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Lærer: Sanne Krogh Pedersen, SKP 

 

Vi arbejde med lærebogssystem Format som primære læringskilde, derudover suppleres der med 

Trænings hæfte 1 og 2, Pirana og regnearktak. 

 

Systemet Format er bygget op om en elevbog som det bærende element. I elevbogen følges vi ad. 

Det der ikke nås i elevbogen i lektionerne forventes lavet derhjemme – vi sætter kryds eller markere 

på andet vis i bogen og bogen tages med hjem i tasken. 

 

Elevbogen bliver suppleret med Træningshæfte 1 og 2. De adskiller sig fra hinanden ved, at 

Træningshæfte 2 er sværere end Træningshæfte 1.  

Alle skal nå opgaverne i elevbogen og også helst opgaverne i træningshæfte 1, mens træningshæfte 

2, er tænkt som en ekstra udfordring for de elever der når dertil.  

 

Digitalt arbejder vi på Matematikfessor. På matematikfessor lægger jeg opgaver ud eller vi øver på 

”Supertræneren” i specifikke emner - vi arbejder med Matematikfessor på skolen, men hvis man 

ønsker at træne videre/ hygge sig derhjemme med opgaver, må man gerne regne løs indenfor det 

emne vi er i gang med på skolen, eller hvis man har brug for at øve sig mere i et andet emne, er 

dette også i orden. 

 

Tempo på hovedregning øves på www.arcademicskillbuilders.com. Denne siden har små hurtige 

simple spil, hvor man kan spille mod sine klassekammerater i ”private games” online især i de fire 

regningsarter. 

 

Tidsplanmæssigt følger vi elevbogen. Det er min forventning, at vi når hele bogen igennem, inden 

året slutter. Jeg vil forbeholde mig retten til gentage undervisning, når evaluering af eleverne viser, 

at dette er påkrævet. 

 

Efter hvert emne i Elevbogen laver vi evaluering. Her bruger vi evalueringshæftet tilknyttet til 

Format systemet. Jeg vil give en samlet optælling af rigtige svar samt vise antal mulige rigtige svar, 

så eleverne kan se, hvor mange procent af svarene, de har løst rigtigt.  

 

I penalhuset forventes der at være: 

• Blyanter 

• Viskelæder 

• Blyantspidser 

• Farveblyanter 

• Lineal (gennemsigtig) 

• Tegnetrekant 

 

Bogsystem: Format 2 
 

http://www.arcademicskillbuilders.com/
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Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 32-36 

STATISTIK OG 

SANDSYNLIGHED 

 

Fælles mål: 

Statistik 

Eleven kan 
gennemføre 
statistiske 
undersøgelser med 
enkle data / Eleven 
har viden om enkle 
metoder til at 
indsamle, ordne og 
beskrive enkle data 

 

Sandsynlighed  
Eleven kan udtrykke 
intuitive chance-
størrelser i 
hverdagssituationer 
og enkle spil / Eleven 
har viden om chance-
begrebet 
 

Ræsonnement og 
tankegang 

Eleven kan stille og 
besvare matematiske 
spørgsmål / Eleven 
har viden om 
kendetegn ved 
matematiske 
spørgsmål og svar 
 

Repræsentation og 
symbolbehandling 

Eleven kan anvende 

konkrete, visuelle og 

enkle symbolske 

repræsentationer / 

Eleven har viden om 

TIVOLI 
 

Side 2-11 i Elevbogen 

Vi laver supplerende 

opgaver i Træningshæfte 1 

og 2. 

Supplerende materiale. 

Læringsmål 1 

Jeg skal kunne indsamle data samt opstille og 
aflæse tabeller og diagrammer. 

Læringsmål 2 

Jeg skal kunne beskrive data herunder i 
tabeller og diagrammer. 

Læringsmål 3 

Jeg skal kunne bestemme antal 
kombinationer med forskellige 
optællingsmetoder. 

Læringsmål 4 

       Jeg skal kunne ræsonnere mig frem til      
chancestørrelser. 

 

Læringsmål opsat i elevbogen: 
1. Jeg skal kunne ordne data i tabeller og 

diagrammer. 
2. Jeg skal kunne stille spørgsmål og svare. 

3. Jeg skal kunne finde og tælle 

kombinationer. 

