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Forord 
 
Bogen er inddelt i 11 kapitler, der indledes med en kort præsentation af indholdet.  
 
Kapitlerne kan anvendes uafhængigt  af hinanden. Det anbefales dog at man har kendskab til 
regnemetoderne i kapitel 1 – 2 før man går i gang med de øvrige kapitler. 
 
Bogen er opbygget med henblik på at opnå den størst mulige sikkerhed i anvendelse af 
regnemetoder. Opgavemængden er derfor gjort så stor som mulig og anvisning af 
regnemetoder gives ved kortfattede tekster og gennemregnede opgaveeksempler. Dette bør 
suppleres med anvendelse af metoderne på dagligdags situationer ved anvendelse af 
autentiske materialer indsamlet af kursister og lærer. 
 
Opgaverne i denne bog er udvalgt med henblik på så sikkert og ukompliceret som muligt at 
indlære de pågældende regnemetoder. For nogle kursister og i nogle undervisningsmæssige 
sammenhænge vil opgavemængden være for stor, således at et vist udvalg vil være rimeligt.  
 
Bagerst er facitliste til samtlige opgaver. Bernitt-matematik.dk fralægger sig ethvert ansvar for 
fejl i facitlisten og modtager med tak forslag til rettelser. 
 
Som hjælpemidler til arbejdet med denne bog anbefales: 
 
� En lommeregner med minimum følgende funktioner:  kvadratrod, kubikrod og xy 
 
� En opslagsbog med regneanvisning som f.eks.: 

”Slå det dog op!”, © 2003 by bernitt-matematik.dk 
 
Denne opslagsbog indeholder i et simpelt sprog forklaringer og regneanvisninger på mere end 
1500 opslagsord, blandt meget andet også alle de regnemetoder, der indlæres i denne bog. 
Bogen afsluttes med oversigter om måleenheder og en formel og tabelsamling vedr. areal, 
rumfang, rentesregning, trigometriske funktioner m.v.
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1. TALBEHANDLING  
 
 
Dette kapitel handler om tallenes opbygning, regning med tal, negative tal, 
decimaltal, potenstal, kvadratrod, kubikrod og tal med benævnelse. 
 
Meget regning finder i dag sted med lommeregner - og det er helt fint. Men det 
er stadig vigtigt at man kan regne uden lommeregner. Dels skal man bruge det 
når man ikke har en lommeregner ved hånden og dels skal det bruges når man 
skal kontrollere lommeregnerens svar. Det skal derfor anbefales at opgaverne i 
dette kapitel løses uden brug af lommeregner. Hvis tiden ikke tillader det, 
anbefales det at springe nogle af opgaverne over. 
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