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Til den, der skal bruge hæftet

Beregning af arealer, rumfang, rumindhold og vægt bruges
meget f. eks. i forbindelse med beregning af forbrug af
materiale hvad enten det er materialeforbrug i hjemmet eller
på arbejdspladsen.

Dette hæfte er lavet til den, der ikke har lært at beregne areal
og rumfang eller som trænger til at få det genopfrisket. Først
lærer man selve begreberne at kende og dernæst lærer man
hvorledes man måler og beregner dem.

For at kunne arbejde med dette hæfte skal man være fortrolig
med meter-systemet og liter-systemet. Det kan man blive ved
at arbejde med hæftet: Tal og regning, Basis: De fire
regningsarter. Man skal også kende til at anvende formler.
Det kan man komme til med hæftet: Formler og ligninger,
Basis.

I dette hæfte vises med eksempler, hvorledes man måler og
beregner arealer, rumfang, rumindhold og vægt. Efter ek-
semplerne  er der opgaver man skal løse.

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

På side 24 er en facitliste. Der kan man se forslag til
løsninger.

På side 26 til 31 er samlet de formler, regneregler og
metoder, som arbejdet 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.



Kvadratmeter 

Eksempel 1:
Du har en  græsplæne der skal have gødning. 
På pakken med gødning står at du skal bruge 1 kg
gødning pr. 20 m2. Din græsplæne har den facon som
tegningen herunder viser. Du vil regne dens areal ud og
tegner den på ternet papir sådan at hver tern svarer til 1
m på hver led.

 1m  m 2

        1m    
      
Din græsplænes areal:  14 A 8 =     96 m2

Gødning:                     96 : 20 = ca. 5 kg

Forklaring:
1 m2 er målet for arealet af et område, der har en
sidelængde på 1 m. Da græsplænen er 12 m på den ene
led og 8 m på den anden kan man finde arealet ved at
gange de to tal med hinanden. 

1 Du har en væg, der skal males.
Væggen er 6 m lang og 2,85 m høj.

� Hvor mange m2 skal males?

2 Du har et fortov der er 35 m langt og 80 cm bredt.
Du skal rydde sne på fortovet.

� Hvor mange m2 skal du rydde?
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Eksempel 2:
Du har en græsplæne og indtegner den på ternet papir,
hvor hver tern svarer til 1 m2.

Areal (optælling): = ca. 55 m2.

Forklaring:
Metoden med at gange længde med bredde kan kun
bruges når arealet er formet som en firkant hvor
firkantens sider følger ternerne på et stykke ternet
papir.

Har arealet en uregelmæssig facon kan man oftest kun
finde et cirka-tal for dets størrelse ved at tælle antallet
af terner.

1 Du har et bed, der er formet som en cirkel med et tværmål
på 6 m.

� Tegn en tegning af dit bed på ternet papir sådan at hver
tern svarer til 1 m2.

� Hvor mange m2 vil du regne med at dit bed er?

2 Gavlen på dit hus er formet som en firkant, der er 8 m
gange 4 m med en trekant ovenpå, der er yderligere 3 m
høj.

� Lav en tegning af din gavl på ternet papir og find ud af
hvor mange m2 du vil regne med den er.

Om arealmål på side 26
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