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Multi 8 Anette Skipper-Jørgensen Hent PDF Forlaget skriver: MULTI 8 er en grundbog til matematik i 8.
klasse. MULTI 8 er skrevet med udgangspunkt i Fælles Mål, og forener traditionelle matematik faglige

færdigheder med moderne arbejdsformer og medier. Der lægges vægt på forståelse, fordybelse og
problemløsning. MULTI 8 giver dig derfor gode redskaber til en fagligt funderet og inspirerende

undervisning. Alle kapitler i MULTI 8 indledes med et introopslag, der kort præsenterer indholdet i kapitlet,
samt de faglige mål, ord og begreber der skal arbejdes med. På introopslaget arbejdes der med elevernes
forhåndsviden inden for det emne, kapitlet handler om. Indholdet i kapitlerne veksler mellem teori,

aktiviteter, undersøgelser og opgaver og afsluttes med evaluering. De fleste kapitler indeholder desuden en
træningsdel og et tema. Træningsdelen består at færdighedsopgaver og problemløsningsopgaver på to

niveauer. I temaet arbejdes der med kapitlets faglige indhold. Sidste kapitel indeholder en række oplæg til
matematiske undersøgelser. MULTI 8 giver flere muligheder for differentiering, bl.a. med træningsspor på to
niveauer integrerer it via digitale værktøjer, fx GeoGebra, CAS og Excel, og de tilknyttede i-bøger har fokus
på mundtlighed og oplæg til matematiske undersøgelser. MULTI 8 indeholder følgende ti kapitler: `Digitale
værktøjer´, `Tal og regning´, `Flytninger og mønstre´, `Algebra, ligninger og uligheder´, `Plangeometri´,

`Vækst´, `Statistik´, `Rumgeometri´, `Matematisk modellering´ og `Matematiske undersøgelser´. Sidst i bogen
er der en formelsamling. På multi.gyldendal.dk er der oversigter over, hvilke færdigheds- og vidensmål de

enkelte kapitler dækker.
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