske kunst, hvis karakter og formsprog 
udvikledes gennem århundreders påvirkning fra religionen Islams verdensopfattelse, hvor 
billedet af en gud i menneskelig skikkelse blev erstattet af et abstrakt gudsbegreb. Det var 
mest inden for ornamentikken, der fik navnet "arabesk" i vesten, og kalligrafien, at den 
islamiske kunst fik sit karakteristiske udtryk. Islamisk kunst anvender ofte geometriske 
blomster- eller plantemønstre i en gentaget ornamentik. Disse abstrakte mønstre, ornamenter 
og geometriske stjerneformer er normalt uden motiv, sådan at den verdslige og åndelige 
tilværelse kan genspejle sig i dem som symboler på Guds skabelse. Når islamisk kunst ofte er 
abstrakt, skal det symbolisere Allahs overjordiske, udelelige og uendelige natur. 
Flere vestlige matematikforskere har gennem de sidste 30 – 40 år studeret de geometriske 
mønstre og opdaget ganske avancerede systemer fx såkaldt kvasikrystallisk geometri, fordi der 
i denne teori som i islamiske mønstres uendelige, symmetriske polygonale former. 
Fagligt beskæftiger eleverne sig med geometriske overvejelser ud fra egenskaber ved 
sekskanten. Vi ønsker således at skærpe ræsonnementskompetencen hos eleverne, idet de 
inddrager kendskabet til afstande og vinkler til at konstruere og analysere mønstrene med. 
Derudover fokuseres der på flytningsgeometriske sammenhænge ved spejling, drejning og 
parallelforskydning.  
 

Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 
a. / b. /c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opgave 2  
a. Ligesidede trekanter - alle vinkler er 60o  
b. 
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c. 60o 
 
 
Opgave 3 
a. / b. / c. 
 

 
Opgave 4 
a./ c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Den nye stjerne er 1,71 gange (√3) mindre.  
d. 3 gange mindre  
e. -  
f. - 
 
Opgave 5 
a. / b.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

L
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c. 30o  
d. Se tegning 
e. A flyttes over i B ved en drejning 120o om centrum  
f. C flyttes over i D enten ved en drejning 180o om Centrum eller ved en spejling om linjen L  
g. Ja – alle objekter er symmetriske omkring centrum. 
 
Opgave 6 
a. - 
b. H-H1 (drejning) 
c. -  
d. H-H2 (spejling)  
e. H-H3 (parallelforskydning), H-H4 (drejning), H-H5 (spejling + parallelforskydning), H-H6 
(drejning + parallelforskydning), H-H7 (drejning + parallelforskydning) 
 
Opgave 7 
a. b har 3 symmetriakser, c har en symmetriakse og d har 4 symmetriakser 
b. a(midtpunkt og en drejning på 90o ), b(midtpunkt og en drejning på 120o ), d(midtpunkt og 
drejning på 180o ), e(midtpunkt og en drejning 120o ), f(midtpunkt og en drejning på180o )  
c. - 
 
Opgave 8 
a.  Ja    
b. De parallelforskydes.  
c. Der ”rager” lige så meget uden for kvadratet, som der mangler indenfor. 
 
Opgave 9 
- 
 
Opgave 10 
a. -   
b. midtpunkt af kvadrat (180o), midtpunkt af linjen mellem kvadraterne (180o)  
c. - 
 
Opgave 11 
a. -  
b. –  
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Pythagoras 
Faglige og metodiske kommentarer 
Vi udvider og præciserer denne vigtige sammenhæng som ofte omtales som pythagoras’ 
læresætning. Formodentlig den lovmæssighed, som oftest fremhæves som en af ”de store”, når 
man i hverdagen hører matematikken omtalt rundt i Danmark. Så udover at det er en stærk 
sætning, som kan have mange anvendelser ved løsning af geometriske problemstillinger, er 
den også en traditionel ”kulturel” forventning blandt menigmand.  
Vi introducerer lovmæssigheden ved at genskabe momenter af dens tilblivelse gennem kendte 
dokumenter som samtidig rører ved det rimelige i at tilskrive netop Pythagoras faderskabet til 
denne indsigt.  
Lad eleverne bruge tid på opgave 2 – 4, som måske for nogle elever synes vanskelige. 
Differentier evt. så eleverne selv udvælger det bevis de synes er nemmest at forstå – gentag 
eller saml op omkring deres overvejelser så det evt. gøres til en klassesamtale. 
Dette afsnit handler således lige så meget om bevisførelse som om styr på at bruge sætningen.  
Bemærk i øvrigt at sætningen er dobbelttydig.  

1) Hvis tre tal er pythagoræiske tripler vil de som sidelængder i en trekant gøre trekanten 
retvinklet. 

2) Hvis en trekant er retvinklet gælder det at summen af kvadratet på kateterne er lig med 
kvadratet på hypotenusen 

Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 
a. 3; 6; 13; 10,77   
b. 31,64 cm 
 
Opgave 2 
a. 3 og 4 enheder  
b. (a - b) * (a - b) = (a - b)2   
c. 1  
d. a * b/2  
e./f. - 
g. c2 = 4 * ½ * a * b + (a - b)2 = 2ab + a2 +  b2  - 2ab = a2 + b2  
 
Opgave 3 
a. -  
b. Fire grønne trekanter + en blå firkant   
c.-   
d.  Resultatet i hver af tegneserierne    
e. - 
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Opgave 4 
a. A =½ a2    
b. c2 = 4 * ½ * a * a = 2 * a * a = a2 + a2  
c. Det kræver, at kateterne er lige lange. 
 
Opgave 5 
a. Hypotenusen   
b.  6,7 chic 
 
Opgave 6 
a. -   
b./c. 300,22 = 63002 + b2  b2 = 6300,22 - 63002  b = √ 
6300,22 - 63002 = 50,2 km 
 
Opgave 7 
6,84 m 
 
Opgave 8 
a. ja, nej, ja   
b. ja - figurerne er ligedannede og bevarer derved vinklerne. 
 
Opgave 9 
Nej 
 
Opgave 10 
a. Rumdiagonalen er 7,34 m   
b. Nej (Denne opgave er kun med i 1. oplag 1. udgave) 
 

ac

b
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Klasseturen til Nordra bygden 
Faglige og metodiske kommentarer 
Vi indleder med at se på vinkelbegrebet som hidtil her i bogen har været kategoriseret i to 
repræsentationsformer: 

1. Et statisk vinkelbegreb, som beskriver rummet mellem to linjer som udgår fra samme 
punkt. 

2. Et dynamisk vinkelbegreb, som opstår ved at noget drejes i forhold til noget andet 
gennem et drejningspunkt. 

 
Vi udvider opfattelsen af vinkelbegrebet til begreberne drejningsvinkel og resulterende vinkel. 
Her skal vinkelbegrebet opfattes relativt til en bevægelse og en retning. Flere kender sikkert 
fænomenet i forbindelse med tidligere geometriprogrammer som Logo og Myresnak hvor fx 
en skildpaddes bevægelse og efterfølgende spor blev defineret som en afstand og en 
drejningsvinkel. Går man således ud ad en vej, vil man ved ordren ”drej 20 grader” gøre dette 
enten mod uret eller med uret i der forhold til retningen lige ud. I forhold til den retning man 
forlader er der tale om en resulterende vinkel på (180 – 20 = 160) grader.  
Scenariet fortsætter med at bearbejde et udvalg af praktiske muligheder som findes til at måle 
højder.  
 
I forbindelse med indførsel af trigonometri i Fælles mål 11 er her en lejlighed til at at anvende 
tangens, som en opfølger på scenariet fra Kontext 7.   
Tangens er en beskrivelse af forholdet mellem de to kateter i en retvinklet trekant. 
 

a

b

B

CA

 
 
Tangens til vinklen A:  tan(v) = a/b ;  altså er b * tan(v) = a. 
 
Har eleverne ikke allerede været ude for at måle højder, så lad dem afprøve de metoder, som 
er beskrevet. Det kan være nyttigt at bruge vinkelmålere som fx et klinometer eller en teodolit 
til måling af vinkel v. De kan evt. sammenligne præcisionen i de forskellige metoder. 
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En sidste del scenariet udvider begrebet ligedannethed, så eleverne oplever mange 
sammenhænge, hvor regelmæssigheden om, at ensvinklede trekanter er ligedannede, indgår.  
Eleverne bliver sat i situationer, hvor målinger synes umulige eller vanskelige, men mulige at 
beregne grundet eksistensen af ligedannede trekanter. 
 
 

Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 
a. 3,2 cm svarende til 1600 m  
b. 1,6 cm svarende til 800 m  
c. 35o   
d. 650 m og 67o   
e. 800 m + 650 m + 600 m  = 2050 m svarende til ca. 28% længere. 
 
Opgave 2 
a. -   
b. 2,25 km   
c. Lige tilbage svarer til 180o, så 180o- 30o = 150o   
d. 180o- 125o = 55o  
 
Opgave 3 
a. 360o/60o = 6 gange  
b. Ligesidet sekskant  
c. Nej, man vil bevæge sig i en spiral. 
d. Ligesidet trekant(120o, 120o, 120o), kvadrat(90o, 90o, 90o, 90o), rektangel (90o, 90o, 90o, 
90o), ligesidet femkant(108o, 108o, 108o, 108o, 108o) 
 
Opgave 4 
a. De to trekanter, der dannes, er ligedannede.  
b. Fordi de to vinkler, der dannes i spejlet, er lige store.  
c. 2/1 = h/7,5 -> h = 7,5 * 2/1 = 15 m 
 
Opgave 5 
a. Ret vinkel   
b. Ret vinkel   
c. Vinklen ved toppen af pinden og vinklen ved toppen af træet, samt vinklen ved Bjørns 
hoved, der går igen i begge trekanter.  
d. 1/2 = h/30   h = 30 * 1/2 =15 m  
e. 1/2 = 10/L   L = 10/(1/2) = 20 m 
 
 
Opgave 6 
a. -  
b. 15,28 m 

6m

4m

8m

6m

3m

3m
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Opgave 7 
a. 3 m + 3 m + 6 m = 12 m   
b.  
 
Opgave 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a./ b. 
 
Opgave 9 
a./ b. / c. - 
d. Vinklerne er indbyrdes lige store, siderne er forholdsvis lige store. 
 
Opgave 10 
a. 2,5/1 = L/8  L = 8 * 2,5/1 = 20 m  
b. Han regner med, at afstanden fra ham til klippekanten er 2,5 m i stedet for fra pinden til 
klippekanten. 
c.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgave 11 
a. Arealet af to teltsider 2 * 1,6 m * 2,4 m = 7,68 m2    
b. -   
c.  2 * 75 * 7,68 = 1152 kr. 

c'

a'

b'

b

a

c
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Projekt skumfigurer 
 

Faglige og metodiske kommentarer 
Scenariet omhandler emner som beregning af overfladeareal og rumfang – og en 
sammenligning mellem de forskellige geometriske former. De fleste former er introduceret 
tidligere bortset fra kuglen, som vi har ventet med til niende idet den kan være lidt vanskeligt 
at beregne grundet kubiktallet r3 i rumfangsformlen. 
Det er vigtigt for eleverne, at de ser at megen forståelse for disse formler bunder i indsigten i 
at der findes 3 grundformer, som kan udbygges og forfines til de fleste andre former. Det er 
henholdsvis prismet med polygoner som grundflader, cylinderen med cirkulære ”runde” 
figurer som grundflade og endelig kuglen. Man kan endda påstå, at cylinderen kan opfattes 
som et prisme med en grundflade formet som en regulær polygon med uendeligt mange 
kanter. For netop ikke at udvikle for mekaniske handlinger hos eleverne forsøger vi at bygge 
disse sammenhænge op i opgaverne. Der indledes med en skærpelse af definitionerne på et 
prisme.  
Gennem tre fotografier vises en model som tidligere er introduceret i syvende klasse. 
Modellen af terningen er opbygget af tre ens ”skæve” pyramider. Hver pyramide har en 
kvadratisk grundflade og et hjørne, hvor alle vinkler er 90°. Det kan anbefales at fremstille den 
sammen med eleverne så de ser, at pyramiden er en tredjedel i forhold til terningen. 
 
Figur 

 se kontext syvende klasse 

 
 

Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 
a. -  
b. -  
c. - 
 
Opgave 2 
a. -  
b. a  
c. -   
d. -    
e. Alle tre er pyramider. 
 
Opgave 3 
a. Vterning = 6 * 6 * 6 = 218 cm3 Vkasse = 4 * 6,5 * 12 = 312 cm2  
b. fx 6 * 3 * 12      
c.  3√312 = 6,782 cm  
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d. -  
e. ja 
 
Opgave 4 
a.  Højde * Grundflade (h * G)  
b.  V = ½ * 4 * 6,5 * 12 = 156 cm3   
c. –  
 
Opgave 5 
a. -  
b. V = (2 * 8 * 6) * 2 + 2 * 2 * 3 + ½ * 2 * 2 * 3 = 210cm3  
 
Opgave 6 
a. De er ens   
b. -   
c. V = 1/3 * h * G  
 
Opgave 7 
a. V1 = 1/3 * 9,5 * 4,52 = 64,125 cm3 
Den ligesidede trekant som danner grundfladen har højden 3 cm og siden 5,5 cm. 
Arealet må være 3 cm * 5,5 cm * ½ = 8,25 cm2. Rumfanget er da 1/3 * 9,5 cm * 8,25 cm2. 
 
Opgave 8 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. A = 6 * 3,52 svarende til 73,5 cm3    
c. 6 * 72 svarende til 294cm2   
d.  V = 7 * 7 * 7 svarende til 343cm3    
e. Arealet bliver 2 * 2 = 4 gange større  
f. Rumfanget bliver 2 * 2 * 2 = 8 gange større  
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Opgave 9 
Vi regner ikke med der er 
top og bund i cylinderen. 
 
b. Se tegning A = 8 * 6 * π 
= 150,8cm2  c. Stiger med 
1/3 A = 201,1 cm2   
d. 33,3% e. V = 402,1 
cm3  f. 77,8%  
g. Overfladen er i anden 
potens, rumfanget er i 
tredje potens. 

 
Opgave 10 
a. -  b. Diameter = √ 32 + 42 cm = 5 cm c. s = √ 2,52 + 42  = 4,72 cm
  

d.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgave 11 
a. fx radius = 2 cm, højden = 8 cm (V = 100,5 cm3)  
b. Cylinderen bliver højere  c. Radius bliver mindre  
d.   
Radius(cm) 2 4 6 8 10 
Højde (cm) 7,96 1,99 0,88 0,50 0,32 

e. 

18,8cm

8cm

 

4,72cm

3cm

4cm
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Opgave 12 
3 gange 
 
Opgave 13 
a. 2/3  
b. Ja (hvis højde er lig med diameter) 
 
Opgave 14 
a. s = √42 + 82 = 8,94cm b. Sidelinjen  c. Omkredsen af keglen  
d. O = 2 * π * 4 = 25,1 cm  e. K = 8,94 * 4 * π = 112,4 cm2   
f. S = K + B = 112,4 + π * 42 = 162,67 cm2  
 
Opgave 15 
a. s = 7,94 cm b. O = 6 * 7,94 * 7,94 = 377,98 cm2  c. s = 4,92cm  
d. O = 304,65cm2  e. Terningen 
 
Opgave 16 
a. 8 gange = 23  b. 27 gange = 33  c. 8 gange  
 
 
Opgave 17 
a. Fx 60 cm* 120 cm * 120 cm b. -   
c. To: 60 * 120 * 120 cm eller 60 * 60*240cm  
d. Fx 60 * 120 * 120 cm kan indeholde 9 kugler e. 108 kugler 
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Opgave 18 
a.   

