
2012-06-12
13.11.21

det har väl ökat lite inget 5 6 att jobba i gupp har väl varit bäst
men också säsmt broende på vilka
men hamnar med

vanliga uppgifter så man prentar in allt 1 9C Kille?

2012-06-12
13.11.47

det har varit roligare att jobba med
verklighetproblem, än och sitta och
jobba i en bok sida för sida. har varit
roligare alltså, och har alltså arbetetat
bättre än förut.

blivit mer uppmuntrad att arbeta
eftersom det här sättet är
roligare.

10 9 Det som har  varit  bäst är att man
kan arbeta både självständigt och i
grupp. man lärde sig mycket mer nu
än förut.

nej ingenting faktiskt. 7 9C Tjej?

2012-06-12
13.13.08

Det har gått bättre på de flesta bitar! Roligare på lektionerna alltså
bättre resultat samt bättre skärpa.

8 10 Mycket grupparbete! (y) Ingenting!!!!!!! 9 9C Kille?

2012-06-12
13.14.05

jag har höjt mig denna termin, i matte.
så det har påverkats positivt.

Jag har varit mer konsentrerad
på lektionerna när vi har jobbat
på det här arbetsättet.

10 8 Man blir mer konsentrerad på
uppgiften. För att jobba i boken är
mycket tråkigare och är lektionerna
roligare så lärman sig lättare.

nej det tror jag inte! 8 9C Kille?

2012-06-12
13.15.08

bra
dåligt

bra
dåligt

10 10 bra
dåligt

bra
dåligt

10 9C Kille?

2012-06-12
13.15.13

de har påverkats bra bra 9 10 inte lika drygt nej 10 9C Kille?

2012-06-12
13.15.27

man förstår uppgifterna mer och man
kan diskutera dem med varandra och
koppla dem till vardagslivet. Det gör att
man kan koncentrera sig bättre om man
blir mer intresserad, sen förstår jag
bättre om man diskuterar än att bara
läsa till sig information osv.
Inlämningarna går bättre, proven går
sådär, ganska dåligt.

Jag har förstått att man faktiskt
måste kunna vissa saker för att
klara av ett vuxet vardagsliv.
Innan tänkte man typ " varför
måste jag kunna det här?, det är
ju helt onödigt".

9 10 Mer grupparbeten så att man kan
diskutera med varandra och lära sig
hur andra tänker matte osv.

skriftliga prov går inte lika bra som inlämningar
eftersom man inte riktigt har jobbat med de
sakerna innan. men å andra sidan har matte
proven aldrig gått särskilt bra för mig..

5 9C Tjej?

2012-06-12
13.17.37

Jag tycker kunskaperna har förbättrats.
Istället för att alla kunskaper har
pressats in i huvudet, så känns det som
det kommit in långsammare i huvudet
så att man liksom fått in det mer
ordentligt. Det har gått i ett lungt tempo,
så att det inte tryckts in i huvudet
liksom.

Jag tycker själv att man blivit mer
villig till att samarbeta med andra,
och höra andra persones
tankesätt vilket har gett en annan
bild av olika metoder, så att man
lärt det sig bättre.

8 10 Att uppgifterna blir roligare när det
blir mer kopplat till samhället och
handlar om saker/situationer som
kan inträffa i verkliga livet. Också att
det har varit ett samarbete mellan
olika ämnen,så att man kan jobba
med det som man känner är viktigt
ifall man möjligtvis är klar med en
sak,men inte med det andra inom
samarbetet.

Det känns som det även skulle vara kul om det
blev ännu roligare arbetsuppgifter, som kanske
är ännu mer kopplat till dagens ungdom; t.ex
procent angående hur många som spelar
dataspel,dricker osv eller att man kanske får gå
och göra undersökningar angående sådana
frågor.

5 9C Tjej?

2012-06-12
13.17.38

9 9 man lärsig hur det är i det verkliga
livet.
Som när vi jobbade med ränta och
försäkringar osv, då vet jag sen när
jag flyttar hemifrån hur jag ska
hantera olika räntor osv.
Bra att uppgifterna inte är så
tillgjorda som dom i boken är, för om
man jobbar i boken kan man ibland
bara chansa sig fram tills man får et
svar som ''ser bra ut'' och då vet man
att man har rätt,men man har
egentligen inte lärt sig något.

