
Fra læseplanen 
Tal og algebra 

Ligninger 
Igennem hele trinforløbet arbejder eleverne med at opstille, løse og anvende ligninger i forbindelse med 

deres arbejde med både teoretiske og praktiske matematiske problemer. 

I løsningen af ligninger og senere uligheder skal eleverne have mulighed for at udvikle og benytte 

forskellige strategier og alsidige metoder, herunder ligningsløsning med støtte i konkrete og visuelle 

repræsentationer, skriftlige noter, ligningsløsning ved inspektion, grafisk ligningsløsning samt 

ligningsløsning med digitale værktøjer. I forbindelse med ligningsløsning udgør digitale værktøjer både et 

redskab til løsninger af problemer og et redskab til at udvikle elevernes forståelse for opstilling, løsning og 

anvendelse af ligninger. 

Senere i trinforløbet skal eleverne have mulighed for at deltage i udviklingen af algebraiske metoder til 

ligningsløsning på grundlag af deres egne strategier, visualiseringer samt lærerens udfordringer og støtte. 

Sidst i trinforløbet indgår enkle ligningssystemer, bl.a. to ligninger med to ubekendte. Ligningssystemerne 

skal ikke nødvendigvis præsenteres for eleverne med matematisk symbolsprog, men kan også præsenteres 

med tekst eller tale. Eleverne skal kunne løse enkle ligningssystemer grafisk, ikke med algebraiske 

standardmetoder. 

Formler og algebraiske udtryk 
Fra begyndelsen af trinforløbet arbejder eleverne med at repræsentere algebraiske udtryk geometrisk og 

med at beskrive egenskaber ved geometriske figurer ved hjælp af algebra. 

Senere i trinforløbet skal eleverne kunne oversætte enkle sammenhænge til algebraiske udtryk i 

forbindelse med løsning af både praktiske og teoretiske problemstillinger, og de skal kunne anvende 

sådanne algebraiske udtryk, herunder formler, til løsning af problemer. Fx kan sammenhængen mellem tid, 

strækning og fart eller sammenhængen mellem højde, sidelængder og areal i et trapez beskrives med 

algebraiske udtryk. I forbindelse med anvendelsen af algebraiske udtryk, skal eleverne kunne indsætte 

rationaletal i kendte og ukendte formler og beregne resultater, bl.a. med anvendelse af digitale værktøjer. 

Sidst i trinforløbet skal eleverne kunne sammenligne og omskrive algebraiske udtryk med forskellige 

metoder. Metoderne omfatter brug af geometriske repræsentationer, anvendelse af digitale værktøjer og 

af regler for regning med reelle tal. Eleverne skal bl.a. kunne undersøge, om to forskellige algebraiske 

udtryk repræsenterer samme værdi, og kunne reducere algebraiske udtryk, når det er hensigtsmæssigt i 

forbindelse med problemløsning. 

Opmærksomhedspunkt: 

Eleven kan sætte tal i stedet for variable i en simpel formel. 

Funktioner 
Trinforløbet skal udvikle elevernes færdigheder i at kunne beskrive sammenhænge mellem to talstørrelser 

ved hjælp af funktioner. Heri indgår overvejelser over brugen af afhængige og uafhængige variable. 

Eleverne skal anvende alsidige repræsentationer, herunder tabeller, grafer, funktionsforskrifter og 



hverdagssproglige repræsentationer. Undervisningen skal bl.a. inddrage digitale værktøjer i fremstillingen 

af de forskellige repræsentationer og fokusere på oversættelse og sammenligning mellem dem. 

I begyndelsen fokuseres der på lineære funktioner, herunder ligefrem proportionale sammenhænge og 

stykkevis lineære funktioner. Senere i trinforløbet indgår ikke-lineære funktioner, herunder omvendt 

proportionale sammenhænge, andengradsfunktioner og enkle eksponentialfunktioner. 

I arbejdet indgår de forskellige funktioners anvendelse i beskrivelse af sammenhænge i omverdenen og 

funktionernes matematiske egenskaber bl.a. med brug af digitale værktøjer. 

Matematiske kompetencer 

Problembehandling 
Problembehandling vedrører løsning og opstilling af matematiske problemer, dvs. matematiske spørgsmål, 

der ikke kan besvares udelukkende med rutinemetoder. Det er individuelt, om et matematisk spørgsmål 

udgør et problem for en elev. Et spørgsmål, som for nogle elever udgør et matematisk problem, kan for 

andre elever være en rutineopgave. 

