
I Format arbejder eleverne med matematik gennem varie-
rede aktiviteter, der inddrager spil, lege og undersøgende 
opgaver. Format inddrager formativ evaluering og værk-
stedsarbejde, så du nemt kan differentiere din undervisning 
ud fra elevernes behov og faglige udvikling. 

Fremadrettede evalueringer
Evaluering af elevernes færdigheder og begrebsforståelse er 
en integreret del af Format. Eleverne gennemfører evaluerin-
gerne digitalt som selvrettende opgaver på MitFormat.dk.  
I 0. til 6. klasse kan eleverne også gennemføre evaluerin-
gerne i evalueringshæfterne. I Format anvendes evalue-
ringerne fremadrettet til at tilrettelægge de efterfølgende 
aktiviteter. På den måde bliver dine elever udfordret med 
udgangspunkt i deres aktuelle faglige niveau. 

Faglige værksteder
Aktiv værkstedsundervisning er et bærende element i 
Format. På baggrund af besvarelsen af færdighedsevaluerin-
gerne bliver eleverne henvist til et værksted, hvor de kan for-
dybe sig i de faglige områder, de hver især har behov for at 
videreudvikle. Aktiviteterne er tilrettelagt på tre niveauer, så 
de matcher elevens faglige niveau. Værkstederne har en stor 
variation i indhold og måder at arbejde på og giver eleverne 
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mulighed for at arbejde med konkrete og virkelighedsnære 
problemstillinger. Værkstedsarbejdet inddrager konkrete 
materialer fra de materialekasser, der hører til alle trin. 

Har du bog, har du web!
Når du køber en Elevbog/Web eller en Lærervejledning/
Web, får du samtidig adgang til websitet format.alinea.dk. 
Her finder du de webressourcer, der hører til klassetrinnet, 
fx kopiark, GeoGebra- og regnearksfiler, facitlister, årsplaner, 
læringsmål, forældrebreve og tavlebog. Via format.alinea.dk 
får du også adgang til MitFormat.dk, hvor eleverne arbejder 
digitalt med evalueringer og værksteder.

Nye udgaver 
Format til indskolingen er blevet fornyet og indeholder nu 
også elevhenvendte læringsmål, indtalte introhistorier og 
adgang til det kreative digitale værktøj FotoMat. 

Aktiv og varieret  
matematikundervisning

Format er:
 + Differentieret værkstedsundervisning
 + Fremadrettede evalueringer
 + Mange måder at lære på
 + Stærke digitale ressourcer

LÆRINGSFORLØB
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Træningshæfte

Matematik · 0. klasse · Træningshæfte

0
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Nu kan du også få trænings-
hæfte til 0. klasse – præcis som du 
kender fra resten af indskolingen.
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Elevbøger i systemet
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x + x = y 2 ⋅ x – 3 = y

 
START
x – 1 = y

MÅL

x ⋅ 2 – 9 = y

2 + 2 ⋅ x = y x ⋅ 5 – 8 = y x – 5 = y x : x = y

x – 5 = y x – 2 = y

4 – x = y 7 – x = y

3 + x – 6 = y 1 + x – 3 = y

x + 5 = y x ⋅ 2 – 6 = y

3 – x ⋅ 2 = y x – 4 = y

2 ⋅ x = y x ⋅ x = y

x – 2 + 3 = y 2 + x = y 6 – x = y x + 3 = y

x ⋅ 3 = y 5 – x = y 4 ⋅ x : 2 = y 2 + 2 + x = y

Placer en brik på startfeltet og slå på skift med en 6-sidet terning. Terningslaget  
sættes ind på x’s plads i funktions-forskriften på det felt, brikken står på.  
Y beregnes og brikker rykkes tilsvarende antal felter frem, hvis y bliver et posi-
tivt tal eller tilbage, hvis y bliver et negativt tal. Den deltager, der først lander  
på eller passerer målfeltet, vinder.

x :

y : 
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7Format er et fleksibelt grundbogssystem med fokus på aktiv 
værkstedsundervisning og brug af læringsstile, der 

tilgodeser elevernes foretrukne måde at lære på.

Format 7 består af følgende:
 • Elevbog/Web – inkl. DitFormat med digitale resurser til elevbogen, samt   

  elevdelen af MitFormat, der indeholder digital evaluering og værksteder.
 • Format 7 - 9, Materialekasse til hele udskolingen.

 • Lærervejledning/Web – inkl. DitFormat med digitale resurser til elevbogen,   
  samt lærerdelen af MitFormat.

