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Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare
kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att
genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka
för tolerans, humanism och demokrati.
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Vi skräddarsyr lösningar
efter dina behov!
Paketlösning

Boka en workshop

Det finns goda möjligheter till paketlösningar hos oss. Med läromedel i flera
ämnen kommer du att märka hur enkelt
det blir för eleverna när de arbetar med
samma koncept över ämnesgränserna.

Ett bra sätt att komma igång med digitala
läromedel är att få en introduktion där du
tillsammans med en redaktör eller kundansvarig lär känna vårt koncept.
Kontakta oss så berättar vi mer!

Vill du beställa?
Kontakta Förlagssystem
för beställningar
Tel: 08-657 95 00
Epost: order@forlagssystem.se
fsbutiken.se
För frågor om leveranser eller returer
Tel: 08-657 95 00
Epost: order@forlagssystem.se
returer@forlagssystem.se
reklamationer@forlagssystem.se
Vill du beställa från återförsäljare?
Om din kommun/skola har ingått
återförsäljaravtal beställer du via din
läromedelsdistributör. Om din kommun
/skola inte har återförsäljaravtal kan du
beställa på nok.se.
Privatkunder beställer via bokhandeln.

Kontakta Natur & Kultur
Anne Öhlander
anne.ohlander@nok.se
070-271 60 75

Anders Brick
anders.brick@nok.se
076-546 86 32

Kundservice
Fråga oss om innehåll och få kundsupport
Tel: 08-453 87 00 vardagar 08:30-16:30
Epost: kundservice@nok.se
Teknisk support
Behöver du hjälp att skapa konton,
administrera digitala läromedel
eller dela ut elevlicenser?
Tel: 08-453 87 00 vardagar 08:30-16:30
Epost: teknisksupport@nok.se

Karl Karlsson
karl.karlsson@nok.se
076-546 86 71

Jan Wilhelmsson
jan.wilhelmsson@nok.se
070-574 33 66

Christin Eriksson
christin.eriksson@nok.se
072-538 81 91

Magnus Pettersson
magnus.pettersson@nok.se
076-546 87 07

Försäljningsvillkor hittar du på nok.se/villkor
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisjusteringar.
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Hör gärna av dig!
Kundservice svarar på dina
frågor om våra läromedel.

Innehåll

Epost: kundservice@nok.se
Telefon: 08-453 87 00
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Beställ!
Förlagssystem
E-post: order@forlagssystem.se
Telefon: 08-657 95 00
fsbutiken.se
Om din kommun har ingått återförsäljaravtal
beställer du via din läromedelsdistributör. Om din
skola/kommun inte har återförsäljaravtal går det
bra att beställa på nok.se.
Privatkund? Beställ via bokhandeln.

Priser
Priserna i katalogen gäller till och med 31/12 2018.
Samtliga priser är förlagsnettopriser (f-priser)
exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella
prisjusteringar. Fullständiga försäljningsvillkor
finns på nok.se/villkor.

Äntligen blir
förskoleklassåret
obligatoriskt!

ISBN: 978-91-27-45283-1

Denna katalog innehåller läromedel
speciellt framtagna för arbetet i
förskoleklass samt lärarlitteratur
som ger inspiration till nya arbetssätt och metoder i det dagliga
arbetet. Läromedel för årkurs
1–3 hittar du i separat katalog.
Åk 1– 3
Beställ på nok.se/laromedel!
2018
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Bildning, utbildning
och inspiration
På Karlavägen 31 i Stockholm ligger förlaget
Natur & Kultur. Under ett och samma tak
erbjuder vi allt från barn- och ungdomslitteratur till sakprosa, skönlitteratur och illustrerade
faktaböcker såsom kokböcker. Vi har även
litteratur för högskolestudier och för yrkesmässig och personlig utveckling inom ledarskap, pedagogik och psykologi. Och inte
minst – vi har kvalitetssäkrade läromedel för
alla åldrar.
Välkommen till Natur & Kultur!

Johan Rundberg. Foto: Mia Carlsson.

Läskonferensen
Läs – och skriv konferensen är mötesplatsen
för dig som arbetar med läs- och skrivutveckling. Här möts den praktiska undervisningen
i klassrummet och aktuell forskning. På
Läskonferensen delas det årliga Ingvar Lundbergpriset ut till en person som har gjort
avgörande insatser inom forskning och
utbildning för att främja kunskap om läs- och
skrivinlärning.
www.nok.se/laskonferensen

Vardagsdramatik i
förskoleklassen
Johan Rundberg är barnboksförfattare och
har skrivit högläsningsboken Hela året med
Tellus och Luna, som ingår i PULS förskoleklass. Han berättar att den grundläggande
tanken med boken dels var att utgå från barnens fantasi, och dels att använda de saker
hans egna barn pratar engagerat om när de
kommer hem från skolan.

Förskoleklass

med
Hela åreh Lun a
c
o
Tellus

HÖGLÄSNINGSBOK
Johan Rundberg

Jag ville få fram den vardagliga magin som finns i
en förskoleklass – att kombinera doften av blöta
täckbyxor i torkskåp med känslan av att nästan vad
som helst kan hända!
Läs om PULS Förskoleklass på s 22!
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Köper du halva
läromedel?
Du missar väl inte lärarhandledningarna?
Här finns stöd för din undervisning som
exempelvis lektionsförslag, didaktiska
tips, extramaterial, provuppgifter och
bedömningsstöd.

Kostnadsfritt
extramaterial
i alla ämnen
Webbövningar, filmer, bedömningsunderlag, prov, planeringar och lektionsförslag är exempel på extramaterial som
ingår i många av våra läromedel.
Logga in på nok.se för att se vad som finns
till just dina ämnen.

Prova gratis och bläddra direkt!
Du vet väl att du kan prova alla våra digitala läromedel i minst 14 dagar
och bläddra i digitala smakprov på alla tryckta läromedel på nok.se.
prova_gratis_flyer_171011.indd 1

Om vi blir kallade
världsförbättrare
blir vi stolta.
– Per Almgren, vd Natur & Kultur

2017-10-11 11:02

Natur & Kultur är en stiftelse och i vårt
uppdrag ingår att verka för tolerans,
humanism och demokrati. En del av
detta är att ekonomiskt stötta värdefulla
projekt. Här har vi valt att lyfta några:
GAPMINDER
Stiftelsen Gapminder, som startades av bland andra Hans
Rosling, har till uppgift att ge stöd för att ge lärare grunden
för en faktabaserad världsbild genom praktiska verktyg.

Foto: Sanna Sjöswärd.

RAOUL WALLENBERG ACADEMY
Vi stödjer det viktiga Kubprojektet som främjar elevers lärande
om demokrati och alla människors lika värde. Varje människa
kan göra skillnad.
INGVAR LUNDBERGPRISET
I läs- och skrivforskaren Ingvar Lundbergs anda delar vi årligen
ut ett pris till en person som har gjort avgörande insatser inom
forskning eller utbildning för att främja kunskap om läs- och
skrivinlärning.
Läs mer om stiftelsens arbete på nok.se.
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LÄSTIPS UR NATUR & KULTURS ÖVRIGA UTGIVNING!

Se världen som
Hans Rosling

Natur & Kultur har gett ut Hans Roslings memoarer Hur jag lärde mig
förstå världen. Det är hans egen berättelse om hur han kunde använda
vetenskapen för att ta sig ut i världen och förklara den på nytt. Våren
2018 kommer även Factfulness – om varför vi människor har så svårt
att förstå världen och vad vi kan göra åt det. Den är skriven av Hans
Rosling, sonen Ola Rosling och svärdottern Anna Rosling Rönnlund,
som tillsammans grundade stiftelsen Gapminder.

Vill du ha lektionstips,
inbjudningar och
nyheter?
Prenumerera på nyhetsbrev från
Natur & Kultur. På nok.se/nyhetsbrev
anmäler du dig och väljer vilka
ämnen du vill ha nyheter om.

Bjud dig själv på en
kostnadsfri prenumeration!

Följ oss!

Vill du veta mer om hur du kan göra din
under visning digitalare? Vi ger ut en tidning
på temat, där vi lyfter frågor kring just det.
nok.se/digitalareundervisning.

Prenumerera på våra nyhetsbrev
och gilla oss på Facebook för att
få inbjudningar, lektionstips och
den senaste informationen om vår
utgivning. Läs mer och välj intresseområden på nok.se/nyhetsbrev.
Facebook: noklaromedel

Dig a
l ar e
l ar e
are
Digita ninDigital
underit
g
is
v
r
e
undervisning visning
und
#1 2017

ing från

| En tidn

Natur

#1 2017

medel

ur Läro

& Kult

| En tidn

#1 2017 | En tidning från Natur & Kultur Läromedel

ing från

Natur

& Kult

ur Läro

medel

Frida
Monsén
FridasFrida
én
MonMonsén
rna:
Experte oss
vi
Så håller rade
uppdate

MMERING!

I nästa nummer: TEMA PROGRA

Experterna:
Experte
Så håller rna:
Så håller vi oss
vi
S FÖR
uppdaterade
uppdate oss
LÄSTIP NING
rade
DigitFO
RTBILD
aliser
ing
LÄ
en
LÄSTIPS
FÖR
ST
––S
iKT
Så
skoEN
å mycke
lan
FORTBI IPS FÖR
TA
t me
VI
FORTBILDNING
r
da
än
l
AR
LD
tak
ede
ÖK
unskap la lärba
NING
omra
i skolan
NU
i skolan
ita
ingenDigitaliseringen
dig
NU
ser
a
ra
ali
ÖKAR
vår
Digit
än bamycket mer än
förbara
NU ÖKAR VIför
TAKTEN
t mer –Så
våra dig VI TAKTEN
Så mycke p datakunskap
–Så
itala lär
för våra digitala läromedel
ska
omedel
datakun

G!

ERIN
RAMM

!
OG
PR
MA R
ING
E
mer: TE
MM
a num
RA
I näst
OG
PR
A
EM
r: T
me
NoK_D

igital_u

ndervis

ning_o

mslag.

sta

I nä

num

indd 1

1

9-19 00:11

1

2017-0

1

NoK_Digital_undervisning_omslag.indd 1

2017-09-19 00:11

2017-0

9-19 00:11

Nok-nyhetskort-a5-lila.indd 1

2017-09-13 11:28

indd 1

mslag.

ning_o

ndervis

igital_u

NoK_D

Bilderna är viktiga!
En väl illustrerad och formgiven
bok underlättar och hjälper eleverna
att förstå innehållet.
I PULS Förskoleklass finns fina
illustrationer av Micaela Favilla
och Eva Melhuish.
Läs om PULS Förskoleklass på s 22.

4

NoK_Forskoleklass_171218 FINAL.indd 4

2017-12-18 15:09

Aktuellt

Bornholmsmodellen – det självklara valet för det
viktiga språkutvecklande, fonologiska, arbetet i
förskoleklass. Nu är materialet moderniserat och
samlat i enda volym. Läs mer på s 6.

På nästa
sida börjar
katalogen

MATTE

GRUNDBOK

FK

Ingrid Olsson
Margareta Forsbäck
Görel Sterner

Eldorado – ett riktigt mattelyft
I Eldorado möter vi barnens naturliga nyfikenhet
och de lär sig se samband och strukturer genom
lek och spel. Läromedlet är särskilt utformat för
förskoleklass och är utarbetat av tre erfarna lärare
och forskare. Läs mer på s 18.

PULS Förskoleklass – allt du behöver för undervisning i samhälle, natur och teknik, enligt den
nya läroplanen för förskoleklass. Läs mer på s 22.

Engelska förskoleklass
Med A box of English i klassrummet får dina
elever regelbundet arbeta med, leka med och
utmanas i engelska. Läs mer på s 25.
5
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Bornholmsmodellen
– Språklekar i förskoleklass
Bornholmsmodellen har för många blivit det självklara valet för det viktiga språkutvecklande,
fonologiska, arbetet i förskoleklass. Bornholmsmodellen är vetenskapligt förankrad, väl
beprövad och har en stor spridning i landets förskoleklasser. Nu är materialet moderniserat
och samlat i enda volym.

