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Pennalhuset: 

• Blyanter 
• Viskelæder 
• Blyantspidser 
• Farveblyanter 
• Lineal (gennemsigtig) 
• Tegnetrekant 
• lommeregner 

 
Vi skal primært arbejde med det prisvindende lærebogssystem Format. 
 
Systemet er bygget op om en elevbog som det bærende element. Vi vil bruge elevbogen som første brohoved til at opnå 
læring om de nye ting, vi skal lære. Vi følges ad i elevbogen og de opgaver, som ikke nås i lektionerne i skolen, vil 
blive givet som lektie.  
 
Dernæst bakker vi op med træningshæfte 1 og træningshæfte 2. De adskiller sig fra hinanden ved, at Træn. 2 er markant 
sværere end Træn. 1. Det er min tanke, at alle skal nå opgaverne i elevbogen og helst også opgaverne i træn. 1, mens 
træn. 2 er tænkt som en ekstra udfordring for de skrappeste elever.  
Som yderligere opbakning til indlæringen vil jeg bruge værkstedsundervisning tilknyttet Formatsystemet og 
matematikfessor, der er et særdeles omfattende digitalt system til indlæring af matematik. Vi vil naturligvis deltage i 
Fessors Julekalender igen i år. Måske kan vi endnu en gang vinde diplom og karameller. 
 
Desuden vil jeg undervise eleverne i brugen af det dynamiske geometri program Geogebra, når vi skal lave figurer, 
koordinatsystemer og funktioner mv. Vi skal også bruge regneark på computeren. 
Vi vil endvidere bruge forskellige hjemmesider til træning af matematiske færdigheder og opøve et højt tempo i vores 
hovedregning. Fx www.arcademicskillbuilders.com Siden har små hurtige simple spil, hvor man kan spille mod sine 
klassekammerater i ”private games” online især i de fire regningsarter. 
 
Endelig men absolut ikke mindst vil jeg udføre en del tavleundervisning, hvor jeg vil inddrage eleverne efter bedste 
evne. Jeg vil bestræbe mig på at bruge de nye elektroniske muligheder, som skolen tilbyder alle steder, hvor det giver 
mening. 
 
Tidsplanen er, at vi følger elevbogen. Det er min klare forventning, at vi når hele bogen igennem, inden året slutter. Jeg 
vil forbeholde mig retten til gentage undervisning, når evaluering af eleverne viser, at dette er påkrævet. 
 
Det leder mig hen til planens sidste punkt. Evaluering. 
 
Jeg vil bruge 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. Min plan er at afholde den i april. 
 
Bogsystem: Format 3 
 

Tid og 
fagligt 
område 
uge: 

Aktivitet / kapitel i 
Format 

Læringsmål 

32-36 Pizzaria - 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 
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- at genkende delesituationer fra hverdagen 

36-41 
 

Trafik - 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 

43-47 Chance på spil - 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) 

48-51 Dyrehandlen - 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 

1-7 Æsker - 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 

 
8-12 Mejeriet - 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 

13-18 På arbejde - 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 

19-25 
 

De olympiske lege tal, regning, måling, figurer 
sandsynlighed og statistik 
 

 
 
Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 
 


