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Inkl. webadgang.

Format 4, Elevbog/Web er fyldt med alsidige opgaver i et nyt design og med illustrationer, som passer til
målgruppen. Format på mellemtrinnet er bygget op omkring de samme tre kendetegn som i indskolingen:

1. Mange måder at lære på - Læringsstile
2. Differentieret værkstedsundervisning

3. Fremadrettet evaluering.

Som noget nyt i matematikundervisningen på mellemtrinnet er elevbøgerne engangsbøger. Elevbøgerne
indeholder på hver årgang de samme otte faglige kapitler. Hvert kapitel behandler et fagligt område, som

udvikles i de tre bøger på mellemtrinnet.

Har du bog, har du web!: Ved køb af et klassesæt af Elevbog/Web og en Lærervejledning/Web følger adgang
til webressourcer på DitFormat.dk og MitFormat.dk. DitFormat.dk indeholder webressourcer til udvalgte
opgaver i elevbogen. På MitFormat.dk kan eleverne arbejde digitalt med evaluering og værksteder. Vær
venligst opmærksom på, at køb af Lærervejledning/Web er en forudsætning for, at skolen kan benytte

elevdelen
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