Omfattande forskning visar
att systematiska språklekar
underlättar läsinlärningen
och förebygger lässvårigheter
redan i förskoleklass.
INGVAR LUNDBERG

NY
omarbetad
utgåva

Tre böcker har blivit en!
Bornholmsmodellen beskriver hur eleverna med
strukturerade språklekar övar upp sin språkliga,
fonologiska, medvetenhet – den viktiga förutsättningen för att lära sig läsa.
Utöver Ingvar Lundbergs metodiska språklekar innehåller boken även metodiska tips, konkreta exempel och
kopieringsunderlag – allt för att underlätta lärarens praktiska arbete. Här finns repetitionslekar för de elever som
behöver träna mer och arbetsblad och svårare övningar

för de elever som behöver ytterligare utmaningar.
Den nya utgåvan av Bornholmsmodellen är en sammanslagning av de tidigare böckerna Bornholmsmodellen – Vägen till läsning, Bornholmsmodellen i praktiken
samt Studiehandledning till Bornholmsmodellen.
Bildbanken med 300 bilder ligger nu i färg med
åtkomst på webben i utskrivbart format – inloggningsuppgifter får du i boken. Bilderna finns även samlade i
en separat ask, se nästa sida.

6
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SVENSKA

Är du intresserad
av fortbildning i
Bornholmsmodellen?
Kontakta info@nok.se

Asken med bildkort innehåller
alla de 300 bildkort du
behöver till språklekarna.

Författare
Ingvar Lundberg (1934–2012), professor i
psykologi och en internationellt erkänd forskare
inom läs- och skrivutveckling och dyslexi.
Maria Rydkvist är förskollärare, grundskollärare
och förstelärare med specialkompetens inom läsoch skrivinlärning. Hon arbetar på Björkestaskolan
i Nykvarn.
Anna Strid är förskollärare, grundskollärare och
lärarutbildare. Hon arbetar som språk-, läs- och
skrivutvecklare för Nackas kommunala förskolor
och skolor.
Förord av Anna Eva Hallin, legitimerad logoped
och Ph.D. i Communicative Sciences and Disorders
från New York University.

Bildkort till Bornholmsmodellen
Bildbanken med de bilder som ingår i Bornholmsmodellens
övningar finns samlade i en separat ask med 300 bildkort. Korten
är tillverkade i stadig kartong. En bildförteckning och markeringar
på korten underlättar hanteringen.

Bornholmsmodellen digitalt
Bildbanken med 300 bilder
når du via nok.se. Inloggningsuppgifter får du i boken.
nok.se/bornholmsmodellen
Författare: Ingvar Lundberg, Maria Rydkvist, Anna Strid
Bornholmsmodellen – Språklekar i förskoleklass
Lärarhandledning
med lärarwebb

27-45267-1

250 s

525:-

Ask med bildkort

27-45268-8 300 kort

325:-

7
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ABC-klubben

SVENSKA

Fk

Upptäck läsningen
med ABC-klubben

1

A

B

C

När Bornholmsmodellen övar den fonologiska medvetenheten, tränar ABCklubben de återstående viktiga förmågorna som krävs för att eleverna ska få
en gynnsam läs- och skrivutveckling.
Magiska berättelser
Högläsningsboken Lyckostjärnan består av tolv
berättelser hämtade från samma värld som läseböckerna för åk 1–3. Berättelserna är kloka, underfundiga och varma och lämnar medvetet plats för
samtal. Till varje berättelse finns en stor samtalsbild för det språkutvecklande samtalet i gruppen.
Arbetsboken
I arbetsboken arbetar eleven med uppgifter som
knyter an till högläsningsberättelsen och samtalet
i klassen. Här finns även övningar som tränar och
utvecklar elevernas ordförråd, finmotorik,

2

begreppsbildning med mera. Arbetsboken är
vändbar med två framsidor. Bakifrån presenteras
bokstäverna i alfabetisk ordning.
Lärarhandledning
I lärarhandledningen finns metodisk vägledning
för det språkutvecklande samtalet före, under
och efter högläsningen. Den innehåller också en
konkret handledning till arbetet i arbetsboken,
kopieringsunderlag och bilder att använda vid
de språkutvecklande övningarna.

Så här kan du arbeta med ABC-klubben i förskoleklass:

3
Högläsningsboken – lyssna

1

Börja med att läsa en av berättelserna
i högläsningsboken Lyckostjärnan.

ABC-klubben på Facebook
Följ ABC-klubben på Facebook.
Sök upp ”ABC-klubben” och ansök
om att få gå med i gruppen.

Samtalsbilder – språkutveckla

2

Ta fram tillhörande samtalsbild och prata
om och diskutera berättelsen med eleverna.
Samtalsbilderna finns även digitalt för visning
på interaktiv skrivtavla eller projektor.

ABC-klubben på Instagram
På Instagram får du inspiration till din
undervisning. Sök upp abcklubbennok
– Välkommen!

8
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Lärarhandledningen – ditt stöd i undervisningen

Arbetsboken – träna och befäst

3

Nu är det dags för eleverna att träna och utveckla sitt ordförråd,
finmotorik, begreppsbildning m m. Det gör de i arbetsboken.

4

Till din hjälp för arbetet med högläsningsboken, samtalsbilderna och uppgifterna i
arbetsboken, finns en tydlig och lättöverskådlig lärarhandledning.

ABC-klubben digitalt
ABC-klubben Hängen
Uppmuntra eleverna med en belöning!
Dela ut stjärnan - symbolen från ABCklubbens berättelse! Storlek ca 05, 1 cm.

NYHET

Läggspel
ABC-klubbens läggspel och kopieringsunderlag passar de barn som är på väg att knäcka
läskoden. Materialet består av 20 läggspel i
askar och ett häfte med 50 arbetsblad för
kopiering.

ABC-bingo

Väggalfabet
Väggalfabetet består av 29 ark i A4-format –
en för varje bokstav – att hänga upp på
klassrumsväggen. Pilar visar hur bokstäverna
formas. Munbilden visar hur munnen ser
ur när bokstavsljudet sägs. Vokaler är röda,
konsonanter är blå.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ABC-memo

T

nok.se/abc-klubben
Författare: Mats Wänblad, Maria Rydkvist, Anna Strid

Tt

ABC-klubben Fk, Lyckostjärnan

2

1

ABC-domino

ABC-korsord

Alfabetslinjal
På elevens alfabetslinjal finns skrivriktningen
markerad med pilar för alla bokstäver. Linjalen
är 30 cm lång och tillverkad av tålig plast.

0

ABC-klubbens appar
Träna bokstavsljud och ordavkodning med ABC-klubbens appar.
Apparna finns att köpa och ladda ned
via App Store och Google Play.

1

1

2

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Högläsningsbok

27-42206-3

96 s

Arbetsbok

27-42207-0

64 s

79:-

Lärarhandledning

27-42208-7

90 s

399:-

Samtalsbilder, A3-format

27-42209-4

12 st

225:-

Samtalsbilder IST Lärarmaterial,
12 mån.
27-42573-6

29

30

199:-

100:-

Läggspel och kopieringsunderlag
för kodknäckarfasen
27-44294-8

969:-

Väggalfabet

27-44901-5

360:-

Alfabetslinjal

27-44973-2

10:-

Hängen Stjärnor, 30 st

27-45271-8

30:-

Läs mer om ABC-klubben på nok.se/abc-klubben

9
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Läshoppet

L ÄS H O PPET

Böcker för den första lästräningen, kopplade till dimensionen Ordavkodning
i God läsutveckling av Ingvar Lundberg.
NIVÅ 2 Max-böckerna

Sira-böckerna

ORDAVKODNING
Jag kan läsa ord som
busa, leka, måla.
7

Max 1
• Max gåtor 1
• Max gåtor 2
• Max gåtor 3
• Max tokiga rim

NIVÅ 1 Lova-böckerna

Jag kan läsa ord som
is, sol, räv.
6

Sira
• Sira och båten
• Sira och höken
• Sira och kakan
• Sira och taket

Max 2
• Max lagar mat
• Max jagar en bov
• Max och Sotis
• Max metar

Jag känner igen vanliga småord
som jag, hej, och.
5

Mio-böckerna

Jag försöker läsa nya, enkla ord
genom att läsa början av ordet
och gissa resten.
4
Utdrag ur kartläggningsschemat i God läsutveckling.
Läs om God Läsutveckling och God skrivutveckling
på nok.se/laromedel

Lova 1
• Lova rånar
• Lova syr
• Lovas ros
• Lovas vår

Lova 2
• Var är Lova?
• Vila, sa Lova
• Rör inte, sa Lova
• Du har fel, sa Lova

Mio
• Var är Mio?
• Mio och fölen
• Fia – Mios vän
• Mio och måsen

Nivå 3 och 4 samt
Läshoppets kapitelböcker, se nok.se/
lashoppet

Läshoppet

gsrin
pie g
Ko derla
un

ARBETSBLAD LÄSPROTOKOLL LÄSFÖRSTÅELSEFRÅGOR

nok.se/godlasutveckling

Kopieringsunderlag
Vill du låta eleverna arbeta vidare med
innehållet i Läshoppets böcker? Arbetsblad,
läsprotokoll och klassöversikter till alla
Läshoppets böcker finns behändigt samlade
i ett kopieringsunderlag.

Författare: Eva Fylking, Gitten Skiöld, Ann-Kristin Åklint
Läshoppet – paket om 4 olika titlar

a rim

klurig

Klaras
ling.
läsutveck nen
en god dimensio
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som främjar
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för den
Nivå 3 i nivå 3 passarnen Ordavkod
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lser
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läsutveckling.
en god dimensionen
följer
som främjar
Nivåerna
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T
svårighetsnivåer.
LÄSHOPPET
God läsutveckling.
i fyra
LÄSHOPPET
i boken
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Ordavkodning
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läsare
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NIVÅ

3
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1

T
LÄSHOPPET
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3

Stuga
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enkla
småord
ord med
fler högfrekventa

3

Paket

1

1

2

konsonantförbindelser
enkla
småord
ord med
fler högfrekventa

3

Eva Fylking

1
Paket

Paket

2

1

2

konsonantförbindelser
enkla
småord
ord med
fler högfrekventa

3

Eva Fylking

1
Paket

Paket

16 s

209:-

27-41759-5

16 s

209:-

Nivå 1 – Mio

27-42893-5

16 s

2

209:-

Nivå 2 – Max 1

27-41540-9

16 s

209:-

Nivå 2 – Max 2

27-42892-8

16 s

209:-

Nivå 2 – Sira

27-41760-1

16 s

209:-

Kopieringsunderlag

27-44912-1

128 s

99:-

1

2

T
LÄSHOPPET

Eva Fylking

1
Paket

2

Knut

T
LÄSHOPPET

Eva Fylking
2

Knut

T
LÄSHOPPET

Knut

T
LÄSHOPPET

Paket

27-41539-3

Nivå 1 – Lova 2
Stuga

2

kluriga

Klaras

NIVÅ
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NIVÅ

en-

NIVÅ
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NIVÅ

konsonantförbindelser
enkla
småord
ord med
fler högfrekventa
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Paket
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Paket
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en god dimensionen
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T
svårighetsnivåer.
LÄSHOPPET
God läsutveckling.
i fyra
LÄSHOPPET
i boken
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Ordavkodning
som befinner
läsare
för den
Nivå 3 i nivå 3 passar Ordavkodning.
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s gåtbok
Klara

Paket

läsutveckling.
en god dimensionen
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svårighetsnivåer.
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i boken
De finns
Ordavkodning
som befinner
läsare
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LÄSHOP

uga
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Nivå 1 – Lova 1
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Knut
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mamma
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en prins
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en häxa
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Karin

T
LÄSHOPPET

4

T
LÄSHOPPET

NIVÅ

Eva Fylking

3

2
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T
LÄSHOPPET

NIVÅ

1

3

2
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T
LÄSHOPPET

NIVÅ

1
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Gitten

Skiöld

2

4

NIVÅ

1

3

Gitten

Skiöld

2

1

Gitten

18.44.25

Skiöld

10-06-14
Gitten

Skiöld

41ISBN

9

LÄSHOP

0
0 0
1 0

978-91-27-41

41
127
789

41

LÄSHOPPET är
böcker som främjar
en god läsutveckling.
De finns i fyra svårighetsnivåer.
Nivåerna följer dimensionen
Ordavkodning i boken
God läsutveckling.

