Kreativt,
engagerat
och kul

Materialet kan
användas om
och om igen.

Paket Grundsärskola åk 1–9

Materiallåda
Utvecklat speciellt för
målgruppen

Övningar
Eleverna kan arbeta samtidigt och tillsammans
med övningarna, oavsett kunskapsnivå

Instruktionsfilmer
Filmer för pedagog
och elev

Genom Matteklubben vill vi visa matematik på ett kreativt, engagerat och kul sätt!
Matteklubben Grundsärskola är speciellt framtagen för grundsärskolans
årskurs 1–9 och används för elever som läser såväl ämnen som
ämnesområden. Paketet består av instruktionsfilmer, en materiallåda och en
lärarhandledning med övningar med direkta kopplingar till förmågor och det
centrala innehållet från läroplanen för grundsärskolan. Produktionsstöd till
detta läromedel har erhållits av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).
Vad ingår i Matteklubbens paket?

• Lärarhandledningen innehåller elva olika övningar. Övningarna har tre

nivåer och är markerade med symboler som hänvisar till olika
svårighetsnivåer. Tanken med de olika nivåerna är att övningarna ska kunna
passa grundsärskolan från 1–9 och kunna anpassas efter elevernas
individuella förutsättningar samt att alla elever i gruppen kan arbeta med
samma övning.

Camilla Askebäck Diaz

• Instruktionsfilmer visar hur de olika övningarna görs. Tanken är att eleverna
själva eller tillsammans med en pedagog tittar på filmen innan man gör en
övning. Eva Funck är vår berättarröst.

• Materiallådan med allt praktiskt material är anpassad för sex elever och kan
användas om och om igen.

• Samtliga elever i gruppen kan arbeta samtidigt och tillsammans med
materialet oavsett kunskapsnivå.

• Lärarhandledningen är framtagen av prisbelönta läraren Camilla Askebäck
Diaz och bearbetad av pedagoger från Södermalms- skolans
Grundsärskola. Pedagogerna har provat alla övningar tillsammans med
sina elever och kommit med förslag på anpassningar.

MATERIALLÅDA
INKL LÄRARHANDLEDNING
Materialet i lådan är tänkt att
kunna användas om och om igen
med olika elevgrupper. Materialet
är noga utvalt och testat.
Kostnad:
Materiallåda för sex elever,
elevfilmer samt lärarhandledning
6 000 kr

Kontakta oss för mer information: www.kunskapsklubbar.se • info@kunskapsklubbar.se

