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Undervisningen vil tage udgangspunkt i systemet Matematrix. I 1. klasse får eleverne udleveret 2 arbejdsbøger (Trix 1a + Trix 1b). Den 
pædagogiske tankegang i dette matematiksystem er bygget op omkring elevernes individuelle behov. Det drejer sig om at skaber rammer 
for undervisningen, som tilgodeser flere tilgangsvinkler til læring. Læringen sker hurtigere, sjovere og sikrere, hvis vi inddrager flere 
sanser. Matematrix er bygget op omkring følgende:  

Lytte:  Dialog, instruktion, forklaring, Trix-historier  

Se:  Verden, aviser, blade, bøger  

Føle:  Genstande, konkrete materialer  

Kommunikere: Samarbejde, respons, sætte ord på  

Ud at undersøge:  Nærmiljø, skole, finde sammenhænge, tværfaglighed  

Bruge kroppen:  Motorik, byg og tegn, leg  

Hovedparten af kapitlerne i Matematrix er bygget op omkring den såkaldte timeglasmodel, som består af seks helt centrale forløbsfaser:  

1. Introduktion  
2. Introaktiviteter  
3. Matematisk gennemgang  
4. Øvelser  
5. Opgaver  
6. Evaluering  
 

Et kapitel starter åbent ved at appellere til børnenes erfaringer, for derefter at indsnævres til et mere præcist og velafgrænset matematisk 
kerneindhold. Herefter anvendes begreberne i virkelige og relevante sammenhænge for til sidst at slutte af med en evaluering.  

 



Evaluering:  

Evalueringsarkene fra Matematrix sætter vi i børnenes portfoliomapper. Derudover vil jeg løbende kigge i elevernes matematikbøger, 
ligesom de mundtlige snakke på klassen vil indgå i min evaluering. 

Matematik i 1. klasse vil ofte være mere systematisk og fagligt, end I oplevede i børnehaveklassen. Det vigtigste mål med undervisningen 
er at forsøge at skabe et inspirerende og trygt læringsrum for børnene, så de oplever glæde, tillid og inspiration. Dette er således ligeså 
vigtigt for deres tilegnelse af matematik, som opnåelsen af de faglige mål.  

Hver side i matematikbogen vil grundigt blive gennemgået med en fællessnak på klassen. Vi tager hermed fat på det mundtlige matematik 
fra starten og forsøger at drage så mange paralleller så muligt til hverdagsting, så det derved opleves mere håndgribeligt for børnene.  

Som selvstændigt materiale vil vi bruge Remabøgerne, hvor eleverne får mulighed for at arbejde med de samme fagområder som i 
grundbøgerne, men med andre opgavetyper. 

I løbet af 1. klasse vil der desuden være forskellige taldiktater, regnehistorier, matematikværksteder og spil.  

Husk altid at tjekke matematikbogen om der er sat X nederst på siden. Det er en stor hjælp for både jeres børn og mig, når I ved, hvad vi 
laver i timerne. 

 

Fælles mål for faget matematik efter 3. klasse  

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at bygge videre på de forskellige færdigheder, de har med sig fra børnehaveklassen, hvor 
der var fokus på tal, antal, figurer og mønstre, sprog og tanke samt it. Undervisningen skal også bygge videre på de erfaringer og den 
viden, eleverne har med sig fra deres liv uden for skolen. 

Matematikundervisningen skal planlægges og gennemføres, så den tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger og 
potentialer og samtidig sigter på de læringsmål, der er knyttet til forløbet. I de enkelte undervisningsforløb skal der indgå mål fra både de 
matematiske kompetencer og fra de tre stofområder.  

Matematiske kompetencer  
Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik  



Tal og algebra  
Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal  

Geometri og måling Eleven kan anvende geometriske begreber og måle  

Statistik og sandsynlighed  
Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser 

 

 

Uge Emne Mål Evaluering Anden aktivitet 

32 Niveauvurdering At vurdere elevernes faglige niveau Lille matematikkompendium fra 
”Matematik for mig” 

9/8 første skoledag 9-
12.30 

 

33– 34 

 

 

Jubii 
(s. 1 - 8)  

Repetere faglige stofområder, som 
eleverne arbejdede med i 0. klasse.  
 
At kunne antalsbestemme ved at tælle.  
 
Skrive tallene 0-9.  
 
Forstå rækkefølgen af hele positive tal. 

Matematrix 1A  
Taldiktater  
Matematikhæftet 

16-17/8: Skolefoto 

 

 

35-38 Addition 0-9 
(s. 9 – 26) 

Lære betydningen af symbolerne + og =.  
 
Lære hvad det vil sige at lægge to tal 
sammen. 
 
Udvikle færdigheder i at lægge encifrede 
tal sammen (bruge fingre, centicubes, 

Evalueringssiderne i Trix  
Regnehistorier  
Lege og spil 

1/9: Forældremøde 1. 
klasse 

7-8/9 :Lejrskole 
Jegindø 

 



mønter mm) 

39-41 Geometriske figurer  
(s. 27 – 38) 

At kunne genkende, navngive og tegne 
polygoner (trekanter, firkanter, femkanter 
osv.) og cirkler.  

