
•	 Talsymbolerne: Relationen mellem antallet af 
elementer i en mængde og det tilhørende tal-
symbol, begrænset til de hele tal fra 0-9. Skri-
veøvelser skal sikre, at eleverne får træning i 
at skrive tallene på den ”rigtige” måde.

•	 Tallenes rækkefølge: Tallenes indbyrdes ord-
ning på tallinjen som led i en styrkelse af tal-
forståelsen.

Integreret heri indeholder kapitlet også aktivite-
ter, hvor de geometriske figurer trekant, firkant, 
femkant, sekskant og cirkel anvendes.

Arbejdet med tallene handler om at udvikle ele-
vernes repræsentationskompetence, dvs. at 
kunne angive et antal på flere måder. Hvis man 
fx skal tælle og angive antallet af ”5 dukker”, 
kan det gøres på mange måder:

 Ved konkret at tælle  
og konstatere, når man 
slutter med at sige ”5”.

 Ikonisk ved at tegne 5 dukker, der ligner de 
rigtige dukker.

  

 Ikonisk ved at tegne 5 ”tændstikdukker.”

 Ikonisk ved at sætte mærker.

 Ikonisk ved at bruge ”talbilleder.”

 Symbolsk ved at skrive ”5.”

Side i elevbogen

Side             1        Intro
Side          2-3     Antalsbestemmelse
Side          4-6     Talsymboler
Side          7-8     Rækkefølge

Side 1 Oplæg til snak om tal i Trix´ talhule.
Skriv navn og klasse i rammerne nederst.

Baggrund og vink
Læs historien ”Trix’ talhule”.
Siden præsenterer Mester Trix – systemets 
hovedfigur. Når Trix dukker op på en side er det 
altid med vejledning og gode råd om matematik. 
På denne side ses han, siddende i sin hule omgi-
vet af tal. 

Eleverne præsenteres også for hjælpefigurerne 
i Trix – hjælplingerne. De er dels omtalt i Trix-
historien, og dels på kopiark 1-2, som lægger op 
til farvelægning og evt. navngivning af de 12 
hjælpere. Den grundige introduktion af person-
universet skyldes, at personerne optræder i hele 
indskolingsforløbet. 

Vil du mere

1 Trix´ talhule.

1 Trix´ talhule.

1-2  Persongalleri. Hver af hjælplingerne er tegnet i 
stregtegning, så de kan farvelægges og hænges op i 
klassen. Eleverne kan give dem navne.
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Side 2 Oplæg til samtale om en familie, der spiser 
morgenmad. Hvor mange ting er der af hver slags?

Side 3 Tæl de anviste ting på tegningen på side 2, og 
angiv antallet ved hjælp af streger/krydser og med tal-
symboler.

Baggrund og vink
På de første sider skal eleverne tælle. Tegningen 
på side 2 forestiller en travl børnefamilie, der er i 
færd med ”morgenmadsritualet” med alle dets 
faste gøremål. Eleverne skal tælle så meget som 
muligt på tegningen. Lad eleverne gå på opda-
gelse i tegningen og finde alle mulige optællin-
ger, detaljer og små pudsige situationer.
På side 3 får eleverne brug for at angive, hvor 
mange der er af en given ting på køkkentegnin-

gen. Det kan gøres på flere måder. Det  
er altså ikke en forudsætning for arbejdet, at ele-
verne kan skrive tallene fra 0-9. De kan også 
angive antallet ved hjælp af krydser, streger, 
prikker eller lignende.
   Fra starten af skoleåret er det en god idé at 
sætte talsymbolerne op i stor størrelse i klasselo-
kalet, så eleverne kan få hjælp til at huske, hvor-
dan de ser ud, og hvordan de skrives.

Der findes flere sange, hvor tælleremsen øves: ”Tælle til 
en og tælle til to, hønen går ikke med strømper og sko…” 
og ”En elefant kom marcherende…”. Se  1.

1 Talsange.
2 Først til 10.
3 Dan mængder med nipsting.

3 Tæl hjælplinger. 
4-8, 10-14: Talkortene kan males og hænges op i 
klassen eller deles ud til alle børnene, så de har deres 
egne talkort.
9, 15 Byg tallene.

3.1

Vil du mere
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Side 2 Oplæg til samtale om en familie, der spiser 
morgenmad. Hvor mange ting er der af hver slags?

Side 3 Tæl de anviste ting på tegningen på side 2, og 
angiv antallet ved hjælp af streger/krydser og med tal-
symboler.

Baggrund og vink
På de første sider skal eleverne tælle. Tegningen 
på side 2 forestiller en travl børnefamilie, der er i 
færd med ”morgenmadsritualet” med alle dets 
faste gøremål. Eleverne skal tælle så meget som 
muligt på tegningen. Lad eleverne gå på opda-
gelse i tegningen og finde alle mulige optællin-
ger, detaljer og små pudsige situationer.
På side 3 får eleverne brug for at angive, hvor 
mange der er af en given ting på køkkentegnin-

gen. Det kan gøres på flere måder. Det  
er altså ikke en forudsætning for arbejdet, at ele-
verne kan skrive tallene fra 0-9. De kan også 
angive antallet ved hjælp af krydser, streger, 
prikker eller lignende.
   Fra starten af skoleåret er det en god idé at 
sætte talsymbolerne op i stor størrelse i klasselo-
kalet, så eleverne kan få hjælp til at huske, hvor-
dan de ser ud, og hvordan de skrives.

Der findes flere sange, hvor tælleremsen øves: ”Tælle til 
en og tælle til to, hønen går ikke med strømper og sko…” 
og ”En elefant kom marcherende…”. Se  1.

1 Talsange.
2 Først til 10.
3 Dan mængder med nipsting.

3 Tæl hjælplinger. 
4-8, 10-14: Talkortene kan males og hænges op i 
klassen eller deles ud til alle børnene, så de har deres 
egne talkort.
9, 15 Byg tallene.

3.1

Vil du mere
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Baggrund og vink
På disse to sider trænes brugen af talsymbolerne. 
De fleste elever vil nok kunne skrive tallene fra 
0–9, da de kender dem fra deres tid i børnehave-
klassen. Skrivetræningen kan derfor kombineres 
med en snak om, hvem der kender disse tal, 
hvornår de har arbejdet med dem før samt i 
hvilke sammenhænge. Hvilke eksempler kan de 
give på steder, hvor talsymbolerne bruges i hver-
dagen (ure, kalendere, skoleskemaet osv.)? Struk-
turen på begge sider er den samme, hvor der 
henholdsvis arbejdes med tallene fra 0-4 og 5-9.
   Tråden fra de forrige sider tages op ved at sam-
menkæde en ikonisk (billedlig) repræsentation 
af et antal med det tilsvarende talsymbol. Ele-
verne gøres fortrolige med, at der bag ved hvert 

Side 4 Gennemgang af talsymbolerne 0-4. Tæl antallet af 
elementer i mængden, ”føl” tallet med fingeren og farve-
læg det. Skriv til sidst tallet, først oven på det fortegnede 
som anvist og dernæst i fri hånd.

Side 5 Gennemgang af talsymbolerne 5-9. Tæl antallet af 
elementer i mængden, ”føl” tallet med fingeren og farve-
læg det. Skriv til sidst tallet, først oven på det fortegnede 
som anvist og dernæst i fri hånd.

1. Kopier sider 2. Læg siderne sammen

3. Saml med hæfteklammer

Sådan samles talbogen:

tals navn er knyttet et bestemt antal. Eksempel-
vis kan antallet fem repræsenteres både mundtligt 
med talnavnet ”fem” og skriftligt med fem små 
markeringer, fx streger eller krydser (xxxxx). Da 
en ikonisk repræsentation som denne let kan gå 
hen og blive besværlig at bruge i praksis, under-
streges det, at man også kan angive antallet af 
elementer i mængden (xxxxx) ved hjælp af sym-
bolet ”5”.

Vil du mere

4 Talcollage.
5 Tal på ryggen.
6 Talbold 1.  
7 Talbold 2.  

16-21 Talbog. Kopiarkene kan sættes sammen til 
en lille talbog (se vejledningen). Her kan eleverne 
øve talskrivning, skrive forskellige tal (fx store, små, 
digitale, dekorative) og tegne ting i de respektive 
antal. Bogen bliver elevernes ejendom, så den kan 
farves og udsmykkes efter egen smag. 
 
4.1-5.
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Baggrund og vink
På disse to sider trænes brugen af talsymbolerne. 
De fleste elever vil nok kunne skrive tallene fra 
0–9, da de kender dem fra deres tid i børnehave-
klassen. Skrivetræningen kan derfor kombineres 
med en snak om, hvem der kender disse tal, 
hvornår de har arbejdet med dem før samt i 
hvilke sammenhænge. Hvilke eksempler kan de 
give på steder, hvor talsymbolerne bruges i hver-
dagen (ure, kalendere, skoleskemaet osv.)? Struk-
turen på begge sider er den samme, hvor der 
henholdsvis arbejdes med tallene fra 0-4 og 5-9.
   Tråden fra de forrige sider tages op ved at sam-
menkæde en ikonisk (billedlig) repræsentation 
af et antal med det tilsvarende talsymbol. Ele-
verne gøres fortrolige med, at der bag ved hvert 

Side 4 Gennemgang af talsymbolerne 0-4. Tæl antallet af 
elementer i mængden, ”føl” tallet med fingeren og farve-
læg det. Skriv til sidst tallet, først oven på det fortegnede 
som anvist og dernæst i fri hånd.

Side 5 Gennemgang af talsymbolerne 5-9. Tæl antallet af 
elementer i mængden, ”føl” tallet med fingeren og farve-
læg det. Skriv til sidst tallet, først oven på det fortegnede 
som anvist og dernæst i fri hånd.

1. Kopier sider 2. Læg siderne sammen

3. Saml med hæfteklammer

Sådan samles talbogen:

tals navn er knyttet et bestemt antal. Eksempel-
vis kan antallet fem repræsenteres både mundtligt 
med talnavnet ”fem” og skriftligt med fem små 
markeringer, fx streger eller krydser (xxxxx). Da 
en ikonisk repræsentation som denne let kan gå 
hen og blive besværlig at bruge i praksis, under-
streges det, at man også kan angive antallet af 
elementer i mængden (xxxxx) ved hjælp af sym-
bolet ”5”.

Vil du mere

4 Talcollage.
5 Tal på ryggen.
6 Talbold 1.  
7 Talbold 2.  

16-21 Talbog. Kopiarkene kan sættes sammen til 
en lille talbog (se vejledningen). Her kan eleverne 
øve talskrivning, skrive forskellige tal (fx store, små, 
digitale, dekorative) og tegne ting i de respektive 
antal. Bogen bliver elevernes ejendom, så den kan 
farves og udsmykkes efter egen smag. 
 
4.1-5.
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  8 Gæt en figur.

22 Farv talsymbolerne.
23 Hvor mange centicubes?
24 Byg tal og tæl centicubes.

Baggrund og vink 
På side 6 styrkes forståelsen af, hvilke talsymboler 
der repræsenterer hvilke antal. På den måde kan 
man undgå, at symbolskrivning bare bliver en 
mekanisk proces. I opgaven med de geometriske 
figurer øverst på siden er det en god idé at spørge 
eleverne, om de kan huske, hvad de forskel-
lige figurer hedder. Det vendes der tilbage til på 
side 7. I farveopgaven nederst bør man nok gøre 
opmærksom på, at det er et nyt talsymbol, der 
skal farves for hver linje. Tæl antallet af kugler, før 
der farves.

Det er vigtigt, at eleverne ikke får det indtryk 
at en ikonisk repræsentation af et antal, fx i form 
af streger eller krydser, er forkert. Det er lige så 
rigtig en måde at repræsentere et antal på som et 
talsymbol. Talsymbolers væsentlige fortrin er, at 
de er langt nemmere at have med at gøre, ikke 
mindst når de snart skal til at regne med tallene 
og repræsentere større tal i titalssystemet.

Det er meget hensigtsmæssigt, at eleverne fra 
starten udvikler en rutine i, hvordan tallene skri-
ves, så de ikke senere skal have besvær med at 
skrive gnidret og misforståeligt. Hvis eleverne har 

Side 6 Øverst: Dan mængder ved at sætte ring omkring 
de forskellige geometriske figurer, og forbind mængderne 
med de rigtige talsymboler. 
Nederst: Farv felter i hver række med de talsymboler, der 
svarer til antallet af centicubes/kugler.

Side 7 Øverst: Forbind mængderne med de rigtige tal-
symboler på tallinjen.
Nederst: Tæl antallet af kanter på hver figur, og skriv re-
sultatet inde i eller under figuren.

behov for mere træning, end elevbogen rummer, 
henvises til talbogen, der findes som kopiark.

I skrivefasen er det elevernes motorik, der skal 
trænes. Start med store bevægelser, hvor ele-
verne tegner former, figurer og tal i luften eller 
på ryggen af hinanden. Eleverne kan have stort 
udbytte af at skrive på tavlen. Lad dem fylde 
tavlen med tal. Det er en oplagt mulighed for at 
tale om skriveretningen.

Rigtig mange børn spejlvender tallene i star-
ten af skoleforløbet. Det er der ingen grund til 
bekymring over eller overdreven fokusering på. 
Små bemærkninger om at huske at vende tallene 
rigtigt vil som oftest føre til at eleverne får vendt 
dem rigtigt i løbet af det første halve år.

På side 7 og 8 arbejdes der med rækkefølgen af 
tallene. Øverst på side 7 tælles antallet af forskel-
lige slags slik, og antallet forbindes med det tilsva-
rende talsymbol på tallinjen. Nederst skal eleverne 
genkende geometriske figurer både ud fra tegnin-
ger og fotos, og skrive antallet af kanter. Det er en 
god idé at lade eleverne formulere sig om, og med 
egne ord beskrive, de forskellige figurer. ”Hvorfor 
hedder det en trekant og en firkant? Hvad er et 
kvadrat? Hvad er forskellen på et kvadrat og et 
rektangel? Hvad er ligheden?” osv.

25 Figurjagt 1.
26 Figurjagt 2.

5.1

Vil du mere
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  8 Gæt en figur.

22 Farv talsymbolerne.
23 Hvor mange centicubes?
24 Byg tal og tæl centicubes.

Baggrund og vink 
På side 6 styrkes forståelsen af, hvilke talsymboler 
der repræsenterer hvilke antal. På den måde kan 
man undgå, at symbolskrivning bare bliver en 
mekanisk proces. I opgaven med de geometriske 
figurer øverst på siden er det en god idé at spørge 
eleverne, om de kan huske, hvad de forskel-
lige figurer hedder. Det vendes der tilbage til på 
side 7. I farveopgaven nederst bør man nok gøre 
opmærksom på, at det er et nyt talsymbol, der 
skal farves for hver linje. Tæl antallet af kugler, før 
der farves.

Det er vigtigt, at eleverne ikke får det indtryk 
at en ikonisk repræsentation af et antal, fx i form 
af streger eller krydser, er forkert. Det er lige så 
rigtig en måde at repræsentere et antal på som et 
talsymbol. Talsymbolers væsentlige fortrin er, at 
de er langt nemmere at have med at gøre, ikke 
mindst når de snart skal til at regne med tallene 
og repræsentere større tal i titalssystemet.

Det er meget hensigtsmæssigt, at eleverne fra 
starten udvikler en rutine i, hvordan tallene skri-
ves, så de ikke senere skal have besvær med at 
skrive gnidret og misforståeligt. Hvis eleverne har 

Side 6 Øverst: Dan mængder ved at sætte ring omkring 
de forskellige geometriske figurer, og forbind mængderne 
med de rigtige talsymboler. 
Nederst: Farv felter i hver række med de talsymboler, der 
svarer til antallet af centicubes/kugler.

Side 7 Øverst: Forbind mængderne med de rigtige tal-
symboler på tallinjen.
Nederst: Tæl antallet af kanter på hver figur, og skriv re-
sultatet inde i eller under figuren.

behov for mere træning, end elevbogen rummer, 
henvises til talbogen, der findes som kopiark.

I skrivefasen er det elevernes motorik, der skal 
trænes. Start med store bevægelser, hvor ele-
verne tegner former, figurer og tal i luften eller 
på ryggen af hinanden. Eleverne kan have stort 
udbytte af at skrive på tavlen. Lad dem fylde 
tavlen med tal. Det er en oplagt mulighed for at 
tale om skriveretningen.

Rigtig mange børn spejlvender tallene i star-
ten af skoleforløbet. Det er der ingen grund til 
bekymring over eller overdreven fokusering på. 
Små bemærkninger om at huske at vende tallene 
rigtigt vil som oftest føre til at eleverne får vendt 
dem rigtigt i løbet af det første halve år.

På side 7 og 8 arbejdes der med rækkefølgen af 
tallene. Øverst på side 7 tælles antallet af forskel-
lige slags slik, og antallet forbindes med det tilsva-
rende talsymbol på tallinjen. Nederst skal eleverne 
genkende geometriske figurer både ud fra tegnin-
ger og fotos, og skrive antallet af kanter. Det er en 
god idé at lade eleverne formulere sig om, og med 
egne ord beskrive, de forskellige figurer. ”Hvorfor 
hedder det en trekant og en firkant? Hvad er et 
kvadrat? Hvad er forskellen på et kvadrat og et 
rektangel? Hvad er ligheden?” osv.

25 Figurjagt 1.
26 Figurjagt 2.

5.1

Vil du mere
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Side 8 Øverst: Skriv tallene før og efter i talrækken.
Nederst: Forbind tallene med streger.

Baggrund og vink
På side 8 trænes rækkefølgen af tallene. Eleverne 
kan bruge tallinjen øverst på siden som hjælp, 
hvis de bliver i tvivl. Mange børn kender også 
tal, der er større end 9. Derfor indeholder nogle 
af opgaverne tal op til 200. Cirklen omkring 
10-tallet i den store tallinje er fremhævet for at 
skabe opmærksomhed og måske nysgerrighed 
omkring dette tal, der jo er basis for vores positi-
onssystem. Tallet 10 har derfor en central place-
ring fremover.

Vil du mere
I sangen ”Ti små kineserere…” arbejdes der både forfra og 
bagfra med rækkefølgen af tallene 1-10.

