
Pedagogisk senter justert  
Kristiansand  februar 2015

Matematikk på hjemmebane 1. trinn 

Tall  
Tell sammen med barna: 
Tell til 20 forlengs og baklengs. 
Tell med to, fem og ti om gangen. 
Tell videre fra et tilfeldig tall. 
Hvilket tall kommer før/etter… 

Geometri 
Bruk de matematiske begrepene aktivt i hverdagen.

Se og beskrive 
Se på ting hjemme: Kjøkkensaker, møbler, blomster/planter, leker osv.  
Hva slags form har de? Ofte er det ikke så enkelt å se med en gang. Hva ligner de på? 
En trekantet form? En firkantet form? En rund form? Finnes det flere former? 
Hva er likheten mellom to ting når det gjelder form? Snakk om det, diskuter hva formen er der det ikke er en 
ligner på. En rund form kan ha ulikt utseende, men kan ikke ha rette kanter. 

Måling 
Snakk med barna om dager, måneder og enkle klokkeslett.  
Ta barna med på å gjøre enkle målinger som for eksempel «Hvor mange skritt er det bort til bilen?».  
«Hvor mange er det plass til rundt dette bordet?»  
«Hvor mye veier et brød?»  
«Hvor mye veier du?» 

Statistikk 
Samle og sortere. Lag tellestreker. Tell antall biler som passerer. Sorter godteri og skriv ned ved hjelp av 
tellestreker hvor mange det er av hver sort. 

Tellestreker 

Blå: llll  llll  ll Oransje: llll  lll 
Lilla: llll  llll   Rød: llll 

Trekantet 
form 

Firkantet form Rund form 
Rett kant 

Rund/avrundet
kant 

Hjørne 
Rektangel Kvadrat Sirkel Oval 

Visste du at: 
Mange kan bli bedre i matematikk 
dersom de forstår hva som ligger 
i de ulike begrepene. 
Bruk de matematiske begrepene 
aktivt i hverdagen. 

Visste du at: 
Forskning (Hattie/ Nordahl) viser at 
foreldres engasjement i egne barns 
opplæring og skolegang er av avgjørende 
betydning for motivasjon, innsats og 
læringsresultater. 
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Matematikk på hjemmebane 2. trinn 

  
 
Tall  

 
Tell sammen med barna: 
Tell til 100 forlengs og baklengs. 
Tell med to, tre, fem og ti om gangen. 
Tell alle tier overgangene. 
Tell videre fra et tilfeldig tall. 
Hva er nabotall til…  
Tier-venner 
Automatiser regnestykker med like tall. For eksempel 6+6…7+7…. 
 
Bruk de matematiske begrepene aktivt i hverdagen. 

Addisjon Subtraksjon Større enn Mindre enn Er lik 

+ - > < = 

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. 
 

Geometri 
Øv på å bruke de matematiske begrepene hjørne, kanter, en flate til å beskrive enkle to- og tredimensjonale 
figurer.  
For eksempel; «hvordan ser en pyramide ut?»                            «hvordan ser en terning ut?» 
 

Måling  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Statistikk 
Gå inn på http://www.yr.no/ langtidsvarsel  
og la barna finne ut hvor mange grader det blir neste søndag. Når blir neste soldag? 
 

Vafler (10-12 plater) 
2 egg 
3 ss sukker 
3 dl mel 
3 dl melk 

Oppskriften kan dobles og halveres. La barnet 
være med og regne ut den nye oppskriften.  

Visste du at:
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. 

Tiervenner: 
(mel: Tyven-tyven) 
1 + 9 er 10 – det ser du  
2 + 8 likeså 
3 + 7 ja, bare le du 
4 + 6 skal sammen stå. 
5 + 5 er 10 
alle sammen vi  
regne kan til 10. 
Ja, vi er flinke vi! 
Vi er flinke vi ! 

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. 

