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supplerende stof.

I 2. udgave har vi tilføjet to appendikser:

· Mere om cosinus og sinus, hvor vi introducerer enhedscirklen, og sinusrelationerne bevises via
arealformlerne.

· I appendikset ´Mere om boxplot´ definerer vi kvartilsæt og tegner boxplot for ugrupperede
observationer med udgangspunkt i en opstilling af observationerne efter størrelse. Begge

appendikser afsluttes med øvelser.

Kernestoffet gennemgåes forholdsvis stramt, samtidig med at den eksperimenterende tilgang understøttes i
overensstemmelse med læreplanens krav. Det eksperimenterende tilgodeses blandt andet via indledende

øvelser i mange af afsnittene. Disse øvelser forudsætter kun den viden, kursisterne formodes at have tilegnet
sig i de foregående afsnit eller tidligere i grundskolen.

I sidste afsnit af hvert af bogens kapitler udfoldes et emne, som ikke hører ind under kernestoffet, men som
kan bruges til at dække det supplerende stof.
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