
TANNLØS er et spill som kan spilles 
alene, med en partner eller i en mindre 
gruppe. Hver elev har sitt eget brett 
som de fører poengene sine på. Spillet 

kan spilles med å tegne på en tann i 
munnen for hvert riktige svar – eller 
man kan forhåndstegne et gitt antall 

tenner, og førstemann som får visket 
ut alle tennene vinner.

Elevene har altså hvert sitt brett. Du 
kan skrive ut brett i farge eller 

svarthvitt som har et felt for å skrive 
løsningen på oppgaven i. Elevene kan 

også lage sine egne brett ved å klippe 
ut den forstørrede figuren de liker 
best(eventuelt farge), limer dem på 

hver sitt farget A3-ark. Under figuren 
limer man på et hvitt ark for å lage et 
skrivefelt. Dette lamineres og elevene 
bruker spillbrettet sitt hver gang de 
skal spille. Det finnes generelle brett 

som kan brukes til alle spill, og enkelte 
spillkort-sett har tilpassede brett.

HVA ER TANNLØS?

HVORDAN SPILLE TANNLØS?
Elevene trenger en whiteboard-tusj og 

noe å viske med (jeg syns at en 
sammenrullet svart tennissokk 

fungerer ypperlig!). Elevene bytter på å 
trekke, men alle skal løse oppgaven. Når 
alle har svart sjekker de fasiten for å 

se om de kan tegne/viske en tann. 
Dersom noen har feil svar må de som 

har rett svar forklare (med 
regneoppgaver kan elevene forklare 

strategiene sine til hverandre).

Jeg spiller dette spillet med alt fra 
gloser, øveord og ordklasser, til 
matematikkoppgaver. TANNLØS-

spillkort er laget for dette spillet, og 
skrives enkelt ut med fasit på baksiden.

Hvis man skal kåre en vinner er det den 
som har flest (eller færrest hvis man 
visker) tenner i munnen på sitt brett.

http://malimo.no/fag-materiell/tannlos/


TANNLØS krever ikke så veldig 
mye materiell. Du trenger kun:

NØDVENDIG MATERIELL

Dersom du bruker oppgavekortene mine eller TANNLØS-spillkort har elevene enkel 
tilgang på fasit. Elevene får på den måten umiddelbar tilbakemelding på arbeidet 
de gjør. TANNLØS-kortene som er laget for dette spillet skrives ut med fasiten 

på baksiden av spillkortet.

• TANNLØS-spillebrett (ett til hver elev)
• Lamineringsark til brettene, eller:
• Plastlommer for å ha brettene i
• Whiteboard-tusjer
• Noe for å viske med (svarte sokker, 

babywipes mm.)
• Oppgaver du vil at elevene skal spille 

med, for eksempel oppgavekort eller 
TANNLØS-spillekort.

FORSTÅELSESJEKK, UFORMELL VURDERING

Dersom du ønsker å bruke TANNLØS-
spillene som en uformell vurdering eller 
en forståelsessjekk kan du be elevene 
skrive ned svarene sine på svararkene 
som følger med i både oppgavekort-
settene og i settene med TANNLØS-
spillkort. Be dem da om å skrive ned 

både utregning og svar. På den måten 
har du dokumentasjon på forståelsen 
deres av en ferdighet eller et emne.

TANNLØS SPILLKORT
En hel serie med TANNLØS-spillkort 
er under arbeid – noen er allerede 

på plass. Disse kan skrives ut tosidig, 
lamineres, klippes opp og brukes 
utallige ganger. De vil finnes for 
matematiske og grammatiske 

emner i første omgang. 

Klikk her for å få en oversikt 
over alle tilgjengelige spillkort.

SELVRETTENDE AKTIVITET

http://malimo.no/produktkategori/e-tannlos-spill/
http://malimo.no/produktkategori/e-tannlos-spill/
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De fleste TANNLØS-
spillkortsettene har to ulike 

spillebrett inkludert (alle har minst ett). 
Dette gir enkel differensiering.

Det ene brettet gir ingen ledetråder, 
men det tilpassede brettet gir støtte i 
oppgavene som skal løses. Eksempelet 

til venstre viser spillbrettet som 
tilhører spillkortsett med oppgaver 
knyttet til substantiv. Elevene får 
«ledetråder» som hjelper de å løse 

oppgavene de møter.

Du kan også gi elevene ekstra oppgaver 
for ytterligere differensiering. Se 
eksempelet under. Der skriver de 

svarordet med svart, og gjentar det 
med blå bokstaver for konsonanter og 

røde bokstaver for vokaler. Andre 
muligheter er: synonymer til ordet, 

antonymer til ordet, flertallsendinger, 
fortid/nåtid, dobbelt av et tall, 

halvparten av et tall osv.

