
Siv-Merethe Myhr 

Frukt og grønt fra A – Å 

Fyll ut listen under med navn på grønnsaker, frukt, nøtter og bær – faå 
A til Å. Dere må gjerne ha mer enn en sort på hver bokstav.  

Kryss av om det står pris pr. kilo eller pris pr. stk. i butikken.  

Navn: Pris: Stk. Kilo Navn: Pris: Stk. Kilo 

A     N     

B     O     

C     P     

D     R     

E     S     

F     T     

G     U     

H     V     

I     W     

J     Y     

K     Æ     

L     Ø     

M     Å     
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Siv-Merethe Myhr 

Statistikk - bilmerke 

Stå slik at dere ser ut på bilvegen, men på innsiden av gjerde!  
Gruppa velger ut ni ulike bilmerker som dere fører opp under 
«Bilmerke.» Det er lurt å velge de mest vanlige bilmerkene.  

Kryss av for hver gang en av de aktuelle bilmerkene kjører forbi.  
Dere er ferdige når EN av rekkene er fulle. 

Fyll ut før dere teller hvilke bilmerke dere TROR det er flest og færrest av: 

Flest: Færrest: 

Bilmerke: Fargelegg en rute hver gang en bil passerer 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

Fyll ut- etter dere har telt - hvilke bilmerke det var flest og færrest av: 

Flest: Færrest: 
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Statistikk - biltype 

Stå slik at dere ser ut på bilvegen, men på innsiden av gjerde!  

Kryss av for hver gang en av de aktuelle kjøretøyene  
som er listet opp under, kjører forbi.  

Dere er ferdige når EN av rekkene er fulle. 

Fyll ut før dere teler hvilket bilmerke dere TROR det er flest og færrest av: 

Flest: Færrest: 

Biltype Fargelegg en rute hver gang en bil passerer 

Personbil                     

Stasjonsvogn                     

Motorsykkel/moped                     

Lastebil                     

Buss                     

Trailer                     

Traktor                     

Bil m. tilhenger                     

Campingbil/vogn                     

Fyll ut etter dere har telt hvilken biltype det var flest og færrest av: 

Flest: Færrest: 
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Sommerblomster og stauder. 

Gruppa går samlet ned til hagesenteret. Husk at dere viser god 

folkeskikk når dere utfører denne oppgava. Gå rolig rundt, ikke rop, spør 
høflig og fint om det dere lurer på, og ikke ta på ting unødvendig.  

Finn svar på spørsmålene under, og fyll ut tabellen.  

Hva kjennetegner sommerblomster? 

 
 
 

Hva kjennetegner stauder? 

 

 

 
 

Skriv ned navn på ulike blomster som dere finner: 

Sommerblomster: Stauder: 
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Laget av melk.. 

Vet du egentlig hvor myke som er laget av melk?  

Se i kjøledisken i matbutikken, og skriv ned så mange ulike  
produkt dere klarer å finne, som inneholder mek. Gå deretter på let 

etter andre produkt som inneholder melk, eks gryteretter, sauser m.m.  

Produkt som inneholder melk:  
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Intervju… 

Gruppen skal intervjue en som arbeider på senteret. Spørsmålene skal 
lages på forhånd og godkjennes av en lærer. Gruppen går samlet for å 
intervjue. Se til at den dere vil snakke med er ledig. Forklar høflig hva 

dere holder på med, og spør fint om dere kan få stille noen spørsmål.  

Husk å takke fint etterpå.  

Spørsmål:  

 

Svar: 
 

 

Spørsmål: 

 

Svar: 

 
 

Spørsmål: 

 

Svar: 

 
 

Spørsmål: 

 

Svar: 
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På tur 

Gruppen skal gå på en tur rundt i bygda. Turen kan vare i inntil 30minutt.  
I denne oppgaven skal de skildre løypen dere går  

uten direkte å nevne hvilke gater og hus dere passerer.  
Eks: I stedet for å si at dere gikk til idrettsbanen kan dere skrive: Vi gjekk først til et sted  

der en kan holde på med mange ulike aktiviteter på et stort område.  

Si ifra til en lærer før dere går! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortell hvor dere gikk til en annen gruppe og se 

om de klarer å finne ut hvor dere har vært. 

De fant ut: Alt Litt Ingen ting 
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Uten mat og drikke… 

Fyll ut tabellen under med ulike typer juice og hvem som har produsert den – 

eks: Tine, Eldorado, Lerum osv. NB! Pass på at dere skriver ned hva juicen 
koster for EN liter, og ikke hva kartongen koster siden det er ulikt hvor myke det 

er i de! Rund av prisen til hele kroner.  

Juice: Merke: Pris pr. liter 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Skriv prisene i stigende rekkefølge-fra minst til størst 

            

Finn typetallet (det tallet det er flest av)  

Finn medianen (det tallet som står i midten)  

Finn gjennomsnittet (legg sammen alle tallene og del på 11)  
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