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Primære bogsystem – Format 2 
 
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 Læringsmål Aktivitet 
Uge 33-36 Sommer i 
Danmark 
Ä Addition 

 

Elevbogen s. 1 - 11 
Træningshæfte 1 s. 1 - 5 
Træningshæfte 2 s. 1 - 5 

Ø Gennemgående samtaler om læringsmålene. 
Ø Samtale om addition talområdet 0 - 100. 
Ø Gruppe- og plenumarbejde med forskellige 

algoritmer (metoder) til at addere i 
forskellige situationer. 

Ø Sjove regnehistorier med tilknytning til 
hverdagen.  

Ø Individuelt og gruppearbejde med 
hensigtsmæssige metoder til intuitiv 
addition (overslag).  

Ø Evaluering. 

-At kunne addere både et- og 
tocifrede tal. 
-At kende til forskellige algoritmer 
som man kan støtte sig til i 
udviklingen af egne metoder.  
-At kunne give kvalificerede 
intuitive udregninger og være sikker 
i afrunding til nærmeste tier. 
 

Uge 37-41 Tivoli 
Ä Statistik & 

kombinatorik. 
 

Elevbogen s. 12 - 19. 
Træningshæfte 1 s. 6 - 9. 
Træningshæfte 2 s. 6 - 9. 

Ø Gennemgående samtaler om læringsmålene. 
Ø Plenumarbejde med at aflæse data og 

indtegne det i forskellige diagrammer. 
Ø Plenum- og gruppearbejde med terninger og 

centicubes om plausibilitet og chancer. 
Ø Individuelt og gruppearbejde med 

kopiopgaver om kombinationsmuligheder. 
Ø Evaluering. 

-At kunne behandle og sammenligne 
indsamlet data ved brug af søjle- og 
cirkeldiagrammer. 
-At kende til chancebegrebet og 
udføre kvalificerede opgaver hvor 
tilfældighed indgår.  
-At have viden om 
kombinationsmuligheder med og 
uden tilbagelægning. 
 

Uge 42 Efterårsferie  
Uge 43-46 Træer 
Ä Subtraktion. 

 

Elevbogen s. 20 - 29 
Træningshæfte 1 s. 10 - 15 
Træningshæfte 2 s. 10 - 15 

Ø Gennemgående samtaler om læringsmålene. 
Ø Samtale om subtraktion i talområdet 0 - 99. 
Ø Individuelt og gruppearbejde med 

lommeregner, centicubes og forskellige 
algoritmer (metoder) til at subtrahere i 
forskellige situationer. 

Ø Sjove regnehistorier med tilknytning til 
hverdagen. 

Ø Individuelt og gruppearbejde med 
hensigtsmæssige metoder til intuitiv 
subtraktion (overslag). 

Ø Evaluering. 

-At kunne subtrahere både et- og 
tocifrede tal. 
-At kende til forskellige algoritmer 
som man kan støtte sig til i 
udviklingen af egne metoder. 
-At kunne give intuitive og 
kvalificerede intuitive udregninger 
og være sikker i afrunding til 
nærmeste tier. 
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Uge 47-51 Sørøvere 
Ä Flytninger & 

ligedannethed. 
 

Elevbogen s. 30 - 37 
Træningshæfte 1 s. 16 - 19 
Træningshæfte 2 s. 16 - 19 

Ø Gennemgående samtaler om læringsmålene.  
Ø Gruppearbejde med at tegne og udpege 

forskellige rektangler og kvadraters 
sidelængder og rette vinkler. 

Ø Individuelt arbejde med symmetriakser, 
figurspejlinger og figurdelinger. 

Ø Gruppe- og plenumarbejde med spejlinger 
og parallelforskydninger af simple figurer. 

Ø Evaluering. 

-At kunne beskrive, skelne mellem 
samt udpege kvadrater og rektangler 
ud fra forskellige typer af firkanter.  
-At kunne forklare ens sidelængder 
og rette vinkler samt kende til 
begrebet ligedannethed. 
-At kunne foretage linjespejling og 
parallelforskydning af simple 
figurer. 
 

Uge 52 Juleferie  
Uge 1-5 Fødselsdag 
Ä Multiplikation. 

 

Elevbogen s. 38 - 47 
Træningshæfte 1 s. 20 - 25 
Træningshæfte 2 s. 20 - 25 

Ø Gennemgående samtaler om læringsmålene 
Ø Plenumsamtale og arbejde med gentaget 

addition og multiplikation. 
Ø Sjove regnehistorier hvor multiplikation af 

to naturlige tal bruges i forskellige 
hverdagssituationer. 

Ø Makkeropgaver om at multiplicere med 
centicubes og den lille gangetabel.  

Ø Individuelt og gruppearbejde med at opstille 
og regne multiplikationsstykker. 