T
PET

Lova rånar

Nivå 1
Böckerna i nivå 1
passar för den läsare
som
sig på steg 4– 6 i
dimensionen Ordavkodning.befinner

4
a_omslag.indd
lashoppet_klar

Böckerna i nivå 1

4

L ÄS H O PPET
T

innehåller

en- och tvåstaviga
ljudenliga ord
ord utan konsonantförbindelser
ord byggda enbart
av bokstäverna
S, L, M, N, R, F, V
och vokalerna
ett fåtal enkla, högfrekventa
småord
som även innehåller
övriga bokstäver

3

2

Lovaböckerna
Paket 1

LÄSHOPPET är
böcker som främjar
en god läsutveckling.
De finns i fyra svårighetsnivåer.
Nivåerna följer dimensionen
Ordavkodning i boken
God läsutveckling.

Lova syr

LÄSHOPPET är
böcker som främjar
en god läsutveckling.
De finns i fyra svårighetsnivåer.
Nivåerna följer dimensionen
Ordavkodning i boken
God läsutveckling.

Nivå 1
Böckerna i nivå 1
passar för den läsare
som
sig på steg 4– 6 i
dimensionen Ordavkodning.befinner

Böckerna i nivå 1

Nivå 1

4

Lovas vår

LÄSHOPPET är
böcker som främjar
en god läsutveckling.
De finns i fyra svårighetsnivåer.
Nivåerna följer dimensionen
Ordavkodning i boken
God läsutveckling.

L ÄS H O PPET
T

Böckerna i nivå 1
passar för den läsare
som
sig på steg 4– 6 i
dimensionen Ordavkodning.befinner

innehåller

en- och tvåstaviga
ljudenliga ord
ord utan konsonantförbindelser
ord byggda enbart
av bokstäverna
S, L, M, N, R, F, V
och vokalerna
ett fåtal enkla, högfrekventa
småord
som även innehåller
övriga bokstäver

Böckerna i nivå 1

3

Nivå 1

4

Böckerna i nivå 1

3

Lovas ros

LÄSHOPPET är
böcker som främjar
en god läsutveckling.
De finns i fyra svårighetsnivåer.
Nivåerna följer dimensionen
Ordavkodning i boken
God läsutveckling.

Paket 1

Nivå 1

4

Böckerna i nivå 1

3

Paket 1

NIVÅ 1

Lova rånar
L ÄS H O PPET
T

4

innehåller

en- och tvåstaviga
ljudenliga ord
ord utan konsonantförbindelser
ord byggda enbart
av bokstäverna
S, L, M, N, R, F, V
och vokalerna
ett fåtal enkla, högfrekventa
småord
som även innehåller
övriga bokstäver

2

Lovaböckerna

NIVÅ 1

L ÄS H O PPET
T

Böckerna i nivå 1
passar för den läsare
som
sig på steg 4– 6 i
dimensionen Ordavkodning.befinner

innehåller

en- och tvåstaviga
ljudenliga ord
ord utan konsonantförbindelser
ord byggda enbart
av bokstäverna
S, L, M, N, R, F, V
och vokalerna
ett fåtal enkla, högfrekventa
småord
som även innehåller
övriga bokstäver

2

Lovaböckerna

NIVÅ 1

L ÄS H O PPET
T

Böckerna i nivå 1
passar för den läsare
som
sig på steg 4– 6 i
dimensionen Ordavkodning.befinner

innehåller

en- och tvåstaviga
ljudenliga ord
ord utan konsonantförbindelser
ord byggda enbart
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S, L, M, N, R, F, V
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övriga bokstäver

2

Lovaböckerna
Paket 1

Paket 2

3

2

Lovaböckerna

NIVÅ 1
Paket 1
Paket 2

NIVÅ 1
Paket 2

Paket 2

L ÄS H O PPET
T
L ÄS H O PPET
T

Ann-Kristin Åklint
Ann-Kristin Åklint
L ÄS H O PPET
T

Paket 2

L ÄS H O PPET
T

Ann-Kristin Åklint
Ann-Kristin Åklint

Rör inte, sa Lova
4

Vila, sa Lova

L ÄS H O PPET
T

4

Du har fel, sa Lova

L ÄS H O PPET
T

3

Var är Lova?

L ÄS H O PPET
T

4

L ÄS H O PPET
T

4

2
3

23
3

NIVÅ 1
2

NIVÅ 1

BÄÄÄ

NIVÅ 1

2

NIVÅ 1

Ann-Kristin Åklint
Ann-Kristin Åklint
Ann-Kristin Åklint
Ann-Kristin Åklint

ISBN 978-91-27-41

9-

789127 41

9

L ÄS H O PPET
T
9

1 0 0 0 0

Ann-Kristin Åklint

lashoppet_lova_omslag.indd
1

10-06-09 16.41.38
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SVENSKA

Bokstavsriket
Klassrumsmaterialet för den första bokstavsträningen
– oavsett vilken läslära du använder.

Alfabetsböcker
29 roliga, små häften att läsa – ett för varje
bokstav. Varje häfte har 8 sidor.

Författare: Lena Hultgren
Bokstavsriket

Väggalfabet
Bokstavsplanscherna visar varje bokstav
handtextad och med en tillhörande bild.
På baksidorna finns bokstäverna skrivna
med skrivstil.

Klistermärkesark
Alla alfabetsbilder och bokstävernas
skrivriktning visas. Arket säljs i 8-pack.

Väggalfabet

27-41311-5

Alfabetsböcker

27-41313-9

530:-

Klistermärkesark, 8-pack

27-41538-6

100:-

Lär och lek med ord
och bokstäver

27-44289-4

599:-

Bokstavsask

27-44288-7

215:-

29 st

380:-

Läsnyckeln
Med Läsnyckeln kan ni på ett
lustfyllt sätt utforska ljud och bokstäver tillsammans.
Det är lätt att komma igång med Läsnyckeln! Materialet består av 16 stora bildkort
med tillhörande textkort i två varianter. Läsnyckeln går bra att använda i helgrupp.
Allt som behövs är några minuter åt gången. Den korta handledningen förklarar
arbetsgången och ger tips på vidare aktiviteter med orden.
Bokstavsasken kompletterar Läsnyckeln. Den innehåller 164 kort med gemena
bokstäver för barnen att laborera vidare med tillägg.

SVAPP

ss

kla

ole
rsk

SVAPP

st

Te

6-årsstest av Substantiv, Verb, Adjektiv,
Prepositioner i det passiva ordförrådet

i fö

Författare: Ingrid Smitz
Läsnyckeln

SVAPP

6-årsstest av Substantiv, Verb, Adjektiv,
Prepositioner i det passiva ordförrådet

SVAPP är ett test med syfte att kartlägga det passiva ordförrådet hos barn i förskoleklass. Med passivt ordförråd menas
de ord som barnet förstår men själva inte kan sätta namn på.
I testet prövas 36 substantiv, 12 verb, 6 adjektiv och 6 prepositioner. Orden som ingår i SVAPP är framtagna under en lång
arbetsprocess. Syftet har varit att få fram ord som är förankrade
i barnens verklighet från hemmet, skolan, och på fritiden. De
är vanliga ord som förekommer i läromedel, skönlitteratur och
dagligt tal.
Testet som görs redan i förskoleklass visar vilka barn som
har stora brister i sitt ordförråd. Det ger också en god hjälp att
planera arbetet med barnen och styra resurserna inför årskurs 1.
SVAPP är tänkt att göras i grupper om fem till tio barn
och vi rekommenderar att det utförs under vårterminen i aprilmaj. Testet tar ca 20 minuter att genomföra och är snabbrättat.
Med hjälp av resultatet och förskolelärarens kunskap om varje
barn kan man hitta dem som behöver extra språkstimulans och
hjälp att utöka sitt ordförråd.

SVAPP består av lärarhandledning och kopieringsunderlag för
att testa det passiva ordförrådet hos elever i förskoleklass. Testet
tar 20 minuter att genomföra och visar snabbt vilka barn som har
brister i ordförrådet inför årskurs 1. Testar substantiv, verb, adjektiv
och prepositioner i det passiva ordförrådet.

Författare: Christina De Jounge-Sturesson, Birgitta
H-Holmberg, Gunnel Thelberg

Christina de Jounge-Sturesson
Birgitta H-Holmberg
Gunnel Thelberg

Christina de Jounge-Sturesson • Birgitta H-Holmberg • Gunnel Thelberg

ISBN 978-91-27-72 21-4

9

SVAPP-Omslag-060504.indd 2-3

789127 72

SVAPP

1 0 0 0 0

214

27-72321-4

24 s

410:-

09-12-14 10.52.04
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SVENSKA

Sagoklassiker
Med Sagoklassiker från skilda delar av världen tränar eleverna
sin läsning och möter sagans speciella språk och uppbyggnad.

Sagorna är fördelade på fem nivåer med
4 titlar på varje nivå. I alla böcker finns en
handledning som visar hur man kan arbeta
före och efter läsningen.
Fler titlar i Sagoklassikerna finns på
nok.se. Där kan du även ladda ner praktiska läs- och skrivövningar till sagorna.

1

Extramaterial
Här kan du kostnadsfritt ladda
ner praktiska läs- och skrivövningar till
sagorna att arbeta vidare med. Här
finns också ett brev riktat till föräldrarna, där de får veta bakgrund och
förhållningssätt till sagorna.

Nivå 1 – utan text. Som stöd för dig som lärare finns texten till sagan
på: www.nok.se/sagoklassiker

2
nok.se/sagoklassiker
Sagoklassiker nivå 1, 4 titlar
Den fula ankungen
Musen och Elefanten
Skomakaren och pysslingarna
Den kloka hönan
27-43450-9

Nivå 2, 1–2 rader

12 s

205:-

27-43451-6

12 s

205:-

27-43452-3

16 s

255:-

Sagoklassiker nivå 2, 4 titlar
Fort, fort!
Den stora moroten
Ta fast råttan!
Hemma bäst

3

Sagoklassiker nivå 3, 4 titlar
Bockarna Bruse
Guldlock
Räven som blev lurad
Koka soppa på stenar

Nivå 3, 1–4 rader

Spökägget

Värdefulla sagor
Lyft värdegrunden genom berättande
Boken består av 35 sagor och
sägner som förmedlar empati för
den svage, vikten av vänskap
och riskerna med egoism. Till
varje saga finns frågeställningar som stöd för samtalet i
gruppen. De utvalda sagorna
passar barn i åldrarna 6–10 år
och är lätta att återberätta.

Författare: Peggy Andersson, Elisabeth Berg, Carina Fast,
Katarina Roland, Majken Sköld

Författare: Per Gustavsson, Mikael Thomasson
Värdefulla sagor

27-44200-9

132 s

Med hjälp av ett tematiskt
arbetssätt ges barnen möjlighet att utveckla sina läsoch skrivfärdigheter i ett
meningsfullt sammanhang.
Innehållet i undervisningen
kopplas till barnens föreställningsvärld och vardag.
I Spökägget knyts teori
och praktik samman.
De teoretiska avsnitten
anknyter till forskning om
läs- och skrivinlärning.

265:-

Spökägget

27-49945-4

72 s

355:-

12

NoK_Forskoleklass_171218 FINAL.indd 12

2017-12-18 15:11

SVENSKA/MATEMATIK

Språk- och mattelekar
med Mamma Mu
Låt Mamma Mu och Kråkan med
lust och lek guida eleverna in i
språkets och matematikens värld.

1

Utgångspunkten för
övningarna är högläsningen.

2

Storbilder att samtala
kring.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

20
Mamma Mu 1 1_2 KH.indd 20

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

20 minuter om dagen i en värld eleverna
älskar! Med Mamma Mu och Kråkan kan du
dagligen varva språk- och mattelekar med
läsupplevelser, musik, bilder, övningar och
gemensamt arbete i arbetsboken. Språklekarna har tydlig koppling till Bornholmsmodellen.

21

08-06-26 09.57.40
Mamma Mu 1 1_2 KH.indd 21

3

Lärarhandledningen
presenterar arbetsgången.

08-06-26 09.57.48

4

I arbetsboken tränar
och befäster eleverna
sina kunskaper.

Författare: Eva Fylking, Eva Wirmark,
Jujja Wieslander, Tomas Wieslander (högläsningsboken)
Språk- och mattelekar med Mamma Mu

5

På cd-skivan finns åtta
rörelsesånger.

6

Mjukisdjuren gör språklekarna roliga och levande.

