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Regnestrategier til PLUS 
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Vendespil : Regn med +10 

Dette vendespil er en lille hyggelig supplerende aktivitet til træning af det at lægge et 

lille tal sammen med 10 og arbejder derfor med træning af regnestrategien  

”Når det er +10 sætter jeg tallet ind på 0’ets plads”  

som senere kan kobles sammen med  

”Når det er +9 tænker jeg, at det er én mindre end +10”.  

 

 

 

 

Først kan eleverne klippe deres eget lille sæt talkort, som kan være en støtte i starten 

af arbejdet med 10+. Mange elever har lært tallene fra 11 til 20 som ren udenadslære 

uden at opdage, at 13 netop er bygget op af 10 og 3 og at 10+3 derfor giver 13. 

 

Sådan gør du: 

Print talkort og vendespil direkte på karton og klip brikkerne ud.  

Brikkerne til vendespil fordeles ud på bordet med bagsiden opad. Første spiller vender 

to kort, så alle kan se dem. Hvis kortene passer sammen (f.eks. 10+3 og 13), må  

spilleren beholde dem og lægge dem ned som et stik foran sig. Ved tvivl  bygges tallet 

med talkort som støtte. Spilleren må fortsætte til han/hun vender to kort som ikke  

passer sammen. Disse kort vendes om igen og skal blive liggende på samme plads. 

Turen går herefter videre til næste spiller.  Vinderen er den, der ved spillets afslutning, 

har samlet flest stik.  
 

 

 

 

Video med forældreinformation: 

Denne video med forældreinformation passer til dette arbejde med  

regnestrategier til +10 og + 9. Den kan evt. sendes ud med klassens ugeplan. 
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https://youtu.be/Mk3b4Cb08hE


Klip dit eget sæt TALKORT 
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