  9 Tal i rækkefølge.
10 Byg med centicubes.
11 Krig.

27 Rækkefølge.

3.2, 3.3
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Side 9 · Introduktion Øverst: Regnehistorien ”Det lille 
egern” fortælles. Se lærervejledningen.
Eleverne tegner de gemte nødder.
Nederst: Eksempler på additionsspil – se ud af bogen 
nr.12-14

historier, som de fortæller til resten af klassen, 
mens de rundt i klassen lægger centicubes eller 
andet svarende til antallet i historien.
Tegningerne nederst på side 9 er en opfordring til 
eleverne om at gå i gang med at spille forskellige 
små additionsspil. Se 12-14.

Benyt aktiviteterne omkring regnehistorierne 
til at snakke med eleverne om, hvad de skal 
blive bedre til i dette kapitel. En sådan snak er 
hovedformålet med introen i timeglasmodellen 
(jf. omtalen på side 13). Den måde, som time-
glasmodellen lægger op til at arbejde på, er ny 
for eleverne, og de skal selvfølgelig ikke gøres til 
hovedansvarlige for tilrettelæggelsen af arbejdet. 
Alligevel er det en god idé fra starten af arbej-
det med bogens kapitler at invitere dem til at 
tænke over, hvad meningen med de forskellige 
aktiviteter er. Man får som regel et større forstå-
elsesmæssigt udbytte af en aktivitet, hvis man 
fra starten kan se den som del af en meningsfuld 
sammenhæng, som altså her er at lægge to tal 
sammen. Desuden lægger det grunden til, at 
eleverne med tiden kan tage større og større del i 
beslutningen om, hvornår der skal arbejdes med 
de foreslåede aktiviteter. 

INTRODUKTION · Side 9
Som start på arbejdet med dette 
kapitel kan man fortælle historien 
”Det lille egern”:

”Det lille egern Egon var i gang med at samle forråd 
til vinteren. Egon elskede nødder, så det var især 
nødder, han samlede til den lange og kolde vinter. 
Han gemte nødderne forskellige steder i skoven. Den 
første dag gemte Egon 3 nødder i en hul træstamme. 
Den næste dag fandt han 2 nødder, som han gemte i 
et hul i jorden, ved det store kastanietræ. Efter et par 
dage gemte han 2 nødder nær den lille å bag en sten. 
Hvor mange nødder har Egon gemt?”

Mens historien fortælles, er det en god idé at 
lægge nogle sten, centicubes eller andre synlige 
repræsentationer rundt omkring i klasselokalet, 
som kan udgøre det antal nødder, der efterhån-
den nævnes i historien. ”Nødderne” skal være 
synlige for eleverne, så de kan støtte sig til de 
konkrete genstande, når de skal svare på spørgs-
målet om, hvor mange nødder Egon har gemt. 
Eleverne tegner billedet af Egon i skoven færdigt 
og ”gemmer” nødder på tegningen.

Herefter kan eleverne digte nogle små regne-

  2 I sneglefart.

12 Klunse. 
13 Sumstik. 
14 Plusleg.

Find selv på flere regnehistorier, hvor eleverne helt kon-
kret placerer centicubes eller andre genstande rundt om-
kring i klassen.  

Vil du mere
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Side 10 · Introaktiviteter Øverst: Skriv antallet af ting i 
hver hånd, og derefter hvor mange der er tilsammen i de 
to hænder.
Nederst: Skriv hvor mange øjne terningerne har tilsam-
men. Tegn øjne så de anførte resultater passer.

Side 11 · Introaktiviteter Tæl figurer på tegningen og 
skriv antallet af viste ting i skemaerne, hver for sig og i 
alt.

INTROAKTIVITETER · Side 10-11
Siderne tilbyder additionsakti-
viteter, hvor eleverne skal finde 
summen af to mængder. De skal 

ikke notere selve additionsstykket, kun resultatet 
af optællingerne og additionen.

Lad eleverne vælge deres egen fremgangsmåde 
og lad dem forklare, hvordan de gør. Mange 
elever vil sikkert tælle sig frem til resultatet,  
hvilket er en fin metode. Spørg eventuelt om 
hvor mange centicubes, der er i hver hånd, eller 
hvor mange øjne hver af terningerne viser. På 
den måde ledes elevernes tanker hen imod at 
finde resultatet ved at forene mængder. 

Tegningen med det rodede børneværelse giver 
mulighed for en fælles samtale i klassen. Ele-

verne går på opdagelse og udforsker tegningen 
for detaljer, inden de går i gang med at finde 
summen af to beslægtede legeting. De ni forslag 
nederst på side 11 har hver et overbegreb, som 
eleverne kan prøve at formulere:

Sportsvogn og lastbil:  biler 
Robotter og bamser : ”menneskelignende”
Katte og mus:  dyr  
Sværd  og bue:  våben 
Drage og dinosaur: fortidsdyr 
Blyant og tusch: skriveredskaber
Sko og støvle: fodtøj   
Smørblomst og rose: blomster
Tennisbold og fodbold: bolde

Vil du mere
Eleverne kan fortsætte med de to aktiviteter på side 10 
og lave opgaver til hinanden ved hjælp af centicubes og 
terninger. 

  2 Børneværelse.

28 Centicubes.
29 Terninger til tallinje.
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Side 10 · Introaktiviteter Øverst: Skriv antallet af ting i 
hver hånd, og derefter hvor mange der er tilsammen i de 
to hænder.
Nederst: Skriv hvor mange øjne terningerne har tilsam-
men. Tegn øjne så de anførte resultater passer.
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mulighed for en fælles samtale i klassen. Ele-

verne går på opdagelse og udforsker tegningen 
for detaljer, inden de går i gang med at finde 
summen af to beslægtede legeting. De ni forslag 
nederst på side 11 har hver et overbegreb, som 
eleverne kan prøve at formulere:

Sportsvogn og lastbil:  biler 
Robotter og bamser : ”menneskelignende”
Katte og mus:  dyr  
Sværd  og bue:  våben 
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Sko og støvle: fodtøj   
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Vil du mere
Eleverne kan fortsætte med de to aktiviteter på side 10 
og lave opgaver til hinanden ved hjælp af centicubes og 
terninger. 

  2 Børneværelse.
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Side 12 · Gennemgang Samtale om de forskellige re-
præsentationer af det samme plusstykke.
 

Side 13 · Øvelser Regn plusstykker der svarer til repræ-
sentationsformerne på side 12.

GENNEMGANG · Side 12
Næsten alle elever vil være i stand 
til at finde frem til det rigtige 
antal, hvis man her i starten af 1. 

klasse stiller opgaver som:
•	 Find	ud	af	hvor	mange	blyanter	du	får	af	mig,	

hvis jeg giver dig to i dag og tre i morgen.
•	 Hvor	mange	tallerkner	skal	vi	sætte	på	

bordet, når Anne og Karl skal spise med?

De fleste elever kan lægge tal sammen i små og 
overskuelige sammenhænge, hvilket er grundla-
get for arbejdet med addition i dette kapitel.

En central del af arbejdet drejer sig om at 
udvikle elevernes symbolbehandlingskompe-
tence. Som nævnt tidligere lægger vi op til, at 
eleverne bevæger sig fra hands on -repræsen-
tation i retning af at forstå og bruge symbolsk 
repræsentation af det at addere. Konkret betyder 
det, at de skal nærme sig en forståelse af, at når 
man skriver et symbolsk udtryk som fx 2 + 3 = 
5, så repræsenterer det netop det fælles ved for-
ening af en mængde på to og en mængde på tre. 
Dette gælder uanset om det konkret handler om 
fingre, bøger, pindemennesker eller noget helt 
andet. Det symbolske sprog kan således umid-
delbart virke som en unødvendig abstraktion, 
da alting jo i sidste ende handler om at addere 
i konkrete situationer. Når man har vænnet sig 
til at abstrahere, er det godt at være opmærksom 
på, hvilken lettelse det i virkeligheden er, at man 

ikke skal tænke på én måde, når man forener 
fingre, og en anden måde når det er bøger, det 
handler om.

Siden er tænkt som en samtaleside, hvor der 
sættes fokus på additionsprocessen, og hvad det 
præcist vil sige at ”plusse”. Der vises fire forskel-
lige repræsentationer for en og samme addition. 
Alle repræsentationerne omhandler det grund-
læggende i addition, nemlig forening af mængder.

 
ØVELSER · Side 13 – 16
Øvelserne i addition 0-9 handler 
om at træne følgende færdigheder:

•	 at	kunne	”oversætte”	frem	og	tilbage	mellem	
billedsprog (ikonisk repræsentation) og sym-
bolsprog, når to tal skal lægges sammen.

•	 at	kunne	udføre	beregninger	ved	hjælp	af	
symbolsprog.

På side 13 er der øvelser svarende til hver repræ-
sentationsform. Diskuter de forskellige repræ-
sentationsformer i fællesskab. Notationsformen, 
hvor tegnene + og = indføres, bør gennemgås 
grundigt, så alle er klar over, hvordan de bruges.

Hjælplingen, der hopper på tallinjen øverst 
på side 13, viser en metode, som eleverne kan 
anvende, når de skal addere. De kan også med 
fordel bruge bogens flap. Man kan starte med 
at løse nogle af forslagene på siden i fællesskab, 
inden eleverne prøver selv.
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fingre, bøger, pindemennesker eller noget helt 
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Siden er tænkt som en samtaleside, hvor der 
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lige repræsentationer for en og samme addition. 
Alle repræsentationerne omhandler det grund-
læggende i addition, nemlig forening af mængder.
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billedsprog (ikonisk repræsentation) og sym-
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•	 at	kunne	udføre	beregninger	ved	hjælp	af	
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På side 13 er der øvelser svarende til hver repræ-
sentationsform. Diskuter de forskellige repræ-
sentationsformer i fællesskab. Notationsformen, 
hvor tegnene + og = indføres, bør gennemgås 
grundigt, så alle er klar over, hvordan de bruges.

Hjælplingen, der hopper på tallinjen øverst 
på side 13, viser en metode, som eleverne kan 
anvende, når de skal addere. De kan også med 
fordel bruge bogens flap. Man kan starte med 
at løse nogle af forslagene på siden i fællesskab, 
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Side 14 · Øvelser 
Øverst: Regn de viste plusstykker og skriv, hvor mange 
centicubes der er i alt.
Nederst: Regn de viste plusstykker og tegn det antal 
felter, der modsvarer antallet.

Baggrund og vink 
På side 14 skal eleverne bestemme antallet af 
centicubes. Giv eleverne mulighed for at arbejde 
konkret med centicubes, når de skal regne styk-
kerne. 

På side 15 kan der arbejdes med regnehistorier. 
De 6 tegninger øverst på siden viser forskellige 
situationer, der indeholder en additionsproces. 
Barnet, der går med fem golfkugler i en pose og 
finder to golfkugler, er en anskueliggørelse af 
additionen 5 + 2. Eleverne skal mundtligt digte 
en historie til hver tegning og derefter notere 
plusstykket.

Nederst arbejdes der med mønter. Man kan 
vælge imellem at lade eleverne skrive summen af 
mønterne således, at løsningen af opgaverne får 
karakter af hovedregning, eller man kan opfor-
dre eleverne til at skrive plusstykker, hvorved 
den skriftlige symbolske notation øves.

30-31 Terninger A og B.
32-33 Mønter A og B.

1 Prøv dig frem. 
2 Tæl æbler. 
3 Regnestykker.

7.2

Side 15 · Øvelser
Øverst: Digt plushistorier der passer til hver tegning. 
Nederst: Skriv det samlede antal kroner i hvert tilfælde.

Vil du mere
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Side 16 · Øvelser
Øverst: Regnestykker. Vælg selv eventuelle hjælpemidler.
Nederst: Regn plusstykkerne og farv felterne i de rigtige 
farver.

Side 17 · Opgaver
Snak først om tegningen.
Tegn og opstil plusstykker der passer til tegningen.

På side 16 viser de små hjælplinger fire forskel-
lige metoder, som eleverne kan anvende, når 
de skal regne plusstykkerne: Ved hjælp af tal-
linje, kugleramme, centicubes eller ved hjælp af 
fingre.

Efterhånden som eleverne får arbejdet sig 
gennem de forskellige øvelser, kan det være 
en god idé at lade børnene sammenligne deres 
resultater to og to. Hvis de er uenige om nogle 
resultater, kan de i fællesskab finde ud af de rig-
tige. På den måde får de arbejdet med sproget og 
øver sig i at fortælle, hvordan de har gjort.

OPGAVER · Side 17 – 24
På disse otte sider skal børnene 
arbejde med opgaver, hvor de på 
forskellige måder får brug for at 

kunne addere. Hver opgavetype er opbygget 
således, at øvelsesafsnittet bliver udfordret. 
Opgavesiderne er uafhængige af hinanden, og 
der kan arbejdes med dem i tilfældig rækkefølge. 
Det vil dog oftest være en fordel, hvis hver opga-
vetype indledes med en samtale i klassen eller i 
mindre grupper, hvor udfordringen tydeliggøres. 

Baggrund og vink
Side 17 – En havn. Siden er en aktivitets- og sam-
taleside. Tøm siden for informationer. Hvad sker 
der på havnen? Siden er komponeret således, at 
forskellige ting eller situationer forekommer flere 
steder på tegningen. Dette giver mulighed for 
at lave plusstykker. Eks: Gule flag (4+3) – Børn 
der fisker (2+1) – Ænder (3+3) – Lygter (1+1+1) 
– Røde spande (3+4) – Fiskekuttere (2+1) – Fiske-
kasser (2+4), katte, fiskere, dykkere, bøjer, mus, 
hunde, børn, voksne osv. Lad eleverne finde på 
plusstykker og skriv dem på tavlen, før de sættes 
til at arbejde på egen hånd eller i små grupper.
  

15  Små regnestykker.

3 Havn.

34-35 Feltfarvning A og B.

Fortsæt eventuelt med at skrive regnehistorier. Det under-
støtter begrebsforståelsen, knytter an til virkeligheden, og 
så er der rigtig gode differentieringsmuligheder. Fx kan 
historierne også handle om meget større tal.

Vil du mere
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Side 16 · Øvelser
Øverst: Regnestykker. Vælg selv eventuelle hjælpemidler.
Nederst: Regn plusstykkerne og farv felterne i de rigtige 
farver.

Side 17 · Opgaver
Snak først om tegningen.
Tegn og opstil plusstykker der passer til tegningen.

På side 16 viser de små hjælplinger fire forskel-
lige metoder, som eleverne kan anvende, når 
de skal regne plusstykkerne: Ved hjælp af tal-
linje, kugleramme, centicubes eller ved hjælp af 
fingre.

Efterhånden som eleverne får arbejdet sig 
gennem de forskellige øvelser, kan det være 
en god idé at lade børnene sammenligne deres 
resultater to og to. Hvis de er uenige om nogle 
resultater, kan de i fællesskab finde ud af de rig-
tige. På den måde får de arbejdet med sproget og 
øver sig i at fortælle, hvordan de har gjort.
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På disse otte sider skal børnene 
arbejde med opgaver, hvor de på 
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kunne addere. Hver opgavetype er opbygget 
således, at øvelsesafsnittet bliver udfordret. 
Opgavesiderne er uafhængige af hinanden, og 
der kan arbejdes med dem i tilfældig rækkefølge. 
Det vil dog oftest være en fordel, hvis hver opga-
vetype indledes med en samtale i klassen eller i 
mindre grupper, hvor udfordringen tydeliggøres. 

Baggrund og vink
Side 17 – En havn. Siden er en aktivitets- og sam-
taleside. Tøm siden for informationer. Hvad sker 
der på havnen? Siden er komponeret således, at 
forskellige ting eller situationer forekommer flere 
steder på tegningen. Dette giver mulighed for 
at lave plusstykker. Eks: Gule flag (4+3) – Børn 
der fisker (2+1) – Ænder (3+3) – Lygter (1+1+1) 
– Røde spande (3+4) – Fiskekuttere (2+1) – Fiske-
kasser (2+4), katte, fiskere, dykkere, bøjer, mus, 
hunde, børn, voksne osv. Lad eleverne finde på 
plusstykker og skriv dem på tavlen, før de sættes 
til at arbejde på egen hånd eller i små grupper.
  

15  Små regnestykker.

3 Havn.

34-35 Feltfarvning A og B.

Fortsæt eventuelt med at skrive regnehistorier. Det under-
støtter begrebsforståelsen, knytter an til virkeligheden, og 
så er der rigtig gode differentieringsmuligheder. Fx kan 
historierne også handle om meget større tal.

Vil du mere
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Side 18 · Opgaver
Øverst : Snak om tegningen og find afstanden mellem de 
forskellige lokaliteter. Skriv plusstykker.
Nederst : Find to tal hvis sum giver tallet i midten af 
spindet. Vælg selv tallet i midten i det nederste spind.

Side 19 · Opgaver 10’er-venner. 
Øverst: Skriv tal i ballonerne så summen for hver hjæl-
pling bliver 10.
Midterst: Find 10’er-venner. Forbind en fisk og en fugl så 
summen giver 10.
Nederst: Skriv plusstykker der giver resultatet 10.

Baggrund og vink
Side 18 – En by og edderkoppespind. Eleverne skal 
beregne afstanden mellem punkterne på bykor-
tet og derefter finde afstandene mellem de for-
skellige destinationer. Benyt eventuel lejligheden 
til at tale om afstande. Hvilke afstande kender 
eleverne? Der er også mulighed for sammen at 
foretage opmålinger. Nederst på siden skal ele-
verne finde to tal, hvis sum giver tallet i midten 
af edderkoppespindet. I det sidste af spindene 
kan eleverne selv vælge tallet i midten og 
dermed sværhedsgraden af opgaven.

Side 19 – 10’er venner. Valget af tallet 10 som det, 
der trænes plusnavne for, er ikke tilfældigt. 10 er 
grundtallet i vores positionssystem. Det er derfor 
ekstra vigtig at blive fortrolig med 10-tallet, 
inden vi i et senere kapitel tager fat på selve 
positionssystemet. Endvidere bliver plusnavne 
for 10 senere anvendt i forbindelse med over-
slagsregning og anden form for hovedregning, 
da grundtallet i vores positionssystem er nemt at 
regne med.