 

 

 

 

 

 

 

 
b. Siden er 16,39 cm og højden er 6 cm. 

 

 
 
 

 

AB = 16,39 cm
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Undersøg selv 
Faglige og metodiske kommentarer 
De platoniske legemer har altid fascineret menneskeheden. Den regelmæssighed, som er 
knyttet til og den viden, at der kun findes disse fem muligheder har givet anledning til mange 
matematiske beskrivelser og analyser. 
I det tilfælde, at eleverne ønsker en forklaring på, hvorfor der kun er fem mulige platoniske 
legemer, kan følgende måske bruges. 

• Kravet er, at fladerne består af regulære polygoner.  
• Den mindste regulære polygon er en ligesidet trekant.  
• Sætter man disse trekanter sammen så der er tre trekanter, som mødes i et hjørne, får 

man samlet et tetraeder. 
• Sætter man fire ligesidede trekanter sammen i et hjørne, kan man få samlet otte flader 

og dermed et oktaeder. 
• Sætter man fem ligesidede trekanter sammen, kan man få et ikosaeder med 20 flader. 

Vær opmærksom på, at der kan dannes to forskellige ikosaeder. 
• Sætter man seks ligesidede trekanter sammen i et hjørne, bliver figuren ”flad” – den 

kan ikke danne én rumlig figur. Vinkelsummen i hjørnet er dermed nået sit maksimum 
på 360 grader.  

• Sætter man to kvadrater sammen, kan det ikke skabes en rumlig figur.Mønstreret er 
fladt.  

• Sætter man hele tiden tre kvadrater sammen mod et hjørne, kan man samlet danne en 
terning. 

• Sætter man fire kvadrater sammen mod et hjørne, bliver figuren flad, idet 
vinkelsummen i hjørnet, når et maksimum på 360 grader. Der kan således ikke bygges 
flere rumlige figurer af kvadrater. 

• Sætter man tre regulære femkanter mod et hjørne, kan der dannes 12 flader – et 
dodekaeder. Ved fire regulære femkanter bliver vinkelsummen i hjørnet over 360 
grader. 

• Sætter man sekskanter sammen, kan der højst være tre som danner et hjørne. Da 
vinkelsummen bliver 360 grader, kan figuren ikke ”bøjes eller bukkes” til et rumligt 
legeme. 

 
Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 
a.  4, 6, 8, 12, 20  
b. - 
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Opgave 2 
Platonisk legeme Polygoner  Antal flader Antal kanter Antal hjørner 
Tetraeder Trekanter 4 6 4 
Heksaeder Kvadrater 6 12 8 
Oktaeder Trekanter 8 12 6 
Dodekaeder Femkanter 12 30 20 
Ikosaeder Trekanter 20 30 12 
 
Opgave 3 
a. -  b.  V = 1/3 * h * G  
 
Opgave 4 
a. -  b.  V= 2 * 1/3 * h * G 

Klip et kræmmerhus 
 

Faglige og metodiske kommentarer 
Vi lægger ud med en praktisk opgave – at klippe en cirkel og danne en kegle. Sørg for, at det 
er kraftigt papir eller karton (dog ikke for tykt karton). At gennemskue højden som den 
vinkelrette afstand i forhold til grundfladen kan godt give vanskeligheder for nogle elever. 
Diskuter gerne de forskellige løsninger blandt eleverne som fx brugen af en retvinklet trekant. 
De kan selvfølgelig anvende pythagoras’ læresætning for at beregne højden, men det er 
muligvis på grænsen til, hvad man kan forvente. 
Udvid evt. opgaven ved at måle rumfanget fx ved brug af tørt sand, salt eller lignende fint 
kornet materiale og et 100 ml måleglas. Sammenlign det målte med det beregnede. 
 

Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 
a. -  b. -  c. - d.  h = 6,61cm    
e. r = 7,5cm f. V = 389,6cm3  
 
Opgave 2 
a. - b. - c. -  
d.  
Grader 20 40 60 80 100 120 140 160 
Rumfang 306,99 379,05 401,97 398,16 377,79 346,89 309,55 268,73 
 
Opgave 3   
a. - 
b. Omkring 65o (66o = 403,05 cm3)  
c.   
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Opfølgning 
 
Opgave 1 
a. -   
b. s = 3 cm    
c. A = 23,4 cm2  
 
Opgave 2 
a. -  
b. s = 2,12 cm 
 
Opgave 3 
- 
 
Opgave 4 
- 
 
Opgave 5 
a. Bemærk to løsninger   
b. -  
c. -  
 
Opgave 6 
a. 3000 cm3    
b. 780 000 cm3   
c. 500 cm3  
 
Opgave 7 
a. 3 cm3  
b. 0,05 cm3    
c. 0,134 cm3  
 
Opgave 8 
a.  5 L  
b. 0,5 L  
c. 0,3 L  
d. 300 L 
 
Opgave 9 
a. 0,45 cm2    
b. 4500 cm2    
c. 400 m2  
 

Opgave 10 
a. 138 m3    
b. 198 720 m3  
 
Opgave 11 
a. s = 12,6 cm   
b. -  
c. - 
 
Opgave 12 
a. -   
b. -   
c. - 
 
Opgave 13 
Rumfanget er 18 850 L. 
 
Opgave 14 
a. 6 cm  
b. 4 cm  
c. 3 cm 
 
Opgave 15 
3,5 mm 
 
Opgave 16 
a. 7,26 cm   
b. 33,68 cm   
c. 124,07 cm   
d. 9,85 cm 
 
Opgave 17 
a. -   
b. 5,57 cm   
c. 5,57 cm2  
 
Opgave 18 
a. Radius er 3,09 cm  
b. Omkredsen er 19,42 cm 
 
Opgave 19 
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5970 gange 
 
Opgave 20 
a. s = 2,83 cm  
b. r = 2 cm - Se tegning  
c. Akvadrat = 8cm2, Acirkel = 
12,57cm2 -> forhold 1:1,57 
 
Opgave 21 
v = 135o  
 
Opgave 22 
a. -  
b.-  
 
Opgave 23 
- 
 
Opgave 24 
a. er retvinklet 
 
Opgave 25 
s = 6 cm, A = 36cm2  
 
Opgave 26 
a. 21,735 m2    
b. 19,5 m 
 
Opgave 27 
0,2 m 
 
Opgave 28 
a. 60o   
b. 145o   
c. 40o  
 
Opgave 29 
10,29 cm 
 
Opgave 30 
 - 
 
Opgave 31 
a. 39o  

b. 141o   
c. 101o   
d. 153o  
 
Opgave 32 
a. 20 m  
b. 20 m2  
 
Opgave 33 
–  
 
 
 

Opgave 34 
I 1. oplag mangler en højdeangivelse - 
angiv den til 2,1 cm og streg den angivne 
sidelængde af samme størrelse.   
a. 7,56 m2 
b. 27,3 m2   
c. 90 m2   
 
Opgave 35 
a) 65o  b) 65o  c) 50o  x) 
45o  y) 65o  z) 115o  
 
Opgave 36 
Vtelt = 63 cm3,  Otelt = 102 cm2 
 Vblå = 520 cm3 , Oblå = 323,43 
cm3  
 
Opgave 37 
a. a =15, b = 8  
b.  DE = 7, BD = 16 
 
Opgave 38 
a. Vinklerne er ens i begge trekanter.  
b. Faktor 21/12 = 1,75/1 
 
Opgave 39 
a. 7,02 m2   
b. 14,4 m2   
c. 27 m2  
 
Opgave 40 
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6,5 m 
 
Opgave 41 
27,5 cm 
 
Opgave  
a. 5,83 cm   
b. 5,66 cm   
c. 8,66 cm 
 
Opgave  
6 cm2  
 
Opgave 44 
-  
 
Opgave 45 
6 cm2  
 
Opgave 46 
2,73 m 
 
Opgave 47 
18,9 cm 
 
Opgave 48 
21 is (21,2) 
 
Opgave 49 
a. 20 cm3   
b. 20 dm3   
c. 18 cm3   
d. 24 cm3  
 
Opgave 50 
2,5 cm 
 
Opgave 51 
a. 137,26 cm3   
b. 33 510,3 cm3   
c. 50 965 cm3  
 
Opgave 52 
2257,8 L 

 
Opgave 53 
261,8 cm3  
 
Opgave 54 
 55,9 cm 8,8 dm 
 
Opgave 55 
7,6 cm 37,08 cm 
 
Opgave 56 
143,79 cm3  
 
Opgave 57 
11 028,6 cm3  
 
Opgave 58 
a. 25,13 cm  
b. 452,4 cm2   
c. 904,8 cm3  
 
Opgave 59 
12,57 cm 
 
Opgave 60  
20 personer (20,2) 
 
Opgave 61 
a. Fordi de to vinkler, der dannes i spejlet, 
er lige store.  
b. 22,5 m 
 
Opgave 62 
a. x = 8, y = 12  
b. x = 3, y = 6 
 
Opgave 63 
a. -   
b. Drejning på 144o om centrum. 
 
Opgave 64 
- 
 
Opgave 65 
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Kan du forklare det? 
 

1. Spørgsmål  
a.  De ligger alle lige langt fra centrum.  
b. 22,5o centervinkel og to vinkler på 78,75o. 
 
2. Spørgsmål  
114 790 kr. Vær opmærksom på, at her skal pythagoras anvendes. 
 
3. Spørgsmål  
Diagonalen burde være 4,7 m. 
 
4. Spørgsmål  
Det kan være en god ide at vise, hvordan regneark kan bruges til at indkredse nogle muligheder. 
 
5. Spørgsmål  
a. Kan drejes - rotationssymmetri omkring centrum. Ved en drejning på 40 grader bringes figuren til 
at dække sig selv.   
b. Kan drejes og spejles. Drejningsvinkel på 60 grader.  
c. Kan drejes. Drejningsvinkel på 90 grader. 
 
6. Spørgsmål  
a.  E = S, P = V, R = I  
b. ER = 48, VS = 50 
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Om data og chance 
Kernebogen side  
 
Faglige mål: 

- Vurdere og tolke data kritisk. 
- Kende til muligheden for at fremstille data, så det fremmer udvalgte holdninger og 

synspunkter. 
- Vurdere intervallers størrelse ved grupperede observationer  
- Anvende indekstal 
- Kunne fremstille og tolke hyppigheds og frekvenstabeller herunder summeret hyppighed og 

summeret frekvens. 
- Kende forskellen mellem et trappediagram og en sumkurve. 
- Kende til overvejelser knyttet til repræsentativitet. 
- Kende til de deskriptive beregningskonsekvenser, der kan være ved datasæt med forskellig 

spredning herunder brug af middeltal og median. 
- Kende til anvendelse af boksplot til illustration af spredning. 
- Tage stilling til tendenslinjer, som kan beskrive en sammenhæng ud fra plot i et 

koordinatsystem. 
- Kunne beregne enkle kombinatoriske beregninger med fokus på ordnede udvalg. 
- Vide at sandsynlighed kan beregnes ud fra formlen:  

� gunstige muligheder : alle muligheder 
- Kunne beregne sandsynligheder ud fra enkle udfaldsrum. 
- Overveje, hvad et fair spil indebærer fx ved indførsel af odds. 
- Vise statistisk sandsynlighed som kontrast til den kombinatoriske sandsynlighed. 
- Kunne beskrive, hvad der menes med tilfældighed i forbindelse med en simulering. 
- Kunne anvende matematiske modeller herunder chancetræet og tælletræet til at beregne 

sandsynligheder. 
- Kende til, hvordan man kan simulere ved hjælp af et regneark.  
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Intro 
 
Statistik 
Gennemfør en traditionel beskrivelse af et datasæt for at repetere begreberne fx dette: 
 
I foreningen ”de unge filminstruktører” mødes man en gang om ugen for at lave film og diskutere 
film. Medlemsskaren har følgende aldre: 
 
Medlemsnr. 1 2 3 4 5 6 
Alder  23 22 23 20 22 22 
 
7 8 9 10 11 12 13 
23 22 21 25 25 21 19 
 
14 15 16 17 18 19 20 
21 24 19 22 21 24 25 
 
21 22 23 24 25 26 27 
25 27 21 25 26 20 24 
 
28 29 30 31 32  33  
22 20 26 23 22 22 
 
34 35 36 37 38 39 40 
19 24 22 19 27 19  22 
 
Løs følgende opgaver med eleverne. 
Oplist disse data hensigtsmæssigt fx som ordnet observationssæt {19, 19, 19 … 
Beskriv størsteværdi og mindsteværdi samt typetal.  
Beregn middeltal og find median .  
Fremstil hyppighed- og frekvenstabel samt summeret hyppighed og summeret frekvens. 
X 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
h(x) 5 3 5 10 4 4 5 2 2 
f(x) 5/40 = 

12,5% 
3/40 = 
7,5% 

5/40= 
12,5% 

10/40= 
25% 

4/40= 
10% 

4/40= 
10% 

5/40= 
12,5% 

2/40= 
5% 

2/40= 
5% 

H(x) 5 8 13 23 27 31 36 38 40 
F(x) 12,5% 20% 32,5% 57,5% 67,5% 77,5% 90% 95% 100% 
  
Fremstil et søjlediagram, som viser frekvenserne.  
Fremstil et trappediagram og find 50%, 25% og 75% kvartilen.  
Hvorfor er 50%-kvartilen det samme som medianen? 
Vis spredningen i et boksplot. Her skal bruges størsteværdi, 75% -kvartilen, medianen, 25% 
kvartilen. 
Lad eleverne dvæle lidt ved denne nye form for diagram, som viser noget om spredningen. 
Demonsterer og diskuter med eleverne, hvordan boksplotet ville have set ud, hvis der havde været 
en større eller mindre spredning.  
 
Underøg evt. derefter, hvordan de samme data ville være behandlet statistisk, hvis de var samlet i fx 
tre intervaller – og da hvilke intervaller. 
 
Regneark 
Kom tæt på regnearket i denne sammenhæng. Brug regnarket til at gennemgå overstående eller 
gentag øvelsen ny i regneark for at anskueliggøre forskellen. Brug videokanon eller Smartboard.  
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Brug evt. fordybelseshæftet gennem de sidste mange år til at komme rundt om de mange 
muligheder – og fælder. Se indledningen til kapitlet. Vær opmærksom på problemerne med at 
arbejde med grupperede observationer. 
Du kan fx vise 

- Hvordan man tæller de forskellige data ud fra en samlet oplistning ved brug af funktionen 
”Tæl,hvis”. 

- Nogle de øvrige funktioner, som kan anvendes beskrive og analysere datasættet. 
- Hvordan man overfører data til diagrammer ved at tage stilling til kategoriakser og 

værdiakse – henholdsvis x – og y-akse. 
- Udvalgte mulige justeringer (manipuleringer) af koordinatsystemet. 

 
Kombinatorik  
Undersøg mulighederne ved dansk nummerplade nummerering.  
To bogstaver og fem cifre. 

• Hvor mange muligheder giver det?  
Der er bogstaver, som ikke bruges: F, G, I, Q, W, Æ, Ø og Å. Overvej evt. hvorfor. 

• Hvor mange muligheder skal trækkes fra? 
• Hvor mange muligheder er der nu? 

