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Til den, der skal bruge hæftet
Forholds-regning  handler om at dele og blande. Det bru-
ger man i mange situationer: Det er f. eks. forholds-reg-
ning, der "sker" på ens lønseddel, når arbejdsgiveren
regner kildeskatten ud. Han skal nemlig kende forholdet
mellem lønnen og kildeskatten for at kunne regne ud, hvor
stor en del man skal betale i kilde-skat. Hæftet handler
også om procent-regning. Det gør det, fordi man ofte
bruger procenter til at vise det forhold, man skal dele en
ting i. Og så er det også forholds-regning man bruger, når
man skal forstå et korts eller en arbejdstegnings
målestoks-forhold.

Dette hæfte er lavet til den, der ikke kender så meget til
forholds-regning og kun kender det til procent-regning,
som står i hæftet: Tal og regning, Basis: De fire regnings-
arter. 

Ved eksempler vises det, hvordan man regner i forskellige
dagligdags situationer. Derefter er der opgaver, man skal
løse. 

I de fleste af opgaverne skal man forestille sig, at man er i
en praktisk situation. Andre af opgaverne handler kun om
tal: De er der, for at du kan få øvelse i at bruge tallene.

Man behøver ikke at løse alle opgaverne: Hvis man har
forstået eksemplerne og hvis man kan se, at man uden
besvær kan løse opgaverne, kan man springe dem over. 

På side 24 er en facitliste, der giver forslag til løsning på
opgaverne.

På side 28 er samlet de regneregler og metoder, som arbej-
det med hæftet indøver. Siderne kan også bruges som en
indholdsfortegnelse til hæftet, fordi der ved hver regel er
en henvisning til, hvor i hæftet man kan læse mere.



At dele lige over

Eksempel 1:
Du skal dele et bræt i fem stykker.
Brædtet er 65 cm langt. 
Hvor langt bliver et stykke?
Stykkerne bliver: 65 : 5 = 13 cm

Forklaring:
Man dividerer, når man skal dele en ting op i lige store
dele. Her divideres med 5, fordi der skal være 5 dele.

Eksempel 2:
Du skal dele et bræt, der er 200 cm langt. 
Stykkerne skal være 45 cm. 
Hvor mange stykker kan der blive?
Antal stykker: 200 : 45 = 4,44
Der kan altså blive 4 hele stykker ud af brætet.

Forklaring:
Her dividerer man, fordi man skal måle, hvor mange
lige store stykker der er plads til. Der bliver en rest. Det
er derfor resultatet er et komma-tal.

1 I er tre personer, der skal dele en regning på 237 kr.

� Hvor meget skal I betale hver?

2 Du har været med til at købe ind til julefrokost.
I var 8 personer og der var 50 kr. til rest, som I skal dele.

� Hvad skal I have hver?

3 Du har købt en rulle med bogbind, som er 215 cm lang.
Den skal deles i stykker, så de passer til de bøger, der skal
indbindes.
Hvert stykke skal være 45 cm.

� Hvor mange stykker kan du lave?

4



4 Du har købt en rulle med ståltråd.
Du skal bruge stykker, der er 15 cm lange.
Rullen har 200 cm ståltråd.

� Hvor mange stykker kan du lave?

5 Du er ude at spise sammen med nogle venner.
I er otte og vil deles om regningen .
Regningen lyder på 1245 kr.
Husk:
Man kan kun betale med sedler og 5, 2 og 1 kr. og 50 og 25
ører.

� Hvad skal du betale?

6 Du er har et rundt bord og har målt, at der er 375 cm hele
vejen rundt langs kanten.
Du ved også, at der skal være mindst  55 cm til hver af gæ-
sterne, hvis der skal være plads til stolene.

� Hvor mange kan sidde om bordet?
� Hvor mange cm bliver der til hver stol?

7 Du skal male en væg.
Malingen køber du i dåser, der indeholder 0,5 liter.
På dåserne står, at 1 liter rækker til ca. 6 m2.
Væggen er 12,5 m2.  

� Hvor mange dåser skal du købe?

8 Du har købt:
Brød: 12,00 kr.
Boller: 10,00 kr.
Smør:   8,50 kr.
Marmelade: 17,85 kr.
Kaffe: 25,00 kr.
I er fire, der skal dele regningen.

� Hvad skal hver af de tre andre betale dig?

Regler på side 28
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