Læringstrapp – tall og plassverdisystemet

4. trinn

3. trinn

2. trinn

1. trinn

Bruke enkle brøker som
1/2, 1/4, 1/3, 1/6, 1/8, 1/10 og
enkle desimaltall som 0,5,
0,25, 0,75, og 0,1 i
praktiske sammenhenger.

Gjenkjenne partall,
oddetall, små primtall,
sammensatte tall og små
kvadrattall. Kunne
plassere positive og
negative tall på tallinja.

Lese tall opptil 100 000.
Dele opp tall i enere, tiere,
hundrere osv.
Arbeide videre med
tieroverganger.

Bruke enkle brøker som ½
og ¼ i praktiske sammen
henger.

Bli kjent med negative tall
i praktiske sammen
henger. Eksperimentere
med, gjenkjenne, beskrive
og videreføre strukturer i
enkle tallmønster.

Bli kjent med sifrenes
betydning i flersifrede
tall, enere, tiere og
hundrere. Bli kjent med 0
som plassholder. Arbeide
med tieroverganger.

Bli kjent med tall i ulike
sammenhenger.

Bruke partall/oddetall i
praktiske situasjoner.
Kjenne igjen og samtale
om enkle tallmønster.

Dele opp og bygge
mengder opp til 10. Bli
kjent med enerplass og
tierplass. Telle til hundre.
Anslå og telle mengder.

Ordne i rekkefølge og bli
kjent med ordenstall.

Utvikle antallsoppfatning,
gjennom konkret arbeid
med gjenstander. Dele
opp og bygge mengder
opp til 6.

Bruke symboler og ord for
tall. Tallsymbolene 0 – 9.

Læringstrapp – målinger, lengdemål
4. trinn

Anslå og sjekke lengdemål

Gjøre om mellom m, dm og cm

3. trinn

Velge passende
måleredskaper

Sammenligne
lengder og
avstander

2. trinn

Foreta målinger

Vurdere størrelser og
sammenligne lengder

1. trinn

Sortere etter størrelse,
lengde

Bruke begrep som angir lengde og forhold mellom
lengder, for eksempel: Lang, kort, lengre enn, kortere
enn, kortest, lengst, nest kortest, nest lengst, like lang

Bruke målebånd
og metermål

Uttrykke lengder
og avstander med
standardenhetene
meter og
centimeter.
Uttrykke lengder med
egne måleredskaper og
enheter

Læringstrapp – tallregning
Foreta begrun
net valg av
regneart og
vurdere svar.
Arbeide med
sammen
hengen mel
lom regne
artene.

Anslå og bestemme
antall ved hode
regning. Bruke over
slagsregning med
enkle tall og vurdere
svar. Uttrykke tall
størrelser på ulike
måter.

Utvikle og bruke forskjellige
metoder for addisjon og
subtraksjon av flersifrede
tall både i hodet, på papiret
og med digitalt verktøy.

Arbeide med
kjøp og salg i
praktiske
aktiviteter.
Tallvennene
opp til 20.

Bruke addisjon og
subtraksjon i
varierte situasjoner.
Utrykke addisjon og
subtraksjon på
varierte måter, både
skriftlig og muntlig.

Arbeide systematisk med
addisjon og subtraksjon,
opp til 20. Utvikle og bruke
metoder for å addere og
subtrahere enkle tresifrede
tall både i hodet og på
papiret.

Arbeide med multi
plikasjon og divisjon
i praktiske sammen
henger. Arbeide
systematisk med
multiplikasjon opp til
5 · 5 og 10 gangen
opp til 5

2.
trinn

Ordne og telle
i praktiske
aktiviteter.
Tallvennene
opp til 10.

Beskrive situasjoner
fra dagliglivet ved
hjelp av regning
med symboler og
omvendt.

Arbeide systematisk med
addisjon og subtraksjon,
opp til 10 muntlig og skrift
lig. Addisjon og subtraksjon
av tosifrede tall. Bruke
tallinje til beregninger.

Arbeide med å doble
og halvere.

1.
trinn

Telle oppover og nedover i ulike sam
menhenger. Arbeide systematisk
med tallvennene fra 0 – 6.

4.
trinn

3.
trinn

Arbeide med multi
plikasjon og divisjon
i praktiske sammen
henger. Arbeide
systematisk med
den lille multi
plikasjons-tabellen
opp til 10 · 10

Forberede addisjon og subtraksjon gjennom
praktiske aktiviteter. Utrykke addisjon og sub
traksjon på varierte måter. Bli kjent med
symbolene +, – og =

Læringstrapp – Målinger, tid

4. trinn

Anslå og måle sekunder, minutter
og timer.
Lese analoge og digitale klokker.
Gjøre enkle beregninger med timer
og minutter.

