
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 differentierings-
muligheder. 

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 og lommeregner.
FORMAT er opdelt i følgende temaer og faglige områder:

Forklarer matematiske begreber og 
sammenhænge.

Kapitler/temaer: Faglige områder: Sidetal i elevbogen:

Sommer i Danmark Addition 1-11

Tivoli Statistik og kombinatorik 12-19

Træer Subtraktion 20-29

Sørøvere Flytninger og ligedannethed 30-37

Fødselsdag Multiplikation 38-47

Vild med dyr Titalssystemet 48-55

Kolonihaven Areal og omkreds 56-63

Gårdbutikken Addition og subtraktion 64-72

FORMAT i indskolingen består af følgende materialer: 

•  Elevbog med otte faglige kapitler.
•  Værkstedskasse med 56 værkstedskort (7 pr. kapitel) 

og en lang række konkrete materialer.
•  Lærervejledning med kopiark og idéer til elevbogen, 

evalueringshæftet og otte tværfaglige projekter.
•  Evalueringshæfte med fremadrettet evaluering til hvert 

kapitel.
•  Træningshæfter med ekstraopgaver inden

for hvert fagligt område.
•  Hjemmeside med onlineaktiviteter. 

Se http://elevunivers.alinea.dk

 

Kære forældre

I 2. klasse vil matematikundervisningen bygge videre på det faglige 
sprog og de kompetencer, som børnene har tilegnet sig i 1. klasse. 
Derudover vil børnene blive præsenteret for nye faglige områder i 
henhold til målene for faget.
Matematikundervisningen er bygget op omkring temaer, som tager 
højde for børnenes interesser og hverdag, da denne kobling er af stor 
betydning for børnenes motivation og forståelse.
I kan derhjemme være med til at understøtte forholdet mellem 
matematikken og hverdagen ved at lave aktiviteter, som er beskrevet 
herunder, sammen med jeres barn. Aktiviteterne har de samme faglige 
områder, som der arbejdes med i Format for 2. klasse.

Plus og minus
Da børnene i 2. klasse skal lære at regne med sværere plus- og 
minusstykker, præsenteres de henholdsvis for en vandret og en lodret 
metode til hver regningsart (se side 2, 6, 20 og 24 i elevbogen). Bør-
nene skal stifte bekendtskab med metoderne for derigennem at opnå 
øget talforståelse. Den øgede talforståelse giver dem mulighed for at 
udvikle og vælge hensigtsmæssige metoder, så udregningerne gøres 
hurtigere og lettere.  

Forslag til aktiviteter:
• Lav regnskab i forskellige spil (kort-, terninge-, bræt- og   
 kastespil).
• Lav prisoverslag i forbindelse med indkøb. Hvor mange penge   
 bliver det i alt? Hvor mange penge får man tilbage?
• Kontroller udregninger med lommeregner.

Statistik, chance og kombinatorik 
Børnene skal indsamle, behandle og sammenligne oplysninger/data 
i fx tabeller og diagrammer.
Børnene skal lave eksperimenter med tilfældighed og vurdere, hvorvidt 
der er lige stor chance eller ej.

Forslag til aktiviteter:
• Lav optælling af forskellige ting i hjemmet, og notér resultaterne  
 i tabeller og diagrammer. (Bestik: knive, gafl er, skeer, teskeer. 
 Tøj: bluser, bukser, strømper, underbukser).
• Snakke om chance i forbindelse med kort- og terningespil. Hvor   
 mange ud af de 52 kort er en klør? Hvor stor er chancen for slå 
 en 6’er?
• Lav små eksperimenter med tilfældighed. Put tre hvide og en sort  
 sok i en pose. Træk 20 gange, gæt og noter. Tegn evt. udfaldene 
 i et diagram.

Firkanter, fl ytninger og ligedannethed 
Børnene skal lære at genkende fi rkanter (kvadrater og rektangler) 
ud fra kendskabet til rette vinkler.
Med fl ytninger skal børnene lære at forstå og anvende forskydninger 
og spejlinger af fi gurer.
Børnene skal opnå en umiddelbar forståelse for begrebet ligedan-
nethed, der kan beskrives som ”Figurer er ligedannede, når de er 
ensvinklede, og forholdet mellem tilsvarende sider er ens”.

Forslag til aktiviteter:
• Find rette vinkler, kvadrater og rektangler i omgivelserne. 
• Tegn simple fi gurer på ternet papir, og fl yt dem fx ”12 tern til   
 venstre og 16 tern ned”.
• Tegn fi rkanter på ternet papir, og forstør, formindsk, spejl 
 eller forskyd dem. 
• Byg ligedannede fi gurer med træ-, LEGO-klodser eller tændstikker.

Gentaget plus og gange
I 2. klasse skal børnene stifte bekendtskab med gange, og de skal 
forstå, at det er det samme som gentaget plus – altså, at ”3 + 3 + 
3 + 3” er det samme som ”4 x 3”. Derudover skal børnene stifte be-
kendtskab med forskellige hverdagssituationer, hvor gange anvendes.

Forslag til aktiviteter:
• Find forskellige ”gangebilleder” i hjemmet, reklamer og 
 blade (fx æggebakker med 2 x 3 æg, kommode med 2 x 4 skuffer,  
 sprosset vindue med 4 x 2 ruder)
• Spil Yatzy på den øverste del af blokken. 
• Fortæl og regn ganghistorier. Fx ”Tre piger har 4 dukker hver. 
 Hvor mange dukker har de i alt?”

Titalssystemet
Børnene skal udbygge deres kendskab til titalssystemet og blive 
fortrolige med de trecifrede tal, herunder deres talnavne, udseende, 
skrivemåde, værdi og rækkefølge. 

Forslag til aktiviteter:
• Spil kastespil, hvor det kun er muligt at opnå henholdsvis 1, 10 
 og 100.
• Leg butik med priser op til 1.000 kroner, hvor der kun må handles  
 med 1-, 10- og 100-kroner.
• Lav forskellige trecifrede tal af tallene fra 0-9, og sig dem højt.
• Læs nummerplader højt (”XU femogtredive tohundrede og 
 treoghalvtreds”).

Omkreds og areal samt dobbelt, hel og halv
Børnene skal forstå og kunne anvende begreberne omkreds og areal 
samt kunne måle i centimeter, millimeter og kvadratcentimeter (cm2).
Børnene skal kunne forstå forholdet mellem det dobbelte (fordoble), 
det hele og det halve (halvere).

Forslag til aktiviteter:
• Tegn fi gurer (der følger stregerne) på ternet papir, gæt, tæl/
 udregn omkredsen og arealet i tern. Tegn også fi gurer med 
 dobbelt eller halvt så stort areal og omkreds.
• Find små fi rkantede ting i hjemmet, mål dem i hele centimeter 
 og udregn omkreds.
• Tag et antal genstande eller kroner, og lad børnene fi nde det 
 dobbelte eller det halve.
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Hvad nu hvis…

FORMAT er opdelt i følgende temaer og faglige områder:

Info

FORMAT 2. klasse, elevbog
© 2007, Alinea København

Grafi sk tilrettelægning og omslag: Sisterbrandt designstue
Tegninger: Hans Ole Herbst
Konsulenter: Jørgen Ole Knudsen
Forlagsredaktion: Carsten Kjems Falk og Mette Christine Bilde
Tryk: Narayana Press
1. udgave, 6. oplag 2011
ISBN 978-87-23-02489-3

om_978872324893.indd   2 7/8/11   2:47 PM