Begreper å lære: 
Myntenhetene og sedlene  
(en krone, femmer, tier, tjuekroning, femtilapp, hundrelapp) 
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Matematikk på hjemmebane 3. trinn 

  side 1 av 2 

 
  

 
 
 
 

 
Tall   
Bruk de matematiske begrepene aktivt i hverdagen 

 
 

 
 
 

Øv på den lille multiplikasjonstabellen. Det er viktig at denne automatiseres.  
Positive/ negative tall; Se på gradestokken, følg med når temperaturen kryper over/ under null… 
Hvor mange grader varmere/ kaldere er det i dag enn i går? 
 
Plassverdisystemet  
Det er svært nyttig å kunne gruppere for å telle større mengder.  
Tallsystemet vårt bygger på dette. Vi grupperer enere i tiere, tiere i hundrer, hundrer i tusener osv. 
 
Bruk gjerne navnet på plassene, og da blir tallet 1468 plassert slik: 

tusenplass hundrerplass tierplass enerplass 
1 4 6 8 

 

Geometri 
Bruk de matematiske begrepene aktivt i hverdagen. 

 
 
 
 
 
  
 

 
Måling 
Bruk linjal, målebånd og øyemål til å måle lengder med.  
 
Aktiviteter 
Lag en oversikt over hvordan barnet vokser.  
Bevisstgjør barna på omtrentlig hvor mye en cm er. Noen blir opphengt i at fingeren er for eksempel omtrent 1 
cm bred. Når dere skal gjette på lengder, teller de kanskje hvor mange fingre det «går». La dem først gjette 
hvor mange fingre det går bortover – deretter telle – og til slutt måle med målebånd eller linjal.  
 
Lag gjerne en konkurranse – hvem har best øyemål ?  
 
  

Addisjon 
(pluss) 

Subtraksjon 

(minus) 
Multiplikasjon 

(gange) 
Divisjon 

(dele) 

Positive  

tall 

Negative 

tall 

Enkle 

brøker 

+ -  : + tall - tall  

En- og todimensjonale figurer 
Tredimensjonale figurer 

Trekantet 
form/ 

triangel 

Firkantet form Rund form 

Rektangel Kvadrat Sirkel Oval Kule Sylinder 

 

 

 

   
 

  

Visste du at:
Mange kan bli bedre i matematikk 
dersom de forstår hva som ligger i de 
ulike begrepene. 
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Matematikk på hjemmebane 3. trinn 

Side 2 av 2 

 
 
  
Det går an å trene mye matematikk i hverdagen: På butikken, i ulike spill, 
på kjøkkenet, i forbindelse med tiden 
(klokka, kalenderen, osv). 
 
Snakk om det med barna. Ikke regn ut alt selv. Ta barna med på råd. 
 

 Rekker vi å gå på butikken før du skal på trening? 
 Hvor mange mål vant dere med denne gangen i forhold til sist gang? 
 Hvor mye eldre er du enn lillebror? 
 Hvor gammel er farmor? 
 Når levde din tippoldefar?  
 Hvor lenge er det til du har bursdag? 
 Hvor mange penger har du i banken? 
 Hva vil du kjøpe for det du fikk i bursdagsgave fra tante? 
 Hvor kaldt er det i dag? Kaldere eller varmere enn i går? 

 
Prøv å bevisstgjøre barna på å finne denne matematikken i hverdagen.  
Kan de stille slike ”regnefortellings-spørsmål” til dere? 
Har du regnet noe i ettermiddag – hva og hvorfor?  
Samtal gjerne om dette. 
Hva slags regnestykker blir det ut av disse hverdagslige regnefortellingene? Hva 
regner du? 
 

 Addisjon  = legge sammen 
 Subtraksjon =  trekke fra eller finne forskjellen 
 Multiplikasjon = ganging: (3 ganger med 2)       +     +   
 Divisjon = deling 

 

Statistikk 
Tabeller er noe vi stadig møter i hverdagen. Det er avgjørende å få trening i disse for å forstå og tolke 
informasjonen de gir. 
Se hvor på tabellen byens fotball-lag, eller favoritt-laget i Premier-league ligger. 
 
Løsning av sudoku kan hjelpe på forståelsen av tabeller. Dere kan for eksempel finne dem på 
http://www.sol.no/spill/sudoku/ 
 
 
 
 
  

Man lærer mye 
matematikk gjennom  å 
spille. Og er man 
motivert lærer man mer.
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Matematikk på hjemmebane 4. trinn 

   side 1 av 2 

Yatzy 
Spill yatzy, og la alle etter tur regne  
ut hva det blir 

Ta barna med på å lese 
og lage enkle kart,  
for eksempel  
sjørøverkart med skatt i et 
bursdagsselskap.  