Format 7 indeholder den matematik, der er beskrevet i de nye forenklede Fælles Mål.  
Bogens kapiteloverskrifter går igen igennem hele udskolingen.

Format 7 - 9, Materialekassen indeholder konkrete materialer til 
værkstedsundervisningen til hele udskolingen.

Lærervejledning/Web indeholder faglig-pædagogisk rådgivning samt 
kommentarer til opgaverne i alle kapitler.

www.alinea.dk

ISBN 978 87 23 04650 5

9 788723 046505
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8Format er et fleksibelt grundbogssystem med fokus på aktiv 
værkstedsundervisning og brug af læringsstile, der 

tilgodeser elevernes foretrukne måde at lære på.

Format 8 består af følgende:
 • Elevbog/Web – inkl. DitFormat med digitale resurser til elevbogen, samt   

  elevdelen af MitFormat, der indeholder digital evaluering og værksteder.
 • Format 7 - 9, Materialekasse til hele udskolingen.

 • Lærervejledning/Web – inkl. DitFormat med digitale resurser til elevbogen,   
  samt lærerdelen af MitFormat.

Format 8 indeholder den matematik, der er beskrevet i de nye forenklede Fælles Mål.  
Bogens kapiteloverskrifter går igen igennem hele udskolingen.

Format 7 - 9, Materialekassen indeholder konkrete materialer til 
værkstedsundervisningen til hele udskolingen.

Lærervejledning/Web indeholder faglig-pædagogisk rådgivning samt 
kommentarer til opgaverne i alle kapitler.

www.alinea.dk

ISBN 978 8723 50604 7

9 788723 506047

Dorte Kofoed
Lene Junge
Malene Schott Christensen
Stine Dunkan
Tina Vrensted Ritter
Klaus Petersen
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9Format er et fleksibelt grundbogssystem med fokus på aktiv 
værkstedsundervisning og brug af læringsstile, der 

tilgodeser elevernes foretrukne måde at lære på.

Format 9 består af følgende:
 • Elevbog/Web – inkl. format.alinea.dk med digitale resurser til elevbogen,   

  samt elevdelen af MitFormat, der indeholder digital evaluering og værksteder.
 • Format 7 - 9, Materialekasse til hele udskolingen.

 • Lærervejledning/Web – inkl. format.alinea.dk med digitale resurser til elevbogen,  
  samt lærerdelen af MitFormat.

Format 9 indeholder den matematik, der er beskrevet i Fælles Mål.  
Bogens kapiteloverskrifter går igen igennem hele udskolingen.

Format 7 - 9, Materialekassen indeholder konkrete materialer til 
værkstedsundervisningen til hele udskolingen.

Lærervejledning/Web indeholder faglig-pædagogisk rådgivning samt 
kommentarer til opgaverne i alle kapitler.

www.alinea.dk

ISBN 978 87 23 51108 9

9 788723 511089

Dorte Kofoed
Lene Junge
Malene Schott Christensen
Stine Dunkan
Tina Vrensted Ritter
Julie Vangsøe

9788723511089_omslag.indd   1 01/07/2016   16.36
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Har du bog,
 har du web! 

SIG TALLET
Spilleregler: Hver spiller placerer en  
spillebrik på 0. Spillerne slår efter 
tur med en terning og rykker det 
antal felter frem, som terningen 
viser. Tallet, som spilleren lander på, 
siges højt. Siges tallet korrekt, bliver 
man stående, hvis ikke, rykker man 
tilbage, hvor man stod før. Lander 
man på et rødt felt, skal det tal, som 
kommer lige før og lige efter i tal-
rækkefølgen siges korrekt. Grenene 

må benyttes som genveje, hvis man 
lander på dem og kan sige tallet på 
feltet. Vinderen er den, der kommer 
først over 60.
 
PLUS OG MINUS
Spilleregler: Hver spiller placerer en 
spillebrik på 0. Spillerne slår efter 
tur med en terning. På gule felter 
lægges øjnene til, på de røde felter 
trækkes de fra. Efter hvert ternin-

geslag flyttes spillebrikken hen til det 
felt, som svarer til summen af det tal, 
man står på, og terningeslaget. Hvis 
man fx står på 21 og slår 4, skal man 
rykke hen til feltet med tallet 25. 
Hvis man lander på et felt med en 
gren, må man rykke direkte videre til 
feltet for enden af grenen. Vinderen 
er den, der kommer først over 60.
 

