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Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 32-36 Tal i 

hverdagen 

Talforståelse -At læse og blive fortrolig med tallenes navn og 

skrimemåde. 

-At forstå og kende forskellen på tal og cifre. 

-At kunne tælle samt kende de naturlige tals værdi og 

indbyrdes rækkefølge. 

-At lære forskellen på lige og ulige tal. 

 

Uge 36-41 Addition 

 

Plus på spil -At stifte bekendtskab med forskellige situationer hvor 

addition anvendes. 

-At lære forskellige teknikker og redskaber til at finde 

summen mellem to naturlige tal. 

-At lære symbolerne + (plus) og =(er lig med ) at kende og 

bruge dem i forbindelse med udregning af simple 

additionsstykker. 

-At blive fortrolig med og opnå sikkerhed i den lille 

additionstabel. 

 

 

 

43-47 Geometriske 

figurer 

Byens former -At genkende og gengive geometriske træk fra 

virkeligheden. 

-At kunne genkende, navngive og tegne geometriske 

figurer. 

-At kunne opdele og sammensætte geometriske figurer. 

-At få en intuitiv forståelse af areal og omkreds. 

48-51 Subtraktion En tur i center -At stifte bekendtskab med forskellige situationer, hvor 

subtraktion anvendes. 

-At lære forskellige måder og teknikker til at finde 

differencen mellem to naturlige tal samt lære at bruge dem 

hensigtsmæssigt.  

1.-7. Spejling og 

mønstre 

Indianere -At afgøre om noget er symetrisk eller ej.  

-At spejle on konstruere symmetriske billeder. 

-At finde symmetriakser. 

-At tegne og fortsætte mønstre. 

 

9.-13 Titalssystemet De gamle arabere -At stifte bekendtskab med titalssystemet og dets 

opbygning. 

-At udvide talbegrebet til de naturlige tal indenfor 

talområdet 0-100. 

-At lære at gruppere mængder i 10’ere. 

-At arbejde med addition af naturlige tal indenfor 

talområdet 0-100. 
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14-18 Målinger Bageriet -At udvide færdigheder, der gør elverne i stand til at 

sammenligne og ordne målinger med henblik på længde, 

vægt og tid.  

18-22 Addition og 

subtraktion 

Loppemarked -At møde forskellige situationer, hvor addition og 

subtraktion anvendes. 

-At kunne vurdere i hvilke situationer der skal adderes og 

subtraheres. 

-At lære forskellige metoder til bestemmelse af summen og 

differencen mellem naturlige tal(særligt med udgangspunkt 

i ”at fylde op”, ”tage væk og ”veksle”. 

-At blive fortrolig med additions og subtraktionsstykker 

med de naturlige tal inden for talområdet 0-100.  

 

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 

 


