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INTERVENSJONSPROGRAM FOR TIDLIG TALLFERDIGHETER  

“Intervensjonsprogram for tidlig tallferdigheter” inneholder 16 undervisningssøkter med formal å 

lære relasjonelle ferdigheter, sekvensielle telleferdigheter, objekt telling og tidlig addisjons- og 

subtraksjonsferdigheter. Å øve på forskjellige tallsekvenser og korrespondanse i mengde (kvanti-

tet) -tallord-tallsymbol er spesielt vektlagt.  

Undervisningsøktene er designet for å gjennomføres i små grupper bestående av 2–6 elever. En 

undervisningsøkt varer i ca. 45 minutter. Hver økt består hovedsakelig av aktiv, lærerledet aktivi-

tet, spillpreget arbeid i par eller små grupper, og skriftlig arbeid individuelt.  

Setninger i kursiv er forslag til lærerens muntlige forklaringer av en oppgave, instruksjon eller 

veiledning av elevenes arbeid. Det er ikke nødvendig å bruke de nøyaktig slik det er skrevet ned, 

men de er heller ment å skulle illustrere tankegangen bak oppgaven. 

 

Kjernemål 

 styrke elevenes relasjonelle ferdigheter i matematikk 

 sammenligne mengder og tallsymbol 

 kunne si ulike tellesekvenser flytende både baklengs og forlengs i tallområdet 1-20 

 styrke mengde-tallord-tallsymbol korrespondansen 

 styrke forkortet telling (mengder behøver ikke alltid å telles en-til-en) 

 utnytte fingre og strukturerte prikkekort systematisk for å illustrere mengder 

 forståelse av konseptene addisjon og subtraksjon 

 forståelse av subtraksjon som å ta vekk og som differansen mellom tall 

 forståelse av det kommutative prinsippet og iverksette dette i addisjon 
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Oversikt over ThinkMath intervensjonmateriale  

Ferdigheter som øves i ThinkMath intervensjoner  

Fokuset ligger i å øve på kjerneferdighetene i matematikk (Aunio & Räsänen, 2015) som legger 

grunnlaget for den senere matematikklæringen. Spesifikt dreier dette seg om kjerneferdigheter 

som relasjonelle ferdigheter i matematikk, telleferdigheter, og addisjons- og subtraksjonsferdig-

heter. Barn lærer begrepene i forhold til sammenligning (f.eks. mer eller mindre) av mengder og 

tall, plassverdi og 10-basesystemet. Elevene øver på å gjengi tallord forlengs og baklengs og på 

varierende måter: for eksempel i ulike trinn (2, 4, 6 ... eller 9, 7, 5) og å starte fra et gitt tall (for 

eksempel start fra 5 og tell til 11). Mange aktiviteter fokuserer på å øve tallord, tallsymboler og 

mengdekorrespondanse. Forkortet telling basert på fem og ti om gangen er vektlagt, og med 

dette introdusere elevene for femmerrammer og tierrammer. I addisjon styrkes telleprinsipper 

(for eksempel en-til-en korrespondanse og kardinalitet).  

I intervensjonsmaterialet for addisjon og subtraksjon lærer elevene nøkkelbegreper og ulike reg-

nestrategier (for eksempel legg til 1, legg til 2, tiervenner, doble), mot det å mestre flytende reg-

nefakta i addisjon og i subtraksjon.  

Eksplisitte instruksjoner  

Eksplisitte instruksjoner er funnet å være en av nøkkelelementene i undervisning for elever med 

lærevansker (Gersten, 2009). Det betyr at læreren modellerer en strategi (for eksempel regne-

strategi eller en prosedyre) steg-for-steg for elevene. Her følger et eksempel basert på forslag fra 

Forbringer og Fuchs (2014) på hvordan man kan modellere en strategi for addisjonsstykker som 

er større enn 10 (for eksempel 8 + 4). 

1.  Introduksjon/oppvarming  

 Sammenheng med dagliglivet: Eksempler fra dagliglivet gis slik at elevene må regne ut-

over ti, for eksempel hvor mye det de kjøper koster; hvor mange sukkertøy de har til 

sammen, etc. På dette tidspunktet har elevene ulike strategier for å løse regneoppgaver, 

for eksempel bruke fingrene eller telle høyt.  

 Har elevene de nødvendige ferdighetene og begrepene: Kan elevene tiervennene utenat? 

(for eksempel 4 + 6 = 10, 7 + 3 = 10)? Kan elevene faktaene bak 10 + 1, 10 + 2 etc.? Disse er 

nødvendige for å lære en regnestrategi som går utover ti. Noen elever trenger mer repe-

tisjon i disse ferdighetene. 

2. Introdusere en ny strategi 

 Modellere nye strategier og prosedyrer: Læreren introduserer en effektiv måte å regne 

svar som blir større enn to. For eksempel: 8 + 5  8 + 2 + 3  10 + 3  13.  

 Læreren tenker høyt.  

 Eksemplene er presentert med konkreter.  

 Elevene er aktivt involvert. 
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3. Veiledet øving  

 Elevene øver under veiledning, imens de får tilbakemelding fra læreren.  

 Konkreter og visuelt material brukes for å gjøre abstrakte begreper mer forståelige.  

 Elevene diskuterer og deler ideene sine med hverandre.  

 Før man går over til at elevene arbeider individuelt vurderer læreren at eleven har forstått 

den nye strategien.  

4. Individuell øving  

 Løse mange regnestykker hvor man bruker den samme strategien.  

 Inkluder noen øvelser som har blitt brukt tidligere i de oppgavene læreren har veiledet 

slik at elevene får mestringsfølelse og bedre selvtillit.  

5. Avslutning av timen  

 Spør elevene: “Hva var temaet du lærte denne timen?” eller “Hva lærte du denne timen?”  

 Læreren forteller elevene hva tema i neste time (mattetime) skal være.  
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Utstyr nødvendig for hele intervensjonsmaterialet 

 små gjenstander (f.eks. klosser, knapper, makaroni, eller liknende) 

 klosser som kan festes sammen (f.eks. Multilink) 

 tellebrikker 

 terning 

 eggekartong (10 skåler) for hvert barn  

 papptallerkener 

 bokser eller juice/melkekartonger 

 ispinner 

 tråd og 10 klesklyper 

 en liten lekefigur (Lego figur, dinosaur eller liknende)  

 Post-it ark 

 lærertyggis (tack-it)  

 (kalkulator) 

 prikkekort og tallkort, spillbrett og oppgaveark 
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UNDERVISNINGSØKTER 

 Det sentrale innholdet Nødvendig utstyr Page 

UNDERVISNINGSØKT 1 Tallområdet 0–5: 
- verbal telling 0–5 
- tallord-mengde korrespondanse 
- vise mengde med fingrene 

- terning og tellebrikker 
Vedlegg: Tallrim 1–5, Målspillet 
Arbeidsark: Telle mengder 1–5 

8 

UNDERVISNINGSØKT 2 Tallområdet 0–5: 
- sammenligne mengder, introdusere 
tegn for sammenligning 
- telle mengder 
 

- klosser man kan feste sammen (eks. 
Multilink) 
- papptallerkener 
- terning 
- ispinner eller linkende for å telle prik-
ker 
Vedlegg: Krokodille og fugl 
Arbeidsark: Sammenligne mengder 

12 

UNDERVISNINGSØKT 3 Tallområdet 0–10: 
- tallsekvens 1–10 
- mengde-tallord korrespondanse 
- vise mengder med fingrene 

- tellebrikker til Bingo 
Vedlegg: Tallrimkort 5–10, Bingobrett 1 
og 2 
Arbeidsark: Strukturere tall med 5 

15 

UNDERVISNINGSØKT 4 Tallområdet 0–10: 
- telle mengder 
- mengde-tallord-tallsymbol korrespon-
danse 
- sammenligne mengder 
 

- gjenstander (se TS4) 
- papptallerkener 
- ispinner 
Vedlegg: Tallkort 1–10, Bingobrett 1 eller 
2 
Arbeidsark: Mengde-tallsymbol 6–10A 

19 

UNDERVISNINGSØKT 5 Tallområdet 0-10: 
- tallsekvenser 1-10 forlengs og bak-
lengs, telle to-og-to (2, 4, 6, 8, etc.) 
- tall som mangler i tallsekvenser 
(mengde og tall) 
 

- klosser man kan feste sammen (eks. 
Multilink) 
- tallene 1–10 skrevet ned på farget ark 
(se TS5) 
- tråd og 10 klesklyper 
Vedlegg: Tallkort 1–10  
Arbeidsark: Prikk-til-prikk 

22 

UNDERVISNINGSØKT 6 Tallområdet 0–10: 
- ordinaltall 1.–10. 
- telle mengder (strukturert telling) 
- mengde-tallsymbol korrespondanse 
- sammenligne mengder 
 

- klosser man kan feste sammen (eks. 
Multilink) 
- en liten lekefigur (eks. Lego figur) 
- eggekartonger 
- små gjenstander 
Vedlegg: Tallkort 1–10 
Arbeidsark: Mengder 6–10   

25 

UNDERVISNINGSØKT 7 Tallområdet 0–10: 
- rask gjenkjenning av mengder (forkor-
tet telling) 
- mengde-tallsymbol korrespondanse 

Vedlegg: Prikkekort 1–10, Tallkort 1–10 
Arbeidsark: Mengde-tallsymbol 6–10B 
 28 

UNDERVISNINGSØKT 8 Tallområdet 0–10: 
- sammenligne tall 
- mengde-tallord-tallsymbol korrespon-
danse 
- gjenkjenne tallsymbol 

Vedlegg: Tallkort 1–10, (Prikkekort 1–
10), Spøkelser 
Arbeidsark: Mengde-tallsymbol 1–10  31 

UNDERVISNINGSØKT 9 Tallområdet 10–20: 
- telle mengder på ulike måter 
 

- eggekartonger 
- små gjenstander i en boks eller 
juice/melkekartonger, 11–19 gjenstander 
i hver 
Vedlegg: Tallkort 8–15 
Arbeidsark: Telle mengder 11–19 
 
 
 

34 
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UNDERVISNINGSØKT 10 Tallområdet 10–20: 
- mengde-tallsymbol korrespondanse  
 

- 20 små gjenstander i en boks 
- papptallerken 
- to eggekartonger 
Vedlegg: Tallkort 0–20, Tallkort 1–9 
(svart hjørne), Tallkort 10 og 20 (svart 
hjørne): 9 10-kort og ett 20-kort, Ter-
ningspill 
Arbeidsark: Telle mengder 11-20  

37 

UNDERVISNINGSØKT 11 Tallområdet 10–20: 
- mengde-tallsymbol korrespondanse  
 

Vedlegg: Prikkekort 11–20, tallkort 1–9 
(Svart hjørne), tallkort 10 og 20 (svart 
hjørne): ett 10-kort og ett 20-kort, tall-
kort 1–9 
Arbeidsark: Mengde-tall 11–20  

40 

UNDERVISNINGSØKT 12 Tallområdet 10–20: 
- telle mengder 11–20 
- mengde-tallord-tallsymbol korrespon-
danse 
 

- tellebrikker 
Vedlegg: Prikkekort 11–20, tallkort 1–20, 
Bingobrett 11–20 
Arbeidsark: Tellehistorier  

43 

UNDERVISNINGSØKT 13 Legge til mengder 
-konseptet med addisjon 
-kommutative prinsippet 
 

- klosser som kan settes sammen (f.eks. 
Multilink) 
- terning 
Vedlegg: Skattespillet  
Arbeidsark: Kommutative prinsippet i 
addisjon 
 

46 

UNDERVISNINGSØKT 14 Fokus på addisjonsfakta (1–5)  
- øve addisjonsfakta i tallområdet 1–5 
 

- lærertyggis/tack-it 
- små gjenstander som kan brukes som 
skatter (f.eks. pinner) 
Vedlegg: Addisjons flash kort, Spøkel-
ses, Skattejakt spillet 
Arbeidsark: Hvilke tall blir 3, 4 eller 5?  