Der er bogstavkombinationer, som ikke bruges fx BH, CD, DK, KZ, MU og UN. Overvej også her 
hvorfor. 

• Hvor mange muligheder er der nu tilbage? 
Vil der være cifre, som ikke bruges (fx 0 som det første ciffer) 

• Hvor mange muligheder er der nu? 
Det højeste nummer var på et tidspunkt ZN 45 490.  

• Hvor mange numre er der tilbage efter dette, som er større? 
 
Sandsynlighed 
Tal om den sikre hænelse og den umulige hændelse. 
Find et eller fænomen, som undersøges fx kast med centiubes. Diskuter, hvilke muligheder der er 
og foretag en undersøgelse. 
Fremstil en frekvenstabel som grundlag for fastsætte en sandsynlighed.  
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Ungdommen nu til dags 
Faglige og metodiske kommentarer 
Vi opbygger og repeterer nogle af de statistiske beskrivelsesmidler ved, at eleverne reflekterer over 
”rigtigheden” af de oplysninger, de bliver udsat for. Det øjet umiddelbart registrerer i form af 
grafer, diagrammer og tabeller kan give urimelige tolkninger. Vi ser således på usikkerheden i de 
målinger som præsenteres. Om de er relevante og repræsentative – om den grafiske afbildning er 
tendentiøs. Vi ser på lineære forhold fx 1:3, som afbildes som en tegning i et arealforhold på 1:9 og 
dermed giver et visuelt urimeligt billede af forholdet. Vi ser på intervalinddelingers rimelighed i 
forhold til overskuelighed og nøjagtighed. 
Scenariet er bygget om en række data, som er hentet fra en mindre provinsby på Sjælland i årene 
2000 - 2008, så tallene er ikke langt fra virkeligheden. Der er dog sket enkelte justeringer grundet 
en tydeliggørelse af de matematiske sammenhænge og beregninger.  
   
Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1  
a. Vestavisens graf giver indtryk af, at der stort set ingen ændring er sket, mens Østbladet signalerer 
en voldsom stigning.  
b. Enhederne på y-aksen er forskellige.  
c. Vest 3, øst 26  
d. 30% og 162,5% 
 
Opgave 2 
a./b.  Det virker som en voldsommere stigning, når det vises med en tegning, idet drengen på 
billedet er ni gange større.  Skulle det have været mere korrekt, skulle tegningen kun være tre gange 
større. 
 
Opgave 3 
a. 10 svarer til 100%, 12 svarer til 120% (100 + 100 * (12 - 10) : 10)  
b.  
År 2 4 6 8 
Politisager 10 12 12 13 
indeks 100 120 120 130 

c. 
År 1 3 5 7 9 
Politisager 16 22 34 38 42 
indeks 100 138 155 112 111 

 
Opgave 4 
a. Bruger begge blades tal. 
År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Politisager 16 10 22 12 34 12 38 13 42 

b. 
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c. Ulige år – flere besøgende giver som regel mere ballade.  
d. Ingen af bladene giver et reelt billede af den aktuelle situation. 
 
Opgave 5 
a.  11,75 b. 30,4 c. 22,1 
 
Opgave 6 
a. 17 år  b. 15 år c. 1162 
 
Opgave 7 
a./b. 
Interval 15-18 19-22 23-26 27-30 31-34 35-38 39-42 43-46 47-50 
Straffesager 146 178 138 126 138 134 122 97 83 
Frekvens 13% 15% 12% 11% 12% 12% 10% 8% 7% 

 
 
Opgave 8 

a. / b.  
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Opgave 9 
a. Histogrammet viser, at antallet af straffesager er relativt jævnt fordelt dog med en lille 
overrepræsentation i intervallet 19-22 og med en faldende tendens fra 39 år og op. 
Cirkeldiagrammet er ikke særlig godt til at vise dette billede, da der er for mange observationer. 
b. Til dels, men tabellen fortæller ikke noget om, hvor grov kriminaliteten er. 
 
Opgave 10 
a. 21 064 personer 
b. 
Interval 15-18 19-22 23-26 27-30 31-34 35-38 39-42 43-46 47-50 
Straffesager  146 178 138 126 138 134 122 97 83 
Personer  3452 3700 2534 2456 2276 2393 2198 1100 955 
Procentvis 4% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 9% 9% 

 
Opgave 11 
a. Kriminaliteten stiger med alderen.  
b. Nej; de kan have en sag fra da de var 15-18 år. 
 
Opgave 12 
a. Midt i skolernes sommerferie er der nok en del forældre, der er ude at rejse med deres børn. 
Derudover kan der være turister iblandt de adspurgte. Kl. 10 er der flest mennesker på arbejde, så 
måske finder hun kun arbejdsløse. Osv. 
b. Hun kunne lave en telefonundersøgelse, eller sende spørgeskemaer hjem til en del af kommunens 
borgere. 
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I junglen 
Faglige og metodiske kommentarer 
Vi behandler beskrivelsesmidlerne median og middeltal(gennemsnit) ud fra en række data om en 
plantes vækst. Bemærk, at det ikke er højden på planten, men væksten af planten, som er målt. De 
100 planter har således hver især vokset forskelligt. På baggrund af disse målinger skal der siges 
noget om, hvordan denne plante generelt vokser. Overvejelsen er således, hvilke deskriptorer som 
bedst beskriver dette. Der arbejdes derudover med hyppighed, frekvens og summeret frekvens. 
Eleverne vil opleve, at der kan være brug for at kende spredningen i et observationssæt frem for fx 
kun middeltallet. Jo større spredningen er desto mindre repræsentativ er middeltallet for 
observationssættet. Til det indfører bruger vi et - i dansk matematiktradition - nyere diagram kaldet 
boksplot. Boksplot er af amerikansk oprindelse og giver et bedre billede af spredningen. Se 
indledningen. 
Scenariet afsluttes med at beskrive, hvordan man via plottemetoden kan overskue sammenhængen 
mellem to talstørrelser – herunder tegning af en såkaldt tendenslinje eller regressionslinje, som 
tilnærmelsesvis repræsenterer en slags ”gennemsnitssammenhæng” mellem tallene på x-aksen og y-
aksen.  
 
 

Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 
a.  215 planter  
b. At der er 16 planter, der er vokset 7 mm  
c.  –  
 
Opgave 2 
a. Ja  
b. Summerer længderne og deler med 215 (= 10,6).  
c. Det midterste tal i observationssættet er 11 – hvis de skrives op i stigende rækkefølge. 
 
Opgave 3 
a. 
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b. –  
 
Opgave 4  

Vækst 
Antal 

planter Frekvens 
Summeret 
frekvens 

0 2 1% 1% 
1 5 2% 3% 
2 5 2% 6% 
3 1 0% 6% 
4 8 4% 10% 
5 4 2% 12% 
6 9 4% 16% 
7 16 7% 23% 
8 12 6% 29% 
9 12 6% 34% 
10 22 10% 45% 
11 25 12% 56% 
12 22 10% 67% 
13 22 10% 77% 
14 8 4% 80% 
15 18 8% 89% 
16 8 4% 93% 
17 6 3% 95% 
18 5 2% 98% 
19 3 1% 99% 
20 1 0% 100% 
21 1 0% 100% 

 
 
Opgave 5  
a. 
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b. 
25% fraktil: 8 mm 
50% fraktil: 11 mm 
75% fraktil: 13 mm 
 
Opgave 6 
a. Forkert, rigtigt, rigtigt   
b. - 
 
 
 
Opgave 7 
a. Mindsteværdi 0, størsteværdi 21, min. og max. svarer til de yderste afgrænsninger af boksplottet. 
b. 8 og 13 mm  
c. Ydre afgrænsning af selve boks’en.  
d. Medianen 
 
Opgave 8 
-  
 
Opgave 9 
a./ b. 
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c. Jo varmere det er, desto længere er de væk fra hulen. 
 
Opgave 10 
a.  
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b. Ca. 17 min., ca. 7 min.  
c. Ca. 12o  
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Hvad er koden? 
Faglige og metodiske kommentarer 
Scenariet omhandler kombinatorik og kombinatoriske beregninger. Vi har valgt at tage 
udgangspunkt i pinkoder, idet det synes som et almindeligt kendt fænomen for eleverne. De kender 
måske også situationen, hvor man ikke kan huske sin kode. Spørg evt. til det hos eleverne, og hør 
om de har særlige huskeregler, så de kan fremkalde brugerkoder med mere fra hukommelsen. 
Som altid, når der er tale om kombinatoriske spørgsmål, er det en god ide at overveje, hvordan man 
vil skitsere/tegne en tællemetode fx ved brug af tælletræer el. lign. Gør eleverne opmærksom på 
dette, inden de går i gang. 
Kender man de kombinatoriske muligheder, er det muligt at stille beregningsspørgsmål til 
”sandsynligheden for …”. Det forudsætter selvfølgelig, at alle enkeltobservationer har lige stor 
sandsynlighed. 
   
Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 
a. 10 b. 10  c. 10 000 
 
Opgave 2 
a. 9990 b. 9000 
 
Opgave 3 
a. 81 b. -  c. Hver knude har 10 forgreninger. 
 
Opgave 4 
a. 10 b. 9 c. 5040 
 
Opgave 5 
a. 24 b. 12 c. 6 
 
Opgave 6  
a. Én rigtig kombination ud af 10 000  
b. 1/5040 c. 1/24 d. 1/6 e. 1/3 
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Hvor stor er chancen? 
Faglige og metodiske kommentarer     
Sandsynlighed er på mange måder knyttet til spil – om ikke så i sin historiske oprindelse. Mange 
oplever det som vanskeligt stof, så vi har forsøgt gå forsigtigt frem og at lave en direkte opfølgning 
på ”ternings” scenariet fra ottende klasse. Se evt. dette. Vi prøver desuden løbende at vise forskellen 
mellem den kombinatoriske sandsynlighed og den statistiske sandsynlighed.  
Vi udvider tælletræet til chancetræet – tidligere præsenteret i ottende klasse. Eleverne skal her 
forstå, at man ganger sandsynlighederne med hinanden modsvarende, at man ganger antal 
muligheder, når man bevæger sig ud af ”en gren”. 
Vi indfører overvejelser om, hvor vidt et spil er fair eller ej. 
Der afsluttes med sandsynlighedsberegninger, som inddrager kombinatoriske overvejelser om 
”uordnede” udvalg uden tilbagelægning. Vi viser, hvordan eleverne først beregner antallet af 
muligheder for et ordnet udvalg (hvor rækkefølgen kortene trækkes i betyder noget), og derefter 
princippet med at dividere med udvalgets mulige forskellige rækkefølger. Dette kan være vanskeligt 
for nogle elever. Overvej derfor, om den sidste del kun skal løses af udvalgte elever. 
 
Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 
a. 1/6  
b. 1/36  
c. 
  1 2 3 4 5 6 

1 1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1 

2 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2 

3 1,3 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3 

4 1,4 2,4 3,4 4,4 5,4 6,4 

5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 

6 1,6 2,6 3,6 4,6 5,6 6,6 
 
d. Nej 
 
Opgave 2 
a. 
 * 1 2 3 4 5 6 

1 1 2 3 4 5 6 
2 2 4 6 8 10 12 
3 3 6 9 12 15 18 
4 4 8 12 16 20 24 
5 5 10 15 20 25 30 
6 6 12 18 24 30 36 

 
b. 1, 9, 16, 25, 36 (1/36)  
c. 12 (4/36)   
d. 24/36 = 2/3   
e. -  
f. - 
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Opgave 3 
a. 
- 1 2 3 4 5 6 

1 0 1 2 3 4 5 
2 1 0 1 2 3 4 
3 2 1 0 1 2 3 
4 3 2 1 0 1 2 
5 4 3 2 1 0 1 
6 5 4 3 2 1 0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
b. 5 (2/36)  
c. 1 (10/36)  
d. 6/36 = 1/6   
e. -  
f. - 
 
Opgave 4 
a. 1/6 b.- c. - d. -55  e.- f.- 
 
Opgave 5 
a. 5/6 
b.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c. 0,58 ((5/6)3)  
d.  
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Opgave 6 
a. (1) fair, (2) den røde kan bedst betale sig, (3) kan ikke betale sig – chancen for at vinde er kun 
10/36, (4) lige kan bedst betale sig (24/36)  
b. - 
 
Opgave 7 
a. 4/12, 7/10, 2/21    
b.  – 
 
Opgave 8 
a. 52 b. 12 c. 12/52 = 3/13 d. 4 e. 4/52 = 1/13 
 
Opgave 9 
a. 715 b. 22 100 c. 1326 
 
Opgave 10 
a. 0,00018 = 4/52 * 3/51 * 2/50 b.  0,0124 = 13/52 * 12/51 * 11/50 
 
Opgave 11 
- 
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Undersøg selv 
Hvor lander mønten? 
Faglige og metodiske kommentarer 
Opgaven kræver anskaffelsen af en 50-øre. Man kan selvfølgelig vælge en anden slags mønt 
med den konsekvens, at det ændrer sandsynlighederne. Opgaven er et eksempel på behovet for en 
statistisk undersøgelse for at kunne udtale sig om sandsynlighederne for møntens udfald.  Det er 
ikke muligt at ”kombinere sig” sig til en sandsynlighed.  
Bemærk, at eleven bedes øve sig med at få mønten til at dreje. Det bør betones overfor eleverne, 
inden undersøgelsen går i gang. 
Spørg indledningsvis eleverne, hvordan de tror udfaldene bliver. Lad dem vurdere sandsynligheden 
for, at mønten falder inden for et kvadratfelt eller om mønten rører ved en af de streger, som udgør 
kvadratnettet.  Lad dem overveje, hvad der sker med sandsynlighederne efterhånden, som 
kvadratnettet består af større og større kvadrater. 

Højere eller lavere? 
Spillet er en udvidelse af spillet fra ottende klasse. Se evt. dette. Sandsynligheden ændres med den 
viden, man har om de tilbageblevne kort.  
Fx er kortet 8 vendt, og de sidste ni kort ses med bagsiden op. 
Det næste kort kan være fra 1 – 10 bortset fra 8. Over 8 er 9 og 10. Det svarer til sandsynligheden 2 
ud af 9 eller ca. 22%. Under 8 svarer til 1 – 7 altså 7 ud af 9 eller ca. 78%. Der er således størst 
sandsynlighed for at kortet er under 8.      
                                 

Er det rent tilfældigt? 
Opgaven er hentet fra et tidsskrift Cognitive Daily som påstod at at mennesker ville vælge 17 hvis 
de valgte et tilfældigt tal mellem 1 og 20.  
Han viste et resultat fra ca. 350 mennesker, hvor ca. 18% vælger 17 – og hvor dette valg tydeligt 
distancerer sig de andre tal. Til sammenligning vises, hvad en computer har simuleret det samme 
valg ved rent tilfældighed. Gennemgå evt. med eleverne, hvad søjlerne fortæller. Diskuter hvad der 
menes med tilfældighed og simulering.  
Det tyder umiddelbart på, at det ikke var tilfældigt at man valgte 17 – men hvorfor? Var det blot en 
meget speciel situation tidsskriftet havde målt eller kunne det forekomme i andre sammenhænge? 
Er der noget specielt ved 17 frem for de andre tal?   
 
