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Matema10k Claus Jessen Hent PDF Forlaget skriver: A-niveau er tredje og sidste bind i
undervisningssystemet Matema10k til brug på ungdomsuddannelserne.

Bogen indeholder alt, hvad der er nødvendigt for at løfte et B-niveau (både fra stx og fra hf) til A-niveau.

Bøgerne lægger vægt på at perspektivere stoffet og at give valgmuligheder i arbejdet med matematik - og
dermed mulighed for differentieret undervisning.Systemets bøger findes til matematikundervisningens

forskellige niveauer, og de indeholder alle:

· kernestoffet i matematik (med udgangspunkt i konkrete eksempler)

· artikler der perspektiverer stoffet

· opsamlinger til hvert emne (hvad skal jeg kunne?)

· opgaver i to niveauer med facitliste.

Systemet består både af bøgerne og en hjemmeside med lærervejledninger, ideer til projektarbejder, opgaver
m.m.

Thomas Jensen er adjunkt i matematik og filosofi på Københavns VUC. Morten Overgård Nielsen er lektor i
matematik og dansk ved Københavns VUC, tidligere medlem af opgavekommissionen for hf og medlem af
læreplansgruppen for hf ved hf-reformen. Claus Jessen er lektor i matematik ved Frederiksberg Gymnasium
og tidligere fagkonsulent for matematik på de gymnasiale uddannelser under Undervisningsministeriet.
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