50 

UNDERVISNINGSØKT 15 Subtrahere mengder 
- konseptet subtraksjon 
- representere subtraksjon med tall-
symboler  
 

- små gjenstander 
- eggekartong/elev 
- Post-it ark 
- terning 
Vedlegg: Raner og bankmann  
Arbeidsark: Subtrahere mengder 

53 

UNDERVISNINGSØKT 16 Fokus på subtraksjonsfakta 
-øve alle subtraksjonsfakta i tallområdet 
1–5  
 

- terning  
- tellebrikker 
Vedlegg: Subtraksjons flash kort, Jakt-
insekter A og B, Insektspillet, Subtrak-
sjonsoppgaver til Insektspillet 
Arbeidsark: Fokus på subtraksjonsfakta  
 

56 
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UNDERVISNINGSØKT 1  

LÆRERSTYRT ARBEID  

OPPVARMINGSAKTIVITET  

MÅL 

 Begreper: høyre, venstre, til høyre, til venstre  

 Mengder 1–3  

OPPGAVEPROSEDYRE  

Begrepene høyre og venstre, og små mengder  

- Løft opp den høyre armen din.  

- Vink med den venstre hånden din.  

- Rist den høyre foten din.  

- Hopp på det venstre beinet ditt.  

- Hvor mange fingre er det på høyre hånd? Hva med venstrehånda? 

- Hvor mange tær er det på høyre fot? Hva med venstrefoten?  

- Pek til høyre med hånden din. Hopp to ganger til høyre.  

- Pek til venstre med hånden din. Hopp tre ganger til venstre.  

OPPGAVE 1. Tallrim 1–5  

MÅL  

 Verbal telling forlengs 1–5  

 Styrke tallord-mengde korrespondansen  

 Vise mengder med fingrene i en gitt rekkefølge  

UTSTYR  

 Vedlegg: Tallrimkort 1–5  
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OPPGAVEPROSEDYRE  

Nå skal vi øve på å si tallene til fem forlengs, og vise dem med fingrene våre. Her er et lite rim om 

mus (vis kortet), lytt først. Les rimet, eller la en av elevene lese det.   

La oss øve på rimet sammen. Vi skal vise tallene i rimet med fingrene med fingrene på venstre hån-

den. Hvilken hånd er venstre? Gjennom og under rimet, rettled elevene til å vise tallene slik at hen-

dene først er knyttet sammen, men håndflaten opp. Elevene kan holde hendene mot bordet, slik 

at de kan støtte hendene mot det hvis nødvendig. Det første er null, ingenting, lillefingeren på 

venstrehånda er en, lillefinger og ringfinger er to, og så videre.  

 

Tallrim 1–5  

 

Ingen små mus kan ses ved sitt hjem.   (knytt neven) 

Kom ut små mus, klokken er over fem.  

En liten mus smetter forsiktig frem.   (løft venstre lillefinger) 
Snart er det to mus, ser du ikke dem?   (løft så ringfinger) 
En annen løper ut og nå er de tre.   (løft langfinger) 

Enda en blir med, nå er de fire kan du se.   (løft pekefinger) 
Den siste kommer ut: "Vi er fem mus til sammen,  (løft tommelen) 

når vi er alle fem leker vi best sammen." 

 

OPPGAVE 2 Vise tall med fingrene  

MÅL  

 Vise mengder 1–5 med fingrene fra et gitt tallsymbol, uten å telle på egenhånd  

 Styrke tallord-mengde korrespondansen  

OPPGAVEPROSEDYRE  

I denne øvelsen skal vi øve på å vise mengde med fingrene. Knytt neven din på venstre hånd. Musene 

vil titte fram fra de små hullene sine. Hør, hvor mange mus smetter fram samtidig. Vis så tallet med 

fingrene dine. Si tallene 1–5 mange ganger. Etter hvert tall, sjekk om alle holder oppe like mange 

fingre. Elevene kan også bytte på å si tallene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 

 Veiled elevene i hvordan si tallene som i tallrimet. (venstre lillefinger = 1, lillefinger 

og ringfinger = 2, etc.)  

 Målet er å lære elevene å vise korrekt mengde, uten individuell telling.  

 Hvis barnet teller mengden på egenhånd, veiled dem i å vise fingrene samtidig (vis 

hva “samtidig” betyr), først med lette tall, som for eksempel to eller fem.  

 Trekk barnets oppmerksomhet til tallet fem, hvor alle fingrene på hånda vises: tallet 

fem kan være et anker for senere oppgaver.  
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SAMARBEID TO-OG-TO  

OPPGAVE 1. Målspillet 

MÅL  

 Gjenkjenne små mengder raskt, uten å telle på egenhånd  

 Vise mengder med fingrene  

 Styrke tallord-mengde korrespondansen  

UTSTYR  

 Vedlegg: Målspillet  

 En terning og tellebrikker  

  

OPPGAVEPROSEDYRE  

Dette er et spill for to spillere. Spillerne velger hver sin rute på spillbrettet, og plasserer tellebrik-

ken sin på startruten. Spillerne bytter på å kaste terningen, benevner antall øyne på terningen, og 

viser samme mengde med fingrene. De beveger seg i henhold til terningkastet mot målet. Hvis en 

spiller kaster 6, skal de ikke flytte i det hele tatt (6 = 0). Den som får tellebrikken først i mål vinner 

runden.  

Mange runder kan spilles. I dette tilfellet, kan man telle hvor mange mål man får ved å sette en 

tellestrek for hver gang man vinner en runde (3 = III). Spilleren som først fyller opp eggekartong-

en vinner.  

 

 

 

 

 

 

 

NOTE 

 Gi instruksjonen for spillet og tell opp sammen med hele gruppen, ved først å de-

monstrere dette i en spillsituasjon med et barn.  
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INDIVIDUELT ARBEID  

 

MÅL 

 Telle mengder 1-5  

 Begreper: like mange som  

UTSTYR  

 Arbeidsark: Telle mengder 1-5  
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UNDERVISNINGSØKT 2 

LÆRERSTYRT ARBEID  

OPPVARMINGSAKTIVITET  

MÅL 

 Begreper: mer enn, mindre/færre enn, en mer enn, en mindre enn, like mange som  

UTSTYR  

 15 klosser man kan sette sammen (eks. Multilink) og 5 klosser til hver elev  

OPPGAVEPROSEDYRE  

Lage tårn med klossene som korresponderer med mengden 1, 2, 3, 4, og 5. Plasser tårnene i blan-

det rekkefølge. Vis elevene tårnet med tre brikker. Hvilke tårn har færre brikker enn dette tårnet? 

(1 og 2) Hvilke tårn har flere brikker enn dette tårnet? (4 og 5) Hvilket tårn har en brikke mer? (4) 

Hvilket tårn har en brikke mindre? (2).  

Gi hvert barn 5 klosser. Vis dem tårnet med to brikker/klosser. Bygg et tårn som har en brikke mer 

enn dette tårnet. Tenk på liknende byggeoppgaver med ulike talloppgaver: be elevene bygge tårn 

med en kloss mer enn, en kloss mindre enn, eller like mange som tårnet du viste dem.  

OPPGAVE 1. Sammenligne mengder  

MÅL  

 Sammenligne mengder  

 Begreper: mer enn, færre/mindre enn, like mange som 

 Introdusere sammenligningstegnet  

UTSTYR  

 10 små gjenstander/ting, to tallerkener  

 Vedlegg: Krokodille og fugl  
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OPPGAVEPROSEDYRE  

Fortell en historie om en grådig krokodille eller fugl – som alltid var sulten. Når dyret å bli tilbudt 

mat, spiser den alltid fra den siden der det er mest mat (fuglens nebb eller krokodillens munn 

åpnes i den retningen). Vis med et eksempel: På denne tallerkenen er det to hamburger, og på 

denne tallerkenen er det fire hamburger (bruk objekter/ting). På hvilken tallerken er det flest ham-

burgere? Fordi fire er mer enn to, vil krokodillen spise av den tallerkenen som har fire hamburger. To 

er mindre enn fire, så derfor vil ikke krokodillen spise av den tallerkenen.  

Legg forskjellig mengde mat på tallerkenen. Be elevene fortelle hvor mange biter mat det skal 

være på tallerkenene. Gi en elev om gangen i oppgave å plassere krokodillen eller fuglen slik at 

munnen/nebbet åpnes i den retningen det er mest mat. Be eleven beskrive sammenligningen, at 

fire f.eks. er mer enn to.  

