
Matematik	i	WordMat	

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) 
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1. Introduktion 
Du skal nu til at lære et nyt matematikprogram at kende. 

Du kender måske allerede Excel - det er et rigtigt godt program når du skal lave tabeller og oversigter. Men 

hvis du skal lave et regnestykke som fx 

216 � 123 

så er WordMat rigtig godt at bruge (men du kan nu også lave tabeller og diagrammer i WordMat). 

- - -  

WordMat er et matematikprogram, som ligger inde i Word. Så for at bruge WordMat skal du først åbne et 

dokument i Word, dernæst trykker du på fanen WordMat: 

 

 

Nu er du klar til at regne! Når du skal lave beregninger i WordMat kan du enten bruge musen eller 

genvejstaster. Hvis du bruger genvejstaster (hvad jeg vil anbefale), kan du arbejde meget hurtigere end 

med mus, men det kræver, at du bliver fortrolig med de tre taster nederst til venstre på tastaturet: Shift, 

Ctrl og Alt. Dem skal du nemlig bruge meget. 

 

Ctrl er en forkortelse af det engelske ord control og Alt er en forkortelse af alternate (udtales bare som det 

danske ord ”alt”). 

Når jeg angiver en genvej finder du den i en tekstboks. I eksemplet nedenunder betyder det, at du enten 

holder Alt-knappen nede og derefter trykker på m, eller holder Shift-knappen OG Alt-knappen nede og 

derefter trykker på 0 (nul) 

  

ALT 

GENVEJSTASTER 

Ny ligning = Alt + M     eller     Shift + Alt + 0 (nul) 
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2. Beregning 
Så går vi i gang. For at få programmet til at regne skal du først indsætte et regnefelt. Du kan indsætte et 

regnefelt på to måder: 

• Ved at trykke på knappen Ny ligning 

 

• Bruge genvejstaster 

 

 

 

Et regnefelt bliver indsat: 

Nu skal programmet vide, hvad du ønsker at få udregnet. Du skriver regnestykket op i feltet. Du behøver 

ikke at trykke i feltet med musen - det er allerede aktivt - så du begynder bare at skrive, fx: 

 

Nu skal vi have programmet til at regne stykket ud. Du kan beregne regnefeltet på tre måder: 

• Tryk på Beregn i menuen: 

 

 

 

GENVEJSTASTER 

Ny ligning = Alt + M     eller     Shift + Alt + 0 (nul) 
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• Højreklik på regnefeltet og vælg Beregn 

• Brug tastaturgenvej 

 

 

 

Herefter regnes feltet ud: 

Så simpelt er det! Nu skal du selv prøve at beregne. 

- Plustegnet finder du til højre for nul (0) 

- Minustegnet finder du til højre for punktum (.) 

- Gangetegnet finder du til højre for Ø (husk at trykke på Shift først) 

- Divisionstegnet finder du på samme tast som 7-tallet (husk at trykke Shift først) 

Skriv og beregn stykkerne i nedenstående øvelse: 

 

Øvelse 

123 � 234      															123 � 321																							6789 � 789																											 ���� 																												��  

 

  

GENVEJSTASTER 

Beregn = Alt + B    eller    AltGr + Enter 
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3. Beregning med brøker 

Det gik jo nemt nok. Men hvad nu, hvis det sidste stykke i øvelsen hedder  
���
�   i stedet for? Det skulle jo 

gerne give det samme resultat … prøv at beregne det nu! 

--- 

Du har sikkert fået et resultat, som ser sådan ud: 

9 � 9
9 � 10 

- og det er jo forkert! Det første 9-tal skal op i tælleren (dvs. over brøkstregen). Det får du ved at bruge 

parenteser! 

Skriv (9+9)/9 og beregn stykket: 

9 � 9
9 � 2 

Nu var den der! Og bemærk at parentesen forsvinder automatisk fra regnefeltet fordi den nu er 

unødvendig! 

