
FORMAT afl øser de to traditionelle elevbøger til hver årgang 
i indskolingen og introducerer i stedet en smal elevbog, som inde-
holder kernestof i overensstemmelse med kravene fra Fælles Mål. 
Elevbogen kan anvendes uafhængigt af den resterende del af 
systemet, men det anbefales at supplere elevbogen med Formats 
andre elementer.

Elevbogen udgør systemets basisniveau og er opdelt i otte faglige 
kapitler sat ind i en tematisk kontekst. Alle kapitler indledes med 
en tegning og en historie, som introducerer kapitlets faglige om-
råder og temaer, så det faglige stof fremstår klart. Derefter åbnes 
for en lang række alsidige opgaver, som præsenterer eleverne for 
fl ere forskellige måder at lære og arbejde på.

Elevbogens aktiviteter er basisstof som alle kan arbejde med. På 
udvalgte sider i elevbogen er der indlagt differentieringsmulig-
heder. 

Viser, at der er mulighed for at arbejde videre med 
kopiark fra lærervejledningen.

Viser, at der er mulighed for udfordrende aktivitets-
forslag i tilknytning til opgaverne i elevbogen. 

Viser, at der er mulighed for at arbejde med centi-
kuber.

Endvidere er der mulighed for at arbejde med en lang række 
andre konkrete materialer i tilknytning til elevbogen fx terninger, 
vægte, spejle, målebånd, sømbrætter, lommeregner og talfl iser.
 

FORMAT er opdelt i følgende temaer og faglige områder:

Kapitler/temaer: Faglige områder: Sidetal i elevbogen:

Tal i hverdagen Talforståelse 1-9

Plus på spil Addition 10-19

Byens former Geometriske fi gurer 20-27

En tur i center Subtraktion 28-37

Indianere Symmetri og mønstre 38-45

De gamle arabere Titalssystemet 46-55

Bageriet Måling 56-63

Loppemarked Addition og subtraktion 64-72

FORMAT i indskolingen består af følgende materialer: 

•  Elevbog med 72 sider fordelt på otte faglige kapitler.
•  Værkstedskasse med værkstedsvejledning, 56 værksteds-

kort (7 kort pr. kapitel) og en lang række konkrete materialer.
•  Lærervejledning med kopiark til elevbogen, evaluerings-

hæftet og projekterne.
•  Evalueringshæfte med fremadrettet evaluering til hvert 

kapitel.
•  Træningshæfter med ekstraopgaver indenfor hvert fagligt 

område.
•  Hjemmeside med otte onlineaktiviteter. 

Se  www.elevunivers.dk

 

Kære forældre

Undervisningen i matematik i 1. klasse bygger i stor udstrækning 
på de erfaringer, som børnene har tilegnet sig i børnehave klassen, 
og før de begyndte i skole. Erfaringerne systematiseres i mate-
matikundervisningen og danner baggrund for et fælles sprog og 
en fælles matematisk forståelse.
Da koblingen mellem dagligdagen og matematikken er væsentlig 
for den videre udvikling og interesse for faget, har vi herunder 
opstillet nogle eksempler på, hvordan I på en sjov og lærerig 
måde kan støtte jeres barn derhjemme og skabe den fornødne 
sammenhæng. Aktiviteterne tager udgangspunkt i de faglige 
hovedområder, der arbejdes med i FORMAT for 1.klasse.

Talforståelse
Målet er at give børnene en grundlæggende forståelse for tallenes 
opbygning, værdi, rækkefølge, udseende, navne m.m. Arbejdet 
skal bygge videre på børnenes forudsætninger og tage udgangs-
punkt i de mange tal, som omgiver dem i deres dagligdag. 

Forslag til aktiviteter:
•  Tælle ting (penge, bestik, tændstikker, bøger, bogstaver i 

navne).
•  Finde tal i omgivelserne (husnumre, nummerplader, vejskilte, 

priser, sidetal). Lege legen ’Hvem fi nder først et 5-tal?’
•  Snakke om tal og deres navne, hvad der kommer før/efter og 

er større/mindre.
•  Spille forskellige spil, hvor tal indgår (banko, kortspil, 

terningespil).
• Hoppe i hinkeruder med tal og sige tallene imens.