Sjakkbrettet kan lære  
barna koordinatsystemet,  
 
«flytt tårnet fra h1 til h4».  
 
«Hvor står den hvite kongen». 

 
 
Tall  
Det er matematikk i svært mange spill,  
og kanskje har dere flere spill hjemme som øver 
inn multiplikasjonstabellen.  
Det er viktig at multiplikasjonstabellene automatiseres. 
 
 
Bruk av terninger til hjemmeleksa 
Når multiplikasjonsstykker skal regnes ut, er det ofte nyttig å bruke terninger for å kunne se stykkene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gangespill på nettet 
www.matematikk.org   – her er det flere muligheter.  

 
Geometri 
 
 
 
 
 
 

Måling 
Snakk med barnet om hvilken måleenhet det er lurt å bruke når. Hvor langt er det til byen?  Er det lurt å 
måle det i cm, m, km? 
 
Areal 
Areal er størrelsen på en flate. En flate kan være et gulv, et bord eller et bilde. For å kunne si hvor stort 
et gulv er, må vi finne arealet.  
Når vi skal finne arealet på små flater, bruker vi kvadratcentimeter (cm²) 
Når vi skal finne arealet av større flater, bruker vi kvadratmeter (m²). 
 
 
 
Omkrets 
Omkretsen av en mangekant er summen av lengden på sidene. 
Finn små og store gjenstander dere kan måle omkrets og areal av f. eks et bilde, et bord, en bok, et 
teppe, ei dør, grunnmuren, gjerdet og lignende. 
La barna få erfaring i å bruke hensiktsmessige måleredskaper og måleenheter.  
Snakk med barnet om hvilket måleredskap er lurt å bruke når du skal måle omkretsen av et tre? 
  

A=Areal av et rektangel = bredde • lengde
A= 1 cm  1 cm = 1 cm2 

         1 cm 
 
1 cm 

Lek med lommeregner 
Mange lommeregnere fungerer 
slik at om vi for eksempel trykker  
3 ++ og deretter = mange ganger  
etter hverandre, så kommer 
svarene i 3-gangen opp. Et enkelt 
spill er å skulle si svaret før dere 
trykker på =, og så få  
poeng for rett svar, og evt.  
et minus-poeng dersom dere svarer feil. 
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   side 2 av 2 

Hoppe tau 
 

Det gjelder å hoppe i ett minutt,  
uten å se på klokka. En annen  
kontrollerer. Den som kommer  
nærmest ett minutt har vunnet.  
Prøv flere ganger. 

«Klokkefilipine» 
 

Bestem hvor lang tid fra nå dere skal si ”Filipine”, 
for eksempel ½ time, eller tre timer...  
 Når du ser at klokken er blitt avtalt tidspunkt, er 
det den som først sier «Filipine» som har vunnet. 

 

 
Atten minutter over seks”, 
”Tolv minutter  på halv sju”. 

 

 
 
 ”sju”, 07:00 og 19:00 
 
 

 

 
Tid 
Sammenhengen mellom de ulike klokketypene 
Sammenlign:  
 
 
 
 
 

 
 
Regne ut tid 
Hvor lang tid har du fra du kommer hjem fra skolen til du skal på speideren? 
Hvor lenge varer TV-programmet du skal se på?)? 
 
Beregne omtrentlig tid 
Hvor lang tid bruker du på tannpuss, morgendusj, lekser etc. Gjett først og finn så ut.  
 
Nettsted 
www.gruble.net/matte/klokka  
 Her kan du øve på klokka.  
 
 
 
 
Leker 

    
 
 
 
 
 
 

 
Statistikk  

Visste du at:
Dagens samfunn krever god 
kjennskap til både digital og analog 
klokke. 
Det er viktig at barn trenes i 
opplevelsen av og fornemmelsen for 
tid.

