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En F-dag om logaritmer og regnestokken 
En gang før jul spurgte Anders: ”Hvilke hjælpemidler - ud over blyant, viskelæder og lineal- brugte du, da du gik i 

skole”? 

”En regnestok”. Svarede jeg. 

”Hvordan ser den ud”? 

Jeg viste Anders et billede fra nettet af en regnestok. 

”Hvad kan den”? 

”Den kan regne - den er bedst til gangestykker. Plus og minusstykker kan den ikke. Den kan kvadrere og opløfte tal til 

tredje potens, den kan også beregne kvadratrødder og kubikrødder . 

Endvidere kan den regne med de trigonometriske funktioner, men den regner i radianer og ikke i grader, men det 

går”. 

”Skal vi ikke lære om den. En f-dag”? 

”Så bliver jeg nød til at lære jer noget om logaritmer først”. 

”Det må vi så tage med”. 

 

En addition og subtraktionsregnestok består af to tallinjer der kan forskydes i forhold til hinanden. 

 

Materialer:  

To målestokke, der kan være målebånd og tommestokke.  

 

Find frem til en metode, hvormed I kan bruge det to målestokke til addition. 

 Beskriv metoden. 

 Beskriv muligheder og begrænsninger for denne additionsmaskine? 

 

De to tallinjer kan også bruges til subtraktion. 

 Beskriv metoden. 

 Beskriv muligheder og begrænsninger. 

Hvis I bruger tre målestokke kan I også beregne subtraktionsstykker, hvor differensen er negativ.  

 Beskriv hvordan. 

 

Det er lidt bøvlet at bruge målestokkene til multiplikation, men det kan lade sig gøre. 

 Beskriv hvordan. 
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Hvis I skal kunne regne med multiplikation og division med to målestokke, så skal de to målestokke have 

logaritmiske skalaer. 

I skal fremstille to målestokke med logaritmisk skala. I kan bruge Excel-regnearket på næste side til at fremstille to 

logaritmiske tallinjer, der er 28 cm lange (A3-papir). 

I kan også fremstille længer målestokke ved at ændre i regnearket. 

Ved at fremstille længere tallinjer kan I aflæse mere nøjagtigt, og I kan indsætte flere decimaler. 

 

 
 

Når I har fremstillet de to logaritmiske tallinjer, skal I finde 

en metode, så I kan bruge dem (tallinjerne med 

logaritmisk skala) til multiplikation og division. 

 Hvordan bruger man de to tallinjer med  

                          logaritmisk skala til hen holds 

                          vis multiplikation  

                          og division 

 Beskriv muligheder og begrænsninger som 

                          stikord. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

tal log(x) log(x)*28 afstand på A3 papir

1 0 0 0,0

1,1 0,041393 1,158995 1,2

1,2 0,079181 2,217075 2,2

1,3 0,113943 3,190414 3,2

1,4 0,146128 4,091585 4,1

1,5 0,176091 4,930555 4,9

1,6 0,20412 5,71536 5,7

1,7 0,230449 6,45257 6,5

1,8 0,255273 7,14763 7,1

1,9 0,278754 7,805101 7,8

2 0,30103 8,42884 8,4

2,2 0,342423 9,587835 9,6

2,4 0,380211 10,64591 10,6

2,6 0,414973 11,61925 11,6

2,8 0,447158 12,52042 12,5

3 0,477121 13,3594 13,4

3,5 0,544068 15,23391 15,2

4 0,60206 16,85768 16,9

4,5 0,653213 18,28995 18,3

5 0,69897 19,57116 19,6

5,5 0,740363 20,73016 20,7

6 0,778151 21,78824 21,8

6,5 0,812913 22,76157 22,8

7 0,845098 23,66275 23,7

7,5 0,875061 24,50172 24,5

8 0,90309 25,28652 25,3

8,5 0,929419 26,02373 26,0

9 0,954243 26,71879 26,7

9,5 0,977724 27,37626 27,4

10 1 28 28,0
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Regnestokken kan beregne nøjagtigt med tre betydende cifre. Den holder ikke orden på kommaet. Det må man selv 
klare med papir og blyant. Det er ikke så svært, da 
 

3428 * 6584 kan omskrives til: 3,428 *1000* 6,584*1000 = 

3,428 * 6,584*1 000 000 

Når regnestokken giver cifrene: 2,56, så ved du, at resultatet bliver ca. 22,6 mio. 

 

  
For lige at få styr på, hvorfor regnestokken virker. Skal I læse om logaritmer. Grundlæggende har logaritmer den 

egenskab, at de kan omforme multiplikation til addition, division til subtraktion og potenser til multiplikation og 

rødder til division. 

 

 Læs om logaritmer på ”matematikweb.dk”, se videoen og regn gerne opgaverne. 

 

Nu skal I i gang med at bruge regnestokken. Jeg har forsøgt at sørge for at skaffe regnestokke nok, således at I kan 

være to om én regnestok. Hvis I vil bruge en regnestok på nettet, så kan i bruge dette link: 

 
http://www.antiquark.com/sliderule/sim/n909es/virtual-n909-es.html 
 
Det er en god idé, at bruge lommeregneren som kontrol.  

 

 

 Brug regnestokken til at beregne vægten af en granitsten, der er kugleformet, og som har en radius på 10 

cm. Granit har massefylden 2,9 g/cm3.  

 

 

 

Sand har massefylden 1,8 g/cm3. 15 kg sand skal fyldes i en cylinderformet spand med en indvendig diameter på 30 

cm. Spanden indvendige højde er 25 cm høj.  

 Brug regnestokken og undersøg om der er plads til 15 kg sand i spanden?  

 

I skolegården må de små klasser spille fodbold med bolde t størrelse 1. En bold med størrelsen 1 kan har et rumfang 

på 1 liter.  

 Fremstil en video, hvor I viser, hvordan I beregner diameteren for en bold med størrelsen 1. med en 

regnestok.  

I videoen skal I både forklare, hvordan I isolerer radius i formlen, der angiver sammenhænggen mellem 

radius og rumfang i en kugle, samt vise hvordan I bruger regnestokken som beregningsredskab. 

I får brug for at kunne tage den ”tredje rod” rod med regnestokken. 

Der får I brug for sammenhængen: √1000
3

=10 

 

 

  

 

  

http://www.antiquark.com/sliderule/sim/n909es/virtual-n909-es.html
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Læringsmål: 

Eleverne får kendskab til regnestokken, der er et historiske matematikhjælpemidler. 

Eleverne får kendskab til beregninger ved hjælp af tallinjer. 

Eleverne får et vist kendskab til titalslogaritmen. ( kan tælle kommaets placering for et tal, erfarer at funktioner kan 

være defineret ved den omvendte funktion,  

Eleverne får kendskab til notation med potenser af 10 og erfarer at logaritmer kan omforme produkter til summer, 

opøver rutine med brug og omskrivning af formler. 

  

Materialer:  

Tommestokke, målebånd, regnestokke. 

 

 

 

 