4. Jeg skal kunne vurdere chancen. 
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konkrete, visuelle og 

enkle symbolske 

repræsentationer, 

herunder interaktive 

repræsentationer 

Uge 36-41 

ADDITION OG 

SUBTRAKTION 

 

Fælles mål: 

Regnestrategier 
Eleven kan udvikle 
metoder til addition 
og subtraktion med 
naturlige tal / Eleven 
har viden om 
strategier til 
hovedregning, 
overslagsregning 
samt regning med 
skriftlige notater og 
digitale værktøjer 
 

Algebra 

Eleven kan beskrive 
systemer i figur- og 
talmønstre / Eleven 
har viden om figur- 
og talmønstre 

 

Kommunikation 

Eleven kan vise sin 
matematiske 
tænkning med 
uformelle skriftlige 
noter og tegninger / 
Eleven har viden om 
forskellige former for 
uformelle skriftlige 
noter og tegninger 
 

Ræsonnement og 
tankegang 

SKOVTUREN 

 

Side 12-23 i Elevbogen 

Vi laver supplerende 

opgaver i Træningshæfte 1 

og 2. 

Supplerende materiale. 

 Læringsmål 1 

Jeg skal kunne addere og subtrahere med to 
tocifrede tal med forskellige strategier. 
 
Læringsmål 2 

Jeg skal kunne vise og forklare, hvordan jeg 
adderer og subtraherer med valgt strategi. 
 
Læringsmål 3 

Jeg skal kunne relatere addition til subtraktion 
som modsatte regnearter. 
 
Læringsmål 4 

Jeg skal kunne vurdere og give et overslag på 
sum og differens af tocifrede tal. 
 
Læringsmål 5 

Jeg skal kunne oversætte regnehistorier til 
regneudtryk, løse samt formulerer egne 
regnehistorier med addition og subtraktion. 
 

Læringsmål opsat i elevbogen: 
1. Jeg skal kunne regne med plus og minus 

op til 100. 

2. Jeg skal kunne vise, hvordan jeg regne 

rmed plus og minus. 

3. Jeg skal kunne give et overslag. 

4. Jeg skal kunne løse og fortælle 

regnehistorier med plus og minus. 
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Eleven kan stille og 

besvare matematiske 

spørgsmål / Eleven 

har viden om 

kendetegn ved 

matematiske 

spørgsmål og svar 

Uge 43-47 

FIGURER OG 

VINKLER 

 

Fælles mål: 

Geometriske 
egenskaber og 
sammenhænge 

Eleven kan 
kategorisere plane 
figurer efter 
geometriske 
egenskaber / Eleven 
har viden om 
geometriske 
egenskaber ved plane 
figurer 
 

Geometrisk tegning 

Eleven kan tegne 
enkle plane figurer ud 
fra givne betingelser 
og plane figurer, der 
gengiver enkle træk 
fra omverdenen / 
Eleven har viden om 
metoder til at tegne 
enkle plane figurer, 
herunder med et 
dynamisk 
geometriprogram 

 

Ræsonnement og 
tankegang 

Eleven kan stille og 
besvare matematiske 

JAPAN 

 

Side 24-33 i Elevbogen 

Vi laver supplerende 

opgaver i Træningshæfte 1 

og 2. 

Supplerende materiale. 

Læringsmål 1 

Jeg skal kunne identificere, beskrive og 
kategorisere figurer efter navn og geometriske 
egenskaber. 
Læringsmål 2  
Jeg skal kunne tegne, bygge og præsentere 
modeller af hverdagen med geometriske figurer 
herunder med dynamisk geometriprogram. 
Læringsmål 3 

Jeg skal kunne identificere rette og ikke rette 
vinkler. 
Læringsmål 4 

Jeg skal kunne identificere og tegne ligedannede 
figurer. 
 

Læringsmål opsat i elevbogen: 
1. Jeg skal kunne beskrive polygoner. 

2. Jeg skal kunne tegne figurer fra 

hverdagen. 

3. Jeg skal kunne bestemme rette og ikke 

rette vinkler. 

4. Jeg skal kunne tegne ligedannede figurer. 
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spørgsmål / Eleven 
har viden om 
kendetegn ved 
matematiske 
spørgsmål og svar 
 

Hjælpemiddel 
Eleven kan anvende 
enkle hjælpemidler til 
tegning, beregning og 

undersøgelse / Eleven 

har viden om 

konkrete materialer 

og redskaber 

Uge 48-51 

ADDITION OG 

MULTIPLIKATION 

 

Fælles mål: 

Regnestrategier 
Eleven kan udvikle 
metoder til addition 
og subtraktion med 
naturlige tal / Eleven 
har viden om 
strategier til 
hovedregning, 
overslagsregning 
samt regning med 
skriftlige notater og 
digitale værktøjer 
 

Eleven kan udvikle  
metoder til 
multiplikation og 
division med 
naturlige tal/ Eleven 
har viden om 
strategier til 
multiplikation og 
division 

 

Algebra 

FØDSELSDAG 

 

Side 34-34 i Elevbogen 

Vi laver supplerende 

opgaver i Træningshæfte 1 

og 2. 

