
 

Förslag till planering på kapitel 1 i Ma3b 
 
Denna planering är uppdelad genom att Du först får en kort sammanfattande 
genomgång på det avsnitt efterföljande uppgifter handlar om. Efter vissa 
matematikavsnitt följer en inspelad genomgång. De uppgifter som föreslås 
är grundläggande för avsnittet. I halvtid finns det ett test att göra för att se 
om du har förstått det du har jobbat med hittills i planeringen.  
 
Behöver du hjälp med matematiken hemma? Skicka ett meddelande till 
mig på https://www.facebook.com/dallesmatte/?ref=bookmarks 
skriv i meddelandet vilken kurs och uppgift du vill ha hjälp med så 
återkommer jag så fort jag hinner. Det är enbart du och jag som ser din 
fråga. 
 
Behöver du hjälp med hur du kan utvecklas i matematik på ett relativt 
enkelt sätt? På första länken hittar du åtta enkla punkter att följa som 
kommer att hjälpa dig! Studieteknik i matematik 
Du hittar även en hel del knep i denna korta studiehandledning 
Studiehandledning i matematik 

Algebra och polynom 

 
Klicka på följande länk för att titta och lyssna på genomgång: 
http://www.dalles-matte.se/ma-3b-genomg%C3%A5ngar/kap-1-algebr
a-polynom/ 
 
Grundläggande uppgifter (som med fördel kan strykas, av eleven, när 
uppgiften är löst): 

1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 

1113 1114 1115 1116 1127 1128 1129 1130 

1131 1132 1133 1134 1135    
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Snabbtest på det du gjort i avsnittet “algebra och polynom”. Klicka på 
länken nedan och gör de tre uppgifter som framkommer. Läs gärna 
först instruktionen överst i det dokument som kommer fram när du 
klickar på länken. 
Tre snabba frågor på polynom 
 

 
Klicka på följande länk för att titta och lyssna på genomgång: 
http://www.dalles-matte.se/ma-3b-genomg%C3%A5ngar/kap-1-faktori
sering-potenslagarna/ 
 
Grundläggande uppgifter (som med fördel kan strykas, av eleven, när 
uppgiften är löst): 

1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150  
 

 
Grundläggande uppgifter (som med fördel kan strykas, av eleven, när 
uppgiften är löst): 

1162 1163 1164 1165 1166 1167   
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Klicka på följande länk för att titta och lyssna på genomgång: 
http://www.dalles-matte.se/ma-3b-genomg%C3%A5ngar/kap-1-ekvatio
ner-pq-formeln/ 
 
Grundläggande uppgifter (som med fördel kan strykas, av eleven, när 
uppgiften är löst): 

1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 

1186 1187       

 
Snabbtest på det du gjort i avsnittet “andragradekvationer”. Klicka på 
länken nedan och gör de tre uppgifter som framkommer. Läs gärna 
först instruktionen överst i det dokument som kommer fram när du 
klickar på länken. 
Tre snabba frågor på andragradsekvationer 
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Rationella uttryck 

 

 
Grundläggande uppgifter (som med fördel kan strykas, av eleven, när 
uppgiften är löst): 

1203 1204 1205 1206 1215 1216 1217 1218 

1219 1226 1227 1236 1237 1238   
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Klicka på följande länk för att titta och lyssna på genomgång: 
http://www.dalles-matte.se/ma-3b-genomg%C3%A5ngar/kap-1-ekvatio
ner-rationella-uttryck-forenkling-forlangning/ 
 
Grundläggande uppgifter (som med fördel kan strykas, av eleven, när 
uppgiften är löst): 

1246 1247 1248 1249 1250 1257 1258 1268 

1269 1270 1271 1272 1273    

Funktioner 
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Grundläggande uppgifter (som med fördel kan strykas, av eleven, när 
uppgiften är löst): 

1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 

1311        

 
Klicka på följande länk för att titta och lyssna på genomgång: 
http://www.dalles-matte.se/ma-3b-genomg%C3%A5ngar/kap-1-rata-li
njens-ekvation/ 
 
Grundläggande uppgifter (som med fördel kan strykas, av eleven, när 
uppgiften är löst): 

1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 
 
Snabbtest på det du gjort i avsnittet “räta linjens ekvation”. Klicka på 
länken nedan och gör de fyra uppgifter som framkommer. Läs gärna 
först instruktionen överst i det dokument som kommer fram när du 
klickar på länken. 
Fyra snabba frågor på räta linjens ekvation 

HALVLEK! Nu ska du göra ett test för att se om du 

verkligen har förstått det du har jobbat med hittills. 

Klicka på länken nedan. Lycka till! 

Halvtidstest! 
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Klicka på följande länk för att titta och lyssna på genomgång: 
http://www.dalles-matte.se/ma-3b-genomg%C3%A5ngar/kap-1-andrag
radsfunktioner/ 
 
Grundläggande uppgifter (som med fördel kan strykas, av eleven, när 
uppgiften är löst): 

1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 

1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 

1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364  

        

 
Snabbtest på det du gjort i avsnittet “andragradsfunktioner”. Klicka på 
länken nedan och gör de fyra uppgifter som framkommer. Läs gärna 
först instruktionen överst i det dokument som kommer fram när du 
klickar på länken. 
Tre snabba frågor på andragradsfunktioner 

www.dalles-matte.se 

http://www.dalles-matte.se/ma-3b-genomg%C3%A5ngar/kap-1-andragradsfunktioner/
http://www.dalles-matte.se/ma-3b-genomg%C3%A5ngar/kap-1-andragradsfunktioner/
https://goo.gl/forms/LiYnla87voHKBYbC2
http://www.dalles-matte.se/


 

 

 
 
Grundläggande uppgifter (som med fördel kan strykas, av eleven, när 
uppgiften är löst): 

1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 

 
Snabbtest på det du gjort i avsnittet “potensfunktioner och 
exponentialfunktioner”. Klicka på länken nedan och gör de tre 
uppgifter som framkommer. Läs gärna först instruktionen överst i det 
dokument som kommer fram när du klickar på länken. 
Tre snabba frågor på potensfunktioner 
Tre snabba frågor på exponentialfunktioner 

Diagnos 1: 
Gör diagnos 1 på sidan 65 för att se vad du kan och vad du behöver träna på 
mera. 

Blandade övningar kapitel 1: 
I detta avsnitt kan du repetera hela kapitlet. Du hittar uppgifterna på sidorna 
66-69.  
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Repetera mer? 
Gör då repetitionsuppgifterna på sidan 238. Du hittar dessa uppgifter under 
Kapitel 1 - Algebra och funktioner. Har du svårt att lösa någon uppgift så 
finns det lösningsförslag till alla uppgifterna, se kapitlets exempel.  
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