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Andre tror at  (a)  betyder: 
 Gang antal krydser med 3. 
 Træk resultatet fra 25. 

Nogle tror at  (a)  betyder: 
 Træk antal krydser fra 25. 
 Gang resultatet med 3. 

Afsnit 1.  Rækkefølge af udregninger 

1.1  Oplæg  (Hvilken af de to udregninger skal vi starte med?) 

I et spil gælder at når x  står for antal krydser, er antal point 
 (a) 325 ⋅− x  
 

 

 

 
Læs vedtægterne nedenfor for at finde ud af om det er  (b)  eller  (c)  der er rigtig. 

 

1.2  Vedtægter  (Rækkefølge af udregninger) 
(a) Det der står i parentes, skal vi regne ud først. 
(b) Gange og dividere skal vi udregne før plus og minus. 
(c) Plus og minus skal vi udregne fra venstre mod højre. 
(d) Gange og dividere skal vi udregne fra venstre mod højre. 
 

 
Eksemplerne  1.3-1.6  viser ved trinvis udregning rækkefølge af udregninger i 
regneudtryk. 
 

1.3  Eksempel 
 2516 −−  
 =  11 2−  ifølge  1.2(c) 
 =  9  
 

1.4  Eksempel 
 )25(16 −−  
 =  −16  3  ifølge  1.2(a) 
 =  13  

1.5  Eksempel 
 4325 ⋅−⋅  
 =  10  −  12  ifølge  1.2(b) 
 =  2−  
 
 

1.6  Eksempel 
 42:81 ⋅+  
 =  +1  4  4⋅  ifølge 1.2(b)(d) 
 =  +1  16  ifølge 1.2(b) 
 =  17  

1.7  Eksempel  (Underforståede parenteser) 

Af  1.2  kan vi slutte at i udtrykkene 
 3453 ⋅++           og         2325 +⋅⋅  
er underforstået de parenteser som er vist her: 
 )34()53( ⋅++        og     2)3)25(( +⋅⋅  

                   (c)          (b)                     (b)(d)    (b) 
Bogstaverne i parentes angiver de af reglerne i 1.2 som er begrundelse for parenteserne i 
udtrykkene. 
 

(b) (c)



Bogstavregning. En indledning for stx og hf Side 2 2008  Karsten Juul 

1.8  Eksempel  (Oversæt mellem regneudtryk og dagligsprog) 

I et spil kan vi beregne antal point ved hjælp af følgende udregninger: 

 Læg antal krydser til 5. 
 Gang resultatet med 3. 

Lad x  stå for antal krydser. Regneudtrykket 
 (b) 35 ⋅+ x  
angiver ikke udregningerne  (a).  Regneudtrykket  (b)  fortæller nemlig: 
 vi skal starte med at gange antal krydser med 3, 
mens  (a)  fortæller: 
 vi skal starte med at lægge antal krydser til 5. 
Udregningerne  (a)  kan vi angive sådan: 
 (c) 3)5( ⋅+ x  
 

1.9  Eksempel  (Oversæt mellem regneudtryk og dagligsprog) 
Regneudtrykket 

 (a) )14()38( +⋅−  

angiver følgende udregninger: 

 (b) Træk 3 fra 8. 
 (c) Læg 1 til 4. 
 (d) Gang resultaterne fra (b) og (c). 
 
 

Afsnit 1.  Øvelser 
 
 
1.10  Øvelse  (Trinvis udregning) 

Vis (som i 1.3-1.6) ved trinvis udregning rækkefølgen af udregninger i nedenstående 
udtryk. Skriv (a), (b), (c) og (d) for at angive de regler fra 1.2 som du bruger. 
 (1) 5342 ⋅+⋅  (4) 2314 ⋅+−  
 (2) 5)34(2 ⋅+⋅  (5) 2)31(4 ⋅+−  
 (3) )534(2 ⋅+⋅  (6) 2)314( ⋅+−  
 

1.11  Øvelse  (Trinvis udregning) 

Vis (som i 1.3-1.6) ved trinvis udregning rækkefølgen af udregninger i nedenstående 
udtryk. Skriv (a), (b), (c) og (d) for at angive de regler fra 1.2 som du bruger. 
 (1) )42(8 +−−  (4) )46(2 −⋅  (7) )52(3 ⋅⋅  
 (2) )42(8 −+  (5) 4262 ⋅−⋅  (8) 523 ⋅⋅  
 (3) 428 −+  (6) 462 −⋅  (9) 5)23( ⋅⋅  
 

1.12  Øvelse  (Trinvis udregning, omvendt opgave) 

I hvert af følgende tilfælde skal du skrive et regneudtryk sådan at vi ved trinvis 
udregning af udtrykket skal bruge reglerne fra 1.2 i den angivne rækkefølge. 
 (1) (d), (d) (2) (b), (c), (c) (3) (a), (b), (c) 

(a)

 

☺ 
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1.13  Øvelse  (Underforståede parenteser) 

Skriv nedenstående udtryk og tilføj de parenteser som er underforstået. Angiv de 
anvendte regler fra 1.2 på den måde som er vist i  1.7 . 
 (1) 2536 ⋅+−  (3) 5328 +⋅−  
 (2) 3)14(2 ⋅++  (4) 42:86 ⋅−  
 

1.14  Øvelse  (Underforståede parenteser) 

Skriv nedenstående udtryk og tilføj de parenteser som er underforstået. Angiv de 
anvendte regler fra 1.2 på den måde som er vist i  1.7 . 
 (1) 5)10(3 −−+⋅ kx  (2) 533103 −⋅−⋅+⋅ kx  (3) kx :103 ⋅+  
 

1.15  Øvelse  (Oversæt) 

Oversæt mellem regneudtryk og dagligsprog som i  1.8  og  1.9 . 
 (1) 2610 +⋅  (2) 2610 ⋅+  (3) 2:610 −  

 (4) Divider 6 med 3. (5) Træk 3 fra 6. (6) Træk 1 fra 3. 
  Træk 1 fra resultatet.  Læg 1 til resultatet.  Træk resultatet 
      fra 6 

1.16  Øvelse  (Oversæt) 

I nogle spil kan antal point udregnes ved hjælp af udtrykkene nedenfor. Bogstavet x står 
for antal krydser. Oversæt mellem regneudtryk og dagligsprog som i  1.8  og  1.9 . Husk 
også at oversætte x til dagligsprog i (1)-(3). 