 

 

 

 

SAMARBEID TO-OG-TO  

OPPGAVE 1. Krokodillespillet eller Fuglespillet  

MÅL 

 Sammenligne mengder  

 Begreper: mer enn, mindre enn/færre enn, like mange som  

 Introdusere sammenligningstegnet   

UTSTYR  

 10 små objekter/ting, to tallerkener, en terning (6 er tildekket med tape), noe å holde skå-

re med – f.eks. ispinner  

 Vedlegg: Krokodille og fugl  

OPPGAVEPROSEDYRE  

Begge spillerne kaster terningen, og legger tilsvarende antall klosser/brikker som representerer 

mat på tallerkenen. 6-tallet er dekket med tape, og det betyr null.  Spillerne sier hvor mange biter 

med mat de har på tallerkenen sin. Fuglen eller krokodillen plasseres mellom tallerkenene med 

nebbet eller munnen åpen i den retningen det er mest mat. Spilleren som har tallerkenen med 

mest mat, får et poeng (en ispinne). Hvis begge spillerne får det samme antallet, fortell dem at 

siden begge spillerne har like mye mat, vet ikke fuglen eller krokodillen hvilken tallerken den skal 

spise av, og ingen kan få poeng. Spilleren som først samler fem ispinner vinner.  
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INDIVIDUELT ARBEID  

MÅL  

 Sammenligne mengder  

 Begreper: mer enn, færre/mindre enn, en mer enn, en mindre enn  

UTSTYR  

 Arbeidsark: Sammenligne mengder  
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UNDERVISNINGSØKT 3  

LÆRERSTYRT ARBEID  

OPPVARMINGSAKTIVITET  

MÅL  

 Verbal telling av tallsekvensen 1–10  

OPPGAVEPROSEDYRE  

Elevene står i en sirkel. Si tallene 1–10 slik at elevene sier tallene etter hverandre slik de står i sirke-

len – de sier ett tall hver, og den som står ved siden av sier det neste i tallrekken. Når elevene sier 

tallet, kan de klappe hendene, ta knebøy, hoppe eller gjøre noe som er avtalt på forhånd, bytt 

gjerne på i de ulike rundene. Oppvarmingsaktiviteten gjøres noen runder slik at man får byttet på 

hvor tallrekken begynner. Gjør også dette slik at tallrekken er baklengs.  

 

OPPGAVE 1. Tallrim 5–10  

MÅL  

 Verbal telling av tallene 5–10 forlengs  

 Styrke tallord-mengde korrespondansen  

 Vise mengde med fingrene i en gitt rekkefølge  

UTSTYR  

 Vedlegg: Tallrimkort 5–10  
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OPPGAVEPROSEDYRE  

Nå skal vi øve oss på å telle med tallene forlengs og samtidig vise dem med fingrene våre. Her er et 

lite rim om mus (vis dem tallrimkortet), nå skal dere først lytte. Les rimet, eller la noen av elevene 

lese det.  

La oss øve på rimet sammen. Rimet starter med tallet fem. Kan du vise fem med venstrehånda di? 

Under rimet, veiled elevene til å vise tallene slik at den første hånda er en knyttneve, med baksi-

den av hånda opp. Elevene kan ha hendene på bordet for å støtte seg til hvis behov. Seks er 

venstrehånda og tommelen på høyre hånd, sju er venstrehånda og tommel og pekefinger på høy-

rehånda, og så videre.  

 

Tallrim 5–10 

Fem små mus leker og spiser kjeks.  (vis fingrene på venstre hånd) 
Fram kom en annen mus – nå er det seks.  (høyre tommel) 
"Er det flere mus her? " roper en av dem.  
Sju.    (vis også høyre pekefinger) 
Og åtte.    (høyre langfinger) 
Men det er ikke alt – legg til en mus til, og det er ni. (høyre ringfinger) 
Og med den aller siste musen så blir det ti.  (høyre lillefinger)  

 

OPPGAVE 2. Vise tall med fingrene  

MÅL  

 Styrke tallord-mengde korrespondansen  

 Vise tallene 1–10 med fingrene fra et gitt tall uten å telle en-og-en  

OPPGAVEPROSEDYRE  

I denne oppgaven skal vi øve på å vise tallene med fingrene våre. Musene leker og spiser kjeks. Hør 

nå – hvor mange mus kommer fram samtidig. Vis antallet og tallet med fingrene dine. Si tall mellom 

1–10 mange ganger. Etter hvert tall, sjekk og se om alle viser samme antall med fingrene sine. 

Elevene kan også bytte på å si tall.  

 

 

 

 

  

NOTE 

 Veiled barna i å vise mengde på den samme måten som i rimet (venstre lillefinger = 

1, lillefinger og ringfinger = 2, etc.). Målet er å lære dem å angi mengde direkte, uten 

å telle i det hele tatt. Trekk barnas oppmerksomhet til tallet fem, hvor alle fingrene 

på hånda vises. Hvis det er vanskelig å vise tallene direkte, kan tallene 6–9 vises  som 

fem først, og telling fra det (5….6, 7).  
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OPPGAVE 3. Bingospillet  

MÅL  

 Telle mengde 1–10  

 Styrke tallord-mengde korrespondansen  

UTSTYR  

 Et bingobrett og tellebrikker til hver elev  

 Vedlegg: Bingobrett 1 og 2  

  

 

OPPGAVEPROSEDYRE  

Gi hver elev et bingobrett og tellebrikker.  

Nå skal vi spille bingo og øve og telle mengder. Jeg skal si et tall, og du skal finne det samme tallet på 

bingobrettet ditt. La os øve sammen: tre. Nå kal du finne den firkanten med tre bilder på bingobret-

tet ditt, og legge en tellebrikke på det. Når du har fire tellebrikker på rad, skal du si "bingo". Den 

første som sier "bingo" er vinneren av den runden. Dere kan også spille bingo slik at et tallkort 1–10 

trekkes, og at tallet vises til alle. Elevene finner så det korresponderende tallet på spillbrettet.  
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INDIVIDUELT ARBEID  

MÅL  

 Telle mengder 6–10, mengdene 6–10 lages med utgangspunkt i fem  

UTSTYR  

 Arbeidsark: Strukturere tall med 5 
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UNDERVISNINGSØKT 4   

LÆRERSTYRT ARBEID  

OPPVARMINGSAKTIVITET  

MÅL  

 Tallord-mengde korrespondanse med tallene 5–10  

 Vise mengder med fingrene i en gitt rekkefølge  

UTSTYR  

 Vedlegg: Bingobrett 1 eller 2  

OPPGAVEPROSEDYRE  

A) Vis en mengde på bingobrettet. Hvor mange dyr er det på dette bildet? Vis det same tallet med 

fingrene dine. Gå gjennom flere bilder på Bingobrettet.  

B) Vis med fingrene mengdene 1–10 (gruppert som i rimet). Elevene skal si det korresponderende 

tallordet så raskt som mulig. Du kan også la elevene bytte på å si mengdene hvis du foretrekker 

det.  

OPPGAVE 1. Sammenligne mengder  

MÅL  

 Klassifisere objekter  

 Telle mengder gjenstander/ting (5–10)  

 Styrke en-til-en korrespondansen og kardinalitet  

 Styrke mengde-tallsymbolkorrespondansen  

 Begreper: mest, minst, mer, mindre/færre  

UTSTYR  

 Gjenstander/ting (f.eks. 5 ispinner, 6 penner, 7 viskelær, 8 knapper, 9 binders, 10 tellebrik-

ker), 6 tallerkener  

 Vedlegg: Tallkort 5–10  
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OPPGAVEPROSEDYRE  

Objektene/tingene plasseres på bordet eller på gulvet, og blandes. Her har vi mange forskjellige 

ting. Oppgaven din er å sortere disse gjenstandene i grupper på disse tallerkenene slik at de samme 

tingene samles i en gruppe. Når barna har grupper/sortert tingene, benevnes de. Etter dette skal 

gjenstandene i en gruppe tas vekk fra en gruppe og studeres. Hvor mange gjenstander er det i 

denne gruppen? Tallkortet kan også legges på bordet eller gulvet. Hvilket av disse tallene forteller 

hvor mange gjenstander det er i denne gruppen? Antall objekter i hver gruppe telles, og det kor-

responderende tallkortet finnes fram.  

Når alle gjenstandene i en gruppe er telt, sammenligne dem. Hvilken gruppe har flest objekter? 

Hvilken gruppe har færrest objekter? Hvilken gruppe har mer/mindre gjenstander? Hvor mange 

flere/færre?  

  

 

 

 

 

 

 

 

SAMARBEID TO-OG-TO  

OPPGAVE 1. Sammenligne mengde spillet  

MÅL  

 Styrke mengde-tallsymbol korrespondansen  

 Sammenligne mengder  

 Begreper: større enn, mindre enn, like stor som  

 Introdusere sammenligningstegnet  

UTSTYR  

 2 ispinner, 20 små gjenstander, 2 tallerkener  

 Vedlegg: 2 x Tallkort 1–10  

 

 

NOTE 

 Hvis det er vanskelig for eleven å se hvilken gruppe som har flest gjenstander, kan 

gjenstandene legges parvis med en og en gjenstand fra de andre gruppene. På 

denne måten vil det være gjenstander til “overs” som ikke kan legges i par med de 

andre gruppene. Du kan også bruke tallkortet til å gjøre denne sammenligningen, 

for eksempel mengdene 5 og 7, kan du si at 5 kommer før når man for eksempel fyl-

ler glass med vann, så kommer fem kopper før sju kopper, derfor er det et mindre 

tall (mengde).   
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OPPGAVEPROSEDYRE  

I begynnelsen av spillet må dere bli enige om dere spiller "større enn" eller "mindre enn" spillet. 

Tallkortene stokkes og legges på bordet med bildesiden ned. Begge spillerne tar et kort, sier tal-

let og legger korresponderende mengde gjenstander på tallerkenen sin. Spillerne sammenligner 

mengdene eller tallet, og plasserer ispinnene mellom tallerkenen slik at ispinnene åpner seg mot 

det største eller minste tallet. Hvis mengdene er like, legges ispinnene som likhetstegnet. 

Spilleren som har den største eller minste mengden (alt ettersom hva som ble avtalt på forhånd), 

får begge tallkortene. Denne spilleren skal si noe om sammenligningen, f.eks. ni er større enn sju. 

Hvis tallene er like får ingen av spillerne kortene, de legges til side. Runden er ferdig når kortene 

er utspilt. Spilleren med flest kort når runden er over, er vinneren.  

 

INDIVIDUELT ARBEID  

MÅL 

 Telle mengder 6–10, styrke mengde-tallsymbol korrespondansen  

 Sammenligne tall (mer enn)  

UTSTYR  

 Arbeidsark: Mengde-tallsymbol 6–10A  

  

 

  NOTE 

 Hvis eleven ikke kan sammenligne direkte fra tallsymbolene i del 2, be de først sam-

menligne mengder (for eksempel kan eleven legge seks klosser i en gruppe og åtte i 

den andre, sammenligne disse ved å legge gjenstandene ved siden av hverandre, en-

til-en-korrespondanse). 
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UNDERVISNINGSØKT 5 

LÆRERSTYRT ARBEID  

OPPVARMINGSAKTIVITET  

MÅL  

 Manglende tall i ei tallrekke (med mengde og tall) 

 Begreper: minst, mest, før, etter  

UTSTYR  

 55 tellebrikker/klosser som kan festes til hverandre (for eksempel Multilink)  

 Vedlegg: Tallkort 1–10  

OPPGAVEPROSEDYRE  

A) Lag tårn av følgende mengder med klossene: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Bygg så trapper 1–10 

med dem. Vis meg hvilket tårn som har minst brikker? Hvilken har mest brikker? Hva kommer etter 

sju? Hva kommer før ni?  

