
 

 

Kapitel 7 - På arbejde 
Forløb og varighed Fælles Mål Læringsmål  Tegn på læring kan være 

Måling 
 
Varighed: 4-5 uger 
 

• Omkreds 

• Areal 

• Rumfang 

• Ur og kalender 

• Vægt 

• Enheder 

Måling!! (Fase 2-3) 
Eleven kan anslå og måle længde, 
tid og vægt / Eleven har viden om 
standardiserede og ikke-
standardiserede måleenheder for 
længde, tid og vægt samt om 
analoge og digitale måleredskaber 
 
Eleven kan sammenligne enkle 
geometriske figurers omkreds og 
areal / Eleven har viden om 
måleenheder for areal 
 
Hjælpemiddel  
Eleven kan anvende digitale 
værktøjer til undersøgelser, 
enkle tegninger og beregninger / 
Eleven har viden om metoder til 
undersøgelser, tegning og 
beregning med digitale værktøjer 
 
Repræsentation og 
symbolbehandling (Fase 1-3)  
Eleven kan anvende konkrete, 
visuelle og enkle symbolske 
repræsentationer / Eleven har viden 
om konkrete, visuelle og enkle 
symbolske repræsentationer, 
herunder interaktive 
repræsentationer 
 
 

Læringsmål 1 
Jeg skal kunne aflæse tid på analogt 
og digitalt ur. 

Niveau 1 
Jeg aflæser hele, halve og kvarte 
klokkeslæt på analogt og digitalt ur. 
Niveau 2 
Jeg aflæser klokkeslæt med 5 
minutters intervaller på analogt og 
digitalt ur, fx 12.25. 
Niveau 3 
Jeg aflæser alle klokkeslæt på 
analogt og digitalt ur. 

Læringsmål 2 
Jeg skal kunne omskrive mellem 
forskellige målangivelser for tid, 
længde og vægt. 

Niveau 1 
Jeg omskriver mellem fx 
centimeter og meter. 
Niveau 2 
Jeg omskriver mellem de fleste 
længde-, vægt- og tidsenheder. 
Niveau 3 
Jeg omskriver sikkert mellem 
længde-, vægt-, rumfangs- og 
tidsenheder. 

Læringsmål 3 
Jeg skal kende og kunne bruge en 
kalender. 

Niveau 1 
Jeg aflæser navne på ugedage og 
måneder og årstider og tæller 
tidsintervaller på en kalender. 
Niveau 2 
Jeg siger navne, antal på ugedage 
og måneder og årstider og kan med 
hjælp af kalender og knoer regne 
mig frem til, hvor langt der er 
mellem to datoer. 
Niveau 3 
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Jeg beregner tidsintervaller - hvor 
langt der er mellem ugedage, 
måneder, årstider og datoer. 

Læringsmål 4 
Jeg skal kunne måle areal og 
omkreds. 

Niveau 1 
Jeg tæller omkreds og areal af 
figurer, der følger et kvadratnet. 
Niveau 2 
Jeg måler alle længder på figurer, 
inden jeg beregner enten en 
omkreds eller et areal af rektangler. 
Niveau 3 
Jeg beregner sikkert omkreds og 
areal ud fra enkelte mål af figurer 
bestående af rektangler fx kun en 
længde og en bredde på et 
rektangel. 

Læringsmål 5 
Jeg skal kunne måle rumfang af 
væsker. 
 

Niveau 1 
Jeg måler rumfanget af væsker med 
(et helt antal) decilitermål. 
Niveau 2 
Jeg vælger at måle rumfanget af 
væsker ved først at fylde et antal 
litermål og herefter decilitermålet. 
Niveau 3 
Jeg vurderer brug af litermål og 
decilitermål og omskriver gerne 
mellem de to mål undervejs. 

Læringsmål 6 
Jeg skal kunne vælge måleredskab 
og enhed til en målesituation. 
 

Niveau 1 
Jeg vælger et måleredskab efter 
kategorierne længde, vægt, 
rumfang, tid eller areal. 
Niveau 2 



 

 

Jeg vælger et måleredskab og 
enhed efter kategorierne længde, 
vægt, rumfang, tid eller areal. 
Niveau 3 
Jeg vurderer og vælger sikkert det 
mest præcise og praktiske 
måleredskab samt enhed efter 
situationen. 

Læringsmål opsat i elevbogen 

1  
Jeg skal kunne anvende kalender og 
ur. 

2  
Jeg skal kunne gætte og måle 
længde og areal. 

3  
Jeg skal kunne gætte og måle vægt 
og rumfang af væsker. 

4  
Jeg skal kunne omskrive og vælge 
enhed. 

 

  