 (1) 82: +x  (2) x⋅− 37  (3) )2(5 +⋅ x  

 (4) Gang 4 med antal (5) Læg 3 til antal (6) Gang 2 med antal 
  krydser.  krydser.  krydser. 
  Læg 3 til resultatet.  Gang 4 med resul-  Træk resultatet 
    tatet.  fra 12 

1.17  Øvelse  (Oversæt) 

I nogle spil kan antal point bestemmes ved hjælp af de udregninger der står nedenfor. 
Oversæt (som i  1.8) hver af reglerne (1) og (2) fra dagligsprog til regneudtryk hvor 
bogstaverne k og b står for hhv. antallet af krydser og antallet af boller. 

 (1) (a) Gang 2 med antal krydser. 
  (b) Læg 1 til resultat i (a). 
  (c) Træk antal boller fra 16. 
  (d) Gang resultat i (b) med resultat i (c). 

 (2) (a) Gang antal krydser med antal boller. 
  (b) Divider 144 med resultatet i (a). 
  (c) Træk 8 fra antal boller. 
  (d) Træk resultat i (c) fra resultat i (b). 
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Afsnit 2.  Hæve parenteser 

2.1  Regler  (Hæve parenteser) 
(a) Vi må hæve en minusparentes  (dvs. fjerne parentesen og minusset foran) 

hvis vi samtidig ændrer fortegnet for hvert led i parentesen 
(på den måde som er vist i 2.2 og 2.4). 

(b) Vi må hæve en plusparentes  (dvs. fjerne parentesen og plusset foran) 
(på den måde som er vist i 2.3 og 2.5). 

 
Eksemplerne 2.2-2.5 viser hvordan vi kan bruge reglerne for at hæve parenteser. 
 
2.2  Eksempel 

 )( x+−− 27  
 =  7  x−+2  ifølge 2.1(a) 
 

2.3  Eksempel 

 )( x+−+ 27  
 =  7  x+−2  ifølge 2.1(b) 

2.4  Eksempel 

 )( x−− 27  
 =  )( x−+− 27  da  22 +=  
 =  7  x+−2  ifølge 2.1(a) 

2.5  Eksempel 

 )( x−+ 27  
 =  )( x−++ 27  da  22 +=  
 =  7  x−+ 2  ifølge 2.1(b) 

 

2.6  Eksempel  (To rækker udregninger der giver samme resultat) 

Vi udregner  )2(7 x+−−   og  x−+ 27   når x  er 5: 
 

 )2(7 x+−−  
 =  )52(7 +−−  
 =  −7  3  
 =  4  
 

 x−+ 27  
 =  527 −+  
 =  9  5−  
 =  4  

Vi ser at de to udtryk giver samme resultat. 
Hvis vi sætter x  til et andet tal end 5, vil de også give samme resultat. 
Dette følger af  2.1(a) . 
 
 

Afsnit 2.  Øvelser 
 
 
2.7  Øvelse  (Trinvis udregning) 

Vis (som i 1.3-1.6) ved trinvis udregning rækkefølgen af udregninger i nedenstående 
udtryk. Skriv (a), (b), (c) og (d) for at angive de regler fra 1.2 som du bruger. 
 (1) )52(9 +−−  (4) )24(5 −−  
 (2) )52(9 −++  (5) )24(5 +−+  
 (3) 529 −+  (6) 245 +−  
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2.8  Øvelse  (Hvilke er ens?) 

Hvilke af følgende udtryk er lig hindanden uanset hvilket tal x står for? 
 (1) )6()3( xx −+−−  (5) xx +−+− 63  
 (2) xx ++−− 63  (6) xx −+−− 6)3(  
 (3) )6()3( xx +−−−−  (7) xx −++− 63  
 (4) )6(3 xx −++−  (8) xx −++ 63  
 

2.9  Øvelse  (Hvilke er ens?) 

I nogle spil kan antal point bestemmes ved hjælp af de udregninger der står nedenfor. 
Hvilke af udregningerne giver samme resultat uanset antallet af krydser og boller? 
 
 (1) Træk antal boller fra antal 

krydser. 
  Læg 2 til resultatet. 
  Træk det nye resultat fra 14. 

 (2) Træk antal krydser fra 14. 
  Læg antal boller til resultatet. 
  Træk 2 fra det nye resultat. 

 
 (3) Læg antal krydser til 14. 
  Læg antal boller til resultatet. 
  Træk 2 fra det nye resultat. 

 (4) Træk antal krydser fra antal boller. 
  Træk 2 fra resultatet. 
  Læg det nye resultat til 14. 

 
 
2.10  Øvelse  (Hvad beregner regneudtrykket?) 

Figuren er dannet af et kvadrat og et rektangel der overlapper 
hinanden. Kvadratet har areal 36, rektanglet har areal 60 og det fælles 
område har arealet 12. 

(1) Afgør for hver af følgende tre udregninger, hvad det er den 
pågældende udregning beregner: 

 (a) Træk 12 fra 36. Læg resultatet til 60. 
 (b) Læg 36 til 60. Træk 12 fra resultatet. 
 (c) Træk 12 fra 60. Træk 12 fra 36. Læg de to resultater sammen. 

(2) Skriv hver af de tre udregninger som et regneudtryk. 

(3) Afgør hvilke af regneudtrykkene der er lig hinanden, og skriv disse med 
lighedstegn imellem. 

