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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 materialer hvad enten det er materialefor-
brug i hjemmet eller på arbejdspladsen.

Dette hæfte er lavet til den, der kender til at beregne
areal og rumfang af simple figurer som firkanter, tre-
kanter, cylinder, kugler m.v. Gennem arbejdet med
dette hæfte lærer man at beregne arealer og rumfang på
mere indviklede figurer.

For at kunne arbejde med dette hæfte skal man være
fortrolig med simple areal og rumfangsberegninger.
Det kan man blive ved at arbejde med hæftet: Areal og
rumfang 1. Man skal også kende til at anvende formler.
Det kan man blive med hæftet: Formler og ligninger,
Basis.

I dette hæfte vises med eksempler, hvordan man bereg-
ner areal og rumfang. Efter eksemplerne er der opga-
ver. Man behøver ikke løse alle opgaverne: Hvis man
har forstået eksemplerne og kan se, at man uden proble-
mer kan løse opgaverne, kan man springe dem over.

På side 18 er en facitliste. Der kan man se forslag til
løsninger.

Fra side 20 er en samling af de regler og metoder, der
gennemgås i hæftet. Siderne kan også bruges som en
indholdsfortegnelse fordi der ved hver regel eller meto-
de står hvor i hæftet man kan læse mere.

På side 23 er en formelsamling til beregning af arealer
og rumfang af forskellige figurer.



Tilnærmet areal 

Eksempel 1:
Du overvejer at købe en fritids grund, hvorpå der
ligger  en sø. Du vil regne ud hvor stort et areal søen
dækker. På en tegning ser søen sådan ud:

           1 cm svarer til 2 m

Trekanten:
Grundlinie: 2A 4,2 = 8,4 m  og højde: 2 A 1,2 = 2,4 m
Areal:         8,4 A 2,4 : 2 = 10,08 m2

Øverste trapez:
Parallelle sider: 2 A 1,0 og 2 A 0,8 = 2,0 m  og 1,6 m
Højde:             2 A 4,2  = 8,4 m
Areal: (2,0 + 1,6) A 8,4 : 2 = 15,12 m2

Nederste trapez:
Parallelle sider: 2 A 2,0 og 2 A 1,3 = 4,0 m og 2,6 m
Højde:             2 A 0,7  = 1,4 m
Areal: (4,0 + 2,6) A 1,4 : 2 =   4,62 m2

I alt:   = 29,82 m2

Afrundes til:   = 30 m2

Forklaring:
Skal man finde arealet af en uregelmæssig figur kan
man finde en tilnærmet værdi for arealet sådan:
- Tegn linier, der deler figuren i firkanter og trekan-

ter. 
- Beregn firkanternes og trekanternes areal ved at

bruge formlerne på side 23.
- Lav en passende afrunding af facit.
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1 Tegningen herunder viser tværsnittet af en jolle.
Jollen er 8 meter lang.
Du skal male jollens bund og skal ud og købe maling.

� Hvor mange m2 vil du regne med du skal male?

2 Tegningen herunder viser omridset af en skov.

� Tegn en cirkel, der med tilnærmelse har samme areal som
skoven.

� Beregn skovens areal. Facit skal angives i m2 og hektar.

3 Tegningen her viser en sti, der skal asfalteres.

� Find stiens areal.

Om arealmål på side 20
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