DIFFERENSIER ENKELT

Fra TANNLØS-spillkortsett 
«Substantiv 2»

EKSEMPEL PÅ KORT

http://malimo.no/fag-materiell/tannlos/
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Disse instruksjonene kan klippes ut og lamineres på baksiden av elevenes spillebrett.

EN MÅTE Å SPILLE PÅ:
For å spille TANNLØS trekker du et kort med en 

oppgave på. Løs oppgaven og sjekk om svaret ditt er 
riktig. Hvis du har rett svar kan du tegne en tann i 

munnen. Hvor mange tenner klarer du å få på plass?

EN ANNEN MÅTE:
Tegn et gitt antall tenner i munnen. For å spille 

TANNLØS trekker du et kort med en oppgave på. Løs 
oppgaven og sjekk om svaret ditt er riktig. Hvis du 
har rett svar får du viske vekk en tann. Klarer du å 

bli helt tannløs?
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Disse instruksjonene kan klippes ut og lamineres på baksiden av elevenes spillebrett.

EIN MÅTE Å SPELE PÅ:
For å spele TANNLAUS skal du trekke eit kort med ei 
oppgåve på. Løys oppgåva og sjekk svaret ditt. Viss du 
har rett svar kan du teikne ei tann i munnen. Kor mange 

tenner klarer du å få på plass?

EIN ANNAN MÅTE:
Teikn eit gitt antal tenner i munnen. For å spele

TANNLAUS skal du trekke eit kort med ei oppgåve
på. Løys oppgåva og sjekk svaret ditt. Viss du har 
rett svar får du viske vekk ei tann. Klarer du å bli 

heit tannlaus?
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Disse instruksjonene kan klippes ut og lamineres på baksiden av elevenes spillebrett.

ONE WAY TO PLAY:
To play TOOTHLESS you have to pick a card with a task. 
Solve the task and check your answer. If your answer is 

correct you can draw a tooth inside the mouth. How 
many teeth will you get?

ANOTHER WAY TO PLAY:
Draw a given number of teeth inside the mouth. To 

play TOOTHLESS you have to pick a card with a task. 
Solve the task and check your answer. If your

answer is correct you can erase one tooth. Will you
become completely toothless?
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1. Klipp ut figuren.

2. Lim figuren på et 
A4- eller A3-ark.

3. Laminer spillarket for å 
bruke det mange ganger.

4. Løs en oppgave, sjekk svaret for å se 
om du får poeng.

5. Tegn på eller visk vekk en tann.

6. Visk ut oppgaven du løste, trekk en ny, 
og løs den. Gjenta til spillet er over.
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1. Klipp ut figuren.

2. Lim figuren på eit
A4- eller A3-ark.

3. Laminer spillarket for å 
bruke det mange gonger.

4. Løys ei oppgåve, sjekk svaret for å 
sjå om du får poeng.

5. Teikn på eller visk vekk ei tann.

6. Visk ut oppgåva du løyste, trekk ei ny, og 
løys den. Gjenta til spelet er over.



© Malimo.no

1. Cut out the head.

2. Glue the head onto a large
sheet or paper or a poster.

3. Laminate the game sheet
to use it multiple times.

4. Solve a task and check your answer
to see if you are correct.

5. Add or remove a tooth

6. Erase the task you solved, draw and new one
and solve it. Repeat untl the game is over.
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LØS OPPGAVEN HER
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LØYS OPPGÅVA HER
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SOLVE THE TASK HERE



1. Klipp ut figuren. Fargelegg.

2. Lim figuren på et 
A4- eller A3-ark.

3. Laminer spillarket for å 
bruke det mange ganger.

4. Løs en oppgave, sjekk svaret for å se 
om du får poeng.

5. Tegn på eller visk vekk en tann.

6. Visk ut oppgaven du løste, trekk en ny, 
og løs den. Gjenta til spillet er over.
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1. Klipp ut figuren. Farg.

2. Lim figuren på eit
A4- eller A3-ark.

3. Laminer spillarket for å 
bruke det mange gonger.

4. Løys ei oppgåve, sjekk svaret for å 
sjå om du får poeng.

5. Teikn på eller visk vekk ei tann.

6. Visk ut oppgåva du løyste, trekk ei ny, og 
løys den. Gjenta til spelet er over.
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1. Cut out the head. Color in.

2. Glue the head onto a large
sheet or paper or a poster.

3. Laminate the game sheet
to use it multiple times.

4. Solve a task and check your answer
to see if you are correct.

5. Add or remove a tooth

6. Erase the task you solved, draw and new one
and solve it. Repeat untl the game is over.
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LØS OPPGAVEN HER
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LØYS OPPGÅVA HER
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SOLVE THE TASK HERE
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