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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 Læringsmål Aktivitet 
Uge	33-36	
”Sommer	i	
Danmark”	
Addition 

• At blive fortrolige med 
addition inden for talområdet 
0-100. 

• At stifte bekendtskab med 
forskellige 

• fremgangsmåder til udregning 
af 

• plusstykker med tocifrede tal. 
• At blive præsenteret for og 

kunne 
• uddrage regnestykker fra 

hverdagshistorier, hvor 
addition indgår. 

• At træne ’overslag’. 

• Elevbog s. 1-11 
• Træningshæfte 1 side 1-5 
• Træningshæfte 2 side 1-5 
• Kopiark 1- 4 
• Evalueringshæfte s. 1-3 
• Værkstedsarbejde 

Uge	37-41	
”Tivoli”	
Statistik	og		
kombinatorik 

• At indsamle, behandle og 
sammenligne data. 

• At opnå erfaringer med 
chancebegrebet og kunne 
vurdere, hvorvidt der er lige 
stor chance eller ej. 

• At kunne finde antallet af 
forskellige kombinationer ud 
fra et givet antal elementer 

• Elevbog s. 12-19 
• Træningshæfte 1 s. 6-9 
• Træningshæfte 2 s. 6-9 
• Kopiark 5-11 
• Udarbejde egne undersøgelser 

og præsentation vha. 
diagrammer 

• Evalueringshæfte s.4-6 
Værkstedsarbejde 

Uge	43-48	
”Træer”	
Subtraktion 

• At blive fortrolige med 
subtraktion inden for 
talområdet 0-99 

• At stifte bekendtskab med 
forskellige fremgangsmåde til 
udregning af 
subtraktionsstykker med to 
tocifrede tal 

• At blive præsenteret for 
hverdagshistorier og opstille 
regnestykker, hvor subtraktion 
indgår. 

• At træne i og udvikle metoder 
til tilnærmet subtraktion af to 

• Elevbog s. 20-29 
• Træningshæfte 1 s.10-15 
• Træningshæfte 2 s.10-15 
• Kopiark 12-16 
• Evalueringshæfte s. 7-9 
• Værkstedsarbejde 
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tocifrede tal (overslag). 

Uge	49-51	
”Sørøvere”	
Flytninger	
og	ligedannethed 

• At kunne beskrive og skelne 
kvadrater og rektangler fra 
andre typer af firkanter med 
udgangspunkt i antallet af ens 
sidelængder og begrebet rette 
vinkler 

• At opnå en intuitiv forståelse 
for begrebet ligedannethed 

• At forstå og kunne anvende 
følgende former for 
flytninger, parallelforskydning 
og spejling 

• Elevbog s. 30-37 
• Træningshæfte 1 s. 16-19 
• Træingshæfte 2 s. 16-19 
• Kopiark 17-20 
• Regnehistorie 
• Evalueringshæfte s. 10-12 
• Værkstedarbejde 

Uge 2-6 
”Fødselsdag” 
Gentaget plus 
Gange 
Regnehistorier 

• At forstå sammenhængen 
mellem gentaget addition og 
multiplikation 

• At stifte bekendtskab med 
konkrete situationer, hvor 
multiplikation af to naturlige 
tal anvendes 

• At kende og forstå 
symbolerne · og = 

• At stifte bekendtskab med 
dele af den lille gangetabel 

• Elevbog s. 38-47 
• Træningshæfte 1 s. 20-25 
• Træningshæfte 2 s. 20-25 
• Kopiark 21-25 
• Regnehistorie 
• Evalueringshæfte s. 13-15 
• Værkstedarbejde 

Uge	8-12	
”Vild	med	dyr”	
Titalssystemet 

• At udvide talbegrebet til de 
naturlige tal op til 999  

• At udvide kendskabet til 
titalssystemet og dets 
opbygning 

• At arbejde med at tallenes 
rækkefølge og værdi. 

• At arbejde med addition og 
subtraktion med naturlige tal 
inden for talområdet 0-999 

• Elevbog s. 48-55 
• Træningshæfte 1 s. 26-29 
• Træningshæfte 2 s. 26-29 
• Kopiark 26-31 
• Evalueringshæfte s. 16-18 

Uge	14-18	
”Kolonihaven”	
Areal	og	omkreds 

• At forstå begreberne ”areal” 
og ”omkreds” 

• At benytte forskellige metoder 
til beregning af figurers flade 
og rand/kant 

• At kende til og kunne regne 
med størrelsesforholdene 
halv, hel og dobbelt 

• At udvide forståelsen af 
målebegrebet til at omfatte 
enheden millimeter 

• Elevbogen s. 56-63 
• Træningshæfte 1 s. 30-33 
• Træningshæfte 2 s.30-33 
• Kopiark 32-36 
• Evalueringshæfte s. 19-21 
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Uge	19-23	
”Gårdbutikken”	
Addition	og	
subtraktion 

• At opnå større rutine i 
additionsalgoritmer inden for 
talområdet 0-999 og 
subtraktionsalgoritmer inden 
for  

• talområdet 0-200 
• At kunne afkode en tekst med 

matematisk indhold og 
oversætte begreber fra 
hverdagssprog til matematisk 
sprog 

• Elevbog s. 64-72 
• Træningshæfte 1 s. 34-40 
• Træningshæfte 2 s. 34-40 
• Kopiark 37-40 
• Evalueringshæfte s. 22-24 

Uge	24-25	
Repetitionsuger 

• Repetition • Repetitom	pg	færdiggørelse	
af	bøger 

 
 
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.	
	
 
 
 