Vil du mere
36-37 Edderkoppespind A og B.
38 Farv 10.

7. 3
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Side 20 · Opgaver  Felix’ perlekæder.
Øverst: Skriv antallet af perler med de forskellige farver 
ved hjælp af plusstykker.
Nederst: Find perlekædernes mønstre og farv dem fær-
dige. Skriv antallet af perler ved hjælp af plusstykker.

Side 21 · Opgaver  Isvafler
Øverst: Snak om hvordan man kan sammensætte isvafler, 
og hvad det betyder for prisen.
Midterst: Find og skriv prisen på de forskellige isvafler. I 
de 2 sidste vafler laves egne yndlingsis.
Nederst: Find prisen og angiv beløbet med mønter.

Baggrund og vink
Side 20 – Felix’ perlekæde. Opgaven kræver syste-
matik og overblik. Eleverne skal ved hjælp af 
addition finde ud af, hvor mange perler der er af 
hver farve i hver af perlekæderne. Desuden skal 
de beregne antallet af diverse kombinationer af 
perler. Den første perlekæde er farvet helt færdig, 
men ved arbejdet med de tre andre kæder skal 
eleverne først finde mønstret på kæden og farve 
den færdig, før de kan finde antallet af de for-
skellige perler og perlekombinationer. I de to 
sidste opgaver kan man opfordre eleverne til at 
skrive plusstykker, hvorved den skriftlige sym-
bolske notation øves.

Side 21 – Isbod. Denne opgavetype adskiller sig 
fra de andre opgavetyper, ved at eleverne skal 
hente deres oplysninger fra et skilt. Eleverne skal 
altså kunne indhente informationer og benytte 
dem et andet sted til beregning. I de to tomme 
vafler kan eleverne selv bestemme indholdet. 
Ved de tre nederste vafler skal eleverne først 
beregne prisen, og derefter tegne hvilke mønter, 
der kan benyttes ved betaling.

Vil du mere

39 Puslespil.
40-41 Iskiosk A og B.
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Side 20 · Opgaver  Felix’ perlekæder.
Øverst: Skriv antallet af perler med de forskellige farver 
ved hjælp af plusstykker.
Nederst: Find perlekædernes mønstre og farv dem fær-
dige. Skriv antallet af perler ved hjælp af plusstykker.

Side 21 · Opgaver  Isvafler
Øverst: Snak om hvordan man kan sammensætte isvafler, 
og hvad det betyder for prisen.
Midterst: Find og skriv prisen på de forskellige isvafler. I 
de 2 sidste vafler laves egne yndlingsis.
Nederst: Find prisen og angiv beløbet med mønter.

Baggrund og vink
Side 20 – Felix’ perlekæde. Opgaven kræver syste-
matik og overblik. Eleverne skal ved hjælp af 
addition finde ud af, hvor mange perler der er af 
hver farve i hver af perlekæderne. Desuden skal 
de beregne antallet af diverse kombinationer af 
perler. Den første perlekæde er farvet helt færdig, 
men ved arbejdet med de tre andre kæder skal 
eleverne først finde mønstret på kæden og farve 
den færdig, før de kan finde antallet af de for-
skellige perler og perlekombinationer. I de to 
sidste opgaver kan man opfordre eleverne til at 
skrive plusstykker, hvorved den skriftlige sym-
bolske notation øves.

Side 21 – Isbod. Denne opgavetype adskiller sig 
fra de andre opgavetyper, ved at eleverne skal 
hente deres oplysninger fra et skilt. Eleverne skal 
altså kunne indhente informationer og benytte 
dem et andet sted til beregning. I de to tomme 
vafler kan eleverne selv bestemme indholdet. 
Ved de tre nederste vafler skal eleverne først 
beregne prisen, og derefter tegne hvilke mønter, 
der kan benyttes ved betaling.

Vil du mere

39 Puslespil.
40-41 Iskiosk A og B.
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Side 22 · Opgaver
Øverst: Sæt streg fra plusstykkerne til det rigtige spejl. 
Nederst: Skriv plusstykker ud for de rigtige spejle.

Side 23 · Opgaver
Øverst: Ram det rigtige antal point med tre pile.
Nederst: Find de manglende tal.

Baggrund og vink
Side 22 – Den kommutative lov. På denne side skal 
eleverne opleve, at leddenes rækkefølge ikke spil-
ler nogen rolle, når man adderer. Fx er 4+2 og 
2+4 to forskellige plusnavne for tallet seks, og  
1 + 2 = 2 + 1 osv. Samme lov gælder for multipli-
kation (a * b = b * a), men ikke for subtraktion  
(a – b ≠ b – a) og division (a : b ≠ b : a). 

Side 23 – Dart og talpyramider. Det er dels en 
additionsopgave, hvor det rigtige antal beregnes, 
og dels en påbegyndelse af arbejdet med sub-
traktion, som behandles i et selvstændigt kapitel 
i Trix 1B. Som et led heri skal eleverne regne 
baglæns for at udtænke værdien af dartpilene og 
talpyramiderne. 

Vil du mere

42-43 Kommunikative lov A og  B.
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Side 22 · Opgaver
Øverst: Sæt streg fra plusstykkerne til det rigtige spejl. 
Nederst: Skriv plusstykker ud for de rigtige spejle.

Side 23 · Opgaver
Øverst: Ram det rigtige antal point med tre pile.
Nederst: Find de manglende tal.

Baggrund og vink
Side 22 – Den kommutative lov. På denne side skal 
eleverne opleve, at leddenes rækkefølge ikke spil-
ler nogen rolle, når man adderer. Fx er 4+2 og 
2+4 to forskellige plusnavne for tallet seks, og  
1 + 2 = 2 + 1 osv. Samme lov gælder for multipli-
kation (a * b = b * a), men ikke for subtraktion  
(a – b ≠ b – a) og division (a : b ≠ b : a). 

Side 23 – Dart og talpyramider. Det er dels en 
additionsopgave, hvor det rigtige antal beregnes, 
og dels en påbegyndelse af arbejdet med sub-
traktion, som behandles i et selvstændigt kapitel 
i Trix 1B. Som et led heri skal eleverne regne 
baglæns for at udtænke værdien af dartpilene og 
talpyramiderne. 

Vil du mere

42-43 Kommunikative lov A og  B.
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Side 24 · Opgaver  Kurvebolde
Øverst: Find ud af systemet og skriv hvor mange point 
der er i hver kurv.
Nederst: Find selv på indholdet i de to sidste kurve.

Side 25 · Evaluering
Addition 0-9

Baggrund og vink
Side 24 – Kurvebolde. Det er en additionsopgave, 
hvor antal point i forskellige kurve beregnes, 
samt en påbegyndelse af arbejdet med subtrak-
tion. Som et led heri skal eleverne selv udtænke 
værdien af den gule og lyserøde bold, før de kan 
løse de sidste opgaver. 

Vil du mere
Lad børnene udtænke værdier af bolde eller lignende i 
stil med opgaven om kurvebolde. 2 gule bolde giver 8 
point, 2 gule og 2 blå kugler giver 14 point. Hvad er da 
værdien af en blå kugle?

16 Kænguruer handler om gentagen addtion. Den 
forbereder med andre ord multiplikation, og svarer 
til, at man adderer et antal kugler med samme 
værdi.

EVALUERING · SIDE 25-26
På side 25 evalueres begrebet addi-
tion/plus. 
Øverst tegner eleverne, hvad de 

forestiller sig, når de hører ordet plus. Der må 
gerne være mere end en tegning. I fællesskab 
kan man tale om, hvad siden går ud på, inden 
eleverne sættes i gang. Det er vigtig ikke at 
”styre” processen for meget eller at anvise en 
bestemt måde at udføre opgaverne på, da siden 
netop skal vise elevernes individuelle opfattelse 
af begrebet ”plus”. 

Åbne formuleringer som: ”Tegn hvornår du 
bruger plus” eller ”Tegn hvad du tænker på, når du 
hører ordet plus” kan anvendes. Man kan også 
afprøve metoden på andre begreber først, så 
eleverne er fortrolige med evalueringsformen. 
Eleverne kan fx tegne, hvad de tænker på, når 
de hører ordet ”Tal”, ”Mange”, ”1 million” eller 
lignende.

Nederst på siden skal eleverne dels tegne en 
situation, der passer til plusstykket 4+2=6, og 
dels finde et plusstykke der kan beskrive akvarie-
tegningen. Hvis en elev synes, det er for simpelt 
at lægge fisk sammen, kan vedkommende kaste 
sig over luftboblerne.

Ko
m

m
en

ta
re

r 
til

A
dd

iti
on

 0
-9

44 Matematrix 1A · Lærervejledning



Side 24 · Opgaver  Kurvebolde
Øverst: Find ud af systemet og skriv hvor mange point 
der er i hver kurv.
Nederst: Find selv på indholdet i de to sidste kurve.

Side 25 · Evaluering
Addition 0-9

Baggrund og vink
Side 24 – Kurvebolde. Det er en additionsopgave, 
hvor antal point i forskellige kurve beregnes, 
samt en påbegyndelse af arbejdet med subtrak-
tion. Som et led heri skal eleverne selv udtænke 
værdien af den gule og lyserøde bold, før de kan 
løse de sidste opgaver. 

Vil du mere
Lad børnene udtænke værdier af bolde eller lignende i 
stil med opgaven om kurvebolde. 2 gule bolde giver 8 
point, 2 gule og 2 blå kugler giver 14 point. Hvad er da 
værdien af en blå kugle?

16 Kænguruer handler om gentagen addtion. Den 
forbereder med andre ord multiplikation, og svarer 
til, at man adderer et antal kugler med samme 
værdi.

EVALUERING · SIDE 25-26
På side 25 evalueres begrebet addi-
tion/plus. 
Øverst tegner eleverne, hvad de 

forestiller sig, når de hører ordet plus. Der må 
gerne være mere end en tegning. I fællesskab 
kan man tale om, hvad siden går ud på, inden 
eleverne sættes i gang. Det er vigtig ikke at 
”styre” processen for meget eller at anvise en 
bestemt måde at udføre opgaverne på, da siden 
netop skal vise elevernes individuelle opfattelse 
af begrebet ”plus”. 

Åbne formuleringer som: ”Tegn hvornår du 
bruger plus” eller ”Tegn hvad du tænker på, når du 
hører ordet plus” kan anvendes. Man kan også 
afprøve metoden på andre begreber først, så 
eleverne er fortrolige med evalueringsformen. 
Eleverne kan fx tegne, hvad de tænker på, når 
de hører ordet ”Tal”, ”Mange”, ”1 million” eller 
lignende.

Nederst på siden skal eleverne dels tegne en 
situation, der passer til plusstykket 4+2=6, og 
dels finde et plusstykke der kan beskrive akvarie-
tegningen. Hvis en elev synes, det er for simpelt 
at lægge fisk sammen, kan vedkommende kaste 
sig over luftboblerne.
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Side 26 · Evaluering
Addition 0-9

På side 26 evalueres færdighederne, der er ind-
lært i kapitlet.

Der er 6 opgaver på siden:
•	 I	den	første	opgave	på	siden	skal	eleverne	

vise, om de kender talrækkefølgen fra 0 – 12.
•	 I	de	2	efterfølgende	opgaver	med	mængder	

og frugter skal eleverne prøve at omsætte bil-
ledsprog til talsymboler og foretage sammen-
lægning af disse.

•	 I	opgave	4	og	5	skal	eleverne	regne	plusstyk-
ker. Først skal de stregsammenføre resultatet 
med tallinjen. Dernæst skrives resultatet med 
et talsymbol.

•	 I	den	sidste	opgave	skal	eleverne	beregne	
længden på linjerne i hver af de 2 opgaver og 
finde ud af den samlede længde.
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Kapitlet lægger især op til, at eleverne kan 
udvikle tre delkompetencer.
At kunne…
•		 modellere	i kraft af de mange måder eleverne 

konstruerer matematiske modeller på ved at 
anvende deres viden om geometriske figurer.

•		 problemløse i kraft af de mange opgavesider, 
hvor eleverne selv skal finde frem til løsnin-
ger. Fx at kunne bygge og tegne forskellige 
figurer ud fra givne forudsætninger, og at 
finde frem til omkredsen af polygoner.

•		 bruge	hjælpemidler. Det drejer sig om lineal, 
sømbræt, geobrikker og centicubes.

Side 27 · Intro Geometriske figurer   
Øverst: Samtalebillede om geometriske figurer. 
Nederst: Angiv med tallene 1-4 en rækkefølge for hvor 
rund, firkantet og trekantet tingene er.

Øverst side 27 skal eleverne sortere 
og ordne geometriske figurer efter 
forskellige kriterier. Det er et åbent 

forløb, hvor der trækkes på elevernes erfarings-
grundlag og problemløsningskompetence. 

Gennem klassesamtalen om billedet får 
eleverne en fælles oplevelse, der kan danne 
udgangspunkt for det videre forløb. Billedet er 
malet af Paul Klee, der bevidst bruger de geome-
triske figurer som en udtryks– og kommunikati-
onsform i arbejdet. Når eleverne selv udtrykker 
sig ved hjælp af tegninger, bruger de ofte geo-
metriske figurer. Inddrag derfor nogle af elever-
nes tidligere tegninger i en indledende snak. Se 
på maleriet og undersøg: Hvilke figurer er der 

brugt? Er der nogle figurer, som er brugt meget? 
Er figurerne sat sammen, så de danner helheder? 
Kan man genkende noget fra virkeligheden på 
tegningen? osv.

Nederst på siden sættes fokus på geometriske 
former i den virkelige verden. Børnene opdager 
hurtigt, at den øverste linje handler om cirkler, 
den næste om firkanter og den sidste om tre-
kanter. Ved at vurdere hvor runde, firkantede og 
trekantede tingene er, opstår der mulighed for 
at tale om forskellen på ”de rene geometriske” 
figurer og formerne på virkelige ting. Selvom 
en pude eksempelvis adskiller sig meget fra en 
geometrisk firkant, kan det være meget rigtigt at 
kalde den ”firkantet”.

Vil du mere

I forlængelse af denne fælles snak kan eleverne lave et 
”kunstværk”, hvor de kun må bruge geometriske figurer. 
De kan lave et dyr af trekanter, af firkanter eller af cirkler.

17 Skærmleg. 
18 Lav et geo-væsen. 
19 Lav en uro.
20 Gem en geometrisk figur.

44-46  Geospil.

47  Geometriske mønstre og et spil.
Spilleregler – spil for 2: Der bruges en terning og 9 
små brikker (evt. centicubes) pr. elev. Hver spiller 
har sin egen ”spilleplade”. På skift kastes terningen. 
Øjentallet bestemmer, hvilken geometrisk figur, der 
må lægges en brik på. Hvis figuren på spillepladen 
allerede er brugt, mister man sin tur. Den elev, der 
først har en spillebrik i hvert felt, er vinderen.

INTRO OG INTROAKTIVITETER 

Side i elevbog

Side 27   Intro og introaktiviteter
Side 28   Faglig gennemgang
Side 29-30   Øvelser
Side 31-36   Opgaver
Side 37-38  Evaluering
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GENNEMGANG · SIDE 28
Polygoner benævnes efter antallet 
af sider. Man skelner mellem regel-
mæssige (regulære) polygoner, hvor 

alle sider og alle vinkler er lige store, og uregel-
mæssige (irregulære) polygoner. 
Systematikken, som børnene skal lære, er, at 
polygoner med tre sider kaldes trekanter, poly-
goner med fire sider kaldes firkanter, osv. Senere 
i skoleforløbet kommer eleverne til at forstå for-
skellen på side og kant mere grundlæggende. I 
3D er sondringen mellem sider og kanter nemlig 
mere entydig. Fx har tetraeder (den ”trekantede” 
kakaobrik/juicebrik) 4 sider og 6 kanter.

Snak om, hvad der kendetegner en trekant, fir-
kant osv. Lad eleverne ”definere” – med egne ord  
–  hvad en trekant, firkant, en cirkel er. Spørg fx 
om, hvad forskellen er på en trekant og en fir-
kant, eller på en cirkel og en firkant. Har en fem-
kant altid 5 hjørner? Hvad med en syvkant?  
Snak om de små indsatte fotografier. Vejskilte – 
trekant og syvkant. Bogen Trix – firkant. 
Husgavl – femkant. Læderbold – sekskant 
(de fleste bolde har både fem- og sekskanter) og 
rund – repræsenteret ved en spand.

Side 28 · Gennemgang Geometriske figurer  
Faglig gennemgang af polygoner (mangekanter) med op 
til 7 kanter samt cirkler. Tegn flere figurer ud fra de for-
tegnede polygoner.

Side 29 · Øvelser Geometriske figurer  
Tæl kanterne på alle figurerne, og skriv talsymbolet inde i 
figuren. Farvelæg den anviste figur.  

Kan I finde andre tilsvarende figurer? Elevernes 
forslag kan evt. skrives/tegnes op.

På side 28 skal eleverne tælle antallet af kanter 
og skrive talsymbolet ved siden af. Vi har valgt 
at markere hjørnerne med tydelige afmærkede 
prikker. Det hjælper eleverne i deres optælling. 
Start ved den sorte prik. Så ved langt størstede-
len af eleverne, hvornår de er ”tilbage” igen.
Brug gerne lineal til de ”fortegnede” figurer.

ØVELSER · SIDE 29-31

Siderne har  
fokus på at 

•	 genkende	og	navngive	geometriske	figurer.	
•	 tælle	kanter.
•	 træne	eleverne	i	brug	af	lineal.
Øvelserne er rutineprægede og udformet, så til-
gangen til de stillede opgaver er overkommelig 
for de fleste elever. Brug af lineal på siderne er en 
fordel for løsningen af opgaverne. Erfaringsmæs-
sigt er det svært for de fleste elever.