6 st storbilder på
affischer i färg

27-61613-4

60 s

389:-

Lärarhandledning med
kopieringsunderlag

27-41740-3

152 s

439:-

Min bok

27-42252-0

60 s

89:-

Cd-skiva

27-81733-3

1 st

199:-

Mamma Mu docka

27-42258-2

1 st

139:-

Kråkan docka

27-42259-9

1 st

119:-
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Förskoleklassens metodik
En idébank för språk-, läs- och skrivaktiviteter
Förskoleklassens metodik – språkande, skrivande och
läsande utgör en idébank varifrån du kan plocka aktiviteter att genomföra i din klass.
I denna handledning för språkande, skrivande och läsande i förskoleklassen presenteras såväl långsiktiga som kortsiktiga och konkreta mål
kopplade till de metoder och aktiviteter som presenteras.
Här kombineras ett elevcentrerat förhållningssätt kombinerat med
tydlighet i undervisningen. I anslutning till aktiviteterna finns ett rikligt
kopieringsunderlag.

Författare: Katarina Herrlin, Elisabeth Frank
Förskoleklassens metodik
– språkande, skrivande och läsande
Lärarhandledning med
kopieringsunderlag

27-43527-8

140 s

405:-
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SVENSKA/MATEMATIK

Förskoleklassens
metodik
En idébank för matematikaktiviteter
Förskoleklassens metodik – upptäck och utforska
matematik innehåller varierade aktiviteter för att
utforska matematikens värld.
Matematik är inte bara siffror och tal. I denna samling matematikaktiviteter får du tillsammans med dina elever utforska olika delar av
matematikens värld. Leta mönster utomhus, lyssna till mönster av ljud,
lös problem och använd kroppen som måttstock.
I denna idébank beskrivs ett 50-tal olika aktiviteter där elevernas
agerande står i centrum. Aktiviteterna beskrivs utförligt hur de ska
genomföras och du får tips på hur du som pedagog leder eleverna
genom aktiviteterna och hur du kan utveckla dem. Alla mallar och
kopieringsunderlag du behöver får du med i boken.

nok.se/forskoleklassensmetodik

Förskoleklassens metodik digitalt

Författare: Andreas Ebbelind, Hanna Palmér

Extramaterial i form av ytterligare kopieringsunderlag och
länkar når du via nok.se. Inloggningsuppgifter får du i boken.

Elisabeth Frank är fil dr
i pedagogik och lärarutbildare vid Linnéuniversitetet. Hon har mångårig
erfarenhet som lågstadieoch speciallärare. Elisabeths forskningsintresse
riktas mot elevers skriftspråkliga utveckling, läsundervisning och vad som
konstituerar goda miljöer
för läs- och skrivlärande.

Helena Ackesjö är fil lic i
pedagogik och doktorand
vid Linnéuniversitetet
där hon också arbetar
som lärarutbildare. Hon
är fritidspedagog och har
arbetat som lärare i förskoleklass. Helena forskar
om barns övergång från
förskola till skola samt
lärares och barns perspektiv på förskoleklassen.

FÖRSKOLEKLASSENS DIDAKTIK

Förskoleklassens
didaktik
Katarina Herrlin är universitetslektor i didaktik
med inriktning mot läs
och skriv, och lärarutbildare vid Linnéuniversitetet.
Hon är lågstadielärare
och har lång erfarenhet av
undervisning i grundskolans tidigare år. Katarina
har även skrivit ett flertal
läromedel i svenska för
årskurserna 1–3.

Herrlin Frank Ackesjö

En didaktisk bro
mellan förskola
och skola

B A R N S L Ä R A N D E börjar tidigt. Lärarnas utmaning i förskoleklassen är att på ett målmedvetet sätt skapa progression i det tidiga
lärandet, samt erbjuda en miljö som stimulerar till utforskande och
fortsatt lärande genom lust och engagemang. I förskoleklassen bör
läraren integrera leken i lärandet och lärandet i leken, och ge uppmuntran och stöd i undervisningsaktiviteterna.
Denna bok tar upp lärares möjligheter och utmaningar i förskoleklassens verksamhet. Här byggs en didaktisk bro mellan förskola
och skola genom att kopplingar görs mellan de olika skolformernas
läroplaner. Två ämnesområden står i fokus – läs- och skrivutveckling
samt matematiklärande. För dessa områden presenteras tänkbara
övergripande mål för förskoleklassens undervisning, vilka tydliggörs
med hjälp av exempel.
Boken vänder sig till såväl verksamma lärare som lärarstuderande.

Förskoleklassens metodik
– upptäck och utforska
matematik

27-44392-1

128 s

405:-

Katarina Herrlin Elisabeth Frank Helena Ackesjö

FÖRSKOLEKLASSENS
DIDAKTIK
MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

ISBN 978-91-27-13242-9

01
02
FnL1
AE/fPOE=
EkZpcm1hIEpvaG4gUGVyc3NvbgRKb2hu
02 0040

I Förskoleklassens didaktik ges teoretiska
perspektiv på lek och lärande, som varvas
med verksamhetsknutna exempel kopplade
till svensk-och matematikämnets didaktik.
9789127132474_Herrlin_Didaktik.Föreskolekl.didaktik.Hela.5.indd 1

7/19/12 2:33 PM

Författare: Katarina Herrlin, Elisabeth Frank, Helena Ackesjö
Förskoleklassens didaktik

27-13242-9

208 s

260:-

15

NoK_Forskoleklass_171218 FINAL.indd 15

2017-12-18 15:11

SVENSKA/MATEMATIK

Hej alla barn!
Vi vill ha hjälp med att
bestämma vad vännerna
ska äta på kalaset.

Hälsningar från Tindra och Jalle

Kopieringsunderlag 1:4 Brev med uppdrag

25

Kopieringsunderlag © 2016 Författarna och Natur & Kultur Uppdrag språk och matematik ISBN 978-91-27-44383-9

Språk och matematik-inlaga.indd 25

2016-01-12 16:52

Uppdrag språk och matematik
Metodmaterial som utgår från högläsning
I Uppdrag språk och matematik används en högläsningsberättelse som
utgångspunkt för olika kreativa uppdrag som barnen får utföra. Dunderkalaset
handlar om älvan Tindra och jätten Jalle som med sina äventyr ger dig som
pedagog och barnen underlag för diskussioner och aktiviteter kring både språk
och matematik.
Materialet består av högläsningskapitel och handledning med beskrivning av
arbetet med berättelsen och uppdragen. Kopieringsunderlag för uppdragen
och olika spel samt bilder på alla karaktärer finns också med. Alla uppdrag, spel
och andra underlag ingår även som digitalt material.

Författare: Elisabeth Berg, Ulla Hägglund, Pär Sahlin
Uppdrag språk och
matematik

27-44383-9

92 s 345:-
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SVENSKA/MATEMATIK/NO/TEKNIK

Aktivitetskort

Författare: Marie Ahnstedt och Anna Krafft (Matematik),
Helena Hagström (Språk),
Karin Persson Gode (Teknik och Naturvetenskap)

Boxarna med aktivitetskort innehåller 50 kort vardera. Framsidan består av
en berättelse till eleverna och kan användas som introduktion till aktiviteten. På baksidan finns information till dig som pedagog där du kan läsa om
hur aktiviteten går till och vilka material du behöver.
Korten kan användas fristående från varandra.

Aktivitetskort i förskolan
Aktivitetskort Matematik

27-42943-7 50 kort 425:-

Aktivitetskort Språk

27-42991-8 50 kort 425:-

Aktivitetskort Teknik

27-43008-2 50 kort 425:-

Aktivitetskort Naturvetenskap 2743978-8 50 kort 425:-

Lill-Knut 1 2 3
och A B C
Ett roligt och lekfullt material om talen 1 till
10 och alfabetets bokstäver. Det är tydligt
och lätt att följa, då varje tal eller bokstav
presenteras på ett uppslag. Eleverna får
rita, måla, skriva och räkna.

6–7 år

4–5 år

Per José Karlén

6–7 år

4–5 år

Per

Lär dig alfabetet tillsammans med Superhjältarna!
Rädda alfabetet innehåller roliga och tokiga övningar
för att samla bokstäverna till alfabetet.

7–8 år

6–7 år

6–7 år

stavsson

l a ets orgen

Prinsen och Prinsessan är i borgen för att leta upp alla
bokstäver. De går runt i olika rum för att kunna fylla
bokstavshyllan. Följ med och hjälp dem leta! Till boken
finns också roliga klistermärken att klistra in.

7–8 år

6–7 år

Med
klistermärken

e ria si rorna

Olika monster har tagit alla siffrorna. Superhjältarna
behöver din hjälp att befria dem! Till boken finns också
roliga klistermärken att klistra in.

Svenska

Svenska

Matte

Matte

Matte

Matte

Svenska

Svenska

Svenska

Matte

Matte

Matte

Matte

Engelska

Vi vet hur barn lär sig

Vi vet hur barn lär sig

I Natur & Kulturs böcker, framtagna för att öva hemma, får ditt barn träna och utveckla sina färdigheter i sin egen takt och på sin egen nivå. Böckerna är utformade av
erfarna pedagoger och utgår från skolans och förskolans läroplaner. I varje bok löper
en fängslande historia illustrerad av en av våra folkkära barnboksillustratörer. Under
decennier har Natur & Kultur i samarbete med forskare, lärare och direkt med barn
och föräldrar tagit fram läromedel för svenska, engelska och matematik.

I Natur & Kulturs böcker, framtagna för att öva hemma, får ditt barn träna och utveckla sina färdigheter i sin egen takt och på sin egen nivå. Böckerna är utformade av
erfarna pedagoger och utgår från skolans och förskolans läroplaner. I varje bok löper
en fängslande historia illustrerad av en av våra folkkära barnboksillustratörer. Under
decennier har Natur & Kultur i samarbete med forskare, lärare och direkt med barn
och föräldrar tagit fram läromedel för svenska, engelska och matematik.

Vi kan det här med barn – hur de lär sig och vad de gillar att läsa
Läs mer på www.nok.se

Matte

Vi kan det här med barn – hur de lär sig och vad de gillar att läsa
Läs mer på www.nok.se

ISBN 978-91-27-41992-

9

Engelska

Engelska

Engelska

Engelska

Svenska

7–8 år

6–7 år

4–5 år

Svenska Svenska
Svenska

Författare: Ingmari Lundhäll, Anna Ericsson Nordh
Lill-Knut

ISBN 978-91-27-41994-0

1 0 0 0 0

789127 41992

9

789127 419940

Våra aktivitetsböcker är gjorda av svenska pedagoger. De är
därför anpassade till arbetet i förskolan och grundskolan. På
ett lekfullt sätt får ditt barn bekanta sig med grunderna inom
matematik, svenska och engelska. Böckerna är indelade efter
ämne och ålder så att du enkelt kan hitta rätt bok för ditt barn.

Svenska

ISBN 978-91-27-41990-2

1 0 0 0 0

9

789127 419902

Rädda
1 0 0 0 0

Per José Karlén

ABC

27-73056-4

64 s

60:-

123

27-73057-1

32 s

55:-

Med
klistermärken

Pysselböcker
I Natur & Kulturs Pysselböcker, framtagna för att öva hemma eller i skolan, får
barnen träna och utveckla sina färdigheter i sin egen takt och på sin egen nivå.
Pysselböckerna är utformade av erfarna pedagoger. I varje bok löper en fängslande
historia illustrerad av en av våra folkära barnboksillustratörer. Läs mer på nok.se

17
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Eldorado

MATEMATIK

Eldorado – ett
riktigt mattelyft

NY
UPPLAGA

Att upptäcka och lära tillsammans är ett sätt att ta tillvara på lust och nyfikenhet.
Med Eldorado kan du känna dig säker på att innehållet ni arbetar med grundlägger en förståelse som är viktig för det fortsatta lärandet.
I Eldorado möter vi barnens naturliga nyfikenhet och de lär sig se samband och
strukturer genom lek och spel. Läromedlet är särskilt utformat för förskoleklass
och är utarbetat av tre erfarna lärare och forskare. Eldorado är ett av de mest
uppskattade matematikläromedlen på marknaden som även kan följa med
barnen upp i låg- och mellanstadiet.

Mönster

MATTE

Upprepade mönster

Rita några av dina mönster.

Upp t ä ck

mönsterdel

Titta på mönsterdelen. Fortsätt mönstret.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

FK

Ingrid Olsson
Margareta Forsbäck
Görel Sterner

18 Mönster

Läs mönstren i inforutan med betoning, så att man ”hör” mönstren:
”röd–blå–blå, röd–blå–blå” osv. Läs på motsvarande sätt de andra mönstren
på sidan. Uppmana även eleverna att göra så när de ska måla mönstren.