Opgave 1 
a. 17,7% og 3,1%  
b. Der kan være mange grunde til at et tal er mere “populært” end andre, fx kan det være en 
personens alder, og spørger man i en klasse, kan det være at mange svarer det samme. 
c. - 
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Opfølgning      
 
Opgave 1 
a. EU 500 mio, Rusland 100 mio, USA 300 mio, Kina 1300mio  
b. EU 4 mio, Rusland 17 mio, USA 9 mio, Kina 10 mio  
c. EU 13 927 mia, Rusland 755 mia, USA 12 439 mia, Kina 1843 mia 
 
Opgave 2 
a. EU 21, Rusland 6, USA 14, Kina 59  
b.  
c. 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Bl.a. at Rusland er klart størst, men har det mindste BNP. 
 
Opgave 3  
a. 
 EU Rusland USA Kina 
Indb. (mio) 453 145 300 1287 
Areal (mio km2) 4 17 9 10 
BNP (mia $) 13 927 755 12 439 1843 

BNP/indb ($) 
 

30 743,93 5206,897 41 463,33 1432,012 
 
b. –   
c. 
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d. – 
 
Opgave 4 
a. -   
b.  
 
Opgave 5 
a. Vi drikker mere mælk end for 100 år siden – i absolutte tal, men ikke nødvendigvis relativt pr. 
indbygger. Produktionen har således været konstant stigende. Om produktionsfremgangen har været 
størst siden slutningen af 80’erne, idet kurven stiger mest i denne periode.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EU Rusland USA Kina 
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b. 

mælk x 1000L

0
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c. 
Årstal 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 
Mælk x 1000L 800 1500 2200 2600 3300 4100 5400 7200 
ændring  700 700 400 700 800 1300 1800 
        
       

Opgave 6 
a. 14 elever 
b. 
 Hyppighed Sum hyp Frekvens Sum. frekvens 
Svømning 15 15 0,18 0,18 
Håndbold 12 27 0,14 0,32 
Badminton 22 49 0,26 0,58 
Redskabsgymnastik 9 58 0,11 0,69 
Volleyball 12 70 0,14 0,83 
Aerobic 14 84 0,17 1,00 
I alt 84    
Gennemsnit 14    
     

c. Er her lavet som trappediagram. 
 
Fig.nr. Trappediagram 

 
 
Opgave 7 
a. ]90;110], ]110;130], ]130;150], ]150;170] 
b. 

Interval 
Interval 

hyppighed 
Interval 
frekvens 

Summeret 
interval 
frekvens 

]90;110] 8 0,25 0,25 
]110;130] 6 0,19 0,44 
]130;150] 12 0,38 0,81 
]150;170] 6 0,19 1,00 
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c. 
 
NB skal ændres søjlerne skal stå sammen 

interv hypp

0

2

4

6

8

10

12

14

]90;110] ]110;130] ]130;150] ]150;170]

 
d. 

sum int f rek

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

]90;110] ]110;130] ]130;150] ]150;170]

 
e. Målt vcd aflæsning: 25% svarer til 100, 50% svarer til ca. 124, 75% svarer til ca. 137  
f.  
 

Tegning af boksplot 

 
Opgave 8  
a. Middelværdi 3,2 og median 3,5.  
b. Fx 3,2 og 3,2 eller 1 og 5,4 eller…  
c. Typetallet er 4.  
d. 

x Hyppighed Frekvens 
Summeret 
frekvens 

0 1 0,1 0,1 
1 1 0,1 0,2 
2 2 0,2 0,4 
3 1 0,1 0,5 
4 3 0,3 0,8 
5 1 0,1 0,9 
6 0 0,0 0,9 
7 1 0,1          1 

 
 
 
 
 
 

summ frek

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 1 2 3 4 5 6 7 8
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Opgave 9 

Interval Hyppighed Frekvens 
Summeret  
frekvens 

11-15 4 0,08 0,08 
16-20 23 0,46 0,54 
21-25 13 0,26 0,8 
26-30 8 0,16 0,96 
31-35 2 0,04 1 
i alt 50   

 
c. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

  
 
Opgave 10 
a. 30 b. 12  
c.  
Timer 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 i alt 
Antal elever 2 3 1 0 5 3 6 7 0 2 0 1 30 
Timer 10 18 7 0 45 30 66 84 0 28 0 16 304 
            Gns. 10,13 

d. 10,13 time 
 
Opgave 11 
a. Rød 12,5%, orange 12,5%, grøn 50%, blå 25% b. 
 

piger

drenge
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Opgave 12 
x-aksen har ikke en fast enhed. Intervallet ændrer sig fra 5 til 2 og dernæst 3 
 
Opgave 13 
a. 1950 b. 17 700 c. 41% færre i 1930 
 
Opgave 14 
a. 2,8  

b.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. 

Gennemsnitstemperatur

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 2 4 6 8

 
 
Opgave 15 
Flagene forudsættes at stå på række. Der omtales fire flagstænger det skal ændres til fem 
flagstænger. 
a. 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120   
b. 4 * 3 * 2 * 1 = 24  
c. 3 * 2 * 1 = 6 
 
Opgave 16 
a. 25 = 52    
b. 20 = 5 * 4 
 
Opgave 17 
a. 0 b. 125 c. 60 
 

temp i °C

14,5

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

0 1 2 3 4 5 6 7 8
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Opgave 18   
a. 12 144 b. 720  c. 2184 
 
Opgave 19 
a. 10/24 b. 14/24 c. 0,02 = 10/24 * 9/23 * 8/22 * 7/21  
d. 0,094 = 14/24 * 13/23 * 12/22 * 11/21  
e. 0,17 = 1/24 + 23/24 * 1/23 + 22/23 * 1/22 + 21/22 * 1/21 
 
Opgave 20 
a. ¼ b. 1/169 c. 9/169 d. 0,038 = 1/52 + 51/52 * 1/51 e. 0,49  
f. 0,038 
 
Opgave 21 
a. 5/6 b. 2/3 c. 1/3 d. ½ 
 
Opgave 22 
a. 2/36 b. 20/36 c. 16/36 d. 2/36 e. 1/6 f. 32/36 
 
Opgave 23 
Noget som 6 går op i fx 24 cd’ere, så vil der være 1/6 * 24 = 4 rock cd’er. 
 
Opgave 24 
a. 8/14  
b. 56/182 = 28/91 = 4/13 = 8/14 * 7/13   
c. 30/182 = 15/91 = 6/14 * 5/13 
 
Opgave 25  
a. ¼ b. 1/16 c. 1/8 
 
Opgave 26 
a. 1/99 b. 1/9702 c. 1/63 
 
Opgave 27  
a. 1/8 b. 1/8 c. 3/8 
 
Opgave 28 
a. 1/12 = ½ * 1/6 b. 1/6 = ½ * 1/3  c. 1/6 
 
Opgave 29 
a. 

 1 2 3 4 
1 (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) 
2 (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) 
3 (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) 
4 (4,1) (4,2) (4,3) (4,4) 

 
b.  

X 2 3 4 5 6 7 8 
P(X) 0,06 0,13 0,19 0,25 0,19 0,13 0,06 

 
c. P(X≥4) = P(4) + P(5) + P(6) + P(7) + P(8) = 1 - (P(2) + P(3)) = 0,8125 
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Grafer og lineære sammenhænge  
 
Faglige mål 

- Kunne operere i og med et koordinatsystem bl.a. ved at inddele x- og y-akserne i 
hensigtsmæssige enheder. 

- Kunne beskrive en sammenhæng mellem to talmængder ved at oversætte tallene til talpar i 
et koordinatsystem, der beskriver denne sammenhæng. 

- Kunne gengive lineære sammenhænge ved brug af sproglige beskrivelser, grafisk 
afbildning, forskrifter og tabellægning. 

- Kunne genkende lineære sammenhænge i flere matematiske iklædninger. 
- Kunne finde svar på udsagn som involverer to ubekendte ved brug af grafisk aflæsning og 

enkle egne ligningsløsningsmetoder algebraiske. 
- Kunne tolke udsagn, som indeholder uligheder. 
- Kunne i meget enkle lineære sammenhænge foretage optimering af en situation med to 

ubekendte. 
- Have kendskab til den rette linjers ligning y = ax + b og kendskab til parametrene a og b’s 

betydning for linjens placering i et koordinatsystem. 
- Kende til ligefrem proportionalitet og de karakteristika, som knytter sig til en sådan 

sammenhæng. 
- Kunne genkende og beskrive lineære sammenhænge knyttet til virkeligheden. 
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Intro 
 
Det er centralt, at eleverne får et varieret billede af, hvad det vil sige, at to talmængder har en lineær 
sammenhæng. Ordet sammenhæng, som forløber for funktioner. 
Overvej, om man eleverne skal skelne mellem diskrete heltallige mængder fx prisen for æbler i 
forhold til antal æbler og så kontinuerlige mængder som fx pris for kød i forhold til vægten af kød.  
I den første sammenhæng er der tale om grafer af nedenstående art: 
 
Fig  

Graf med prikker og en med lineær forløb 

 
 
Lineær sammenhæng - proportionalitet 
Medbring en elektronisk vægt og noget madolie. Sæt et glas på vægten fx med vægten 230 g. Noter 
vægten. Hæld først 1 dl væske i glasset. Noter vægten. Fortsæt med at hælde væske i og fortsæt 
med at notere. 
 
Sammensæt en tabel, som viser resultaterne fx: 
 
Start 1 dl 2 dl 3 dl  4 dl 
230 g 301 g 370 g 439 g 510 g 
 
Plot tallene fra tabellen ind i et koordinatsystem. Lad x-aksen svare til dl væske og y-aksen vægten. 
Gør noget ud af at definere enhederne på henholdsvis x-aksen og y-aksen. Brug millimeterpapir til 
dette. Afbild således sammenhængen mellem væskemængden i dl med vægten af glas og væske i 
gram.  
Diskuter en tilpasning af sammenhængen, idet stigningen i væksten ikke er helt præcis den samme 
– men tæt på. Vælg en passende stigning, som repræsenterer sammenhængen rimeligt. I denne her 
situation kan det være y = 70x + 230. Varier skrivemåden fx y – 70x = 230 eller x = 70/y – 230. 
Vælg evt. en række muligheder, hvor eleverne skal tage stilling til, om det passer til 
sammenhængen eller er forkert. 
 
To linjer med to ubekendte  
Lad eleverne beskrive nogle svar på følgende sammenhæng: 
 
Fig. Nr.  

Tegnes af jesper 

Tre T-shirt og to bælter koster 900 kr.  

 

Tegn en skitse som ovenstående eller brug kopiark. 
Kommenter, hvor mange løsningsmuligheder der er. 
Hvordan kan man tegne denne sammenhæng i et koordinatsystem? 
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Udvid diskussionen med følgende: 
  
To sandwich og to sodavand koster 100 kr. 
En sandwich og tre sodavand koster 80 kr. 
 
Tegn en skitse af sammenhængen eller brug kopiark. 
Lad eleverne komme med mange uformelle og umiddelbare løsningsforslag. Lad eleverne overveje, 
hvordan de kan bruge ubekendte og ligningsløsning til at løse opgaven. Er der forskel på om det ene 
eller det andet, vælges som x og y? 
Tegn løsningen i et koordinatsystem. 
 
Få det meste ud af det  
Rolf Sommersen er vant til at motionere 30 min. hver dag i sin frokostpause. Han vælger mellem 
gåture og cykelture. En gåtur forbrænder ca. 5 kalorier og en cykeltur forbrænder 10 kalorier. 
 
Fremstil et koordinatsystem, som viser gåture i min. ud af x-aksen og cykelture i min. ud af y-
aksen. 
Vis og lad eleverne begrunde, hvad linjen g + c = 30 viser.  
 
Hvis han ønsker at forbrænde nøjagtig 200 kalorier, kan man tegne en linje, hvis forskrift er 5g + 
10c = 200. Lad eleverne begrunde hvorfor.  
Hvad viser skæringspunktet? 
 
Hvad kan det betyde, at c + g ≤ 30? Hvilket område taler vi om i koordinatsystemet? 
Hvad kan det betyde, at 5g + 10c ≤ 200? Hvilket område er der tale om i koordinatsystemet? 
Hvis begge dele skal gælde, hvilket område er der så tale om? Giv eksempler på punkter, som 
beskriver denne sammenhæng.   
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Er der en sammenhæng? 
Faglige og metodiske kommentarer 
I dette scenarie opbygger vi en konstatering af, at der er praktiske sammenhænge, som er lineære – 
at noget stiger eller falder med en konstant størrelse eller i særlige tilfælde slet ikke har nogen 
tilvækst. Vi lægger ud med en situation, der lige så vel kunne præsenteres som en del af stofområdet 
statistik og knyttes til modelleringskompetencen. Udgangspunktet er en række data, som 
tilsyneladende viser en sammenhæng, således at større kropslængde følger en større 
hovedstørrelse(diameter). Der diskuteres måden disse data omformes til talpar i et koordinatsystem, 
og hvordan man efterfølgende må konstruere en model for sammenhængen, som virker rimelig fx 
ved konstruktion af en tendenslinje. Eleverne kan evt. afprøve et forløb i Excel-regneark, hvor man 
indtaster resultaterne, vælger x-y plot og undersøger nærmeste tendenslinje. Det er måske muligt at 
referere til øvelser fra fysik/kemi undervisningen, hvor man plotter målte resultater ind i et 
koordinatsystem. 
Vi viderebygger dette til en mere traditionel præsentation af sammenhæng mellem pris og mængde. 
Vi vælger at starte med at præsentere udtrykket ”ligefrem proportional”, idet dette fagudtryk synes 
meget anvendeligt ikke mindst når vi senere omtaler ”omvendt proportional”, som et modstykke til 
dette. 
Vær opmærksom på, at eleverne kan have vanskeligt ved at opbygge hensigtsmæssige 
koordinatsystemer. Kontroller deres valg af akser, enheder og nøjagtighed. Lad eleverne forstå 
forskellen på nøjagtige og omhyggelige indtegnede grafer og så skitser. 
I den sidste del skal eleverne sammenligne to funktioner - en stykvis lineær funktion med konstante 
elementer og en stigende lineær funktion. Det skal måske underbygges af en forståelse af 
situationen hos eleverne, forstået sådan, at de indser forskellen mellem at have spring mellem 
intervaller frem for løbende vækst. 
  

Kommenterede løsningsforslag 
NB. I 1. udgave mangler der to punkter i koordinatsystemet – svarende til (47,34) og (47,38). 
 
Opgave 1 
a. 53 cm   
b. Hovedstørrelsen stiger.  
c. (47,38) og (54,33)  
 
Opgave 2 
a. Hyppigheden af ens 
observationer  
b.-  
c. ca. 37-38 cm 
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Opgave 3 
a./b./c. 
d. fx 

X 47 48 49 50 51 52 53 54 
Y 33,23 33,70 34,17 34,65 35,12 35,59 36,07 36,54 

 
Opgave 4 
a. Prisen stiger, jo mere man køber.  
b. Prisen er afhængig af vægten.  
c.  
Vægt (kg) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 
Bananpris(kr.) 3,5 7 10,5 14 17,5 21 24,5 28 31,5 35 38,5 42 45,5 49 52,5 
Druepris(kr.) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

 
Opgave 5 
a./b. 

Druer og Bananer

0
10
20
30
40
50
60
70
80

0 0,5 1 1,5 2

Vægt i kg

P
ri

s 
i 

kr bananpris

druepris

 
c. Bananer 28 kr., druer 40 kr.  
d. Bananer 571 g, druer 400 g 
 
Opgave 6 
a. ybanan = 35 * x (a =  43,4/1,24 = 35), ydrue = 50 * x (a = 12,65/0,253 = 50)  
b. Aflæs y-værdien for 1 kg frugt. 
 