 

2.11  Øvelse  (Opstille regneudtryk) 

Vi har  40 mønter. Først bruger vi 15 mønter og derefter bruger vi 4 mønter. Der er to 
nærliggende måder hvorpå vi kan regne ud hvor mange mønter vi har tilbage. 
(1) Beskriv disse i dagligsprog. 
(2) Skriv hver af dem som et regneudtryk med tallene 40, 15 og 4. 
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2.12  Øvelse  (Opstille regneudtryk) 

Vi har 65 mønter. Først betaler vi prisen for en vare, men vi får 10 mønter tilbage fordi 
der er en mangel ved varen. Der er to nærliggende måder hvorpå vi kan regne ud hvor 
mange mønter vi har tilbage. 
(a) Beskriv disse i dagligsprog. 
(b) Skriv hver af dem som et regneudtryk med tallene 65, x og 10, hvor x står for det 

antal mønter som var den oprindelige pris. 
 
 

Afsnit 3.  Gange ind i parentes 

3.1  Regel  (Gange ind i parentes) 
Vi må gange et tal ind i en parentes hvis vi ganger hvert led i parentesen. 

Eksemplerne 3.2-3.4 viser hvordan vi kan bruge reglen for at gange ind i parentes. 
 
3.2  Eksempel 
 )4(3 −⋅ x  
 =  433 ⋅−⋅ x  ifølge 3.1 
 =  123 −x  

3.3  Eksempel 
 )21(4 x+⋅  
 =  x2414 ⋅+⋅  ifølge 3.1 
 =  x84 +  

 

3.4  Eksempel 
 xk ⋅+ )1(  
 =  xxk ⋅+⋅ 1  ifølge 3.1 
 =  xkx +  
 

3.5  Eksempel  (To rækker udregninger der giver samme resultat) 
Vi udregner  )4(3 −⋅ x   og  433 ⋅−⋅ x   når x  er 7: 
 
 )4(3 −⋅ x  
 =  )47(3 −⋅  
 =  ⋅3  3  
 =  9  
 

 433 ⋅−⋅ x  
 =  4373 ⋅−⋅  
 =  1221 −  
 =  9  

Vi ser at de to udtryk giver samme resultat. 
Hvis vi sætter x  til et andet tal end 7, vil de også give samme resultat. 
Dette følger af  3.1 . 
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Afsnit 3.  Øvelser 
 

3.6  Øvelse  (Anskueligt eksempel) 

Bogstaverne u og v står for to tal. 

En lille klods vejer u gram, og en stor klods vejer v gram. 

Angiv for hvert af udtrykkene (1)-(5) den tilhørende af figurerne (a)-(d). 

 (1) vu +  
 (2) )(3 vu +⋅  
 (3) vu ⋅+⋅ 33  
 (4) vu +⋅3  
 (5) uv ⋅+ 3  
 

3.7  Øvelse  (Trinvis udregning) 

Vis (som i 1.3-1.6) ved trinvis udregning rækkefølgen af udregninger i nedenstående 
udtryk. Skriv (a), (b), (c) og (d) for at angive de regler fra 1.2 som du bruger. 
 (1) 142 +⋅  (5) )53(2 ⋅⋅  
 (2) )14(2 +⋅  (6) )52()32( ⋅⋅⋅  
 (3) 1242 ⋅+⋅  (7) 532 ⋅⋅  
 (4) 1414 +++  (8) )52(3 ⋅⋅  
 

3.8  Øvelse  (Hvilke er ens?) 

Hvilke af følgende udtryk er lig hinanden uanset hvilket tal x står for? 
 (1) )3(24 x−⋅−  (5) )3(2 x−⋅  
 (2) )26(4 x−−  (6) xx −+− 33  
 (3) )26(4 x+−+  (7) x−6  
 (4) x264 +−  (8) x26 −  
 

3.9  Øvelse  (Hvilke er ens?) 

I nogle spil kan antal point bestemmes ved hjælp af de udregninger der står nedenfor. 
Hvilke af udregningerne giver samme resultat uanset antallet af krydser og boller? 
 
 (1) Gang antal krydser med 2. 
  Træk antal boller fra resultatet. 

 (2) Træk antal boller fra antal 
krydser. 

   Gang resultatet med 2. 

 
 (3) Gang antal krydser med 2. 
  Gang antal boller med 2. 
  Træk sidste resultat fra første. 

 (4) Træk antal boller fra antal krydser. 
  Træk antal boller fra antal krydser. 
  Læg de to resultater sammen. 

 

)(a )(d)(c)(b
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3.10  Øvelse  (Hvad beregner regneudtrykket?) 
Der er 6 personer på hvert hold. I en hal er der nogle drengehold og pigehold. Der er 
flest drengehold. 

(1) Afgør for hver af følgende fire udregninger, hvad det er den pågældende udregning 
beregner: 

 (a) Gang antal drengehold med 6. Gang antal pigehold med 6. Læg de to resultater 
sammen. 

 (b) Læg antal pigehold til antal drengehold. Gang resultatet med 6. 
 (c) Træk antal pigehold fra antal drengehold. Gang resultatet med 6. 
 (d) Gang antal drengehold med 6. Gang antal pigehold med 6. Træk sidste resultat 

fra første. 

(2) Skriv hver af de fire udregninger som et regneudtryk hvor d står for antal 
drengehold, og p står for antal pigehold. 

(3) Afgør hvilke af regneudtrykkene der er lig hinanden, og skriv disse med 
lighedstegn imellem. 

 

3.11  Øvelse  (Opstille regneudtryk) 

Først køber vi 5 bøger og derefter køber vi 9 bøger til. For hver bog betaler vi 8 mønter. 
Der er to nærliggende måder hvorpå vi kan regne ud hvor mange mønter vi i alt betaler 
for bøgerne. 
(1) Beskriv disse i dagligsprog. 
(2) Skriv hver af dem som et regneudtryk med tallene 5, 9 og 8. 
 

