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Periode Fagligt 

emne 

Beskrivelse Fælles Mål 

32 - 34 Kapitel 1 1A 

 

Tal 

I dette kapitel skal 

eleverne arbejde 

med at bestemme 

antal ved optælling 

og med 

sammenhængen 

mellem antal, talord 

og talsymbol. De skal 

desuden arbejde 

med faglige 

begreber, som er 

knyttet til tal og 

antal: flest, færrest 

og lige mange samt 

lige og ulige. Endelig 

skal de arbejde med 

tælleremser og 

talfølger. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

35 - 37 Kapitel 2 1A 

 

Plus 

I dette kapitel lærer 

eleverne om 

regningsarten plus 

(addition) – det at 

finde summen af to 

eller flere tal 

(addender). Der er 

fokus på forskellige 

problemstillinger, 

som kan løses vha. 

addition. Eleverne 

skal lære at regne 

plusstykker på flere 

måder og forklare, 

hvordan de regner. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 - 39 Kapitel 3 1A 

 

Figurer og 

mønstre 

I dette kapitel skal 

eleverne arbejde 

med geometri. De 

skal lære om 

geometriske former, 

figurer og mønstre i 

planen. Der er fokus 

på at kunne skelne 

mellem forskellige 

typer af figurer, at 

lære navnene på 

figurer/mangekanter 

og på tegning af 

disse. Desuden skal 

eleverne lære at 

identificere og 

fortsætte 

mønsterrækker. 

 

 
 

 

 

 

 

 



40 - 41 Kapitel 4 1A 

 

10’er-venner 

og ven med 

10 

I dette kapitel er der 

fokus på elevernes 

hovedregning med 

henblik på 

automatisering af 

små plusstykker. 

Omdrejningspunktet 

er arbejdet med 

10’er‐venner. 
Eleverne skal lære og 

automatisere, hvilke 

to tal der har 

summen 10.   

Desuden skal 

eleverne lære om 

ven med 10. De skal 

automatisere 

addition af et etcifret 

tal med 10. 

 

 
 

 

 

 

 

 

42 Efterårsferie  

 

 

 

 



43 - 45 Kapitel 5 1A 

 

Minus 

I dette kapitel lærer 

eleverne om 

regningsarten minus 

(subtraktion) – den 

modsatte regningsart 

til addition. Der er 

fokus på forskellige 

typer af 

problemstillinger, 

som kan løses vha. 

subtraktion. Eleverne 

skal lære at regne 

minusstykker på flere 

måder og forklare, 

hvordan de regner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



46 - 47 Kapitel 6 1A 

 

Tiere og 

enere 

 

I dette kapitel lærer 

eleverne om 

titalssystemet. Vores 

titalssystem er et 

positionssystem, 

hvor de enkelte cifres 

værdi i et tal 

afhænger af den 

position, de har i 

tallet. Der er fokus på 

tallene fra 0‐100. 
Eleverne skal lære at 

tælle større 

mængder og blive 

bevidste om, at 

tocifrede tal består af 

tiere og enere. 

 

 
 

 

 

 



48 - 50 Kapitel 7 1A 

 

Længde og 

omkreds 

 

 

 

I dette kapitel lærer 

eleverne om måling 

af længde og 

omkreds. Der er 

fokus på at lære at 

bruge en lineal som 

måle‐ og 
tegneredskab og 

dermed på 

standardenheden 

centimeter. Desuden 

skal eleverne lære at 

måle og beregne 

omkreds af 

forskellige genstande 

og tegnede figurer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 - 52 Juleferie  

 

 

 



1 - 3 Kapitel 1 1B 

 

Statistik og 

chance 

I dette kapitel skal 

eleverne gøre sig 

deres første 

erfaringer med 

begreberne statistik 

og chance. De skal 

indsamle, overskue 

og sortere data, tælle 

og tegne 

pindediagrammer 

samt forudsige og 

efterprøve 

sandsynligheder. 

 

 



4 - 6 Kapitel 2 1B 

 

Mere plus 

I dette kapitel bygger 

eleverne videre på 

deres viden om 

regningsarten plus 

(addition). Der er 

fokus på at regne 

med tiere og enere 

og på at kunne 

anvende plus i 

hverdagen. Eleverne 

kommer også til at 

stifte bekendtskab 

med forskellige 

regneredskaber, som 

kan støtte, når de 

skal regne med tiere 

og enere – 

positionsplade, 

taltavle og 

lommeregner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Vinterferie  

 

 

 



8 - 10 Kapitel 3 1B 

 

Spejling og 

symmetri 

I dette kapitel skal 

eleverne lære om 

spejling og symmetri. 

De skal desuden 

arbejde med at 

undersøge og 

beskrive mønstre 

med særligt fokus på 

spejling og symmetri 

samt selv farve og 

bygge mønstre. 

Eleverne skal 

gennem kapitlet få 

deres første 

erfaringer med 

begreberne og 

tilegne sig forskellige 

værktøjer til at løse 

opgaver i forbindelse 

med dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 - 14 Kapitel 4 1B 

 

Mere minus 

I dette kapitel bygger 

eleverne videre på 

deres viden om 

regningsarten minus 

(subtraktion). Der er 

fokus på at regne 

med tiere og enere 

og på at kunne 

anvende subtraktion 

i hverdagen. Eleverne 

kommer også til at 

stifte bekendtskab 

med forskellige 

regneredskaber, som 

kan støtte, når de 

skal regne med tiere 

og enere – 

positionsplade, 

taltavle og 

lommeregner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Påskeferie 

 

 

 

 

 

16 - 17 Kapitel 5 1B   



 

Klokken og 

tid 

 

I dette kapitel skal 

eleverne lære om 

klokken. De skal lære 

om analoge ure (ure 

med visere) og 

digitale ure, hvor der 

er fokus på ’hele’ og 
’halve’ klokkeslæt. 
De skal desuden lære 

om timer, minutter 

og døgnets 

opbygning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 - 21 Kapitel 6 1B 

 

Flere tal 

 

 

 

I dette kapitel bygger 

eleverne videre på 

deres viden om tiere 

og enere og 

titalssystemet og 

arbejder med tal, der 

også omfatter 

hundreder. De 

arbejder med 

talfølger og med tegn 

for større end (>) og 

mindre end (<). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 - 24 Kapitel 7 1B 

 

Modeller 

I dette kapitel skal 

eleverne lære om 

begrebet modeller i 

forbindelse med 

matematik. De skal 

arbejde med at 

gengive 

virkeligheden ved at 

tegne, ved at bygge 

mm., og de skal lære 

at tegne rumlige 

objekter og figurer 

fra forskellige 

synsvinkler. De skal 

opleve, at 

matematikken kan 

bruges til at beskrive 

virkeligheden. 
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