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Matematikinnehåll
Geometri

Matematikbegrepp som kommer att tas upp
vinklar, vertikalvinkel, sidovinkel, yttervinkel, polygon, månghörning, regelbunden
månghörning

Svenska ord som eleven behöver känna till
vinkel, triangel, rektangel, kvadrat, mäta, beräkna, konstruera, gradskiva, passare, regelbunden,
omkrets, area, rät, likbent, liksidig, par, markerad, samband

Material
linjal, gradskiva, passare

Vad eleven redan kan inom aktuellt matematikinnehåll
grundläggande geometri: uppskatta, mäta och beräkna vinklar i olika geometriska figurer,
använda gradskiva, räkna ut vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel, mäta och räkna
ut omkretsen på olika geometriska figurer, räkna med skala

Elevens önskemål eller synpunkter
Utveckla sin problemlösningsförmåga och visa sina kunskaper inom
mer avancerad matematik (över nivån för grundkursen, C-A-nivå).
NCM 2016

Vid studiehandledning				
Stötta Anas med arbetet på den Röda
kursen i matematikboken. Hjälpa honom
att språkligt förstå uppgifterna och hur
han kan redovisa sina lösningsstrategier.
Hjälpa honom att utveckla hans
matematiska språk (på svenska).
Han har de matematiska grunderna men
kan mer. Det som i dagsläget hindrar
honom är det svenska språket.

Respons från studiehandledare
Han behöver hjälp med att förstå
uppgifterna när det är mycket text.
Vi jobbar med att steg för steg visa hur
han tänker och räknar.
Vi jobbar också med hur han kan utveckla
egna strategier för hur han kan bli bättre.
För hur han själv ska kunna göra för att
förstå och kunna lösa
problemlösningsuppgifter.
Att han ska lyssna och följa med vid
genomgångar. Att han ska läsa igenom
exemplen som finns i boken steg för steg
och jämföra med uppgiften. Han ska inte
sitta och vänta på läraren eller
studiehandledaren. Han ska alltid försöka
själv.

Till andra som träffar eleven			

Respons från andra som träffar eleven

Att tänka på för oss alla
Anas vill nå längre, men behöver hjälp och stöttning i det svenska språket. Förklara uppgifterna
genom att översätta centrala begrepp. Hjälp honom med hur han kan uttrycka och visa sina
förmågor.

Övrigt
Anas tar del av Insatsmatten på tisdagar. Han vill också komma på lovskolan. (Sv eller Ma).