3.12  Øvelse  (Opstille regneudtryk) 

Først køber vi et antal bøger som hver koster 8 mønter. Derefter leverer vi 6 bøger 
tilbage og får pengene igen. Der er to nærliggende måder hvorpå vi kan regne ud hvor 
mange mønter vi har betalt for de bøger vi har tilbage. 
(1) Beskriv disse i dagligsprog. 
(2) Skriv hver af dem som et regneudtryk med tallene x, 8 og 6, hvor x står for det antal 

bøger vi oprindelig købte. 
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Afsnit 4.  Samle led 
 
4.1  Eksempel  (Samle led) 
I følgende eksempel står x  for tal: 

 I udtrykket 
  xx 32 +  
 har vi først x  to gange og derefter 

tre gange til, dvs. antal gange vi har 
x , er 

  532 =+ . 
 Altså gælder 
  xxx 532 =+ . 

4.2  Eksempel  (Samle led) 

I følgende eksempel står k  for tal: 

 I udtrykket 
  kk 47 −  
 har vi først k  syv gange, og 

derefter trækker vi fire gange k  
fra, så antal gange vi har k , er 

  347 =− . 
 Der gælder altså 
  kkk 347 =− . 

 

4.3  Regel  (Samle led) 
Vi må samle led på den måde som er vist i eksempel  4.1 og 4.2 . 

 

4.4  Eksempel  (To rækker udregninger der giver samme resultat) 
Vi udregner  xx 32 +   og  x5   når x  er 4: 
 
 xx 32 +  
 =  4342 ⋅+⋅  
 =  128 +  
 =  20  

 x5  
 =  45⋅  
 =  20  

 
Vi ser at de to udtryk giver samme resultat. 
Hvis vi sætter x  til et andet tal end 4, vil de også give samme resultat. 
Dette følger af  4.3 . 
 
 

Afsnit 4.  Øvelser 
 

4.5  Øvelse  (Hvilke er ens?) 

Hvilke af følgende udtryk er lig hinanden uanset hvilket tal x står for? 

 (1) xx 53 +  (5) )()( xxxxxxxx +++++++  
 (2) xx ⋅+⋅ 53  (6) xx 35 −  
 (3) x⋅+ )53(  (7) x)35( −  
 (4) x8  (8) x2  
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Afsnit 5.  Flerleddet udtryk 

 
5.1  Eksempel  (Hvordan vi kan ændre rækkefølgen hvori led lægges sammen) 

Udtrykket 
 (a) xx 3224 ++−  
betår af leddene 
 4 ,  x2− ,  2   og  x3 . 
Uanset hvilken rækkefølge vi lægger disse fire tal sammen i, er resultatet det samme, så 
udtrykket  (a)  er lig 
 )24()32( +++− xx  
som ifølge 4.3 er lig 
 6+x . 
 

5.2  Regel  (Ændre rækkefølge hvori led lægges sammen) 
I et flerleddet udtryk må vi ændre den rækkefølge hvori leddene lægges sammen 
(på den måde som er vist i  5.1). 

 

5.3  Eksempel  (Simpel reduktion af flerleddet udtryk) 

 babba −−++ 37214  
 =  )72(314 bbbaa −++−  ifølge regel om lægge sammen-rækkefølge, dvs. 5.2 
 =  ba 811 +  ifølge regel om at samle led, dvs. 4.3 

 yyyyxx +++++  
 =  )( yyyyxx +++++  ifølge regel om lægge sammen-rækkefølge, dvs. 5.2 
 =  yx 42 +  ifølge regel om at samle led, dvs. 4.3 
 
 

Afsnit 5.  Øvelser 
 

5.4  Øvelse  (Hvilke er ens?) 

Hvilke af følgende udtryk er lig hinanden uanset hvilket tal a står for? 

 (1) 111 ++++ aa  (5) aa 32 −  
 (2) 32 +a  (6) aa 335 −+  
 (3) 111 ++++ aa  (7) aaaaa 23−++++  
 (4) aa ⋅−⋅ 32  (8) a⋅+ 23  
 

5.5  Øvelse  (Reducér) 

Reducér følgende udtryk. 
 (1) xxx 25414 +−+  (4) xyyx 222 −+++  
 (2) aa −−+ 663  (5) yyyx −++− 881616  
 (3) aaaa 2221 +⋅−−⋅−  (6) 53221 +−−++ vvuu  
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Afsnit 6.  Produkt 

 

6.1  Regel  (Ændre rækkefølge hvori faktorer ganges) 
I et produkt må vi ændre den rækkefølge hvori faktorerne ganges. 

 

6.2  Eksempel  (Ændre gange-rækkefølge) 

Vi vil udregne  hb 32 ⋅   når  5=⋅hb . 

 hb 32 ⋅  
 =  )()32( hb ⋅⋅⋅  ifølge regel om at ændre gange-rækkefølge, dvs. 6.1 
 =  56 ⋅  
 =  30  
 

6.3  Eksempel  (Advarsel) 

Da xx ⋅⋅=⋅⋅ 32)3(2      ifølge regel om at ændre gange-rækkefølge, dvs. 6.1 

er xx ⋅=⋅⋅ 6)3(2  

men xx 26)3(2 −=−⋅  

Vi kan ikke omskrive     )3(2 x−⋅      til     x−6  

Vi kan ikke omskrive     )3(2 x⋅⋅      til     x26 ⋅  
 

6.4  Regler  (To særlige produkter) 
Uanset hvilket tal x  står for, så gælder følgende. 
 (a) xxx ==⋅ 11  
 (b) 000 ==⋅ xx  

 

6.5  Regler  (Fortegn for produkt) 
Uanset hvilke tal a  og b  står for, gælder følgende: 

 (a) baba ⋅−=⋅− )(  (c) baba ⋅=−⋅− )()(  
 (b) baba ⋅−=−⋅ )(  (d) aa ⋅−=− )1(  

 

6.6  Eksempel  (Reduktion af produkt) 

 )2(−−  
 =  )2()1( −⋅−  ifølge reglen  aa ⋅−=− )1(  ,  dvs. 6.5(d) 
 =  21⋅  ifølge reglen  baba ⋅=−⋅− )()(  ,  dvs. 6.5(c) 
 =  2  ifølge reglen  xx =⋅1  ,  dvs. 6.4(a) 
 

☺
☺
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6.7  Eksempel  (Reduktion af produkt) 
  )3()2( −⋅⋅−− x  
 =  x⋅−⋅−− )3()2(  ifølge regel om gange-rækkefølge, dvs. 6.1 
 =  x⋅⋅− 32  ifølge reglen  baba ⋅=−⋅− )()(  ,  dvs. 6.5(c) 
 =  x6−  
 

6.8  Regel  (Underforstået gangetegn) 

Ofte lader man gangetegn være underforståede (se 6.9-6.11). 