Prøv at beregne   
���
�    (husk at bruge parentes!). 

--- 

WordMat angiver nu to værdier; både en brøk og et afrundet kommatal: 

4 � 8
9 � 4

3 � 1,333333 

Hvis du kun vil have det ene svar skal du ind i programmets indstillinger. 

Tryk på: 

eller 

 

 

 

GENVEJSTASTER 

Indstillinger = Alt + I(i) 
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Som standard er programmet sat til at skrive facit automatisk. Men her kan du angive om programmet kun 

skal skrive facit som en brøk (eksakt) eller som et kommatal (numerisk): 

 

 

Lav nedenstående øvelser og kontrollér, at du får det korrekte facit. Dvs. at du skal skifte mellem de 

forskellige indstillingsmuligheder som vi lige har gennemgået. 

Hvis du er skrap kan du bruge nedenstående genvej - så er det let at skifte mellem de tre indstillinger: 

Den valgte indstilling står i en firkant oppe i venstre hjørne på skærmen når du har trykket. Den er synlig i 

ca. 2 sekunder. 

 

Øvelse 

1 � 2 � 3 � 4 � 11  �1 � 2� � 3 � 4 � 13 �1 � 2� � �3 � 4� � 21 

���� � 9 � 10 � ���
� � 90,375         

���
��� � 

�� � 0,1222222       3 � �8 � 9� � 10 � 61 

�
 ���� � �

�                  
�

 ���� � 0,2142857             
�
 � �

�� �
� � ��

�� � 2,15         

 2 	� 32  

Det sidste stykke er lidt drilsk! Det skrives 2^5. Den løftede pil finder du til højre for Å (husk at trykke Shift). 

Og så kommer pilen endda først til syne når du trykker på 5-tallet! 

 

 

GENVEJSTASTER 

Skift mellem automatisk/eksakt/numerisk = Alt + N 
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4. Reduktioner 
Du kan få programmet til at reducere matematiske udtryk (skrive det kortere). 

Skriv fx i et regnefelt: 

3! � 2 � ! � 7 

 

Tryk derefter på Omskriv: 

 

eller brug genvejstast: 

Du skal fortælle om du vil have resultatet på samme linje eller på en ny linje. 

3! � 2 � ! � 7 � 2 � ! � 9 

Husk, at  2 � !  er det samme som  2! 

 

Øvelse 

 

     8" � �4" � 2� � 9"                  �! � 2� � �3! � 3�               14 � �3# � 2!� � 4! 

     11$ � �1 � 4$� � $                  7$ � 3 � 4$ � 6    1 � 5 ∗ �2! � 3� � 10!             

     6 � �2" � 1�                               7$ � 5 � 6 � 2                    3 � �4 � 4!� 

 

  

GENVEJSTASTER 

Reduktion = Alt + O 
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5. Ligninger 
Nu skal du prøve at løse ligninger i WordMat. 

Skriv fx i et regnefelt: 

2! � 2 � ! � 2 

Tryk på knappen Løs liging(er): 

 

 

Eller brug genvejstast: 

 

 

Øvelse 

 

     5! � 4 � 6! � 1                         5! � 5 � 15                       4! � 14 � �3! � 56 

     5! � 2 � 4! � 10                      4! � 6 � �! � 14    6! � 2 � 34             

     9! � 50 � 140                           5! � 5 � 0                          3! � 45 � 63 

 

  

GENVEJSTASTER 

Løs ligning(er) = Alt + L 
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6. Store resultater 
Nu skal vi arbejde med store tal. Prøv at udregne: 

2345 � 12340 

--- 

Hvis dine indstillinger står på automatisk kommer der to resultater. 

2345 � 12340 � 28937300 � 2,89373 � 10� 

Når tallene bliver meget store kan du med fordel bruge videnskabelig notation. 