Ibland har uppgifterna varit lite för långa,vilket
har gjort att vi glömt bort t.ex procent när vi
håller på med mönster. Om vi då skulle ha ett
prov på procent skulle man inte minnas hur
man räknar procent,för den stora uppgiften om
mönster tar all plats i huvudet just då.
Försök blanda in fler delar i stora uppgifter.
Både procent,mönster, geometri osv i samma
stora uppgifter
 
Jag har kryssat i 6:an på nederstående fråga,
pga det jag skrev förut. Att vi jobbar sålänge
med ett område,att när sen nationellaprovet
kom så hade man  glömt allt som hade med
andra områden att göra.
Ni borde göra pauser ibland och repetera lite
viktiga grunder inom matematiken som helhet.
T.ex få ut uppgifter på ett papper som man kan
jobba med. >Och sedan återgå till den stora
uppgiften.

6 9C Tjej?

Tidstämpel Hur upplever du att dina kunskaper i
matematik har påverkats av det

förändrade arbetssättet? Beskriv.

Hur upplever du att du som
person har påverkats av det

förändrade arbetssättet? Beskriv.

Matematiken
har blivit

roligare av det
förändrade

arbetssättet.

Jag tror att jag
i framtiden

kommer att ha
nytta av den

matematik jag
har lärt mig.

Vad har varit bäst med det
förändrade arbetssättet? Varför?

Är det något som du har saknat i det
förändrade arbetssättet? Beskriv detta i så fall.

Jag känner att
lektionerna har

förberett mig inför
nationella proven.

Vilken klass går du
i?

Är du...



2012-06-12
13.17.52

Jag tycker det inte har föändrats
speciellt mycket.. Det har varit roligare
men man känner sig inte speciellt
mycket bättre eller bättre jobbat,
eftersom vi har haft fler gruppuppgift
och jag som person känner inte att jag
har fått visa vad jag har kunnat samt fått
bedömning om vad någon annan har
gjort. Vi borde ha haft fler enskilda
uppgifter, då skulle man ha större chans
att visa vad man kan och samt inte kan.

Jag känner att jag inte har kunnat
visa vad man kan, utan känns
som att man blir bedömd av vad
andra gör och samt dom av det
jag gör. Ni kan inte på detta sett
se vem som gör vad och ni
chansar på att den andra gör mer
men i själva verket är det båda
som har gjort lika mycket eller
kanske har även man själv gjort
mer men den andra får beröm.
Därför tycker jag detta arbetssätt
inte är det bästa, visst att det är
roligare men man får inte visa
vad man kan.

8 5 Att man ha fått göra mer olika saker
och sådär och räknat som i
verkligheten.

FLER ENSKILDA UPPGIFTER!!!!! 5 9C Tjej?

2012-06-12
13.17.57

Jag har lärt mig mycket mer om olika
räknesätt och hur man använder matte,
alltså hur man ska göra vid olika
problem, vad som är enklast/lämpligast.
Eftersom jag faktiskt jobbat när vi
använt de nya arbetssättet.

Jag vet mer och blir då säkrare
på att jag kan räkna. Jag har fått
bättre självfortroende vad de
gäller att räkna matte. För det
känns inte lika stressande med
de nya arbetssättet så jag kan ta
tid på mig att förstå och jag får
använda verkliga siffror. Då
känner man sig mycket duktigare
om man klarar de än om man
klarar en till fixad uppgift i
matteboken.

8 8 Att det är verkliga siffror och de jag
lär mig kan jag faktiskt ha nytta av.
Och det har varit roligare och då
känns det inte lika svårt.

8 9C Tjej?

2012-06-12
13.18.17

bra rent av, har höjt mina kunskaper i
matte och mitt matte betyg utan några
större svårigheter dock så var det vissa
moment som var ganska dryga, och tog
lång tid.

jag har inte själv märkt av någon
påverkning, bara att betygen
höjts.

5 10 8 9C Tjej?

