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Följ elevens resultat!
MUS - matematikutvecklingsschema är framtaget för att hjälpa dig att se varje elevs utveckling i matematik.
MUS är grundligt utprövat under 12 år och bygger på erfarna lärares kunskaper om vad elever i olika åldrar i
allmänhet presterar.
Uppdaterad mot Lgr 11
Läs mer
Genom MUS får du tillgång till ett tidsekonomiskt, överblickbart, lättanvänt och kommunicerbart instrument
som ger en snabb överblick över elevernas kunskaper.
Tidsekonomiskt - under pågående lektion hjälper MUS dig att snabbt identifiera kännetecken som visar hur
långt dina elever kommit i sin matematiska utveckling.
Överblickbart - på ett överskådligt och lättbegripligt sätt visar MUS hur du som lärare kan omtolka elevernas
arbete i klassrummet till matematiska utvecklingssteg.
Lättanvänt - under arbetet i klassrummet fångar du upp informationen om dina elever och slipper på så vis
genomföra omfattande och tidskrävande diagnoser.
Kommunicerbart - med hjälp av MUS kan du lätt överföra information om en elevs utveckling till t.ex.
föräldrar på ett utvecklingssamtal.
Öva med övningshäften!
Har du upptäckt brister hos dina elever med hjälp av Matematikutvecklingsschemat? Övningshäftena med
uppgifter tränar och befäster momenten inom punkt 1-10.
Punkt 1-3 (förskola och förskoleklass): ramsräkna till 40, känna igen siffror, sortera, bilda par, dela lika, ta
instruktioner och antalsuppfattning.
Punkt 4 (skolår 1-3): ramsräkna till 100, siffror - antal, enkel addition och subtraktion.

Punkt 5 (skolår 1-3): problemlösning och geometriska figurer.
Punkt 6 (skolår 1-3): jämförelser, rums- och tidsuppfattning, mönster och statistik.
Punkt 7 (skolår 1-3): addition från 10-tal, subtraktion till 10-tal, ordinaltal och kardinaltal.
Punkt 8 (skolår 1-3): identifiera räknesätt i språkliga händelser i addition och subtraktion.
Punkt 9 (skolår 1-3): likhetstecknet, huvudräkningsstrategier, geometriska former, jämförelser och rimlighet.
Punkt 10 (skolår 1-3): enkel multiplikation, likadelning, tolka statistik, mönster och positionssystemet.

Finn fakta og informasjon om vanlige arter av mus i Norge som husmus, skogmus, klatremus og markmus
Hvor ofte forplanter musen seg? Mus kan avle allerede når de er to måneder gamle, og kan få barn 6 til 10
ganger per år Gratis kryssord og hjernetrim på nett - premierte konkurranser, Sudoku, quiz og andre
spennende utfordringer Å ta bilder av fugl i flukt er kanskje noe av det mest krevende innen foto. Det kreves
en stødig hånd og godt øye for at man skal treffe fuglen med fokuspunktet. ESTA søknad er obligatorisk for
alle som skal reise til USA. Søknaden leveres elektronisk og blir vanligvis fullført og godkjent innen 5
minutter! Norske sexnoveller og erotiske historier sortert etter kategori OBS! I september er Honor 8 eksklusiv
for Elkjøp og Lefdal, før den selges i flere butikker etter det.
Vårt Honor 8-eksemplar er av den blå typen, og. Gjelder både nye og eksisterende Viaplay kunder.
Verdikoden gjelder ved kjøp av utvalgte Samsung Smart-TV, modellår 2016 og 2017 i perioden 15/4 til 30/6
2017. Samsung har akkurat lansert sin nyeste toppmodell. Det blir Galaxy S7 og Galaxy S7 Edge som skal
bære toppmodellfanen for selskapet en stund fremover, og. Hva menes med produktgaranti? Garanti betyr at
HP er ansvarlig for at produktet er fritt for material- og produksjonsfeil som begrenser eller umuliggjør.