0

2

3

1

4

5

7

6

8

10

19

9

12

11 16 14 13 17 20 15 18 21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 3435

35

36

37

3839

40

41

42

43

44

45

46

47

48 49 5051 52

53

54

55

56

57

58

59

60

22

9788723511065_omslag.indd   1 24/05/2017   14.07

0
Elevbog/Web

Matematik · 0. klasse · Elevbog · Web

Janus Madsen, Alice Darville og Leane Rasmussen

Har du bog,
 har du web! 

alinea.dk

9 788723 521811

STØRRE END
Spilleregler: Deltagerne stiller hver 
en spillebrik på startfeltet og kaster 
på skift to 6-sidede terninger. Hvis 
summen af det terningerne viser er 
højere end det felt, deltageren står 
på, rykkes det antal felter frem, som 

svarer til kastet. Hvis værdien ikke 
er højere bliver brikken stående. 
Landes på et felt med en pil, ryk-
kes brikken hen til feltet for enden 
af pilen. Den deltager, der først 
passerer mål, vinder spillet.
 

MINDRE END
Spilleregler: Samme regler som ved 
“Større end” bortset fra, at summen 
af terningekastet skal være mindre 
end det tal spillebrikken er placeret 
på.
 

9788723521811_omslag.indd   1 19/05/2017   11.54
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ELEVBOG/WEB

Vælg 2 centikuber hver i samme farve. Stil den ene centikube på det blå felt på 
pointlinjen og den anden på et valgfrit gult felt på spillepladen. Kast på skift med 
en 6-sidet terning og ryk terningslaget frem på spillepladen. Feltet angiver det 
antal point, som skal lægges til eller trækkes fra spillerens point. Flyt den anden 
centikube på pointlinjen til den nye pointsum. Hvis en spiller med pointsummen 
12 fx lander på –5 på spillepladen, rykkes centikuben på pointlinjen fra 12 til 7. 
Skift fortegn på pointsummen, når der landes på ± felterne, og ryk til pointfeltet 
med modsat farve. Vinder er den, der først når i mål ved pointsummen 40.

–30 –29 –28 –27 –26 –25 –24 –23 –22 –21 –20 –19 –18 –17 –16 –15 –14
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Spiller 1 Spiller 2 Spiller 3 Spiller 4

Spil 1:   Hver spiller tager 9 centikuber – en som spillebrik og otte til at markere 
vundne kapitelfelter.  
Placer en brik hver på et valgfrit felt i cirklen. Kast på skift med en 6-sidet 
terning, og ryk i første slag antallet af øjne frem. Indsæt herefter antallet 
af øjne på x´s plads, og ryk frem ved positivt facit eller tilbage ved negativt 
facit. Godkendes facit af de andre spillere, sættes en brik på det pågældende 
kapitelfelt på spillerens plade. Den spiller, der først får fyldt sin spilleplade, 
vinder. 

Spil 2:   Spil som i spil 1, men stil på skift de andre spillere et spørgsmål i den  
pågældende kategori.
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Format

Grundpakke:
+ Elevbøger inkl. web
+ Lærervejledninger  
    inkl. web og tavlebog
+ Materialekasser

Grundpakken fås også  
som i-bog fra 4. klasse.

Supplerende:
+ Træningshæfter
+ Evalueringshæfter
+ Værkstedskort
+ Værkstedsmappe
+ Tal- og geofliser

NYHED

Side 17
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Kursus
Eleverne arbejder med elevbogens faglige kurser, 
som tager afsæt i temaer fra elevernes hverdag. 
Kapitlerne indledes med en introduktion, der syn-
liggør kapitlets faglige mål og introducerer den 
tematiske kontekst.

Format er struktureret i overskuelige forløb, 
som alle er bygget op efter læringslinjen.

Evaluering
Elevernes færdigheder evalueres for at kort-
lægge, hvilke værksteder og på hvilket niveau 
eleven bør arbejde videre. Evalueringen er selv-
rettende og foregår digitalt på MitFormat.dk eller i 
evalueringshæfterne.

Sådan er Format bygget op

KURSUS EVALUERING

LÆRINGSFORLØB
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Værksteder
Værkstederne giver eleverne mulighed 
for faglig fordybelse og udbygger deres 
viden fra elevbogen. Værkstederne 
tager højde for elevernes individuelle 
niveau og tilgodeser mange måder at 
lære på. Værkstederne foregår digi-
talt på MitFormat.dk eller ved hjælp af 
værkstedskort.

