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dagligdags situationer: Man køber f. eks. en halv liter mælk eller en kvart liter fløde. Hvis man er tre, der skal
dele en øl, skal man have en tredje-del hver osv. Man bruger også brøker, når man skal beskrive chancerne for
at vinde i et spil: Chancen for at slå en ener med en terning er én sjettedel. Efter at vi alle er begyndt at bruge
lommeregnere, er det dog mest i almindelig tale, vi bruger brøker. Vi regner sjældent med dem. Dette hæfte er
til den, der godt ved, hvad brøker er, men som ikke er klar over, hvordan man skal regne med dem. Først vises

det, hvordan man med lommeregneren kan lave brøker om til decimaltal og procenttal. Derefter ser man
hvordan man regner med brøker uden at bruge lommeregner. Det er en fordel, hvis man inden man går i gang
med dette hæfte er fortrolig med decimal-tal og brug af lommeregneren. Det kan man f.eks. blive ved at have

arbejdet med hæftet: Tal og regning basis: De fire regningsarter. I dette hæfte vises det ved eksempler,
hvorledes man regner med brøker. Derefter er der opgaver, man skal løse. De fleste af opgaverne er rene tal-
opgaver, som er gode til at øve sig på. De sidste opgaver på siden handler om praktiske situationer, hvor man
bruger brøker. 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 12 er en facitliste. Dér kan man se,
om man regner rigtigt. På side 14 og 15 er samlet de regneregler, 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. Se alle hæfterne i serien brikkerne... på: bernitt-matematik.business.site
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også brøker, når man skal beskrive chancerne for at vinde i et spil:
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hvordan man skal regne med dem. Først vises det, hvordan man med
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side 14 og 15 er samlet de regneregler, som arbejdet med hæftet
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