Supplerende materiale. 

Læringsmål 1 

Jeg skal kunne omskrive mellem regneudtryk 
med gentagen addition og multiplikation. 
Læringsmål 2 

Jeg skal kunne opstille multiplikationsstykker ud 
fra hverdagssammenhænge. 
Læringsmål 3 

Jeg skal kunne løse multiplikationsstykker med 
etcifrede tal fra 0 til 6. 
Læringsmål 4 

Jeg skal kunne anvende reglen om, faktorernes 
orden for multiplikation. 
Læringsmål 5 

Jeg skal kunne opstille og løse regnestykker med 
multiplikation ud fra tegninger og regnehistorier. 
 

Læringsmål opsat i elevbogen: 
1. Jeg skal kunne omskrive mellem plus- og 

gangestykker. 

2. Jeg skal kunne opstille gangestykker fra 

hverdagen 

3. Jeg skal kunne løse gangestykker med tal fra 

0-9. 

4. Jeg skal kunne løse og fortælle gangehistorier 

med gange. 
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Eleven kan beskrive  
systemer i figur- og 
talmønstre / Eleven 
har viden om figur- 
og talmønstre 

 

Repræsentation og 
symbolbehandling 

Eleven kan anvende 
konkrete, visuelle og 
enkle symbolske 
repræsentationer / 
Eleven har viden om 
konkrete, visuelle og 
enkle symbolske 
repræsentationer, 
herunder interaktive 
repræsentationer 
 

Ræsonnement og 
tankegang 

Eleven kan stille og 

besvare matematiske 

spørgsmål / Eleven 

har viden om 

kendetegn ved 

matematiske 

spørgsmål og svar 

Uge 1-7 

FLYTNINGER OG 

MØNSTRE 

 

Fælles mål: 

Placeringer og 
flytninger 
Eleven kan beskrive 
og fremstille figurer 
og mønstre med 
spejlingssymmetri / 
Eleven har viden om 
metoder til at 
fremstille figurer og 
mønstre med 

SØRØVERE 

 

Side 46-55 i Elevbogen 

Vi laver supplerende 

opgaver i Træningshæfte 1 

og 2. 

Supplerende materiale. 

Læringsmål 1 

Jeg skal kunne spejle figurer med hjælpemidler. 
Læringsmål 2 

Jeg skal kunne undersøge og tegne alle 
symmetriakser i en figur. 
Læringsmål 3 

Jeg skal kunne forskyde figurer. 
Læringsmål 4 

Jeg skal kunne fortsætte og fremstille mønstre, 
herunder med dynamisk geometriprogram. 
Læringsmål 5 

Jeg skal kunne beskrive figurers flytninger og 
placering i mønstre. 
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spejlingssymmetri, 
herunder digitale 
værktøjer 

 

Hjælpemiddel 
Eleven kan anvende 
enkle hjælpemidler til 
tegning, beregning og 

undersøgelse / Eleven 
har viden om 
konkrete materialer 
og redskaber 
 

Kommunikation 

Eleven kan vise sin 

matematiske 

tænkning med 

uformelle skriftlige 

noter og tegninger / 

Eleven har viden om 

forskellige former for 

uformelle skriftlige 

noter og tegninger 

 

Læringsmål opsat i elevbogen: 
1. Jeg skal kunne tegne symmetriakser. 

2. Jeg skal kunne tegne spejling. 

3. Jeg skal kunne forskyde en figur. 

4. Jeg skal kunne fremstille og beskrive 

mønstre. 

 

 
 

Uge 8-12 

TITALSSYSTEMET 

 

Fælles mål: 

Tal 
Eleven kan anvende 
flercifrede naturlige 
tal til at beskrive 
antal og rækkefølge / 
Eleven har viden om 
naturlige tals 
opbygning 

 

Repræsentation og 
symbolbehandling  
Eleven kan anvende 

konkrete, visuelle og 

enkle symbolske 

repræsentationer / 

VILD  MED DYR 

 

Side 56-65 i Elevbogen 

Vi laver supplerende 

opgaver i Træningshæfte 1 

og 2. 

Supplerende materiale. 

Læringsmål 1 

Jeg skal kunne navngive og skrive tal med op til 

fire cifre med baggrund i titalssystemet. 

Læringsmål 2 

Jeg skal kunne sætte tal i rækkefølge og 
fortsætte en påbegyndt talrække. 
Læringsmål 3 

Jeg skal kunne addere og subtrahere med 
baggrund i titalssystemet.  
Læringsmål 4 

Jeg skal kunne afrunde til hele 10’ere. 
 