Arbeide med oppdeling av året, antall
måneder i et år, antall uker i en måned,
antall dager i en uke, antall dager i et år.
Arbeide med antall dager i ulike måneder
og notasjoner for dato.

3. trinn

Anslå og måle minutter og timer.
Lese timer og minutter på analog
og digital klokke.

Arbeide med årstider, måneder og ukedager.

2. trinn

Lese av hele timer på analog
klokke.

Bli kjent med navn på måneder og årstidene.

1. trinn

Bruke utrykk for tid som time,
dag, uke.

Bli kjent med navn på ukedagene.

Læringstrapp – tall og plassverdisystemet

4. trinn

3. trinn

2. trinn

1. trinn

Bruke enkle brøker som
1/2, 1/4, 1/3, 1/6, 1/8, 1/10 og
enkle desimaltall som 0,5,
0,25, 0,75, og 0,1 i
praktiske sammenhenger.

Gjenkjenne partall,
oddetall, små primtall,
sammensatte tall og små
kvadrattall. Kunne
plassere positive og
negative tall på tallinja.

Lese tall opptil 100 000.
Dele opp tall i enere, tiere,
hundrere osv.
Arbeide videre med
tieroverganger.

Bruke enkle brøker som ½
og ¼ i praktiske sammen
henger.

Bli kjent med negative tall
i praktiske sammen
henger. Eksperimentere
med, gjenkjenne, beskrive
og videreføre strukturer i
enkle tallmønster.

Bli kjent med sifrenes
betydning i flersifrede
tall, enere, tiere og
hundrere. Bli kjent med 0
som plassholder. Arbeide
med tieroverganger.

Bli kjent med tall i ulike
sammenhenger.

Bruke partall/oddetall i
praktiske situasjoner.
Kjenne igjen og samtale
om enkle tallmønster.

Dele opp og bygge
mengder opp til 10. Bli
kjent med enerplass og
tierplass. Telle til hundre.
Anslå og telle mengder.

Ordne i rekkefølge og bli
kjent med ordenstall.

Utvikle antallsoppfatning,
gjennom konkret arbeid
med gjenstander. Dele
opp og bygge mengder
opp til 6.

Bruke symboler og ord for
tall. Tallsymbolene 0 – 9.

Læringstrapp geometri – figurer, former og mønstre
Parallellforskyve og
speile
figurer. Lage
mønster.

4.
trinn

Bruke enkle former til å
lage sammensatte figurer.

Bygge konkrete
geometriske
modeller og gjengi
disse ved tegning.

3.
trinn

Beskrive figurer. Bruke
begreper som form,
størrelse, hjørner, kanter
og flater.

Lage mønstre med
gjentagelse av
Speile enkle
figurer og beskrive figurer.
dem muntlig.

2.
trinn

Undersøke former figurer
og mønstre i omgivelsene
beskrive og sortere disse i
forhold til hjørner, kanter
og flater.
Gjenkjenne, navngi og
sortere terning, kule,
kjegle og pyramide.

Gjenta en form
lage og beskrive
mønster.
Bygge og beskrive
enkle to og tre
dimensjonale
figurer.

1.
trinn

Bli kjent med, lage og utforske forskjellige
figurer, former og mønstre.
Gjenkjenne, navngi og sortere firkant,
trekant og sirkel.

Plassere og beskrive
posisjoner i rutenett,
kart og koordinat
system både med og
uten digitalt verktøy
Plassere og beskrive
posisjoner i rutenett,
både med og uten
digitalt verktøy

Gjenkjenne
og bruke
speilsym
metri i
praktisk
situasjoner.

Bruke begreper for plassering og flytting,
som for eksempel først, sist, mellom, foran,
bak, over, under, ved siden av osv.

Læringstrapp målinger – areal
4. trinn

Anslå areal i cm², dm² og m²

3. trinn

Anslå areal i cm²

2. trinn

Sammenligne og uttrykke areal ved hjelp av egne måleenheter

1. trinn

Sortere etter størrelse, areal

Måle areal ved å dekke med cm², dm² og m²
Måle areal ved å dekke flater med cm²
Gjøre erfaring med areal

Læringstrapp – tallregning

4.
trinn

Foreta begrun
net valg av
regneart og
vurdere svar.
Arbeide med
sammen
hengen
mellom regne
artene.

