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Lærer: Martin Engelund 
 
Primære bogsystem – Format 1 
Eleverne arbejder med udgangspunkt i Format 1’s elevbog med supplerende øvelser fra Træningshæfte 1 og 
Træningshæfte 2. Alle elever gennemgår elevbogen, mens der vil være differentieret arbejde med træningshæfterne. 
Evalueringshæftet bliver efter hvert forløb anvendt som et summativt evalueringsredskab til at undersøge 
kvalifikationen af elevernes nylærte kompetencer.  
 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
Uge 33-37 Tal i 
hverdagen 

Ä Talforståelse, 
statistik og 
sandsynlighed. 

Elevbogen s. 2 - 13. 
Træningshæfte 1 s. 1 - 4. 
Træningshæfte 2 s. 1 - 3. 

Ø Gennemgående samtaler om 
læringsmålene. 

Ø Arbejde med tallenes navne og lave 
spændende tælleopgaver. 

Ø Makker- & plenumopgaver med 
centicubes, terninger og talkort. 

Ø Individuelt og gruppearbejde med 
sjove kopiopgaver. 

Ø Evaluering. 

-At kende til tallenes navne, rækkefølge & 
skrivemåde. 

 -At forstå forskellen på tal og cifre. 
 -At kende til forskellen på lige og ulige tal. 
 -At have viden om chancestørrelser. 

 

Uge 38-41 Plus på spil 
Ä Addition 

Elevbogen. s. 14-23. 
Træningshæfte 1 s. 5-10. 
Træningshæfte 2 s. 4-8. 

Ø Gennemgående samtaler om 
læringsmålene. 

Ø Samtale om sammenlægning, 
symbolet "plus" og dets anvendelse. 

Ø Fælles regnelege med centicubes, 
terninger, lommeregner og 
spillekort. 

Ø Individuelt og gruppearbejde med 
sjove kopiopgaver og 
regnehistorier. 

Ø Evaluering. 

-At kende til symbolerne for plus og lig-med. 
 -At kunne addere to til tre tal sammen med 
hjælpemidler i forskellige situationer. 
 -At kunne bruge 10'er venner til hurtig addition. 
 -At blive sikker i den lille plustabel  

 

Uge 42 Efterårsferie  
Uge 43-46 Byens former 

Ä Geometriske 
figurer 

Elevbogen s. 24-33. 
Træningshæfte 1 s.11-14. 
Træningshæfte 2 s. 9-11. 

Ø Gennemgående samtaler om 
læringsmålene. 

Ø Samtale om figurer, deres navne og 
form.  

Ø Fælles "figurjagte" på små ture i 
nærområdet. 

Ø Individuelle og fælles figuropgaver 
med sømbræt og terninger. 

Ø Fælles arbejde med sjove 
kopiopgaver.  

Ø Evaluering. 

-At kende til forskellige former for figurer og 
udpege dem fra virkeligheden. 

 -At have overordnet viden om areal og omkreds.  
 -At kunne fortroligt tegne og opdele forskellige 
former for figurer.  
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Uge 47-51 En tur i 
center 

Ä Subtraktion 

Elevbogen s. 34 - 45. 
Træningshæfte 1 s.15-20 
Træningshæfte 2 s.12-16. 

Ø Gennemgående samtaler om 
læringsmålene. 

Ø Samtale om "plus på spil", at trække 
fra, differens og symbolet for 
minus. 

Ø Makkeropgaver om at trække fra 
med centicubes, spillekort, den lille 
minustabel og lommeregner. 

Ø Individuelt og gruppearbejde med 
sjove kopiopgaver og 
regnehistorier. 

Ø Evaluering. 

-At kende til symbolerne for minus, plus og lig-
med. 

 -At kunne subtrahere to til tre tal fra hinanden 
med hjælpemidler i forskellige situationer. 
 -At blive sikker i den lille minustabel. 
 

52 Juleferie  
Uge 1 -6 Indianere 

Ä Spejling og 
mønstre 

Elevbogen s. 46 - 55 
Træningshæfte 1 s. 21-24 
Træningshæfte 2 s. 17-21 

Ø Gennemgående samtaler om 
læringsmålene. 

Ø Plenumarbejde med symmetri, 
figurer og mønstre. 

Ø Spændende fælleslege med spejling, 
klipning, tegninger og centicubes. 

Ø Individuelt og gruppearbejde med at 
tegne, bygge og beskrive mønstre. 