B) Be elevene å lukke øynene for et lite øyeblikk. Ta vekk en av tårnene fra trappen du har laget. 

Hvilket tårn er borte? Elevene kan bytte på det å fjerne et tårn.  

C) Plasser tårnene slik at tallkortene vil få plass under dem. Legg tallkortene på bordet, blandet. 

La elevene finne korresponderende kort for hvert tårn. Les tallrekken som nå er lagt. Ta så bort 

tårnene, og snu tallkortene med bildet ned. Snu ett tallkort (for eksempel. 6). Hvilket tall kommer 

etter seks? (Snu kortet og sjekk). Hvilket tall kommer før seks?  

 

OPPGAVE 1. Verbal telling forlengs og baklengs  

MÅL  

 Verbal telling forlengs og baklengs  

 Å starte midt i en tallrekke  

 Flytende og fleksibel bruk av tallrekka (at man ikke behøver å si tallene ved å begynne på 

en hver gang)  

 Tallord-tallsymbol korrespondanse  

UTSTYR  

 Tallene 1–10 skrevet ned på farget ark (oddetall rødt, partall blått), tråd og 10 klesklyper  

 Vedlegg: Tallkort 1–10 for hvert barn  
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OPPGAVEPROSEDYRE  

A) Si tallene forlengs og baklengs ved hjelp av fargearkene. Oddetall er skrevet på rødt papir og 

partall på blått. Tråd og klesklyper trengs også.  

La oss legge disse tallene på tråden i samme rekkefølge som vi sier dem, når vi sier tallene og begyn-

ner på en.  

Kan du si tallene den andre veien også?  (baklengs) 

Kan du si tallene som er skrevet på rødt papir? (forlengs) 

Kan du si tallene som er skrevet på rødt papir i den andre rekkefølgen? (baklengs) 

Kan du si tallene som er skrevet på blått papir? (forlengs) 

Kan du si tallene som er skrevet på blått papir i den andre rekkefølgen? (baklengs)  

Kan du tenke på noen grunner til at noen tall er skrevet på rødt papir og noen på blått papir?  

 

B) Hvert barn får et sett tallkort (1–10). Elevene bes om å sortere kortene i henhold til instruksjo-

nene. Elevene blir så bedt om å si tallene etter hver oppgave.  

Ordne kortene slik at du kan si dem og starte på en.  

Ordne kortene slik at annethvert kort brukes. Start på to og fortsett derfra.  

Tallrekke baklengs: 

Ordne kortene slik at du kan si dem og starter fra 10 og gå bakover.  

Ordne kortene slik at kun annethvert kort brukes. Start på ti og fortsett bakover.  

Ordne kortene slik at kun annethvert kort brukes. Start på ni og fortsett bakover.  
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INDIVIDUELT ARBEID  

MÅL  

 Tallrekke 1–10 forlengs og baklengs  

UTSTYR  

 Arbeidsark: prikk-til-prikk  

  

  

NOTE 

 I to av bildene skal man starte å trekke prikkene sammen fra tallet en og så videre, og 

i to bilder starter man på 10 og går bakover.  
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UNDERVISNINGSØKT 6  

LÆRERSTYRT ARBEID  

OPPVARMINGSAKTIVITET  

MÅL  

 Ordinale tall 1.–10. 

 

UTSTYR  

 55 telleklosser som kan festes sammen (f.eks. Multilink), en liten lekefigur (Lego figur, di-

nosaur eller liknende)  

OPPGAVEPROSEDYRE  

A) Bruk klosser som korresponderer med følgende mengder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, og 10. Bygg 

dem i trapper 1–10. Lekefiguren beveger seg fra ett trappetrinn til et annet. Plasser lekefiguren på 

det første trappetrinnet. På hvilket trappetrinn er figuren? Beveg figuren fra ett trinn til det neste. 

Etter dette, la elevene plassere lekefiguren på et av trinnene. Elevens oppgave er å si hvilket 

trappetrinn lekefiguren står på.  

B) Legg 10 brikker i samme farge på rad (ikke festet sammen). Be en elev om gangen om å for-

andre en brikke til en annen farge. For eksempel: Forandre den sjette klossen til en rød kloss. Ele-

ven kan også bytte på å gi hverandre instruksjoner.  

 

OPPGAVE 1. Telle objekter i eggekartonger  

MÅL  

 Introdusere ti-ramme med bruk av eggekartong  

 Telle mengder (forkortet telling)  

USTYR  

 Eggekartonger, 10 gjenstander  

OPPGAVEPROSEDYRE  

Her har jeg en eggekartong. Hvor mange skåler er det i den? Hvor mange egg ville det vært plass til 

her? Jeg har også noen gjenstander her. En gjenstand kan legges i en skål. Bruk en tusj eller penn til 

å lage et lite merke på venstre side av eggekartongen, og start alltid med å fylle eggekartongen 

der. Legg seks gjenstander. Tingene skal alltid legges i eggekartongen i samme rekkefølge, fra 

venstre hjørne øverst, for så å bevege seg til raden under. Hvordan kan vi finne ut hvor mange 

gjenstander det er i denne eggekartongen? For at alle gjenstandene ikke behøves å telles (målet er 
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forkortet telling), instruer elevene i å telle fra fem. Hvor mange gjenstander er det i den øverste 

raden? Hvis den øverste raden er full, er det alltid fem ting der. Det samme som med fingrene dine: 

fingrene på en hånd blir fem. Vi kan starte å telle rett fra fem: fem, seks. Hvor mange flere gjenstan-

der er det plass til i eggekartongen?  

La hver elev få definere mengder. Veiled eleven til å begynne å telle fra fem når mengdene 6–9 

skal telles. Legg også vekt på mengden ti. Alltid når begge radene er fulle, så er mengden ti (slik 

som fingrene på to hender). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPGAVE 2. Telle gjenstander i eggekartong  

MÅL  

 Telle mengder fra et gitt tallord  

 Styrke en-til-en korrespondansen og kardinalitet  

UTSTYR  

 En eggekartong og 10 små objekter for hver elev (f.eks. tellebrikker, knapper, makaroni 

eller liknende)  

OPPGAVEPROSEDYRE  

Gi hver elev deres egen eggekartong og legg gjenstandene på bordet slik at alle kan nå dem. Nå 

skal du legge sju gjenstander i eggekartongen din. Forsikre deg om at elevene starter å fylle egge-

kartongen i riktig rekkefølge, at de starter ved merket. Når eleven har samlet gjenstanden, spør: 

Hvor mange objekter/gjenstander er det i din eggekartong? Hvor mange flere gjenstander ville det 

vært plass til i eggekartongen? Repeter med ulike mengder 1–10 flere ganger. Ved slutten av opp-

gaven, spør: I hvilke situasjoner kan noen be deg om å ta et tall eller en mengde ting, og du hadde 

trengt å telle dem? (f.eks. måltider, hente melk).  

NOTE 

 Vis elevene eggekartongen slik at de ser den i samme retning som deg ettersom de i 

senere oppgaver alltid skal fylle eggekartongen og telle i samme retning.  

 Observer hvorvidt eleven peker på gjenstandene eller om de teller med øynene.  

 Kan eleven gi svaret som det siste tallordet de sa? (kardinalitet)  
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SAMARBEID TO-OG-TO  

OPPGAVE 1. Sammenligne mengder av gjenstander i eggekartonger  

MÅL  

 Telle mengder fra et gitt tall  

 Styrke en-til-en korrespondansen og begrepet kardinalitet  

 Mer enn, færre enn, like mange som  

UTSTYR  

 En eggekartong for hver elev og 10 små gjenstander (f.eks. klosser, knapper, makaroni el-

ler liknende)  

 Vedlegg: 2 x Tallkort 1–10  

OPPGAVEPROSEDYRE  

Tallkortene stokkes og legges på bordet som en kortstokk med bildesiden vendt ned. Begge ele-

vene har en eggekartong og 10 gjenstander foran seg. Begge elevene snur et kort og sier tallet på 

det. Begge plasserer korresponderende mengde gjenstander i sin eggekartong. Etter dette kan 

elevene sjekke og se hvem som har flest gjenstander i sin eggekartong. Dette kan gjøres ved å 

observere antall gjenstander i skålen (hvis elevene har plassert gjenstandene i eggekartongene i 

rekkefølgen de har lært). Spilleren med flest gjenstander i sin eggekartong får tallkortene. Hvis 

mengdene er like, får ingen av spillerne tallkortene, og de legges til side. Spillet er over når hele 

kortstokken er snudd. Vinneren er den spilleren med flest kort ved slutten av spillet.  

 

INDIVIDUELT ARBEID  

MÅL  

 Telle mengder 6–10  

UTSTYR  

 Arbeidsark: mengder 6–10  
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UNDERVISNINGSØKT 7 

LÆRERSTYRT ARBEID  

OPPVARMINGSAKTIVITET  

MÅL  

 Rask gjenkjenning av mengder fra ti-rammen  

UTSTYR  

 Vedlegg: Prikkekort 1–10 og Tallkort 1–10  

  

 

OPPGAVEPROSEDYRE  

A) Vis elevene ett prikkekort om gangen i numerisk rekkefølge, og be dem angi mengden. Hvis 

eleven ikke umiddelbart gjenkjenner mengder som er større enn fem, veiled dem til å starte å 

telle fra fem.  

B) Stokk prikkekortene og plasser kortstokken på bordet med bildesiden ned. Spre tallkortene 1–

10 på bordet i rekkefølge. La hver elev, på rundgang, ta et prikkekort og angi mengden. Etter 

dette, skal eleven plassere prikkekortet  under det korresponderende tallkortet.  
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OPPGAVE 1. Pang! spillet  

MÅL  

 Styrke mengde-tallsymbol korrespondansen  

UTSTYR  

 Vedlegg: 2 x Prikkekort 1–10 og et sett med Tallkort 1–10  

OPPGAVEPROSEDYRE  

Prikkekort og tallkort stokkes i separate kortstokker, og legges på bordet. Det øverste kortet i 

tallkortstokken snus og angis sammen (sier tallet). Etter dette, snur læreren ett kort om gangen 

fra kortstokken på bordet. Når tallet og prikkekortet korresponderer, skal eleven si "pang!" (Det 

er et tretall, mengde og tall matcher hverandre). Eleven som gir det riktige svaret først får tall-

kortet. Hvis en elev sier "pang!" på feil tidspunkt, mister de kortene de har samlet. Dette kortet 

plasseres så underst i kortstokken. Et nytt kort snus og tallet angis, etc. Når alle kortene er snudd, 

stokkes de til en ny kortstokk. Spillet er slutt når alle kortene i prikkekortstokken er spilt ut. Vin-

neren er det barnet med flest kort ved slutten av spillet. Hvis det er uklart hvem som sier "pang! " 

først, kan man legge kortet tilbake i bunken, nederst, og så snu et nytt kort.  

