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FAG:   Matematik                                     KLASSETRIN:  2. Klasse 
 
I 2. klasse arbejder vi i grundbogen Kontext+, der er delt i to bøger. Hvert kapitel er beregnet til ca. 4-5 uger. Der vil til hvert kapitel blive brugt supplerende 
ark til samme emne og eleverne skal arbejde i værkstæder med mere praktisk arbejde samt spille spil og lave aktiviteter med bevægelse. Disse opgavetyper 
ligger løbende så der veksles mellem dem og arbejdet i bogen. Hvert kapitel afsluttes med en evaluering i form af evalueringssider fra Kontext evt. 
suppleret med anden form for evaluering. 
Hver elev får også en REMA-bog som supplerende bog, man kan regne frit i.  
 
Vi skal i løbet af i år have perioder med timer sammen med 1. klasse. Her får eleverne mulighed for at arbejde sammen i nye læringsfællesskaber og 
indholdet i disse timer er fokuseret på indlæring af grundlæggende matematik og talforståelse gennem spil og aktiviteter, fx købmand.  
 
Alle elever skal have en lineal med i penalhuset. 
 

Uge Emne Mål Materialer/aktiviteter 

33-36 
(4 uger) 
 

Tal til 1000 
 

Eleven kan anvende flercifrede naturlige 
tal til at beskrive antal og rækkefølge 

Eleven har viden om naturlige tals 
opbygning i titalssystemet 

Eleven kan… 

• identificere tal mellem 0 og 10000. 

• bestemme et tal fra 0 til 10000 ud fra forskellige repræsentationer af enere, 
tiere, hundrede og tusinder  

• bestemme rækkefølgen af tal fra 0 til 10000  

• afrunde tal til nærmeste tier 

Samtaler ud fra samtalebillede 
 
Kontext+ 2a s. 1-19 
 
Supplerende: 

• Konkrete 
tællematerialer, der kan 
repræsentere forskellige 
mængder. 

• ”talhus” 
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37-43 
(5 uger) 
 
Uge 38: 
emneuge 
 
Uge 42: 
efterårs-
ferie 

Plus Eleven kan anvende flercifrede naturlige 
tal til at beskrive antal og rækkefølge 

Eleven har viden om naturlige tals 
opbygning i titalssystemet 

 
Eleven kan…  

• anvende den kommutative lov (når man plusser er rækkefølgen underordnet) 

• kløve tal til plusstykker 

• anvende den tomme tallinje til enkle plus-regneprocesser 

• anvende addition til beregninger i hverdagssituationer 

• anvende positionssystemet til plus-regneprocesser 

• Eleven har en fornemmelse af fortløbende addition (forstadiet til gange)  

Samtaler ud fra samtalebillede 
Kontext+ 2a s. 20-39 
 
Supplerende: 

• Konkrete 
tællematerialer, der kan 
repræsentere forskellige 
mængder. 

• Spil med plus 

44-47  
(4 uger) 

Spejling og 
figurer 

Eleven kan beskrive og fremstille 
figurer og mønstre med 
spejlingssymmetri 

Eleven har viden om metoder til at 
fremstille figurer og mønstre med 
spejlingssymmetri, herunder digitale 
værktøjer 

 
Eleven kan… 

• finde symmetriske figurer og deres symmetriakser  

• udføre enkle spejlinger  

• fortælle om egenskaber ved enkle trekanter og firkanter 

• opdele større figurer i sammensætning af enkle trekanter og firkanter  

Samtaler ud fra samtalebillede 
 
Kontext+ 2a s. 40-55 
 
Supplerende: 

• finde mønstre med 
symmetri i hverdagen 
(evt. tage med 
hjemmefra) 

• små spejle  

• centicubes til at bygge 
egne figurer, der kan 
”spejl-bygges” 
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• mønsterbrikker 

48-3 
(5 uger) 
 
Uge 50: 
fagdage 
 
Uge 51: 
juleferie 

Minus Eleven kan udvikle metoder til 
addition og subtraktion med 
naturlige tal 

Eleven har viden om strategier til 
hovedregning, overslagsregning samt regning 
med skriftlige notater og diditale værktøjer 

 
Eleven kan… 

• anvende den tomme tallinje til enkle minus-regneprocesser 

• anvende kløvning i enere og tiere ved subtraktion 

• anvende subtraktion til simple hverdagssituationer  

• udvikle personlige hensigtsmæssige metoder til subtraktion  

• bruge addition og subtraktion som modsatte regnearter 

Samtaler ud fra samtalebillede 
 
Kontext+ 2a s. 56-72 
 
Supplerende: 

• Konkrete 
tællematerialer, der kan 
repræsentere forskellige 
mængder. 

