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Vi arbejde med lærebogssystem Format som primære læringskilde, derudover suppleres der med Træningshæfte 1 og 2, 

regnearktak for 3. og 4. klasse og færdighedsregning for 3.. 

 

Systemet Format er bygget op om en elevbog, som det bærende element. I elevbogen følges vi ad. Det der ikke nås i 

elevbogen i lektionerne forventes lavet derhjemme – vi sætter kryds eller markere på andet vis i bogen og bogen tages 

med hjem i tasken. 

 

Elevbogen bliver suppleret med Træningshæfte 1 og 2. De adskiller sig fra hinanden ved, at Træningshæfte 2 er sværere 

end Træningshæfte 1.  

Alle skal nå opgaverne i elevbogen og også helst opgaverne i træningshæfte 1, mens træningshæfte 2 er tænkt som en 

ekstra udfordring for de elever der når dertil.  

Derudover vil vi i år arbejde med Færdighedsregning 3. Denne vil primært blive brugt til 14-dagesopgaver. 14-

dagsopgaver er opgaver eleverne aflevere hver 14. dag. Jeg modtager dem og retter dem. Færdighedsregningsopgaverne 

er bl.a. øvelse af de basale regnekundskaber og træning generelt. 

 

Digitalt arbejder vi på Matematikfessor. På matematikfessor lægger jeg opgaver ud eller vi øver på ”Supertræneren” i 

specifikke emner – vi arbejder med Matematikfessor på skolen, men hvis man ønsker at træne videre/ hygge sig 

derhjemme med opgaver må man gerne regne løs indenfor det emne vi er i gang med på skolen eller hvis man har brug 

for at øve sig mere i et andet emne er dette også i orden. 

Tempo på hovedregning øves på www.arcademicskillbuilders.com. Denne siden har små hurtige simple spil, hvor man 

kan spille mod sine klassekammerater i ”private games” online, især i de fire regningsarter. 

 

Tidsplanmæssigt følger vi elevbogen. Jeg forventer, at vi når hele bogen igennem, inden året slutter. Jeg vil forbeholde 

mig retten til gentage undervisning, når evalueringen af eleverne viser, at dette er påkrævet. 

 

Efter hvert emne i Elevbogen laver vi evaluering. Her bruger vi evalueringshæftet tilknyttet til Format systemet. Jeg vil 

give en samlet optælling af rigtige svar, samt vise antal mulige rigtige svar, så eleverne kan se, hvor mange procent af 

svarene, de har løst rigtigt.  

Husk National Test i matematik kommer første gang i 3. klasse. Planen er at den gennemføres engang i foråret 2020. 

 

I penalhuset forventes der at være: 

• Blyanter 

• Viskelæder 

• Blyantspidser 

• Farveblyanter 

• Lineal (gennemsigtig) 

• Tegnetrekant 

 

 

Bogsystem: Format 3 

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 32-36 

DELE OG REST 

- Dele 

- Rest 

- Regnehistorier 

Pizzeria 

Elevbogen side 2-11. 

Træningshæfte 1 og 2. 

Supplernede materiale. 

 

- at kunne fordele en mængde eller et antal ligeligt 

- at kunne foretage simple opdelinger og målinger med hele 

tal 

- at kende, forstå og benytte begrebet rest ved 

delesituationer 

- at genkende delesituationer fra hverdagen 

http://www.arcademicskillbuilders.com/
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Uge 36-41 

KOORDINATSYSTEM 

- Koordina-

tionssystem 

- Flytninger 

- Vinkler 

Trafik 

Elevbogen side 12-19 

Træningshæfte 1 og 2. 

Supplernede materiale. 

- at blive fortrolig med at aflæse og indsætte punkter i et 

koordinatsystem 

- at blive fortrolig med flytninger (forskydning, spejling i et 

koordinatsystem) 

- at kende til og kunne skelne og rette stumme og 

spidse vinkler fra hinanden 

Uge 43-47 

SANDSYNLIGHED 

OG STATISTIK 

- Sandsynlighed 

- Statistik 

- Kombinatorik 

Chance på spil 

Elevbogen side 20-27 

Træningshæfte 1 og 2. 

Supplernede materiale. 

- at opnå erfaringer med chancebegrebet gennem spil i 

eksperimenter 

- at indsamle, optælle, ordne, sammenligne, diskutere og 

behandle data bl.a. Ved hjælp af computer 

- at eksperimentere med og systematisere arbejdet med 

kombinatorik ved brug af simple metoder/modeller 

(tælletræ) 

Uge 48-51 

MULTIPLIKATION 

OG DIVISION 

- Gange 

- Dele 

- Regnehistorier 

Dyrehandlen 

Elevbogen side 28-37 

Træningshæfte 1 og 2. 

Supplernede materiale. 

- at automatisere den lille gangetabel 

- at kunne regne simple divisionsstykker 

- at forstå sammenhængen mellem multiplikation og 

division at stifte bekendtskab med situationer fra 

hverdagen hvor multiplikation og division benyttes 

Uge 1-7 

RUMFANG 

- Rumfang  

- Tegning  

- Mønstre 

Æsker 

Elevbogen side 38-47 

Træningshæfte 1 og 2. 

Supplernede materiale. 

- at få en intuitiv forståelse af begrebet rumfang samt at 

kunne bestemme rumfanget af simple kasser 

- at kunne aflæse og tegne forskellige arbejdstegninger af 

kasser 

- at kunne afgøre overensstemmelse mellem kasse og 

udfoldningsmodel at kunne fortsætte mønstre fremkommet 

ved flytning af figur 

 

Uge 8-12 

BRØKER OG 

DECIMALTAL 

- Brøker 

- Decimaltal 

- Regnehistorier 

Mejeriet 

Elevbogen side 48-57 

Træningshæfte 1 og 2. 

Supplernede materiale. 

- at kunne oversætte "ud af" historier til brøker 

- at vide at en brøk består af tæller, brøkstreg og nævner at 

kunne tegne og læse brøker 

- at kende decimaltallene 0,25; 0,50 og 0,75 og kunne 

lægge dem sammen og trække dem fra hinanden 

- at kende sammenhængen mellem enkle brøker og 

decimaltal 

Uge 13-18 

MÅLING OG 

OMSKRIVNING 

- Omskrivning 

- Måling 

- Enheder 

På arbejde 

Elevbogen side 58-65 

Træningshæfte 1 og 2. 

Supplernede materiale. 

- at kunne anvende og udvælge forskellige måleredskaber i 

forhold til måling af vægt og rumfang 

- at kende navne og benævnelser på forskellige enheder om 

tid, længde og rumfang 

- at kende enheders indbyrdes størrelsesforhold 

- at kunne omsætte, omskrive forskellige mål af længde, 

vægt, tid og rumfang 

Uge 19-25 

REPETITION 

- Regning 

- Tal 

- Måling 

- Figurer 

De olympiske lege 

Elevbogen side 66-72 

Træningshæfte 1 og 2. 

Supplernede materiale. 

- Tal 

- Regning 

- Måling 

- Figurer 

- sandsynlighed 

- Statistik 
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- Sandsynlighed 

og statistik 

 

 

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 