Eleverna lägger egna mönster utifrån färg. Här ritar de av fyra av sina
mönster. Ett med två föremål i mönsterdelen, ett med tre föremål och
till sist två med valfritt antal föremål i mönsterdelen.

Förskolebok AD4.indd 18

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

GRUNDBOK

2017-06-30 09:11

Förskolebok AD4.indd 19

Mönster 19
2017-06-30 09:11

Grundbok
Eleverna får upptäcka matematik genom olika slags
aktiviteter samtidigt som begrepp, strukturer och
samband synliggörs. De får rita, förklara muntligt och i
handling visa att de förstår. Grundboken innehåller
sidor både för gemensamt lärande och sidor för träning.

Genom att synliggöra och
använda matematik i spontana
vardagssituationer, i kombination
med en strukturerad och planerad
undervisning, kan matematiken
bli meningsfull, utmanande och
spännande för eleverna. Vår förhoppning är att det bidrar till att
eleverna utvecklar effektivt och
kreativt tänkande i och om
matematik.
Ingrid Olsson

Margareta Forsbäck

Görel Sterner

Ingrid, Margareta & Görel

18
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MATEMATIK

Lärarboken
Här får du både hjälp att planera varje
undervisningstillfälle och möjlighet att
fördjupa dig i matematiken som är aktuell. Lärarboken har en tydlig och enkel
struktur med ett innehåll som grundar
sig på forskning. Varje undervisningstillfälle inleds med att eleverna tillsammans, genom en aktivitet, ska undersöka
något som ligger till grund för det de ska
lära. Du får hjälp med vad som behöver
förberedas, vilka frågor du ska ställa och
hur du kan följa upp aktiviteten.

Eldorado digitalt

Grundbok IST Lärarmaterial
Grundboken för interaktiv skrivtavla är ett redskap vid genomgångar
där eleverna blir delaktiga. Många av
bokens bilder har gjorts interaktiva, så
ni ska kunna laborera och resonera er
fram till olika uppgifters lösningar. På
varje ställe där man kan vara hjälpt av
konkret material, finns digitala verktyg
som klossar, pengar och tärningar.
Alla undervisningstillfällen har samma arbetsgång, vilket innebär en trygghet för både dig
och eleverna. Arbetet med varje område tar
1–2 veckor och varje tillfälle 30–40 minuter.
INLEDANDE AKTIVITET
Sånger, lekar och räkneramsor där matematiken
lyfts fram finns alltid som en kort inledande aktivitet.
GEMENSAM GENOMGÅNG
Den gemensamma genomgången och den avslutande redovisningen utgör undervisningens
kärna. Aktiviteterna är inte bara till för att eleverna
ska lösa dem, utan är även medel för att synliggöra
elevernas tänkande.

Extramaterial
Till Eldorado finns praktiska och
kostnadsfria komplement till böckerna
t ex. bilderna från Lärarbokens kopieringsunderlag. Visa som storbild via
projektorn.
Öva mer
Här finns tex. kostnadsfria webbövningar med digital färdighetsträning
för eleven kopplad till olika sidor i
grundboken.

GRUPPERNA ARBETAR
Eleverna får här pröva sitt tänkande genom att i smågrupper göra liknande aktiviteter som vid genomgången. De laborerar med konkret material och
använder de ord som hör till begreppet.
REDOVISNING OCH RESONEMANG
Eleverna visar sina förslag på lösningar och berättar
hur de gjort och varför de valt att göra just så. Nu
synliggörs på nytt elevernas tankar om begreppet.
GRUNDBOKEN
Eleverna visar hur de uppfattar det aktuella begreppet
när de löser uppgifter i grundboken.
ARBETA VIDARE
Under denna rubrik finns förslag på flera aktiviteter.
Det är både aktiviteter som innebär fördjupning
och färdighetsträning.

nok.se/eldorado
Författare: Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck,
Görel Sterner
Eldorado FK, andra upplagan
Grundbok FK

27-43803-3

Lärarbok FK

27-43810-1

260 s 350:-

96 s

77:-

Grundbok FK IST,
Lärarmaterial 12 mån

27-44957-2

200:-
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Pixel

MATEMATIK

Pixel löser problemen
Matematik kan upplevas som ett abstrakt ämne i de tidiga skolåren. Pixel löser
det problemet genom att alla övningar börjar i det konkreta, innan
matematikens språk introduceras. I Pixel får eleverna lära på ett kreativt och
lekfullt sätt. Allt förankrat i forskning kring barns lärarande.

Börja
med plus
och minus
Extrabok
till elever som
är redo

Talområde
0–20

Test inför
överlämning
till åk 1

Häfte med
kopieringsunderlag
Webbövningar
till varje kapitel

Med Pixel får du möjlighet att ta till vara på allt eleverna
redan vet om matematikens värld. Tillsammans möter ni tal,
mönster och former med leken som grund. Samtidigt
undervisar du medvetet redan i förskoleklass och utvecklar
elevernas tänkande. Varje moment går från konkret till
abstrakt, från lek och utforskande till mattespråkets tal
och symboler. Med Pixel lägger du den viktiga grunden
både på ett roligt och genomtänkt sätt.

Pix och Pax finns som handdockor!

20
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MATEMATIK

Pixel digitalt

Grundbok
I grundboken får eleverna möjlighet att träna och befästa.
Boken har enkla instruktioner och tydliga bilder.

Grundbok IST Lärarmaterial
Till Pixel FK finns en digital grundbok med IST-stöd. Med hjälp av den
kan du visa bokens sidor via projektor
och använda digitala matteverktyg för
att levandegöra matematiken.
Extramaterial
Till Pixel finns information och
kostnadsfria komplement till de
tryckta böckerna. Skriv ut en bild av Pix
och Pax som dina elever kan färglägga.
Öva mer
Här finns tex. digital färdighetsträning
som kompletterar grundboken. Till
varje kapitel i grundboken finns
övningar på tre nivåer.

Lärarbok
Lärarboken är helt central i Pixel. Här beskrivs den grundläggande
matematiken och du får konkreta tips på hur du kan lägga upp
undervisningen. Till varje uppslag i grundboken finns förslag på aktiviteter
och tips på hur du kan förenkla uppgifter och utmana eleverna.

nok.se/pixel
Författare: Bjørnar Alseth, Mona Røsseland,
Henrik Kirkegaard, Ann-Christin Arnås
Pixel FK Andra upplagan
Grundbok FK

Extrabok

Kopieringsunderlag

I extraboken finns uppgifter
för de elever som är redo för
ytterligare utmaningar.

I häftet med kopieringsunderlag
finns spel, fler övningar och
problemlösningsuppgifter som
passar i förskoleklass.

27-43371-7

96 s

95:-

Grundbok FK IST
Lärarmaterial 12 månader .

27-43706-7

Extrabok FK

27-43578-0

48 s

55:-

Lärarbok FK

27-43496-7

128 s

280:-

Kopieringsunderlag FK

27-43679-4

80 s

205:-

Handdockor, Pix och Pax (2 st)

27-44157-6

Tankehäfte (25-pack)

27-44193-4

32 s

100:-

200:-

255:-
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SO/NO

PULS

PULS Förskoleklass
Samhälle Natur Teknik
PULS Förskoleklass innehåller allt du behöver för undervisning i samhälle, natur och teknik,
enligt den nya läroplanen för förskoleklass.
PULS Förskoleklass består av en lärarbok, en arbetsbok, fyra samtalsbilder, en högläsningsbok och en lärarwebb.Här finns ett rikligt och varierat material som ger dig inspiration
till att tillsammans med dina elever utforska och beskriva företeelser och samband i
samhälle, natur och teknik.

Här bor vi
”Jo, runt skolan finns det inte staket!” förklarade
en elev för mig, när jag undrade om det var någon
skillnad mellan förskolan och förskoleklassen. Det är
ett bevis på större frihet men också ett större ansvar.

NYHET

Nya vidgade vyer innebär nya upptäcker om samhället där man bor.
I det här arbetsområdet börjar vi med vårt närsamhälle, övar på kartor,
gör trafikpromenader och funderar över vad människor arbetar med.
Vi funderar också över vår miljö och hur vi kan bidra till en bättre
hushållning av våra resurser. I arbetsboken finns uppgifter kring
kartperspektiv, trafik, yrken i skolan och återvinning.

ORD OCH BEGREPP

karta
trafik – trafikmärke – trafikljus
övergångsställe
reflex
vänster – höger
gata – gångväg – bilväg
jobb – arbetsplats – yrke
miljö
sortera – källsortera
plast – metall – glas – papper – tyg

Start

En karta över närsamhället.

Områdesplanerare
Vad skulle eleverna vilja ha i sitt bostadsområde? Ta reda på det genom en
lek då eleverna får bygga upp sitt område med hjälp av bilder. Skaffa bilder
på olika typer av hus (villa, höghus, radhus, parhus), skolhus, förskola och
lekpark, grönområde, gator, vägar, trafikljus, trafikmärke för övergångsstället, skog, vattendrag, hundrastgård, ladugård, cykelställ. Om eleverna kommer på något annat be dem att rita det och lägga till i området efteråt.
Förbered leken genom att lägga en plastduk på golvet som underlag för
området och sprid ut bilderna runtomkring duken. Samla eleverna i en
ring och be dem att parvis tänka efter vad som ska vara med i bostadsområdet. Låt paren placera en bild på det som de tycker ska vara med och förklara varför. När bostadområdet är färdigt titta tillsammans och benämn
vad som finns i området. Avsluta med att fundera på om det ser likadant
ut i ert närområde.

42 SAMHÄLLE

Lärarboken är uppdelad i tre delar: Samhälle, Natur och
Teknik.

Varje del i lärarboken innehåller flera arbetsområden med
förslag på start av nytt arbetsområde, samtal, böcker, filmer,
utforskande, skapande, lek och mycket mer!

Lärarboken
I Lärarboken hittar du allt du behöver för undervisning i samhälle, natur och teknik enligt det centrala
innehållet för förskoleklass. Här finns:
Inledning med pedagogiska grundtankar, det
centrala innehållet och syftestexterna i läroplanen
för förskoleklass och ett förslag på hur du kan planera ett års undervisning i samhälle, natur och
teknik.
Innehållet i Lärarboken är uppdelat i tre delar:
• Samhälle med arbetsområdena: Skolan,
Kompisar, Regler, Här bor jag, Min familj, Familjer
förr i tiden, Här bor vi, Trafik, Yrken, Miljö, Viktiga
dagar, FN-dagen och barnkonventionen.

• Natur med arbetsområdena: Årstider, Höst,
Vinter, Vår, Sommar och Tema vatten.
• Teknik med arbetsområdena: Vad är teknik?
Det rullar, Det snurrar, Det flyger faller och
svävar och Jag är en robot.
I varje del finns förslag på inspirerande start,
samtal, faktaläsning, undersökningar, experiment,
lekar, skapande, sånger och filmer.
Kopieringsunderlag finns till alla arbetsområden.
Till PULS förskoleklass finns även en lärarwebb.
Här hittar du extramaterial och mycket av innehållet i digital form. Inloggningsuppgifter får du i
lärarboken.

22
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Förskoleklass
Samhälle • Natur • Teknik

Vintern

Barrträd
Dra streck mellan bilderna som hör ihop.

Snöflingor
Snöflingor är olika.
Rita en egen snöflinga.
Visa en kompis och jämför.

Djur på vintern
Här ser du några djur på vintern.
Dra streck mellan bilderna som hör ihop.

GRANKOTTE

TALL

TALLKOTTE

GRAN

Lek i snön
Mitt roliga minne med snö. Rita och berätta.

ARBETSBOK
Hilkka Mikkonen • Karin Persson-Gode

24

Naturen

Till läraren: Låt eleverna använda sin fantasi och rita unika snöflingor. Para ihop djuren med rätt bild.

Till läraren: Uppgiften med barrträden låter eleverna jämföra två olika barrträd som
håller sig gröna under hela året. Snö lockar till lek, låt eleverna rita ett roligt snöminne.

25

Arbetsboken
Arbetsboken innehåller en eller två arbetsuppgifter till varje arbetsområde i lärarboken. Uppgifterna är varierade och befäster
elevernas kunskaper på ett lättsamt och roligt sätt. Arbetsbokens sidor finns som digitala bilder för gemensam genomgång i
gruppen. Klicka på Extramaterial.