 
Gå inn på Statistisk Sentralbyrås side med statistikk. 
Finn ut hvilke guttenavn og jentenavn som var mest  
populær siste år. Finner du ditt navn på listen? 
 
http://ssb.no/befolkning/statistikker/navn/aar/2014-01-28 
 



Matematikk 
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Matematikk på hjemmebane 5. trinn 

   side 1 av 2 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Tall og algebra  
La barna gå på butikken med kontanter. La dem gjøre et overslag hva de har råd til. 
 
Spareplan: «Hvor mye må jeg spare pr. måned for å få råd til det store legosettet jeg ønsker 
meg?» 
 
Barna kan bake og gjøre om enkle oppskrifter til riktig størrelse selv. Fint å regne med desimal 
tall. Snakk om sammenhengen for eksempel 2,5 dl melk og en ¼ liter/kvart liter melk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geometri 
Symmetri 
Symmetri er et mønster som gjentar seg. Vi kan ha symmetri om et punkt, en linje og et plan. 
 
Dersom vi speiler en figur om en linje, et punkt eller et plan oppnår vi symmetri. 
 
I de fleste gjenstandene rundt oss er det symmetri f. eks. på fly, biler, dyr, mennesker, trær og 
blomster. Ta med deg barnet og let etter symmetrier, ute og inne. Hvilke symmetriske former og 
mønster finner dere? Ta med papir og blyant slik at dere kan tegne av formene og mønstrene. 
Tegn inn symmetriakser. 
 

 

 
 
 
 

  

Begreper å lære 
Areal, kvadratcentimeter (cm²), kvadratdesimeter (dm²), kvadratmeter (m²), omkrets, vinkler, grader, 
målestokk, centimeter, millimeter, symmetri. 

Kortspill og terningspill egner seg godt til å bygge opp 
den grunnleggende tallforståelsen. Det finnes mange 
spill som kan være morsomme og samtidig gi trening i 
matematikk.



Matematikk 
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Matematikk på hjemmebane 5. trinn 

   side 2 av 2 

 
 
 
 
 
Måling 
Avstand 
De lengdeenhetene vi bruker mest er, mil, kilometer, meter, desimeter, centimeter og millimeter.  
 
 
1 m   = 10 dm   Vi har videre: 
1 dm = 10 cm   1 mil = 10 km 
1 cm = 10mm   1 km = 1000 m 
 

 
 
Når dere er ute og kjører, bruk kilometertelleren  og finn ut hvor langt det er mellom ulike steder.  
Ved lengre kjøreturer kan dere ha ulike konkurranser i bilen.  
 
 
 
 
 
Tipp avstander; Hvor langt er det til neste bensinstasjon? Neste skilt, fotoboks, dyr osv. Den som 
kommer nærmest har vunnet. 
  
 
 
 
Se i atlas og finn et drømmested i Norge og i utlandet.  
Prøv å finne ut hvor langt det er dit fra ditt hjemsted.  
Bruk kartet, finn steder dere har vært eller skal dra.  
Hvor mange mil reiser dere da? God tur! 
 
 
 
 
 

Statistikk og sannsynlighet 
Lek med terningen:  
Hvor stor sjanse er det for å få en 6’er?  
Hva hvis du bruker to terninger? 
Se på skrapelodd. Hvor stor er sjansen for å vinne? 
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Matematikk på hjemmebane 6. trinn 

   side 1 av 2 

1 dm= 10 cm 

1 dm³ = 1 liter 

 

 
 
 

Tall og algebra  
For å kunne regne pluss og minus, gange og dele med desimaltall, trenger barna å få erfaring med disse 
i hverdagen. Bruk desimaltall når dere måler noe hjemme: 0,3 liter saft skal blandes i forholdet 1:5 (som 
det står på saftflasken). Hvor mye vann trenger du da? 
 
Lag en høydemåler på dørkarmen: Mål hvor mye barnet vokser og skriv høyden med desimaltall. 
Sammenlign med andre i familien. Hvor mye høyere er far enn Ola? 
Eksempel på regning med desimaltall: https://www.youtube.com/watch?v=b874sQ0a2n0 
 
 
 

 
 
Geometri 
Volum 
Volum er et mål for hvor stor plass noe tar (rominnhold). De mest aktuelle enhetene vil være cm³ og 
dm³. Vi finner volum av et prisme (boks) ved å multiplisere grunnflaten med høyden. 

