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Vårens nyheter är på väg in. Nu finns flera efterlängtade böcker i lager.
Vill du läsa mer om vårt övriga material så beställer du en egen katalog eller
bläddrar i den digitala versionen.

Formativ bedömning
Medveten Matte är ett unikt bedömningsstöd. Det har växt fram i verklig
undervisning och har utvecklats för att fungera i praktiken. Syftet är att
göra det så enkelt som möjligt för dig som lärare att lyckas med formativ
bedömning. Oavsett huvudläromedel.
Medveten Matte är länken mellan läroplanens krav och det praktiska arbetet
i klassrummet. Det är ett systematiskt material som du använder innan
eleverna arbetar med sin mattebok. Tanken är att eleverna ska vara medvetna om sitt träningsbehov. Alla ska inte träna på allt, utan varje elev ska välja
den träning de behöver. Eleverna får feedback medan arbetet pågår, och inte
i efterhand när det är för sent.
Författare är Tommy Lucassi som arbetar som högstadielärare i matematik
och NO.

Familjerna – Vardagsmatte
Har du elever som behöver extramaterial?
Då är Vardagsmatte – Familjerna något för dig! I läroplanen för grundskolan – Lgr 11 – betonas att eleverna ska arbeta med matematiska uppgifter som har sin grund i vardagliga situationer. Serien består av sex häften
och i varje häfte får eleverna följa en familj. Texterna är elevnära och givetvis
är det vardagsmatematik som är i fokus. Häftena är i stigande svårighetsgrad, där Familjen Albertsson är enklast och Familjen Fransberg svårast.
Häftena är i första hand riktade till årskurs 4-6, men både yngre och äldre
elever kan arbeta med materialet.
Författare är Victoria W Gustafsson och Anette S Panboon. Båda är aktiva
lärare och har skrivit flera läromedel.

Mer information
får du på www.askunge.se, facebook eller vår blogg!
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