Samtalsbilder
Samtalsbilderna består av fyra årstidsbilder som visar samma
skogsområde under de olika årstiderna. På baksidan finns en
förteckning över vilka växter och djur man ser på bilden och
förslag på några frågor att samtala om. Bilderna finns både i
tryckt och digital form.

PULS Fk digitalt

Förskoleklass

Extramaterial
Till PULS Förskoleklass finns
information och kostnadsfria komplement till böckerna, tex. arbetsboken
och samtalsbilderna i digital form.

med
Hela åreh Lun a
oc
Tellus
Högläsningsbok
Hela året med Tellus och Luna

HÖGLÄSNINGSBOK
Johan Rundberg

I högläsningsboken finns 15 berättelser om Tellus
och Luna som går i förskoleklassen Citronen.
Berättelserna inspirerar till samtal och skapar lust
att veta mer om dinosaurier, uppfinningar och
mycket mer. Förslag till samtal utifrån berättelserna
finns på PULS Förskoleklass Lärarwebb.

nok.se/puls forskoleklass
Författare: Hilkka Mikkonen, Karin Persson-Gode,
Johan Rundberg
PULS FÖRSKOLEKLASS
Lärarbok med lärarwebb

27-44694-6

192 s

Arbetsbok

27-44693-9

40 s

605:49:-

Samtalsbilder

27-44696-0

4 st

199:-

Högläsningsbok

27-44695-3

80 s

199:-
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SO/NO

Faktiskt
– välgjorda faktaböcker som skapar lust att läsa mer
Faktiskt är ett faktabibliotek som innehåller 20 böcker på fyra nivåer. Böckernas innehåll
och upplägg ger möjlighet till att öva och utveckla läsförståelsen. Varje bok är unik och
rolig att läsa, med en lekfull form, inspirerande illustrationer och fantastiska fotografier.
Fler titlar och nivåer hittar du på nok.se/faktiskt
Faktiskt Nivå 1
4 –10 rader per sida. Enkla meningar och konkreta texter.

Vem äter vem?
Små insekter och stora
björnar behöver mat.
Men vem äter vem?

En dag i stallet
Följ med Ella till stallet,
där hon får sköta om
en ponny en hel dag.

Fina favoriter
Läs om olika djur och
rösta på ditt favoritdjur!

Zooma ut
Ett öga men vems är
det? Bläddra vidare,
zooma ut och se var
ögat finns.

Djur i djupet
Djupt ner i havet bor
vampyrbläckfisken och
många andra märkliga
djur.
nok.se/faktiskt

Faktiskt digitalt

Faktiskt Nivå 1

Extramaterial
Här hittar du kostnadsfria arbetsblad till böckerna.

Faktiskt Djur i djupet

27-44050-0

16 s

52:-

Faktiskt Vem äter vem?

27-44051-7

16 s

52:-

Faktiskt Zooma ut

27-44052-4

16 s

52:-

Faktiskt Fina favoriter

27-44053-1

16 s

52:-

Faktiskt En dag i stallet

27-44054-8

16 s

52:-

Svensk text: Gitten Skiöld

Vilda husdjur

Har du
sett på!

Det finns fullt av djur runt omkring
oss hela tiden. Djur som bor nära
och lever sina liv bredvid
människorna. Många av dem är
ganska små.
I boken Vilda husdjur finns roliga,
spännande texter att läsa högt i
barngruppen.
Till boken finns också faktakort
om de olika små djuren.

Fem böcker om några vanliga
småkryp som barnen kan se
ute på gården och i parken.
Hur lever de och vad gör de
när vi inte ser dem?

Författare: Gunilla Ingves
Har du sett på!

Författare: Jessika Berglund
Vilda husdjur

Har du sett på myran!

27-40968-2

24 s

69:-

Har du sett på spindeln!

27-40965-1

24 s

69:69:-

Har du sett på flugan!

27-40966-8

24 s

Faktabok

27-41469-3

144 s

285:-

Har du sett på gräshoppan!

27-40967-5

24 s

69:-

Faktakort

27-41544-7

61 s

215:-

Har du sett på nyckelpigan!

27-41088-6

24 s

69:-
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ENGELSKA

NYHET

SPEA
KING
8

THE AL
PH

ABET SO
NG

WORDS
AND PHR
ASES
ABCD
EFG

HIJK

LMNO

P
QRST
U and V
W X Y and
Z
Now I kno
w my ABC
,
won’t you
sing with
Now I kno
me?
w my ABC
26 lette
rs från A
to Z.

DISCUSSING 11

Next time

SCARY OR HAIRY?
WORDS AND PHRASES
hairy?
Is a crocodile scary or

Melody:

cat

bat

snake

dog

bird

spider

moose

rhinoceros

grizzly bear

elephant

wasp

giraffe

Twinkle

twinkle

little star

1_spea

king.ind

d 15

The … is scary/hair
XX

y.

The … is both scary
XX

and hairy.

The … is not scary/hair
XX

LISTEN
ING 3

ANIMALS
–

y.

WOR DS

A box of English

sheep

NY
HOW MA

rat

squeak

mice

oink

donkey

one
two
three

WRITIN
G1

3_listenin

g.indd 5

six

2017-09-05

eight

WOR DS

nine

blue

ten

AND PHR
ASE

S

red

Clap
XX

Korten fokuserar på de kommunikativa
förmågorna och är indelade på följande
vis:
• Speaking, 10 kort
• Discussing, 15 kort
• Listening, 15 kort
• Reading, 10 kort
• Writing, 10 kort

10:16

WHAT CO
LOUR IS
THIS?

seven

Med A box of English i klassrummet får dina elever regelbundet
arbeta med, leka med och utmanas i engelska!

squawk
squeak
squeak
hee-haw

TIMES?

five

Fk–åk 2

quack

zero

four

A box of English är ett lättanvänt material
som består av 60 kort med varierade,
enkla och snabba övningar för att arbeta
med engelska på ett lekfullt och utvecklande sätt i Fk–2.
Övningarna är fristående och kan
användas i vilken ordning du vill. De flesta
övningar går att genomföra utan någon
förberedelse.

parrot

baa

hamster
pig

squeak
hiss

duck

squeak

10:09

squeak

chicken
snake

10:15

2017-09-05

ACT OUT

guinea pig

moo
meow
2017-09-05
neigh

rabbit

ING 4
REA D

S

bark

cow
cat
horse

2_discussing.indd 21

LISTEN AN
D

AND PHR
ASE

dog

yellow

ds!
your han

green

XX
What colo
ur is this?

Please, write

-05 10:13

2017-09

5_reading.indd

down the

correct word
.

7

4_writing.indd

1

2017-09-05

10:17

nok.se/aboxofenglish
Författare: Elizabet Sandberg
A box of English

27-45041-7 60 kort

425:-
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SOCIAL UTVECKLING

Kompisar
Kanin och Igelkott är bästa vänner, men ibland kan även vänner bli ovänner.
I Kompismaterialet hittar du berättelser om Kanin och Igelkott med utgångspunkt i situationer som de flesta barn känner igen från sin egen vardag.

Kompisböcker baserade
på Barnkonventionen
Händelserna i dessa böcker är kopplade till Barnkonventionen som på så vis blir belyst ur ett barnperspektiv. Dessa tio sagor kan läsas och leda till
diskussioner samt vidare arbete. De är tänkta att
vara en ingång till det långsiktiga arbetet med
Barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna.
Exempel på titlar är Ett eget namn, Lika värde och
Gå i skola.

Tio små kompisböcker
En serie med tio små berättelser om Kanin och
Igelkotts vardag. Med uttrycksfulla illustrationer
och enkla texter presenteras tio olika teman
med fokus på empati, till exempel Dela med
dig, Prata om det och Samarbeta. De tio
kompisböckerna säljs samlade i en box.

Kompisar – Handdockor
Med självaste Kanin och Igelkott
som handdockor blir kompissamtalen lättare att föra.

Vändbar

9 789127 450035

Att känna sig ny

ISBN 978-91-27-45003-5

P I SA

R

EN NY KOMPIS

OM

En ny kompis hela2.indd Alla sidor

EN NY KOMPIS

K

EN NY KOMPIS

2017-09-13 16:19

Lisa Sollenberg

Att ta emot någon ny

Linda Palm
Linda Palm Lisa Sollenberg

Linda Palm Lisa Sollenberg

RR

KK
O
OM
MPPIISSAA

NYHET

KK
O
OM
MPPIISSAA

RR

Linda Palm

K

OM

P I SA

R

EN NY KOMPIS

Lisa Sollenberg

2017-09-13 16:19

ISBN 978-91-27-45003-5

Linda Palm
Lisa Sollenberg

Att känna sig ny
EN NY KOMPIS

9 789127 450035

Författare: Linda Palm

En ny kompis

Kompisar

I denna vändbara bok får vi genom de två berättelserna veta hur det gick till
när Igelkott och Kanin träffades för första gången. I boken finns även förslag
på diskussionsfrågor och tips på vidare aktiviteter.

27-42197-4

16 s

Kompisböcker baserade på
Barnkonventionen (10 titlar)

27-43557-5

16 s

Kompiskort (10 st)

27-41774-8

340:-

Kompisar, handdockor (2 st) 27-43595-7

270:-

Kompisböcker (10 titlar)

355:405:-
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Att ta

SOCIAL UTVECKLING

NYHET

Goda vänskapsrelationer,
ett tryggt och tillåtande
klimat och en känsla av
gemenskap är en förutsättning för inlärning!

Bygg din
grupp trygg
I mötet med nya elever och i nya grupper är det viktigt att lägga
en stabil och trygg grund för gruppen att stå på.
Boken består av en stor mängd gruppstärkande övningar, inom kategorier som
exempelvis samarbete, avslappning och kommunikation. Författaren använder
lek, massage och drama som verktyg och stor vikt läggs vid gruppdynamiken.
I materialet ingår också kopieringsunderlag. Tanken är att du som lärare ska få
stöd i att bygga din grupp trygg!

Författare: Johanna Strindberg
En trygg förskoleklass

27-45142-1

120 s

385:-
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SOCIAL UTVECKLING/MOTORIK

Yoga i lågstadiet
Yoga i lågstadiet består av:
• Tydlig handledning som hjälper dig att komma igång med
yoga i klassrummet
• 20 kort med fina illustrationer av alla övningar
• Plansch som visar alla övningar
• Digitala illustrationer
Yoga i lågstadiet är ett verktyg som kan hjälpa dig som pedagog
att skapa lugn och arbetsro i klassrummet. Materialet är lätt och
smidigt att komma igång och använda då alla övningar är skapade
utifrån att kunna användas i och bakom bänken, utan att förändra i
klassrumsmiljön. Med yoga i lågstadiet får barnen möjlighet att
släppa stress och öka sin fokus och koncentration.

Yoga är som gymnastik fast långsammare.
Det är jobbigt och roligt. Roligast är det när
vi är björnar som åker snowboard. När vi ska
ligga och blunda brukar jag tjuvkika lite.
FRIDA, 5 ÅR

Filippa Odewall
Vill du veta mer?
Besök www.skolyoga.se
eller maila filippa@skolyoga.se

Författare: Filippa Odewall
Yoga i lågstadiet

27-44612-0

260:-
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SOCIAL UTVECKLING/MOTORIK

Aktivitetskort Motorik och rörelse
Aktivitetskort Motorik och rörelse innehåller 48 olika övningar och är
tänkta att underlätta det dagliga behovet hos barn att få röra på sig.
Övningarna är uppdelade i kategorierna Bolla, Balansera och
Hoppa och ordnade i svårighetsgrad.
Övningarna kan eleven utföra på egen
hand till exempel ute i kapprummet när det
kryper i kroppen eller så kan de läggas in
som en del i ett arbetsschema. Det behövs
inte mer plats än att det går att snurra ett
hopprep.
På ena sidan kortet finns en tydlig bild
och text som beskriver vad eleven ska
göra. På den andra sidan visas hur många
gånger övningen ska göras. Kategorierna
är utvalda för att också lägga grund för rastleken. Efter att ha arbetat sig igenom
övningarna kan alla barn vara med och
bolla och hoppa ute på rasten!
Barn behöver
röra på sig!

Författare: Gunilla Ohlsson
Aktivitetskort Motorik och rörelse
Kortlåda med 50 kort

Medveten
motorisk träning

27-43757-9

425:-

Till boken finns
en stor mängd filmer
och annat digitalt
material.

