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OPFATTELSE AF ANTAL – MINDSTE/STØRSTE ANTAL 

FORKLARING 

Øvelserne i disse typer af opgaver træner elevernes opfattelse 

af antal. Et antal objekter præsenteres i to separate kasser. 

Eleven skal fra første niveau til niveau 27 afgøre, hvilken kasse 

der indeholder flest objekter. På niveau 28-30 skifter det 

mellem, om eleven skal angive det mindste eller det   

største antal objekter. Øvelserne på de højere niveauer 

træner evnen til først at lægge sammen eller trække fra, for 

herefter at se, hvor mange der er tilovers og til sidst vurdere, 

hvilken kasse der indeholder mindst/flest.  

VEJLEDNING 

På niveau 28-30 gøres eleverne opmærksomme på, at der både 

kan spørges ind til mindste og største antal. Fortæl også 

eleverne, at det er summen eller differencen, som er det vigtige 

ved de øvelser, som har addition og subtraktion. De skal altså 

først udregne hver enkelt kasse og derefter vælge svaret. 

Anvend både ordene ”færrest” og ”mindste antal”.  
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DET VIDERE ARBEJDE 

Hvis eleverne har svært ved at opfatte antal på de lavere 

niveauer, kan det hjælpe at træne opfattelsen af antal ved at 

benytte konkrete ting og øvelser, så som Kims spil, med få 

objekter og siden øge antallet. At øve forskellige former for tal 

så som terninger eller fingre er også en god øvelse, der giver 

støtte til opfattelsen af antal. For de ældre elever kan det være 

godt at øve forskellige metoder at gruppere tal på. Dette gør 

addition og subtraktion lettere. 

OPFATTELSE AF ANTAL – GEOMETRISKE FIGURER 

FORKLARING 

Øvelserne inden for dette område træner elevernes opfattelse 

af antal. Øvelserne træner også geometriske begreber så som 

cirkel, triangel og kvadrat. Et antal geometriske figurer vises på 

skærmen og eleven skal angive det korrekte antal af figurer 

som vises, ved at klikke på det rigtige tal nedenunder billedet. 

På de højere niveauer trænes eleverne også i at se bort fra 
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distraktioner, at kunne sortere de korrekte geometriske figurer 

og opfatte antallet.  

VEJLEDNING 

Eleverne skal kende de korrekte begreber på de geometriske 

figurer.  

DET VIDERE ARBEJDE 

Gentag øvelser ,hvor eleverne direkte og indirekte kan anvende 

begreberne for de geometriske former. Arbejd med forståelsen 

for ligheder og forskelle mellem formerne. Observer, at 

kvadratet er en variant af en rektangel.  

FORSLAG TIL ARBEJDEMATERIALE 

Et ark med forskellige størrelser af de geometriske figurer 

findes i programmet ,og dette kan eleverne klippe ud og 

sammenligne. Herved træner de også størrelsesorden og 

forhold. 
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MØNSTERFORSTÅELSE – GEOMETRISKE FIGURER 

FORKLARING 

Øvelserne træner forståelse for mønstre, som er 

grundlæggende for at forstå matematik, der er opbygget af 

forskellige mønstre, eksempelvis algebra. Et antal objekter vises 

i en tabel med 2x3 eller 3x3 kasser. I en af kasserne er et 

spørgsmålstegn. Eleven skal så vælge hvilket af de fire objekter 

nedenunder, som bedst passer til mønsteret i tabellen. 

Sværhedsgraden øges for hvert niveau, der gennemføres. 

VEJLEDNING 

Begynd med at fortælle eleverne om strukturen i de første 

mønstre de præsenteres for. Forklar gerne, at mønstre er 

noget, som gentager sig selv.  

DET VIDERE ARBEJDE 

Hvis eleverne har svært ved at forstå mønstre, så lad dem selv 

skabe nogle med fysisk materiale. Derefter kan de tegne 

mønstre og endeligt skabe mønstre til hinanden, som de kan 

prøve.  
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FORSLAG TIL ARBEJDSMATERIALE 

Et papir med mønstre af fysiske objekter.  

TALMØNSTRE 

FORKLARING 

Øvelserne i denne kategori træner forståelse for talmønstre, 

som anvendes i mange dele af matematik, eksempelvis algebra. 

En serie af tal vises enten på en række med fem tal eller på to 

rækker med fem tal i hver. Et af tallene er erstattet af et 

spørgsmålstegn. Eleven skal klikke på det af de fire 

nedenstående tal, som passer bedst i talmønsteret. 

Sværhedsgraden øges for hvert gennemført niveau.  

VEJLEDNING 

I første omgang skal mønsteret synliggøres for eleven, og de 

skal vises strukturen. Her refereres gerne tilbage til 

mønsterforståelse – geometriske figurer.  
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DET VIDERE ARBEJDE 

Lad eleverne selv skabe talmønstre. Hvis det er svært for 

eleverne, kan man gå tilbage til mønstre med fysiske objekter 

(se mønsterforståelse – geometriske figurer). Begynd med 

”hvert andet tal” for at få eleverne til at se strukturen.  

FORSLAG TIL ARBEJDSMATERIALE 

Forskellige talmønstre.  

TALFORSTÅELSE – BALLONER 

FORKLARING 

Et antal balloner stiger op og daler derefter stille ned. Til at 

begynde med består ballonerne af figurer, som svarer til tallene 

1-5, herefter tallene 1-9 og til sidst af additions- og 
subtraktionsopgaver. Eleven skal klikke på ballonerne i stigende 
rækkefølge fra det mindste antal/sum/differens til det største 
antal/sum/differens. Disse øvelser træner størrelsesordnen af 
tal. Øvelserne med addition og subtraktion træner evnen til
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først at udføre en opgave, for derefter at sortere efter størrelse 

af sum/differens.  