Side 29. Som vist i den første figur i hver kate-
gori er der sat en prik i hjørnet af figuren, for at 
minde eleverne om, hvor de starter deres optæl-
ling. Lad evt. eleverne løse opgaverne parvis.Vil du mere

21 Tegn navnefigurer.

3 En kantet kage.

48 Feltfarvning 1.
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GENNEMGANG · SIDE 28
Polygoner benævnes efter antallet 
af sider. Man skelner mellem regel-
mæssige (regulære) polygoner, hvor 

alle sider og alle vinkler er lige store, og uregel-
mæssige (irregulære) polygoner. 
Systematikken, som børnene skal lære, er, at 
polygoner med tre sider kaldes trekanter, poly-
goner med fire sider kaldes firkanter, osv. Senere 
i skoleforløbet kommer eleverne til at forstå for-
skellen på side og kant mere grundlæggende. I 
3D er sondringen mellem sider og kanter nemlig 
mere entydig. Fx har tetraeder (den ”trekantede” 
kakaobrik/juicebrik) 4 sider og 6 kanter.

Snak om, hvad der kendetegner en trekant, fir-
kant osv. Lad eleverne ”definere” – med egne ord  
–  hvad en trekant, firkant, en cirkel er. Spørg fx 
om, hvad forskellen er på en trekant og en fir-
kant, eller på en cirkel og en firkant. Har en fem-
kant altid 5 hjørner? Hvad med en syvkant?  
Snak om de små indsatte fotografier. Vejskilte – 
trekant og syvkant. Bogen Trix – firkant. 
Husgavl – femkant. Læderbold – sekskant 
(de fleste bolde har både fem- og sekskanter) og 
rund – repræsenteret ved en spand.

Side 28 · Gennemgang Geometriske figurer  
Faglig gennemgang af polygoner (mangekanter) med op 
til 7 kanter samt cirkler. Tegn flere figurer ud fra de for-
tegnede polygoner.

Side 29 · Øvelser Geometriske figurer  
Tæl kanterne på alle figurerne, og skriv talsymbolet inde i 
figuren. Farvelæg den anviste figur.  

Kan I finde andre tilsvarende figurer? Elevernes 
forslag kan evt. skrives/tegnes op.

På side 28 skal eleverne tælle antallet af kanter 
og skrive talsymbolet ved siden af. Vi har valgt 
at markere hjørnerne med tydelige afmærkede 
prikker. Det hjælper eleverne i deres optælling. 
Start ved den sorte prik. Så ved langt størstede-
len af eleverne, hvornår de er ”tilbage” igen.
Brug gerne lineal til de ”fortegnede” figurer.

ØVELSER · SIDE 29-31

Siderne har  
fokus på at 

•	 genkende	og	navngive	geometriske	figurer.	
•	 tælle	kanter.
•	 træne	eleverne	i	brug	af	lineal.
Øvelserne er rutineprægede og udformet, så til-
gangen til de stillede opgaver er overkommelig 
for de fleste elever. Brug af lineal på siderne er en 
fordel for løsningen af opgaverne. Erfaringsmæs-
sigt er det svært for de fleste elever.

Side 29. Som vist i den første figur i hver kate-
gori er der sat en prik i hjørnet af figuren, for at 
minde eleverne om, hvor de starter deres optæl-
ling. Lad evt. eleverne løse opgaverne parvis.Vil du mere

21 Tegn navnefigurer.

3 En kantet kage.

48 Feltfarvning 1.
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På side 31 skal eleverne forbinde de enkelte sig-
temærker med hinanden. Baggrunden for akti-
viteten er motorisk træning i brug af lineal. Det 
gælder om at holde på linealen med stor finger-
afstand, så den ikke skrider. Samtidig skal man 
sørge for ikke at skygge for sig selv med den ene 
hånd og tegne med den anden. Det kan være 
en ret kompliceret affære. En bred lineal eller en 
tegnetrekant kan med fordel bruges.

Nederst er dagsordenen ”klassificering af for-
skellige geometriske figurer” – uden hensynta-
gen til farve og stregtykkelse. Der kan anbefales, 
at eleverne sætter en streg hen over figuren, når 
den er talt med. Så er der mere styr på optællin-
gen.

Side 30 · Øvelser Geometriske figurer 
Øverst: Forbind punkterne, og tegn ”mangekanten”. 
Skriv antallet af kanter på linjen.
Nederst: Farv trekanterne røde og firkanterne blå. Skriv 
derefter antallet på linjen.

Side 31 · Øvelser Geometriske figurer 
Øverst: Forbind sigtemærkerne og skriv det samlede antal 
kanter ved hver figur i cirklen.
Nederst: Tæl antallet af figurer. Udfyld tabellen, så hver 
figur svarer til et lille kvadrat, og anfør antallet på linjen.

Vil du mere
22  Tegn med lineal.

49 Feltfarvning 2.
50  Forbind punkter

Baggrund og vink
På side 30 skal eleverne forbinde punkterne med 
hinanden, så der opstår en figur. For at hjælpe 
eleverne har vi rent grafisk valgt at afgrænse de 
områder, hvor de enkelte figurer skal konstru-
eres. De elever, der bliver først færdige, kan fort-
sætte i deres hæfte. Parvis kan de lave opgaver til 
hinanden.

Nederst skal eleverne finde trekanter og fir-
kanter samt farvelægge dem. Som en ekstra akti-
vitet kan eleverne selv lave en meget simpel teg-
ning i en ramme, som de kan dele op i trekanter 
og firkanter.
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På side 31 skal eleverne forbinde de enkelte sig-
temærker med hinanden. Baggrunden for akti-
viteten er motorisk træning i brug af lineal. Det 
gælder om at holde på linealen med stor finger-
afstand, så den ikke skrider. Samtidig skal man 
sørge for ikke at skygge for sig selv med den ene 
hånd og tegne med den anden. Det kan være 
en ret kompliceret affære. En bred lineal eller en 
tegnetrekant kan med fordel bruges.

Nederst er dagsordenen ”klassificering af for-
skellige geometriske figurer” – uden hensynta-
gen til farve og stregtykkelse. Der kan anbefales, 
at eleverne sætter en streg hen over figuren, når 
den er talt med. Så er der mere styr på optællin-
gen.

Side 30 · Øvelser Geometriske figurer 
Øverst: Forbind punkterne, og tegn ”mangekanten”. 
Skriv antallet af kanter på linjen.
Nederst: Farv trekanterne røde og firkanterne blå. Skriv 
derefter antallet på linjen.

Side 31 · Øvelser Geometriske figurer 
Øverst: Forbind sigtemærkerne og skriv det samlede antal 
kanter ved hver figur i cirklen.
Nederst: Tæl antallet af figurer. Udfyld tabellen, så hver 
figur svarer til et lille kvadrat, og anfør antallet på linjen.

Vil du mere
22  Tegn med lineal.

49 Feltfarvning 2.
50  Forbind punkter

Baggrund og vink
På side 30 skal eleverne forbinde punkterne med 
hinanden, så der opstår en figur. For at hjælpe 
eleverne har vi rent grafisk valgt at afgrænse de 
områder, hvor de enkelte figurer skal konstru-
eres. De elever, der bliver først færdige, kan fort-
sætte i deres hæfte. Parvis kan de lave opgaver til 
hinanden.

Nederst skal eleverne finde trekanter og fir-
kanter samt farvelægge dem. Som en ekstra akti-
vitet kan eleverne selv lave en meget simpel teg-
ning i en ramme, som de kan dele op i trekanter 
og firkanter.
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OPGAVER, SIDE 32-36
På side 32 er temaet bygningsfacader 
og gavle. Bygninger eller huse findes 
i alle mulige udgaver. Der er høj-

huse, villaer, rækkehuse, bondegårde, slotte osv. 
Der er også rådhuse, brandstationer, banegårde, 
kirker m.m. Hvad er forskellen på huse og byg-
ninger? En villa vil man for det meste kalde et 
hus, men et rådhus opfatter vi nok mere som en 
bygning. Øverst skal eleverne med en enkelt streg 
forsøge at modellere videre på bygningen og 
gentage mønsteret. De dygtige elever opfordres 
til at få alle detaljer med på gavlen. Find de for-
skellige geometriske figurer på fotografiet.

Nederst skal de to huse dækkes med de anvi-
ste geobrikker, og omridsene af brikkerne skal 
tegnes.

Øverst på side 33 skal eleverne modellere raket-
ten på fotografiet. Arbejdet med geometriske 
modeller er velegnet til at udvikle elevernes 
kompetence i at simplificere en given ting ved 

at fremhæve bestemte træk og se bort fra andre. 
Udvikling af disse kompetencer er kernen i at 
konstruere modeller.

Det er en god idé at snakke med eleverne om, 
hvad de kan se på fotografiet. Hvilke geometri-
ske figurer kan I få øje på? Hvad er forskellen på 
en rumfærge og en raket? 

Det kvadratiske gitternet er en støtte til ele-
verne i den lidt vanskelige tegneproces.

Nederst: Som optakt til arbejdet med geobrik-
ker kan man lade eleverne lege/bygge helt frit 
med brikkerne. Eleverne kan slet ikke lade være 
med at gøre noget ved dem. Det kan anbe-
fales, at hver elev har et sæt geobrikker i en 
plastlomme med navn på. På den måde kan de 
hurtigt finde de brikker, de skal bruge til den 
aktuelle aktivitet. Når eleverne har tegnet deres 
rumraketter, kan de efterfølgende finde samt 
tælle, hvor mange forskellige geometriske figurer 
de har brugt. 

Side 32 · Opgaver Geometriske figurer 
Øverst: Tegn videre på huset. 
Nederst: Dæk de to huse med de anviste geobrikker og 
tegn omridsene.

Side 33 · Opgaver Geometriske figurer 
Øverst: Tegn en model af raketten.
Nederst: Byg og tegn en eller flere rumraketter ved hjælp 
af geobrikker.

Gå en tur i skolens nærmiljø med digitalkamera. Tag bil-
leder af forskellige bygninger. Snak med eleverne om de 
geometriske figurer, som findes på og i de bygninger, I 
møder på turen. Find eksempler på gamle og nye huse. 
Sæt fokus på vores forskellige måder at bo på. I Danmark 
bor ca. 50% i parcelhuse, 30% i lejligheder, 10% i ræk-
kehuse, 9% i stuehuse og 1% i kollegier eller andet. Er 
der forskel i konstruktionen, udformningen osv. på de 
forskellige boformer?
Hæng billederne op i klassen til inspiration. Tag et bil-

ledudsnit som eleverne så skal modellere videre på, ud fra 
samme princip som på side 32.
Samtale om skolevejen. Hvilke huse og bygninger 
kommer du forbi? Beskriv dem. Er det flotte bygninger, 
fabrikker, mærkelige huse osv. Tegn en af bygningerne. 

23 Figurer på dæksler.
24 Tegn min raket.

51 Byg med geobrikker.

Vil du mere
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OPGAVER, SIDE 32-36
På side 32 er temaet bygningsfacader 
og gavle. Bygninger eller huse findes 
i alle mulige udgaver. Der er høj-

huse, villaer, rækkehuse, bondegårde, slotte osv. 
Der er også rådhuse, brandstationer, banegårde, 
kirker m.m. Hvad er forskellen på huse og byg-
ninger? En villa vil man for det meste kalde et 
hus, men et rådhus opfatter vi nok mere som en 
bygning. Øverst skal eleverne med en enkelt streg 
forsøge at modellere videre på bygningen og 
gentage mønsteret. De dygtige elever opfordres 
til at få alle detaljer med på gavlen. Find de for-
skellige geometriske figurer på fotografiet.

Nederst skal de to huse dækkes med de anvi-
ste geobrikker, og omridsene af brikkerne skal 
tegnes.

Øverst på side 33 skal eleverne modellere raket-
ten på fotografiet. Arbejdet med geometriske 
modeller er velegnet til at udvikle elevernes 
kompetence i at simplificere en given ting ved 

at fremhæve bestemte træk og se bort fra andre. 
Udvikling af disse kompetencer er kernen i at 
konstruere modeller.

Det er en god idé at snakke med eleverne om, 
hvad de kan se på fotografiet. Hvilke geometri-
ske figurer kan I få øje på? Hvad er forskellen på 
en rumfærge og en raket? 

Det kvadratiske gitternet er en støtte til ele-
verne i den lidt vanskelige tegneproces.

Nederst: Som optakt til arbejdet med geobrik-
ker kan man lade eleverne lege/bygge helt frit 
med brikkerne. Eleverne kan slet ikke lade være 
med at gøre noget ved dem. Det kan anbe-
fales, at hver elev har et sæt geobrikker i en 
plastlomme med navn på. På den måde kan de 
hurtigt finde de brikker, de skal bruge til den 
aktuelle aktivitet. Når eleverne har tegnet deres 
rumraketter, kan de efterfølgende finde samt 
tælle, hvor mange forskellige geometriske figurer 
de har brugt. 

Side 32 · Opgaver Geometriske figurer 
Øverst: Tegn videre på huset. 
Nederst: Dæk de to huse med de anviste geobrikker og 
tegn omridsene.

Side 33 · Opgaver Geometriske figurer 
Øverst: Tegn en model af raketten.
Nederst: Byg og tegn en eller flere rumraketter ved hjælp 
af geobrikker.

Gå en tur i skolens nærmiljø med digitalkamera. Tag bil-
leder af forskellige bygninger. Snak med eleverne om de 
geometriske figurer, som findes på og i de bygninger, I 
møder på turen. Find eksempler på gamle og nye huse. 
Sæt fokus på vores forskellige måder at bo på. I Danmark 
bor ca. 50% i parcelhuse, 30% i lejligheder, 10% i ræk-
kehuse, 9% i stuehuse og 1% i kollegier eller andet. Er 
der forskel i konstruktionen, udformningen osv. på de 
forskellige boformer?
Hæng billederne op i klassen til inspiration. Tag et bil-

ledudsnit som eleverne så skal modellere videre på, ud fra 
samme princip som på side 32.
Samtale om skolevejen. Hvilke huse og bygninger 
kommer du forbi? Beskriv dem. Er det flotte bygninger, 
fabrikker, mærkelige huse osv. Tegn en af bygningerne. 

23 Figurer på dæksler.
24 Tegn min raket.

51 Byg med geobrikker.
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Baggrund og vink
På side 34 er det selvfølgelig en fordel, hvis ele-
verne har sømbræt til rådighed. Vi har imidlertid 
konstrueret opgaverne, så de kan løses uden 
brug af sømbræt.

For dels at skærpe opmærksomheden og dels 
at øge aktivitetsniveauet i opgaverne, har vi 
valgt, at eleverne både skal tælle de søm elastik-
ken rører, og notere hvor mange ”frie” søm, der 
er inde i den færdige figur. At tale om ”inden 
i”, ”udenfor” og rører/går igennem giver god 
mening i 1. klasse.

Arbejdet kan fortsættes på kopiark nr. 53. 

Side 35 er en aktivitetsside, hvor eleverne løser 
opgaver ved at manipulere med konkrete mate-
rialer.

Øverst skal der arbejdes med geobrikker. Opga-
ven går ud på at dække figurer ved hjælp af de 

3 geobrikker. Omgruppering af de 3 geobrikker 
giver eleverne mulighed for at opleve og erfare 
nogle væsentlige geometriske grundbegreber. 
Lad evt. eleverne arbejde sammen parvis. Lad 
eleverne vise og forklare deres forskellige svar for 
hinanden. På den måde får de sat ord på deres 
matematiske overvejelser.

Nederst på side 35 arbejdes der med centi-
cubes. Nogle elever kan måske tegne direkte 
uden først at bygge figuren. Andre vil være mest 
trygge ved først at bygge, dernæst at tælle efter 
og undersøge, om det er en anderledes figur i 
forhold de, der er bygget, inden de overfører 
figuren til papiret. Opgaven kan udvides til at 
bygge med flere centicubes. Det er fint, hvis ele-
verne får en intuitiv fornemmelse af, at jo flere 
centicubes man arbejder med, jo flere forskellige 
figurer kan der laves.

Side 34 · Opgaver Geometriske figurer   
Øverst: Lav forskellige 4-kanter på sømbræt. Tegn forskel-
lige forslag og tæl antallet af ”frie” søm inde i figuren. 
Skriv tallet i cirklen. Tæl hvor mange søm elastikken rører 
ved. Skriv tallet på linjen.
Nederst: Lav forskellige 5-kanter på sømbræt. Tegn 5 for-
skellige forslag og tæl antallet af ”frie” søm inde i figuren. 
Skriv tallet i cirklen. Tæl hvor mange søm elastikken rører 
ved. Skriv tallet på linjen.

Side 35 · Opgaver Geometriske figurer  
Øverst: Dæk de fortegnede figurer med de 3 viste geobrik-
ker og tegn brikkernes placering.
Nederst: Byg forskellige sammenhængende figurer af 
henholdsvis 4 og 5 centicubes. Tæl kanterne og skriv an-
tallet inde i figuren. 

Forslag til aktivitet: Eleverne arbejder sammen to og to. 
Den ene elev danner figurer på sømbrættet. Den anden 
elev må betragte figuren, så længe vedkommende vil. 
Dernæst fjernes ”brættet” og ud fra erindringen skal fi-
guren nu gendannes på elevens eget sømbræt. Derefter 
sammenlignes de to figurer, og eleverne skifter rolle.

25  Geometri-stopleg.

52  Sømbræt.
53  Sømbræt arbejdsark.
54-55  Forskellige kanter A og B.   

Vil du mere
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Baggrund og vink
På side 34 er det selvfølgelig en fordel, hvis ele-
verne har sømbræt til rådighed. Vi har imidlertid 
konstrueret opgaverne, så de kan løses uden 
brug af sømbræt.

For dels at skærpe opmærksomheden og dels 
at øge aktivitetsniveauet i opgaverne, har vi 
valgt, at eleverne både skal tælle de søm elastik-
ken rører, og notere hvor mange ”frie” søm, der 
er inde i den færdige figur. At tale om ”inden 
i”, ”udenfor” og rører/går igennem giver god 
mening i 1. klasse.

Arbejdet kan fortsættes på kopiark nr. 53. 

Side 35 er en aktivitetsside, hvor eleverne løser 
opgaver ved at manipulere med konkrete mate-
rialer.

