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Uge  Forløb Færdigheds- og vidensmål Læringsmål 

33 Introuge  • Lærer hinanden at kende. 
 

34-38 Tal fra 1-10 Tal og algebra 
• Tal (fase 1) 
 

• Jeg kan skrive tallene fra 0-10 
• Jeg kan tælle fra 0-10 
• Jeg ved hvordan tallene fra 0-10 
ser ud og hvordan de lyder. 
 

39 Den lille spejder uge  

40-41 Tal fra 0-20 Tal og algebra 
• Tal (fase 1+2) 

• Jeg kan skrive tallene fra 0-20 
• Jeg kan tælle fra 0-20 
• Jeg ved hvordan tallene fra 0-20 
ser ud og hvordan de lyder. 
 
 

42 Efterårsferie 
 

43-46 Addition Tal og algebra 
• Regnestrategier (fase 1+2) 
 

• Jeg kan lægge tal sammen.  
• Jeg kan finde det tal der 
mangler.  
• Jeg kan finde 10’er venner. 
 

47-50 Subtraktion Tal og algebra 
• Regnestrategier (fase 1+2) 
 

• Jeg kan trække fra. 
• Jeg kan finde det tal, der 
mangler. 
 
 

51 Læseuge 

52-53 Juleferie 
 

1-5 Geometri 
 

Geometri og måling 
• Geometrisk tegning (fase 
1)   
• Algebra (fase 1)  
 

• Jeg kan kende figurer.  
• Jeg kan tælle figurer. 
• Jeg kan spejle en figur. 
 

6 Temauge – krop & sundhed 

7 Måling  Geometri og måling 
• Måling (fase 1)    
 
Matematiske kompetencer 
• Hjælpemidler (fase 1) 
 

• Jeg kan bruge en lineal. 
• Jeg kan måle med en lineal. 
 
Matematiske kompetencer 
• Hjælpemidler (fase 1) 
 

8 Vinterferie 

9-11 Måling Geometri og måling 
• Måling (fase 1)    

• Jeg kan bruge en lineal. 
• Jeg kan måle med en lineal. 
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Matematiske kompetencer 
• Hjælpemidler (fase 1) 
 

12 Regnestrategier Tal og algebra 
• Regnestrategier (fase 1+2) 

• Jeg kan lægge tal sammen på 
forskellige måder. 
• Jeg kan finde det dobbelte og 
det halve. 
 

13 Påskeferie 
 

14-16 Regnestrategier Tal og algebra 
• Regnestrategier (fase 1+2) 
 

• Jeg kan lægge tal sammen på 
forskellige måder. 
• Jeg kan finde det dobbelte og 
det halve. 
 

17-18 Klokken Geometri og måling 
• Måling (fase 1+2)    
 

• Jeg kan kende den lille og store 
viser. 
• Jeg kan klokken med hele timer. 
 

19-20 Terningespil  • Jeg kan kende terningens sider. 
• Jeg kan spille med en terning. 
 

21-24 Penge Matematiske kompetencer  
• Modellering (fase 1)  
 
Tal og algebra 
• Regnestrategier (fase 1+2) 

• Jeg kan tælle penge.  
• Jeg kan regne med penge og se, 
hvad man kan købe.   
 
 
 
 

25-26 Repetition 
 
 

 


