
 
LEK MED TALL, TELLING OG SORTERING 

 

 

 

Målet med aktiviteten:  
*Øve opp barnas tallforståelse og evne til å se likheter og ulikheter. 

*Oppmuntre barna til matematisk tenkning og resonering.  
 

Mange barn lærer å telle fra de er ganske små og kan telleremsen; 1,2,3,4,5,6 osv. men hva betyr egentlig 

hvert enkelt tall og hvor MYE er mengden i hvert tall (mengdeforståelse)?  

For at barna skal klare å forstå dette må de få erfaringer med å telle på ulike måter og telle ulike ting. 

 

Denne aktiviteten passer for alle barnehagebarn og er med på å utvikle barnets ordforråd og tallforståelse 

gjennom leik med tall, telling og sortering, og kan på sikt være med å forebygge matematikkvansker senere 

i skolealder.  

 

Det er viktig at du som voksen er delaktig og har det gøy sammen med barnet. Bruk god tid og la barnet 

få utforske og undre seg over det det ser.  

Still spørsmål, pek og tell sammen med barnet og sett ord på hva dere ser og oppdager       

 

 

 



 

 

Du trenger:  
Sokker, votter, luer, skjerf, støvler, joggesko e.l.   

 
Eksempel på gjennomføring:  

Tøm alt sammen utover gulvet. Del sokker- og vottepar så de ligger hulter til bulter        

«Oi oi oi så mange sokker og votter vi har. Nå trenger jeg hjelp til å rydde i sokkene og vottene           » 

  

La barna selv få se på dette og kanskje begynner barnet selv å finne tak i par, finne yndlingssokkene, 

sortere etter farge, størrelse e.l.  

Etter hvert gir du barnet små oppgaver som får det til å reflektere over farger, mønster, antall, størrelse, 

likheter og ulikheter. Her er det bare fantasien som kan stoppe dere       

 

Finne farger og mønstre; *Finn en rød sokk?  

*Er det en rød sokk til?  

*Er det flere sokker med rød farge på? 

*Finn alle sokker med grønn farge på seg. 

*Er det noen som IKKE har rød farge? Hvilken farge har de? 

*Har noen prikker, hjerter, striper? 

   OSV. 

Telling og mengdeforståelse; *Hvor mange sokker har vi? 

    *Hvor mange votter har vi? Eks. tre, hold opp tre 

  fingre……. «å sannelig er du tre år også      » 

*Hvem er det flest av? Votter eller sokker? Hvor mange flere 

  votten enn sokker har vi? 

  OSV.  

Sortering;  *Legg alle sokker i en haug, alle votter i en haug, alle luer i en haug osv.  

*Røde sokker i en haug, alle blåe sokker i en haug osv.  

*Hvor mange sokker har rød farge på seg? 

  *Hvor mange har blå farge på seg? 

  *Sortere i par, hvor mange par har vi? Hvor mange enklinger har vi? 

*Sortere etter farger, mønster (alle med striper i en haug, alle med prikker i 

  en haug osv.)  

*Hvem er like / ulike? 

*Er alle like store? Er noen mindre/større enn?  

  OSV.  

 



 

 

Jo større barnet er jo mer avansert kan en gjøre aktiviteten. En kan for eksempel ta et ark og tegne en 

tabell hvor du og barnet setter ett strek for hver sokk f.eks. IIII røde sokker og III gule sokker.  

 

 

IIII 4 

 

III 3 

OSV   

 

Her kan du og barnet sammenligne hvor mange streker det er og videre kanskje skrive tallet.  

 

 

Avslutning:  

Denne aktiviteten er et eksempel på utforskende matematikk og hvordan vi kan bruke ting rundt oss til å 

øke barnas ordforråd og begrepsforståelse. Trenger ikke alltid kjøpe dyre leker eller aktivitetsspill.  

Den øker også barnets matematiske begrepsforståelse, og gjør at barnet ser flere ting rundt seg i 

hverdagen som det får lyst til å utforske mer. Den hjelper også oss voksne til å se hva som er 

«matematikk» i hverdagen rundt oss.  

 

Da er det bare å ta i bruk det dere har innenfor husets fire vegger og utforsk, tell og sorter;  

skjeer i kjøkkenskuffa, kasseroller i skapet, stoler i huset, dukker, lekebiler eller bøker       

 

Kos dere og lykke til       

 

Mvh Karen Marte        

 

 


