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lommeregnerne blevet så billige, at det er overkommeligt for alle, at anskaffe en. Der er derfor ikke det store

behov for, at man er god til at regne tal sammen på papir.

Men samtidig med, at alle bruger lommeregnere er der blevet behov for, at man er god til noget andet: Man
skal være god til at afgøre, om det svar lommeregneren giver kan passe på virkeligheden. Ellers vil man lave

alt for mange fejl, blandt andet fordi man ikke kan undgå at taste forkert en gang
imellem.

Dette hæfte er lavet til den, der har brug for at få genopfrisket, hvordan man bruger tallene i dagligdags
situationer.

Hæftet starter med at man skal øve sig i at læse og skrive tal, både de hele tal og komma-tal. Dernæst vises
det, hvad der sker med et tal, når man flytter på kommaet. I denne forbindelse kommer man også til at prøve

at arbejde med længdemål (km, m, cm osv).

Den sidste del af hæftet handler om, hvordan man bruger en lommeregner. Det vises også, hvordan man
kontrollerer, at man har tastet rigtigt.

Med eksempler vises det, hvordan man kan regne i forskellige praktiske situationer. Bagefter er forklaringer,
der forklarer hvorfor det er rigtig at gøre sådan.

Derefter er der opgaver. Ofte kan man sikkert nøjes med at se på eksemplerne for at løse opgaverne.

På side 32 er en facitliste. Dér kan man se forslag til løsninger.

På side 37 til 39 er samlet de 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.

bernitt-matematik.dk fralægger sig ethvert ansvar af eventuelle følger af at bruge hæftet.

Se alle hæfter i serien brikkerne... på: bernitt-matematik.business.site
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