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1.-2. klasse 

 
 
 
 
 
 
 

Af Mette Ebbesen 



Eleverne i 3. klasse skrev brev 
til Julemanden. Der var 12    
piger og 9 drenge i klassen. 
Hvor mange breve blev der 
sendt til Julemanden? 

Mor hang 25 slikstokke på 
juletræet. Oliver spiste fire   
og Isabel spiste tre. Hvor 
mange slikstokke var der 
tilbage på juletræet? 

Syv rensdyr legede udenfor i 
sneen. Pludselig kom der fire 
rensdyr mere, som gerne ville 
være med. Hvor mange rensdyr 
legede nu i sneen? 

Julemanden havde 19 gaver i sin 
kane. Han afleverede 7 af dem 
til Nielsens hus.                      
Hvor mange gaver                                      
havde Julemanden                     
tilbage i sin kane? 

Der hang fire julesokker ved 
kaminen. Der var tre gaver i 
hver sok. Hvor mange gaver var 
der i alt?   

Julemanden tjekkede sin liste. 
Der var 20 børn på ”Artig”-
listen og et barn på ”Uartig”-
listen. Hvor mange flere var  
der på ”Artig”-listen end på 
”Uartig”-listen? 
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Nisserne hang fire lyskæder på 
juletræet. Der var 5 pærer på den   
ene kæde, 6 på en anden og 2 på den 
tredje, der ikke virkede. Hvor mange 
pærer skulle i alt skiftes ud på 
lyskæderne? 

Der var fire grønne julekugler, 
seks lilla julekugler og fire blå 
julekugler på juletræet. Hvor 
mange julekugler hang der på 
juletræet i alt? 

Julemanden havde 2 dukker, 3 
bamser, 5 biler og 1 dukkehus i 
sin sæk. Hvor mange stykker 
legetøj havde han i alt i 
sækken? 

 

Julemanden holdt fest for sine 
nisser. Han har lavet fire pizza 
med ost, tre pizzaer med 
pepperoni og seks pizzaer med 
pølse. Hvor mange pizzaer er 
der i alt? 

Eleverne skulle                     
bage et honning-             
kagehus. De skulle                
bage en dobbeltportion. 
Hvor meget brun farin 
og æg skulle de bruge?   

Nissebørnene bygger snemænd. 
De byggede fem snemænd og 
skulle bruge tre snekugler til 
hver snemand. Hvor mange 
snekugler skulle nissebørnene 
trille?  
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1.  21 breve 
 
3.  18 slikstokke 
 
5.  19 flere 
 
7.  13 pærer 
 
9. 14 julekugler 
 
11. 15 snekugler 
 

2. 11 rensdyr 
 
4. 12 gaver 
 
6. 12 gaver 
 
8. 11 julegaver 

 
10. 13 pizzaer 
 
12. 200 g. farin og 4 æg 
 

Facitliste 



 
Tak, fordi du hentede mit materiale.  

 
 

Dette materiale er udarbejdet af Mette Ebbesen 
 

Billederne til dette materiale er hentet her: 
 

www.freepik.com 
 
 
 

<a href='http://www.freepik.com/free-vector/postcard-to-santa-claus-vector_758223.htm'>Designed by Freepik</a> 
 

<a href='http://www.freepik.com/free-vector/christmas-complements-with-original-style_1342753.htm'>Designed by Freepik</a> 
 

a href='http://www.freepik.com/free-vector/christmas-lights-set_818961.htm'>Designed by Freepik</a> 
 

<a href='http://www.freepik.com/free-vector/hand-drawn-pack-of-santa-claus-in-different-activities_995762.htm'>Designed by 
Freepik</a> 

 
<a href='http://www.freepik.com/free-vector/pack-of-christmas-decoration-elements_1361197.htm'>Designed by Freepik</a> 

 
<a href='http://www.freepik.com/free-vector/pack-of-paper-sheets-and-post-it_1210022.htm'>Designed by Freepik</a> 

http://www.freepik.com/

