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Visste du at… 
 
• Mange barn lærer 
vel så mye matematikk 
på kjøkkenet som fra 
ei skolebok. 
 
 
• Dobling og halvering 
er vanskelig for mange 
barn, men når de gjør 
det i praksis, pleier de 
mye lettere å få det 
til. De forstår hva det 
dreier seg om. 
 
 
• Det er lettere å 
telle antall 
”desiliterkopper” enn å 
se på skalaen på 
litermålet 

Matte på hjemmebane 2. trinn 

Tall i hverdagen – bake, dekke bord 

Begreper å lære 
Dobbelt så mye, halvparten så mye, liter, desiliter 

Trening 

Borddekking 
Antall, venstre, høyre, midten, foran, bak, ved siden av… La barna være med og 
dekke bordet og bruk disse begrepene aktivt.  

Baking 
Eplepai 
(1 kopp = ca 2 dl) 
 
2 kopper mel 
2 kopper sukker 
2 ts bakepulver 
2 egg 
4 store epler 
kanel og sukker 
 
Bland det tørre, rør eggene så vidt i med en skje. Deigen blir smulete og melete slik 
at den kan drysses over til slutt. 
 
Skrell eplene, del i båter/biter og legg utover i smurt rund form. Dryss på kanel og 
sukker. Dryss deigen over. 
 
200 grader, midterste rille, 20-30 minutter. Server lunken med is, krem eller 
vaniljesaus. 
 
Vafler 
(10-12 plater) 
 
2 egg 
3 ss sukker 
3 dl mel 
3 dl melk 
1 ts bakepulver 
3 ss smelta margarin 
 
Visp egg og sukker, bland inn resten og stek i vaffeljern. 

Dobling og halvering 
Eplepai-oppskriften kan dobles for å lages i langpanne, halveres for å lages i ei lita 
form. Også vaffeloppskriften kan dobles og halveres. La barnet være med og regne 
ut den nye oppskriften. 
 

 

Regn med Kristiansand 
Dette vil vi: 
Flere lykkes med matematikk! 
Flere liker matematikk! 
Flere tenker matematikk! 
Flere bruker matematikk! 
Matematikk angår alle!
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Visste du at… 
 

• Det er svært nyttig å 
kunne ”regne i hodet”. 

 
 

• Barn er ofte ikke 
bevisst på forskjellen på 
mynter og sedler. Snakk 
sammen om dette, de 
lærer bedre og forstår 
mer gjennom praktisk 
trening. 
 
 
• Det gir god regnetrening
å leke butikk. 

  
 
 

Regn med Kristiansand 
Dette vil vi: 
Flere lykkes med matematikk! 
Flere liker matematikk! 
Flere tenker matematikk! 
Flere bruker matematikk! 
Matematikk angår alle!
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Tall i hverdagen - butikken 

Begreper å lære 
Dobbelt så mye, halvparten, kroner og øre, 
myntenhetene og sedlene (femtiøring, enkrone, femmer, 
tier, tjuekroning, femtilapp, hundrelapp)  

Trening 

”Hva kan du få for en tier?” 
La barnet få en tier, eller en tjuekroning. Gå sammen med barnet på butikken og 
se hva de ulike tingene koster. Hva har du råd til? Kan du kjøpe mer hvis du velger 
dette? Hva får du igjen? Regner den som sitter i kassa rett? La barnet summere i 
hodet før dere går til kassa. 

Halv pris 
Gamle varer selges ofte til halv pris. Hva blir prisen nå? IKKE svar for fort selv, 
men gi barnet tid til å tenke seg fram til forslag til svar. 

Lek med penger 
Samle sammen mange mynter av ulike slag. Spre dem utover bordet. Be barnet ta 
10 kroner. På hvor mange måter kan dere gjøre det? Legg alle de forskjellige 
måtene ved siden av hverandre og snakk sammen om hvorfor det er like mye i 
hver haug.  
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Visste du at…
 
• Vi lærer bedre når 
vi har det gøy! 
 
 
• Når barna er sikre 
på hvilke summer som 
gir 10, er det mye 
lettere regne med 
store tall. Tallrekken 
1-10 danner 
grunnlaget for mye av 
matematikken på 
senere trinn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     1. Kortene som ble 
      trukket 
     2. Resten av bunken 
     legges utover, og når 
     den skumle familie  
     (eller bomba) viser 
     seg,  
     3. må alle disse 
     kortene dekkes 
     4. Til slutt pares her 
     3 og 7, 5 og 5 og   
     enda en gang 3 og  
     7. Igjen står kortene 
     som danner enten 
     bombe eller   
     skummel familie  
     sammen med 
     kortene på hånda. 

Regn med Kristiansand 
Dette vil vi: 
Flere lykkes med matematikk! 
Flere liker matematikk! 
Flere tenker matematikk! 
Flere bruker matematikk! 
Matematikk angår alle!
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Tall i hverdagen –                    
telle tingene hjemme 

Begreper å lære 
Tallene 1-10 muntlig og skriftlig 
 

Trening: 

Spill med tiervenner* 
For tre eller flere spillere. 
 
Bruk en kortstokk uten bildekort og tiere. Stokk kortene og del dem ut. Spilleren som 
deler ut begynner og legger et kort på bordet. Neste spiller ser om han har et kort 
som blir 10 sammen med kortet på bordet. Har han det, får han stikket. Hvis ikke, 
sier han ”Pass” og turen går til neste spiller. Når en spiller har fått et stikk, skal neste 
spiller legge ut et kort, og spillet fortsetter slik til alle kortene er lagt ut. Hvis noen er 
tomme for kort før de andre, må de hoppes over til alle har lagt ut alle kort. Den som 
har flest stikk vinner. 

”Hvem får flest?” 
For to spillere. Bruk 50-100 småting som for eksempel fyrstikker, knapper, spillbrikker 
eller lignende. Førstemann trekker et antall av disse småtingene mellom 1 og 10. 
Dersom den andre klarer å si riktig ”tallkjæreste”, får han disse småtingene fra 
motspilleren. Hvis ikke, beholder den første dem. Så er det den andre spillerens tur. 
Når alle småtingene er brukt opp, sorteres poengene i 10 og 10 og telles opp. Den 
som har flest, vinner. 
 
Den skumle familie** 
For to spillere. 
 
Bruk en full kortstokk med både ess og bildekort. Ess teller én. ”Den skumle familie” 
består av en konge, en dame og en knekt (uavhengig av farge). I tillegg har man 
bomba, som er en tier, eller to kort som blir ti til sammen (for eksempel et ess og en 
nier). Kortstokken stokkes og en spiller trekker fire kort som ikke skal vises til 
motspilleren. Det må ikke være en full skummel familie (men kan godt være for 
eksempel to konger), og heller ikke noen bombe (bestående av ett eller to kort) – i så 
fall må man trekke om igjen.  
 
Den andre skal finne ut hvilke fire kort som ble trukket ved å legge ett og ett kort 
utover til alle er lagt ut. Hver gang bomba eller den skumle familie kommer fram, 
må disse dekkes av neste kort fra bunken. Til slutt parer man alle bomber og 
legger bort, sammen med eventuelle skumle familier (og tiere). Det som ligger igjen 
nå, må bli til skumle familier eller bomber sammen med motspillerens kort. 
  
 
 
 
 
 
 
*Idé: Playing Card Games, Claire Publications/LAMIS matematikkdag 2006 

**Idé: Didaktiv/Marietta Dahn 
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