Opgave 7 
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a./b 

. 
 

 
X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Y 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 

c. -  
d. y = 15x 
 
Opgave 8 
a./b. 
x (kg) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
Patient(kr.) 12,5 25 37,5 50 62,5 75 87,5 100 112,5 125 
Slik(kr.) 20 20 40 40 60 60 80 80      

c. 20 kr. og 60 kr.  
 
Opgave 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgave 10 
a. Hvis man køber mindre end 161 g  
b. Mellem 200 g og 319 g; mellem 400 g og 480 g; mellem 600 g og 638 g 
 
Opgave 11 
a. y = 0,125x  
b. y = 40; y = 60; y = 80 

 

Pris i kr

Vægt i  gram
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Flaget skal hejses 
Faglige og metodiske metoder 
Det er konstaterbart, at mange elever har et for snævert forhold til hvad funktionsbegrebet 
indebærer. Som vi har redegjort for i den faglige indledning er det vigtigt at eleverne er bekendt 
med overgangene fra en repræsentationsform til en anden. I dette scenarie gør vi derfor noget 
særligt ud af det skitsere en sammenhæng ved brug af en graf – og at kunne tolke den. Der er 
således fokus på overgangen graf til situation samt graf til tabel og graf til forskrift. 
Det kan muligvis være en god ide at scenariet indledes med lignende skitser fx følgende fælles 
opgave i klassen: 
 
Her ser du en skitse over aktivitetsniveauet i en 9. klasse fra kl. 8.00 til 14.00. Prøv at tolke forløbet. 
 
Figur – et koordinatsystem med tid ud af x-aksen og aktivitetsniveau ud af y-aksen. 

 
Lad eleverne selv lave en graf over en ”almindelig lørdag” og beskrive, hvorfor forløbet er, som det 
er. 
 

Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 
a. - 
 
Opgave 2 
a.- f. her er en række eksempler. 

a

b

c

d

e

f

 
 
Opgave 3 
a. Eksempel: Sofie kører langsomt, og holder pause i 5 min., da hun møder Karoline. Derefter 
følges de ad med en, for Sofie, højere fart end før. 
b. Karoline havde cyklet hurtigst – hendes kurve er stejlest.  
c. Dobbelt så hurtigt. 
d. De ankommer 7:55. 
 
Opgave 4 
a. 
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b. (1. oplag)S = 8/35x; K = 8/25(x - 10) eller K = 8/25x – 80/25.  
c. (2. Oplag)  
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Computerspillet torpedo 
Faglige og metodiske kommentarer 
Scenariet arbejder med den mere formelle del af løsning af to ligninger med to ubekendte – 
indpakket i en historie om spil, som måske kan fange eleverne. Vi repeterer således fænomenerne 
hældningstal – som beskriver væksten - og skæringen med y-aksen repræsenteret ved værdien b i 
den generelle ligning y = ax + b. 
Vi anbefaler, at tilgangen til to linjer med to ubekendte går fra grafisk repræsentation mod en 
algebraisk repræsentation med involvering af ligningsløsning. 
Man må som lærer selv tage stilling til, hvilke løsningsmetoder man ønsker at vise eleverne – om 
overhovedet nogen skal formaliseres.  
 

Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 
a./b./ c.  - 
 
Opgave 2 

a. 
b. Linjen skærer y-aksen i (0,3) og har en 
hældning på 2/3. 
 
Opgave 3 
a. Forskellen i x-værdi delt med forskellen i 
y-værdi = hældningen. 
b./c. Se grafen 
d. yb = 2x + 3 og yc = -2x + 3 
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Opgave 4 
a./b. Se grafen 
c. Hældningstallet er 1.  
d. Forskriften er y = x + 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgave 5 
a./b./c. 
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Opgave 6  

 
a. 1/2x + 5 og 2x - 1 b. –x + 5 og -3x - 1 c. -1 og 2x + 5 d. 17/6x - 1 og 5 
 
Opgave 7 
a./ b. 
c.  
1) (1;-1)  
2) (2,2; -2,6)  
3) (2,33; -4,33) 
 
Opgave 8 
a. (Se opgave 7c)  
b. (0,-8) og (100,120) 
 
Opgave 9 
a.  
1) Skærer ikke, da de er parallelle. 
2) Skærer i (0,-5)  
b. – 
 
Opgave 10 
a. (1,2)  
b. y = 1,9x og y = -x + 3  
c. (1,03; 1,97) 
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Tegneseriemessen 
Faglige og metodiske kommentarer 
Det faglige stofområde, som præsenteres i dette scenarie, er ikke traditionelt en del af pensum i de 
ældste klasser, men da det underbygger forståelsen af den måde matematikken i stor grad bliver 
anvendt i samfundet til at tage stilling til mange politiske spørgsmål, har vi medtaget det. 
Stofområdet handler om at svare på spørgsmålet ”hvordan får man mest ud af det?” – det omtales 
fagligt som optimering eller lidt finere som lineær programmering. Hvis afsnittet synes for 
vanskeligt, kan man overveje at lade det være et ”ekstra” scenarie, for de elever som skal 
videreuddannes fx i handelsskole eller gymnasieregi.  
Har man ikke i introen til kapitlet arbejdet med klasseopgaverne om ”Flere linjer”, kan de evt. indgå 
her.   
I scenariet indgår to ubekendte, som bliver brugt til at beskrive flere lineære sammenhænge. Ved at 
studere disse linjers beliggenhed er der mulighed for at optimere disse forskellige sammenhænge.   
Der gøres brug af udsagn med ulighedstegn, som formodentlig er noget uvant for eleverne. Der kan 
således være brug for at opsummere forskellen på udsagnet: 
2y - 4x ≤ 10 og så 2y - 4x = 10 – omform det evt. til y ≤ 2x + 5 og y = 2x + 5 
r kan være brug for at påtale forskellen mellem ≤ og . 
 

Kommenteret løsningsforslag 
Opgave 1 
a. 200  
b. 120  
c. Fx 100 A-stande og 60 S-stande  
 
Opgave 2 
a. 
A-stande 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
S-stande 120 114 108 102 96 90 84 78 72 66 60 54 48 42 36 30 24 18 12 6 0 

b. 600 = 3A + 5S  
c. 1), 3) og 4) 
 
Opgave 3  

a./b.

Stande
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c. De punkter, der ikke giver hele værdier for antal A og S-stande. 
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Opgave 4 
a. A + S = 150  
b. 
A-stande 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 
S-stande 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

 
Opgave 5 
a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Det er ikke muligt med et helt antal stande.  
 
Opgave 6 
a./b./c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

200100 15050

150

100

50

Antal A-stande

Antal  S-stande

A =73,3

 

200100 15050

150

100

50

Antal  A-stande

Antal  S-stande

A =73,3
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Opgave 7 
a. ja  b. Ja for A ≤ 73 c. I begge tilfælde er der 25 + 50 = 75 udstillere 
 
Opgave 8 
a. Det er muligt (120,30) ligger på linjen A + S = 150  
b. Det er ikke muligt. (30,120) ligger ikke på linjen A + S = 150, men derimod på linjen 3A + 5S = 
600. 
 
Opgave 9 
a. 3A + 5S ≤ 900, A + S = 250, A ≤ 200   
b. 
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Undersøg selv 
Hvad koster en dollar? 
 
Faglige og metodiske kommentarer 
De fleste elever har været ude at rejse i udlandet, og har der måtte tage stilling til, hvordan man 
omregner varer og betaling fra landets valuta til danske kroner og omvendt. 
Indled med at lade dem fortælle om dette. Læg evt. en historisk dimension ind over om, hvordan 
valuta kan ændres i værdi gennem inflation. I Tyskland i 1920’erne, hvor inflationen var værst, var 
inflationen op på 3 mio. % (regnet for et år), hvilket svarede til at priserne blev fordoblet for hver 
anden dag.  
 

 
 
Inflation er vedvarende stigning i det almindelige prisniveau. I dag har man skabt økonomiske 
systemer, som holder inflationen i skak, men alligevel kan det gå galt. Se evt. eksemplet på Island 
under den finansielle krise i efteråret 2008. Diskuter evt. med eleverne, hvad der kan være årsager 
til, at en valuta ændrer værdi. Se evt. wikipedia på Google med overskuelige forklaringer.  
Nogle af eleverne har eksempler på regnemetoder til at regne et lands valuta – spørg dem hvordan. 
Vis evt. et eksempel med en valutatabel fra en avis og gennemgå, hvordan der er opbygget.  
 

Kommenterede løsningsforslag 
 
Opgave 1 
a.  
 Kurs Antal DKK 
dollar 551  350 = 1928,2 
euro 746  350 = 2609,3 
isl.kr 8,4  350 = 29,4 
no. kr 92  350 = 322,21 
sv. kr. 80  350 = 281,12 

 
b. 
 Kurs 

Antal 
DKK Valuta 

Dollar 551  500 → 90,757 
Euro 746  500 → 67,068 
Isl.kr 8,4  500 → 5952,4 
No. kr. 92  500 → 543,12 
Sv. kr. 80  500 → 622,51 

 
Opgave 2 
a. - 
b. y = 5,5092x  
c. 137,73 kr.   
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d. 25,41$ 
 
Opgave 3 
a./b. - 
 
Opgave 4 
a./b./c. - 

Hvor længe kan et lys brænde? 
Faglige og metodiske kommentarer 
Opgaven skal her ses som en kontakt til naturvidenskaben – mest faget fysik/kemi. Hav udvalgt en 
række glas eller lad eleverne selv medbringe fx fem i forskellig størrelse (volumen). Sørg for, at der 
også er store glas - op til ¾ liter og hele liter, så der er nogle yderpunkter. 
Start med at måle glassenes volumen med vand og målebæger eller litermål.  
Vigtigt – lad fyrfadslyset brænde et par minutter, inden eleverne igangsætter forsøget.  
Sæt glasset over lyset og mål med stopur, hvor lang tid der går, inden lyset går ud. Lad evt. eleverne 
komme forudsigelser, hvor der skitseres en graf, som beskriver sammenhængen mellem brændtid 
og volumen. 
 
Eleverne vil få en sammenhæng som tilnærmelsesvis svarer til ca. 30 sek. pr. liter. 
 
Opgave 1 
a./b./c./d. – 
 
Opgave 2 
a./b./c. – 
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Opfølgning 
Opgave 1 
a. Orange  b. Blå  c. Grøn 
 
Opgave 2 
a. Orange  b. Violet  c. Lysegrøn  d. Grøn 
 
Opgave 3 
a. Ja b. Nej c. Ja d. Nej e. Ja f. Nej 
 
Opgave 4 

a. - 
b. 19 kr., 47,5kr., 95kr., 237,5kr. c. y = 9,5x 
 
Opgave 5 
a. Ja  b. Nej  c. Nej  d. Ja 
 
Opgave 6 
a./b./c./d. 
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Opgave 7 
a. fx 5x - 2 og 5x + 11 (Hældningen skal være 5.) 
 
Opgave 8 
a. - b. - 
 
Opgave 9 
a. a = 3 og b = 2,5 b. a = -1/3 og b = 4,5 c. a = -3 og b = 0  
d. a = 1 og b = -2/3 e. a = -1 og b = 0 f. a = 2 og b = 5 
 
Opgave 10 
a. y = x - 2  b. y = 1/3x - 2,66 c. y = -2x + 4  d. y = 1/3x + 4 
 
Opgave 11 
a. fx y = ½x - 2 og y = ½x + 2 b. y = -2x + 3 
 
Opgave 12 
a./b./c. 

Film

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0 10 20 30 40

Antal film

P
ri

s ´Medlem

Ikke medlem

 
d. Man skal leje 10 film. 
 
Opgave 13 
a. y = 0,1x + 1 
b. 1,7 atm  
c. 35 m 
 
Opgave 14 
a. y = 2x - 3  b. y = -½x + 5 c. y = 3,89  d. y = x 
 
Opgave 15 
a./b./c. 
 
Opgave 16 
a.  F + S = 45  
b./ d. 
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5010

50

10

 
c. F + S ≤ 45  e. fx 20F + 20S = 40 telte 
 
Opgave 17 
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Opgave 18 
a. (4,6) b. (7,4) c. (1,-1) 
 
Opgave 19 
a. y = -x + b  b. fx y = 2x + 5 og y = 2x + 7 
 
Opgave 20 
– 
 
Opgave 21 
– 
 
Opgave 22 
a. (2,4), (6,6)   
b. 1) 0 ≤ x ≤ 2  2) 2 ≤ x ≤ 6   3) 6 ≤ x ≤ 10  
c. 1) y = 2x  2) y = ½x + 3 3) y = 6 
 
Opgave 23 
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Y = 2x - 2 
 
Opgave 24 
a. 70’erne b. Kurven er stejlest c. 90’erne d. Den havde været vandret i det interval. 
 
Opgave 25 
Han cykler i 30 min. med jævn fart væk fra hjemmet (20 km/t). Derefter holder han 10 min. pause. 
Så kører han med jævn fart (langsommere end før (7,5 km/t) væk fra hjemmet i 20 min. Hvorefter 
han vender hjemad (11,25 km/t) 
 
Opgave 26 
a. 5 sek.  b. 42,5 sek.  c. Grafen er stejlere. 
 
Opgave 27 
a. y = 6,28x   
b.  
radius 3 6 8 11 
omkreds 19 38 50 69 

c. - 
   
Opgave 28 
a.  L = 80x + 55  
b.  - 
c. 455 kr., 615 kr., 3015 kr. 
d. 18 timer (18 timer 3 min. 45 sek.) 
 
 
Opgave 29 
a. T1 = 200x + 500, T2 = 4000  
b. Se graf. 
c.  

• 11 passagerer 2700 kr. og 4000 kr.  
• Lige dyre for 17,5 passagerer  
• 15 passagerer koster 3500 kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgave 30 
a. Glasskål  b. Måleglas  c. Kolbe  d. Bægerglas  
e. Rundkolbe  f. Flaske 
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Kan du forklare det? 
 
1. Spørgsmål 
a. De er parallelle – alle med hældningen 1.  
b. - 
 
2. Spørgsmål 
a. Fx x = 2, x = 4, x = 6, x = 8  
b. Fx y = -4, y = 0, y = 4, y = 8  
c. y = 2x - 1 
 
3. Spørgsmål 
– 
 
4. Spørgsmål 
a. NB. Sætningen “ at 1 g guld har et rumfang på ca. 20 cm3” skal ændres til “at 1 cm3 har en vægt 
på ca. 20 g” 
 
Vægt(g) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 
Vol 
(g/cm³) 0,51 1,03 1,54 2,05 2,56 3,08 3,59 4,10 4,62 5,13 5,64 6,15 6,67 7,18 7,69 

 
b. 
c. y = 1/19,5x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Spørgsmål 
- 
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Formler, ligninger og beviser 
Faglige mål: 

- Kende de algebraiske regler for regning med bogstaver repræsenteret ved regning med 
paranteser, brøker, potenser og kvadratrødder. 

