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Lærer: Kasper Mortensen  

 

Bogsystem: Format 2: Elevbog, Træningshæfte 1 og Træningshæfte 2. Endvidere benyttes værkstedskasser og 

ekstramaterialer fra samme bogsystem 

 

 

Tid og fagligt 

område 
Aktivitet Læringsmål 

 

Uge 33-36 

”Tivoli” 

 

Statistik og  

sansynlighed 

 

• Elevbog s. 2-11 

• Træningshæfte 1 

• Træningshæfte 2 

• Kopiark 

• Evalueringshæfte 

• Værkstedsarbejde 

 

• Jeg skal kunne indsamle data samt opstille og 

aflæse tabeller og diagrammer. 

• Jeg skal kunne beskrive data herunder i 

tabeller og diagrammer.  

• Jeg skal kunne bestemme antal kombinationer 

med forskellige optællingsmetoder. 

• Jeg skal kunne ræsonnere mig frem til 

chancestørrelser. 

 

 

Uge 37-41 

”Skovturen” 

 

Addition og 

subtraktion 

 

 

• Elevbog s. 12-23 

• Træningshæfte 1 

• Træningshæfte 2 

• Kopiark 

• Evalueringshæfte 

• Værkstedsarbejde 

• IT 

 

• Jeg skal kunne addere og subtrahere med to 

tocifrede tal med forskellige strategier. 

• Jeg skal kunne vise og forklare, hvordan jeg 

adderer og subtraherer med valgt strategi. 

• Jeg skal kunne relatere addition til subtraktion 

som modsatte regnearter. 

• Jeg skal kunne vurdere og give et overslag på 

sum og differens af tocifrede tal. 

• Jeg skal kunne oversætte regnehistorier til 

regneudtryk, løse samt formulerer egne 

regnehistorier med addition og subtraktion. 

• Jeg skal kunne formulere regler og 

sammenhænge for addition og subtraktion 

 

 

Uge 43-46 

”Japan” 

 

Figurer og vinkler 

 

• Elevbog s. 24-33 

• Træningshæfte 1 

• Træningshæfte 2 

• Kopiark 

• Evalueringshæfte 

• Værkstedsarbejde 

• IT 

 

• Jeg skal kunne identificere, beskrive og 

kategorisere figurer efter navn og geometriske 

egenskaber. 

• Jeg skal kunne tegne, bygge og præsentere 

modeller af hverdagen med geometriske 

figurer herunder med dynamisk 

geometriprogram. 

• Jeg skal kunne identificere rette og ikke rette 

vinkler. 

• Jeg skal kunne identificere og tegne 

ligedannede figurer. 
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Uge 47-51 

”Fødselsdag” 

 

Addition og 

multiplikation 

 

 

• Elevbog s. 34-45 

• Træningshæfte 1 

• Træningshæfte 2 

• Kopiark 

• Evalueringshæfte 

• Værkstedsarbejde 

• IT 

 

• Jeg skal kunne omskrive mellem regneudtryk 

med gentagen addition og multiplikation. 

• Jeg skal kunne opstille multiplikationsstykker 

ud fra hverdagssammenhænge. 

• Jeg skal kunne løse multiplikationsstykker 

med etcifrede tal fra 0 til 6. 

• Jeg skal kunne anvende reglen om, 

faktorernes orden for multiplikation. 

• Jeg skal kunne opstille og løse regnestykker 

med multiplikation ud fra tegninger og 

regnehistorier. 

 

 

Uge 2-6 

”Sørøvere” 

 

Flytninger 

og mønstre 

 

• Elevbog s. 46-55 

• Træningshæfte 1 

• Træningshæfte 2 

• Kopiark 

• Evalueringshæfte 

• Værkstedsarbejde 

• IT 

 

• Jeg skal kunne spejle figurer med 

hjælpemidler. 

• Jeg skal kunne undersøge og tegne alle 

symmetriakser i en figur. 

• Jeg skal kunne forskyde figurer. 

• Jeg skal kunne fortsætte og fremstille 

mønstre, herunder med dynamisk 

geometriprogram. 

• Jeg skal kunne beskrive figurers flytninger og 

placering i mønstre. 

 

 

Uge 8-11 

”Vild med dyr” 

 

Titalssystemet 

 

• Elevbog s. 56-65 

• Træningshæfte 1 

• Træningshæfte 2 

• Kopiark 

• Evalueringshæfte 

• Værkstedsarbejde 

• IT 

 

• Jeg skal kunne navngive og skrive tal med op 

til fire cifre med baggrund i titalssystemet.  

• Jeg skal kunne sætte tal i rækkefølge og 

fortsætte en påbegyndt talrække.  

• Jeg skal kunne addere og subtrahere med 

baggrund i titalssystemet. 

• Jeg skal kunne afrunde til hele 10’ere. 

 

 

Uge 12-17 

”Kolonihaven” 

 

Måling 

 

• Elevbog s. 66-77 

• Træningshæfte 1 

• Træningshæfte 2 

• Kopiark 

• Evalueringshæfte 

• Værkstedsarbejde 

• IT 

 

• Jeg skal kunne beskrive og måle omkreds.  

• Jeg skal kunne beskrive og måle areal. 

• Jeg skal kunne aflæse tid og stillet uret. 

• Jeg skal kunne anslå og vurdere mål, herunder 

i hverdagssammenhænge. 

• Jeg skal kunne anvende måleredskaber. 
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Uge 18-23 

”Gårdbutikken” 

 

Addition, 

subtraktion og 

multiplikation 

 

• Elevbog s. 78-87 

• Træningshæfte 1 

• Træningshæfte 2 

• Kopiark 

• Evalueringshæfte 

• Værkstedsarbejde 

• IT 

 

• Jeg skal kunne addere, subtrahere og 

multiplicere ved brug af flere strategier. 

• Jeg skal kunne vælge mellem regnearterne 

addition, subtraktion og multiplikation. 

• Jeg skal kunne finde system i talrækker og 

udvikle egne med regnearterne addition, 

subtraktion og multiplikation. 

• Jeg skal kunne oversætte hverdagssituationer 

til matematik. 

• Jeg skal kunne finde, løse og skrive 

regnehistorier fra hverdagen. 

 

 

 

Som supplement til den daglige undervisning vil PIRANA-hæftet og det webbasserede matematikprogram 

’Matematikfessor’ blive benyttet. 

 

Undervisningen vil primært foregå i klasselokalet. I forbindelse med ’deletimer’ foregår undervisningen i 

matematikværkstedet, og når vejret tillader det, så kan undervisningen desuden foregå udendørs i forbindelse med 

regnelege, målinger og storskala geometri. 

 

Eleverne vil løbende gennem året blive evalueret i forståelsen af de faglige begreber. 

 

Eleverne vil gennem året arbejde med forskellige computerbaserede matematikprogrammer som GeoGebra og Excel-

regneark. 

 

Ovenstående plan er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 

 

 

 

 


