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Matematikinnehåll
Tal och tals användning

Matematikbegrepp som kommer att tas upp
addition, subtraktion, multiplikation och division

Svenska ord som eleven behöver känna till
- term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare och kvot
- addera, subtrahera, multiplicera och dividera

Material
Matteboken och arbetsblad från Matte Direkt verktygslådan

Vad eleven redan kan inom aktuellt matematikinnehåll
Eleven kan utföra enklare uppgifter inom de fyra räknesätten men behöver jobba med de
skriftliga räknemetoderna.

Elevens önskemål eller synpunkter
Att träna mera på matematikens grunder. Jobba med uppställningar.
NCM 2016

Vid studiehandledning				
Följ med vid genomgång på tavlan.
Jobba med eleven och guida eleven
genom uppgifter inom de fyra
räknesätten.
Kolla att eleven förstår innebörden av de
olika begreppen.
Försök få Mohamed att verkligen befästa
det han lär sig.

Respons från studiehandledare
Mohamed är okoncentrerad, kommer sent,
ofta utan rätt material.
Han lyssnar inte ordentligt vid lärarens
genomgångar. Han tar inte ansvar och
jobbar inte hemma med matematiken som
han behöver.
Han kan genomföra beräkningar men är
osäker och kommer inte ihåg hur han ska
göra. Vi får ofta börja om nästa lektion.
Han behöver hela tiden stöttning av mig
som studiehandledare. Han ger upp om
han inte får hjälp. Försöker inte själv.
Han kan förstå när vi sitter, men utvecklar
inte vidare själv.

Till andra som träffar eleven			

Respons från andra som träffar eleven

Att tänka på för oss alla
Mohamed har svårt att befästa sina kunskaper. Kolla så han verkligen vet vad han ska göra,
repetera och ge instruktioner om igen vid behov.

Övrigt
Mohamed går inte på Insatsmatten, han kommer inte på lovskolorna heller. Vi måste försöka
få honom att inse vikten av ta del av detta stöd. Prata med mentorerna - igen.

