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Hoderegningsrekker 
Aktivitet for hele elevgruppen, en og en. 

Dere trenger 

Hoderegningsrekker, se forslag på neste side eller lag deres 
egne. 

Framgangsmåte 

Det er nyttig for elevene å ha strategier for å regne effektivt i 
hodet. I vedlagte oppgaver kreves det ikke bare at elevene 
klarer å gjøre enkle beregninger i hodet, men også at de klarer å 
holde fokus, slik at de henger med hele veien.  

Dette er også en fin måte å gjøre elevene bevisst på korrekt 
bruk av matematiske begreper ved at læreren er nøye på 
begrepsbruken når oppgavene leses opp.  

Elevene skal regne oppgavene i hodet etterhvert som læreren 
leser dem opp. Svaret i den ene oppgaven brukes videre i den 
neste. Til å begynne med kan det være lurt å prøve et par korte 
rekker som en oppvarming.  
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Hoderegningsrekker 
 
Rekke 1 

1. 24 – 12 

2. (Svaret ditt) + 7 

3. (Svaret ditt) ∙ 2 

4. (Svaret ditt) – 8 

5. (Svaret ditt) : 2 

6. (Svaret ditt) ∙ 3 

Svar: 45 
 

Rekke 2 

1. 6 ∙ 4 

2. Halvparten av (svaret ditt) 

3. (Svaret ditt) ∙ 5 

4. (Svaret ditt) – 5 

5. (Svaret ditt) : 11 

6. (Svaret ditt) multiplisert med seg selv 

7. En femtedel av (svaret ditt) 

Svar: 5 

 
Rekke 3 

1. 45 – 20 

2. En femtedel av (svaret ditt) 

3. (Svaret ditt) ∙ 2 

4. (Svaret ditt) – 2 

5. En fjerdedel av (svaret ditt) 

6. (Svaret ditt) ∙ 18 

7. (Svaret ditt) – 6 

8. En sjettedel av (svaret ditt) 

9. (Svaret ditt) ∙ 3 

10. (Svaret ditt)+3 

11. Halvparten av (svaret ditt) 

Svar: 9 

Rekke 4 

1. 248 + 55 

2. En tredjedel av (svaret ditt) 

3. (Svaret ditt) + 49 

4. (Svaret ditt) : 2 

5. En femtedel av (svaret ditt) 

6. (Svaret ditt) ∙ 20 

7. (Svaret ditt) – 80 

8. En fjerdedel av (svaret ditt) 

9. (Svaret ditt) + 45 

10. (Svaret ditt) : 5 

11. (Svaret ditt) multiplisert med seg selv 

Svar: 400 
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