
Kapitel 1 - Tal i hverdagen 
Fælles Mål Læringsmål  Tegn på læring kan være 

Tal (Fase 1)  

Eleven kan anvende naturlige tal 

til at beskrive antal og 

rækkefølge / Eleven har viden 

om enkle naturlige tal  

 

Statistik (Fase 1) 

Eleven kan anvende tabeller og 

enkle diagrammer til at 

præsentere resultater af 

optællinger / Eleven har viden 

om tabeller og enkle 

diagrammer 

 

Sandsynlighed (Fase 1-2)  

Eleven kan udtrykke intuitive 

chance-størrelser i 

hverdagssituationer og enkle spil 

/ Eleven har viden om chance-

begrebet 

 

Ræsonnement og tankegang 

(Fase 1-2) 

Eleven kan stille og besvare 

matematiske spørgsmål / 

Eleven har viden om kendetegn 

ved matematiske spørgsmål og 

svar  

 

Repræsentation og 

symbolbehandling (Fase 1-3) 

Eleven kan anvende konkrete, 

visuelle og enkle symbolske 

repræsentationer / Eleven har 

viden om konkrete, visuelle 

og enkle symbolske 

repræsentationer, herunder 

interaktive repræsentationer  

  

1 

Jeg skal kunne anslå og 

bestemme antal op til 30. 

1 

Jeg giver et kvalificeret gæt på 

antal under 10 fx ved at tælle 

ved at pege på hver genstand og 

tælle 1, 2, 3... 

 

2 

Jeg giver et kvalificeret gæt på 

antal under 20 fx ved at skiptælle 

og benytte tælleremse 2, 4, 6... 

 

3 

Jeg giver kvalificerede gæt på 

antal op til 30 fx ved at at 

gruppere genstande og skiptælle 

med mange ad gangen fx 5, 10, 

15... 

2  

Jeg skal kunne symbol, navn og 

rækkefølge for tallene fra 1-30. 

1 

Jeg skriver talsymboler for de 

fleste tal fra 1-15 og 

læser talnavne op til 15 med 

støtte af fx tælling på fingre og 

tælleremse. 

 

2 

Jeg læser og skriver talnavne fra 

1-30 op og kan bruge af 

tælleremse 10, 20, 30... 

 

3 

Jeg læser og skriver talsymboler 

for tal fra 1-50.  

3 

Jeg skal kunne beskrive tal og 

antal med fagord. 

1 

Jeg beskriver tal og antal op til 

30 med brug af fagord fx: større 

end/mindre end. 

 

2 

Jeg beskriver de tal og antal op 



til 30 ved brug af fagord som 

lige/ulige, større end/mindre 

end og kan nævne tal, der 

kommer lige før og lige efter 

tallet i talrækken. 

 

3 

Jeg beskriver sikkert tal op til 30 

ved brug af fagord som lige, 

ulige, antal cifre, større end, 

mindre end, flere end, færre end 

og nævner tal, der kommer lige 

før og lige efter tallet i talrækken 

uden hjælpemidler. 

4 

Jeg skal kunne indsamle, 

optælle, sætte i rækkefølge og 

kategorisere data. 

1 

Jeg indsamler data via brikker, 

sorterer dem i bunker og limer 

dem efterfølgende op under 

hinanden i søjler. 

 

2 

Jeg indsamler data og sætter 

streger efter eget system og 

benytter søjlediagram til 

optælling. 

 

3 

Jeg beskriver egne 

undersøgelser, indsamler data 

og sætter streger efter eget 

system og tegner selv et 

søjlediagram svarende til. 

5 

Jeg skal kunne benytte tabeller 

og diagrammer. 

1 

Jeg benytter søjlediagrammer 

ved optælling af antal ved 

afkrydsning i søjler med støtte af 

hjælpemidler fx tællematerialer. 

 

2 

Jeg benytter søjlediagrammer 

ved systematisk optælling og 

sammenligninger af antal ved 

afkrydsning i søjler og aflæser 



antal. 

 

3 

Jeg opstiller søjlediagrammer 

ved systematisk optælling og 

sammenligninger af antal. 

6 

Jeg skal kunne vurdere 

chancestørrelser i simple 

situationer med spil. 

1 

Jeg vurderer chance for udfald at 

undersøgelse.  

 

2 

Jeg vurderer og konkluderer 

chancestørrelser i spil fx at 

chancen for en sekser er lille, 

men lige så stor de andre sider 

på terningen. 

 

3 

Jeg vurderer og begrunder 

chancestørrelser inden spil fx at 

chancen for at få et ulige tal må 

være lige så stor som for lige tal, 

når der er lige mange lige og 

ulige tal på en terning. 

 


