
at arbejde med ordklasser, ord med antal stavelser, ord
med antal vokaler/konsonanter, ord med antal
bogstaver i dansk
at arbejde med plante- eller dyrearter, fx dyr med vinger,
antal ben, gæller, pels, rovdyr, planteædere osv. i n/t
at arbejde med byer og lande i geografi

AKTIVITET 
Fagsalat bygger på legen frugtsalat. I fagsalat skal eleverne
ud fra bestemte faglige udsagn skifte pladser i en rundkreds. 

Fagsalat er en generel struktur som kan bruges i alle fag. Du
skal bruge forskellige faglige kategorier, fx ordklasser, tal,
dyrearter, plantefamilier, musikinstrumenter, lande osv. 

På dette udeskolekort eksemplificeres fagsalat med 
talsalat. Her skal eleverne arbejde med tallene fra 1-25 i
matematik. 

Variation fag-salat 
 Fagsalat kan fx bruges til: 
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Skrevet af: Jacob Nøhr Schubart
Illustration: 

Serien af udeskolekort er målrettet lærere, pædagoger og formidlere, der arbejder med udeskole. 
Udeskolekortene indeholder forslag til kortere faglige udeskoleaktiviteter med fokus på læring i bevægelse.
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Skrevet af: Jacob Nøhr Schubart
Illustration: Jørgen Stamp

Tal og talforståelse 
Bevægelse og leg 

TALSALAT

Klasse: Fra 0. klasse  
Fag: Matematik
Lokalitet: Skolegård, græsplæne, gymnastiksal, park, skov.
Du skal bruge: Sedler med tallene fra 1-25 og kegler eller

andet til at markere pladser i cirklen.

Tid: 30 min.

http://www.friluftsraadet.dk/laeringskort
http://www.friluftsraadet.dk/laeringskort


Der skal laves sedler med tallene fra 1-25 på, sådan at
der er en seddel til hver elev.
Alt efter fagligt niveau og ønsket fokus, kan det være
andre tal der bruges i matematik.
Hvis fagsalat bruges i et andet fag laves sedler som
passer til det pågældende fag, fx billeder af dyr, ord i de
tre ordklasser, ord på engelsk osv. 

FORBEREDELSE

tale og nedskrive de faglige udsagn, som blev nævnt
tale om tal og talforståelse. Hvad er fx lige/ulige tal, et og
to cifrede tal, to-tabellen osv. Hvilke har de let og svært
ved, og hvilke vil de gerne øve sig mere på

INDE - UDE - INDE
INDE (forforståelse) 
I klasselokalet arbejder eleverne med tal og talforståelse.

UDE (anvende / gøre)
Eleverne leger talsalat, hvor de anvender deres viden om tal
og talforståelse.  

INDE (efterbearbejde)
Eleverne kan: 

SÅDAN GØR DU
Alle eleverne står i en rundkreds, en elev står i midten af

kredsen. Eleverne i rundkredsen står på en plads, som er

markeret, fx med en kegle, en hulahopring, en sten eller lign.

Alle elever står med et stykke papir foran sig vendt ud med

kredsen. På papiret står et tal fra 1-25. Eleven i midten

kommer med et fagligt udsagn, fx ’alle lige tal bytter plads’.

Eleven i midten og alle elever med lige tal skal så løbe rundt

og finde en ledig plads i rundkredsen. Én elev vil ikke nå at få

en ledig plads. Eleven stiller sig så i midten og kommer med

et nyt fagligt udsagn om tallene fra 1-25, fx 'alle tocifrede tal

bytter plads'. Igen skal alle elever, for hvem dette udsagn

gælder, og eleven i midten finde en ny ledig plads i kredsen.

Efter tre til fem elever har været i midten, bytter eleverne tal,

sådan at de får et nyt tal at forholde sig til. Når en elev siger

talsalat, skal alle eleverne finde en ny plads i rundkredsen. 

Eksempler på faglige udsagn om tallene: Lige tal, ulige tal, tal i

3-tabellen (eller de andre tabeller), tal i 20’erne, etcifrede tal,

tocifrede tal, tal mellem 5 og 17, tal med et 3-tal i, tal over 20,

tal under 18, tal som 2 går op i, primtal osv.

Der kan skrues op og ned for det faglige niveau alt efter

klassetrin. Læreren må være klar på at styre de faglige udsagn

sådan at niveauet ikke udelukker elever, som måske ikke

forstår udsagnet.

har viden om enkle naturlige tal
har viden om naturlige tals opbygning i titalssystemet
kan opdage systemer i talmønstre
kan opdage regneregler og enkle sammenhænge mellem
størrelser

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Der kan arbejdes med nedenstående mål inden for
matematikfagets kompetenceområde: Tal og algebra 
Eleverne: 
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