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Mondo matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs 7-9. Med Mondo får alla chansen att förstå och
tillämpa matematikens grunder. Eleverna får en trygg bas på rätt nivå som innehåller tillämpningar där
eleverna får utveckla sina kunskaper och förmågor.
Mondo ger även stort stöd i det formativa arbetet genom kommunikativa gruppuppgifter och
självbedömningar.
Programmering ingår i grundkursen, och i varje årskurs finns ett kapitel där eleverna får lösa matematiska
problem med hjälp av programmering. I Mondo matematik 9 inleds varje huvudkapitel med konkretisering av
det centrala innehållet och gruppuppgift att starta upp med. Därefter väljer eleverna vilken av de tre nivåerna i
grundkursen som är lämplig efter utvärdering av fördiagnosen med självbedömning. I anslutning till
grundkursens teorigenomgångar finns ofta gruppuppgifter som tränar elevernas kommunikativa förmåga.
Grundkursen avslutas med en kapiteldiagnos som finns i två nivåer. Därefter kommer "Tillämpa förmågorna",
som är större uppgifter och projekt där eleverna får möjlighet att visa samtliga förmågor i matematik och
utveckla sina kunskaper på sin nivå. Till respektive uppgift finns specifik bedömningsmatris. I kapitlen finns
även "Träna mera" som ger eleven utrymme till mer färdighetsträning och "Fördjupning" som utmanar eleven
med utvecklande problemuppgifter.
I slutet av boken finns ledtrådar till respektive fördjupningsuppgift. Sist i kapitlen finns begreppslista och
sammanfattning. Mondo matematik 9 innehåller ett enskilt kapitel som behandlar problemlösning inom

respektive ämnesområde i matematik. Uppgifterna kan med fördel användas som repetition eller som
förberedelse inför de nationella proven. I kapitel 6 Programmering finns ett programmeringsproblem som är
knutet till respektive huvudkapitel. Eleven löser problemen med hjälp av ett föreslaget programmeringsspråk
och kan testa koden enkelt direkt i webbläsaren. Till respektive huvudkapitel finns även tre läxor med tio
läxuppgifter. Varje läxuppgift är märkt med vilken förmåga som eleven tränar. Samtliga förmågor är
representerade i respektive läxa. Mondo matematik i korthet: * ger alla elever möjlighet att få en trygg bas och
utveckla sina kunskaper och förmågor i vardagsnära mindre projekt "Tillämpa förmågorna" * programmering
ingår som en del i grundkursen * modernt lärarmaterial med bedömningsstöd och stöd för att kartlägga och
hjälpa elever med svårigheter i matematik
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