Gå ind i indstillinger (Alt + i) og tryk på videnskabelig notation og sæt antallet af betydende cifre ned til tre: 

 

Dermed undgår du meget lange tal: 

2345 � 12340 � 2,89 � 10� 
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7. Trekantsløser 
Trekantsløseren kan ud fra en række oplysninger beregne de resterende sider og vinkler i vilkårlige 

trekanter. Desuden tegner den trekanten og kan vise de mellemregninger, som ligger til grund for 

resultatet. Hvis du fx får oplyst, at en vilkårlig trekant har vinkel A = 65°, B = 27° og siden c = 3,5. 

Tryk på Trekant 

  

Et nyt vindue dukker op, hvor du indtaster de oplyste informationer. Bemærk, at du også kan bede om at få 

vist tal på figuren og mellemregninger: 

 

Dernæst trykker du på OK. 

Bemærk at de beregnede resultater markeres med fed skrift. Hvis der er to løsningsmuligheder, bliver 

begge vist: 
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WordMat's trekantsløser anvendes med input: A = 65°, B = 27°, c = 3,5  

 

 

A = 65° 

B = 27° 

C = 88° 

 

a = 3,174011 

b = 1,589935 

c = 3,5 

 

Vinkel C findes vha. vinkelsum = 180° i en trekant 

' � 180° − ( − ) = 180° − 65° − 27° = 88° 
Længden af siderne a og b findes vha. sinusrelationerne 

$ = * · sin�(�
sin�'� = 3,5 · sin�65°�

sin�88°� = 3,174011 
" = * · sin�)�

sin�'� = 3,5 · sin�27°�
sin�88°� = 1,589935 

 

 

  

A

B

C

a

b

c
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8. Andre programmer i WordMat 

Excel i WordMat 

Du kan indsætte et Excel-regneark direkte i WordMat. Som omtalt i begyndelsen er Excel rigtig godt når du 

skal lave tabeller og diagrammer. 

Du indsætter det ved at trykke på Tabel og dernæst Indsæt Excel: 

 

Der åbnes et vindue i dokumentet - og du har nu direkte adgang til alle værktøjerne i Excel. 

 

Når du er færdig klikker du bare uden for regnearket, hvorefter det kun er skemaet, der står tilbage. Hvis du 

vil redigere i regnearket senere, skal du bare dobbeltklikke på det, så bliver Excel aktiveret og du kan skrive 

videre! 

 

GeoGebra i WordMat 

Du kan også åbne GeoGebra gennem WordMat. Men du kan kun kopiere et billede af dit arbejde og 

dernæst indsætte det i WordMat. Du kan altså IKKE åbne programmet ved at dobbeltklikke på billedet - det 

er bare et billede! 
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9. Afgangsprøven 
Naturligvis er det en god idé at bruge WordMat, når du skal op til den skriftlige prøve i matematik! 

Og husk, at du har mulighed for at bruge de sædvanlige redigeringsværktøjer i Word. Husk altid at 

fremhæve facit og brug benævnelse, hvis der er brug for det (dvs. meter, kr., m2, ml osv.)!! 

HUSK at sætte tabulatorer ind - de er uundværlige!! Du får dem frem ved at trykke på linealen med musen. 

På nedenstående billede kan du se, at jeg har sat tre tabulatorer ind: ved 0,75 cm, ved 7 cm og ved 14 cm. 

Så har jeg først nummeret på matematikstykket, dernæst præsentationen, så udregningen og til sidst facit: 

 

Hvis linealen ikke allerede bliver vist, så kan du få den frem ved at trykke på fanen Vis og dernæst sætte et 

hak i Lineal: 

 

Når du har sat dine tabulatorer med musen går du i gang med at skrive. Du ”hopper” frem til næste 

tabulator, ved at trykke på tabulator-knappen: 
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Her kommer et eksempel på, hvordan du kan løse de første 10 stykker af Folkeskolens Afgangsprøve i 

Matematisk problemløsning, december 2011. Se om du også kan lave det: 

 

 

1.1 Det første nummer udkom: 2011 � 17 � 1994 1994 

1.2 Antal læsere af hvert eksemplar: 
�����
����� � 1,542857 ca. 1,5 læsere 

1.3 Reklamerne fylder: 
��
 � · 100 � 44,44444 ca. 44 % 

1.4 Anilla hurtigere end Wiswus: 22,09 � 19,78 � 2,31 2,31 sekunder 

1.5 Anilla taster en normalside på: 
����
�� · 19,78 � 296,7 sekunder 

  
���,�
�� � 4,945 min. 

