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Med Eldorado fÂr eleverna prata matematik, tnka logiskt och
kreativt samt dra slutsatser. De fÂr upptcka matematiken genom en
undervisning som grundlgger en god matematisk frstÂelse pÂ ett stt

som gr matematiken rolig och spnnande.
Undervisa med Eldorado

I Lrarboken fÂr du allt std du behver fr din planering - genom frslag
pÂ hur du genomfr och fljer upp varje lektion. Varje kapitel inleds
med en beskrivning av lrandemÂlen samt en versikt av innehÂllet i
grundboken och kompletterande material. Sedan fljer frslag till

arbetet kring elevsidorna fr att lyfta fram den matematik eleverna ska
lra sig. l Lrarboken finns:

* kopplingen till Lgr 11
* beskrivning av matematiken i Eldorado

* frslag pÂ tidsplan fr varje kapitel
* handledning till varje sida i elevboken

* hjlp med bedmning samt diagnoser. Fortbildande inledning
I varje lrarbok finns en matig inledning dr du kan lsa om frfattarnas
tankar kring undervisning och lrande. Dr presenterar de ocksÂ

matematiken i varje bok med hjlp av exempel pÂ olika innehÂll och
hur det knyter an till tidigare kunskaper och vad det ska leda till.



Pedagogisk handledning
Till varje sida i elevboken finns en handledning med tydliga

lrandemÂl. Du fÂr frslag pÂ hur matematiken kan introduceras, hur
du kan frenkla och utmana fr dem som behver och tips pÂ vad du br

uppmrksamma hos eleverna nr de jobbar pÂ egen hand.
Kopieringsunderlag

I alla lrarbckerna finns en mngd kopieringsunderlag ñ frdiga att
anvnda i klassen! Exempel pÂ olika typer av kopieringsunderlag r
repetition, frdiagnoser, lxor, utvrderingar och frdighetstrning. Facit

till alla kopieringsunderlag finns ocksÂ i lrarbckerna.
Grundboken

Grundbckerna har fyra kapitel och varje kapitel innehÂller 2ñ4
matematiska omrÂden, dr eleverna fÂr utforska ett lrandemÂl i
taget. Alla kapitel har samma tydliga upplgg. Varje kapitel inleds
med ett introuppslag, som ska fÂnga elevernas intresse med hjlp av

bilder, uppgifter och frÂgor. * Utforska
Varje omrÂde startar med sidan Utforska, som r konkret och

laborativ fr att skapa frfrstÂelse. Eleverna arbetar i par eller smÂ
grupper med aktiviteter och frÂgestllningar kring det nya omrÂdet,

kopplat till tidigare kunskaper och erfarenheter. * Grundkurs
Efter sidan Utforska arbetar alla eleverna med grundkursen, som r
uppgifter fr sjlvstndigt arbete. Inforutorna i grundkursen r bÂde en
signal fr att det kan vara bra med en gemensam genomgÂng och ven
ett std fr elevens arbetet med uppgifterna som fljer. I slutet av boken
finns ett uppslag med extrauppgifter till varje kapitel. * Avsnitten

BlÂ och Rd
Efter grundkursen finns uppgifter pÂ tvÂ svÂrighetsnivÂer, blÂ

sidor med uppgifter pÂ samma nivÂ som grundkursen och rda sidor
fr elever som behver extra utmaningar. * Utvrdering, repetition och

Kul med matte
Kapitlet avslutats med utvrdering, frdiagnos infr nsta kapitel,

repetition samt ett uppslag med klurig problemlsning.
Grundbok Skriva

Fr en del elever blir en vanlig grundbok fr mycket att ta till sig
matematiskt och mÂnga har svÂrigheter att hantera ett separat
rknehfte. I Grundbok Skriva skriver eleverna direkt i boken, och
boken innehÂller grundkursen som de behver fr att klara godknt

betyg i matematik Âk 6.

Eldorado Skriva r sÂ lik grundboken som mjligt och har samma
upplgg och innehÂll, men saknar uppgifter pÂ rd nivÂ.

Grundkurs och blÂ sidor r frenklade pÂ olika stt:

* konkretiseringar fr att underltta frstÂelse
* frtydligad struktur

* mer av samma typ av uppgift i stllet fr variation



* enklare talomrÂde.

Skrivaboken fljer grundbokens sidnumrering, men behver av
utrymmesskl ibland fler sidor med samma sidnummer, vilket

markeras med en bokstav, t?ex blir
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