 

SAMARBEID TO-OG-TO  

OPPGAVE 1. Memory spill  

MÅL  

 Styrke mengde-tallsymbol korrespondansen  

UTSTYR  

 Vedlegg: Prikkekort 1–10, Tallkort 1–10  

OPPGAVEPROSEDYRE  

Et spill for 2–4 spillere. Målet med spillet er så samle så mange kort-par som mulig. Prikkekortet 

og tallkortet stokkes i hver sine kortstokker. Legg kortene på bordet med bildesiden ned slik at 

prikkekortene og tallkortene ligger i separate områder. Spillerne tar først et tallkort og sier tallet. 

Etter dette skal de prøve å finne det korresponderende prikkekortet. Hvis spilleren finner et par, 

tar de kortene ut, og det er neste spillers tur. Hvis spilleren ikke finner et par, snur de kortene 

med bildesiden ned, og turen går videre. Spillet er over når det ikke er flere kort igjen på bordet. 

Vinneren er eleven med flest kort.  
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INDIVIDUELT ARBEID  

MÅL  

 Telle mengder 6–10  

 Forkortet telling  

 Styrke mengde-tallsymbol korrespondansen  

 Tallrekker 1–10 forlengs og baklengs  

UTSTYR  

 Arbeidsark: Mengde-tallsymbol 6–10 B  
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UNDERVISNINGSØKT  8 

LÆRERSTYRT ARBEID  

OPPVARMINGSAKTIVITET  

MÅL  

 Definere mengder ved å sammenligne tall  

UTSTYR  

 Vedlegg: Tallkort 1–10  

OPPGAVEPROSEDYRE  

Tallkortene stokkes. En av elevene tar et kort uten at de andre ser det. De andre skal gjette hvil-

ket kort det er. Eleven som har kortet har kun lov å si ”større” eller ”mindre” dersom de andre 

ikke gjetter riktig. For eksempel hvis kortet er 5. ”Er det 7?” (Mindre) ”Er det 4?” (Større) “Er det 

6?” (mindre) “Er det 5?” (ja). Spill flere runder.  

 

OPPGAVE 1. Giftige sopp spillet  

MÅL  

 Gjenkjenne tallsymbolene  

UTSTYR  

 10 papptallerkener  

 Vedlegg: Tallkort 1–10 eller Prikkekort 1–10  

OPPGAVEPROSEDYRE  

Tallkortene eller prikkekortene festes på papptallerkenene med lærertyggis (tack-it). Tallerkenen 

legges opp ned på gulvet.  

En av elevene lukker øynene eller forlater rommet for et kort øyeblikk. Imens skal de andre ele-

vene bestemme hvilken tallerken som er den giftige soppen.  

Eleven som ikke vet hva som er den giftige soppen skal begynne å snu tallerkenene og samle de 

en og en.  Når de snur en plate, skal de si tallet eller mengden på tallerkenen. Når de tar en taller-

ken som de andre elevene har bestemt er den giftige soppen, skal eleven telle hvor mange taller-

kener de har samlet til sammen. Målet med spillet er å samle så mange tallerkener som mulig. 

Antall samlede tallerkener legges på nytt på gulvet og blandes, og en annen elev velges til å sam-

le tallerkener.  
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OPPGAVE 2. Spøkelsesspillet  

MÅL  

 Gjenkjenne tallsymbol  

 Telle mengder  

UTSTYR  

 Vedlegg: 4 x Tallkort 1–10, Spøkelser   

 Lærertyggis (tack-it)  

  

OPPGAVEPROSEDYRE  

Før spillet starter fester læreren et bilde av et spøkelse på 3–4 tallkort slik at elevene ikke vet om 

antall spøkelser. Tallkortene stokkes og legges med bildesiden ned på bordet.  

Elevene bytter på å trekke kort fra tallkortstokken. Eleven kan ta så mange kort de tør når det er 

deres tur. Etter at alle kortene snus, sier eleven tallet. Etter dette skal de avgjøre om de tør å ta 

flere kort. Hvis et spøkelse snus, mister eleven alle kortene de har trukket den aktuelle runden. 

Disse kortene og spøkelset legges i en egen bunke. Hvis eleven bestemmer seg for å ikke fortset-

te, kan de beholde kortene, og kortene de har samlet under den runden er trygge for spøkelset i 

neste runde. Når eleven sin tur er over, kan han/hun telle hvor mange kort de greide å ta. Spillet 

er over når alle kortene er snudd. Vinneren er den spilleren som har flest kort når spillet er over.  

 

 

NOTE 

 Hvis eleven gjør tellefeil, vis dem: pek på prikkene og si tallet sammen med eleven.  

 Hvis eleven ikke husker tallet (navnet på tallet/tallordet), si tallordet og be eleven(e) 

gjenta det. 
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INDIVIDUELT ARBEID  

MÅL  

 Telle mengder 1–10, styrke mengde-tallsymbol korrespondansen  

UTSTYR  

 Arbeidsark: Mengde – tallsymbol 1–10  
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UNDERVISNINGSØKT 9 

LÆRERSTYRT ARBEID  

OPPVARMINGSAKTIVITET  

MÅL  

 Verbal telling i tallområdet 1-20 når man starter midt i en tallrekke  

UTSTYR  

 Vedlegg: Tallkort 8–15  

OPPPGAVEPROSEDYRE  

Antall kort stokkes og kortstokken legges på bordet med bildesiden ned. En elev velger et kort 

og sier tallet. Hvis eleven ikke kan tallet, kan læreren eller en av de andre elevene si det. Læreren 

eller en av elevene bestemmer om de skal telle muntlig forlengs eller baklengs fra tallet som er 

på kortet. Å telle muntlig fram til tjue, eller telle baklengs helt til null. For eksempel, hvis kortet er 

9, tell muntlig forlengs fra 9: 10, 11, 12….20.  

OPPGAVE 1. Telle mengder på ulike måter  

MÅL  

 Illustrere ulike måter å telle på   

UTSTYR  

 Eggekartonger, 9 melkekartonger – den først melkekartonger skal ha 11 små objekter inni, 

den neste kartongen 12 små gjenstander inni, etc., og den siste har 19 små gjenstander inni. 

Merk kartongene med bokstaver. Papir for å kunne dekke til. 

OPPGAVEPROSEDYRE  

I denne oppgaven skal vi øve på ulike måter å telle gjenstander på. Hell gjenstandene fra en av mel-

kekartongene på bordet (eks. 16 gjenstander) slik at de så vidt er oppå hverandre og blandes. La 

elevene se på gjenstandene et kort øyeblikk, dekk så til med papir slik at de ikke kan telle gjen-

standene, men heller må gjette mengden. Hva tror du – hvor mange gjenstander er det på bordet? 

Skriv ned elevenes svar til senere bruk. Nå skal vi prøve ulike måter å fine ut av hvor mange gjen-

stander det er på bordet.  

a) Telle ved å se. Spre gjenstandene litt fra hverandre, men la de fortsatt være blandet. Nå – 

prøv å telle bare ved å se med øynene, du har ikke lov til å peke eller ta på tingene med fingre-

ne dine. Hvis elevene kan, la de delta samtidig. Hvis de teller høyt, kan du be ett barn  telle 

om gangen. Hvordan var det å telle disse gjenstandene bare ved å se? Pek ut ting som kan 

gjøre det vanskelig når det er så mange ting man skal telle, f.eks. at det er fort gjort å blan-

de hva man allerede har telt, telle de samme tingene flere ganger, og så videre.  
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b) Peke. Videre skal vi prøve å telle de samme tingene sånn at du kan peke eller ta på dem med 

fingeren, men du har ikke lov å flytte på dem. Hvordan var det å telle nå? Påpek at man for 

eksempel kan starte å telle fra hvilken som helst gjenstand, og man kan allikevel miste tel-

lingen hvis man teller den samme gjenstanden to ganger, hopper over en, og så videre.  

 

c) Flytte objekter unna. La oss se om det blir lettere, hvis vi får lov å flytte disse tingene. Flytt 

gjenstandene litt lenger hverandre når du har telt dem. Vis dem begynnelsen, tell de tre førs-

te gjenstandene. La noen få eller alle barna prøve. Hvordan var det å telle nå? Var det anner-

ledes sammenlignet med forrige gang du telte? Er det lettere å få riktig svar når du kan telle 

slik? Påpek noen ting som er lettere ved denne måten å telle på, at på den måten vet man 

for eksempel hva man allerede har telt. Men, hvis man mister tellingen må man starte helt 

på nytt igjen.  

 

d) Arrangere i grupper. Sånn at du ikke alltid behøver å starte og telle helt på nytt igjen fra be-

gynnelsen, kan det være en god ide å gruppere gjenstandene når du teller. La oss først telle 

fem og fem, slik vi har øvd med eggekartongene. La en av elevene telle og legge gjenstander 

jamføre ti-ramme. Hvis nødvendig, bruk eggekartong for veiledning. Når ti gjenstander er 

telt, legg vekt på. Nå vet du at dette er ti. Hvis du teller feil senere, trenger du ikke telle alle 

disse tingene om igjen. Fortsett å telle og legg resten av gjenstandene i grupper på den samme 

måten. Resten av tingene kan grupperes før man teller, slik at den endelige tellingen kan 

gjøres ved at man starter fra 10: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Disse gjenstandene kan også grup-

peres under telling. Helt til slutt, ved å observere gruppene, kan du påpeke at ti og seks blir 

seksten.  

 

INDIVIDUELT ARBEID  

MÅL   

 Telle og registrere mengder 11–19 i ti-rammen  

UTSTYR  

 Arbeidsark: Telle mengder 11–19  
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OPPGAVEPROSEDYRE  

Gi hver elev deres egen boks med gjenstander (se oppgave 1), og et ark og en blyant. Eleven bes 

om å telle hvor mange gjenstander det er i boksen, og å registrere svaret på arket som mengde 

(tegne kryss, sirkler i ti-rammene). Sirkuler på boksene slik at hver elev få telle innholdet i mer 

enn en boks.  

