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Kom godt i gang
Begyndertrinnet

Mine installationsoplysninger til MatematiKan

Hjemme-computer:

Activation key:



Kom godt i gang med

Dette hæfte giver eksempler på, hvordan MatematiKan 
virker og giver forslag til, hvordan du arbejder med MatematiKan.

De første eksempler viser, hvordan du skriver og regner i programmet.
Derefter kan du vælge de eksempler, du har brug for.

Mac-computere bruger lidt andre taster, se side 23.

God fornøjelse.

Vælg Begyndertrin
Hvis der står Begyndertrin 
her - er du i MatematiKan 
for begyndertrinnet.
Ellers kan du vælge Begyn-
der- trin under ’Skift niveau’ 
i menuen. 
Luk MatematiKan og start 
programmet igen.

Prøv selv i MatematiKan.
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Begyndertrinnets menu

Dette er paletter

Dette er en menu

Dette er en notesbog/notebook
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MatematiKan kan skrive og regne

Du skriver og regner i notebooks.

Du bruger paletter og menuer til 
at vælge, hvad du vil gøre.

Notebook

Paletter

Menu
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Ny celle til Input får du ved at taste

Der er forskellige slags celler, fx 
Text, Input og Output

En notebook er opdelt i celler
Cellerne kan du se 
til højre som den blå streg.

Resultatet i Output får du ved at taste

på samme tid.+

Cellerne

Celler til Text bruger du til at skrive i. 
Skriften er sort, og her kan du ikke regne.

Celler til Input bruger du til at regne i.
Output viser resultatet.

Input og Output

Text

Når du skal 
bruge to taster, så

hold den første tast 
nede, mens du trykker 

på den anden.

Enter
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Fra Text til Input
Klik på parentes til højre og tast

Fra Input til Text 
Klik på parentes til højre og tast 9

)

Genvejstaster

Ny notebook
Du åbner en ny notebook ved at taste Ctrl N+

Hvis cellen skal bruges 
til Text, skal du taste

Hvis du vil ændre en celle
Klik med musen i cellen

Tast    cellen bliver Text

Tast    cellen bliver Input

Alt +

Alt +

Alt +

Alt +

9
)

7
/

7
/

Alt + 7
/

I en ny notebook er MatematiKan klar til at regne.
Den nye celle er til Input.

+ betyder at du skal holde        nede, mens du tasterCtrl N

Prøv selv i MatematiKan
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Når du skal skrive, kan du bruge bogstaver og tal 
fra tastaturet eller fra paletterne

Input og Output

Prøv selv i MatematiKan

Brug til at få en ny celle til Input og skriv fx

12 + 34

Hvis du taster    beregner MatematiKan resultatet.

Det ser 
sådan ud

+
Enter
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Paletter

Paletterne finder du ved at 
klikke på Paletter i menulinjen

Her er de tre paletter 
til begyndertrin.
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Paletten + - . :

Med paletten kan du lægge sammen, trække fra, 
gange og dividere - og sætte parenteser.

Der er flere tegn for division

Prøv selv i MatematiKan

Tallene skal stå i de små firkanter

og du kan hoppe mellem dem med 

+

giver facit som helt tal eller som brøk
+

Enter

+
Enter

+
Enter

+
Enter

Tast                    for division. 
Divisionstegnet : ændrer MatematiKan til ÷, 
som MatematiKan bruger til division.

+ .
:

giver facit som helt tal, hvis du har tastet hele tal.

eller
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Gange

MatematiKan kan regne 
med meget store tal

Prøv selv i MatematiKan

+
Enter
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Decimaltal

MatematiKan kan regne med decimaltal
Tast et . med         (punktum) og få et , (komma).

Prøv selv i MatematiKan

Når du taster punktum i et tal, regner MatematiKan med decimaler - hvis der er nogle.
.
:

Hvis du taster et , med         (komma) 
får du en fejlbesked.

