Strategi-tjek
Vedlagte skema kan bruges på enkelte elever før eller efter et strategiforløb. Det anbefales især, hvis
du oplever behov for at få et mere fyldestgørende billede af dine elevers brug af strategier.
I dialogen noteres på arket hvilke strategier, der anvendes.
Hvor mange fingre? kaninen
Tjek om eleven kan bedømme antallet af de fingre du viser, uden at tælle dem.

1’er kaninen
Kan eleven ud fra regnestykker med + / - 1 fortælle hvilke tal, der kommer lige før/efter et givet tal.

Gode venner kaninen
Vis eleven vilkårlige tal mellem 0 og 10 og se, om han/hun kan 10’er vennerne. Hvad skal du lægge
til tallet, for at det giver 10?

Talpar kaninen
Læg mærke til om eleven kan talparrene. Hvis ikke, så noter hvilken strategi der bruges og notér det
i skemaet.

Talknuseren
Del tallet op i additionsstykker (fx 11 = 9 + 2). Få eleven til at gøre det på flere forskellige måder.
Noter i skemaet, om eleven anvender Talknuseren, eller om han/hun er på vej til at kunne det.

Plaskaninerne
Brug 2 terninger og få eleven til at forklare tallets værdi, alt efter hvilken position cifrene får.

10’er kaninen
Få eleven til at regne stykkerne og læg mærke til om eleven bruger 10’er kaninen. Hvis ikke, så læg
mærke til hvilken strategi, der bruges, og notér det i skemaet.

9’er kaninen
Få eleven til at regne stykkerne og læg mærke til om eleven bruger 9’er kaninen. Hvis ikke, så læg
mærke til hvilken strategi, der bruges, og notér det i skemaet.

Hoppe kaninen
Undersøg om eleven kan skiptælle: Kan du tælle med 2 ad gangen? Kan du tælle med 3 ad gangen?
Kan du tælle med 2 ad gangen, hvis du starter ved 5? Kan de tælle med 5 ad gangen?
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Strategi-tjek
Skema hvor den enkelte elevs brug af strategier noteres

Navn
Strategi
Tælle alt og tælle
forfra
Tælle alt og tælle
videre
Tælle videre fra
det første tal
Tælle videre fra
det største tal
Hvor mange
fingre?
1’er kaninen

Gode venner

Talpar

Talknuseren

Pladskaninerne

10’er kaninen

9’er kaninen

Hoppekaninen
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