 

 

 

 

 

 

  

NOTE 

 Oppmuntre elevene til å gruppere gjenstandene: hvis eleven synes det er vanskelig å 

gruppere gjenstandene på bordet, kan de bruke eggekartonger for å hjelpe dem 

 Med mengder som er større enn ti, oppfordre elevene til å starte å telle fra ti, eller til 

å bruke ti-rammen til å gjenkjenne mengdene.  
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UNDERVISNINGSØKT 10 

LÆRERSTYRT ARBEID  

OPPVARMINGSAKTIVITET  

MÅL  

 Verbal telling i tallområdet 1–20, tellingen begynner midt i tallrekken, fra ett nummer til et 

annet  

UTSTYR  

 Vedlegg: Tallkort 0–20   

OPPGAVEPROSEDYRE  

Tallkortene stokkes og fordeles slik at en kortstokk har kortene 0–10 og en annen 11–20. Kort-

stokkene plasseres på bordet med bildesiden ned. En av elevene velger et kort fra begge bunke-

ne og sier tallene på kortene. Hvis eleven ikke gjenkjenner tallet, kan læreren eller en av de andre 

elevene si det. Læreren eller en av de andre elevene bestemmer hvorvidt man skal telle videre fra 

det største til det minste tallet  (f.eks. forlengs) eller fra det største til det minste tallet (f.eks. 

baklengs). For eksempel, hvis du har kortene 5 og 13, tell forlengs 6, 7, 8…13 eller baklengs 12, 11, 

10…5. Spill nok runder til at hver elev får en tur i å snu kortene minst en gang.  

  

OPPGAVE 1. Tallstrukturen 11–20  

MÅL  

 Telle mengder 11–20  

 Lage 11–20 med tallsymboler  

UTSTYR  

 20 små gjenstander i en boks, papptallerken, (2 eggekartonger)  

 Vedlegg: Tallkort 1–9 (svart hjørne), Tallkortene 10 og 20 (svart hjørne): 9 x 10-kort og 1 x 

20-kort  
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OPPGAVEPROSEDYRE 

Nå skal vi telle noen gjenstander og øve på å lage den mengden med tall. Ta 11 gjenstander fra bok-

sen og legg på tallerkenen slik at elevene ikke kan telle mengden samtidig. La en av elevene telle 

og gruppere gjenstandene på bordet i ti-rammegruppering. Hvis nødvendig, eggekartongene kan 

brukes som assistanse. Hvor mange gjenstander er det på tallerkenen? (11) Videre så skal vi se hvor-

dan denne mengden kan lages med tall. Legg tallkortene og 10- og 20-kortet på bordet. Pek først 

på gruppen av ti gjenstander og spør, Hvor mange gjenstander er det her? Hvilket av disse tallkor-

tene forteller hvor mange gjenstander det er her? (10)  

Påpek så den gruppen som er til overs fra ti og spør, Hvor mange gjenstander er det her? Hvilket av 

disse tallene passer til disse? (1) Ti og en blir elleve. La oss først finne 10-kortet og legge nummer 1-

kortet oppå det, slik at de svarte hjørnene ligger oppå hverandre. La tallkortene ligge på bordet. 

Ideen er å gå gjennom tallene 12–20 videre, lage tallrekken 11–20 på bordet. La elevene bytte på å 

telle mengder og velge de riktige kortene.  

SAMARBEID TO-OG-TO  

Oppgave 1. Terningspillet 

MÅL  

 Gjenkjenne og navngi tallene 11–20  

UTSTYR  

 Tellebrikker i to ulike farger og to fargeblyanter i ulike farger, to terninger  

 Vedlegg: Terningspillet  

   

OPPGAVEPROSEDYRE TASK PROCEDURE 

Den spilleren som har tur, kaster de to terningene. Så skal de sjekke spillbrettet for å se hvilket 

tall det er i “rutenettet”, der hvor de to terningene rettleder dem, og si tallet høyt. For eksempel, 

hvis man kaster 5 og 2, skal spilleren velge å ente si 14 (ut fra to, og ned fra fem) eller 18 (ut fra 5, 

ned fra 2. Hvis spilleren sier tallet riktig, kan de legge en tellebrikke på firkanten, eller sette kryss 

med en fargestift. Hvis ruta allerede er tatt/opptatt, er det neste spillers tur. Spillet er over når 

det er en tellebrikke i hver firkant, eller når alle firkantene er krysset ut. Den spilleren med flest 

tellebrikker eller flest kryss vinner.  
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INDIVIDUELT ARBEID  

MÅL  

 Telle mengder 11–20, forkortet  

UTSTYR  

 Arbeidsark: Telle mengder 11-20  

    

 

 

 

 

  

NOTE 

 Hvis eleven ikke raskt gjenkjenner mengden 2–9 fra ti-rammen, bruk forkortet telling: 

be eleven starte å telle videre fra 10, eller gjennom ti og femten (for eksempel ved 

mengden 17): ti, femten, seksten, sytten 
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UNDERVISNINGSØKT 11 

LÆRERSTYRT ARBEID  

OPPVARMINGSAKTIVITET  

MÅL  

 Gjenkjenne og forme tallene 11–19  

UTSTYR  

 Vedlegg: Tallkort 1–9 (svart hjørne) og tallkort 10 (svart hjørne)  

OPPGAVEPROSEDYRE  

A) 10-kortet legges på bordet med bildesiden opp, og tallkortene 1–9 legges i en bunke, bildesi-

den ned. Elevene bytter på å trekke et kort og plassere det oppå 10-kortet, slik at et større tall 

dannes. Eleven skal si tallet.  

B) Alle kortene legges på bordet med bildesiden opp. Læreren eller en av elevene gir hver elev et 

kort de skal forme som tall (1–19). For eksempel, Lag tallet 14. (Eleven legger 4-kortet oppe 10-

kortet.)  

 

OPPGAVE 1. Tallene 11–20 med prikkekort  

MÅL  

 Styrke mengde-tallsymbol korrespondansen  

UTSTYR  

 Vedlegg: Prikkekort 11–20, Tallkort 1–9 (svart hjørne), Tallkortene 10 og 20 (svart hjørne) 
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OPPGAVEPROSEDYRE  

A) Stokk prikkekortene slik at de er i tilfeldig rekkefølge, og legg dem i en bunke på bordet med 

bildesiden ned. I denne oppgaven skal vi si hvor mange prikker det er fort. Snu ett av kortene. Dekk 

"enerne" på kortet slik at kun de ti prikkene er synlige. Hvor mange prikker er det her? Dekk så 

over de ti prikkene på kortet. Hvor mange prikker er det her? Hvor mange prikker er det til sammen? 

(F.eks. 15). Ti og fem er femten. Jeg skal nå gjøre det samme sånn at dere kun kan se prikkene et 

øyeblikk. Dere må si hvor mange prikker det er tilsammen. Vis kortet i noen få sekunder, og snu det. 

Når elevene har sagt mengden, vis kortet til dem igjen, så dere kan sjekke svaret. Etter det riktige 

svaret, kan du legge vekt på hvordan mengden er formet gjennom ti: Ti og to er tolv.  

B) Legg tallkortet til den forrige oppgaven. Spre kortene 1–10 og 20 på bordet. Når elevene har 

sagt mengden, be dem finne det korresponderende tallet med tallkortene. 10-kortet skal alltid tas 

først, og et annet kort skal plasseres oppå det slik at de små trekantene alltid passer oppå hver-

andre.   

 

 

 

 

 

SAMARBEID TO-OG-TO  

Oppgave 1. Et spill med prikkekort og tallkort 

MÅL  

 Lage tallrekke med tallkort  

 Styrke mengde – tallsymbol korrespondansen  

UTSTYR  

  Vedlegg: Prikkekort 11–20, Tallkort 11–20  

OPPGAVEPROSEDYRE  

I denne oppgaven skal vi samle prikkekortene i rekkefølge og lage par med tallkortene. Finn det 

minste tallet fra tallkortene og legg det på bordet. Legg resten av kortene ved siden av det på linje, i 

rekkefølge, fra det minste til største. Spillerne lager tallrekken 11–20 på bordet med tallkortene. 

Prikkekortene stokkes og spres over bordet, bildesiden ned. En av elevene snur et kort. Hvis det 

er 11 prikker, skal de legge det nedenfor tallkortet 11. Hvis kortet er et annet, vender eleven kortet 

med bildesiden ned igjen, og det er neste elev sin tur. Den andre eleven prøver å finne det 

prikkekortet som hører til tallkortet i tallrekka. Spillet kan også spilles slik at tallkortene ligger i 

tallrekke 1–20, men at prikkekortene kan samles inn baklengs, 20–11.  

NOTE 

 Hvis en elev ikke gjenkjenner mengden 2–9 fra ti-rammen raskt, bruk forkortet tel-

ling: be eleven om telle videre fra ti, eller gjennom ti og femten (eks. mengden 17): ti, 

femten, seksten, sytten.  
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INDIVIDUELT ARBEID  
 

MÅL  

 Telle mengder 11–20, forkortet telling, mengder 11–20 laget gjennom ti  

UTSTYR  

 Arbeidsark: Mengde-tall 11–20  
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UNDERVISNINGSØKT 12 

LÆRERSTYRT ARBEID  

OPPVARMINGSAKTIVITET  

MÅL  

 Gjenkjenne det manglende tallet i ei tallrekke  

 Sammenligne tall  

UTSTYR  

 Vedlegg: Tallkort 1–20  

OPPGAVEPROSEDYRE  

A) Legg seks etterfølgende tallkort på bordet slik at ett tall mangler i tallrekka (eks. 6, 7, 9, 10, 11, 

12). Be elevene lukke øynene imens du ordner kortene. Hvilket tall mangler? La alle få tid til å ten-

ke seg om før de får lov å gi svaret. Gjenta med ulike tallrekker forlengs og baklengs.  

B) Stokk kortene og legg bunken på bordet med bildesiden ned. Elevene får bytte på å velge kort 

fra bunken, og oppgaven er å si hvilket tall som er størst (eller minst). 

 

OPPGAVE 1. Pang! spillet  

MÅL  

 Styrke mengde-tallsymbol korrespondansen  

UTSTYR  

 Vedlegg: 2 x Prikkekort 11–20 og ett sett Tallkort 11–20  

OPPGAVEPROSEDYRE  

Prikkekortene og tallkortene stokkes og legges i hver sine separate bunker på bordet. Det 

øverste kortet fra tallkortene snus og dere skal si tallet sammen. Etter dette, skal læreren snu 

ett prikkekort om gangen , og eleven skal si “Pang!” (det er et treff når mengden og tallkortet 

matcher). Eleven som er raskest til å svare får tallkortet. Hvis noen sier “pang“ på feil sted, ta-

per de ett av kortene de allerede har samlet. Dette kortet puttes i bunn av bunken med tallkort. 

Et nytt tallkort snus så, man sier tallet samen, og så videre. Når alle prikkekortene er snudd, kan 

de stokkes og lages til en ny bunke. Spillet er ferdig når alle kortene i bunken med tallkort er ut-

spilt. Spilleren med flest kort ved slutten av spillet er vinneren. Hvis det er uklart hvem som sier 

“pang“ først, kan tallkortene legges i bunn av bunken, og et nytt kort snus.  
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OPPGAVE 2. Bingospillet  

MÅL  

 Telle mengder 11–20  

 Styrke mengde-tallord-tallsymbol korrespondansen  

UTSTYR  

 Tellebrikker  

 Vedlegg: Prikkekort 11–20, et Bingobrett 11–20 til hver spiller  

   

OPPGAVEPROSEDYRE  

Stokk prikkekortene og hold kortstokken i hånda di slik at elevene ikke ser mengden. Gi hver elev 

et bingobrett og tellebrikker.  

