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+ 

Uger Emne Materialer Evaluering 
33-34 Tal fra 0-10 

 
Færdighedsmål: 
Eleven kan læse og ordne etcifrede naturlige tal 
 
Læringsmål: 
Eleverne kan aflæse et tal på en tallinje fra 1-10 
Eleverne kan bestemme et tal på en tallinje fra 1-10 
Eleverne kan finde det manglende tal i en talrække fra 1-10 
Eleverne kan konstruere en tallinje i stort format 
 

 
Matematikfessor.dk 
 
Kopiark fra mattip.dk 
Pirana side 2-12 

 

 35  Optælling og Antal 
 
Kompetencemål: 
Eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer 
 
Færdighedsmål: 
Eleven kan bestemme antal i hverdagssituationer 
 
Læringsmål: 
Eleverne kan koble mængde og antal 

Matematikfessor 
 
Kopiark fra mattip.dk 

 

36 -37 Tallene op til 20 
 
Kompetencemål: 
Eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer 
 

Matematikfessor.dk 
 
Kopiark fra mattip.dk 
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Færdighedsmål: 
Eleven kan bestemme antal i hverdagssituationer Eleven kan læse og 
ordne etcifrede naturlige tal 

Læringsmål: 
Eleverne kan optælle elementer 
Eleverne kan følge en talrække 
Eleverne kan sætte tal i korrekt rækkefølge 
Eleverne træner koblingen mellem tallets navn og udseende 
 
 

38 – 40 
 

Plus  
Kompetencemål: 
Eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer 
 
Færdighedsmål: 
Eleven kan bestemme antal i hverdagssituationer 
 
Læringsmål: 
Eleverne kan addere antallet af øjne på terninger vha. optælling 
Eleverne kan løse additionsstykker vha. optælling på billeder 

Matematikfessor.dk 
 
Kopiark fra mattip.dk 
Matematikbogen 
 
Læringsstile til 
matematik 
 

 

41 Danskuge   

42 Efterårsferie   

43 - 44 Geometri:  Figurer og mønstre 

 
Kompetencemål: 
Eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer 
 
Færdighedsmål: 
Eleven kan bestemme antal i hverdagssituationer 
 
Læringsmål: 
Eleverne kan genkende og tælle geometriske figurer 
Eleverne kan farvelægge figurer efter geometrisk form 

 

Matematikfessor.dk 
 
Kopiark fra mattip.dk 
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45-46 Plus (minus for 1. klasse) 
 
Kompetencemål: 
Eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer 
 
Færdighedsmål: 
Eleven kan bestemme antal i hverdagssituationer 
 
Læringsmål: 
Eleverne kan tælle sig frem til det ubekendte tal i et 
simpelt additionsstykke 
Eleverne kan finde 10´er venner 
Eleverne kan lave optælling af penge 
 

Matematikfessor.dk 
 
Kopiark fra mattip.dk 
Matematikbogen 
 
Læringsstile til 
matematik 
 

 

47 - 48 Penge 
 
Kompetencemål: 
Eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer 
 
Færdighedsmål: 
Eleven kan bestemme antal i hverdagssituationer 
 
Læringsmål: 
Eleverne kan lave en optælling af mønter 
Eleverne kan beregne den samlede pris ud på forskellige varer.  
Eleverne kan afgøre hvilke varer der kan købes for et bestemt beløb 

 

Matematikfessor 
 
Kopiark fra mattip 

 

 49 - 50 Klokken 
Kompetencemål: 
Eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer 

Matematikfessor 
 
Kopiark fra mattip 
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Færdighedsmål: 
Eleven kan læse og ordne etcifrede naturlige tal 
 
Læringsmål: 
Eleverne kan aflæse timetal på et analogt ur 
Eleverne kan redegøre for den lille og den store visers funktion 
Eleverne kan genkende bestemte tidspunkter på et analogt ur 

 

51  Juleuge   

52 - 2 Juleferie   

 3-4 Ti`er venner 
 
Kompetencemål: 
Eleven kan finde to talpar som giver 10 
Læringsmål:   

Eleverne kan forbinde 10ér venner. 
Eleverne kan finde de regnestykker der giver summen 10 

 

 
 

Kopiark fra mattip  

8 Vinterferie   

9  Minus 
 
Kompetencemål: 
Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal 
Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik 
 
Færdighedsmål: 
Eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal 
Eleven kan bidrage til løsning af enkle matematiske problemer 
 

Matematikfessor.dk 
 
Kopiark fra mattip.dk 
Matematikbogen 
 
Læringsstile til 
matematik 
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Læringsmål: 
Eleverne kan løse enkle subtrationsstykker vha. billeder og tallinje 
Eleverne kan subtrahere 1-cifrede tal 
Eleverne kan løse en tekstopgave 

 
10 Dramauge   

11-12 Udsagn 
 
Kompetencemål: 
Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal 
 
Færdighedsmål: 
Eleven kan anvende naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge 
 
Læringsmål: 
Eleverne kan benytte ulighedstegn og lig med ved løsning af udsagn 
med 1-cifrede tal 
 

 

Matematikfessor.dk 
 
Kopiark fra mattip.dk 

 

13 Påskeferie   

14- 15 Plus 
 
Kompetencemål: 
Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal 
Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik 
 
Færdighedsmål: 
Eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal 
Eleven kan bidrage til løsning af enkle matematiske problemer 
 
Læringsmål: 

Matematikfessor.dk 
 
Kopiark fra mattip.dk 
Matematikbogen 
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Eleverne kan addere vha. forskellige billeder 
Eleverne kan addere 1-cifrede tal 
Eleverne kan bestemme 10'er venner 
Eleverne kan addere tal i tabeller  
Eleverne kan løse en tekstopgave 

 
16 Påskeferie   

17- 18 Klokken 
 
Kompetencemål: 
Eleven kan anvende geometriske begreber og måle 
 
Færdighedsmål: 
Eleven kan beskrive længde, tid og vægt 
 
Læringsmål: 
Eleverne kan læse halve timetal på et analogt ur 

 

Matematikfessor.dk 
 
Kopiark fra mattip.dk 

 

19 Naturfagsuge   

20 - 21 Geometri: Figurer 
 
Kompetencemål: 
Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal 
 
Færdighedsmål: 
Eleven kan anvende naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge 
Læringsmål: 
Eleverne kan tælle geometriske figurer 
 

Matematikfessor.dk 
 
Kopiark fra mattip.dk 

 

22 -23 Minus Matematikfessor.dk 
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Kompetencemål: 
Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal 
 
Færdighedsmål: 
Eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal 
Læringsmål: 
Eleverne kan beregne forskellen mellem to tal 
Eleverne kan subtrahere 2-cifrede tal med 1-cifrede tal uden mente 

 

Kopiark fra mattip.dk 
Matematikbogen 
 
Læringsstile til 
matematik 
 

24 - 26 Opsamling på skoleåret   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