Evaluering
Efter endt værkstedsforløb evalueres 
elevernes færdigheder og begrebs-
forståelse for at følge op på elevens 
udvikling. 

Projekt
Forløbet afsluttes med et fælles pro-
jekt, hvor eleverne anvender den mate-
matik, de har lært i et større perspek-
tiv og i samspil med andre fag. I projek-
tet skal eleverne fx lave et produkt, som 
de udstiller eller fremlægger for andre.

EVALUERINGVÆRKSTEDER PROJEKT

Rune Norman Svendsen,  
Lærer på Busses Skole og Format-bruger 

HVAD SIGER LÆREREN?

”Det er meget anvendelsesorienteret matematik, der bliver 
præsenteret i systemet, og det gør også, at eleverne føler, at 
matematikken bliver et sprog, som de kan bruge til noget.”
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Format giver gode muligheder for at tilrettelægge en varieret og motive-
rende undervisning. Eleverne arbejder med værksteder, der inddrager kon-
krete materialer fra materialekasserne. 

Materialekasserne og værkstederne er en integreret del af Format, men kan 
også bruges selvstændigt eller i samspil med andre grundsystemer.

Format 0, Materialekasse Format 1-3, Materialekasse

Materialekassen er fornyet og suppleret med blandt andet 
lommeterninger og centicubes, og mønterne er nu i plastik. 

De tre tidligere værkstedskasser til Format i 1., 2. og 3. klasse er 
nu slået sammen til én samlet materialekasse. Materialekassen 
er suppleret med flere konkrete materialer, fx nye regnehisto-
rier til 1. klasse, ordkort og lommefliser. Den passer til de revi-
derede udgaver af Format 1, 2 og 3.

Materialekassen indeholder:
 + 230 mønter i plastik
 + To sæt spillekort
 + 66 magnetiske skumtal og -regnetegn
 + 360 geobrikker
 + 15 spejle
 + 10 stk. 10-sidede terninger
 + 2 stk. 6-sidede terninger
 + 25 lommefliser
 + 200 centicubes
 + 2 lommeterninger.

Materialekassen indeholder:
 + 2 sæt spillekort
 + 3 sæt regnehistorier
 + 2 sæt cifferkort
 + 1 sæt formatquizkort
 + 1 sæt ordkort
 + 8 ark arealbrikker
 + 4 ark hjælpebrikker
 + 360 geobrikker
 + 1 ark snurretoppe
 + 5 målebånd
 + 25 lommefliser
 + 2 stk. 6-sidede terninger
 + 4 stk. store 6-sidede  

terninger med tal

 + 6 stk. 6-sidede terninger 
med tal

 + 5 stk. 10’er-terninger
 + 6 stk. 4-sidede terninger
 + 4 stk. 20-sidede terninger
 + 5 stk. 100’er-terninger
 + 15 stk. 10-sidede terninger
 + 30 spejle
 + 2 lommeterninger
 + 230 mønter.

Lær matematik med 
konkrete materialer

LÆRINGSFORLØB
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Format 4-6, Materialekasse Format 7-9, Materialekasse
Materialekassen indeholder:

 + Rumlige figurer med udfoldning
 + Terninger med regnetegn
 + Eurosedler og mønter
 + Tangrambrikker
 + Lommefliser
 + Lommeterninger
 + Cirkelbrøker i æske
 + Store, skæve terninger
 + Positionsterninger
 + Store 10-sidede terninger
 + 6-sidede terninger.

Materialekassen indeholder:
 + 2 lommeterninger
 + 2 sæt cirkelbrøker
 + 2 sæt målecirkler
 + 4-, 8-, 10-, 12- og 20-sidede terninger
 + 5 målebånd
 + 200 polydronbrikker
 + 9 rumlige figurer
 + 2 måleglas
 + 3 magimixer
 + 10 spinnere
 + 25 lommefliser
 + Overløbskar
 + Digitalvægt
 + Spillekort.

Tal- og geofliser
Tal- og geofliserne i Format består af 101 skumplastfliser på 
25 x 25 cm. På den ene side finder du tallene fra 0-100 og en 
talkæde, som viser det enkelte tals placering i rækken. På den 
anden side finder du 101 geometriske figurer. 

Tal- og geofliserne anvendes i værkstederne til 1. klasse, men 
er ikke en del af Format 1-3, Materialekasse. Fliserne kan til-
købes på alinea.dk.