 

6.9  Eksempel  (Underforstået gangetegn) 
Normalt vil vi skrive 
 xxx 4))(2()2(3 +−−−+  
i stedet for 
 xxx ⋅+−⋅−−+⋅ 4)()2()2(3  
 
6.10  Eksempel  (Advarsel) 
Der er ikke et underforstået gangetegn i udtrykket 
 )2(3 +− x  
Dette udtryk udregnes sådan: 

 Læg 2 til det tal som x står for. 
 Træk resultatet fra 3. 
 

6.11  Eksempel  (Underforstået gangetegn) 
Normalt vil vi skrive 
 abbba 52)52( −=−  
i stedet for 
 babba ⋅⋅−⋅=⋅⋅− 52)52(  
 
 

Afsnit 6.  Øvelser 
 

6.12  Øvelse  (Reducér) 

Reducér følgende udtryk. 
 (1) )4(2 −⋅  (4) )3(4 −⋅⋅− x  
 (2) )5(3 −⋅−  (5) )5)(2( −−− a  
 (3) )2()(6 −⋅−⋅ a  (6) x)1(3 −  
 

☺
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6.13  Øvelse  (Hvilke er ens?) 

Hvilke af følgende udtryk er lig hinanden uanset hvilke tal a og b står for? 
 (1) )(2 ab −−  (4) )12( +ba  
 (2) )(2 ab −−  (5) ab2  
 (3) )22( ab −−  (6) aab +2  
 
 

Afsnit 7.  Reducere 

 

7.1  Eksempel 
Ofte kan vi reducere et udtryk ved at bruge nogle af de foregående regler til 
 først at fjerne parenteser og 
 derefter at trække led sammen. 

Her er et eksempel på dette: 

  )3(2 +− xx  
 =  )62( +− xx  ifølge regel om at gange ind i parentes (3.1) 
 =  62 −− xx  ifølge regel om at hæve minusparentes (2.1) 
 =  6−− x  ifølge regel om at samle led (4.3)  

Uanset hvilket tal x  står for, gælder altså at 
 6)3(2 −−=+− xxx  

7.2  Eksempel 
Ofte kan vi reducere et udtryk ved at bruge nogle af de foregående regler til 
 først at reducere hvert led og 
 derefter at trække led sammen. 

Her er et eksempel på dette: 

 Udtrykket 
 xxx −−⋅⋅+−⋅− )3(2)()2(  
 består af de tre led 
 )()2( x−⋅−    og   )3(2 −⋅⋅ x    og   x−  
 Ved hjælp af reglerne i afsnit 6 kan vi reduceres disse led til 
 x2    og   x6−    og   x−  
 Ved at lægge disse sammen får vi 
 x5−  

Uanset hvilket tal x  står for, gælder altså at 
 xxx 5)3(2)()2( −=−⋅⋅+−⋅−  
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Afsnit 7.  Øvelser 
 

7.3  Øvelse  (Reducér som i 7.1) 

Reducér følgende udtryk. 
 (1) )22()4(3 −−− xx  (4) )43(2)12(3 xx −−+−  
 (2) )2(443 xx −−−  (5) abba 2)4( −+  
 (3) xx −++ )43(53  (6) bab )32()21(4 −−+  
 

7.4  Øvelse  (Reducér som i 7.2) 

Reducér følgende udtryk. 
 (1) 1)4(2)3( −+−⋅+− xx  (4) xx −−+−−⋅ )(51)5(3  
 (2) 1)4()2(3 −−+−⋅− xx  (5) ababa −−−+⋅ ))((2  
 (3) 1)5())(3(4 −−+−−−− xx  (6) )3()(42 −⋅+−− abaa  
 

7.5  Øvelse  (Reducér som i 7.1 og 7.2) 

Reducér følgende udtryk. 
 (1) ))(2()45(3 xx −−+−  (4) )2()24()3(7 −⋅++−⋅ xx  
 (2) )86()4( +−−⋅− xx  (5) )34()4(3))(2( xx −−−⋅+−−  
 (3) )3)(5(4 xx −−−  (6) ))(3()21(4 xx −−−−−  
 

Afsnit 8.  Brøker 

 

8.1  Regler  (Hvad er en brøk?) 

Når m  og n  står for tal, og n  ikke står for 0, så gælder: 

(a) Brøken  n
m   er det samme som   nm:  ,   dvs. m  divideret med n . 

 Da 4 går 3 gange op i 12, er 34
12 =  . 

(b) Brøken  n
m   er det samme som  en  n'tedel  af  m . 

 Da en fjerdedel af 12 er 3, er 34
12 =  . 

(c) Brøken  n
m   er det samme som   m  n'tedele ,   dvs.   nm 1⋅   . 

 Tre femtedele er  5
1

5
1

5
1

5
3 ++=   . 
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h

b
3
h

CB

A

FE

D

8.2  Oplæg  (Dividere produkt med tal) 

h og b står for højde og bredde i rektanglet  ABCD .  I rektanglet  BCFE er højden  3
h . 

