
• Tidligere har vi jobbet med å skrive tallene i tallområdet 0-10. 

• Vi har øvd oss på å telle fra 0 og opp til 20, og ned igjen til 0.

• Husker du dette? Om du ikke husker alle tallene i riktig rekkefølge, øv 
deg til du får det til. 

• Nå skal vi se nærmere på hvordan tallene er bygd opp og skrives.



• Titallssystemet er bygd opp ved at hvert tall har en verdi på en 
bestemt plass.

• Tallene 0-9 kaller vi for enere fordi de har et siffer og står på 
enerplassen i titallssystemet. 

• Tallene 10- 20 har to sifre i seg og står på både enerplass og tierplass i 
titallssystemet. 



• For å gjøre det lettere å forstå kan vi tenke oss følgende:

• Hvis vi skal telle hvor mange appelsiner vi har i butikken, er det mye 
lettere å finne ut hvor mange vi har, om vi legger appelsinene i poser 
med 10 i hver. 



• Her er poser med 10 appelsiner i hver:



• Hvis vi hadde telt en pose med 10 appelsiner og hadde 6 appelsiner 
til overs, hadde vi skrevet tallet seksten slik: 

16
Tallet 1 står for en pose med 10 appelsiner og tallet 6 står for hvor 
mange appelsiner vi har til overs. (De appelsinene som er til overs har 
ikke blitt 10, derfor sier vi at de er til overs.)





• Hvordan tror du tallene 11-20 skrives og tegnes etter at du har sett 
hvordan tallet 16 er bygd opp?

• Du kan skrive alle tallene fra 0-10 fra før , så da klarer du sikkert å 
skrive de andre tallene fra 11-20 også? Du må ha en voksen til å 
hjelpe/veilede deg, slik at du forstår hvordan tallene er bygd opp og 
ser ut.

• Lag et tankekart i Kidspiration for hvert tall, fra 11-20.  Skriv tall og 
tegn selv eller bruk symbol/tegninger i Kidspiration.



• Oppgaver:

I Matte overalt skal du gjøre disse sidene:

s. 112-116 og s.123-126

Sidene som er imellom her, hopper du over. De tar vi seinere.