I 3. trinforløb skal undervisningen lægge vægt på, at eleverne bliver i stand til selvstændigt at planlægge, 

gennemføre og vurdere problemløsningsprocesser. Denne udvikling har grundlag i elevernes viden om 

forskellige mulige trin i en problemløsnings proces, bl.a. 

 Forståelse af problemet. 

 Afprøvning af mulige problemløsningsstrategier. 

 Opstilling og vurdering af hypoteser om løsningen. 

 Gennemførsel af de valgte strategier. 

 Vurdering af problemets løsning. 

Eleverne skal igennem trinforløbet fortsat udvikle deres viden om og færdigheder i at anvende forskellige 

strategier til problemløsning. Disse strategier skal bl.a. omfatte reduktion af problemet til et lettere 

problem. 

Eleverne skal kunne løse et givent matematisk problem med anvendelse af forskellige strategier. 

Modellering 
Modellering vedrører dels processer, hvor matematik anvendes til behandling af situationer og 

problemstillinger udenfor matematikken, dels analyse og vurdering af matematiske modeller, som 

beskriver forhold i virkeligheden. 

I 3. trinforløb skal der i undervisningen både lægges vægt på, at eleverne bliver i stand til at gennemføre 

modelleringsprocesser, og at de kan vurdere matematiske modeller. 

Elevernes modelleringsprocesser skal i dette trinforløb omfatte strukturering og afgrænsning af den del af 

omverdenen, de skal modellere, opstilling af en problemstilling, oversættelse af problemstillingen til en 

matematisk model, matematisk behandling af modellen, tolkning af den matematiske model i forhold til 

den oprindelige problemstilling og kritisk analyse af modellen. 

Elevernes vurdering af matematiske modeller skal omfatte afkodning, tolkning og kritisk analyse af 

modellen eller elementer i modellen i forhold til den del af omverdenen, som er modelleret. 



I arbejdet med modellering skaleleverne kunne inddrage digitalsimulering, når det er muligt og 

hensigtsmæssigt. Det kan fx være i forbindelse med analyse af usikkerheden i en stikprøveundersøgelse 

eller i forbindelse med analyse af en vækstmodel ved hjælp af regneark. 

Undervisningen i modellering vedrører på de ældste klassetrin både hverdagen, naturen og samfundet og 

skal samlet set inddrage de tre stofområder alsidigt, sådan at eleverne både kan vurdere matematiske 

modeller og gennemføre modelleringsprocesser, der kræver færdigheder og viden vedrørende tal og 

algebra, geometri og måling samt statistik og sandsynlighed. 

Ræsonnement og tankegang 
Ræsonnement og tankegang vedrører matematisk argumentation og karakteristika ved matematisk 

tankegang. 

I 3. trinforløb skal undervisningen lægge vægt på, at eleverne bliver i stand til at udvikle matematiske 

ræsonnementer. Der fokuseres fortsat også på elevernes færdigheder i at stille spørgsmål og give svar, som 

er karakteristiske for matematik. 

I deres arbejde med matematiske undersøgelser skal eleverne arbejde videre med at inddrage 

ræsonnementer til at udvikle og vurdere hypoteser. Ræsonnementerne skal i stigende grad bygge på de 

definitioner og sætninger, eleverne allerede har lært, og eleverne skal efterhånden kunne skelne bevidst 

mellem hypoteser, definitioner og sætninger. 

Eleverne skal også udvikle færdigheder i at analysere rækkevidden og begrænsningen af de opdagelser og 

resultater, de når frem til, så at de kan skelne mellem enkelttilfælde og resultater, der gælder generelt. 

Denne udvikling skal bl.a. basere sig på de opdagelser, eleverne når frem til igennem matematiske 

undersøgelser. 

Mod afslutningen af trinforløbet indgår eksemplariske eksempler på enkle beviser i undervisningen. 

Eleverne arbejder desuden med at udvikle og vurdere ræsonnementer, der be- eller afkræfter påstande og 

hypoteser, som læreren bringer ind i undervisningen, eller som opstår blandt eleverne i forbindelse med 

undersøgende arbejde. I udviklingen og vurderingen af ræsonnementer skal eleverne, når det er 

hensigtsmæssigt, kunne inddrage digitale værktøjer som redskab til bl.a. tegninger, beregninger og 

målinger. 