Plus og minus
I 1. klasse skal børnene opnå en grundlæggende forståelse for, 
hvordan og hvornår man bruger plus og minus. Børnene skal lære 
og blive fortrolige med forskellige metoder til at lægge sammen 
og trække fra og kunne vælge hensigtsmæssigt mellem disse.

Forslag til aktiviteter:
•  Spille forskellige spil, hvor plus og minus indgår (kort-, 

terninge-, pile- og ringspil).
•  Føre mindre ’regnskaber’ (sparebøssen, lommepenge og 

point).
•  Gå på indkøb eller lege butik (lægge priser på varer sammen, 

regne forskelle på priser ud, give penge tilbage).
•  Lege med lommeregner og bruge den i forbindelse med 

simple og sværere udregninger.

Geometri
Arbejdet med geometri i 1. klasse går primært ud på at gengive 
ting og billeder fra virkeligheden med modeller og tegninger. I den 
forbindelse skal børnene lære forskellige geometriske former og 
deres navne at kende (3-, 4-, 5-, 6-kanter, cirkler, kvadrater og 
rektangler) samt arbejde med symmetri, mønstre og spejling. 

Forslag til aktiviteter:
•  Finde og snakke om forskellige former/fi gurer i omgivelserne. 

Lege legen ’Hvem fi nder først en 3-kant?’
•  Finde symmetriske ting med et spejl i hjemmet (gaffel, ske, 

pensel, blyant, bamser og tøj).
•  Tegne eller klippe symmetriske fi gurer.
•  Finde mønstre i hjemmet (stof, gulvtæpper, tapet, porcelæn 

og indpakningspapir).
• Tegne og fortsætte eksisterende mønstre.

Titalssystemet
Børnene skal i 1. klasse lære at forstå titalssystemets opbygning. 
De skal i den forbindelse vide, at tallet 85 består af otte 10’ere og 
fem 1’ere, og at man kan veksle ti 1’ere til en 10’er og omvendt. 
Forståelsen af titalssystemet er en forudsætning for det videre 
arbejde med tal i skoleforløbet.

Forslag til aktiviteter:
•  Veksle mønter – en- og tikroner (23 enkroner kan veksles til 

to 10-kroner og tre 1-kroner).
• Lege butik, hvor der kun må handles med 1- og 10-kroner.
•  Spille forskellige kastespil, hvor man kun kan få 1 eller 10 

point (pile-, kugle- og ringspil).
• Sige tal på svensk eller norsk (34 = tre-ti-fi re).

Måling
Målet er at give børnene en forståelse for nødvendigheden af 
standardiserende måleenheder (centimeter/meter, gram/kilo, 
sekunder/minutter/timer) og gøre dem i stand til at sammenligne 
og foretage målinger af længde, vægt og tid. Derudover skal bør-
nene lære at bruge passende enheder og værktøjer i forbindelse 
med måling.

Forslag til aktiviteter:
•  Måle forskellige ting i omgivelserne med ikke standardiserede 

måleredskaber (børnenes fødder, skridt og favn) og standar-
diserende måleredskaber (lineal og målebånd).

•  Veje og afmåle ting i forbindelse med bagning og 
madlavning.

• Sortere ting efter længde og vægt.
•  Tage tid på, hvor lang tid det tager at gøre forskellige ting og 

fi nde ud af, hvor lang tid eksempelvis to minutter er.
•  Lære klokken (hel og halv) og snakke om, hvor lang tid der er 

til eksempelvis “Fjernsyn for dig”, aftensmad m.m.

FORMAT 1.klasse, elevbog.
© 2006, Alinea København

Grafi sk tilrettelægning og omslag: Det Danske Idéselskab
Tegninger: Hans Ole Herbst
Fotos: Hans Juhl 
Konsulenter: Lena Boström og Jørgen Ole Knudsen
Forlagsredaktion: Carsten Kjems Falk, Mette Christine Bilde
Gengivelse af mønter og pengesedler med tilladelse fra Danmarks Nationalbank
Tryk: Livonia Print
1. udgave, 7. oplag 2011
ISBN 978-87-23-01479-5

Ko
pi

Hvad nu hvis…

om_9788723014795.indd   2 5/23/11   1:19 PM