Nå skal vi spille Bingo, og øve på å telle mengder raskt. Jeg skal nå vise et prikkekort – for en kort 

stund. Se nøye på prikkene på kortet. Så skal du finne det tallet som sier hvor mange prikker du så, 

på bingobrettet ditt. La oss øve sammen. (13 – vis kortet raskt i noen sekunder). Hvor mange prikker 

så dere? Nå skal du finne tallet tretten på brettet ditt, og legge en tellebrikke på det. Når du har fire 

tellebrikker på kortet ditt (bestem om dere spiller horisontalt eller vertikalt, og vis på brettet), si 

“Bingo! “. Den første som sier “bingo“ vinner runden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE 

 Hvis noen til å begynne med ikke gjenkjenner mengden, vis kortet en gang til  

 Du kan legge vekt på formasjonen av tallet gjennom ti, veiled elevens oppmerk-

somhet raskt på hvordan det er en full tier og så er det noe mer; det er viktig å leg-

ge merke til hvor mange flere enn ti det er på kortet, og så legger du det til ti.  

 Hvis nødvendig, la eleven sjekke prikkene ved å telle. Når det er sagt – oppmuntre 

dem til å telle fra ti (forkortet telling). Du kan også spille Bingo slik at tallkortene 11–

20 vises, og at tallet sies høyt. Eleven skal så finne det samme tallet på spillbrettet 

sitt.   
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INDIVIDUELT ARBEID  

MÅL  

 Telle mengder 11–19  

 Forkortet telling  

UTSTYR  

 Arbeidsark: Tellehistorier  
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UNDERVISNINGSØKT 13      

LÆRERSTYRT ARBEID  

OPPGAVE 1. Konseptet bak addisjon og det kommutative prinsipp  

MÅL 

 Konseptet med addisjon: øke mengden  

 Forståelse av det kommutative prinsipp i addisjon  

UTSTYR  

 For hver elev: 8 klosser om kan festes sammen, halvparten i ulik farge (f.eks. duplo, Mul-

tilink eller Unifix kuber)  

OPPGAVEPROSEDYRE  

I denne oppgaven, skal vi øve på å legge til.  

A) Jeg skal nå fortelle dere en liten historie.   

Det er tre (røde) biler på en parkeringsplass. En (blå) bil parkerer også der. Hvor 

mange biler er det nå på parkeringsplassen tilsammen?  

La oss løse dette spørsmålet ved å telle gjenstander. Hvor mange biler var det på parkeringsplassen 

til å begynne med? Spør ett barn om å plassere riktig antall (røde) gjenstander på bordet. Hvor 

mange flere biler parkerte på parkeringsplassen? Be en annen elev legge til rett antall (blå) gjen-

stander på bordet. Spørsmålet var: hvor mange biler er det på parkeringsplassen tilsammen? Hvor-

dan vil du finne ut av det?  

 

 

 

Skriv ned regnestykket dere lagde på tavle eller på papir.  

Hvis det bare hadde vært en (blå) bil på parkeringsplassen først, og tre (røde) biler 

hadde parkert der, hvor mange biler hadde det vært på parkeringsplassen tilsam-

men?  

Kombinasjonen av klossen kan snus andre veien. Mengden forblir den samme.  
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Skriv ned addisjonsstykket dere lagde på tavla eller papir, under det første addisjonsstykket:  

3 + 1 = 4 

1 + 3 = 4 

Antall biler forblir det samme (4), uansett hvilken rekkefølge de kjører inn på parkeringsplassen.  

 

B) Gi hver elev åtte klosser, i to forskjellige farger.  

Nå skal jeg fortelle dere en ny historie. Dere kan løse problemet ved å bruke klossene deres. Når du 

vet svaret, kan du vise det med tommelen opp. Når elevene har løst problemet, ikke nøy deg med 

at de kun sier det riktige svaret, men be dem forklare hvordan de kom fram til det. Gjør det sam-

me ved feil svar: når eleven forklarer til andre hvordan de kommer fram til svaret, kan det hende 

de ser egen feil, eller de andre kan legge merke til det og forklare hvorfor det ikke kan være riktig  

Oliver løper to runder rundt på friidrettsbanen hver morgen. På kvelden løper han 

tre runder til. Hvor mange runder løper Oliver tilsammen?  

Du kan instruere eleven til å markere runder på morgenen med en farge, og rundene om kvelden 

med en annen farge.  

Hvor mange runder hadde Oliver løpt hvis han i stedet for løp tre runder på morge-

nen, og to runder på kvelden?   

Observer hvorvidt elevene legger merke til at antall mengde allerede er på bordet, bare at de de 

telles i en annen rekkefølge.  

Skriv addisjonsfakta på tavla eller på papir:  

2 + 3 = 5 

3 + 2 = 5 

Marta spiser først fire sukkertøy med jordbærsmak, og så et med karamellsmak. 

Hvor mange sukkertøy spiser Marta tilsammen?  

Hvor mange sukkertøy hadde Marta spist hvis hun først hadde spist et med kara-

mellsmak, og fire med jordbærsmak senere?  

Skriv addisjonsfakta på tavla eller på papir:  

4 + 1 = 5 

1 + 4 = 5 

For å tenke sammen: Når to tall legges sammen, spiller det noen rolle hvilket tall du starter å telle 

fra?  
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Hvordan kan dette være nyttig i addisjon? (Man kan starte å telle fra det høyeste tallet, for eksem-

pel i regnestykket 1+18 kan alle tall legges til fra 1, men det vil ta veldig lang tid. Når man starter å 

telle fra det største tallet, en legges til atten, går det mye raskere å løse oppgaven og muligheten 

for å gjøre feil er mindre.)  

  

SAMARBEID TO-OG-TO  

OPPGAVE 1.  Skattespillet 

MÅL 

 Forstå det kommutative prinsipp (lage to ulike addisjonsfakta fra to tall)  

UTSTYR  

 Til hvert par, to terninger med mengdene 4, 5, og 6 dekket med tape og mengdene 1, 2, 

og 3 markert på tapen med en penn, blyanter, (kalkulator) 

 Vedlegg: Skattespillet  

 

OPPGAVEPROSEDYRE  

Spillerne kaster en terning samtidig. Dette avgjør hvor mange skatter som skal telles på to måter. 

En elev vil først skrive i sin egen rute et regnestykke fra øynene på terningen, og si addisjonstyk-

ket høyt. Hvis, for eksempel, tallet 2 og 3 kommer, skal enten 2 + 3 eller 3 + 2 skrives i ruten. Den 

andre eleven finner ut en annen addisjonsfakta i sin rute. Hvis den første eleven har skrevet 2 + 3, 

skal den andre skrive 3 + 2. Hvis nødvendig, kan terningen flyttes for å illustrere hvordan tallene i 

addisjonsfakta kan ”bytte plass”. Elevene teller svaret for begge addisjonsfaktaene sammen, og 

skriver det i sirkelen. Svaret er mengden av skatter de får. Den sammen mengden ble oppnådd 

med to ulike addisjonsfakta.  

 

For ekstra utfordring: Bruk kalkulator, hvor mange deler av skatten eleven fikk tilsammen kan 

telles til slutt (addere tallene i sirklene). Spiller det noen rolle hvilken rekkefølge tallene tastes på 

kalkulatoren?  
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INDIVIDUELT ARBEID  

MÅL 

 Det kommutative prinsipp i addisjon  

UTSTYR  

 Arbeidsark: Kommutative prinsipp i addisjon  

 Terning og klosser, hvis nødvendig  
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UNDERVISNINGSØKT 14   

LÆRERSTYRT ARBEID  

OPPVARMINGSAKTIVITET  

MÅL  

 Løse addisjonsfakta i tallområdet 1–5  

UTSTYR  

 Vedlegg: Addisjonsfakta flash kort (legg til 1 eller 2: 0 + 1, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1, 1 + 0, 1 + 2, 1 

+ 3, 1 + 4, 0 + 2, 2 + 0, 2 + 2, 2 + 3, 3 +2)  

 

OPPGAVEPROSEDYRE  

Lærer har addisjon flash kort på bordet foran elevene som en kortstokk. De skal snu ett kort om 

gangen. Eleven som sier det riktige svaret først får kortet. Hvis eleven gir feil svar, mister de ett 

av de kortene de allerede har samlet. Hvis mer enn en elev sier riktig svar samtidig, plasseres kor-

tet nederst i kortstokken igjen. Når alle addisjonsfaktaene er løst, kan de telle hvem som fikk flest 

kort.  

 

OPPGAVE 1. Spøkelsesspillet  

MÅL 

 Styrke addisjon i tallområdet 1–5  

UTSTYR  

 Lærertyggis/tack-it 

 Vedlegg: 2 x Addisjonsfakta flash kort (0 + 1, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1, 1 + 0, 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4, 0 

+ 2, 2 + 0, 2 + 2, 2 + 3, 3 + 2), Spøkelser 

 



 
 

 

 51  © ThinkMath 2017 
 

 

OPPGAVEPROSEDYRE 

Læreren fester et bilde av et spøkelse på 2–4 av addisjons flash kortene før spillet starter, slik at 

elevene ikke vet hvor mange spøkelser det er. Kortene stokkes og plasseres som en kortstokk, 

med bildene ned. 

Elevene bytter på å trekke kort fra kortstokken. Når det er deres tur, kan de ta så mange kort de 

tør å ta. Når en elev har tatt et kort må de løse addisjonsoppgaven. Etter dette, må de bestemme 

seg for om de ønsker å fortsette å trekke kort. Hvis et spøkelse dukker opp, mister eleven alle 

kortene de har samlet under den runden. Disse kortene og spøkelseskortet legges til side i egen 

kortstokk. Hvis eleven velger å stoppe, får de beholde kortene, og de kortene som er samlet un-

der den runden er trygge for spøkelset, og kan ikke mistes i neste rundet. Spillet er over når alle 

kortene er snudd. Vinneren er den eleven med flest kort.  

Lærerens oppgave er å observere hvordan eleven løser addisjonsoppgavene, og veilede dem, 

hvis nødvendig, til å bruke raskere addisjonsstrategier (f.eks. Kan du løse addisjonsstykket ved å 

starte rett på det største tallet?). 