 Areal af  ABCD  er bh ⋅  

Areal af  BCFE  er en tredjedel af dette areal: 

 Areal af  BCFE  er 3
bh⋅  

Dette areal kan også udregnes som højde gange bredde: 

 Areal af  BCFE  er bh ⋅3  

Altså er  bhbh ⋅=⋅
33  

8.3  Oplæg  (Dividere flerleddet udtryk med tal) 
Rektangel  ABCD  er delt op i to rektangler med areal  H  og  K. 

Rektangel  ABEF  er en tredjedel af rektangel  ABCD . 

 Areal af  ABCD  er KH +  

Areal af  ABEF  er en tredjedel af dette areal: 

 Areal af  ABEF  er 3
KH +  

Areal af  ABEF  fås også ved at lægge de to delarealer sammen: 

 Areal af  ABEF  er 33
KH +  

Altså er 

 333
KHKH +=+  

 
 
 
 
 
 

8.4  Regler  (Dividere produkt eller flerleddet udtryk med tal)  

(a) Vi kan dividere et produkt med et tal ved at dividere en af faktorerne med tallet: 

 k
nmnk

m
k

nm ⋅=⋅=⋅  

(b) Vi kan dividere en flerleddet størrelse med et tal ved at dividere hvert af leddene 
med tallet: 

 k
n

k
m

k
nm +=+           og          k

n
k
m

k
nm −=−  

 

H

K

A

B C

D

3
H

3
K

A

B C

D

E

F
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8.5  Eksempel (Dividere produkt og flerleddet udtryk med tal) 

Vi beregner en fjerdedel af  812 +x  : 

 4
812 +x  

 =  4
8

4
12 +x  ifølge regel for at dividere flerleddet udtryk med tal, dvs. 8.4(b) 

 =  4
8

4
12 +x  ifølge regel for at dividere produkt med tal, dvs. 8.4(a) 

 =  23 +x  
 

8.6  Eksempel 
Vi beregner halvdelen af  3+x  : 

 2
3+x  

 =  2
3

2 +x  ifølge regel for at dividere flerleddet udtryk med tal, dvs. 8.4(b) 

 =  2
3

2
1 +x  ifølge reglen  mnn

m ⋅= 1  ,  dvs. 8.1(c) 

 

8.7  Regler  (Forkorte nævner væk) 

(a) mnn
m =⋅  

(b) mn
nm =⋅  

 

8.8  Regler  (Fortegn for brøk) 

(a) n
m

n
m

n
m

−=−=−  

(b) n
m

n
m

n
m

n
m

−−=−−==−
−  

 

8.9  Regel  (Forlænge og forkorte en brøk) 

En brøks talværdi ændres ikke når brøken 

 forlænges  (dvs. tæller og nævner ganges med samme tal) 
eller 
 forkortes  (dvs. tæller og nævner divideres med samme tal). 
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8.10  Regel  (Tre særlige brøker) 

Uanset hvilket tal x  står for, så gælder 

 (a) xx =1  

Hvis x  ikke står for 0, så gælder 

 (b) 1=x
x  

 (c) 00 =x  

men 

  0
x  

står ikke for noget tal, da man ikke kan dividere med 0. 

 

8.11  Eksempel 

 6
14

−
+− x  

 =  6
1

6
4

−+−− x   

 =  6
1

3
2 −x  ifølge regler for fortegn og forkortning, dvs. 8.8 og 8.9 

 
 

Afsnit 8.  Øvelser 
 

8.12  Øvelse  (Forkorte nævner væk) 

Reducér (se 8.7). 

 (1) 4
4x  (3) 55 a⋅  (5) xx ⋅3  

 (2) 1212 ⋅x  (4) 5
5
−
− x  (6) a

xa )2( +  

 
8.13  Øvelse  (Dividere produkt eller flerleddet udtryk med tal) 

Af hver af følgende skal du beregne en tredjedel efter princippet fra 8.5 og 8.6 . 
 (1) 615 +x  (4) x−12  
 (2) x912 −  (5) 153 +x  
 (3) x12  (6) 12 +x  
 

8.14  Øvelse  (Dividere produkt eller flerleddet udtryk med tal) 

Af hver af følgende skal du beregne en femtedel efter princippet fra 8.5 og 8.6 . 
 (1) 20510 ++ ba  (2) 20)5(10 ++ ba  

 

ifølge regler for at dividere flerleddet udtryk 
og produkt med tal, dvs. 8.4(a)(b) 
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8.15  Øvelse  (Hvad beregner regneudtrykket?) 

I et rektangulært område på en mur danner små kvadratiske fliser et skakbrætmønster. 
Den øverste femtedel af fliserne er mørke, de andre lyse. Den tredjedel af fliserne der er 
længst mod højre, er glatte, de andre er ru. 

(1) Afgør for hver af følgende fire udregninger, hvad det er den pågældende 
udregning beregner: 

 (a) Læg antal glatte til antal ru. 
 (b) Læg antal glatte til antal ru. Divider resultatet med 5. 
 (c) Divider antal ru med 5. Divider antal glatte med 5. Læg de to resultater 

sammen. 
 (d) Divider antal glatte med 5. Læg resultatet til antal ru. 

(2) Skriv hver af de fire udregninger som et regneudtryk hvor g står for antal glatte, 
og r står for antal ru. 

(3) Afgør hvilke af regneudtrykkene der er lig hinanden, og skriv disse med 
lighedstegn imellem. 

 

8.16  Øvelse  (Opstille regneudtryk) 

Rektanglet ABCD er delt op i fire lige store rektangler. 
Når vi får oplyst højde og bredde af rektanglet ABCD ,  er der to 
nærliggende måder hvorpå vi kan beregne arealet af ABEF (se 8.2). 
(1) Beskriv hver af disse to udregninger i dagligsprog. 
(2) Skriv hver af udregningerne som et regneudtryk hvor h og b 

står for højde og bredde af rektanglet ABCD . 
 