 
 
 
 
 
Barna bør også få erfaring med å se sammenhengen mellom dm³ og liter. 
Mål sidene til en langpanne, isboks eller andre gjenstander med form som

 

et prisme. Regn ut volumet i kubikkdesimeter (dm³). Kontroller med et liter  
mål å se om det stemmer. Da vil vi oppdage at 1 dm³ = 1 liter. 
 
 
 
 
 
 
 
Finn volumet av ulike gjenstander. Fyll et litermål med en viss mengde vann. Senk en gjenstand ned i 
vannet. Barna leser så av hvor mye vannet stiger i det hele gjenstanden er under vann. Vi kan også 
prøve å finne ut volumet av vår egen hånd, fot evt hele kroppen ved samme framgangsmåte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

b

Måleenhetene for volum 
 
 
 
 
 

Når vi skal måle hvor mye noe rommer, bruker vi 
måleenhetene liter (l), desiliter (dl), centiliter (cl) 
eller milliliter (ml). 
 

1 liter = 10 desiliter = 100 centiliter = 1000 milliliter 

Måleenhetene for vekt 
 
Vi kan måle vekt i gram (g), hektogram (hg) eller 
kilogram (kg). 
 
1 kg = 1000 g 
1 kg = 10 hg 
1 hg = 100 g 
 
Små mengder måles i milligram (mg). 1g = 1000 mg 
Mengder på over 1000 kg måles ofte i tonn 1 tonn = 
1000 kg 

Volum av et rektangulært prisme:  lengde • bredde • høyde 

Visste du at kilo betyr tusen? 1 kilogram (1 kg)=1tusen gram.   
Se mer her: https://www.youtube.com/watch?v=292mIdDjM8A

h

l
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Matematikk på hjemmebane 6. trinn 

   side 2 av 2 

Pannekaker 

0,3 l hvetemel 
0,5 l melk 
½ ts  salt
3 egg 
 

Bland mel, melk og salt godt sammen. 
Rør inn eggene 

 
 
 
 
 
 
Finn gjenstander dere kan fylle med vann f. eks bøtte, kasserolle, kopp, flasker, kartonger og lignende. 
Gjett hvor mye hver av delene rommer. Mål med litermål etterpå. Lag en gjettekonkurranse. 
 
Gram/hektogram/kilogram- begrepene er vage for mange. Å befeste disse begrepene og utføre veiing 
krever mye øvelse. Bruk kjøkkenvekten for å måle vekt på ulike gjenstander. Dere kan f. eks veie 
melkeglasset, poteter, nistepakken, melkekartongen, frukt, grønnsaker o.l. Når dere har holdt på med 
veiing en stund, er det viktig også å øve seg i å anslå en gjenstands vekt. Kontrollveiingen etterpå gir 
barna svar på om anslaget var rimelig. Barn trenger ofte mye trening på dette området. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Måling 
Baking 
Baking er en aktivitet som gir god trening for forståelse av ulike måleoperasjoner. 
 
Ta utgangspunkt i en oppskrift. Forklar forkortelser og benevninger som finnes i oppskriften f. eks ts, ss, 
dl, l, g, kg. Når dere baker, la barna bruke ulike måleredskaper som litermål, desilitermål og kjøkkenvekt. 
Måler de 1 dl sukker, kan de tømme det over på vekta og finne ut at det veier 90 g. Mel/potetmel brukes 
på samme måte. 
 
På margarinpakken er det angitt graminndeling. Gjør barna oppmerksomme på dette. Bruk 
graminndelingen ofte. 
 

 
Tredoble oppskriften.  
Snakk med barna om: hvor mange desiliter er 0,3 liter? Hva 
blir 3 ganger 0,5 liter melk? 
 