- Kunne reducere et algebraisk udtryk. 
- Kunne omskrive formler så de forskellige udgaver hver især isolerer de forskellige variable 

som indgår. 
- Kunne indsætte i formler og beregn. 
- Begrunde formler sprogligt 
- Se formler som en matematisk model af virkeligheden og kunne vurdere dens rigtighed i 

forhold til virkeligheden. 
- Opfinde og indse formler for enkle sammenhænge. 
- Kende til rekursive formler ved figurrækker og talfølger. 
- Kunne beskrive talfølger og figurrækker ved gengivelse af det n’te nummer i talfølgen. 
- Se og indse forskellen mellem et regneeksempel og et matematisk bevis.  
- Kunne gennemføre et matematisk bevis af enkel karakter. 
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Intro 
Indled med en diskussion af, hvad man kan bruge ”det der med bogstaver til”. Mange elever har 
vanskeligt ved at forestille sig, at det kan være med til at overskue et matematisk problem. 
Indgå evt. i en tilgang som er historisk, hvor man adskiller det sproglige ræsonnement med det 
algebraiske.  
Prøv for eksempel at diskutere (brug en overhead og transparent) følgende: 

1) Kvadratet på en toleddet størrelse er summen af kvadratet på det første led, kvadratet på det 
andet led og det dobbelte produkt. 

2) (a + b)2 = a2 + b2 + 2ab 
 
Man kan bevise noget enklere, hvis man bruger bogstaver: 
 

• Vælg et starttal mellem 100 og 1000.  125 
• Træk 50 fra.    75 
• Gang det dobbelte med starttallet.  125 * 150 = 18 750 
• Træk kvadratet af starttallet fra.   18 750 – 15 625 = 3125 
• Divider med starttallet.   3125 : 125 = 25 
• Læg 100 til og du har tallet.   125 

 
Hvorfor er det rigtigt? 
((x – 50) * 2 * x – x2) : x + 100 = (2x2 – 100x – x2) : x + 100 = (x – 100) + 100 = x  
 
Prøv at reducere en række algebraiske udtryk samlet i klassen for at repetere teknikken. 
Tag fx udgangspunkt i følgende opgaver: 

1) 3x + 3 – 35x + 25 + 100x – (2x + 10) 
2) (3ab – ba) – 5(ab + 4ab)  
3) (3a + 2)(2a + 5) 
4) (2a + 7b)2 
5) 10a2/5a  
6) (2a + 2b)/ 2 
7) 5a/3 + 3a/2  
8) a2 * a3 * a4 
9) a5 : a3 
10) a12 * a-5 
11) √a4   
12) √a * √2a  
13) √100b2 

 
Formler 
Spørg til deres kendskab til formler. Hvorfor er der overhovedet formler til? 
 
Tegn et kvadrat af en eller anden slags. Bed eleverne om at beregne arealet af figuren.  
Overvej derefter, om man ved at kende længden af diagonalerne kan beregne arealet. 
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Det vil vise sig, at de to diagonaler ganget med hinanden og efterfølgende divideret med 2 giver 
arealet. Formlen er fx (d1 * d2) : 2 = A. 
 
Indsæt i formlen for forskellige værdier af d1 og d2 og beregn arealet. 
Indsæt efterfølgende værdier for A og d1 og beregn d2. 
 
Figurrækker - talfigurer 
Tag en æske tændstikker med til hvert makkerpar. Lad dem bygge et mønster, som kan gentage sig i 
det uendelige. 
Lad dem derefter vælge en startfigur, og hvad det er, som gentager sig. Lad grupperne på skift 
medbringe tændstikkerne og læg dem på overheaden, så man kan se, hvad de har lavet. 
Hvert makkerpar fremlægger startfigur og gentagelsen – samt følgende tabellægning: 
 
Figur nr. (n)  1 (start) 2 3 4 100 n 
Antal tændstikker (An)       
  
Lad dem beskrive væksten fra figur til figur. Inddrag symbolerne An + 1 = An … (et eller andet) fx 
An + 1 = An + 4, som svarer til en konstant tilvækst på 4 tændstikker. 
 
Gå på opdagelse på skolen og find eksempler på noget, der gentager sig efter et bestemt mønster, og 
som kan tælles. 
 
Ligninger 
Fokuser på at ”afsløre den camouflerede ligning”. Diskuter for hvert eksempel, hvad der menes, og 
lad eleverne forsøge at opstille en ligning. 

1) Jonas har tre gange så mange penge som Karina. Tilsammen har de 160 kr. Hvor mange 
penge har de hver? 
Svar: 
Karina = x Jonas = 3x  
Det svarer til ligningen 3x + x = 160 og dermed x = 40. 

 
2) Henrik og Birger har hver et antal appelsiner. Hvis Henrik får 15 appelsiner flere, så har han 

dobbelt så mange appelsiner som Birger. Til sammen har de 75 appelsiner. Hvor mange 
appelsiner har de hver? 
Svar:  
Birger = x  Henrik = 2x - 15 
Det svarer til ligningen: (2 * x - 15) + x = 75   
Henrik har da 45 og Birger har 30 appelsiner.  

 
3) Rumfanget i en kasse er dobbelt så stort som rumfanget af en terning med sidelængden 4 

cm. Højden på kassen er 2 cm, og længden er 16 cm. Hvor lang er bredden af kassen? 
Svar: 
Det svarer til ligningen 2 * 43 = (2 * 16 * x), som har løsningen x = 4. 
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De gamle klodser 
Faglige og metodiske kommentarer 
Det er klart en fordel, at eleverne her har tilgang til centicubes, så de visuelt kan se det for sig evt. 
som differentiering og tilbud. De har gennem årene haft tilsvarende opgaver, så dette scenarie skal 
samle op og formalisere matematikken og symbolikken bag talfølger. 
Der kan stadig være nogle, som synes, at den rekursive formel er lidt underlig. Måske kan de blive 
overbevist om styrken ved at fortælle, at det er den måde datamaskinen opfatter sammenhænge, når 
der skal regnes. Den regner fra det n’te nummer til det (n + 1)’te nummer – man taler om sløjfer i 
programmeringssprog.  Dem rekursive formel viser væksten fra trin til trin, hvor den traditionelle 
direkte formel viser værdien på det n’te trin.  
Det kan være nødvendigt at påpege, at symbolet An+1 ikke er det samme som A n + 1. I vores 
tilfælde beskriver det antallet efter An – der er således kun tale om et navn ikke en værdi. 
Det vil sige, at An + 1= An + 5 betyder, at man skal lægge 5 til for at finde det nye antal. 
I første oplag bruges K i stedet for A i opgaverne. 
 
 

Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 
a. 
Figur (n) 1 2 3 4 5 10 11 12 50 n n+1  
Antal kuber 
Kn/An 3 5 7 9 11 21 23 25 101 2n+1 2(n+1)+1 
 
b. Tilvæksten er fra figur til figur er 2  
c. A6 = 13,  A7  =15  
d. Tilvæksten fra figur til figur er 2.  
e.  A5 = 11 = 9 + 2,  A7 = 15 = 13 + 2,  A48 = 97 = 95 + 2 
 
Opgave 2 
a. 2 * 63 + 1 = 127  
b. Den 0’te figur vil bestå af 1 kube = 2 * 0 + 1 
 
Opgave 3 
a. 
Figur (n) 1 2 3 4 5 6 11 12 13 n n+1  
Antal kuber An 1 3 6 10 15 21 66 78 91 n(n+1)/2 (n+1)(n+2)/2 
  
b. A5 = /A4 + 5 og A6 = A5 + 6  
c. An+1 = An + n + 1 
 
Opgave 4 
a.  
Figur (n) 1 2 3 4 5 6 7 8 
Antal kuber An 1 4 9 16 25 36 49 64 
b. An = n2  
 
 
 
 
 
 



Forlag Malling Beck Lærervejledning Kontext 9      16-12-2008     10:09:07                110 
 
Opgave 5 
a. 
Figur (n) 1 2 3 4 5 6 7 8 
Antal (An) (a) 4 6 8 10 12 14 16 18 
Antal (An) (b) 4 7 10 13 16 19 22 25 
Antal (An) (c) 5 8 11 14 17 20 23 26 
Antal (An) (d) 4 8 12 16 20 24 28 32 
 
b. 2n + 2, 3n + 1, 3n + 2, 4n  
c. An+1= An+ 2, An+1= An + 3, An+1 = An + 3, An+1= An+ 4 
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Hvor meget kan der være i bægeret? 
Faglige og metodisk kommentarer   
Scenariet forsøger at opbygge en mere og mere præcis formel. Vi tager udgangspunkt i cafe og 
fastfood miljøet som formodentligt er kendt af mange elever. Vi udvikler således vores tænkning og 
model fra at betragte bægeret som en cylinder til at regne med den som en keglestub. Det kan evt. 
paralleliseres til udviklingen formler til arealet af firkanter – som alle tager udgangspunkt i 
rektanglets arealformel: Længde gange bredde. Dette understøtter kompetencen for matematisk 
modellering. 
 

Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 
a./b./c. 
 r(cm) h(cm) V(cm3) 
Stort rumfang 4 17 855 
Lille rumfang 3 17 481 
Forskel   374 
 
Opgave 2 
a.  
1) Volumen = pi gange radius gange radius gange højde  
2) Volumen = højden gange grundfladen  
3) Volumen pr. højdeenhed = pi gange radius gange radius 
b. do  
c. Den ændrer sig ikke.  
d. – 
 
Opgave 3 
V = (855 + 481): 2 = 668 cm3 
 
Opgave 4 
 V = 658,69 cm3  
 
Opgave 5 
a. Forskel = 668 cm3 - 658,69 cm3 = 9,31 cm3 
b. Vgns =  1020 (1068) Vstub= 840 (880)  
c.  Keglestubsmodellen 
 
Opgave 6  
a. Alle  
b. h = højde, r = lille radius, R = store radius  
c. 1/3 og pi = 3,1415  
d. - 
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Kan det bevises? 
Faglige og metodiske kommentarer 
Eleverne skal i dette scenarie forholde sig til det at bevise noget matematisk. Ofte kan eleverne ikke 
forstå forskellen mellem at regne et eksempel igennem og så bevise, at det er sandt. Som det er 
påpeget i indledningen, vil det være formålstjentligt at indlede scenariet ved at eksemplificere, hvad 
der menes med et ræsonnement til forskel fra at synes og at mene noget.  
Når fx politikere udtaler sig, forsøger de sig gerne frem med ræsonnementer, som skal virke logiske 
og dermed sande – hvor det måske i virkeligheden blot er argumenter for deres personlige 
holdninger. Find selv eksempler i den aktuelle situation. 
Eleverne bør kende en forretningsgang i matematisk bevisførelsen. Der kan fx tages udgangspunkt i 
et udsagn – en påstand af faglig art.  
 
Udsagn: Der findes et tal i den naturlige talrække, som er det største. 
Bevis: Udsagnet er ikke sandt. Hvis man vælger et vilkårligt tal n, vil man altid kunne skabe et nyt 
naturligt tal n + 1. Talrækken må derfor være uendelig.   
 
Eleverne kan orienteres om, at der er enkle matematiske påstande som først sent med brug af meget 
avanceret matematik er blevet bevist. Et godt eksempel er Fermats sætning, som siger at   
Hvis n er et heltal større end 2, så har ligningen a

n
 + b

n
 = c

n
 ingen løsninger for heltallene a, b og 

c. Altså det er umuligt at opdele et helt tal, opløftet til en vilkårlig potens, i to hele tal af samme 

potens. 

 
Gør eleverne opmærksom på, ”at limen” i matematiske beviser er en rimelig færdighed i algebra.   
Overvej derfor sværhedsgraden i disse eksempler og differentier, hvem der skal lave hvad. Man kan 
også gøre afsnittet til et gruppearbejde, hvor hver gruppe har sit eget bevis, som skal fremføres for 
resten af klassen. 
 
Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 
a. Alle firkanter kan opdeles i to trekanter hver med vinkelsummen 180o. 2 * 180o = 360o

.  
b. Da alle linjestykker er lige lange, vil de vinkler de afstikker være lige store. Dvs. 180o/3= 60 o  
c. 180o- 90 = 2v → v = 45 o  
 
Opgave 2 
a. 
1) a3 * a4= (a * a * a) * (a * a * a * a)= a * a * a * a * a * a * a = a7  
2) a0 * a3 = (1) * (a * a * a) = a * a * a = a3  
3) a3/a2 = (a * a * a)/a * a = a  
b. an * ap = (a * a * ... * a) * (a * a * ... a) = an+p 
 
Opgave 3 
a.  

x-1 x-2 x+3 

x+4 x x-4 

x-3 x+2 x+1 
b. Fx (x - 1) + (x - 2) + (x + 3) = 3x - 1 – 2 + 3 = 3x 
 
Opgave 4 
a. Falsk n + n + n + n = 4n ≠ n4  
b. Falsk -2 * (4 - 8) = 8 ≠ -24  
c. Sandt (5 - a)2 = a2 - 10a + 25  
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d. Sandt (k + l) + (k + l) = 2(k + l)  
e. Falsk x(x + y) = x2 + xy ≠ x2 + y2  
f. Falsk n5 = n * n * n * n * n ≠ 5n 
 
Opgave 5 
Halvt fuld = 1 - 0,5 Halvt tom = 0 + 0,5  
Dvs. ikke det samme regnestykke, så man kan slet ikke sætte lighedstegn imellem de to stykker.  
 
Opgave 6 
a. (32 + 55) - (52 + 35) = 0  
b. ((n) + (n + 10y + x)) - ((n + 10y) + (n + x)) = n + n + 10y + x – n - 10y – n – x = 0 
 
Opgave 7 
a. Det samlede areal med side gange side = summen af arealet af alle rektanglerne  
b.  

ab

ab b2

a2

ba

b

a

 
Opgave 8 
a. -  
b. 112 - 10 * 12 = 1  
c. x2 - (x - 1)(x + 1) = x2 - x2 – x + x – 1 = 1 
 
Opgave 9 
a.  M = Y1 + n = Y2 – n → 2M = Y1 + n + (Y2 - n) = Y1+ Y2   
b.  Samme  
c. -  
d.-  
e ((n) + (n + y + x + 1)) - ((n + y) + (n + x)) = n + n + y + x + 1 – n – y – n – x = 1 
 
Opgave 10 
a. 10, 15, 21  
b. 
Antal linjer 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 
Antal skæringspkt. 1 3 6 10 15 21 28 36 45 n(n -1)/2 
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Løse ligninger 
Faglige og metodiske kommentarer 
Vi har valgt at præsentere færdighederne i traditionel ligningsløsning. Det er altid problematisk at 
påstå via fagets progression at noget er sværere end noget andet. Disse trin skal således tages med et 
gram salt. Vurder selv, hvor meget der skal gøres ud af dette. Der er eksempler på, at eleverne ser 
det som en konkurrence med sig selv i, hvor langt man kan komme på disse trin.  
Ulighederne ligger ikke lige for. Her kan der være god grund til at eksemplificere samlet i klassen 
før eleverne går i gang. Specielt vil mange have svært ved at forstå, at man skal ændre retning på 
ulighedstegnet, når der ganges eller divideres med negative tal. 
 