 

SAMARBEID TO-OG-TO  

OPPGAVE 1. Skatteøyspillet  

MÅL 

 Styrke addisjon i tallområdet 1–5  

UTSTYR  

 To blyanter med ulike farger, små gjenstander (pinner eller liknende, til å være skatter)  

 Vedlegg: Skattøyspillet  
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OPPGAVEPROSEDYRE  

Et spill for to spillere. Spillerne har Skattøyspillets brett foran seg, og begge har sin egen blyant. 

Spillerens oppgave er å bytte på å finne to eller tre tall som blir fem når man legger de sammen. 

Når de har funnet tallene, setter spilleren en sirkel rundt tallene med sin farge. På den måten kan 

de ta skattene for seg selv. En gjenstand er gitt for hver skatt.  

Tallene må være ved siden av hverandre på spillbrettet. For eksempel slik:  

   

 

 

 

Spillet er over når ingen av spillerne kan finne tall som blir fem når man legger dem sammen på 

øya. 

Vinneren er den spilleren som har flest skatter på slutten av spillet.  

 

INDIVIDUELT ARBEID  

MÅL  

 Finne addendene til tallene 3, 4, og 5.  

UTSTYR 

 Arbeidsark: Hvilket nummer blir 3, 4, eller 5?  
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UNDERVISNINGSØKT 15     

LÆRERSTYRT ARBEID  

OPPGAVE 1. Konseptet om subtraksjon  

MÅL 

 Konseptet om subtraksjon: subtrahere mengder er å trekke fra 

 Representere subtraksjon i tallsymboler  

UTSTYR 

 5 små gjenstander og en eggekartong til hver elev  

 Minus og pluss symboler på Post-it ark   

OPPGAVEPROSEDYRE 

I denne oppgaven, skal vi subtrahere tall. 

A) Jeg skal nå fortelle dere en liten historie.  

Bente har fem sukkertøy. Hun gir to til Mikael. Hvor mange sukkertøy har Bente 

igjen?  

La oss løse oppgaven i historien ved å bruke gjenstander og eggekartongen. Hvor mange sukkertøy 

hadde Bente? Spør en elev om å legge korrekt antall sukkertøy i eggekartongen. Eggekartongen 

skal alltid fylles øverst til venstre, først den øverste raden, så den nederste. Eggekartongen illus-

trerer forholdet tallene har til hverandre, og når basen blir kjent, trenger man ikke bestandig telle 

hele mengden. Hvor mange sukkertøy ga Bente til Mikael? Be eleven ta vekk riktig antall sukkertøy 

fra eggekartongen. Hvor mange sukkertøy har Bente igjen?  

 

 

 

 

                  Utgangspunkt                   Sluttpunkt 

Etter at løsningen er funnet, skal subtraksjonsstykket skrives på tavla som en subtraksjonsset-

ning, ”på matematikkspråket”. Først markerer vi starten: hvor mange sukkertøy hadde Bente? (5) 

Når noe tas bort, markerer vi det med en linje som vi kaller minustegnet (la en av elevene sette en 

Post-it etter tallet). Etter dette, setter vi det tallet som ble tatt bort. (2) Nå vet vi  at fra det første 

tallet, skal vi subtrahere, eller ta bort, et annet tall. Etter det subtraksjonsstykket, putter vi et “lik-

hetstegn” (sett på likhetstegn på tavla), og etter det, skal vi skrive svaret. Når man øver på å skrive 

tallsetninger der begge tallene er kjente kan, på dette tidlige stadiet, likhetstegnet kalles ”svart-

egnet”. Det kan hjelpe noen elever til å forstå hvor svaret skal skrives. Når hele tallsetningen skri-
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ves, er det fint å legge merke til at likhetstegnet også forteller oss at det to helt like størrelser på 

begge sider av det.   

5  -  2  =  3 

B) Gi hver elev fem små gjenstander og en eggekartong.  

Nå skal jeg fortelle dere en annen fortelling. Du kan løse problemet ved å bruke gjenstander og eg-

gekartongen. Når du vet svaret, putt tommelen din opp. Tommelen brukes som tegn fordi den er 

mindre synlig enn å rekke opp hånda. Dermed gir det alle elevene anledning til å løse problemet, 

og den raskeste eleven sier ikke svaret høyt. Når elevene har løst problemet, spør dem om svaret. 

Sjekk subtraksjonsstykket sammen og skriv det på tavla som en tallsetning. Hvis en elev har løst 

det feil, be dem vise hvordan de løste det. På denne måten, kan du finne ut hvor eleven tenkte 

feil. Observer hvorvidt eleven forstår hvor de gjorde feil.  

Emilie har fire dukker. Hun gir to dukker til lillesøsteren sin. Hvor mange dukker har 

Emilie igjen?  

William har fem biler. Han låner bort fire biler til kompisen sin. Hvor mange biler har 

William igjen?  

Det er tre biler på parkeringsplassen. To biler kjører bort. Hvor mange biler er det 

igjen på parkeringsplassen?  

 

SAMARBEID TO-OG-TO  

OPPGAVE 1. Raner og bankmann spillet  

MÅL 

 Subtrahere mengder fra fem  

UTSTYR 

 25 gjenstander til hvert par og en terning med prikker eller tall (tallet seks har blitt dekket 

med tape, og er det samme som null), blyant  

 Vedlegg: Raner og bankmann  
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OPPGAVEPROSEDYRE 

Spillbrettet og 25 gjenstander legges framfor spillerne. To runder skal spilles. I den første runden, 

er den ene spilleren raner og den andre spilleren bankmann. Spillerne bytter roller i runde to. 

Bankmannen legger fem gjenstander foran spillerne (disse kan kalles penger, gullbarrer, eller 

liknende). Raneren kaster terningen (for eksempel 4), og raner like mange gjenstander fra bank-

mannen , og sier ”Jeg raner fire fra det, og du har en igjen”. Etter dette, skriver bankmannen ned 

på spillbrettet hva som har skjedd, i tall: ” fem minus fire er en”. Spillerne tar gjenstandene (rane-

ren 4, bankmannen 1). De resterende fire gjenstandene på brettet skal spilles på same måte. Mot 

slutten, skal spillerne telle hvem som har flest gjenstander, raneren eller bankmannen. De påføl-

gende fem plassene skal spilles på samme måte, men spillerne skal bytte roller først.  

 

INDIVIDUELT ARBEID 

MÅL 

 Subtrahere mengder 

 Skrive subtraksjonsfakta  

UTSTYR  

 Arbeidsark: subtrahere mengder  
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UNDERVISNINGSØKT 16    

LÆRERSTYRT ARBEID  

OPPVARMINGSAKTIVITET  

MÅL 

 Kombinere problemløsing og subtraksjonsfakta  

UTSTYR 

 Skriv ned subtraksjonsoppgaver på hvert sitt ark/ Post-it lapper (4 – 2, 5 – 1, 5 – 2, 4 – 3, 3 – 

1 slik som oppgaven under, og lag også noen ekstra (for eksempel: 5 – 3, 3 – 2)  

OPPGAVEPROSEDYRE 

Legg fram arkene/post it-lappene med subtraksjonsoppgaver på bordet slik at alle ser dem godt.  

Lærer forteller en tellehistorie. Oppgaven for elevene er å finne et subtraksjonsstykke som pas-

ser til tellehistorien. Når eleven finner regnestykket, kan de vise det med tommelen opp. På den 

måten, får alle elevene tid til å tenke over svaret.  

Når det riktige problemet har blitt funnet, tenk ut et svar for det. Det er bra å vise at tallene som 

opptrer i fortellingen.  

4 – 2: Benjamin har fire ballonger. To av dem sprakk. Hvor mange ballonger har Ben-

jamin igjen?  

5 – 1: Harriet har fem kroner. Hun kjøper en pose godteri som koster en krone. Hvor 

mange kroner har Harriet igjen?  

5 – 2: Karls ishockeylag skårer fem mål. Det andre laget skårer to mål. Hvor mange 

flere mål skåret laget til Karl?  

4 – 3: Line fikk fire meldinger på tirsdag. På onsdag fikk hun tre meldinger færre enn 

på tirsdag. Hvor mange meldinger fikk Line på onsdag?  

3 – 1: Det er tre tallerkener på bordet. Jeg skal sette en av dem tilbake i skapet, og så 

skal det være like mange tallerkener på bordet som glass. Hvor mange glass er det 

på bordet?  
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SAMARBEID TO-OG-TO 

OPPGAVE 1.  Insektjakt 

MÅL 

  Øve alle subtraksjonsfakta (tallområdet 0–5)  

UTSTYR  

 Vedlegg: Insektsjakt A og B 

 Fargeblyanter  

  

 

OPPGAVEPROSEDYRE  

En spiller får Vedlegg A og den andre Vedlegg B. Vedlegget er brettet på midten, slik at den ene 

siden viser insektene og den andre siden viser subtraksjonsfaktaene.  

Spiller A leser den første serien med subtraksjonsfakta som spiller B skal løse. Spiller B gir svarene 

til disse subtraksjonsfaktaene. Hvis svaret er korrekt, kan de krysse av et insekt. Dermed er et 

insekt fanget. Hvis svaret er feil, kan ikke spilleren krysse av noe. Det er åtte subtraksjonsfakta i 

hver serie. Hvis spilleren svarer rett på alle, har de fanget alle insektene.   

Når spiller A har lest en serie med subtraksjonsfakta, bytter spillerne tur. Nå skal spiller B lese 

subtraksjonsfakta fra sin liste, og det er spiller A sin tur til å løse dem.  

Etter den første runden er spilt og insektene krysset ut, spilles en runde til, og insektene krysses 

ut med en annen farge på blyanten. Målet er få minst like god skåre som i den første runden, eller 

å forbedre den.  

 
OPPGAVE 2.  Insektspillet 
 

MÅL 

 Styrke subtraksjon i tallområdet 0-5  
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UTSTYR 

 En terning, tellebrikker til å flytte på spillbrettet, blyanter (eller små gjenstander til å mar-

kere riktige svar)  

 Vedlegg: Insektspillet, Serie med subtraksjonsfakta til Insektspillet  

 

  

 

OPPGAVEPROSEDYRE 

Spillerne skal på tur slå terningen og gå videre på spillbrettet jamfør telling i forhold til terningen. 

Etter hver tur, skal den andre spilleren velge en subtraksjonsoppgave som skal løses av spilleren 

hvis tur det er. Hvis spilleren gir rett svar, kan de sette en strek på et eget ark for å vise at de kun-

ne svaret. Alternativt, kan spilleren samle tellebrikker for riktige svar. Når begge spillerne kom-

mer til slutten, kan de telle hvor mange subtraksjonsfakta de greide.  

 

INDIVIDUELT ARBEID  

MÅL 

 Løse alle subtraksjonsfaktaene (tallområdet 0-5)  

UTSTYR  

 Arbeidsark: Fokus på subtraksjonsfakta  

 