Øverst skal der arbejdes med geobrikker. Opga-
ven går ud på at dække figurer ved hjælp af de 

3 geobrikker. Omgruppering af de 3 geobrikker 
giver eleverne mulighed for at opleve og erfare 
nogle væsentlige geometriske grundbegreber. 
Lad evt. eleverne arbejde sammen parvis. Lad 
eleverne vise og forklare deres forskellige svar for 
hinanden. På den måde får de sat ord på deres 
matematiske overvejelser.

Nederst på side 35 arbejdes der med centi-
cubes. Nogle elever kan måske tegne direkte 
uden først at bygge figuren. Andre vil være mest 
trygge ved først at bygge, dernæst at tælle efter 
og undersøge, om det er en anderledes figur i 
forhold de, der er bygget, inden de overfører 
figuren til papiret. Opgaven kan udvides til at 
bygge med flere centicubes. Det er fint, hvis ele-
verne får en intuitiv fornemmelse af, at jo flere 
centicubes man arbejder med, jo flere forskellige 
figurer kan der laves.

Side 34 · Opgaver Geometriske figurer   
Øverst: Lav forskellige 4-kanter på sømbræt. Tegn forskel-
lige forslag og tæl antallet af ”frie” søm inde i figuren. 
Skriv tallet i cirklen. Tæl hvor mange søm elastikken rører 
ved. Skriv tallet på linjen.
Nederst: Lav forskellige 5-kanter på sømbræt. Tegn 5 for-
skellige forslag og tæl antallet af ”frie” søm inde i figuren. 
Skriv tallet i cirklen. Tæl hvor mange søm elastikken rører 
ved. Skriv tallet på linjen.

Side 35 · Opgaver Geometriske figurer  
Øverst: Dæk de fortegnede figurer med de 3 viste geobrik-
ker og tegn brikkernes placering.
Nederst: Byg forskellige sammenhængende figurer af 
henholdsvis 4 og 5 centicubes. Tæl kanterne og skriv an-
tallet inde i figuren. 

Forslag til aktivitet: Eleverne arbejder sammen to og to. 
Den ene elev danner figurer på sømbrættet. Den anden 
elev må betragte figuren, så længe vedkommende vil. 
Dernæst fjernes ”brættet” og ud fra erindringen skal fi-
guren nu gendannes på elevens eget sømbræt. Derefter 
sammenlignes de to figurer, og eleverne skifter rolle.

25  Geometri-stopleg.

52  Sømbræt.
53  Sømbræt arbejdsark.
54-55  Forskellige kanter A og B.   

Vil du mere
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Baggrund og vink
Forløbet om de geometriske figurer afrundes 
med opgaverne på side 36, hvor børnene arbej-
der med velkendte geometriske polygoner. Siden 
fungerer som et fagligt opslag om omkreds, der 
supplerer gennemgangen. I bog 1B får eleverne 
mulighed for at arbejde videre med omkreds.
Figurerne i de indledende aktiviteter øverst på 
siden er lavet i et kvadratnet for at lette målin-
gen for eleverne. Tæl hvor mange ”skridt” eller 
felter der er, hvis ”man skal gå en tur rundt om 
figuren”. Fortsæt evt. talskrivningen rundt om 
figuren. På den måde får eleverne en bedre for-
nemmelse af omkredsbegrebet. 

Hvor mange centicubes kan der ligge rundt 
om figuren? De anvendte centicubes bygges 
sammen til en lang stang. Stangen lægges nu på 
tallinjen øverst på siden. Start ved den lille streg 
midt i ”0`et” og aflæs, hvor lang omkredsen er! 
Resultatet skrives i cirklen. 

Nederst arbejdes der konkret med centicubes 
og omkreds. Hvad vil det sige, at noget er dob-

Side 36 · Opgaver Geometriske figurer 
Øverst: Tæl hvor mange felter, centicubes eller cm der er 
rundt om figuren. Skriv antallet i cirklen.
Nederst: Byg figurer i centicubes der er dobbelt så lange 
på alle sider, og skriv omkredsen inden i figurerne.

Side 37 · Evaluering
Geometriske figurer

Vil du mere
Byg forskellige figurer i centicubes og find omkredsen. 
Tegn figurer på kvadreret papir og find omkredsen. Lad 
eleverne finde deres egen metode. 
Mål omkredsen af forskellige genstande fra penalhuset, 
skoletasken, klasselokalet m.m.

56-57 Omkreds A og B  

belt så langt? Byg de anviste figurer i centicubes. 
I denne aktivitet er det ligeledes en god idé at 
”bygge omkredsen om til en lang stang”, som så 
tælles eller lægges på tallinjen øverst på siden.

EVALUERING · SIDE 37-38
Øverst på side 37 skal eleverne ved 
hjælp af geometriske figurer frem-
stille en tegning. Oplægget til ele-

verne kan være: Tegn/afbild hvad du kommer til 
at tænke på, når du ser og hører om geometriske 
figurer – brug gerne geobrikker.

I den fælles optakt til siden er det vigtigt at 
samle op på elevernes tidligere erfaringer, især 
omkring polygonernes navne og princippet bag 
navngivningen.

Nederst: Tegn et væsen, en genstand, ting eller 
lignende, hvor der henholdsvis kun bruges tre-
kanter og firkanter til at gengive de geometriske 
modeller.

Ko
m

m
en

ta
re

r 
til

G
eo

m
et

ris
ke

 fi
gu

re
r

52 Matematrix 1A · Lærervejledning



Baggrund og vink
Forløbet om de geometriske figurer afrundes 
med opgaverne på side 36, hvor børnene arbej-
der med velkendte geometriske polygoner. Siden 
fungerer som et fagligt opslag om omkreds, der 
supplerer gennemgangen. I bog 1B får eleverne 
mulighed for at arbejde videre med omkreds.
Figurerne i de indledende aktiviteter øverst på 
siden er lavet i et kvadratnet for at lette målin-
gen for eleverne. Tæl hvor mange ”skridt” eller 
felter der er, hvis ”man skal gå en tur rundt om 
figuren”. Fortsæt evt. talskrivningen rundt om 
figuren. På den måde får eleverne en bedre for-
nemmelse af omkredsbegrebet. 

Hvor mange centicubes kan der ligge rundt 
om figuren? De anvendte centicubes bygges 
sammen til en lang stang. Stangen lægges nu på 
tallinjen øverst på siden. Start ved den lille streg 
midt i ”0`et” og aflæs, hvor lang omkredsen er! 
Resultatet skrives i cirklen. 

Nederst arbejdes der konkret med centicubes 
og omkreds. Hvad vil det sige, at noget er dob-

Side 36 · Opgaver Geometriske figurer 
Øverst: Tæl hvor mange felter, centicubes eller cm der er 
rundt om figuren. Skriv antallet i cirklen.
Nederst: Byg figurer i centicubes der er dobbelt så lange 
på alle sider, og skriv omkredsen inden i figurerne.

Side 37 · Evaluering
Geometriske figurer

Vil du mere
Byg forskellige figurer i centicubes og find omkredsen. 
Tegn figurer på kvadreret papir og find omkredsen. Lad 
eleverne finde deres egen metode. 
Mål omkredsen af forskellige genstande fra penalhuset, 
skoletasken, klasselokalet m.m.

56-57 Omkreds A og B  

belt så langt? Byg de anviste figurer i centicubes. 
I denne aktivitet er det ligeledes en god idé at 
”bygge omkredsen om til en lang stang”, som så 
tælles eller lægges på tallinjen øverst på siden.

EVALUERING · SIDE 37-38
Øverst på side 37 skal eleverne ved 
hjælp af geometriske figurer frem-
stille en tegning. Oplægget til ele-

verne kan være: Tegn/afbild hvad du kommer til 
at tænke på, når du ser og hører om geometriske 
figurer – brug gerne geobrikker.

I den fælles optakt til siden er det vigtigt at 
samle op på elevernes tidligere erfaringer, især 
omkring polygonernes navne og princippet bag 
navngivningen.

Nederst: Tegn et væsen, en genstand, ting eller 
lignende, hvor der henholdsvis kun bruges tre-
kanter og firkanter til at gengive de geometriske 
modeller.
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Side 38 · Evaluering
Geometriske figurer

På denne side tages der direkte udgangspunkt i 
øvelseskategorierne. Der spørges til 5 centrale 
problemstillinger i kernestoffet, så alle øvelses-
kategorier bliver tilgodeset:
•		 Farv	firkanter	med	en	farve	og	trekanter	med	

en anden.  
•		 Tæl	kanterne	på	figurerne,	og	skriv	talsymbo-

let inde i figuren.  
•		 Forbind	punkterne	og	skriv	antallet	af	kanter	

på linjen.  
•		 Fortsæt	det	geometriske	mønster	og	farvelæg	

det bagefter.
•		 Forbind	sigtemærkerne.	Tæl	antallet	af	kanter	

på den færdige figur. Anfør tallet i cirklen. 
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INTRO · SIDE 39
Indled med en fællessnak om 
tænder: Hvor mange tænder har 
voksne/børn? Hvornår får man 

tænder, hvornår skifter man tænder? Kender ele-
verne nogen med gebis? Hvor gamle er de? osv.

Fællessnakken afsluttes med, at hvert barn i 
elevbogen tæller på tegningen og noterer, hvor 
mange tænder barnetandsættet indeholder, og 
hvor mange tænder voksentandsættet har. Lad 
eleverne forklare forskellen.
Hver elev skal derefter finde ud af og notere:
•	 hvor	mange	tænder	de	har	tabt	–	angives	i	

”antal tænder”.
•	 hvor	mange	løse	tænder/rokketænder	de	har	

– angives i ”antal tænder”.
•	 evt.	ingen	af	de	2	overnævnte	–	angives	i	

”antal personer”.

Bagefter kan man føre statistik over alle eleverne 
i klassen. Gør en planche parat i A1- eller A2- 
størrelse.   

 Tegn tre store munde og lim dem på for neden 
på planchen.
•	 Én	med	et	hul	efter	en	tabt	tand																							
•	 Én	med	en	rokketand	
•	 Én	med	en	hel	række	tænder.

Lad hver elev tegne streger på planchen på 
skift efter de oplysninger, de har skrevet i elev-

Side  39  · Intro
Tæl tænderne og skriv antallet på linjen.

Tabte
tænder       Rokketænder       Ingen 

bøgerne. Der skal ikke være noget system med 
stregnotationen. Stregerne tegnes dog i den rig-
tige søjle over den ”rigtige” mund.

Når alle elever er færdige, skal klassen i fælles-
skab foretage en optælling af hver søjle og finde 
ud af hvor mange streger, der er hvert sted. Lad 
eleverne komme med løsningsforslag og afprøv 
dem. 

Hvis ingen i klassen har foreslået det, kan man 
afslutte med at gruppere stregerne i så mange 
10’er-mængder som mulig. Optællingen kan 
foretages ved hjælp af remsen: 10 – 20 – 30…. 
Når alle 10’er-mængder er talt, fortsættes med 
1´erne – eksempelvis: 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 
– 61 – 62 – 63.

Husk at skrive antal på planchen, så talsymbo-
lerne bliver knyttet til optællingsaktiviteten.

Hæng planchen op i klassen og gentag evt. 
aktiviteten et par måneder senere, hvor antallet 
vil være anderledes, da nogle vil have tabt flere 
tænder. Lær eleverne sangen ”Jeg har en rokke-
tand”.

Vil du mere
26 Optælling.
27 På jagt efter store tal.
28 Spring til 100.
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Side 40 · Introaktiviteter
Bestem antallet af genstande fra slottet. Sæt eventuelt 
streger i skemaet som en hjælp til at holde styr på gen-
standene.

Side 41 · Introaktiviteter
Nederst: Sæt ring om 10 genstande af gangen og bestem 
derefter antallet.

INTROAKTIVITETER · SIDE 40–43
På de 4 introsider sættes der gradvis 
fokus på det helt centrale i dette 
kapitel – positionssystemet. Her 

i startfasen gøres det dels ved at enere og tiere 
opdeles og dels ud fra deres placering i forhold 
til hinanden. Der ledes frem mod den præcise 
forklaring, som kommer i gennemgangen på 
side 44 og 45. 

Desuden giver siderne mulighed for, at ele-
verne arbejder med tallene mellem 0 og 99.

Man kan med fordel fremstille en meget stor tallinje med 
tallene 0 –100. Den må gerne være 4-5 meter lang. Hæng 
tallinjen op i klasseværelset på et let tilgængeligt sted for 
eleverne:

Tallinjen kan bruges, når der bliver nævnt et talnavn. 
Eleverne kan finde det på tallinjen og på den måde træne 
sammenhængen mellem symbol og talnavn samt talræk-
kefølger og talrelationer. Desuden kan den anvendes til 
mange sjove, hurtige og mere systematiske øvelser.

Baggrund og vink
Side 40 og 41 – samtalebillede om ridderborgen. Gå 
på opdagelse i ridderborgen og tæl antallet af 
forskellige ting. Efterhånden som de forskellige 
ting antalbestemmes, noteres tallet på tavlen og 
findes på tallinjen.

På tegningen findes et utal af små episoder, 
der kan sætte gang i fantasien og være udgangs-
punkt for at digte regnehistorier, som eleverne 
kan fortælle og regne for hinanden.

Tidsmæssigt kan arbejdet med regnehistorier 
fylde lidt eller meget alt efter, hvor intenst man 
ønsker at dyrke denne disciplin.

Nederst på side 40 skal eleverne foretage 
optællinger af udvalgte ting fra tegningen. For at 
fastholde grebet på optællingen, kan de notere i 
skemaet med streger. De kan arbejde alene eller i 
grupper. For at holde styr på hvilke figurer man 
har talt, kan eleverne opfordres til at lægge cen-
ticubes oven på hver ting og afslutte optællingen 
med at bruge positionspladen på flappen.

På side 41 skal eleverne finde ud af, hvor 
mange sværd, kanonkugler m.m., der er vist 
i skemaet. Dette gøres ved først at gruppere i 
10´er mængder. Derefter skrives antallet af 10´er 
mængder og 1´ere. Det er ikke helt let at tælle fx 
pilene, og børnene kan introduceres til en mere 
systematisk fremgangsmåde, hvor man tager et 
afgrænset område af gangen. 

Eksempel med sværd: Der er en mængde med 
10 sværd og 5 sværd mere – altså 15.

Vil du mere
29 Vekslespil.

  4 Ridderne og brovogterne.

  4 Borg.
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Side 40 · Introaktiviteter
Bestem antallet af genstande fra slottet. Sæt eventuelt 
streger i skemaet som en hjælp til at holde styr på gen-
standene.

Side 41 · Introaktiviteter
Nederst: Sæt ring om 10 genstande af gangen og bestem 
derefter antallet.

INTROAKTIVITETER · SIDE 40–43
På de 4 introsider sættes der gradvis 
fokus på det helt centrale i dette 
kapitel – positionssystemet. Her 

i startfasen gøres det dels ved at enere og tiere 
opdeles og dels ud fra deres placering i forhold 
til hinanden. Der ledes frem mod den præcise 
forklaring, som kommer i gennemgangen på 
side 44 og 45. 

Desuden giver siderne mulighed for, at ele-
verne arbejder med tallene mellem 0 og 99.

Man kan med fordel fremstille en meget stor tallinje med 
tallene 0 –100. Den må gerne være 4-5 meter lang. Hæng 
tallinjen op i klasseværelset på et let tilgængeligt sted for 
eleverne:

Tallinjen kan bruges, når der bliver nævnt et talnavn. 
Eleverne kan finde det på tallinjen og på den måde træne 
sammenhængen mellem symbol og talnavn samt talræk-
kefølger og talrelationer. Desuden kan den anvendes til 
mange sjove, hurtige og mere systematiske øvelser.

Baggrund og vink
Side 40 og 41 – samtalebillede om ridderborgen. Gå 
på opdagelse i ridderborgen og tæl antallet af 
forskellige ting. Efterhånden som de forskellige 
ting antalbestemmes, noteres tallet på tavlen og 
findes på tallinjen.

På tegningen findes et utal af små episoder, 
der kan sætte gang i fantasien og være udgangs-
punkt for at digte regnehistorier, som eleverne 
kan fortælle og regne for hinanden.

Tidsmæssigt kan arbejdet med regnehistorier 
fylde lidt eller meget alt efter, hvor intenst man 
ønsker at dyrke denne disciplin.

Nederst på side 40 skal eleverne foretage 
optællinger af udvalgte ting fra tegningen. For at 
fastholde grebet på optællingen, kan de notere i 
skemaet med streger. De kan arbejde alene eller i 
grupper. For at holde styr på hvilke figurer man 
har talt, kan eleverne opfordres til at lægge cen-
ticubes oven på hver ting og afslutte optællingen 
med at bruge positionspladen på flappen.

På side 41 skal eleverne finde ud af, hvor 
mange sværd, kanonkugler m.m., der er vist 
i skemaet. Dette gøres ved først at gruppere i 
10´er mængder. Derefter skrives antallet af 10´er 
mængder og 1´ere. Det er ikke helt let at tælle fx 
pilene, og børnene kan introduceres til en mere 
systematisk fremgangsmåde, hvor man tager et 
afgrænset område af gangen. 

Eksempel med sværd: Der er en mængde med 
10 sværd og 5 sværd mere – altså 15.

Vil du mere
29 Vekslespil.

  4 Ridderne og brovogterne.

  4 Borg.
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Baggrund og vink
På side 42 fortsættes arbejdet med at danne 10´er 
mængder og antalsbestemme. Eleverne skal dele 
op i 10´ere og 1´ere ved hjælp af centicubes, 
der samles til 10´er stænger. Derefter gentages 
arbejdet med mønter. Igen kan flappen med 
positions pladen med fordel anvendes. 

På dette tidspunkt er det ikke sikkert, at ele-
verne kender talnavnet for 25. I denne fase er 
det afgørende imidlertid også, at de opfatter 
tallet som 2 tiere og 5 enere. 

Side 43 – Loppemarked. Tegningen med bør-
nene, der holder loppemarked foran deres hus, 
er sikkert en situation, mange af børnene selv 
har prøvet. Derfor kan den give anledning til en 
god samtale om priser og penge. Siden skaber 
mulighed for at
•	 bestemme	antallet	af	teglsten	og	mur-

sten. Eleverne kan foretage grupperingen i 
10-mængder direkte på tegningen, og derefter 
notere i skemaet ved siden af. Børnene kan 

 
 opfordres til at anvende forskellige farver for 

lettere at kunne skelne 10´erne fra hinanden. 
•	 finde	priserne	på	de	forskellige	ting,	der	er	til	

salg, og at undersøge, hvor mange 10´ere og  
1´ere der er i tallet.

