Namn:

Klass:

Bedömning i området:

Datum:

Kryssa i vad du kan och vad du behöver träna på. Ta hjälp av läraren för att hitta rätt uppgifter för dig.
CENTRALT INNEHÅLL

Kan/Träna

1.





2.





3.





4.





5.





6.





Sidor i boken/andra uppgifter

Kryssa i vilken kvalitet ditt arbete haft hittills:
FÖRMÅGOR

E

Formulera och lösa
PROBLEM,
värdera valda
strategier och
metoder.

Löser delar av uppgifter
Någon tanke om att anpassa
strategi till uppgiften
Funkar med hjälp på traven.

Anv. och analysera
matematiska
BEGREPP och
samband mellan
dem.

I uppgifter du är van vid
Löser delar av uppg.
Beskriver delar av begreppen
Drar slutsats om begrepp
Passar till aktuell uppgift.

Välja och använda
lämpliga
METODER.

Föra och följa
RESONEMANG
Anv. UTTRYCKSFORMER för att
samt, argum, redog.

C










Funkar efter bearbetning

(Omständlig, ej generell,
ej utvecklingsbar)

Påbörjar metoden.
Löser delar av uppgifter.
Någon tanke om att anpassa
metoder till uppgifter
Drar slutsats
Egna istf matematiska.fakta
Någon tanke om att anpassa
uttrycksformer till uppgifter

A

Löser det mesta av uppgifter
Strategi delvis anp. t uppg.








I uppgifter du känner igen
Löser det mesta av uppg.
Beskriver det mesta av begr.
Slutsats med motivering
Passar till några uppgifter.




Löser alla delar av uppgifter
Strategi helt anpassad t uppg.











Funkar självständigt.








I uppgifter du aldrig sett
Löser alla delar av uppg.
Beskriver hela begreppen
Underbyggt av matematik
Passar till olika uppgifter.

(Ej generell men systematisk,
delvis utvecklingsbar,omständl)

(generell, utvecklingsbar,
kortfattad)

Gör delar av metoden.
Löser det mesta av uppgifter.
Delar av metoder anpassade
till uppgifter
Slutsats + rätt motivering

 Fullföljer metoden korrekt.
 Löser alla delar av uppgifter.
 Metoder helt anpassade till

Tillför likn fakta/perspek.
Uttrycksformer anpassade till
uppgifter

uppgifter.

 Slutsats+motivering+lämplig
uttrycksform
Tillför nya fakta/perspektiv


 Uttrycksformer helt anpassade
till uppgifter

Fyll i vad du behöver utveckla och hur du ska träna:
Dessa
förmågor ska
jag utveckla:
Vecka:__________

Såhär behöver
jag träna
kommande
lektioner:

Vecka:__________





Vecka:__________

Vecka:__________





