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Mange elever synes matematikk er vanskelig. Opplæring i matematikk gir en innføring i prinsipper for
planlegging og gjennomføring av god matematikkopplæring for elever med matematikkvansker og generelt
for alle elever.
Forfatteren legger vekt på oppøving av innsikt, forståelse og ferdighetstrening i grunnleggende matematikk.
Boka tar utgangspunkt i ulike årsaksfaktorer som belyser matematikkvansker. Med teorien som
referanseramme får leseren innsikt i pedagogiske prinsipper for matematikkopplæring. Forfatteren gjennomgår
diagnostisering med forslag til bruk av tester, forebygging av matematikkvansker, undervisning med vekt på
innsikt og forståelse, motivasjon, selvoppfatning, differensiering, språkets betydning i opplæringen og bruk av
IKT som læremiddel i matematikkopplæringen.
Boka er en omfattende revisjon av Opplæring i matematikk. For elever med matematikkvansker og andre
elever (2002).
Når man jobber inn nytt stoff gjennom å gjøre oppgaver i arbeidsboken, kan man introdusere lek-aktige spill,
som for eksempel loop. Loopen blir en. Kjøp 'Opplæring i matematikk' av Marit Holm fra Norges raskeste

nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, E-bok 9788202378851 Ofte vil lærere som har
elever med matematikkvansker ha fokus på de mange vanskene som elevene strever med, og ha minimale
forventninger om hva elevene kan oppnå. ØSTLANDSK LÆRERSTEVNE – 3. og 4. november 2017
Utviklende opplæring i matematikk (” Russisk matematikk”) for 1.-4.trinn Kjersti Melhus og Gerd Inger
Matematikk i media. 30.05.2017 Eksamen var for vanskelig - nå skal oppgavene bli mer rettferdige;
29.05.2017 Norske lærere fortjener færre elever i klasserommet; Utviklende opplæring i matematikk, såkalt
russisk matematikk, er en metode som får økt oppslutning. Opplegget kan imidlertid innebære utfordringer i
forhold til. Stopp det! Prøv det! Lykkes med det Hver torsdag har vi kurs/støtte i matematikk, realfag,
statistikk, økonomi og mikro i Nydalen og Drammen. kontakt: 911 74 832 Eksempel 6: telle i kor (med vekt
på tilpasset opplæring) 5.-7. årstrinn. I dette opplegget teller elevene i klassen høyt sammen ved å legge til
eller trekke fra.
Opplæring i matematikk (Ebok) av forfatter Marit Holm. Fagbøker. Pris kr 259. – utfordringer for læreren av
GERD INGER MOE OG SVERRE MOE Utviklende opplæring i matematikk, såkalt russisk matematikk, er
en metode som får