8.17  Øvelse  (Opstille regneudtryk) 

Rektanglet ABCD er delt op i fire lige store rektangler. 
Når vi har fået oplyst arealerne af delrektanglerne ABEF og 
FECD ,  er der to nærliggende måder hvorpå vi kan beregne 
arealet af GBCH (se 8.3). 
(1) Beskriv hver af disse to udregninger i dagligsprog. 
(2) Skriv hver af udregningerne som et regneudtryk hvor 

V og H står for arealerne af de to delrektangler. 
 

8.18  Øvelse 
Omskriv følgende som vist i 8.11: 

 (1) 4
42 +x  (2) 8

21
−
− x  

 
 

A

B C

D

E

F

A

B C

D

E

F

G H
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Afsnit 9.  Ligninger 

 

9.1  Oplæg  (Tænk på en vægt når du løser en ligning) 

På første figur ser vi en vægt hvor der er lagt nogle blyterninger og nogle papirposer. 
Alle poser indeholder samme antal blyterninger. 

Vi kender endnu ikke antallet af terninger i en pose, men vi lader x stå for dette antal. 

Vi ser at det der ligger på de to vægtskåle, vejer lige meget. Denne oplysning kan 
skrives sådan: 
 
 1225 += xx  
 
Vi forestiller os at vi fjerner to poser fra hver vægtskål. Så må der stadig være ligevægt. 
Der gælder altså: 
 
 xx xx 22 1225 −− +=  
dvs. 
 123 =x  
 
En tredjedel af det der er på venstre vægtskål, må veje det samme som en tredjedel af 
det der er på højre vægtskål: 
 

 
33

123 =x  

dvs. 
 4=x  
 
Der er altså 4 terninger i hver pose. 
 

9.2  Regler  (Løsning af ligning) 

(a) I en ligning må vi lægge det samme tal til eller trække det samme tal fra på begge 
sider af lighedstegnet. 

(b) I en ligning må vi gange eller dividere med det samme tal på begge sider af 
lighedstegnet hvis det tal vi ganger eller dividerer med, ikke er nul. 

 

9.3  Eksempel (Ligning hvor der er 
lagt et tal til x) 

Vi vil løse ligningen 
 2514 =+x  
Vi trækker 14 fra begge sider: 
 11=x  
Løsningen er altså 11 . 

9.4  Eksempel (Ligning hvor der er 
trukket et tal fra x) 

Vi vil løse ligningen 
 138 =−x  
Vi lægger 8 til begge sider: 
 21=x  
Løsningen er altså 21 . 
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9.5  Eksempel (Ligning hvor x er 
ganget med et tal) 

Vi vil løse ligningen 
 408 =x  
Vi dividerer begge sider med 8: 

 8
40

8
8 =x  

Vi reducerer begge sider: 
 5=x  
Løsningen er altså 5 . 

9.6  Eksempel (Ligning hvor x er delt 
med et tal) 

Vi vil løse ligningen 

 95 =x  

Vi ganger begge sider med 5: 

 5955 ⋅=⋅x  

Vi reducerer begge sider: 
 45=x  
Løsningen er altså 45 . 

 

9.7  Eksempel  (Simpel ligning) 

Vi vil løse ligningen 
 11793 +=− xx  
På begge sider trækker vi x7  fra og lægger 9  til: 
 204 =− x  
Vi dividerer begge sider med 4− : 

 4
20

4
4

−=−
− x  

Vi reducerer begge sider: 
 5−=x  
Løsningen er altså 5− . 

 

9.8  Eksempel  (Kontrol af løsning) 

I eksempel 9.7 regnede vi os frem til at 

 5−  er løsning til ligningen  11793 +=− xx  
dvs. at 

 ligningens to sider giver det samme når x står for tallet 5− . 

Vi vil kontrollere om dette er rigtigt. Når 5−=x  får vi: 

 93 −x  117 +x  

 =  9)5(3 −−⋅  =  11)5(7 +−⋅  

 =  915 −−  =  1135 +−  

 =  24−  =  24−  
Da ligningens to sider giver samme resultat når  5−=x ,  så er  5−   løsning til 
ligningen. 
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9.9  Eksempel  (Advarsel) 
Hvis vi for at løse ligningen 
 (a) 5219 += x  
dividerer begge sider med 2, så får vi ikke 

 52
19 += x  

Ifølge 8.4(b) får vi 

 2
5

2
19 += x  

Det er dog mere smart hvis vi starter med at trække 5 fra begge sider i (a) så vi får 
 x214 =  
 

9.10  Eksempel  (Ligning med parentes)

Vi vil løse ligningen 
 4)35(2 =−− xx  
Vi ganger 2 ind i parentesen: 
 4)610( =−− xx  
Vi hæver parentesen: 
 4610 =+− xx  
Vi reducerer venstre side: 
 4107 =−x  

Vi lægger 10 til begge sider: 
 147 =x  
Vi dividerer begge sider med 7: 

 7
14

7
7 =x  

Vi reducerer begge sider: 
 2=x  
Løsningen er altså 2 . 

 

9.11  Eksempel  (Opstille ligning) 

Følgende er oplyst: 

 En skole har 6 klasser med lige mange elever i hver. En dag hvor 11 elever er 
fraværende, er der 97 elever i skole. 

Ud fra denne oplysning vil vi opstille en ligning: 

 (1) Antal elever i en klasse: x  
 (2) Antal elever på skolen: x6  
 (3) Antal elever der er i skole: 116 −x  
 (4) Ligning: 97116 =−x  

Ved at løse ligningen som i 9.7 finder vi ud af at der er 18 elever i hver klasse. 
 