2012-06-12
13.21.19

Det känns som att jag förstått
mera hur man ska gå till väga i
verkligheten. När vi jobbade i
boken var det exakta mått på
allting och det gjoprde det mycket
enklare. Hade man fått en "riktig"
uppgift i verkliga livet hade man
kanske inte förstått hur man
skulle räkna ut det om vi bara
jobbat i matteboken.

8 4 Det bästa är att man inte bara sitter
lektion efter lektion med samma
saker. I det förändrade arbetssättet
har det varit olika delar som man
oftast inte håller på med i mer än
någon vecka somman görmed det
gamla.

Det är kanske att man vill jobba en och en
någon gång. Nu när vi jobbat flera, så får man
samma betyg på uppgifterna och läraren har
nog inte riktigt koll på vem som gör vad. Det
kan bli orättvis bedömning, alltså.

8 9C Tjej?

2012-06-12
13.22.37

Mina kunskaper har blivit bättre. När det
är ett roligare arbetssätt, så lär man sig
mera.

Man har fått lära sig hur man kan
behöva andvända matematik i
varddagslivet.

8 6 Det bästa har varit att inte jobba i
boken hela tiden. Det är också bra
att ha inlämningsuppgifter istället för
prov.

8 9C Tjej?

2012-06-12
13.24.34

Jag tycker att det har blivit bättre och
lättare att jobba med matten nu,
eftersom det är mer verklighets
uppgifter som man kanske kommer
kunna ha nytta av när man är ute och
handlar eller när man ska bestämma sig
för vilket abonnemang man ska ha till
mobilen.
Det har varit bra med både enskilda -
och gruppuppgifter i matten, för då får
man ju både tänka lite själv och man får
också veta lite om hur den andra
personen tänker och lära sig nya saker
och nya metoder att tänka och lösa
uppgifter på.

Jag har börjat lyssan mer på vad
de andra har att säga óch hur de
tänker när det gäller en viss
uppgift. Jag tror att jag har blivit
en bättre "lagkamrat" och blivit
lite bättre på att verkligen tänka
igenom mitt svar och mina
metoder att lösa någonting på
innan jag säger att det verkligen
är rätt, utan jag kan liksom också
tänka att det kanske finns andra
sätt att lösa denna uppgift på och
inte bara det första bästa.
Jag tycker nog mer om
gruppuppgifter mer eftersom jag
vill lyssna på de andras metoder
och lära mig nya sätt att tänka
och förstå saker.

9 7 Jag tycker att det bästa med det nya
har varit att äta pizza och glass :3
huhu
Nämen, jag tycker att det bästa har
varit att man har lärt sig mera under
denna tid som vi jobbat med detta,
att man liksom har fått ett annat sätt
att tänka på, och att man har lärt sig
mer om procent och hur man räknar
för att få ut det billiagste sättet att
göra så o.s.v. eftersom att man
kommer kunna ha nytta av detta i
framtiden, om man ska räkna ut hur
mycket ett plagg kostar om det är 74
% rea på det och liknande.
typ..

Jag tror helt ärligt inte att det är nånting som
jag saknar från det förra sättet, eftersom att vi
nästan bara jobbade i boken då, och man lärde
sig inprincip ingenting, utan man fick bara
uppgifter såsom "Hur mycket får Pelle tillbaka
om tröjan kostar 100 kr, och han betalar med
en 50 lapp?" liksom inget svårt alls!
tack och hej! :)

8 9C Tjej?

8,266666666666678,13333333333333 7,06666666666667

Tidstämpel Hur upplever du att dina kunskaper i
matematik har påverkats av det

förändrade arbetssättet? Beskriv.

Hur upplever du att du som
person har påverkats av det

förändrade arbetssättet? Beskriv.

Matematiken
har blivit

roligare av det
förändrade

arbetssättet.

Jag tror att jag
i framtiden

kommer att ha
nytta av den

matematik jag
har lärt mig.

Vad har varit bäst med det
förändrade arbetssättet? Varför?

Är det något som du har saknat i det
förändrade arbetssättet? Beskriv detta i så fall.

Jag känner att
lektionerna har

förberett mig inför
nationella proven.

Vilken klass går du
i?

Är du...


