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Kolorits hjemmeside, hvor der er oversigter over, hvilke Forenklede Fælles Mål der er sat opfor arbejdet med
de enkelte kapitler i grundbogen. Kolorit 8 - matematik lærerens bog består af en indledning og en side-til-
side vejledning.I indledningen gives en beskrivelse af opbygningen i grundbogen, herunder hvordan der

arbejdes med målsætning og evaluering.Side-til-side vejledningen til hvert kapitel indeholder:- introduktion
til hvert kapitel med en oversigt over kapitlets centrale faglige begreber og en huskeliste med oversigt over de

hjælpemidler, som eleverne kan få brug for. På siden kan læses om de overordnede overvejelser omkring
arbejdet med kapitlet, samt hvilke kompetencer der især er mulighed for at sætte fokus på.- vejledning til de
enkelte af hvert kapitels sider, herunder forslag til organisering og differentiering. På siderne findes facit til

opgaverne i grundbogen og henvisning til sider i Kolorit 8 - matematik kopimappe, der knytter sig til arbejdet
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