•	 undersøge,	hvad	man	kan	købe	for	12,	21	
eller 31 kr. Man kan godt købe en ting, selv 
om der bliver penge tilovers. Vælg en ting på 
tegningen, der er til salg. Eksempelvis dukken 
til 17 kr. Kan den købes for 12 kr.? (nej).  For 
21 kr.?  (ja).  For 31 kr.? (ja).

Nederst på siden kan eleverne arbejde alene eller 
to og to. Her kan lommeregneren med fordel 
tages i brug. Kryds af i skemaet.

Vær opmærksom på, at der i skemaet øverst 
ved huset er benyttet symboler for 10´ere og 
1´ere ved hjælp af centicubesstænger som 10’ere 
og en centicube som 1’ere. Symboler som ele-
verne vil møde fremover.

Side 42 · Introaktiviteter
Øverst: Saml centicubes i 10´er stænger og skriv antallet 
af 10´ere og 1´ere i felterne til højre.
Nederst: Veksle mønter til 10´ere og skriv antallet af 
10´ere og 1´ere i felterne til højre.

Side 43 · Introaktiviteter
Øverst: Bestem antallet af teglsten og mursten og skriv 
antallet af 1´ere og 10´ere i rubrikken til højre.
Nederst: Undersøge om genstandene kan købes for 12, 21 
eller 31 kr.

Vil du mere
Brug ”positionspladen” på flappen til ”Samle 
10´er stænger” – leg/spil for en/to/mange. 
Materialer: terning(er), centicubes som 1’ere 
og 10’erstænger (evt. udklip fra kopiark 75).
Spilleregler: Kast med terningen. Tag det 
antal centicubes, som terningen viser, og læg 
dem på 1’erfeltet på pladen. 
Kast igen og læg flere centicubes på pladen. 
Der må aldrig være mere end 9 centicubes i 

1’erfeltet. Når man har 10, skal der veksles til en 10´er, 
som placeres i 10’erfeltet. Fortsæt fx legen i 5 min. Hvor 
mange 10’erstænger fik du/I samlet? Prøv igen.

58-59  10’er gruppering A og B.

5  Loppemarked.

4  Loppemarked.
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Baggrund og vink
På side 42 fortsættes arbejdet med at danne 10´er 
mængder og antalsbestemme. Eleverne skal dele 
op i 10´ere og 1´ere ved hjælp af centicubes, 
der samles til 10´er stænger. Derefter gentages 
arbejdet med mønter. Igen kan flappen med 
positions pladen med fordel anvendes. 

På dette tidspunkt er det ikke sikkert, at ele-
verne kender talnavnet for 25. I denne fase er 
det afgørende imidlertid også, at de opfatter 
tallet som 2 tiere og 5 enere. 

Side 43 – Loppemarked. Tegningen med bør-
nene, der holder loppemarked foran deres hus, 
er sikkert en situation, mange af børnene selv 
har prøvet. Derfor kan den give anledning til en 
god samtale om priser og penge. Siden skaber 
mulighed for at
•	 bestemme	antallet	af	teglsten	og	mur-

sten. Eleverne kan foretage grupperingen i 
10-mængder direkte på tegningen, og derefter 
notere i skemaet ved siden af. Børnene kan 

 
 opfordres til at anvende forskellige farver for 

lettere at kunne skelne 10´erne fra hinanden. 
•	 finde	priserne	på	de	forskellige	ting,	der	er	til	

salg, og at undersøge, hvor mange 10´ere og  
1´ere der er i tallet.

•	 undersøge,	hvad	man	kan	købe	for	12,	21	
eller 31 kr. Man kan godt købe en ting, selv 
om der bliver penge tilovers. Vælg en ting på 
tegningen, der er til salg. Eksempelvis dukken 
til 17 kr. Kan den købes for 12 kr.? (nej).  For 
21 kr.?  (ja).  For 31 kr.? (ja).

Nederst på siden kan eleverne arbejde alene eller 
to og to. Her kan lommeregneren med fordel 
tages i brug. Kryds af i skemaet.

Vær opmærksom på, at der i skemaet øverst 
ved huset er benyttet symboler for 10´ere og 
1´ere ved hjælp af centicubesstænger som 10’ere 
og en centicube som 1’ere. Symboler som ele-
verne vil møde fremover.

Side 42 · Introaktiviteter
Øverst: Saml centicubes i 10´er stænger og skriv antallet 
af 10´ere og 1´ere i felterne til højre.
Nederst: Veksle mønter til 10´ere og skriv antallet af 
10´ere og 1´ere i felterne til højre.

Side 43 · Introaktiviteter
Øverst: Bestem antallet af teglsten og mursten og skriv 
antallet af 1´ere og 10´ere i rubrikken til højre.
Nederst: Undersøge om genstandene kan købes for 12, 21 
eller 31 kr.

Vil du mere
Brug ”positionspladen” på flappen til ”Samle 
10´er stænger” – leg/spil for en/to/mange. 
Materialer: terning(er), centicubes som 1’ere 
og 10’erstænger (evt. udklip fra kopiark 75).
Spilleregler: Kast med terningen. Tag det 
antal centicubes, som terningen viser, og læg 
dem på 1’erfeltet på pladen. 
Kast igen og læg flere centicubes på pladen. 
Der må aldrig være mere end 9 centicubes i 

1’erfeltet. Når man har 10, skal der veksles til en 10´er, 
som placeres i 10’erfeltet. Fortsæt fx legen i 5 min. Hvor 
mange 10’erstænger fik du/I samlet? Prøv igen.

58-59  10’er gruppering A og B.

5  Loppemarked.

4  Loppemarked.
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GENNEMGANG · SIDE 44 – 45
Titalssystemet er en fantastisk 
opfindelse! Sammen med opfin-
delsen af de ti arabertal, der udgør 

grundstammen i vores positionssystem, har 
titalssystemet været en væsentlig årsag til mate-
matikkens store udbredelse. Grundideen med 
vores positionssystemet er jo, at et tal fx 237 skal 
forstås som 2·100 + 3·10 + 7·1, og det ses heraf, 
at det geniale består i at kombinere tierpotenser 
og deres position: 

 102=100        101=10 100=1 
                  2               3     7

For de fleste mennesker har de ovenstående 
betragtninger ingen relevans i det daglige.  
Positionssystemet er for længst indøvet og 
bruges helt automatisk. 

I 1. klasse fokuseres på tocifrede tal, og her er 
det vigtige, at børnene forstår, at cifrenes place-
ring betyder noget. Således at cifret til venstre 
”tæller” tiere, og cifret til højre ”tæller” enere. 
Det er udelukkende det, der skal fokuseres på. 

Den faglige gennemgang om positionssystemet/
titalssystemet tager sit udgangspunkt i tallinjen 
fra 0–100. Der er fokus på 5 tal til gennemgan-
gen (7, 12, 19, 38, 60 og 78). Mønter og centicu-
bes er valgt som repræsentationsformer.

Det er vigtig at få eleverne til at forstå, at der 
grupperes i 10’er-mængder. Ved tallet 7 står der 
således 0 under 10’ere, fordi der ikke er nok til at 
lave en 10’er-mængde, men der er 7 enkelte cen-
ticubes. Ved tallet 12 skal eleverne selv skrive 1 
ved 10’er mængden og 2 ved 1’erne, men grup-
peringen er foretaget. I de sidste 3 eksempler skal 
eleverne selv gruppere i 10’er-mængder og finde 
ud af, hvor mange centicubes eller mønter der 
er og skrive tallet. Derefter sættes en pil hen til 
tallet på talslangen. 

Under optællingen er det en rigtig god idé 
at lære eleverne at afkrydse, mens de tæller til 
10. Derefter tegnes en 10’er-mængde, inden de 
tæller videre.

Det er også muligt at arbejde modsat ved at 
vælge et tal og derefter tegne antallet ved hjælp 
af 10’er-mængder og 1’ere. Bemærk Felix, der 
sætter fokus på det centrale i positionssystemet 
nemlig talsymbolernes placering i forhold til 
hinanden.

Flappen på omslaget indeholder en talslange fra  
0 –100 samt en positionsplade. Talslangen kan 
eleverne anvende under hele forløbet, når de 
skal tælle, plusse og øve talnavne. Positionspla-
den kan med fordel anvendes, når der øves i at 
veksle 1’ere til 10’ere.

Vil du mere

6 Talslange.

Side 44 · Gennemgang
Mønter og centicubes grupperes og veksles til 10´ere. 
Skriv derefter antallet af 1ere og 10ere i rubrikken og 
sammenfør med talslangen.

Side 45 · Gennemgang
Mønter og centicubes grupperes og veksles til 10´ere. 
Skriv derefter antallet af 1ere og 10ere i rubrikken og 
sammenfør med talslangen.
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GENNEMGANG · SIDE 44 – 45
Titalssystemet er en fantastisk 
opfindelse! Sammen med opfin-
delsen af de ti arabertal, der udgør 

grundstammen i vores positionssystem, har 
titalssystemet været en væsentlig årsag til mate-
matikkens store udbredelse. Grundideen med 
vores positionssystemet er jo, at et tal fx 237 skal 
forstås som 2·100 + 3·10 + 7·1, og det ses heraf, 
at det geniale består i at kombinere tierpotenser 
og deres position: 

 102=100        101=10 100=1 
                  2               3     7

For de fleste mennesker har de ovenstående 
betragtninger ingen relevans i det daglige.  
Positionssystemet er for længst indøvet og 
bruges helt automatisk. 

I 1. klasse fokuseres på tocifrede tal, og her er 
det vigtige, at børnene forstår, at cifrenes place-
ring betyder noget. Således at cifret til venstre 
”tæller” tiere, og cifret til højre ”tæller” enere. 
Det er udelukkende det, der skal fokuseres på. 

Den faglige gennemgang om positionssystemet/
titalssystemet tager sit udgangspunkt i tallinjen 
fra 0–100. Der er fokus på 5 tal til gennemgan-
gen (7, 12, 19, 38, 60 og 78). Mønter og centicu-
bes er valgt som repræsentationsformer.

Det er vigtig at få eleverne til at forstå, at der 
grupperes i 10’er-mængder. Ved tallet 7 står der 
således 0 under 10’ere, fordi der ikke er nok til at 
lave en 10’er-mængde, men der er 7 enkelte cen-
ticubes. Ved tallet 12 skal eleverne selv skrive 1 
ved 10’er mængden og 2 ved 1’erne, men grup-
peringen er foretaget. I de sidste 3 eksempler skal 
eleverne selv gruppere i 10’er-mængder og finde 
ud af, hvor mange centicubes eller mønter der 
er og skrive tallet. Derefter sættes en pil hen til 
tallet på talslangen. 

Under optællingen er det en rigtig god idé 
at lære eleverne at afkrydse, mens de tæller til 
10. Derefter tegnes en 10’er-mængde, inden de 
tæller videre.

Det er også muligt at arbejde modsat ved at 
vælge et tal og derefter tegne antallet ved hjælp 
af 10’er-mængder og 1’ere. Bemærk Felix, der 
sætter fokus på det centrale i positionssystemet 
nemlig talsymbolernes placering i forhold til 
hinanden.

Flappen på omslaget indeholder en talslange fra  
0 –100 samt en positionsplade. Talslangen kan 
eleverne anvende under hele forløbet, når de 
skal tælle, plusse og øve talnavne. Positionspla-
den kan med fordel anvendes, når der øves i at 
veksle 1’ere til 10’ere.

Vil du mere

6 Talslange.

Side 44 · Gennemgang
Mønter og centicubes grupperes og veksles til 10´ere. 
Skriv derefter antallet af 1ere og 10ere i rubrikken og 
sammenfør med talslangen.

Side 45 · Gennemgang
Mønter og centicubes grupperes og veksles til 10´ere. 
Skriv derefter antallet af 1ere og 10ere i rubrikken og 
sammenfør med talslangen.
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ØVELSER · SIDE 46-49

Siderne har  
fokus på at 

•	 antalsbestemme	ved	at	danne	10’er-mængder	
og skrive talsymbolet, der passer til antallet. 

•	 tegne	et	antal	ikoner,	der	svarer	til	givne	tal-
symboler.

•	 træne	talrækkefølgen	mellem	0-99.
Øvelserne er rutineprægede og udformet, så til-
gangen til de stillede opgaver er overkommelig 
for de fleste elever. Brug af flappen anbefales.

Baggrund og vink
Side 46 –  I den første øvelse grupperes hvert 
eksempel ved at sætte ring om 10 genstande ad 
gangen, hvorpå antallet skrives. Nederst er der 3 
variationer af den samme øvelse. Først skal ele-
verne skrive antal ud fra ikonerne for 10’ere og 
1’ere. Dernæst skal de selv tegne 10’er stænger 
og 1’ere, der passer til talsymbolerne. Til sidst 
skal de få tegning/ikon og talsymbol til at passe 
sammen. Her er det en fordel at arbejde konkret. 
Eleverne kan arbejde med centicubes og bygge 
det viste antal på flappen, inden de skriver i 
deres bog.
Side 47 – Talrækken øves ved hjælp af prik 
til prik tegning. Flappen med talslangen kan 
anvendes. 

Side 46 · Øvelser
Øverst: Sæt ring om 10 figurer og bestem derefter antal-
let.
Nederst: Tæl antallet af 1´ere og 10´ere og skriv resultatet 
i rubrikken. Byg figur der svarer til det angivne antal.

Side 47 · Øvelser
Øverst: Stregsammenfør tallene fra 1-50 i rækkefølge.
Nederst: Saml centicubes i 10´er-stænger og angiv deref-
ter antallet af 10´ere og 1´ere.

Vil du mere
30        Store tal på ryggen.

60-61 10’ere og 1’ere A og B.
62 Rækkefølge.
63-64 Positionsplade A og B.

5 10’ere og 1’ere.
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ØVELSER · SIDE 46-49

Siderne har  
fokus på at 

•	 antalsbestemme	ved	at	danne	10’er-mængder	
og skrive talsymbolet, der passer til antallet. 

•	 tegne	et	antal	ikoner,	der	svarer	til	givne	tal-
symboler.

•	 træne	talrækkefølgen	mellem	0-99.
Øvelserne er rutineprægede og udformet, så til-
gangen til de stillede opgaver er overkommelig 
for de fleste elever. Brug af flappen anbefales.

Baggrund og vink
Side 46 –  I den første øvelse grupperes hvert 
eksempel ved at sætte ring om 10 genstande ad 
gangen, hvorpå antallet skrives. Nederst er der 3 
variationer af den samme øvelse. Først skal ele-
verne skrive antal ud fra ikonerne for 10’ere og 
1’ere. Dernæst skal de selv tegne 10’er stænger 
og 1’ere, der passer til talsymbolerne. Til sidst 
skal de få tegning/ikon og talsymbol til at passe 
sammen. Her er det en fordel at arbejde konkret. 
Eleverne kan arbejde med centicubes og bygge 
det viste antal på flappen, inden de skriver i 
deres bog.
Side 47 – Talrækken øves ved hjælp af prik 
til prik tegning. Flappen med talslangen kan 
anvendes. 

Side 46 · Øvelser
Øverst: Sæt ring om 10 figurer og bestem derefter antal-
let.
Nederst: Tæl antallet af 1´ere og 10´ere og skriv resultatet 
i rubrikken. Byg figur der svarer til det angivne antal.

Side 47 · Øvelser
Øverst: Stregsammenfør tallene fra 1-50 i rækkefølge.
Nederst: Saml centicubes i 10´er-stænger og angiv deref-
ter antallet af 10´ere og 1´ere.

Vil du mere
30        Store tal på ryggen.

60-61 10’ere og 1’ere A og B.
62 Rækkefølge.
63-64 Positionsplade A og B.

5 10’ere og 1’ere.
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Baggrund og vink
Side 48 – Øverst øves talrækkefølgen. Tallene 
på maven af personerne angiver deres vægt, og 
personerne skal rangordnes efter vægt. Skriv ”1” 
ved den, der vejer mindst.
Nederst skrives tallene i rækkefølge – ligeledes 
med det mindste tal først.  

Side 49 fremstår som et bankospil, men sidens 
reelle indehold er plusstykker. Eleverne kan 
bruge talslangen på bogens udfoldningsflap til 
at beregne plusstykkerne. Efterhånden som styk-
kerne udregnes, afkrydses de på spillepladerne. 
Til sidst findes en vinder.

Side 48 · Øvelser
Øverst: Udfyld de manglende tal i nedenstående slanger.
Miderst: Rangorden personerne efter vægt. Skriv 1 under 
den letteste, 2 under den næst letteste osv.
Nederst: Skriv tallene op i rækkefølge således at de mind-
ste tal kommer først.

Side 49 · Øvelser
Tallotteri. Hvilken plade bliver hurtigst fyldt op – Emils 
eller Sofies ?

Vil du mere
31 Centicubesleg.
32 Taltavle.

65 Rangorden.
66-67 Feltfarvning A og B.
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Baggrund og vink
Side 48 – Øverst øves talrækkefølgen. Tallene 
på maven af personerne angiver deres vægt, og 
personerne skal rangordnes efter vægt. Skriv ”1” 
ved den, der vejer mindst.
Nederst skrives tallene i rækkefølge – ligeledes 
med det mindste tal først.  

Side 49 fremstår som et bankospil, men sidens 
reelle indehold er plusstykker. Eleverne kan 
bruge talslangen på bogens udfoldningsflap til 
at beregne plusstykkerne. Efterhånden som styk-
kerne udregnes, afkrydses de på spillepladerne. 
Til sidst findes en vinder.

Side 48 · Øvelser
Øverst: Udfyld de manglende tal i nedenstående slanger.
Miderst: Rangorden personerne efter vægt. Skriv 1 under 
den letteste, 2 under den næst letteste osv.
Nederst: Skriv tallene op i rækkefølge således at de mind-
ste tal kommer først.

