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Forord 
 
Bogen er inddelt i 10 kapitler, der indledes med en kort præsentation af 
indholdet og nogle væsentlige fagudtryk og afsluttes med facit-ark til 
opgaverne. Bernitt-matematik.dk tager forbehold for fejl i facitarkene og 
modtager med tak forslag til rettelser. 
 
Kapitlerne kan anvendes uafhængigt  af hinanden. Det anbefales dog at man 
har kend  skab til regnemetoderne i kapitel 1 – 3 før man går i gang med de 
øvrige kapitler. 
 
I forbindelse med samtlige emner arbejdes indledningsvis med 
regnemetoder, der også indgår på Trin 1. 
 
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 undervsningsmæssige sammenhænge vil opgavemængden være for 
stor, således at et vist udvalg vil være rimeligt.  
 
Som hjælpemidler til arbejdet med denne bog anbefales: 
 
� En lommeregner med minimum følgende funktioner: eksponentiel 

notation, xy   og x y   
 
� En opslagsbog med regneanvisninger som f.eks.: 
 ”Slå det dog op!”,  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  
 
I dette kapitel arbejdes der med talsystemets opbygning og regning med tal 
herunder benævnte tal, positive og negative tal, potenstal, roduddragning, 
brøktal- og procent- og promilletal. 
 
Hensigten med kapitlet er dels, at opnå en rimelig talfærdighed indenfor det 
almindeligt anvendte talområde samt, at opnå kendskab til væsentligste 
regneregler indenfor potensregning. 
 
Endvidere præsenteres en række matematiske fagudtryk og symboler, der 
bruges i denne og andre bøger, der bruger matematik til beskrivelse af 
hverdags-spørgsmål. 
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Decimaltals opbygning 

 

1. Hvorledes skal man flytte kommaet i et tal for at tallet bliver: 
• 10 gange større 
• 100 gange mindre  
• 1000 gange større 
• 1 mio. gange mindre 

 

Vores talsystem kaldes ti-talssystemer, fordi der er ti forskellige tegn (cifre) til 
rådighed og fordi disse tegns værdi gøres ti gange større, for hver plads man 
rykker tegnet mod venstre i et tal. 
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Følgende udtryk anvendes til at beskrive tal: 
Cifre: et tal siges at være 5 cifret, når der er 5 tal foran kommaet. 
Decimaler: Et tal siges at have to decimaler, når der er to tal bag kommaet. 
 
Flytter man kommaet i et tal gøres tallet større eller mindre. Flyttes kommaet 
f.eks.. to pladser mod højre, gøres tallet 100 gange større, og flyttes 
kommaet f.eks.. 2 pladser mod venstre gøres tallet 100 gange mindre. 
 
Tal afrundes ofte til det antal decimaler, der er praktisk anvendeligt. 
F.eks.. afrundes krone-beløb som regel til 2 decimaler. Afrunding finder sted 
sådan, at den afrundede værdi ligger nærmest muligt den oprindelige værdi. 
 
Eksempel: Afrund 23,717 og 0,013 og 0,125 til 2 decimaler 
 
Løsning: 23,717 afrundes til 23,72 
  0,013 afrundes til 0,01 
  0,125 afrundes til 0,13 
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2. Gør 15,08 10 gange så stort 
Gør 3, tusinde gange så stort. 
Gør 1 mio. 1.000 gange mindre. 

 
 

3. Hvor mange gange større er 1.500 end 15? 
Hvor mange gange større er 2 end 0,0001? 
Hvor mange gange mindre er 0,3 end 3.000? 

 
 

4. Hvordan ændres et tals værdi når man: 
• flytter kommaet 3 pladser mod højre 
• flytter kommaet 2 pladser mod venstre 

 
 
5. Afrund følgende tal til nærmeste hele tal: 

  4,8   60,08   80,5   45,48   0,01   99,6 
 
 

6. Afrund følgende tal til 2 decimaler: 

  34,608   4,008   0,1205   0,104   2,999   3,445 
 
 
7. Afrund følgende tal til nærmeste hele million: 

  34.000.000   45.606.900   600.000   350.000 
 
 

8. Omskriv følgende tal til millioner med 1 decimal: 

  450.000   5.580.000   80.000   555.000 
 
 

9. Afrund følgende tal til nærmeste hele antal tusind: 

  340.889   20.500   2.456   350,56   4.500 
 
 

10. Stil følgende tal i rækkefølge med det mindste tal først: 

30,08   0.308   3.008   3,80   8,003   3,080   3,800 
 
 

11. Afrund følgende tal til 1 decimal: 

  24,749   0,154   1,18   3,406   1,995 
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Benævnte tal 
 

 

1. Omsæt følgende til meter: 

  500 cm   45 cm     1.200 mm  5 km    2 cm 
  18 mm   5 dm     0,8 km    1250 cm  0,5 dm 
  1 m 10 cm 3 dm 4 cm    2 m 3dm   50 cm 5 mm  55 mm 
 
 

2. Omsæt følgende til gram: 

  3 kg   500 mg    50 kg   250 mg    1,3 kg 
  5 kg   1050 mg    0,83 kg   500 kg   1,008 kg 
  1 kg 40 g  5 g 200 mg   5 mg    0,008 kg  5 kg 40 g 

Et tal kaldes et benævnt tal, hvis der efter tallet nævnes, hvad det er tallet 
angiver antallet af. 
Skemaet herunder viser benævnelser, der anvendes i forbindelse med 
længdemål, vægtmål, indholdsmål og tidsmål. Skemaet er også optrykt på 
formel og symbol arket på side 222. 
 
 
Kilo 
 

Hekto Deca Enheden Deci Centi Milli 

 
(Tusind) 
 

 
(Hundrede) 

 
(Ti) 

 
(Ener) 

 
(Tiendedel) 

 
(Hundrededel) 

 
(Tusindedel) 

 
1 km = 1.000 m 
1 kg  = 1.000 g 
 

 
 
 
1 hl  = 100 l 

 
 

 
Meter 
Gram 
Liter 
 

 
1 m = 10 dm 
 
1 l   = 10 dl   

 
1 m = 100 cm 
 
1 l   =  100 cl 

 
1 m = 1.000 mm 
1 g  = 1.000 mg 
1 l   = 1.000 ml 

I øvrigt gælder at 1 ton = 1.000 kg, 1 time = 60 minutter og 1 min. = 60 
sekunder. 
 
Eksempel: Omsæt 35 dm til mm 
  Omsæt 3 kg 15 g til kg. 
  Omsæt 12 min. til timer 
 
Løsning: Af skemaet ses at der skal ganges med 100 ved overgang fra  
  dm til mm. 
  35 dm = 3.500 mm 

  Af skemaet ses at der skal deles med 1000 ved overgang fra  
  g til kg. 
  3 kg 15 g = 3 kg 0,015 kg = 3,015 kg 