Ø Evaluering. 

-At kunne forklare sammenhængen 
mellem gentaget addition og 
multiplikation. 
-At kende til symbolerne for "gange" 
og "lig med". 
-At have viden om den lille 
gangetabel. 
-At kunne relatere multiplikation til 
forskellige hverdagssituationer. 

Uge 7 Vinterferie  
Uge 8-12 Vild med dyr 
Ä Titalssystemet. 

 

Elevbogen s. 48 - 55. 
Træningshæfte 1 s. 26 - 29 
Træningshæfte 2 s. 26 - 29 

Ø Gennemgående samtaler om læringsmålene. 
Ø Plenumsamtale om 1'ere, 10'ere, 100'er & 

målenheder. 
Ø Makkerarbejde med titalssystemet, tallenes 

værdi og rækkefølge op til 999. 
Ø Individuelt og gruppearbejde med at lave 

intuitiv udregning (overslag), addere og 
subtrahere i talområdet 0 - 999 med 
forskellige målenheder. 

Ø Plenumarbejde med tallenes udtalelse og 
sjove regneopgaver. 

Ø Spændende kopiopgaver 
Ø Evaluering. 

-At være tryg ved talsystemet op til 
999. 
-At få et udvidet kendskab til 
titalssystemet og dets opbygning. 
-At kende til tallenes rækkefølge og 
værdi i forskellige målenheder 
(vægt, længde, pris.) 
-At blive fortrolig med tallenes 
navne. 
-At kunne lave simple overslag, 
addere og subtrahere simple 
regnestykker i talområdet 0 - 999. 
 

Uge 13-15 Kolonihaven 
Ä Areal & omkreds. 

 

Elevbogen s. 56 - 63 
Træningshæfte 1 s. 30 - 33 
Træningshæfte 2 s. 30 - 33 

Ø Gennemgående samtaler om læringsmålene. 
Ø Plenumsamtale om afstand og begreberne 

areal & omkreds. 

-At have viden om begreberne areal 
og omkreds.  
-At benytte forskellige metoder til 
beregning af en figurs flade og 
rand/kant. 
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Ø Makkeropgaver om at finde omkreds og 
areal på simple figurer. 

Ø Individuelt og gruppearbejde med at regne 
og tegne halve, hele samt dobbelte 
størrelsesforhold. 

Ø Plenumarbejde med måling af længde og 
introduktion af enheden millimeter.  

Ø Evaluering. 

-At være komfortabel med 
størrelsesforholdene halv, hel og 
dobbelt.  
-At få et udvidet kendskab til 
længdemåling med enheden 
millimeter. 
 

Uge 16 Påskeferie  
Uge 17-18 Kolonihaven 
Ä Areal & omkreds. 

Elevbogen s. 56 - 63 
Træningshæfte 1 s. 30 - 33 
Træningshæfte 2 s. 30 - 33 

Ø Gennemgående samtaler om læringsmålene. 
Ø Plenumsamtale om afstand og begreberne 

areal & omkreds. 
Ø Makkeropgaver om at finde omkreds og 

areal på simple figurer. 
Ø Individuelt og gruppearbejde med at regne 

og tegne halve, hele samt dobbelte 
størrelsesforhold. 

Ø Plenumarbejde med måling af længde og 
introduktion af enheden millimeter.  

Ø Evaluering. 

-At have viden om begreberne areal 
og omkreds.  
-At benytte forskellige metoder til 
beregning af en figurs flade og 
rand/kant. 
-At være komfortabel med 
størrelsesforholdene halv, hel og 
dobbelt.  
-At få et udvidet kendskab til 
længdemåling med enheden 
millimeter. 
 

Uge 19-23 Gårdbutikken 
Ä Addition & 

subtraktion 
 

Elevbogen s. 64 - 72 
Træningshæfte 1 s. 34 - 40 
Træningshæfte 2 s. 34 -40. 

Ø Gennemgående samtaler om læringsmålene. 
Ø Plenumsamtaler om addition og subtraktion. 
Ø Sjove regnehistorier som sammenfletter 

"plus", "minus" og hverdagen. 
Ø Plenum- og gruppearbejde   med 

regnestykker der indeholder hverdagssprog.  
Ø Spændende, sjove og varierende 

regneopgaver. 
Ø Makkeropgaver om at skelne mellem 

addition og subtraktion. 
Ø Evaluering. 
 

-At udvide additionsalgoritmer til at 
behandle 0-999 og 
subtraktionsalgoritmer inden for 0-
200. 
-At kunne tage stilling til hvilken 
regneart der skal anvendes på 
baggrund af tekster med matematisk 
indhold. 
 

Uge 24-26 Opsamling Repetition af de gennemgåede emner  
 
 
 


