
2012-06-12
08.48.14

7 7 Vi fick äta tårta :D Inget 9D Tjej?

2012-06-12
08.49.07

Jag tycker att det har varit mycket
enklare att förstå matematik men
även mycket roligare.

eh... 4 3 vene vene 3 9D Tjej?

2012-06-12
08.49.51

jag har fått bättre förstående förhur
det är i verkligheten ! med räntor t.
ex.

inget specielt 8 9 man sitterb inte bara och
räknar i boken

inget 6 9D Kille?

2012-06-12
08.50.14

De hal fölbättlas micket bla bala
positivt

Jag hal blivit bättle på att kliga,
jag kämpal nu i alla lägen! Miket
bla!

7 10 Mel klig, och kanske lite mela
pausel.

6 9D Kille?

2012-06-12
08.50.30

ja det har den det har varit mycket
roligare och jobba med min framtid
en och jobba i matteboken.

det har hänt mycket. 7 8 mycket roligare en
matteboken

nejjjj 5 9D Kille?

2012-06-12
08.50.37

Jag tycker jag har blivit säkrare för
man lär sig hur man kan använda
sig den matematiken i riktiga livet
inte bara i boken

10 8 Jobbat med matte som kan
man träffa på i verkligeheten

4 9D Kille?

2012-06-12
08.50.44

Man har fått mer förståelse i hur
matten kan användas i
verkligeheten. Som t.ex. med arbete
"min framtid" då fick man lära sig
hur man gör upp en budget och så
vidare.

Man har mer koll på vilka risker
det finns på internet för att man
alltid ska namnge källor, man
använder matten mer i vardagen
än vad man gjorde förut.

8 10 Att man får sitta mycket vid
datorerna! Det är alltid roligt
och det finns mer sätt att lära
sig på genom det.

Har inte saknat någonting! 10 9D Tjej?

2012-06-12
08.50.50

Dom har blivit bredare, alltså bättre.
Med era varierade uppgifter så blir
det roligare och då även effektivare.
 
 
 

Har jobbat mer, för att det är
roligare.

8 8 Att det varierar. Inte alls
samma saker om förut.

Nej, bara mer godis och läsk! 8 9D Kille?

2012-06-12
08.51.13

jag tycker man lär sig på ett enklare
och lättare sätt. i uppgiften min
framtid så fårman lite mer kunskap
om hur mycket saker kostar och vad
man behöver när man flyttar
hemmifrån.

har jobbat mer för det är roligare. 10 7 man lär  sig på ett roligare
sätt.det är kul meed nya
arbetssätt.

nej. 6 9D Kille?

2012-06-12
08.51.32

man har lärt sig mer
verklighetsproblem som man skulle
behöva kunna lösa i verkligeheten

jag har lärt mig mer men jag själv
har inte förändrats något speciellt

8 8 det har varit roligare än
tidigare för att vi har gjort mer
praktiska saker

7 9D Tjej?

2012-06-12
08.52.28

Till sämre. Har blivit sämre och förstår inte
matematik lika bra längre.

7 7 Att det har varit mer roligare.
Varför är för man inte vill sitta
bara med en mattebok hela
terminerna.

2 9D Tjej?

2012-06-12
08.52.31

Jag tror att mina kunskaper har
förbättrats av det arbetssättet, men
ibland det var svåra uppgifter.

För mig det var bra men jag gillar
jobba i böcker för man då kan
lära mer tror jag.

6 7 Jag tror att bästa var när man
fick jobba själv för att då man
inte behöver vänta på
varandra .

Jag tror inte det men det
kunde vara lite lättare kanske
för att jag ibland kunde inte
göra uppgiften för den var så
svårt

6 9D Kille?

2012-06-12
08.52.33

Man förstår det på ett lättare sätt
och kan därför relatera det till
verkligheten och förstå lättare.

Jag fattar med och det är lättare
att förklara tror jag.

9 8 Man kan relatera till
verkligheten och förstå varför
man ska lära sig det och när
man kan använda det.

nej, 7 9D Tjej?

2012-06-12
08.52.52

Jag tycker det har blivit roligare att
jobba med matte. Det känns mer
som i verkligheten än att bara sitta
och jobba i boken. Jag känner att
jag förstår mer.

Jag tycker det har blivit roligare. 9 8 Det är roligare och man förstår
mer, det är problem som kan
förekomma i verkligheten och
det är jätte bra.

nej, inte vad jag kan komma
på.

7 9D 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
08.53.12

Man har lärt sig använda sig av
räknesätten i verkligheten.

Matte känns inte lika onödigt
längre

6 7 Att man förstår varför man ska
lära sig sakerna

Det känns som om man inte
har koll på hur man ska
beräkna olika saker

3 9D Tjej?

2012-06-12
08.53.17

De har påverkats bra. Det
förändrade arbetssättet har fungerat
bra och man lär sig även av det på
ett roligare sätt. Det fungerar även
bra så som det var innan.

Alltid varit svårt med matten. Men
oförändrat.

6 5 Vi har jobbat mer i grupp och
diskuterat mycket. Det är då
enklare att förstå än om
läraren går i genom på tavlan
varje gång. Alltså bra att
diskutera i grupp.

Nej faktiskt inte. 4 9D Tjej?

7,5 7,5 5,6

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...