Ø Opfinde egne symmetri- og 
mønsteropgaver. 

Ø Evaluering. 

-At kende til begreberne symmetri, 
symmetriakse, spejling & mønster.  

 -At kunne finde symmetriske figurer i 
næromgivelser. 
 -At kunne fremstille symmetriske figurer med 
forskellige hjælpemidler. 
 

7 Vinterferie  
Uge 8 - 12 De gamle 
arabere 

Ä Positionssystem
et 

Elevbogen s. 56 - 67 
Træningshæfte 1 s. 25-30 
Træningshæfte 2 s. 22-28 

Ø Gennemgående samtaler om 
læringsmålene. 

Ø Plenumarbejde med titalssystemet, 
og udvidelse af talområdet fra 0-30 
til 0-100. 

Ø Individuelt og gruppearbejde med at 
addere to- til trecifrede tal, 
talsystemets rækkefølge og 
tællestrategier. 

Ø Kopiopgaver med regnestykker 
Ø Evaluering.  

-At kunne tyde og forstå tocifrede tals symbol og 
betydning. 

 -At kunne sætte tocifrede tal i størrelsesmæssig 
rækkefølge. 
 -At have viden om tællestrategier. 
 -At kunne addere to- til trecifrede tal. 
 

Uge 13-15 Bageriet 
Ä Måling, 

længde, tid & 
vægt. 

Elevbogen s. 68 - 77 
Træningshæfte 1 s. 31-34 
Træningshæfte 2 s. 29-33 

Ø Gennemgående samtaler om 
læringsmålene 

-At kende til enheder og deres anvendelse i 
situationer med: 

v Længde. 
v Vægt. 
v Tid. 
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Ø Samtale om længder og måling med 
mm., cm., m. & km.  

Ø Individuelt og gruppearbejde med at 
måle længder på små ting i 
nærområdet. 

Ø Samtale om vægt og måling med 
gram & kilogram. 

Ø Individuelt og gruppearbejde med at 
måle vægt på ting fra penalhuset. 

Ø Samtale om tid og udregning med 
sekunder og minutter. 

Ø Individuelt og gruppearbejde med at 
tage tid på aktiviteter.  

Ø Evaluering 

-At kunne bruge forskellige målinger i 
hverdagssituationer.  

 -At kunne tyde og sammenligne forskellige 
målinger. 
 

16 Påskeferie  
Uge  17 – 18 Bageriet 

Ä Måling, 
længde, tid og 
vægt. 

Elevbogen s. 68 - 77 
Træningshæfte 1 s. 31-34 
Træningshæfte 2 s. 29-33 

Ø Gennemgående samtaler om 
læringsmålene 

Ø Samtale om længder og måling med 
mm., cm., m. & km.  

Ø Individuelt og gruppearbejde med at 
måle længder på små ting i 
nærområdet. 

Ø Samtale om vægt og måling med 
gram & kilogram. 

Ø Individuelt og gruppearbejde med at 
måle vægt på ting fra penalhuset. 

Ø Samtale om tid og udregning med 
sekunder og minutter. 

Ø Individuelt og gruppearbejde med at 
tage tid på aktiviteter.  

Ø Evaluering 

-At kende til enheder og deres anvendelse i 
situationer med: 

v Længde. 
v Vægt. 
v Tid. 

-At kunne bruge forskellige målinger i 
hverdagssituationer.  

  -At kunne tyde og sammenligne forskellige 
målinger. 
 

Uge 19-23 Loppemarked 
Ä Addition, 

subtraktion og 
algebra 

Elevbogen s. 78 - 87 
Træningshæfte 1 s. 35-40 
Træningshæfte 2 s. 34-40 

Ø Samtale om "plus på spil" & "en tur 
i center". 

Ø Plenumarbejde med at addere og 
subtrahere op til 100.  

Ø Gruppearbejde med at addere og 
subtrahere når man handler i 
forskellige situationer.  

Ø Sjove regneopgaver med 
centicubes, terninger og kopiark. 

Ø Regnehistorier. 
Ø Evaluering. 

-At kunne vurdere om addition eller subtraktion 
skal anvendes i forskellige situationer. 
-At kende til forskellige metoder og strategier til 
at addere og subtrahere 2-cifrede tal. 
-At kende til begreberne: 

v Minus 
v Plus  
v Veksle 
v Fylde op og tage væk. 

 

Uge 24-26 Opsamling Repetition af de gennemgåede emner.  
 