 
 
 
 

 
 
 
Statistikk og sannsynlighet 
Barna kan øve seg på å føre statistikk.  
Lag en oversikt over hvem som scorer mål på fotball-/håndballkampen (eller tap/seier/remis i sjakk). 
Hva er gjennomsnittlig antall scoringer pr. kamp. Se på tabellen i avisen: Hvor mange poeng trenger 
favorittlaget for å ligge på 1.plass på tabellen? 
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Matematikk på hjemmebane 7. trinn 

   side 1 av 2 
  

  

 
  

 
Tall og algebra  
 
Personlig regnskap og budsjett 
Når vi setter opp en nøyaktig oversikt over inntekter og utgifter vi har hatt en periode, sier vi at vi fører et 
regnskap. Arbeid med å lage budsjett og føre regnskap kan oppleves kjedelig dersom det blir for 
teoretisk. En god innfallsvinkel kan være å gi barnet oppgaver som er aktuelle og engasjerende. 
 
Er det noe de ønsker seg, som er så kostbart at de har behov for en spareplan? De kan i løpet av f.eks et 
½ år føre regnskap over hvor mye penger de har og hvor mye de bruker. 
 
Inntekter Kr  Utgifter Kr 
Ukepenger 100 Kino 60 
Barnepass 200 Lørdagsgodt 50 
    

 
Tilgang på datamaskin med regnearkprogram kan være et godt hjelpemiddel. 
Dere kan jo i familien lage en felles spareplan til f. eks ferien. En spareplan der hele familien bidrar. 
Pengene kan settes på en konto i banken. Rentene dere får, regnes ut i prosent av innestående beløp. 
 

 
Geometri 
Avstand 
.  
 
 
 
 
1 m   = 10 dm   Vi har videre: 
1 dm = 10 cm   1 mil = 10 km 
1 cm = 10mm   1 km = 1000 m 
 

 
Bruk kommunens/regionens turorienteringskart hvis dere skal ut på tur.  
 
Samtal med barnet om begrepet målestokk. Hva betyr det og hva kan det brukes til? Se på hus- 
tegningen og ulike kart både fra nærmiljøet og i atlas. Kanskje dere sammen kan finne ut hvor langt det 
er mellom Kristiansand og et sted dere pleier å reise, fra huset deres til skolen eller fra huset til 
postkassen. 
 
Vi bruker også målestokk hvis vi skal tegne noe som er større enn det er i virkeligheten f. eks 10: 1 som 
betyr at 10 cm på tegningen er 1 cm i virkeligheten. 

 
Målestokk brukes på modeller av bygninger, kart ol. Målestokken uttrykker et forhold mellom 
størrelsen på modellen og størrelsen på det virkelige. 
 
Det kan bety at 1 cm på tegningen er det samme som 100 cm i virkeligheten. Målestokk er da 1:100. 
Ved arbeid med målestokk kan dere lage tegninger av rommet, hagen, huset i ulike målestokker. 
Start gjerne med målestokk  1: 100 (1 cm = 1 m, bruk gjerne ruteark). 
 

De lengdeenhetene vi bruker mest er, 

mil, kilometer, meter, desimeter, centimeter og millimeter 
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Matematikk på hjemmebane 7. trinn 

   side 2 av 2  
 
 
 
 
 

Måling 
Å måle fart er nyttig, men mange synes dette er litt vanskelig. Da er det fint å trene i praktiske 
situasjoner: Hvor lang tid bruker vi til bestemor hvis vi kjører 70 kilometer i timen hele 
strekket?  Eller: Vi har brukt en og en halv time på turen, hva er gjennomsnittsfarten?  
 

Statistikk og sannsynlighet: 
Les av tabell med valutakursene dersom dere skal ut og reise.  Bruk gjerne en 
valutakalkulator som du kan finne på nettet. 
 

Valuta 
Vi bruker ordet valuta når vi snakker om penger og myntsorter. Hvert land har sin egen myntsort - sin 
egen valuta. I store deler av Europa brukes Euro(€). Den mest kjente valuta er kanskje den 
amerikanske dollaren - USD ($). 
 

Den norske myntenheten er kroner. Krone:   1 kr =  100 øre  
 Øre: 50 øre   =  0,50 kr

 

 

Valutakurs 
Når en reiser utenlands, må en ofte regne om utenlandske penger til norske kroner. Først da er en i 
stand til å sammenligne priser ute og hjemme. 
Verdien av utenlandsk valuta i norske kroner kaller vi valutakursen. Valutakursen bestemmes på 
børsen og kan ofte skifte verdi. 
 
