
Nanna matematik, udskrift 1 

• Nu skal du se: Her har vi ti appelsiner! 2 

• Og et buskort! 3 

• Nej! 4 

• Jo! Og det er mig! 5 

• Ja, ja. Men her har vi altså ti appelsiner: en to tre fire fem seks syv otte ni og ti. 6 

• Og et buskort! 7 

• Men det er lige meget! 8 

• Nej ikke hvis man skal med bussen. 9 

• Nej, hvis vi nu tager tre appelsiner og giver til Beate. 10 

• Det gør jeg ikke for hun tog mit håndklæde og puttede det ind under bruseren i 11 

gymnastiktimen. 12 

• Nå! Ja men hvis vi nu giver tre til Beate. 13 

• Det gør jeg ikke det blev helt vådt. 14 

• Nå, er der så nogen du godt kan lide? 15 

• Anders! Ham kan jeg godt lide. 16 

• OK! Nu skal du se: Du har altså ti appelsiner, og så giver du Anders tre. 17 

• I morgen? 18 

• Ja eller en anden dag! 19 

• Så siger vi i morgen. 20 

• Ja! Altså Anders får tre appelsiner. 21 

• Henne i skolen? 22 

• Men det er lige meget, hvor han får dem. Altså hovedsagen er, at du har ti appelsiner, og 23 

du giver Anders de tre. 24 

• Så tror jeg, det bliver bedst henne i skolen, for han og hans mor er flyttet til Farum, fordi 25 

han far har fået arbejde. 26 

• Du har ti appelsiner, du giver tre til Anders. 27 

• Henne i skolen! 28 

• Ja eller i Farum eller på månen. Hvor ..hvor mange har du så tilbage? 29 

• På månen? 30 



• Det er lige meget – se nu på dem! Hvor mange har du tilbage, når du har givet de tre til 1 

Anders? 2 

• Jeg bliver altså også nødt til at give en til Beate, for ved du hvad, hun gav mig et æble. 3 

• Jamen først så giver vi tre til Anders, ikke. 4 

• Nej ved du hvad: Vi tager og giver Anders to og Beate to, for hun gav mig også en 5 

banan. 6 

• Nej! Vi giver tre til Anders.  7 

• Han giver garanteret den ene til Niels, for ved du hvad, det gør han altid. En dag så tog 8 

Anders en pose kirsebær med, og så tog han... 9 

• Det er lige meget: Tre til Anders! 10 

• Og to til Beate! 11 

• Nej! 12 

• Men ellers bliver hun sur! 13 

• Det er lige meget! 14 

• Nej for så vil hun ikke lege! 15 

• Jamen det her er også bare noget, vi leger. 16 

• Leger? 17 

• Ja vi leger at du har ti appelsiner, du giver tre til Anders. Hvor mange har du så tilbage? 18 

• Skal han så ikke have dem i virkeligheden? 19 

• Nej!...Jo! Det er lige meget – det der er vigtigt er, hvor mange du har tilbage, når du har.. 20 

• Hvis Anders ikke skal have dem i virkeligheden, så er det også lige meget med Beate! 21 

• Hvor mange har du tilbage, når du har givet Anders tre? 22 

• Seks! 23 

• Nej! Du har : en, to, tre, fire, fem, seks, syv, har du tilbage! 24 

• Nej for den der, den er rådden! 25 

• Hvad laver I? 26 

• Vi leger at Anders får tre appelsiner og Beate må ikke få nogen. 27 

• Ah selvfølgelig må hun da det! 28 

• Pas lige på: der er en af dem der er rådden. 29 

• Ja det er den her! 30 

• Hvad skal vi så lege? 31 



Snak sammen: 1 

Hvad går galt for Nanas far her? 2 
Var I gode til at regne i skolen? Var det sjovt at lære? 3 
Fik I hjælp af nogen? 4 
Kan I huske jeres matematiklærere fra skolen? Var de pædagogiske? 5 

 6 