Arbejde med konkrete modeller og 
gengive træk fra virkeligheden ved 
tegning. 

Kunne tegne med lineal. 

Evalueringssiderne i Trix  
Lege og spil  
Tegninger og figurer 

14/10: Motionsdag og 
international dag 

 

 Uge 42: Efterårsferie 

43-45 Positionssystemet  
(s. 39 – 56) 

At kunne arbejde med gruppering i 
10’ere. 

Kunne afkode tocifrede talsymboler. 

Kunne addere med tocifrede tal 

Evalueringssiderne i Trix  
Tællekæde  
Matematikhæftet 10-tabellen 
Regnehistorier  
Lege og spil 

 

46- 48 

 

Spejling  
(s. 57-66) 

Kunne identificere spejlingssymmetrier. 

 Skabe spejlingssymmetrier på baggrund 
af simple figurer og spejlingsakser 

Evalueringssiderne i Trix  
Stangdukker 
Lege med centicubes, tændstikker 
mm. 

22/11: Samtaler 1. 
klasse 

  

 

49-51 Jul 
(s. 67-71) 

Vi repeterer det første halvårs emner Matematrix 
Julespil 

2/12 Juleklippedag  

22/12 Juleafslutning  

 Juleferie 

1-2 Undersøgelser  
(s. 72 – 77) 

Kunne bruge en undersøgende tilgang til 
forskellige matematiske problemstillinger 

Matematrix 1A 4/1 første skoledag 
efter jul 



 i hverdagen. 

3-5 Subtraktion (0 – 9)  
(s. 1 – 14) 

Lære hvad det vil sige at trække et tal fra 
et andet, og hvad denne proces har at 
gøre med det at lægge to tal sammen.  

Udvikle færdigheder i at trække fra uden 
tierovergang.  

Lære betydningen af symbolet – og gøre 
sig erfaringer med symbolets funktion. 

Evalueringssiderne i Trix 
Lege og spil  
Matematikhæftet 

 

6(-9) Måling  
(s. 15 – 24) 

Udvikle forståelse for begrebet 
længde/længdemål. 

Udvikle færdigheder i at måle længder 
med lineal.  

Opnå fortrolighed med måleenheden 
centimeter. 

Evalueringssiderne i Trix  
Personlig lineal  
Bygge æske efter mål  
Måle med snor 

 

 Uge 7: Vinterferie 

8 – 9 

 

Måling  
(fortsat fra uge 6) 

   

10-13 Mere om addition 0-99 
 (s. 27-38) 

Blive fortrolig med addition af hele tal 
indenfor talområdet 0-99.  

Bruge viden om positionssystemet, når 
der opstår en 10’er-overgang som følge 
af additionen.  

Blive fortrolig med positionspladen til at 
udføre og forstå addition af tocifrede tal. 

Evalueringssiderne i Trix 
Lege og spil  
Matematikhæftet 

26/3 Premiere 
forestilling 

27-28/3 forestillinger 

29/3 fri 



 Uge 14: Kristendomsuge 

 Uge 15: Påskeferie 

16-18 Byg og tegn  
(s. 39-48) 

Kunne bygge simple centicubefigurer 
efter fotos og arbejdstegninger. 

Kunne tegne konkrete, enkle 
centicubefigurer på isometrisk papir.  

Lære rummelige udtryk som: bagved, 
foran, højre, venstre, side, kant, ovenpå, 
nedenunder. 

Evalueringssiderne i Trix 
Lege og spil  
Evt. papkasseby 

 

 

19-22 Mere om subtraktion  
(s. 49 – 62) 

Blive fortrolige med subtraktion af hele 
tal indenfor talområdet 0-99 

Bruge viden om titalssystemet, når der 
som led i en subtraktion opstår en 10’er-
overgang.  

Blive fortrolig med at håndtere 
vekslesituationer med forskellige 
hjælpemidler. 

Evalueringssiderne i Trix 
Lege og spil  
Købmandsbutik 

12/5 St. Bededag 

 23/5 sidste skoledag 
10. kl  

24/5 sidste skoledag 
9. kl 

25-26/5 Kr. 
Himmelfartsferie 

 Uge 23: Emneuge 0.-8. klasse 

24 –25 

 

Det var så 1. klasse 
(s. 63-72) 

Repetition af årets emneområder.  

Eleverne får en oplevelse af, hvor meget 
de har lært i år. 

Matematrix 1B 
Lege og spil 

 

26 Undersøgelser  
(s. 73-78) 

Kunne bruge en undersøgende tilgang til 
forskellige matematiske problemstillinger 
i hverdagen. 

Matematrix 1B 21/6 Afslutningsfest 

22/6 Dimission 9. kl 



23/6 Sidste skoledag 

Dimission 10. kl 

 

Ret til ændringer forbeholdes 