 

Læringsmål opsat i elevbogen: 
1. Jeg skal kunne tallene op til 999. 
2. Jeg skal kunne sætte tal i rækkefølge. 
3. Jeg skal kunne regne med 1’ere, 10’ere og 

100’er. 
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Eleven har viden om 

konkrete, visuelle og 

enkle symbolske 

repræsentationer, 

herunder interaktive 

repræsentationer 

4. Jeg skal kunne afrunde til nærmeste ti’er. 
 

 

Uge 13-18 

MÅLING 

 

Fælles mål: 

Måling  
Eleven kan anslå og 
måle længde, tid og 
vægt / Eleven har 
viden om 
standardiserede og 
ikke-standardiserede 
måleenheder for 
længde, tid og vægt 
samt om analoge og 
digitale 
måleredskaber 
 

Eleven kan 
sammenligne enkle 
geometriske figurers 
omkreds og areal / 
Eleven har viden om 
måleenheder for 
areal  
 
Modellering  
Eleven kan undersøge 
enkle 
hverdagssituationer 
ved brug af 
matematik / Eleven 
har viden om 
sammenhænge 
mellem matematik og 
enkle 
hverdagssituationer 
 

KOLONIHAVEN 

 

Side 66-77 i Elevbogen 

Vi laver supplerende 

opgaver i Træningshæfte 1 

og 2. 

Supplerende materiale. 

Læringsmål 1 

Jeg skal kunne beskrive og måle omkreds. 

Læringsmål 2 

Jeg skal kunne beskrive og måle areal. 

Læringsmål 3 

Jeg skal kunne aflæse tid og stillet uret. 

Læringsmål 3 

Jeg skal kunne aflæse tid og stillet uret. 

Læringsmål 4 

Jeg skal kunne anslå og vurdere mål, herunder i 

hverdagssammenhænge. 

Læringsmål 5 

Jeg skal kunne anvende måleredskaber. 

 

Læringsmål opsat i elevbogen: 
1. Jeg skal kunne måle omkreds. 

2. Jeg skal kunne måle areal. 

3. Jeg skal kunne aflæse klokken. 

4. Jeg skal kunne vælge måleredskaber og 

enhed. 
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Hjælpemiddel  
Eleven kan anvende 
enkle hjælpemidler til 
tegning, beregning og 

undersøgelse / Eleven 
har viden om 
konkrete materialer 
og redskaber 
 

Uge 19-25 

ADDITION, 

SUBTRAKTION OG 

MULTIPLIKATION 

 

Fælles mål: 

Regnestrategier 
Eleven kan udvikle 
metoder til addition 
og subtraktion med 
naturlige tal / Eleven 
har viden om 
strategier til 
hovedregning, 
overslagsregning 
samt regning 
med skriftlige notater 
og digitale værktøjer 
 

Eleven kan udvikle  
metoder til 
multiplikation og 
division med 
naturlige tal / Eleven 
har viden om 
strategier til 
multiplikation og 
division  
 

Algebra 

Eleven kan beskrive 
systemer i figur- og 
talmønstre / Eleven 

GÅRDBUTIKKEN 

 

Side 78-87 i Elevbogen 

Vi laver supplerende 

opgaver i Træningshæfte 1 

og 2. 

Supplerende materiale. 

 

Evaluering af året. 

Læringsmål 1 

Jeg skal kunne addere, subtrahere og 

multiplicere ved brug af flere strategier. 

Læringsmål 2 

Jeg skal kunne vælge mellem regnearterne 
addition, subtraktion og multiplikation. 
Læringsmål 3 

Jeg skal kunne finde system i talrækker og 
udvikle egne med regnearterne addition, 
subtraktion og multiplikation. 
Læringsmål 4 

Jeg skal kunne oversætte hverdagssituationer til 
matematik. 
 

Læringsmål opsat i elevbogen: 
1. Jeg skal kunne regne med plus, minus og 

gange. 
2. Jeg skal kunne finde matematik i 

hverdagen. 
3. Jeg skal kunne vælge mellem plus, minus 

og gange. 
4. Jeg skal kunne undersøge og prøve mig 

frem. 
 
 
 
 



 
 

2. Christian den Fjerde 

 

Årsplan 2019 – 2020  (Matematik, SKP) 

 

 

 

har viden om figur- 
og talmønstre 

 

Problembehandling 

Eleven kan bidrage til 
løsning af enkle 
matematiske 
problemer / Eleven 
har viden om 
kendetegn ved 
undersøgende 
arbejde 

 

Modellering 

Eleven kan undersøge 

enkle 

hverdagssituationer 

ved brug af 

matematik / Eleven 

har viden om 

sammenhænge 

mellem matematik og 

enkle 

hverdagssituationer 

 

 

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 
 