,
;
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Brug punktum til at skrive komma

MatematiKan skriver et komma, 
når du taster et punktum i en Input-celle
Indtastning af 2.3 giver helt automatisk det rigtige 2,3
Indtastning af 2,3 vil give fejl, og du kan ikke regne på tallene.

Prøv selv i MatematiKan

Her er 
tastet punktum -

MatematiKan 
skriver et komma

Her er 
tastet komma!
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Gem dit arbejde

Gem 
dit arbejde 

ved at 
klikke her.

Genvej
I stedet for at klikke på 
’Gem’ i menuen Filer,
kan man taste  
      +       for gem.Ctrl S

Når en notebook ikke er 
gemt, vises en lille stjerne 
efter dens navn.

Ikke gemt

Gemt



15

7

Plustegn, minustegn, gangetegn og divisionstegn

Prøv selv i MatematiKan

Du kan bruge tasterne
* og, , til at regne med

for at beregne resultatet.

Husk at bruge

+
Enter

,?
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Gange og dele

Prøv selv i MatematiKan

Esc Esc

Hvis du vil bruge et ‘rigtigt’ 
gangetegn, skal du taste

Hvis du vil bruge et ‘rigtigt’ 
divisionstegn, skal du taste

Hvis du bruger           til at dele med, 
bliver facit et decimaltal, hvis der er decimaler i facit.

+ .
:

.
:

+ .
:
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Brøker

Du kan skrive og regne med brøker

+CtrlTast

Hvis du skal skrive mer end en enkelt brøk, så brug
for at skrive mere.

Prøv selv i MatematiKan

+

        Brug   
til at hoppe 

mellem tæller 
og nævner.

7
/
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MatematiKan regner så nøjagtigt som muligt

Brøker bliver vist som brøker - ikke som decimaltal eller blandet tal

Hvis du vil have facit som decimaltal, så 
tast et . med          og få et , (komma).  

Prøv selv i MatematiKan

+
Enter

.
:

Klik med musen efter 16 
Tast          få ,.

:

Tast
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Benævnelser

MatematiKan kan regne med benævnelser

Pas på punktum i benævnelser
betyder Fejl

Du kan slette cellen ved at 
klikke med musen på den røde parentes

og taste Del

Prøv selv i MatematiKan

Prøv selv i MatematiKan

Slet en celle

Bag det lille plus står fejlen på engelsk.
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Sæt billeder ind

Billedet bliver kopieret til MatematiKan.
Billedet ligger derfor stadig på samme plads i din 
computer, som det gjorde før kopieringen.

Dette billede er hentet direkte 
fra billeder i computeren ved at 
trække og slippe.Prøv selv i MatematiKan

Find billedet  på din computer og 
træk det med musen over i en notebook i MatematiKan
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Formatering

Du kan ændre din notebook med farver, tekstfarver 
og rammer med paletten Formatering

Du kan vælge 
• skrifttype og skrift
• Farve
• Baggrund
• Rammer 

Du kan få en 
flot notebook
ved at bruge 

paletten.

Prøv selv i MatematiKan
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Udskriv

Udskriv 
dit arbejde 

ved at 
klikke her.

Udskriv din notebook

Prøv selv i MatematiKan

Genvejstast
Du kan også printe 
din notebook ved 
at taste Ctrl P+
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MatematiKan til Mac

MatematiKan til Mac virker på samme måde som vist i denne bog.
Genvejstasterne er lidt anderledes. Mac bruger tasten

Gangetegn

Inputcelle

Tekstcelle

Pi

Brøk
giver .Esc Esc.

:

giver  en celle til input

giver  en celle til tekst

Esc EscP giver tegnet 

giver en brøkstreg

+ 9
)

+Ctrl + 7
/

+ 77
/

Printmenu
giver menu til print+ 7P

Nogle gange skal du bruge tasten         i stedet for tasten        , der er vist i denne bog.Ctrl
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Mine skitser og notater til MatematiKan


