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Denne bog er en lærervejledning til matematikundervisningen i 2. klasse.

Format 2, Lærervejledning/Web indeholder bl.a.:

· En generel vejledning om anvendelsen af Format

· Beskrivelse af den bagvedliggende teori samt de didaktiske overvejelser, der ligger til grund for
Format

· Generel beskrivelse af evalueringer

· Side til side-vejledning, herunder introhistorier samt råd og vejledning til siderne i elevbogen

· Læringsmål og deres afsæt i Fælles Mål

· Beskrivelse af elevbogens projekter

· Adgang til evaluerings- og værkstedsvejledning

· Adgang til facitliste.

Du får også adgang til de digitale ressourcer på format.alinea.dk, herunder de digitale evalueringer og
værksteder på MitFormat.dk.

Har du bog, har du web!
Format er omfattet af konceptet Har du bog, har du web! Det betyder, at der ved køb af et klassesæt af
Elevbog/Web eller en Lærervejledning/Web følger adgang til webressourcer på format.alinea.dk.

Format.alinea.dk indeholder webressourcer til udvalgte opgaver i elevbogen, og eleverne arbejder her digitalt
med evaluering og værksteder.

Se mere på www.format.alinea.dk.

Vær opmærksom på, at køb af Lærervejledning/Web er en forudsætning for, at skolen kan benytte elevdelen
på format.alinea.dk.
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