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Visste du at… 
 
• 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. 
 
 
• Man lærer mye 
matematikk gjennom å 
spille. Og er man motivert, 
lærer man mer! 
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Jobbing med plassverdisystemet 

Begreper å lære 
Enere, tiere, hundrer (eventuelt tusener)  
 
 

Trening 

Terningspill 
To eller flere spillere lager seg et rutenett på for eksempel 3X3 ruter. Spillerne 
kaster en vanlig terning etter tur og skriver inn tallet en fikk i valgfri rute på brettet 
sitt. Når alle rutene er fylt ut, blir hver rad til et flersifret (her: tresifret) tall. Hvert av 
dem (her er det tre som står under hverandre) summeres og den som har størst 
sum, vinner spillet. Her kan evt. lommeregner brukes. 
 
Variant: Den som har lavest sum vinner spillet – eller den som har en sum 
nærmest 1000 vinner spillet. En kan også ha flere eller færre ruter – både vannrett 
og loddrett. 
 
Ikke vær for rask med å forklare hva som er lure strategier, prøv å gi barna tid til å 
finne det ut selv! 

 

Sparegrisen 
Kilde: Fiboline.no 
Utstyr: Ark, tegninger og lekepenger. 
 

Hver spiller skal tegne seg en stor 
sparegris på et ark. Inni hver sparegris 
skal dere legge en tjuekroning, en 
tikroning, to femmere og tre kronestykker 
(ekte eller lekepenger). 
 
Spillerene kaster to terninger og legger 
sammen øynene på terningen. Denne 
summen skal spilleren som kastet, få av 
den andre spilleren. Viser terningen for 
eksempel 3 og 2, mottar spilleren 5 kr. 
Den som først  mister alle pengene sine 
har tapt. Spillet kan også spilles med bare 
én terning. Da tas tjuekroningen bort. 

      
5      

   

Ole fikk 5 og 
plasserer det på 
hundrerplassen på 
det midterste tallet 

Anne fikk 1 og satte 
det på enerplassen 
på det siste tallet   1 

 
3 1 1 5 4 6 
5 5 2 2 3 1 
1 3 5 2 2 1 
9 9 8 

Når alle rutene er fylt ut, summeres 
tallene. Her ble det uavgjort mellom 
spillerne! 

9 9 8 

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…
 
• Tabeller er noe vi 
stadig møter i 
hverdagen. Det er 
avgjørende å få 
trening i disse for å 
forstå og tolke 
informasjonen de gir. 
 
 
• Løsing av sudoku 
kan hjelpe på 
forståelsen av 
tabeller. Dere kan for 
eksempel finne dem på 
http://barn.sol.no/ 
sudoku/ 
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Tabeller og diagrammer -                                                
busstabell, værdiagram 

Begreper å lære 
Tabell, søylediagram, linjediagram, kolonne, rad, 
vannrett, loddrett 
 

Trening: 

Busstabellen 
Hvilke busser går forbi der dere bor? Les på tabellen på busstoppet – når kommer 
neste buss? Hvilken buss kan jeg ta hvis jeg vil dra ca kl. 12 på lørdag? Når går 
første buss på søndag? 
 
Tilsvarende på rutetabellen hjemme, der dere også kan se når bussen skal være 
framme. Det er ikke lett å lese en busstabell, men la barna få se litt på den når du 
selv skal bruke den – finn ut sammen! 
 
Tilsvarende kan dere også se på en togtabell, dersom dere skal på togtur. Hva betyr 
de ulike kolonneoverskriftene? Ikke forvent at barna forstår det med en gang, men 
benytt de muligheter hverdagen gir til jevnlige drypp. 

Værdiagrammer 
Avisene pleier å ha væroversikter av ulike slag. Kikk gjerne på dem sammen med 
barna. De små, jevnlige drypp er også her vel så verdifulle som skippertaksmetoden. 
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Stolpediagram Linjediagram 

 1 2 3 
A A1 A2 A3 
B B1 B2 B3 
C C1 C2 C3 
D D1 D2 C4 
E E1 E2 D4 

Tabell med 4 kolonner og 6 rader

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