Medveten motorisk träning inspirerar och ger vägledning i hur man
kan arbeta medvetet med barns motorik. Författarna har under många
år utarbetat ett medvetet arbetssätt som gynnar barnens motoriska
utveckling. De har upplevt att alla barn och framförallt barn med
kognitiva, sociala och empatiska svårigheter har haft hjälp av deras
övningar och lekar på förskolan. Medvetens motorisk träning passar
utmärkt för förskoleklass.
Du som pedagog kan hjälpa barnen att utveckla sin motorik och på
så sätt främja fortsatt lärande.

Författare: Karin Andréason, Gustav Bärgaskörd
Medveten motorisk träning
Medveten motorisk träning

27-44513-0 80 s 295:-
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FRITIDSHEM

IKT
– möjligheter och utmaningar
Med IKT på fritids får barnen tillägna sig kunskaper om att använda
modern teknik för att söka kunskap, kommunicera och skapa. När
man arbetar med IKT har man stora möjligheter att tillsammans
med barnen utforska och utveckla en aktivitet som är väldigt viktig
och central i barnens vardag. Boken beskriver hur man kan komma
igång med använda digitala verktyg och ger förslag på kreativa
projekt med digitala redskap.

Författare: Stina Hedlund, Linnea Malmsten
IKT – möjligheter
och utmaningar

27-44391-4

128 s

275:-

27-44390-7

128 s

275:-

Utomhus
– få det att fungera!
Forskning talar för att vi människor mår bra när vi är ute. En positiv
utevistelse ger friskare barn, färre konflikter, ökad inlärningsförmåga,
bättre motorik och mindre stress.
Måste man gå iväg till skogen för att få en härlig utevistelse? Nej,
mycket spänning och glädje kan upplevas på skolgården. På många
skolgårdar finns det ofta möjligheter att utveckla och göra roliga saker
med barnen. Boken ger tips på hur skolgården kan förbättras och vad
man kan göra och leka.

Författare: Helena Osswald
Utomhus
– få det att fungera!

30

NoK_Forskoleklass_171218 FINAL.indd 30

2017-12-18 15:13

FRITIDSHEM

Språkutvecklande
aktiviteter

NYHET

– en idébank
Med Språkutvecklande aktiviteter - en idébank får du som fritidspedagog tips på ett stort antal språkutvecklande, planerade aktiviteter
som går att genomföra som en naturlig del i den dagliga verksamheten
på fritidshemmet.
Aktiviteterna kopplas till de tillfällen eller platser i fritidshemmet där
de naturligt passar in: under samlingen, i läshörnan, i skrivarverkstaden,
i rummet för skapande eller vid lek inne eller utomhus. Till varje
aktivitet listas de förmågor som barnen huvudsakligen utvecklar när de
genomför aktiviteten: motorik och perception, språkljud och bokstäver,
ordförråd, tala och lyssna, läsa och skriva.
I boken får du även förslag på hur du rent praktiskt kan organisera för
samlingar, i läshörnan, i skrivarverkstaden, i rummet för skapande samt
vid lek inne eller utomhus.

Författare: Katarina Herrlin, Elisabet Frank
Tala, läsa, skriva
– språkutvecklande
aktiviteter

27-45153-7

100 s

245:-

80 s

245:-

Matematik
– i aktiviteter och vardagliga situationer
I fritidshemmets verksamhet finns oändliga möjligheter att konkretisera och
synliggöra matematiken omkring oss. I många aktiviteter använder sig barnen
redan av matematik, ofta utan att ens vara medvetna om det.
Den här boken vill inspirera och tydliggöra fritidspedagogernas uppdrag
och specifika kompetens när det gäller att ta vara på och utveckla barnens
matematiska förmåga. Du får tips på hur du kan planera aktiviteter som
innehåller matematik inom områdena Språk och begrepp; Tal och räkning;
Mått och mätning; Sortera och klassificera; Geometri och former samt Mönster.

Författare: Anna-Lena Lindekvist
Matematik
– i aktiviteter och
vardagliga situationer

27-42992-5
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FRITIDSHEM

Handboken
– planering och utvärdering
Den här boken handlar om att göra dig som är lärare i fritidshemspedagogik medveten om ditt eget arbete, din kompetens och ditt uppdrag. Med en större medvetenhet stärks
både yrkesrollen och kvaliteten på verksamheten.
I boken presenteras hur ni kan arbeta med fritidshemmets
uppdrag, planering, uppföljning, utvärdering och barnens
delaktighet, genomgående kopplat till fritidshemmets styrdokument.

Författare: Åsa Eklund
Handboken
– planering och utvärdering

27-42381-7

62 s

225:-

27-42311-4

144 s

285:-

Vägledning
– pedagogiskt förhållningssätt
Fritidshemmets inre liv är temat för den här boken. I konkreta
exempel får du kunskaper om barns reaktioner, tankar och
agerande och vilken betydelse de vuxnas pedagogiska
förhållningssätt har i dessa situationer.
Du får insikt i hur du och arbetslaget kan möta och bemöta
både enskilda barn och barngrupper, och hur ni kan göra
för att ge stöd och stimulans som är utvecklande för barnen.
Boken är ett redskap för fördjupning när det gäller fritidshemmets pedagogiska inriktning, metoder och resultat.

Författare: Lars Andersson
Vägledning
– pedagogiskt
förhållningssätt

Inspiration
– meningsfull verksamhet
Hur gör man för att utveckla kvaliteten på fritidshemmet så att
både man själv, verksamheten och barnen får en meningsfull
och lärorik vistelse? Boken beskriver hur det är att arbeta som
fritidspedagog och om relationsskapande bland barnen, skolsamverkan och om den viktiga leken. Boken innehåller en
mängd konkreta tips och idéer på värderingsövningar, lekar,
skogsaktiviteter och mycket annat.

Författare: Jessica Bergkvist, Helena Fuhrman
Inspiration
– meningsfull verksamhet

27-42380-0

96 s

255:-

Min fritidsbok
– dokumentera verksamheten på
fritidshemmet!
Med Min fritidsbok ger möjlighet att synliggöra och dokumentera vad som ska göras och vad som har gjorts på fritidshemmet.
Min fritidsbok innehåller ett omfattande kopieringsmaterial
som täcker dokumentationen för stora delar av fritidshemmets
verksamhet, såsom aktiviteter, skapande, utflykter, egna tankar
och utvärderingar. Dessa sidor, som pedagog och elev fyller
i tillsammans, blir elevens egen fritidsbok. Bokens innehåll
omfattar Fk–åk 6.

Författare: Jessica Ekman, Magdalena Hammarstedt
Min fritidsbok
– dokumentera elevers
utveckling och lärande

27-43935-1

104 s

275:-
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FRITIDSHEM

NYHET
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ritidshem_2

kalender_F

Planerings

Fritidshem
Planeringskalender
– planera och utvärdera verksamheten med eleverna
Kalender i A3-format för att planera och synliggöra verksamheten på
fritidshemmet. Kalendern har veckouppslag med plats för aktiviteter,
lärande och mål samt utvärdering. Det finns även tips på vad för slags saker
ni kan göra, hur man kan lära i vardagen och en förteckning över
världsreligionernas helgdagar.

Författare: Åsa Eklund
Fritidshem
planeringskalender

27 - 44715 - 8

60 s

215:-
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Lärpocket
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ELEVER MED

BEGÅVNING
Eva Pettersson

LÄRPOCKET

Lärpocket

LÄRARLITTERATUR
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L ❞ ß❤
Ü✼J❞C
❤ Q«K

Elever med särskild begåvning
I de flesta klasser finns det en eller två elever som utmärker sig genom
att de har en särskild förmåga att kunna tänka logiskt och resonera på
avancerad nivå. Dessa elever behöver stor intellektuell stimulans,
annars är risken att de tappar motivationen för skolan. I den här
boken ges tips på hur man kan identifiera, bemöta och stötta elever
med särskild begåvning. Boken tar även upp elevernas egna ord om
hur det är att vara särskilt begåvad.
Författaren Eva Pettersson är fil.dr i matematik och har en gedigen
erfarenhet av ungdomar med särskild begåvning.
Författare: Eva Pettersson
Lärpocket
Elever med särskild
begåvning

27-44900-8

64 s

79:-

Utveckla samarbetet mellan
hem och skola
En positiv relation mellan hem och skola underlättar elevens möjlighet
att nå goda resultat. I boken Utveckla samarbetet mellan hem och skola
delar författaren med sig av sina erfarenheter och ger konkreta förslag
på hur du får en bra och professionell relation till elevernas vårdnadshavare. Exempel på frågor som författaren tar upp: Vad är viktigast när
jag får en ny grupp elever? Hur genomför jag ett bra föräldramöte?
Vilka rutiner kan förenkla kontakten? Hur hanterar jag konflikter?
Författaren Heléne Wallerstedt är lärare och har varit skolledare
i många år.
Författare: Heléne Wallerstedt
Lärpocket
Utveckla samarbetet
mellan hem och skola

27-44939-8

64 s

79:-

Elever med svag teoretisk begåvning
Det finns en stor variation i förmågan att tänka abstrakt och teoretiskt
och detta påverkar hur lätt och snabbt elever kan ta till sig kunskap.
Kraven på denna förmåga har ökat mycket, både i skolan och i arbetslivet. Alla elever har inte samma förutsättningar från början – men de
måste ändå få samma möjlighet att utvecklas så bra som möjligt.
För att kunna ge alla möjligheter att utvecklas är det viktigt att förstå
elevens förutsättningar och kunna ge stöd utifrån behov.
Boken tar upp hur svårigheterna kan te sig, vad man kan göra för att
stötta eleverna och tänka på i undervisningen.
Författaren Gunilla Carlsson Kendall är legitimerad psykolog
med lång erfarenhet av barn och ungdomar med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter.
Författare: Gunilla Carlsson Kendall
Lärpocket
Elever med svag teoretisk
begåvning

27-44213-9

68 s

79:-
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Att arbeta som elevassistent
Att arbeta som elevassistent ger en introduktion till det viktiga arbetet som
stöd och extraresurs för elever med särskilda behov.
Boken har ett direkt tilltal till elevassistenten, den ger hjälp till att reflektera
över arbetet, vad det innebär och vilka frågor som kan vara bra att ställa.

Författare: Heléne Wallerstedt
Lärpocket
Att arbeta som elevassistent 27-43963-4

64 s

79:-

64 s

79:-

48 s

79:-

80 s

75:-

Den meningsfulla högläsningen
Den meningsfulla högläsningen vänder sig till föräldrar, lärare och andra
vuxna som möter barn i sin vardag. Boken ger konkreta tips på hur man kan
använda sig av högläsningens många möjligheter för att utveckla och berika
barns och elevers läsförmåga, ordförråd och kreativitet.

Författare: Anne-Marie Körling
Lärpocket
Den meningsfulla
högläsningen

27-42960-4

Värt att veta om dyskalkyli
Vad är dyskalkyli och på vilket sätt skiljer sig dyskalkyli från andra
matematiksvårigheter? Hur utreds dyskalkyli och vad kan skolan göra för
att hjälpa elever med denna diagnos? Dessa är några av de frågor som
boken Värt att veta om dyskalkyli försöker besvara.

Författare: Marcus Björnström
Lärpocket
Värt att veta om dyskalkyli

27-42852-2

Förstå och arbeta med ADHD
Antalet barn och ungdomar som får diagnosen ADHD blir allt fler. Men vad
är ADHD och hur kan det ge sig uttryck? Om det berättar bokens författare,
på ett konkret och enkelt sätt. Boken belyser också hur man kan göra för
att ta fram strategier som underlättar vardagen.

Författare: Gunilla Carlsson Kendall
Lärpocket
Förstå och arbeta med ADHD 27-42959-8

Smart start vid lässvårigheter och dyslexi
Det är viktigt att få med alla in i läsandets rike. Här gäller det att många
vuxna har kunskap om tidiga tecken hos barn som kan komma att få problem
med läsning. Denna bok ger både dig som lärare och förälder medvetenhet
om detta.

Författare: Bodil Andersson, Louise Belfrage, Eva Sjölund
Lärpocket
Smart start vid lässvårigheter
och dyslexi
27-72305-4

80 s

79:-

27-72304-7

48 s

79:-

Alla kan lära sig läsa och skriva 27-72303-0

48 s

79:-

Konsten att läsa faktatexter
När barnet blir äldre ökar kraven på att hämta fakta och kunskap ur faktatexter. Både skola, yrkesliv och samhällsliv är laddade med texter och
symboler. Det är lätt att ta för givet att normalbegåvade läsare av sig själva
kommer underfund med hur man läser en faktatext.