Side 49 · Øvelser
Tallotteri. Hvilken plade bliver hurtigst fyldt op – Emils 
eller Sofies ?

Vil du mere
31 Centicubesleg.
32 Taltavle.

65 Rangorden.
66-67 Feltfarvning A og B.
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Side 50 · Opgaver
Nederst: Hvor mange meter springer børnene?
Tegn børn på vipperne, så de hopper det givne antal 
meter.

Side 51 · Opgaver
Nederst: Hvor meget skal der betales i indgang?
Tegn personer og dyr, så det svarer til det givne beløb. 

OPGAVER · SIDE 50-54
Opgaverne inddrager anvendelses-
områder (vægte, badelandsmiljø) 
og lægger op til flere faglige udfor-

dringer: addition i talområdet 0-100, ordning af 
tal og talundersøgelser ud fra taltavlen. 

Baggrund og vink
Side 50-51 – Badeland.
Opslaget indeholder en række situationer, hvor 
der indgår større tal. I første omgang er aktivite-
terne knyttet til den nederste halvdel af siden. 
På side 50 skal eleverne finde ud af, hvor langt 
der hoppes i alt samt tegne børn på vipperne, 
så den totale hoppelængde passer. På side 51 er 
opgavens struktur den samme. Denne gang er 

det blot priserne, der varierer. Indledningsvist 
kan man ”tømme” selve billedet for tal. Børn 
tæller 10-20-30…, inden de tager en dukkert. 
Luften er 27 grader, og vandet er 25 grader. Hvad 
siger sådanne tal børnene? er det varmt/koldt/
lunkent? Priserne for voksne er 10 kr. og for børn 
1 kr. Sodavandene, isene og slikket koster for-
skelligt, og endeligt er der tal på pointtavlen på 
tennisbanen. Kender eleverne pointsystemer fra 
andre sportsgrene? Hvor bruger man store tal?

Lad børnene finde alle disse tal, og snak om, 
hvor mange tiere og hvor mange enere der 
indgår i dem. En sjov aktivitet går ud på at lege, 
at vi befinder os i Sverige, og at vi derfor skal 
lære at sige tallene på svensk. På denne måde 
sættes yderligere fokus på tiere og enere.

Vil du mere
7   Svømmeland.

68-69   Svømmeland A og B.
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Side 50 · Opgaver
Nederst: Hvor mange meter springer børnene?
Tegn børn på vipperne, så de hopper det givne antal 
meter.

Side 51 · Opgaver
Nederst: Hvor meget skal der betales i indgang?
Tegn personer og dyr, så det svarer til det givne beløb. 

OPGAVER · SIDE 50-54
Opgaverne inddrager anvendelses-
områder (vægte, badelandsmiljø) 
og lægger op til flere faglige udfor-

dringer: addition i talområdet 0-100, ordning af 
tal og talundersøgelser ud fra taltavlen. 

Baggrund og vink
Side 50-51 – Badeland.
Opslaget indeholder en række situationer, hvor 
der indgår større tal. I første omgang er aktivite-
terne knyttet til den nederste halvdel af siden. 
På side 50 skal eleverne finde ud af, hvor langt 
der hoppes i alt samt tegne børn på vipperne, 
så den totale hoppelængde passer. På side 51 er 
opgavens struktur den samme. Denne gang er 

det blot priserne, der varierer. Indledningsvist 
kan man ”tømme” selve billedet for tal. Børn 
tæller 10-20-30…, inden de tager en dukkert. 
Luften er 27 grader, og vandet er 25 grader. Hvad 
siger sådanne tal børnene? er det varmt/koldt/
lunkent? Priserne for voksne er 10 kr. og for børn 
1 kr. Sodavandene, isene og slikket koster for-
skelligt, og endeligt er der tal på pointtavlen på 
tennisbanen. Kender eleverne pointsystemer fra 
andre sportsgrene? Hvor bruger man store tal?

Lad børnene finde alle disse tal, og snak om, 
hvor mange tiere og hvor mange enere der 
indgår i dem. En sjov aktivitet går ud på at lege, 
at vi befinder os i Sverige, og at vi derfor skal 
lære at sige tallene på svensk. På denne måde 
sættes yderligere fokus på tiere og enere.

Vil du mere
7   Svømmeland.

68-69   Svømmeland A og B.
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Side 52 · Opgaver
Øverst: Samtale om taltavlen.
Nederst: Regn stykkerne ved hjælp af taltavlen.

Side 53 · Opgaver
Øverst: Samtale om taltavlen.
Nederst: Regn stykkerne ved hjælp af taltavlen.

Baggrund og vink
På side 52 og 53 er en del af talslangen brudt op 
og omformet, så den fremstår som en tilnærmet 
taltavle, hvor titalsystemets/positionssystemets 
opbygning fremgår. Der skal anvendes tid til at 
forklare eleverne dette. Opgaverne på disse sider 
er plusstykker, hvor eleverne ved hjælp af den 
tilnærmede taltavle kan beregne resultatet. Alter-

nativt kan talslangen på flappen inddrages. 
Der indgår to nye typer af opgaver, som skal for-
klares for børnene:
Murstensregning, hvor summen af 2 sten noteres i 
stenen ovenover.
Krydsskema, hvor eleverne skal plusse 2 tal og 
notere resultatet i feltet, hvor de krydses.

Vil du mere
70-71 Addition A og B.
72 25 i midten. 
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Side 52 · Opgaver
Øverst: Samtale om taltavlen.
Nederst: Regn stykkerne ved hjælp af taltavlen.

Side 53 · Opgaver
Øverst: Samtale om taltavlen.
Nederst: Regn stykkerne ved hjælp af taltavlen.

Baggrund og vink
På side 52 og 53 er en del af talslangen brudt op 
og omformet, så den fremstår som en tilnærmet 
taltavle, hvor titalsystemets/positionssystemets 
opbygning fremgår. Der skal anvendes tid til at 
forklare eleverne dette. Opgaverne på disse sider 
er plusstykker, hvor eleverne ved hjælp af den 
tilnærmede taltavle kan beregne resultatet. Alter-

nativt kan talslangen på flappen inddrages. 
Der indgår to nye typer af opgaver, som skal for-
klares for børnene:
Murstensregning, hvor summen af 2 sten noteres i 
stenen ovenover.
Krydsskema, hvor eleverne skal plusse 2 tal og 
notere resultatet i feltet, hvor de krydses.

Vil du mere
70-71 Addition A og B.
72 25 i midten. 
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Side 54 · Opgaver
Øverst: Udfyld de manglende tal på taltavlen
Midterst: Brug taltavlen til at finde forskellen på de to tal.
Nederst: Udfyld de manglende tal i figurerne.

Side 55 · Evaluering
Positionssystemet

Baggrund og vink
Hele taltavlen indføres på side 54. Eleverne skal 
øve sig i at arbejde på taltavlen og opdage, at 
et skridt op eller ned er et 10’er-skridt, og at et 
skridt til højre og venstre er et 1’er-skridt ligesom 
på talslangen.
Først udfyldes de manglende tal på selve taltav-
len. Dernæst skal eleverne finde forskellen på to 
tal ved at gå med 1’er og 10´er skridt. Grafisk er 
det angivet ved små pile i de skemaer, der skal 
skrives i. Til sidst skal eleverne skrive de mang-
lende tal i ”udklip” fra taltavlen.

Vil du mere 
33 Tælle til 1000.

8 Taltavle.

73-74 Taltavle A og B.
75 Værktøjsark til positionssystemet.

6 Taltavle.

EVALUERING · SIDE 55-56
Øverst skal eleverne tegne, hvad 
de forestiller sig, når de hører ordet 
positionssystem eller titalssystem. 

Der må gerne være mere end én tegning. I fæl-
lesskab kan man tale om, hvad siden går ud på, 
inden eleverne sættes i gang, men det er vigtig 
ikke at styre eller anvise en bestemt måde at 
udføre opgaverne på, da siden netop skal vise 
elevernes individuelle opfattelse af positionssy-
stemet. 

Nederst på siden skal eleverne dels tegne en situ-
ation, der passer til tallet 37, og dels skrive det 
samlede antal point fra pilekastningen. 
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Side 54 · Opgaver
Øverst: Udfyld de manglende tal på taltavlen
Midterst: Brug taltavlen til at finde forskellen på de to tal.
Nederst: Udfyld de manglende tal i figurerne.

Side 55 · Evaluering
Positionssystemet

Baggrund og vink
Hele taltavlen indføres på side 54. Eleverne skal 
øve sig i at arbejde på taltavlen og opdage, at 
et skridt op eller ned er et 10’er-skridt, og at et 
skridt til højre og venstre er et 1’er-skridt ligesom 
på talslangen.
Først udfyldes de manglende tal på selve taltav-
len. Dernæst skal eleverne finde forskellen på to 
tal ved at gå med 1’er og 10´er skridt. Grafisk er 
det angivet ved små pile i de skemaer, der skal 
skrives i. Til sidst skal eleverne skrive de mang-
lende tal i ”udklip” fra taltavlen.

Vil du mere 
33 Tælle til 1000.

8 Taltavle.

73-74 Taltavle A og B.
75 Værktøjsark til positionssystemet.

6 Taltavle.

EVALUERING · SIDE 55-56
Øverst skal eleverne tegne, hvad 
de forestiller sig, når de hører ordet 
positionssystem eller titalssystem. 

Der må gerne være mere end én tegning. I fæl-
lesskab kan man tale om, hvad siden går ud på, 
inden eleverne sættes i gang, men det er vigtig 
ikke at styre eller anvise en bestemt måde at 
udføre opgaverne på, da siden netop skal vise 
elevernes individuelle opfattelse af positionssy-
stemet. 

Nederst på siden skal eleverne dels tegne en situ-
ation, der passer til tallet 37, og dels skrive det 
samlede antal point fra pilekastningen. 
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Side 56 · Evaluering
Positionssystemet

På siden evalueres de færdigheder, som især har 
været på dagsordenen i dette kapitel:
•	 At	kunne	”oversætte”	frem	og	tilbage	mellem	

billedsprog (tierstænger og enere) og symbol-
sprog.

•	 At	kunne	bruge	og	udfylde	talslangen	og	tal-
tavlen. 

•	 At	kende	de	tocifrede	tal	samt	at	kunne	ordne	
dem efter størrelse.
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tionssymmetriske med centrum i cirklen som 
symmetricentrum, uanset antallet af grader 
(prøv selv med en nål i et stykke papir).

Et kvadrat har derimod kun fire spejlingsakser, 
som alle går gennem midtpunktet: De to linjer 
gennem modstående hjørner og de to linjer 
gennem midtpunkterne af parallelle sider. Kva-
drater er også rotationssymmetriske med midt-
punktet som symmetricentrum, men kun under 
rotation på 90°, 180°, 270°, 360° osv.

Alle plane figurer er forskydningssymmetriske 
i en vilkårlig retning.

To kapitler i indskolingen fokuserer direkte på 
spejling. 

1A  Spejling   Tre metoder til spej-
ling af simple figurer.

3  Koordinatsystemets 
 1. kvadrant  Punkters og figurers 

placering og spejling 
heraf.

Kapitlet lægger især op til, at eleverne kan 
udvikle to delkompetencer.

At kunne…
•	 repræsentere i kraft af de oplever de tre meto-

der som alternative repræsentationer til at 
spejle om en spejlingsakse.

•	 bruge	hjælpemidler.	Der lægges til brug af 
spejl, foldning, tælle i kvadratnet, sømbræt, 
centicubes og geobrikker.

Side i elevbog

Side 57  Intro
Side  58-59 Intro-aktiviteter
Side    60 Gennemgang
Side   61-63 Øvelser
Side    64  Blandede opgaver 
Side  65-66 Evaluering

Side 57 · Intro  Øverst: Samtalebillede om symmetri og 
spejlinger.
Nederst: Tegn den anden halvdel af dragen og farv den 
færdige drage.

INTRODUKTION
Som optakt til arbejdet i bogen 
kan man tale med eleverne om 
ting fra det nære miljø, som har en 

eller flere spejlingsakser. Det kan fx dreje sig om 
borde, stole, tavler, viskelædere, gulvbelægnin-
ger m.m. Det kan også være ting fra skolegården, 
biblioteket, gymnastiksalen osv.

Man behøver ikke at bruge selve ordet ”spej-
lingsakse” til at starte med. Da begrebet stadig 
er meget abstrakt for eleverne, er det vigtigt, at 
de udvikler en forståelse for, hvad det vil sige, at 
en ting har en eller flere spejlingsakser. En god 
måde at hjælpe det på vej er at inddrage ting 
uden spejlingsakse i den fælles snak.

Ved at tage afsæt i konkrete aktiviteter kan der 
skabes en naturlig overgang til snakken om teg-
ningen af de mange drager på side 57, som rører 
ved elevernes naturlige nysgerrighed: Hvad ses 
på tegningen? Kan I pege på drager og huse, der 
har spejlingsakser? Hvor er aksen hel præcis? 
Forklar hvor aksen(erne) ligger placeret. 

Vil du mere
34  Blade med symmetri. 

  5  Trix’ fødselsdag.

  9  Drager.

76  Drager.
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INTRO-AKTIVITETER · SIDE 58-59
Intro-aktiviteterne handler om at 
identificere og konstruere spejlings-
symmetrier, jf. ”Matematrix og 

dette kapitel”. På begge sider er skabelonen den 
samme. Øverst skal eleverne identificere spej-
lingsakser i ting, der optræder ”færdige” i bogen 
– henholdsvis tegninger og fotos. Nederst skal de 
selv konstruere spejlingssymmetriske ting ved at 
spejle noget om en given spejlingsakse.

Baggrund og vink
På side 58 kan man lade eleverne forklare hin-
anden, hvor spejlingsakserne er placeret på de 
forskellige tegninger. ”Hvor støder du på disse 
”tegn”? Kender du andre tegn, der også er spej-
ling i?”

Det konkrete arbejde med geobrikker nederst 
på siden giver mulighed for at få lidt ”spejling i 
hænderne”. På den måde hjælper det eleverne 
til bedre at kunne forstå spejlings- og symmetri-
begrebet. Lad eleverne arbejde frit med geobrik-
kerne til at starte med. Lav små sammenhæn-
gende figurer af to eller flere geobrikker. Tegn 

dem på papir, og lav en spejlingsakse ved at slå 
en streg på papiret. ”Vip” derefter brikkerne over 
og tegn spejlbilledet. Lad eleverne forklare deres 
løsningsforslag for hinanden. 

Øverst side 59 er sværhedsgraden øget ved, at 
det er et foto og ikke en tegning, eleverne skal 
identificere spejlingsakser på. Fotos er vanskeli-
gere at gå til, fordi de afspejler virkeligheden i al 
sin kompleksitet. På tegningerne er der derimod 
udvalgt ting, som er udpræget spejlingssymme-
triske. 

Fotoet kan, sammen med ting fra nærmiljøet, 
bruges som anledning til en samtale om, at man 
gerne må se bort fra nogle små detaljer, når man 
tegner (modellerer) en ting. Det vigtigste er, 
at man prøver at fastholde ting, der hvor man 
synes, spejlingsakser ”næsten” er der.

De elever, der er hurtigt færdige med introak-
tiviteterne, kan arbejde eksperimenterende på 
egen hånd med fx geobrikker, centicubes eller 
tændstikker. Dagsordenen består naturligt i at 
konstruere og tegne figurer med en eller flere 
spejlingsakser.

Side 58 · introaktiviteter Øverst: Find og tegn spej-
lingsakserne. Brug evt. spejl som hjælpemiddel.
Nederst: Konkret arbejde med geobrikker og symmetri. 
Tegn den anden halvdel af figurerne og farvelæg dem

Side 59 · introaktiviteter   
Øverst: Samtalebillede om spejling. Tegn et udsnit af fo-
tografiet. Find spejlingsakserne og tegn dem.
Nederst: Spejl huset i symmetriaksen

Vil du mere
Find sammen med eleverne huse i nærmiljøet, som har 
en eller flere spejlingsakser. Tegn/tag et digitalt fotografi 
af huset. ”Fjern” noget af huset, inden det kopieres til 
eleverne, og lad dem derefter modellere videre på fotoko-
pien. 

35  Tøj med symmetri.
36  Stangdukker.   

10  Banegård.

77-78 Geobrikker A og B.
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INTRO-AKTIVITETER · SIDE 58-59
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GENNEMGANG · SIDE 60
I gennemgangen får eleverne 
demonstreret tre forskellige meto-
der til spejlingssymmetri. De kan

•	 sætte et spejl langs det, der skal være spejlingsak-
sen. Ved hjælp af spejlet kan man direkte se 
en spejlingssymmetrisk figur, som man så kan 
forsøge at tegne.

•	 tegne med et kvadratnet som baggrund. Det 
hjælper en med at holde styr på, hvordan de 
forskellige dele af tegningen er placeret i for-
hold til spejlingsaksen.

•	 folde et stykke papir. Hvis man tegner op mod 
foldningskanten, bliver den automatisk spej-
lingsakse, hvis man bagefter klipper langs det 
tegnede med papiret foldet.

I forbindelse med gennemgangen bør eleverne 
have mulighed for selv at klippe tegnede figurer 
ud. De kan arbejde sammen to og to ved at lave 
opgaver til hinanden, hvor halvdelen af figuren 
er tegnet på kanten af det foldede papir. Det er 
nemmest at bruge kvadreret papir (1x1 cm). En 
anden mulighed er at tegne hele den spejlings-
symmetriske figur på papiret. Fold derefter i spej-
lingsaksen og klip figuren ud. Lav evt. en lille 
udstilling af de udklippede figurer.

De papirer, der fremkommer med symmetrisk 
hul i, når eleverne har klippet deres figurer ud, 
kan med fordel bruges på en overheadprojektor. 
Lad dem vise deres ”negative” aftryk både i hel 
figur og i foldet tilstand. Konkret er det tilråde-

Side 60 · Gennemgang
Gennemgang af spejling. Samtale om de forskellige me-
toder.