 

Fra norske kroner til utenlandske valuta 
 
 Dette gjelder ikke Euro (€), britiske pund (£) og amerikanske dollar 
($).  Disse er oppgitt i enhetskurs så du skal ikke gange med 100. 
  
 
Fra utenlandske valuta til norske kroner  
  
 Dette gjelder ikke Euro, britiske pund (£) og amerikanske dollar ($). 
 Disse er oppgitt i enhetskurs så du skal ikke dele med 100. 
 
 

Velg et land som dere ønsker å reise til. Undersøk pengesystemet. Sammenlikn priser på varer 
og tjenester i dette landet i forhold til priser i Norge. 

 

 Land Mynt 

  
EU 

 
1 Euro 

  
USA 

 
1 amerikansk dollar (USD) 

  
Storbritania 

 
1 engelsk pund (GBP) 

  NOK 100 
Valuta =

 Kurs 

  valuta 100 
NOK =

 Kurs 
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Matematikk på hjemmebane 5. 6. og 7. trinn,  
tips til elever og foreldre 

 

 
 
 
 
Gode nettsider for elever og foreldre 
www.matematikk.org Har egen side for foreldre. Her finner du oversikt over læreplaner, temaet matematikkvansker, 
matematiske spill for elever. 
www.gruble.net En side med mange spill og aktiviteter som tar utgangspunkt i skolefag. 
www.puggandplay.com En side der dere kan få leksehjelp eller stille matematiske spørsmål. 
www.fug.no og www.foreldrenettet.no Her finnes mye informasjon for foreldre som har barn i grunnskolen. 
www.lamis.no og www.matematikksenteret.no 
 
 

Hva kan vi gjøre hjemme? 
 

Vi kan støtte og oppmuntre og dermed 
 vise at matematikk er et viktig fag. 
 

Vi kan ”Jakte på matematikk” i hverdagen. 
 

Vi kan hjelpe til med leksearbeidet. 
 

Vi kan spille, leke e. l. 
 

Vi kan be barna fortelle oss voksne hva 
 begrepene betyr, eller hva de har gjort i dag. 

Visste du at….. 
 

Forskning viser at foreldres engasjement i egne barns
opplæring og skolegang har avgjørende betydning for 

 motivasjon, innsats og lærings-resultater . 
 

Erfaring viser at mange som sliter med matematikk,
slett ikke mangler anlegg eller talent, men har fått
negativt forhold til faget. 

 

Dine holdninger påvirker barns holdninger. Utsagn
som ”matematikk er vanskelig” og ”jeg likte heller ikke 

 matematikk på skolen” gagner ikke dine barn! Gi i 
 stedet uttrykk for at du er glad for at de lærer

matematikk, og be dem forklare hva de jobber med! 
 

Jenter og gutter har lik sjanse til å bli gode i
matematikk. 

Tips om leksearbeidet 
 

Oppgaver kan løses på forskjellige måter. 
 

La barnet fortelle om hvordan det tenker. 
 

Ikke gi fra deg svaret med en gang! Finn først ut om barnet forstår oppgaven - og alle ordene som brukes i
oppgaven. Prøv å få barnet med på en mulig løsnings- metode ved å gi hint. 

 

Galt svar kan være til hjelp. Et galt svar kan hjelpe deg og barnet ditt til å oppdage hva barnet ikke forstår. 
 

Hjelp barnet ditt til å prøve seg. Gi tid til å utforske forskjellige framgangsmåter for å løse et problem. 
 

Finn gjerne konkrete gjenstander som kan hjelpe barnet til å ”se” oppgaven 

 - bruke klosser, metermål, litermål o.l. 
 

La barnet ditt erfare at noen oppgaver må vi streve litt med før en får dem til. 
 

Lekser skal oppleves meningsfulle. Av og til kreves strev og innsats for å finne løsninger. Ta kontakt med
læreren dersom barna synes at leksene er altfor vanskelige. Da må leksene tilpasses bedre – barn må ha
en reell sjanse til å lykkes. 
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