Anslå og bestemme
antall ved hode
regning.
Bruke overslags
regning med enkle
tall og vurdere svar.
Utrykke tall
størrelser på ulike
måter.

Utvikle og bruke forskjellige
metoder for addisjon og
subtraksjon av flersifrede
tall både i hodet, på papiret
og med digitalt verktøy.

Arbeide med multi
plikasjon og divisjon
i praktiske sammen
henger. Arbeide
systematisk med
den lille multi
plikasjons-tabellen
opp til 10 ·10

3.
trinn

Arbeide med
kjøp og salg i
praktiske
aktiviteter.
Tallvennene
opp til 20.

Bruke addisjon og
subtraksjon i
varierte situasjoner.
Utrykke addisjon og
subtraksjon på
varierte måte, både
skriftlig og muntlig.

Arbeide systematisk med
addisjon og subtraksjon,
opp til 20.
Utvikle og bruke metoder
for å addere og subtrahere
enkle tresifrede tall både i
hodet og på papiret.

Arbeide med multi
plikasjon og divisjon
i praktiske sammen
henger. Arbeide
systematisk med
multiplikasjon opp
til 5 · 5 og 10 gangen
opp til 5

2.
trinn

Ordne og telle
i praktiske
aktiviteter.
Tallvennene
opp til 10.

Beskrive situasjoner
fra dagliglivet ved
hjelp av regning
med symboler og
omvendt.

Arbeide systematisk med
addisjon og subtraksjon,
opp til 10 muntlig og skrift
lig. Addisjon og subtraksjon
av tosifrede tall. Bruke
tallinje til beregninger.

Arbeide med å doble
og halvere.

1.
trinn

Telle oppover og nedover i ulike
Forberede addisjon og subtraksjon gjennom
sammenhenger.
praktiske aktiviteter.
Arbeide systematisk med tallvennene Utrykke addisjon og subtraksjon på varierte måter.
fra 0 – 6.
Bli kjent med symbolene +, – og =

Målinger, penger
4. trinn

Løse praktiske oppgaver med kjøp og salg.

3. trinn

Bli kjent med de norske sedlene.
Bruke norske sedler og lekepenger i kjøp og salg

2. trinn

Bli kjent med de norske myntene.
Bruke norske mynter og lekepenger i kjøp og salg

1. trinn

Læringstrapp geometri – figurer, former og mønstre
Parallellforskyve og
speile
figurer. Lage
mønster.

Plassere og
beskrive
posisjoner i
rutenett, kart og
koordinatsystem
både med og uten
digitalt verktøy
Plassere og
beskrive posi
sjoner i rutenett,
både med og uten
digitalt verktøy

4. trinn

Bruke enkle former til å lage
sammensatte figurer.

Bygge konkrete
geometriske
modeller og
gjengi disse ved
tegning.

3. trinn

Beskrive figurer. Bruke
begreper som form,
størrelse, hjørner, kanter og
flater.

Lage mønstre
med gjentagelse
av figurer og
beskrive dem
muntlig.

Speile enkle
figurer.

2. trinn

Undersøke former figurer og
mønstre i omgivelsene,
beskrive og sortere disse i
forhold til hjørner, kanter og
flater. Gjenkjenne, navngi
og sortere terning, kule,
kjegle og pyramide.

Gjenta en form
lage og beskrive
mønster.
Bygge og
beskrive enkle
to og tre
dimensjonale
figurer.

Gjenkjenne
og bruke
speil
symmetri i
praktisk
situasjoner

1. trinn

Bli kjent med, lage og utforske
forskjellige figurer, former og mønstre.
Gjenkjenne, navngi og sortere firkant,
trekant og sirkel.

Bruke begreper for plassering og
flytting, som for eksempel først, sist,
mellom, foran, bak, over, under, ved
siden av osv.

Læringstrapp – statistikk
4. trinn

Foreta innsamling av data, sortere og notere med tellestreker, tabeller og
søylediagrammer. Forklare illustrasjonene.

3. trinn

Foreta innsamling av data, sortere og notere med tellestreker, tabeller og
søylediagrammer. Lese data ut av søylediagrammer.

2. trinn

Arbeide med sammenhengen mellom data, tellestreker og søylediagrammer.
Lage enkle søylediagrammer

1. trinn

Sortere etter ulike kriterier, telle opp.
Bygge søylediagram med klosser.