 

Afsnit 9.  Øvelser 
 

9.12  Øvelse  (Ligninger som i 9.3 og 9.4) 

Løs hver af ligningerne ved brug af reglerne 9.2 .  Skriv hvad du gør, som det er gjort i 
9.3 og 9.4 . 
 (1) 1912 =+x  (4) 87 =−x  
 (2) 2214 += x  (5) 135 −=− x  
 (3) 86 −=+ x  (6) x+−=− 916  
 

 

 

☺ 
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9.13  Øvelse  (Ligninger som i 9.5 og 9.6) 
Løs hver af ligningerne ved brug af reglerne 9.2 .  Skriv hvad du gør, som det er gjort i 
9.5 og 9.6 . 
 (1) 244 =x  (5) x324 −=−  

 (2) x⋅= 318  (6) 56 =x  

 (3) 306 −=⋅x  (7) 48 −= x  

 (4) 405 =− x  (8) 2
1=− x  

 

9.14  Øvelse  (Ligninger som i 9.3-9.6) 

Løs hver af ligningerne ved brug af reglerne 9.2 .  Skriv hvad du gør, som det er gjort i 
9.3-9.6 . 

 (1) 814 +=− x  (4) 2
19 ⋅= x  

 (2) x832 =−  (5) 31 =+− x  

 (3) 123 −=x  (6) x−=7  

 

9.15  Øvelse  (Ligninger som i 9.7 ,  men lidt simplere) 

Løs hver af ligningerne ved brug af reglerne 9.2 .  Skriv hvad du gør, som det er gjort i 
9.7 . 
 (1) 6188 =−x  (4) 5314 +−= x  
 (2) xx 6188 =−  (5) x5312 +−=  
 (3) 678 −=− x  (6) xx 58 −=−  
 

9.16  Øvelse  (Ligninger som i 9.7) 

Løs hver af ligningerne ved brug af reglerne 9.2 .  Skriv hvad du gør, som det er gjort i 
9.7 . 
 (1) xx 31643 −=+  (4) 11252 +=+ xx  
 (2) xx 3443 −=+−  (5) 6243 +−=− xx  
 (3) 113 +=− xx  (6) 4346 +=+− xx  
 

9.17  Øvelse  (Ligninger med parentes) 

Løs hver af ligningerne ved brug af reglerne 9.2 .  Skriv hvad du gør, som det er gjort i 
9.10 . 
 (1) 10634 −=−− xx  (4) 2)31(2)42( −=−+−− xx  
 (2) 92)63(5 +=+− xx  (5) )52(3441 +−=− xx  
 (3) 12)2(36 +=+− xx  (6) )34(3)2(5 xx −=+−  

Opskriv kontrol af løsningerne som vist i 9.8 . 
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9.18  Øvelse  (Oversætte fra dagligsprog til ligning) 
(1) Følgende er oplyst: 
 Når vi lægger 6 til antal drenge, så får vi det samme som hvis vi ganger antal 

drenge med 4. 
 Skriv denne oplysning som en ligning hvor d står for antal drenge, og bestem 

antal drenge. 

(2) Følgende er oplyst: 
 Når vi ganger antal piger med 3 og lægger 8 til, så får vi det samme som når 

vi ganger antal piger med 5. 
 Skriv denne oplysning som en ligning hvor p står for antal piger, og bestem antal 

piger. 
 

9.19  Øvelse  (Oversætte fra dagligsprog til ligning) 

(1) Følgende er oplyst: 
 Når vi lægger 7 til antal drenge og ganger resultatet med 8, så får vi 96. 
 Skriv denne oplysning som en ligning hvor d står for antal drenge, og bestem 

antal drenge. 

(2) Følgende er oplyst: 
 Når vi trækker antal piger fra 32 og trækker resultatet fra 24, så får vi 13. 
 Skriv denne oplysning som en ligning hvor p står for antal piger, og bestem antal 

piger. 
 

9.20  Øvelse  (Opstille ligning) 

(1) Følgende er oplyst: 
 I en klasse er der 16 piger og 20 drenge. Der er lige mange piger og drenge i 

skole en dag hvor dobbelt så mange drenge som piger er fraværende. 
 Skriv ud fra denne oplysning en ligning hvor x står for antal fraværende piger, og 

bestem antal fraværende piger; men besvar først følgende hjælpespørgsmål: 
 (a) Hvis vi kendte antal fraværende piger, hvordan kunne vi så regne ud hvor 

mange piger der er i skole? 
 (b) Skriv svaret på (a) som et regneudtryk hvor x står for antal fraværende piger. 
 (c) Hvis vi kendte antal fraværende piger, hvordan kunne vi så regne ud hvor 

mange drenge der er fraværende? 
 (d) Skriv svaret på (c) som et regneudtryk hvor x står for antal fraværende piger. 
 (e) Hvis vi kendte antal fraværende piger, hvordan kunne vi så regne ud hvor 

mange drenge der er i skole? 
 (d) Skriv svaret på (e) som et regneudtryk hvor x står for antal fraværende piger. 

(2) Følgende er oplyst: 
 En ny klasse dannes ved at en klasse med 15 piger og 11 drenge bliver slået 

sammen med en lille klasse hvor der er tre gange så mange drenge som piger. 
I den nye klasse er der lige mange piger og drenge. 

 Skriv ud fra denne oplysning en ligning hvor x står for antal piger i den lille 
klasse, og bestem antal piger i den lille klasse. 
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9.21  Øvelse  (Opstille ligning) 
(1) Følgende er oplyst: 
 Man har talt op at der er 83 mønter i den blå sparegris og 56 mønter i den 

grønne. Herefter lægger hver dreng 2 mønter i den blå og 3 mønter i den 
grønne. Derved opnås at der er lige mange mønter i de to sparegrise. 

 Skriv ud fra denne oplysning en ligning hvor x står for antal drenge, og bestem 
antal drenge. 

(2) Følgende er oplyst: 
 Man har talt op at der er 35 mønter i den røde sparegris og 287 mønter i den 

gule. Herefter lægger hver pige 7 mønter i den røde og tager 5 mønter fra den 
gule. Derved opnås at der er lige mange mønter i de to sparegrise. 

 Skriv ud fra denne oplysning en ligning hvor x står for antal piger, og bestem antal 
piger. 