  0,945 � 60 � 56,7	sek. 4 min. og 56,7 sek. 

 

 

2.1 Pris pr. dvd: 
 �,��
 � � 1,1596 ca. 1,16 kr. 

2.2 Prisforskel på Danmark og Tyskland: 57,98 � �� �,���� � 7,48� � 1,249436 ca. 1,25 kr. 

2.3 Priser eksklusiv moms: 
 �,��
� � 100 � 46,384 46,38 kr. i DK 

  0123,45
677 ��,��
� 8 � 100 � 47,67274 47,67 kr. i D 

2.4 Antal musiknumre på en dvd: 
�,�����

� � 134,2857 134 numre 

2.5 Se bilag 

 

 

  

1 På tryk - tryk på 

2 På dvd 
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10. Brug genvejstaster! 
Som omtalt i starten, så er det meget hurtigere at bruge genvejstaster, end at bruge menuen. Du bør i det 

mindste kende genvejene til de mest brugte funktioner: 

Genvejstaster - udregninger 

• Ny ligning (regnefelt)  Alt + m  eller  Shift + Alt + 0 

• Beregn  Alt + b  eller  Altgr + Enter 

• Løs ligning  Alt + l 

• Reduktion  Alt + o 

• Indstillinger  Alt + i 

• Lave graf  Alt + p 

• Auto/eksakt/num  Alt + n 

• Forrige resultat  Alt + r 

 

Genvejstaster - grafik 

Når du skriver nedenstående tekst i et regnefelt og trykker på mellemrumstasten ændres det til 

professionelt layout: 

• a/b bliver til 
9
:  (og fx 2/3 bliver til 

�
�) 

• / bliver til  

• x^2 bliver til !� 

• x_2 bliver til !� 

• \pi bliver til ; (du får backslash (\) frem ved først at trykke på AltGr (lige til højre for 

mellemrumstasten)) 

• \sqrt bliver til √ 

• \cbrt bliver til ∛ 
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11. WordMat på din egen computer 
Tillykke, du er kommet til vejs ende! Nu er du forhåbentlig klar til for alvor at bruge WordMat! 

Du kan downloade og bruge WordMat derhjemme (hvis du har Word 2007 eller 2010). Det er gratis at 

downloade og bruge. 

Hvis du har en Apple-computer (Mac) er det nødvendigt at have Windows med Office-pakken kørende på 

computeren for at bruge WordMat fuldt ud. Brug fx Bootcamp (http://www.apple.com/support/boot-

camp/). Det er et program, der findes på Mac computere, som hjælper med at få installeret Windows. Ved 

opstart kan man vælge enten at starte i Windows eller Mac OS. 

 

Download af WordMat 

Gå ind på hjemmesiden http://www.eduap.com/WordMat/Default.aspx  

 

Tryk på Download. 

Du kommer over på en ny side (som næsten ligner den du lige har været på). 

Tryk på Download WordMat. Pas på, at du ikke trykker på den grønne download-knap (det er et helt andet 

program). 
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Følg anvisningerne på skærmen og installér programmet. 

Bemærk, at Microsoft også tilbyder et gratis matematikprogram til Word (Microsoft Mathematics). Hvis du 

selv har downloadet både Mathematics og WordMat, ser du to faner i programmet: 

 

Skolens computere er IKKE udstyret med Microsoft Mathematics. Så denne manual omtaler kun WordMat!! 


