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BESKRIVNING

Vilket arbetssätt föredrar du?Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga
förutsättningar för att nå sina mål, oavsett om ni väljer att jobba med tryckta eller digitala
läromedel.Matematik 5000 ger eleverna mycket goda möjligheter att utveckla alla förmågor och samtidigt
nå kunskapsmålen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper.Gör det lätt
att variera undervisningenI Matematik 5000:s läroböcker finns några återkommande inslag:* Aktiviteter*
Blandade övningar* Appendixet "Förmågor och bedömning" till Blandade övningar, i boken och/eller på
webben* Historik* Repetition* Teman* Svar, ledtrådar och lösningar* Problemlösning* Kan du det här?
Lärarhandledningar som stöttarI lärarhandledningarna finns stöd till lärobokens alla aktiviteter i form av
didaktiska kommentarer, svar samt information om materiel och genomförande. Dessutom finns
kopieringsunderlag med ytterligare Aktiviteter, Träna mera och Teman samt
Uppgiftsbanker.Uppgiftsbankerna innehåller övningar som kan användas som underlag vid
provkonstruktion. De är kategoriserade efter de förmågor som eleverna förväntas redovisa i sina
lösningar. Till samtliga uppgifter ges svar och ofta också kommentarer eller lösningar.
Lärarhandledningarna är digitala och finns som 12-månaders licenser.Programanpassat innehållI
Matematik 5000 har samtliga böcker fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens
karaktärsämnen.Vilka komponenter ska du välja?Böckerna för de olika programmen är uppdelade i färger
enligt nedan:Röd respektive Gul serieRöd och Gul serie för yrkesprogrammen samt
introduktionsprogrammen följer kurs a-spåret. För kurs 1 finns två olika läroböcker för
yrkesprogrammen: Kurs 1a Röd för de serviceinriktade yrkesprogrammen samt Kurs 1a Gul för de
tekniskt inriktade yrkesprogrammen. För kurs 2a finns Kurs 2a Röd & Gul lärobok.Studiestöd på
modersmål Till Röd 1a finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever
som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat
läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll.
Grön serieGrön serie för SA, EK, ES, HU och VUX tar upp samhällsvetenskapliga och ekonomiska
frågeställningar och följer kurs b-spåret.Blå serieBlå serie för NA, TE samt Basåret är inriktad mot
naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar och följer kurs c-spåret.Basböcker på grundläggande
nivåTill Kurs 1a Röd och Kurs 1a Gul finns även två parallella basböcker, Kurs 1a Röd Bas respektive
Kurs 1a Gul Bas. Basböckerna är nedkortade versioner av de ordinarie läroböckerna och är avsedda för
elever som behöver en tydligare framställning med fokus på kursens grundläggande matematik. Kurs 1a
Röd Bas kan med fördel också användas på introduktionsprogrammen.För VUXVUX-böckerna täcker in
både b- och c-spåret i matematik Kurs 13. Böckerna uppmuntrar till många gemensamma aktiviteter och
diskussioner. Samtidigt har de fokus på att eleverna själva ska kunna värdera, bedöma och testa sina
kunskaper som t.ex. i Kan du det här?, Diagnos och Repetition. Extra diagnoser ges också i anslutning till
avsnittet Repetition. Dessutom har Svar, ledtrådar och lösningar utökats med fler ledtrådar och lösningar
jämfört med gymnasieböckerna.För BasåretFör naturvetenskapligt och tekniskt basår finns nu boken Kurs
3c Basåret. Den här boken riktar sig till elever som har läst a- eller b-spåret t.o.m. kurs 2 och nu vill
fortsätta med c-spåret. Boken repeterar främst algebra-, geometri- samt funktionsinnehållet och
kompletterar c-spåret upp till och med kurs 3c, så att man enkelt kan fortsätta med Kurs 4 Blå
lärobok.Breddning/MatematikspecialiseringB
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Matematik 5000 Kurs 1a. Röd : lärobok - Stockholms stadsbibliotek

Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärobok Interaktiv (12mån) (Lena Alfredsson) ISBN:
9789127436374 - Vilket arbetssätt föredrar du? Utvecklar elevernas ...

Matematik 5000 Kurs 1a Röd lärobok Bas, e-bok textview - SPSM Webbutiken

Till Kurs 1a Röd och Kurs 1a Gul finns även två ... kapitel 4.4 Differentialekvationer fördjupning som
finns sist i Matematik 5000 Kurs 5 Blå lärobok 2: ...

Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok - Böcker - CDON.COM

Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Bok. 454:-Lägg i kundkorg. Alfredsson Lena. Matematik 5000
Kurs 1c Blå Lärobok Bok. 399:-Lägg i kundkorg. Alfredsson Lena.
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MATEMATIK 5000 KURS 1A RÖD LÄROBOK
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