VEJLEDNING 

Henvis gerne til talrækken når eleverne starter med øvelserne 

for at de får forståelse for størrelsesorden. Gør eleverne 

opmærksomme på, at det er summen/differencen, som er 

vigtig i øvelserne med addition og subtraktion. De skal altså 

først løse en opgave og derefter rangere summen/differencen 

efter størrelse.  

DET VIDERE ARBEJDE 

Benyt talrækken, hvis eleverne har svært ved 

den grundlæggende forståelse for størrelsesorden. Lad 

eleverne få et antal fysiske objekter og bed dem gruppere 

dem og lægge dem i størrelsesorden på en talrække. Hvis 

eleverne har svært ved addition/subtraktion tilføjes en 

øvelse i dette, hvor de derefter lægger svarene på en 

talrække. 

FORSLAG TIL ARBEJDEMATERIALE 

Talrækkerne 0-5, 0-10, 10-20 som man kan lægge objekter/tal 

på.  
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TALLET X/UBEKENDTE 

FORKLARING 

Øvelserne inden for dette område træner forståelse for 

X/ubekendte og for begrebet addition. Yderligere har det til 

formål at skabe forståelse for, at man kan skrive en addition på 

forskellige måder og med forskellige tal. En additionsopgave 

præsenteres i en kasse øverst i billedet. Eleven skal angive 

hvilket tal, der sammen med det første tal giver den oplyste 

sum. På første niveau går X/den ubekendte op til 5. Eleven 

angiver svaret ved at klikke på den række med objekter, som 

svarer til det korrekte tal. På de højere niveauer går X/den 

ubekendte op til 10 og findes ved at vælge den stang, der skal 

lægges til den afbillede stang nederst på skærmen og dermed 

giver den angivne sum. På de højeste niveauer vises fire talpar 

op til X/ubekendt 20. I midten vises et tal (summen). Eleven 

skal angive hvilket talpar, som giver den angivne sum.  

VEJLEDNING 

Sammenhængen mellem billederne og additionsopgaven skal 

tydeliggøres for eleverne.  
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DET VIDERE ARBEJDE 

Arbejd med forskellige måder at skrive addition på. For 

eksempel 8=2+__, 2+_=8. Dette kan trænes samtidig med 

konkrete objekter, for at se sammenhængen og det 

kommutative lag (at det ikke har nogen betydning, i hvilken 

rækkefølge man udfører opgaven). 

FORSLAG TIL ARBEJDEMATERIALE 

Opgaver med billeder på additioner og de forskellige 

præsentationsmåder, som findes i programmet.  

TALRÆKKEN – MALE 

FORKLARING 

Et tal vises øverst i billedet. Eleven skal klikke på det sted på 

talrækken, som svarer til tallets plads. Talrækkerne 5, 10, 20, 50 

og 100 er med. På de højere niveauer vises en additions- eller 

subtraktionsopgave øverst i billedet. Øvelserne inden for dette 
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område træner elevernes forståelse for talrækken. Dette er en 

vigtig grundviden for at forstå matematik. Billedet, som 

skal males, øger motivationen.  

VEJLEDNING 

Vis eleverne sammenhængen mellem tallet og talrækken. Gør 

opmærksom på, at det er forskellige talrækker, som 

forekommer i de forskellige opgaver. Gør eleverne 

opmærksomme på, at det er summen eller differencen, som er 

vigtig i additions/subtraktionsopgaverne. De skal altså først løse 

regnestykket og derefter indsætte summen/differencen på 

talrækken.  

DET VIDERE ARBEJDE 

Vis eleverne, hvordan en talrække ser ud, og fortæl dem, at den 

kan se ud på forskellige måder. Eleverne kan øve sig på at tegne 

forskellige talrækker og indsætte tal. Hvis det er svært, så gå 

tilbage til at anvende fysiske objekter og placer dem på 

talrækken.  

FORSLAG TIL ARBEJDSMATERIALE 

Talrækker 0-5, 0-10, 10-20 som man kan lægge ting/tal på (det 

samme som i Talforståelse – balloner).  
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TALRÆKKER – KØRETØJ 

FORKLARING 

Disse øvelser er en fortsættese af Talrækker – male. Øvelserne 

træner addition og subtraktion og forståelse for sum/differens 

på talrækken. En additions- eller subtraktionsopgave vises 

øverst i billedet. En markør er placeret på den plads, som svarer 

til det første tal. Eleven skal angive hvor på talrækken 

summen/differencens position er. Der arbejdes med 

talrækkerne 5, 10, 20, 50 og 100.  

VEJLEDNING 

Fortæl eleverne, at det er summen og differencen, som er vigtig 

ved additions- og subtraktionsøvelserne. De skal først løse et 

regnestykke og derefter angive summen/differencen på 

talrækken.  

DET VIDERE ARBEJDE 

Eleverne kan øve i at placere tal på en talrække – gerne 

forskellige talrækker og gerne med højere tal.  
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Materialet er udarbejdet af Erik Truedsson og Stefan 

Strohmayer fra Kognitiva Kompaniet i samarbejde med 

Helena Roos, forsker og lærer ved Linnéuniversitetet i Växjö 

inden for området om specielle uddannelsesbehov i 

matematik.   

https://www.vitec-mv.com/dk/