Side 61 · Øvelser Øverst: Brug af spejl.Tegn spejlbilledet.
Nederst: Spejling ved at tælle i gitternettet. Tegn spejlbil-
ledet.

ligt at snakke med eleverne om, hvad der sker, 
eller hvad forskellen er, når de viser ”aftrykket” 
af den foldede figur og så hele det udklippede 
hul. ”Hvordan fik du ideen til figuren?” ”Hvor-
dan tegnede/konstruerede du figuren?” ”Var det 
svært at folde figuren i spejlingsaksen?” etc.

ØVELSER · SIDE 61-63
Eleverne skal vise, at de kan fore-
tage en spejling. De skal også 
kun ne spejle på tre måder, men det 

er vigtigt, at de oplever gennemgangens metoder 
som alternativer. Det er derfor en god idé at lade 
eleverne selv vælge fremgangsmåde ved de for-
skellige udfordringer. Så kan man efterfølgende 
spørge om alternativerne: ”Hvor ville du sætte 
spejlet i denne situation – og hvorfor? Passer det 
med dit svar, hvis du prøver?” ”Kunne man også 
”folde sig” til svaret på denne opgave?” ”Har du 
prøvet at tælle, hvor tingene ligger i forhold til 
linjen? Passer det med, at de er blevet spejlet?” 
osv.

Baggrund og vink
På side 61 sættes der fokus på metoderne fra gen-
nemgangen. Foldningsmetoden understøttes 
af et kopiark, da det kan være svært at anvende 
metoden i elevbogen. Dette faktum lægger op til 
en samtale om, at alle metoder ikke altid er lige 
gode at bruge. 

Vil du mere
79 Foldning.
80 Fortsæt mønster 1.
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Baggrund og vink
På side 62 øverst bør eleverne arbejde konkret 
med sømbrætter. Her er et bud på en fremgangs-
måde:
1. Introducer arbejdet ved at lade eleverne eks-

perimentere frit med at lave figurer, fulgt op 
af samtale om det de har lavet. Hvad forestil-
ler det? Ser det ens ud set fra den anden side? 
osv.

2. Arbejd sammen to og to. Del sømbrættet på 
midten med en elastik. Den ene elev laver en 
figur (ikke for svær) på den ene halvdel. Den 
anden elev laver spejlbilledet. Tegn evt. figu-
rerne på kvadreret papir. Byt, så den anden 
starter.

3. Parvis: A laver en figur med elastik, B betrag-
ter figuren så længe vedkommende har behov 
for. Herefter fjernes figuren. B laver figuren på 
sit eget sømbræt, hvorpå de to figurer sam-
menlignes.

Vi anbefaler gennemsigtige sømbrætter, så ele-
verne kan vise deres løsningsforslag på en over-
headprojektor. 

Øverst på side 63 har vi valgt at udfordre ele-
verne ved, at der optræder figurer på begge sider 
af spejlingsaksen. Det er en stor fordel at bruge 
geobrikker speciel ved tegning og konstruktion 
af cirklerne. Vi har erfaring for, at det er en svær 
øvelse for eleverne. Spejl figurerne øverst først.
I den midterste aktivitet fremkommer der tre 
huse. 
Nederst har vi valgt at farve hjælplingens seks-
kant, så det ikke opfattes som en flytning af figu-
ren, men derimod en spejling.   

Side 62 · Øvelser  Øverst: Lav spejlbilledet – både på 
sømbræt og på de 6 fortegnede sømbrætter. Lav selv en 
opgave.
Nederst: Lav spejlbilledet færdig. Tæl, hvor mange kryd-
ser og boller der er i den færdige figur. Lav selv 2 opgaver.

Side 63 · Øvelser
Øverst: Tegn det symmetriske billede af geobrikkerne.
Midterst: ”Spejl” cirklerne, trekanterne samt firkanterne. 
Forbind cirklerne til et hus – trekanterne til et vindue og 
firkanterne til en dør. 
Nederst: Tegn symmetriske mønstre omkring spejlingsak-
sen og angiv antallet af farvede felter.

Vil du mere
Fremstil jeres eget sømbræt.

37 Symmetri og geobrikker. 
38 Tændstikker og symmetriakser.

81 Fortsæt mønster 2.
82-83 Spejling A og B.
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OPGAVER · SIDE 64
Indled arbejdet med at lade ele-
verne arbejde konkret med en 
bunke centicubes – gerne parvis 

og uden for megen styring. Fortæl dem, at de 
skal bygge og tegne centicubesfigurer, som har 
en eller flere spejlingsakser. En elev kan lave en 
figur, som makkeren så skal lave et spejlbillede 
af. Byt roller. Tegn de forskellige løsningsforslag 
på kvadreret papir. Udnyt farver i arbejdet. Der 
kan også arbejdes videre med kopiark nr. 86.  
På side 64 lægges også op til en sådan eksperi-
menterende arbejdsform. Først bygges figurerne 
i centicubes, som så vippes over på den anden 
side af spejlingsaksen. Derefter tælles og angives 
antallet af kvadratfelter/centicubes i firkanterne. 
Til sidst tælles og angives omkredsen i cirklerne. 
Nederst på siden skal eleverne selv tegne/bygge 
to figurer, som så skal spejles i de fortegnede 
spejlingsakser.

Side 64 · Opgaver
Øverst: Tegn figurernes spejlbilleder. Tæl omkredsen i den 
færdige figur og skriv antallet i cirklen. Tæl kvadrater og 
skriv resultatet i 4-kanten.
Nederst: Find selv på 2 opgaver.

Side 65 · Evaluering
Spejling

EVALUERING · SIDE 65-66
Øverst på side 65 skal eleverne 
fremstille en tegning, hvor de cen-
trale elementer i tegningen skal 

have en eller flere symmetriakser. Oplægget til 
eleverne kunne være: Lav en tegning, der inde-
holder mange forskellige ting. De enkelte ting 
skal have en eller flere spejlingsakser. Tegn noget 
du kender fra din dagligdag, eller tegn noget du 
forestiller dig fra en fantasiverden.
I den fælles optakt til siden, er det vigtigt at 
samle op på elevernes tidligere erfaringer. Hvad 
er spejlingssymmetri? Hvordan afgør man om 
en given figur har en spejlingsakse? Repeter de 
tre metoder til spejling af simple figurer: brug af 
spejl, foldning af papiret og placering i et kva-
dratnet.

Nederst på side 65 skal eleverne arbejde konkret 
med centicubes. Byg en figur ved hjælp af cen-
ticubes. Tegn figurens spejlbillede på den anden 
side af spejlingsaksen. Udnyt farverne som en 
ekstra udfordring. 

Vil du mere

39 Symmetri og centicubes.

84-85 Omkreds og areal A og B.
86  Spejling værktøjsark.

  7 Spejl med tal.
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OPGAVER · SIDE 64
Indled arbejdet med at lade ele-
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Side 66 · Evaluering
Spejling

På side 66 evalueres de færdigheder, der er fokus 
på i kapitlet:
•	 At	finde	og	tegne	spejlingsakser	af	afbillede	

figurer. 
•	 At	tegne	spejlingssymmetrier	på	baggrund	af	

simple figurer. 

Lad eleverne have spejle, sømbrætter samt geo-
brikker til rådighed til aktiviteterne. Så kan de 
selv vælge, hvilket hjælpemiddel, de vil bruge.
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Side 67 
Øverst: Læs spørgsmålene og besvar dem udfra tegningen. 
Midterst: Find nissernes samlede vægt og sæt kryds, hvis 
slæden holder. Brug eventuelt lommeregner.
Nederst: Angiv nisserne efter højde. Skriv 1 under den lave-
ste, 2 under den næstlaveste osv.

Baggrund og vink
Start juletemaet med at lære nissefamilien at kende. 
Kig på tegningen og find de mange små detaljer. 
Læs teksten og besvar spørgsmålene.

Tegningen indeholder tre oplysninger om hver af 
nisserne, som vedrører alder, højde og vægt.

Disse oplysninger giver mulighed for at ordne 
nisserne ud fra forskellige principper: Hvem er 
ældst? Hvem er yngst? Hvem er tungest? osv.

Oplysningerne kan også bruges til at finde for-
skelle på 2 nisser.

Hvor mange år er nissepigen ældre end den lille 
nissedreng? Eller lidt sværere: Hvad er højdeforskel-
len på ældste og yngste nisse?

Sværhedsgraden af spørgsmålene kan tilpasses de 
enkelte elevers niveau.

I slædeopgaven skal eleverne afgøre, om slæden 
kan holde til nissernes vægt. Den samlede vægt for 
nisserne må højst være 75 kg. Til beregningen kan 
bruges en lommeregner, som tegningen af Felix også 
indikerer. Nederst skal nisserne ordnes og nummere-
res efter højde. Start med ”1” for den laveste. 
   
Vil du mere 
Eleverne kan også danne deres egne nissefamilier og vælge, 
hvilken af nisserne de gerne vil være.

87 Farvelæg nisser. 
88 Slæde.

  8 Holder slæden?.
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Nissernes julekalender er et glas med nødder. 
Antallet af nødder fortæller datoen, og tallet 
på tavlen angiver, hvor mange dage der er til 
juleaften. ”Julekalenderglasset” er en additions-
opgave, hvor to tal i hvert tilfælde skal ”parres” 
til summen 24. De to tal består af antallet af 
nødder i glasset + datoen på tavlen. 

De syv tilfælde kan alle løses ved hjælp af 
optælling til 24, og kan derfor også opfattes 
som  indledende subtraktion. I tre opgaver vises 
dato/nødder, og antal dage til juleaften findes 
og skrives på tavlen. I to opgaver er det antal 
dage til juleaften, der vises, og dato/antal nødder 
skal findes og tegnes. I to tilfælde kan eleverne 
selv bestemme kombinationen. Man kan, for 

at hjælpe med optællingen, have centicubes til 
rådighed.

Iskrystallerne på siden er medtaget som en 
opfølgning på det faglige kapitel i spejling. Der 
er mulighed for at uddybe arbejdet med spej-
lingsakserne i iskrystallerne på kopiark 89.

Juletræerne øverst på side 69 er en måleop-
gave, der løses ved hjælp af lineal. Resultaterne 
af hver måling skrives i skemaet.

Labyrinten, hvor de 3 nisser skal finde tilbage 
til gården, træner talgenkendelse og addition  
indenfor intervallerne 20-29, 70-79 og 40-49. De 
rigtige felter farves, og hjælper nisserne med at 
finde vej.

Side 68
Øverst: Skriv på stregen hvor mange nødder der er i 
glassene, og skriv i firkanten hvor mange dage der er til 
juleaften.
Nederst: Tegn de nødder der mangler i glasset og skriv 
datoen for det rigtig antal nødder.

Side 69
Øverst: Mål højden og bredden af hver træ med lineal og 
skriv resultatet i skemaet.
Nederst: Find vej gennem labyrinten, ved at farve de an-
viste tal. 

Vil du mere
89 Nødder i glas.

Baggrund og vink

Ju
l

Ko
m

m
en

ta
re

r 
til

75Matematrix 1A · Lærervejledning



Nissernes julekalender er et glas med nødder. 
Antallet af nødder fortæller datoen, og tallet 
på tavlen angiver, hvor mange dage der er til 
juleaften. ”Julekalenderglasset” er en additions-
opgave, hvor to tal i hvert tilfælde skal ”parres” 
til summen 24. De to tal består af antallet af 
nødder i glasset + datoen på tavlen. 

De syv tilfælde kan alle løses ved hjælp af 
optælling til 24, og kan derfor også opfattes 
som  indledende subtraktion. I tre opgaver vises 
dato/nødder, og antal dage til juleaften findes 
og skrives på tavlen. I to opgaver er det antal 
dage til juleaften, der vises, og dato/antal nødder 
skal findes og tegnes. I to tilfælde kan eleverne 
selv bestemme kombinationen. Man kan, for 

at hjælpe med optællingen, have centicubes til 
rådighed.

Iskrystallerne på siden er medtaget som en 
opfølgning på det faglige kapitel i spejling. Der 
er mulighed for at uddybe arbejdet med spej-
lingsakserne i iskrystallerne på kopiark 89.

Juletræerne øverst på side 69 er en måleop-
gave, der løses ved hjælp af lineal. Resultaterne 
af hver måling skrives i skemaet.

Labyrinten, hvor de 3 nisser skal finde tilbage 
til gården, træner talgenkendelse og addition  
indenfor intervallerne 20-29, 70-79 og 40-49. De 
rigtige felter farves, og hjælper nisserne med at 
finde vej.

Side 68
Øverst: Skriv på stregen hvor mange nødder der er i 
glassene, og skriv i firkanten hvor mange dage der er til 
juleaften.
Nederst: Tegn de nødder der mangler i glasset og skriv 
datoen for det rigtig antal nødder.

Side 69
Øverst: Mål højden og bredden af hver træ med lineal og 
skriv resultatet i skemaet.
Nederst: Find vej gennem labyrinten, ved at farve de an-
viste tal. 

Vil du mere
89 Nødder i glas.

Baggrund og vink
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Side 70
Øverst: Forbind tallene på priktegningen. Start med 40.
Nederst: Regn plusstykkerne ud og farvelæg hvert felt på 
tegningen svarende til malerbøtterne.

Side 71
Øverst: Find det samlede antal småkager og sæt kryds når 
de opfylder betingelserne.
Midterst: Find det samlede antal småkager.
Nederst: Tegn kager der svarer til beløbet.

På side 70 er det Felix, der driller nisserne. Prik til 
prik tegningen træner talrækkefølgen fra 40-91. 
Ud fra tegningen kan eleverne måske finde ud 
af, at det er 19. december. Det kan gøres ved at 
tælle nødderne i glasset (14), og de nødder Felix 
har fjernet (5). Der er altså 5 dage til juleaften. 

Nederst på siden er Trix på besøg på hølof-
tet udklædt som julemand. Eleverne skal finde 
resultatet af plusstykkerne i hvert felt, og der-
efter tegne den farve der modsvarer farven på 
malerbøtterne.

Side 71 med småkagerne indeholder mange 
muligheder.

Det er oplagt at starte med elevernes egne 
erfaringer indenfor ”bagekunsten”. Derefter kan 
tegningen af småkagerne give anledning til en 
snak om former, størrelser ligheder og forskelle 
på småkagerne.

I skemaet er prisen på de forskellige typer 
småkager vist, og antallet skal findes. 

Det kan gøres på to måder:  
•	 Eleverne	kan	foretage	almindelig	optælling.
•	 Eleverne	kan	danne	plusstykker,	som	kan	

regnes ud. Siden lægger op til disse beregnin-
ger, da småkagerne er placeret i portioner – 
hele tiden to bunker af hver slags. 

Eleverne kan selv vælge, hvilken af metoderne 
de vil anvende. En mulighed er at placere cen-
ticubes oven på småkagerne. Derefter kan alle 
kuberne flyttes over på flappen med positions-
pladen for at afslutte optællingen.

Småkagerne har forskellige kendetegn. De er 
lyse, mørke og nogle begge dele. Eleverne skal 
angive de forskellige kendetegn ved at afkrydse i 
skemaet.

Efter optælling af småkagerne skal der dannes 
plusstykker ved hjælp af antallet af de forskel-
lige småkager. Oplysninger skal eleverne finde i 
skemaet. Det kan være en svær opgave, så det er 
en god idé at lade eleverne arbejde sammen to 
og to, så de kan hjælpe hinanden. Det samme 
gælder for opgaven nederst på siden, hvor de 
skal tegne hvilke, og hvor mange småkager, der 
kan købes for henholdsvis 5 og 7 kr.   
        

Vil du mere
  6   En urigtig drillenisse.

90   Småkager.         

Baggrund og vink
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Side 70
Øverst: Forbind tallene på priktegningen. Start med 40.
Nederst: Regn plusstykkerne ud og farvelæg hvert felt på 
tegningen svarende til malerbøtterne.

Side 71
Øverst: Find det samlede antal småkager og sæt kryds når 
de opfylder betingelserne.
Midterst: Find det samlede antal småkager.
Nederst: Tegn kager der svarer til beløbet.

På side 70 er det Felix, der driller nisserne. Prik til 
prik tegningen træner talrækkefølgen fra 40-91. 
Ud fra tegningen kan eleverne måske finde ud 
af, at det er 19. december. Det kan gøres ved at 
tælle nødderne i glasset (14), og de nødder Felix 
har fjernet (5). Der er altså 5 dage til juleaften. 

Nederst på siden er Trix på besøg på hølof-
tet udklædt som julemand. Eleverne skal finde 
resultatet af plusstykkerne i hvert felt, og der-
efter tegne den farve der modsvarer farven på 
malerbøtterne.

Side 71 med småkagerne indeholder mange 
muligheder.

Det er oplagt at starte med elevernes egne 
erfaringer indenfor ”bagekunsten”. Derefter kan 
tegningen af småkagerne give anledning til en 
snak om former, størrelser ligheder og forskelle 
på småkagerne.

I skemaet er prisen på de forskellige typer 
småkager vist, og antallet skal findes. 

Det kan gøres på to måder:  
•	 Eleverne	kan	foretage	almindelig	optælling.
•	 Eleverne	kan	danne	plusstykker,	som	kan	

regnes ud. Siden lægger op til disse beregnin-
ger, da småkagerne er placeret i portioner – 
hele tiden to bunker af hver slags. 

Eleverne kan selv vælge, hvilken af metoderne 
de vil anvende. En mulighed er at placere cen-
ticubes oven på småkagerne. Derefter kan alle 
kuberne flyttes over på flappen med positions-
pladen for at afslutte optællingen.

Småkagerne har forskellige kendetegn. De er 
lyse, mørke og nogle begge dele. Eleverne skal 
angive de forskellige kendetegn ved at afkrydse i 
skemaet.

Efter optælling af småkagerne skal der dannes 
plusstykker ved hjælp af antallet af de forskel-
lige småkager. Oplysninger skal eleverne finde i 
skemaet. Det kan være en svær opgave, så det er 
en god idé at lade eleverne arbejde sammen to 
og to, så de kan hjælpe hinanden. Det samme 
gælder for opgaven nederst på siden, hvor de 
skal tegne hvilke, og hvor mange småkager, der 
kan købes for henholdsvis 5 og 7 kr.   
        

Vil du mere
  6   En urigtig drillenisse.

90   Småkager.         

Baggrund og vink
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