 

Kommenterede løsningsforslag 
Trin 1 
a. x = 45 b. x = -36 c. x = -9 d. x = 10 e. x = 14 f. x = 22 g. x = 0 
 
Trin 2 
a. x = 50 b. x = 100 c. x = 7 d. x = 3 e. x = 1,5 f. x = 0,4  
 
Trin 3 
a. x = 6 b. x = 5 c. x = 2,5 d. x = 5 e. x = 17  
 
Trin 4 
a. x = 50 b. x = 4,5 c. x = 11 d. x = 10 e. x = 9 f. x = 4,5 g. x = 22 
 
Trin 5 
a. x = 1 b. x = 3 c. x = 22 d. x = 3 
  
Trin 6 
a. x = 7 b. x = 14 c. x = 5 
 
Trin 7 
a. x = 3, y = 2 b. x = 3, y = 2 c. x =-1,5, y = 3,5 
 
Trin 8 
a. x = 20 b. x = 18 c. x = 4 d. x = 19 

Løse uligheder 
Trin 1 
 
a. x < 3 b. x < -4 c. x ≤ 53 d.  x < 9 e. x > 22 
 
Trin 2 
a. x < 2 b. x < 2 c. x < 0,5 d. x < 4 e. x ≤ 54 
 
Trin 3 
a. x > -5 b. x < -5 c. x < 17,5 d. x > -5 
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Undersøg selv 
Fraktaler 
Faglige og metodiske kommentarer 
Emnet fraktaler taler til mange elever. Det er meget visuelt og fascinerende. Det kan anbefales at de 
går på jagt på nettet ved at goggle Fraktaler, såvel i tekster og billeder. Flere kunstnere har taget 
fænomenet til sig. Se udover dette mulighederne i Geometer (Under Hjælp - ”Geometer i 
undervisningen”), hvor der kan animeres en gentagelse som bliver til imponerende ”tegnefilm”. De 
første computerskabte fraktaler så dagens lys i 1979 via Mandelbrot, og allerede i 1983 brugte 
George Lucas fraktaler til at lave en kunstig måne i "Star Wars: Return of the Jedi" og til at lave 
omridset af det ultimative våben, Dødsstjernen. 
Fraktaler bunder i en anden geometrisk tænkning, end den klassiske Euklidske geometri, idet man 
her kan have tale om en uendelig stor omkreds af et endeligt areal. Som regel eksemplificeres med 
Mandelbrots spørgsmål ”Hvor lang er kystlinjen om England” Svaret er uendeligt, idet man kan 
blive ved med at forfine målingen ved at bruge mindre og mindre måleenheder – arealet derimod 
har en øvre grænseværdi. Øen er ikke uendelig stor.  
Ved fraktalgeometri arbejder man med en grundfigur, som gentager sig hele tiden i mindre og 
mindre målestok.  
 
Fig. Eksempel på fraktal fra GeoMeter 

H

E

  

Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 
a.-  
b. Hvert linjestykke bliver tredelt, og der tilføjes et ”knæk” på midten. Længden bliver hver gang 
1/3 gange længere.  
c.- 
 
Opgave 2 
a. -  
b.-  
c. Omkredsen bliver 1/3 større for hvert trin. 
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Opgave 3 
a. 
Trin (n) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 n 
Linjelængde(L) 1 0,33333 0,11111 0,03704 0,01235 0,00412 0,00137 0,00046 0,00015 ((4/3)n)/(n+1) 
Antal linjer(A) 3 12 48 192 768 3072 12288 49152 196608 3(n+1) 
Omkreds(O) 3 4 5,3333 7,1111 9,4815 12,642 16,856 22,475 29,966 3(4/3)n 
 
b. ja  
c. Any = Agammel * 4 og Ony = Ogammel * 4/3 
 
Opgave 4 
- 

Skal vi spille billard? 
Faglige og metodiske kommentarer 
Uddel 1 cm-kvadrat papir, som eleverne kan tegne på. Vær sikker på, de har forstået 
problemstillingen. Læg op til, at der skal bruges lidt tid til at finde en formel eller en beskrivelse af 
sammenhængen mellem formen på billardbordet og så antallet af ture rundt. Præciser at kuglen kun 
kan bevæge sig i diagonalspor – det gøres bedst ved at tegne nogle forskellige typer og gennemgå 
turene med eleverne. Kuglen starter hver gang i A. 
Der er set fine eksempler hos elever, som har tegnet en del af løsningerne og sat dem i kategorier – 
alle kvadratbordene opfører sig fx på samme måde. Rektanglerne 2 x 3 opfører sig på samme måde 
som 4 x 6 og 6 x 9 osv.  
Det vanskelige i opgaven er at få øje på, at den simple formel længde + bredde – 1 gælder for alle 
såkaldte ”stamforhold”. Det er ikke vigtigt at finde det ”nøjagtige svar”, men at have været i en 
proces med kompetencer ved anvendelse af ræsonnementer og symboler.  
 

Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 
4 og 6 diagonaler 
 
Opgave 2 
Man vælger det mindste billardbord, som har samme form – altså et stamforhold mellem længde og 
bredde fx 4 : 6 ændres til 2 : 3. I sådanne tilfælde er formlen længde + bredde - 1. 
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Opfølgning 
Opgave 1 
a. 68, 85, … + 17  
b. 21, 26,.. + 6  
c. 1372, 9604.. * 7  
d. 27, 43,.. 2n2 - 2n + 3 
 
Opgave 2 
a. 
Figur (n) 1 2 3 4 8 10 15 n 
Antal 
tændstik(A1) 5 9 13 17 33 41 61 4n+1 
Antal 
tændstik(A2) 3 7 11 15 31 39 59 4n-1 
 
b. 1) An+1= An + 4 2)  An+1= An + 4 
 
Opgave 3  
fx 
Figur (n) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n 
Antal (A) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 2n-1 
 
Opgave 4 
 1 2 3 4 5 6 7 
a 1 2 5 14 41 122 365 
b 1 1 1 1 1 1 1 
c 1 2 1 2 1 2 1 
d 1 1 1 1 1 1 1 
 
Opgave 5 
a. P = 3725 b. d = 4,8  c. m = 0,16 
 
Opgave 6 
a. 3x + 3y b. -10a + 10b  c. 3 - 2z d. 8 + 4x - 6y  e. 3,5a + 2,5y 
 
Opgave 7 
a. 6x - 5y b. -2a - b  c. 3v d. 8x - 4y - 3z 
 
Opgave 8 
a. 9x - 12y b. -11a + 3b  c. –v - 2z d. -5m + n 
 
Opgave 9 
a. 20x + 28 b. 27y - 27  c. 8x + 16y d. 12x - 30y 
 
Opgave 10 
a. 38x - 5 b. -6a + 12  c. 39b - 113 d. -37x + 26 
 
Opgave 11 
a. 6x2 + 14x + 4 b. 4a2 - 14a - 30 c. 6v2 + 32v - 32 d. -5z2 + 47z - 18 
 
Opgave 12 
a. 5(x - 5)  b. 8(a + 8)  c. 13(b + 7)   
d. 144(g - 120/144) e. -33(m + 1/3)  f. -15(n + 4) 
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Opgave 13 
a. x3 b) y6 c) 8a5 d) 35b12 e) 15x6 f) 108y15 
 
Opgave 14 
a.  x = 6 b. x = -6 c. x = 36 d. x = 81 
 
Opgave 15 
a. x = 2,5 b. x = 13 c. x = 7 d. x = 6 
 
Opgave 16 
a. x = 20 b. x = -9 c. x = 5 d. x = -22 
 
Opgave 17 
a.  x = 3 b.  x = 28/9 
 
Opgave 18 
a. Er sand b.  40 og 35 år 
 
Opgave 19 
a.  (25 + b) + b = 325    
b.  b = 150, a =  175  
 
Opgave 20 
a.  40 = 2x + 2(x + 8) b. x = 6, (x + 8) = 14 
 
Opgave 21 
a. 5(x + 3) = 50 b. x = 7 
 
Opgave 22 
a. 2(S + 2) = 12 + 2 b. S = 5 
 
Opgave 23 
a. 2110 kr.  b. SU = 6380 kr. c. 2650 kr. 
 
Opgave 24 
a. 1530 kr.  b. 653,6 euro  c. 7,5 
 
Opgave 25 
a. 78,54 cm b. 99,95 cm 
 
Opgave 26 
a. 122,5 m b. 4,5 s c. 63 504 km 
 
Opgave 27 
121 527 
 
Opgave 28 
a.  x = 1 b.  x = -2 c.  x = 6 d. x = -4 
 
Opgave 29 
a. L = 2,8 b. x = 5,3 
 
Opgave 30 
a. x = 2 b) x=2 c) x=1 d) x=1 
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Opgave 31 
a. x = 3 b. x = 1 c. x = 6 d) x = 2 
 
Opgave 32 
a.  a) A = 80ab   b) A = 6cd   c) A = 13,5ks  
b. a) O = 20 + 16b  b) O = 3c + 8d c) O = 6k + 9s 
 
Opgave 33 
a.  A = 0,5 * 18y * 4,5x b. A = 0,5 * 10y * 6x c. A = 21xy 
 
Opgave 34 
NB. I 1. oplag 1. udgave skal det samlede antal ændres fra 88 til 77.  
Bluse = x busker = y skjorter = z 
a. x + y + z = 77 svarende til x + 1/3x + 1/2x = 77  
b. x = 42 svarende til bluser 42, bukser 14 og skjorter 21. 
 
Opgave 35 
a. 3x + (35 + x) + x = 95 b. x = 12, O = 36, F = 47 
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Kan du forklare det? 
1. Spørgsmål  
a. 2h + 4g = 286 
b. 

0
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2. Spørgsmål 
9 
 
3. Spørgsmål 
(a + b)2 = a2 + b2 + 2ab (Dvs. han mangler det dobbelte produkt) 
 
4. Spørgsmål 
2(100 + 50x) : (10 * 10) – 20 : 10 = (200 + 100x) : 100 – 2 = 2 + x – 2 = x 
 
5. Spørgsmål 
a. - b. 16 c. 25 d. n2 
 
6. Spørgsmål 
49,7 cm 
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Om ikke-lineære sammenhænge 
Faglige mål 
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Intro 
 
Tegn et rektangel på tavlen og meddel eleverne, at det viser en bordplade. Fortæl eleverne, at du 
vælger, at pladen skal have en bestemt størrelse fx 2 m2. Du vil nu undersøge, hvordan pladen kan 
se ud, hvis du varierer længden og bredden. Længden benævnes x og bredden benævnes y. 
Altså x * y = 2 
 
Lad eleverne komme med forslag til nogle løsninger. Tabellæg løsningerne. 
 
X 1 1,5 4 0,5 0,2 8 
y 2 1,33 0,5 4 10 0,25 
 
Lad eleverne plotte funktionen ind i et koordinatsystem. 
Diskuter på klassen, hvordan grafen ville ligge, hvis bordpladen skulle være 4 m2 i stedet for – eller 
kun 1 m2. 
Bed eleverne om at finde det sted på grafen, hvor der er den mindste omkreds på bordet (kvadrat). 
Diskuter, hvorfor denne funktion hedder omvendt proportional. 
 
Præsenter eleverne for følgende situation.  
På Østre skole er der 400 elever. 5 år tidligere, da skolen var ny, var der 250 elever. 
Meddel eleverne, at I sammen skal forsøge at beskrive væksten ved at vælge en model A, B eller C. 
Argumenter for hver model om det rimelige i, at det kan være denne model, som er den mest 
rigtige. 
 
Tegn et koordinatsystem, hvor starttal og sluttal plottes ind. 
 
Model A: Hvis tilvæksten er konstant, vælger vi model A.   
I så fald er der tale om en lineær funktion – en ret linje, som kan tegnes ind i et koordinatsystem. 
Aflæs hældningen så godt det kan lade sig gøre.  
Hældningen kan beregnes. Funktionen svarer til y = ax + b. b må være starttallet 250 – altså y = ax 
+ 250. Vi ved, at hvis x = 5, så er y = 400. Det kan sættes ind i ligningen, så vi får 400 = a * 5 + 
250. 
Ved beregning fås, at hældningen a er 30.  
Model A er således funktionen y = 30x + 250 
 
Model B: Hvis tilvæksten var den samme de første tre år. De sidste to år har der ikke været nogen 
tilvækst. Tegn funktionen – som er en stykvis lineær funktion. Den skal deles i to  
1 – 3 år y = 50x + 250 
4 – 5 år y = 400 
 
Model C: Hvis tilvæksten IKKE er konstant, men for hvert år er steget med en procentdel for hver 
gang. Tilvæksten bliver således større og større for hver gang. 
Hvis den stiger med 30% for hvert år, så må der være en tanellægning der ser sådan ud. 
 
x 1 2 3 4 5 
y 250 * 130% = 

250 * 1,3 
 

(250 * 1,3) * 1,3 ((250 * 1,3) * 1,3) * 1,3 = 
250 * 1,33 

250 * 1,34 250 * 1,35 = 
928 

 

Det viste sig ikke at være 30% - det var for meget med 928 elever. 
Lad eleverne prøve sig frem med lommeregner nu – det viser sig at 10% stigning ser passende ud. 
Altså ser funktionen som følger:  y = 1,1x * 250 
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Andengradsfunktionen 
Ser man på kast eller arkitektur dukker parablen op som bue – se også på paraboler. Hvis man 
lægger en lygte på et bord, så lygten er vandret i forhold til bordet, kommer der en parabelbue frem. 
Man har kendt den særlige bue i flere tusinde år men først i de sidste 400 år har man beskrevet den 
ved brug af algebra. 
 
Hvis man lægger buen i et koordinatsystem, så toppunktet fx ligger i (0,0) og parabelen er så simpel 
som muligt ligger punkterne i et bestemt mønster. Vis y = x2 indtegnet i et koordinatsystem hvor 
eleverne aflæser punkterne og sætter ind i tabel. Få eleverne til at beskrive funktionen – altså til at 
indse at sammenhængen mellem x og y kan beskrives ved y = x2. 
 
Præsenter følgende funktionsforskrifter, som de skal indtegne i et koordinatsystem. 
A: y = 3x2  B: y = -3x2 C: y = 3x2 + 5 D: y = 3x2 – 5  E: y = 3x2 + 5x + 
5 F: y = 3x2 + 5x – 5  
 
Få eleverne til at se hvordan parametrene a, b og c bestemmer beliggenheden af parablen. 
Præsenter andengradsfunktionen ax2 + bx + c = y – få eleverne til at fortælle, hvad a, b og c svarer 
til i de funktioner, de har undersøgt. 
  
Overvej, om man skal gå så langt som at bestemme nulpunkter (løsninger) og toppunkt – 
umiddelbart er det valgt til 10. klasse.  
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Nybyggerne i Blanderup 
Faglige og metodiske kommentarer 
Historien om den udleverede snor er sand – man havde ikke overvejet sammenhængen mellem  
omkreds og areal. Scenariet er delt i to dele. I første del anvender man samme omkreds hele tiden – 
i det her tilfælde 100. Det resulterer i en sammenhæng hvor 2x + 2y = 100 idet x svarer til bredden 
og y til længden. Det resulterer i en ret linje med forskriften y = -x + 50. Eleverne skal undervejs 
opdage at rektanglets størrelse varierer. De kan afprøve et par stykker. Det største areal 
fremkommer ved kvadratet. 
En sidste del beskriver så sammenhængen x * y = 400, som således er en omskrivning af den 
traditionelle y = 400/x. Her er tale om omvendt proportionalitet. Forsøg at få eleverne til at se at når 
den ene skal stige må den falde for at det samlet giver det samme resultat. Heraf det ”omvendte” i 
modsætning til ”ligefrem” proportional. 
 

Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 
a. - b. – 
 
Opgave 2 

a.  
Længde (m) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
Bredde (m) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 
 
b. O = 2x + 2y  
c. y = -x + O/2 
 
Opgave 3 
a./b./c. 
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Opgave 4 
a./b.  Ovenfor   
c.  y = -x + 50  
d. – 
 
Opgave 5 
a. Nej  
b.  
Længde (m) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 
Bredde (m) 80 40 26,7 20 16 13,3 11,4 10 8,89 8 7,27 6,67 6,15 5,71 5,33 5 
Omkreds(O) 170 100 83,3 80 82 86,7 92,9 100 108 116 125 133 142 151 161 170 

 
Opgave 6 
a./b.  
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Opgave 7 
a.  Hyperbel  
b. Nej  
c. Nej 
d./e. y = A/x 
 
Opgave 8 
a. 
Længde (m) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 
Bredde (m) 120 60 40 30 24 20 17,1 15 13,3 12 10,9 10 9,23 8,57 8 7,5 
Omkreds(O) 250 140 110 100 98 100 104 110 117 124 132 140 148 157 166 175 

b. - 
 
c.-  
d. y = 600/x 
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Opgave 9 
a. 
X -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Y -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,5 0,5 0,25 0,17 0,13 0,1 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 

b. 

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

-150 -100 -50 0 50 100 150

x

y

 
c.  Man kan ikke have en negativ længde. 
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Der bliver flere og flere 
Faglige og metodiske kommentarer 
Scenariet skal sammenligne en konstant vækst med en procentuel relativ vækst. Her skal eleverne 
genkalde sig noget af det, de har lært ved økonomiberegningerne tidligere på året – ofte omtalt som 
renters rente. Vi bruger udtrykket relativ vækst op mod konstant vækst for at skaffe forståelse for, at 
væksten altid er afhængig af det foregående. 
Vi kalder med vilje også den eksponentielle funktion for ”en procentuel” vækstfunktion y = b * ax – 
for at lave referencer til de økonomiske beregninger ved rentes regning.  
Renteformlen ser således ud Kn = K0 * (1 + r)n. Sammenligner vi denne med den foregående 
skrivemåde svarer Kn til y, K0 til b, (1 + r) til a og n til x.  
Da vi ved deling af bakterier har valgt ”fordobling” som fremskrivningsfaktor er væksten meget 
stor. Bemærk at der er tale om funktionen y = 1 * 2x – altså en fremskrivningsfaktor på 200% . 
Det er væsentligt, at eleverne indser at væksten er afhængig af de definerede væksttidspunkter. Som 
det tidligere er erfaret, er der forskel på at betale en bestemt rente pr. måned og en pr. år. 
 

Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 
a. ca. 500  
b. 20 min.  
c. 
Tid(min) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 
Antal 
bakterier 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

100
0 

110
0 

120
0 

130
0 

140
0 

150
0 

160
0 

 
d. 1000 min.  
e. 5 * 60 * 10 = 3000 bakterier 
 
Opgave 2 
a. - 
b. -  
c. y = 10x 
 
Opgave 3 
a. - 
b. y = 20x 
 
Opgave 4 
 
Tid(min) 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
Antal 
bakterier 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 

 
Opgave 5 
a./b. 
Deling nr. (x) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Bakterier (y) 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 
Tid (min) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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Opgave 6 
a./b. - 
c. Vokser eksponentielt 
 
Opgave 7 
a. 32  
b. 7,644 min. 
 
Opgave 8 
a. Bliver fordoblet hvert 10. min.  
b. – 
 
Opgave 9 
a. 30  
b. 230 = 1073741824 
 
Opgave 10 
a. 
Deling nr. (x) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Bakterier (y) 2048 4096 8192 16384 32768 65536 131072 262144 524288 1048576 

Tid (min) 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
b.-  
c. Man lægger hele tiden det samme til  
d. Funktionen vokser i forhold til den foregående. 
 
Opgave 11 
a. 
X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Y 1 1,1 1,21 1,331 1,4641 1,6105 1,7716 1,9487 2,1436 2,3579 2,5937 

b. 
c. 
X -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Y 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,4 2,6 

 
d. Relativ vækst 
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Hvor meget tandpasta? 
Faglige og metodiske kommentarer 
Det siges, at et af vores tandpastafírmaer på et tidspunkt mere eller mindre ubemærket har ændret 
størrelsen på hullet i tandpastatuben, så man har kunnet øge forbruget. Man har gået ud fra, at man 
tager sin ”morgenstribe” i nogenlunde samme længde hver gang. Det har inspireret os til dette 
scenarie som introducerer funktioner af andengrad. Det kan anbefales at undersøge dette selv – og 
måske regne på forbruget en morgen i Danmark.  
 
Andengradsfunktioner har skiftende tilhørsforhold på niende og tiende klassetrin. Vurder selv 
sværhedsgraden og hvor meget som skal høre til i niende klasse. Vi har delt andengradsfunktionen i 
to scenarier, idet dette begrænses til funktionen y = x2 med hovedvægt på en tabellægning og en 
grafisk repræsentation mens det næste præsenterer den fulde andengradsfunktion ax2 + bx + c. 
 
Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 
a. r = 0,4 cm  
b. 0,5 cm2 
 
Opgave 2  
Radius (cm) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 
Hulstørrelse(cm2) 0,03 0,12 0,27 0,48 0,75 1,08 1,47 1,92 2,43 3,00 3,63 4,32 

 
Opgave 3 
a./b. -  
 
Opgave 4 
a. 0,3675 cm2 (0,3848 cm2)  
b. 0,52 cm (0,505 cm) 
 
Opgave 5 
a. -  
b.  x er radius 
 
Opgave 6 
a. 
 
Radius (cm) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Hulstørrelse(cm2) 0,00 3,00 12,00 27,00 48,00 75,00 108,00 147,00 192,00 243,00 300,00 

 
d.  

 
d. Ja 
 
Opgave 7  
a. 
Radius (cm) -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 
Hulstørrelse(cm2) 300,00 243,00 192,00 147,00 108,00 75,00 48,00 27,00 12,00 3,00 0,00 

 
b./c. - 
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Vandstrålen 
Faglige og metodiske kommentarer 
Eleverne har måske iagttaget ved vandspring eller ved leg med vandstråler at de ofte danner en 
særlig ”pæn” bue. De kan måske have iagttaget arkitektur, hvor buen er indgået ved tag og 
brokonstruktioner. Denne bue – parabelbuen – kan også iagttages hvis man vises med en god 
lommelygte, som holdes parallelt med tavlen (se introen). Buens regelmæssighed har fascineret 
siden de gamle grækere, som så den som en del af de såkaldte keglesnit. Prøv evt. selv at finde dette 
keglesnit ud af fx en oasis eller en lerformet kegle. 
Denne parabel viser sig at kunne beskrives ved brug af algebra – den såkaldte andengradsfunktion 
ax2 + bx + c. Scenariet forsøger at give et billede af hvordan formen af parablen ændrer sig alt efter 
størrelsen på parametrene a, b og c. Bemærk, at det kan være vanskeligt for mange elever at skelne 
mellem parametre og variable.  
Som det blev nævnt i indledningen har vi udskudt diskriminantberegninger, beregning af rødder, 
nulpunkter og toppunkt til tiende klasse. 
 

Kommenterede løsningsforslag 
Opgave 1 
a./b./c. 

Vandslange
Vandslange

Vandslange

 
 
Opgave 2 
a. 
X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Y 0 6,3 11,2 14,7 16,8 17,5 16,8 14,7 11,2 6,3 0 

b. - 
c.  (0,0) er slangens munding, (5,17) er strålens (max)højde, (10,0) der hvor græsset bliver vådt 
 
 
Opgave 3 
a. 
X -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
y1 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 
y2 -25 -16 -9 -4 -1 0 -1 -4 -9 -16 -25 
y3 50 32 18 8 2 0 2 8 18 32 50 
y4 -50 -32 -18 -8 -2 0 -2 -8 -18 -32 -50 
y5 12,5 8 4,5 2 0,5 0 0,5 2 4,5 8 12,5 
y6 6,25 4 2,25 1 0,25 0 0,25 1 2,25 4 6,25 

 
b. - 
c. Negativt fortegn får kurven til at vende nedad. Jo større a desto stejlere kurve. 
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Opgave 4 
a. 
X -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
y1 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 
y2 27 18 11 6 3 2 3 6 11 18 27 
y3 23 14 7 2 -1 -2 -1 2 7 14 23 
y4 21 12 5 0 -3 -4 -3 0 5 12 21 
y5 29 20 13 8 5 4 5 8 13 20 29 

b. 
 
c. Tallet angiver skæring med y-aksen 
 
Opgave 5 
a. 
X -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
y1 36 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 
y2 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 36 
y3 38 27 18 11 6 3 2 3 6 11 18 
y4 15 8 3 0 -1 0 3 8 15 24 35 
y5 38 27 18 11 6 3 2 3 6 11 18 

 
b. - 
 
Opgave 6 
a. Hvor stejl grafen bliver –en stor a-værdi giver er ”høj vase”, en lille giver en ”flad skål”  
b. For hvilken værdi grafen skærer y-aksen. 
 
Opgave 7 
a. -  
b. 
 Positiv(+) Negativ(-) 
A glad graf sur graf 

B 
x-værdi for toppunkt er 
negativ 

x-værdi for toppunkt er 
positiv 

C Værdi for skæring med y-aksen 
 
Opgave 8 
1) x = 0 2) x = 0 3) x =  2 og x=  -2 4) x =  1 5) x = -1 6) x = 0 og x =  -2
 7) x = -1 og x = 2 
 
Opgave 9 
a. Skæring med x-aksen(x =-2 og x = 2).  
b. Den skærer ikke x-aksen. 
 
Opgave 10 
a. 
X 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 
Y 2 1,99 1,95 1,89 1,81 1,7 1,57 1,41 1,23 1,03 0,8 0,55 0,27 0 
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b. — 
 
Opgave 11 
a. 2 m  b. y = -1,2x2 + 3,5 c.  91 cm d. 1,29 m 
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Opfølgning 
Opgave 1 
a. 2 b. 4 c. 1 d. 6 e. 3 f. 5 
 
Opgave 2 

a.  
x -5 -2 0 2 5 
y 75 12 0 12 75 

 
b./c. - 
 
Opgave 3 
a/.b./c./d. 
x -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ya 80 63 48 35 24 15 8 3 0 -1 0 3 8 15 24 35 48 63 80 99 120 

yb -80 -63 -48 -35 -24 -15 -8 -3 0 1 0 -3 -8 -15 -24 -35 -48 -63 -80 -99 
-

120 
yc 135 113 93 75 59 45 33 23 15 9 5 3 3 5 9 15 23 33 45 59 75 

yd 
-

306 
-

248 
-

196 
-

150 
-

110 -76 -48 -26 -10 0 4 2 -6 -20 -40 -66 -98 
-

136 
-

180 
-

230 
-

286 
 
Opgave 4 
d (Smiler og skærer x-aksen i ca 3, y = 0,5 * 32 – 5 ≈ 0 
 
Opgave 5 
d (Grafen skærer y-aksen i y = 6) 
 
Opgave 6 
a. x = 2 og x = 3   
b. y = 22 – 5 * 2 + 6 = 0 og y = 32 – 5 * 3 + 6=0 
 
Opgave 7 

a. Skæringspunkter i (-3,0) og (4,7) 
b. Skæringspunkter i (-1,5) og (2,8) 

 
Opgave 8 

a. Smiler, er symmetrisk om y-aksen og skærer y-aksen i (0,-4)   
b. Sur, Har positiv x-værdi i toppunkt og skærer y-aksen i (0,0)  
c. Sur, Har negativ x-værdi i toppunkt og skærer y-aksen i (0,-250)  
d. Sur, Har positiv x-værdi i toppunkt og skærer y-aksen i (0,300) 

 
Opgave 9 
a. y = 500 * 1,25x/10  
b. 
X 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Y 500 625 781 977 1221 1526 1907 2384 2980 3725 4657 

 
c. 977 bakterier 
d. 49,3 min. 
 
Opgave 10 
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a. x kan ikke være 0.  
b. 
X -3 -2 -1 1 2 3 
Y -8 -12 -24 24 12 8 

c. 
 
Opgave 11 
a. 
X -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Y -1 
-

1,1 
-

1,3 
-

1,5 
-

1,8 
-

2,3 -3 
-

4,5 -9 9 4,5 3 2,3 1,8 1,5 1,3 1,1 1 
 
b. 
c.  1.og 3. kvadrant 
 
Opgave 12 
a. y-værdierne falder.  
b. x-værdierne falder.  
c. – 
 
Opgave 13 
a. 16 timer, 6 timer, 4 timer  
b.  - 
 
 
Opgave 14 
a. 
Termin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Saldo (kr) 30000 32100 34347 36751,3 39323,9 42076,6 45021,9 48173,4 51545,6 

b./c. - 
 
Opgave 15 
a. 
Termin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Saldo (kr) 6000 6180 6365,4 6556,36 6753,05 6955,64 7164,31 7379,24 7600,62 

     1 år    2 år 
 
b. 24 terminer 
 
Opgave 16 
a./b.  
X -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
y1 26 17 10 5 2 1 2 5 10 17 26 
y2 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 

 
c. Skærer i (-1,2) og (3,10)   
d. 2x + 4 = x2 + 1 = y → x2 - 2x – 3 = 0 = (x - 1)2 - 4, (x - 1)2 = 4 for x = -1 og x = 3. 
 
Opgave 17 
a. 25 dage  
b. Omvendt proportional – flere mænd giver kortere arbejdstid.  
c. 
Mænd 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
Antal dage 80 40 26,667 20 16 13,333 11,429 10 8,8889 8 
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Opgave 18 
a.  – 
 
Opgave 19 
a. 8400 kaniner/harer  
b. 9724 kaniner/harer 
c. 
år 
(2000+) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kaniner 8000 8400 8820 9261 9724 10210 10721 11257 11820 12411 13031 

 
d. 15 år (16 631 kaniner/harer) 
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Kan du forklare det? 
 
1. Spørgsmål 
NB I 1. oplag skal der i sidste linje ændres fra (0,1) til (0,-1) 
a. f(-2) = f(2) = 3 b. -- c. x = -4 og x = 4  
d. 
X -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
Y 24 15 8 3 0 -1 0 3 8 15 24 

-5

0

5

10

15

20

25

-6 -4 -2 0 2 4 6

  
 
Grafen: smiler (a er positiv), er symmetrisk om y-aksen (b er nul) og skærer y-aksen i (0,-1) (c er-1) 
 
2. Spørgsmål 
a. 1/2 time, 15 min., 1 time  b. y stiger, når x falder c. y = 50/x 

X 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
10

0 
11

0 
12

0 
13

0 
14

0 
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0 
16

0 
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0 
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0 
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0 
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0 

Y 5 
2,
5 

1,
7 

1,
3 1 

0,
8 

0,
7 

0,
6 

0,
6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

0

2

4

6

8

10

0 50 100 150 200

Fart (km/t)

T
id

 (
ti

m
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)

 
d. 1/3 * 150 = 50 
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3. Spørgsmål  
a.  39 min.  
b. 
Tid (min) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 24 39 
Afstand (km) 0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,7 0,9 1,2 1,4 1,7 2 4 4 5,25 

 

0

1

2

3

4

5

6

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Tid (minutter)

A
fs
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n

d
 (

km
)

 
c. 5,25 km (2 + 2 + 1,25) 
 
4. Spørgsmål 
f(x) = a*1,15x (+ b) 
 