Författare: Ingvar Lundberg
Lärpocket
Konsten att läsa faktatexter

Alla kan lära sig läsa och skriva
För att bli läsare behöver barnet förstå hur det alfabetiska systemet fungerar och få uppleva läsandets glädje och mening. Här berättar professor
Ingvar Lundberg om hur tal och skrift samspelar och om hur barnets väg
att knäcka den alfabetiska koden och bli läsare faktiskt ser ut.

Författare: Ingvar Lundberg
Lärpocket

Alla kan lära sig matematik
Boken riktar sig till skolpersonal, föräldrar och andra vuxna som är intresserade av att hjälpa barn i de tidiga skolåren att lära sig matematik. Här ges
enkla tips på hur barnen genom lekfulla och vardagsanknutna övningar
och aktiviteter kan få viktiga matematiska insikter.

Författare: Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck
Lärpocket
Alla kan lära sig matematik

27-41558-4

80 s

79:-
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Behöver du input till din undervisning? Input-serien inspirerar till nya arbetssätt och
metoder i det dagliga skolarbetet. Böckerna ger dig handfasta undervisningstips, är
skrivna utifrån författarnas personliga erfarenheter och har en vetenskaplig förankring.

Digital kompetens
– i skolan och i klassrummet

Digital
kompetens
NYHET

– i skolan och i klassrummet

Hur kan vi få digital kompetens att bli en naturlig
del i undervisningen?
Utifrån de fyra hörnstenarna hantera, skapa, dela och förstå går författaren igenom
hur arbetet med att utveckla elevernas digitala kompetens kan integreras i alla ämnen.
Källkritik, digital läsning, digitala verktyg, delning samt kod och programmering är några
av de moment som behandlas i boken, tillsammans med förslag på olika aktiviteter och
diskussionsfrågor. Boken tar även upp juridisk information och etiska diskussioner kring
vad det innebär att vara en ansvarsfull och digitalt medveten medborgare.
I bokens sista del ges förslag på ett större ämnesövergripande projekt för digital
kompetens.
Frida Monsén är lärare och föreläsare med digitalisering
som spetskompetens. Vid sina föreläsningar fokuserar
hon på skolutveckling, ledarskap och digital pedagogik.

Frida Monsén

Författare: Frida Monsén
Digital kompetens i skolan
och i klassrummet

27-45000-4

120 s

259: -

Trans, kön och identitet
Allt fler barn och unga reflekterar öppet kring sin könsidentitet eller kommer ut som transpersoner. Skolan kan
spela en avgörande roll i identitetsskapandet och har en
stor betydelse för ungas hälsa.

NYHET

Nu finns boken som ger dig goda förutsättningar att möta elever som funderar
kring sin könsidentitet eller som är transpersoner. Boken förmedlar även
kunskap om att aktivt och medvetet främja alla elevers lika rätt och möjligheter
oavsett kön samt att motverka traditionella könsmönster.
Boken vänder sig till dig som arbetar inom skolan, från förskoleklass till
årskurs 6. Aktuell kunskap och konkreta metoder varvas med intervjuer,
fördjupningsförslag och diskussionsfrågor att arbeta vidare med.
En viktig bok för alla skolor!

Jag tror att denna bok behövs och
att den kommer att fylla ett tomrum i
litteraturhyllorna. Helhetsbetyg: 5 – briljant!

Författare: Edward Summanen, Tom Summanen

PUBLICERAS I BTJ-HÄFTET NR 2018:01 LEKTÖR: CAROLA FORSLUND

Trans, kön och identitet

27-44960-2

120 s

259: -

Edward och Tom Summanen.
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Arbeta med
naturvetenskap

Arbeta med naturvetenskap

– på ett lekfullt sätt

– på ett lekfullt sätt i fk–åk 3

NYHET

Boken är en introduktion till ett naturvetenskapligt
arbetssätt i förskoleklass och åk 1–3.
Forskning visar att elever inte är intresserade av naturvetenskap som skolämne
men att intresset finns i deras vardag. En av orsakerna läggs på undervisningssättet och här får man både svar på frågor som rör hur och varför man ska
jobba metodiskt och exempel på hur man kan göra det i praktiken.
Boken består av två delar. Den första innehåller teoretiska resonemang
kring vad man gör i ämnet naturvetenskap och beskriver varför, genom att titta
på läroplanen för de yngre åldrarna. Metoden att arbeta med systematiska
undersökningar presenteras steg för steg. De sex stegen är upptäck, sortera,
förutsäga, undersöka, analysera och dokumentera.
Den andra delen av boken beskriver hur man kan göra i praktiken. Genom
tre olika teman presenteras konkreta förslag på hur arbetet kan genomföras.
Tanken är att man sedan ska kunna välja ett eget tema och göra lektionspass
med stöd av de olika stegen. I boken finns även praktiska råd om material och
metoder för att underlätta ett naturvetenskapligt arbetssätt.

Helena Osswald och Ewa Wiklund

Författare: Helena Osswald, Ewa Wiklund
Arbeta med naturvetenskap 27-45005-9

96 s

259:-

Nyanlända
elever

Nyanlända elever

– undervisning, mottagande och flerspråkighet

– undervisning, mottagande och flerspråkighet
Skolan betyder oerhört mycket för nyanlända barn.
Skolan innebär lärande och kunskaper, men också
trygghet, stabilitet, lek och kompisrelationer.
I den här boken får du läsa om hur du kan göra nyanlända elevers första
tid i skolan så lärorik som möjligt genom modersmål, stöttning, glädje
och höga förväntningar. Boken belyser olika strategier, arbetssätt och inte
minst förhållningssätt som är värdefulla för att
nyanlända elever snabbt ska utveckla både ett
funktionellt vardagsspråk och ett skolspråk.

PUBLICERAS I BTJ-HÄFTET NR 22, 2016. LEKTÖR KARIN ALVEHUS

Sara Persson

FOTO: SARA WINSNES

Den här boken kommer att bli ett
absolut måste för alla som tar emot
nyanlända elever i sina klassrum.
Den ger en gedigen kunskapsöversikt
samtidigt som den erbjuder en uppsjö
av konkreta pedagogiska förslag.

Vill du veta mer?
Besök min blogg
Hjärtat hos
@frksarapersson

Sara Persson

Sara Persson undervisar framgångsrikt i svenska
som andraspråk. Genom sina föreläsningar och sin
blogg har hon fått förståelse för att lärare som tar
emot nyanlända efter frågar information om mottagande, undervisningsråd och konkreta lektionstips. Det finns nu samlat i Nyanlända elever.
Författare: Sara Persson
Nyanlända elever

27-44613-7

184 s

259:-
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Entreprenöriellt lärande
i matematik
– Vad, hur, varför?
En av förmågorna i matematik är att formulera och lösa problem med hjälp
av matematik samt att värdera valda strategier och metoder. Eftersom det
finns många paralleller mellan idéerna bakom problemlösning och entreprenöriellt lärande, blev problemlösning en av utgångspunkterna i projektet.
Boken beskriver vad entreprenöriellt lärande är, olika perspektiv på entreprenörskap och hur det kan appliceras på matematikundervisningen. Du får
också läsa om inspirerande exempel på entreprenöriell matematikundervisning. Detta för att du ska få motivation till att själv komma igång.

NYHET

VAD ska eleverna ges möjlighet
att utveckla?
HUR designar vi aktiviteter där
både matematik och entreprenörskap ingår?

Det blir mer verkligt
på något sätt.
Författare: Lena Karlsson, Maria Johansson, Hanna Palmér
Entreprenöriellt lärande i
matematik

VARFÖR ska vi göra det?

– att undervisa i lässtrategier för
läsförståelse, Fk–åk 3
I boken förklaras begreppet aktiv läskraft, ALK. Teori
varvas med praktiska undervisningsmodeller som
lärare kan utforska tillsammans i arbetslaget och
använda med eleverna. Boken innehåller forskningsbaserade modeller utvalda för att passa åldersgruppen.
Barbro Westlund beskriver vad man som lärare kan göra
för att få syn på, stödja och utveckla de strategier
eleverna behöver för att förstå olika skoltexter.

204 s

259:-

NYHET

FOTO: LORNA BARTRAM

Aktiv läskraft

27-44684-7

Författare: Barbro Westlund

Barbro Westlund är lärarutbildare
och lektor i läs- och skrivutveckling
vid Institutionen för språkdidaktik
(ISD) vid Stockholms universitet .
Hon och har arbetat som klasslärare
i 25 år och har varit expert i regeringens projekt Läslyftet.

Aktiv läskraft Fk-åk 3

27-13600-7

200 s

260:-

Att bedöma elevers
läsförståelse

27-13758-5

339 s

260:-

Att undervisa i
läsförståelse

27-42839-3

355 s

310:-

Att undervisa i läsförståelse,
Studiehandledning
27-41940-7

35 s

75:-

56 s

310:-

Handledning vid kris i grundskolan
Här finns handlingsplanerna som behövs när det som inte får hända ändå händer.
Genom ett enkelt fliksystem är det lätt att hitta den handlingsplan som behövs och
som i text och bild visar tillvägagångssättet vid till exempel ett dödsfall, en olycka
eller en brand.
Boken tar också upp vad man gör när man misstänker att ett barn far illa, vad man
på skolan måste tänka på när man använder sociala medier eller hur man gör när
massmedia hör av sig. Boken vänder sig i första hand till rektorer och medlemmar
i skolans krisgrupp.

Författare: Ulla Magnusson, Nina Rahm
Handledning vid
kris i grundskolan

27-43600-8
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Ninna och stormskolan

Samtidigt som

Författare: Matilda Ruta
Ninna och stormskolan

Författare: Lisen Adbåge
27-15055-3

85:-

Min pappa säger

27-15280-9
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Samtidigt som

Författare: Elise Gravel
27-14610-5

85:-

Min lilla syster

Författare: Astrid Desbordes, Pauline Martin
Min Pappa säger

Jag vill ha ett monster

Min lilla syster

27-15052-2

27-15181-9

85:-

Min älskling

Författare: Astrid Desbordes, Pauline Martin

85:-

Jag vill ha ett monster

Författare: Astrid Desbordes, Pauline Martin

85:-

Min älskling

27-14862-8

85:-
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Vi skräddarsyr lösningar
efter dina behov!
Paketlösning

Boka en workshop

Det finns goda möjligheter till paketlösningar hos oss. Med läromedel i flera
ämnen kommer du att märka hur enkelt
det blir för eleverna när de arbetar med
samma koncept över ämnesgränserna.

Ett bra sätt att komma igång med digitala
läromedel är att få en introduktion där du
tillsammans med en redaktör eller kundansvarig lär känna vårt koncept.
Kontakta oss så berättar vi mer!

Vill du beställa?
Kontakta Förlagssystem
för beställningar
Tel: 08-657 95 00
Epost: order@forlagssystem.se
fsbutiken.se
För frågor om leveranser eller returer
Tel: 08-657 95 00
Epost: order@forlagssystem.se
returer@forlagssystem.se
reklamationer@forlagssystem.se
Vill du beställa från återförsäljare?
Om din kommun/skola har ingått
återförsäljaravtal beställer du via din
läromedelsdistributör. Om din kommun
/skola inte har återförsäljaravtal kan du
beställa på nok.se.
Privatkunder beställer via bokhandeln.

Kontakta Natur & Kultur
Anne Öhlander
anne.ohlander@nok.se
070-271 60 75

Anders Brick
anders.brick@nok.se
076-546 86 32

Kundservice
Fråga oss om innehåll och få kundsupport
Tel: 08-453 87 00 vardagar 08:30-16:30
Epost: kundservice@nok.se
Teknisk support
Behöver du hjälp att skapa konton,
administrera digitala läromedel
eller dela ut elevlicenser?
Tel: 08-453 87 00 vardagar 08:30-16:30
Epost: teknisksupport@nok.se

Karl Karlsson
karl.karlsson@nok.se
076-546 86 71

Jan Wilhelmsson
jan.wilhelmsson@nok.se
070-574 33 66

Christin Eriksson
christin.eriksson@nok.se
072-538 81 91

Magnus Pettersson
magnus.pettersson@nok.se
076-546 87 07

Försäljningsvillkor hittar du på nok.se/villkor
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisjusteringar.
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Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare
kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att
genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka
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