 

    

4-8  
(4 uger) 
 
Uge 7: 
vinterferi
e 

Data og 
chance 

Eleven kan gennemføre statistiske 
undersøgelser med enkle data 

Eleven har viden om enkle metoder til 
at indsamle, ordne og beskrive enkle 
data 

 
Eleven kan… 

Eleven kan udtrykke intuitive 
chancestørrelser i hverdagssituationer 
og enkle spil 

Eleven har viden om chancebegrebet 

Samtaler ud fra samtalebillede 
 
Kontext+ 2b s. 1-17 
 
Supplerende: 

• lommeregner 
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• lave systematiske optællinger ved statistiske undersøgelser 

• finde relevant data i skemaoversigter og præsentere dem grafisk 

• aflæse forskellige diagrammer og enkle grafer  

• afgøre ”størst sandsynlighed” og ”lige stor sandsynlighed” 

• analysere simple hændelser og vurdere chancen for hændelserne  

9-12 
(4 uger) 

Tegning og 
figurer 

Eleven kan tegne enkle plane figurer ud 
fra givne betingelser og plane figurer, 
der gengiver enkle træk fra omverdenen 

Eleven har viden om metoder til at 
tegne enkle plane figurer, herunder 
med et dynamisk geometriprogram 

 
Eleven kan… 

• konstruere enkle geometriske figurer ud fra skitser og mål 

• udvælge træk fra foto med genstande og gengive dem, så de ligner  

• anvende GeoGebra til konstruktion  

• anvende kvadrater til at beskrive enkle rektangulære arealer 

• måle og beregne omkreds af en figur 

• redegøre for brugen af betegnelsen ”areal”, ”kvadratcentimeter” og 
symbolet ”cm2” 

Eleven kan sammenligne enkle 
geometriske figurers omkreds og areal 

Eleven har viden om måleenheder for 
areal 

Samtaler ud fra samtalebillede 
 
Kontext+ 2b s. 18-33 
 
Supplerende: 

• linealer 

• GeoGebra 

• Tegn en tegning kun med 
geometriske figurer  

 
 

13-20 
(6 uger) 
 

Regn med 
tallene 

Eleven kan udvikle metoder til 
multiplikation og division med naturlige tal 

Eleven har viden om strategier til 
multiplikation og division 

Samtaler ud fra samtalebillede 
 
Kontext+ 2b s. 34-55 
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Uge 15: 
emneuge 
 
Uge 16:  
Påskeferi
e 

 

Eleven kan beskrive systemer i figur- 
og talmønstre 

Eleven har viden om figur- og talmønstre 

 
Eleven kan… 

• genkende en multiplikationsproces som fortløbende addition 

• gang med etcifrede tal fra 1 til 6  

• opdele en mængde i lige store mængder som fortløbende subtraktion  

• anvende hensigtsmæssige metoder til addition og subtraktion af tal mellem 
100 og 1000 

• omsætte en problemstilling fra hverdagen til subtraktion eller addition 

• operere med flere tal som adderes eller subtraheres  

• visualisere og forudsige forsættelsen af et enkelt figur- og talmønster 

• redegøre for systemet i figurmønstre 

Eleven kan udvikle metoder til 
addition og subtraktion med 
naturlige tal 

Eleven har viden om strategier til 
hovedregning, overslagsregning samt regning 
med skriftlige notater og digitale værktøjer 

 
Supplerende: 

• Konkrete 
tællematerialer, der kan 
repræsentere forskellige 
mængder. 

• Byg figurer større og find 
systemet (hvordan 
vokser den) 

• Lommeregner 
 

21-25 
(4 uger) 
 
Uge 22: 
lejrskole  

Måling Eleven kan anslå og måle 
længde, tid og vægt 

Eleven har viden om standardiserede og ikke-
standardiserede måleenheder for længde, tid og 
vægt samt analoge og digitale måleinstrumenter 

 
Eleven kan… 

Samtaler ud fra samtalebillede 
 
Kontext+ 2b s. 56-72 
 
Supplerende: 

• lineal, målebånd, vægt 
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• beskrive en længde ved brug af både millimeter og centimeter 

• omskrive fra meter til cm og omvendt  

• omskrive fra cm til mm og omvendt 

• redegøre for sammenhængen mellem meter, cm og mm 

 

• omsætte fra minutter til timer og omvendt 

• redegøre for sammenhængen mellem timer, minutter og sekunder 

• aflæse klokken digitalt og analogt 

• aflæse datoangivelser og sætte dem i rækkefølge 

• redegøre for opbygningen og indholdet i en kalender  

 

• beskrive vægt ved at brug af både kilogram og gram 

• omsætte fra kilogram til gram og omvendt 

• angive rimelige skøn på vægt af genstande  

og ur 
 

26 Repetition og 
mangler fra 
årets løb 

  

 
Der forbeholdes ret til ændringer i årsplanen.  


