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Singma – matematik 
i världsklass
Nu kommer Singma för mellanstadiet! Att ge elever goda grundkunskaper i 
matematik, självförtroende, nyfi kenhet och  intresse att lära mer – det är några av 
matematikundervisningens viktigaste uppgifter.

Hur kan vi ta 
reda på det?Kan du för-

klara varför?

Stämmer det?
Finns det 
fl era sätt?

Kan ni före- 
ställa er?

Utvecklande 
frågor genomsyrar

undervisningen

Lärarwebb
Via inloggningsuppgifter i lärarhandledningen 
kommer du åt kopieringsunderlag och undervis-
ningsstöd som ingår 12 mån vid köp av lärarhand-
ledning.

Nyhet

Med lärarwebb!Med lärarwebb!

Singma
matematik

Lärarhandledning

4A

Lärarhandledning
I lärarhandledningens kapitel- och lektionsguide 
får du konkreta råd och tips på hur du lägger upp 
undervisningen lektion för lektion.

Si
ng

m
a

Med Singma matematik betonas kvalitet i under-
visningen och lärarens viktiga roll för elevers 
utveckling och lärande. Läromedlet ger dig som 
lärare stöd och en tydlig idé om hur lektioner kan 
designas, vad som är i fokus och hur du på bästa 
sätt stödjer och utmanar elevers eget tänkande 
och lärande.

Singaporemodellen
Singma tar utgångspunkt i hur matematikunder-
visningen är uppbyggd enligt Singaporemodellen. 
Singapore tillhör sedan länge toppnationerna 
i internationella undersökningar som Pisa och 
TIMSS, och modellen har fått stor spridning inter-

nationellt. Singma har arbetats fram i samarbete 
med Dr Yeap Ban Har, en världsledande expert 
inom området.

Arbetsgång
Varje lektion är indelad i tre huvudmoment av 
olika karaktär. Momenten är återkommande i varje 
lektion för att på så sätt skapa igenkänning för 
eleverna. I de olika momenten får eleverna möjlig-
het att under en och samma lektion träna på för-
mågorna i matematik. Upp gifterna är omsorgs-
fullt utvalda för att uppmuntra till samtal och 
refl ektion om olika strategier, och för att ge varia-
tion och progression.
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Vi utforskar
Varje lektion inleds med en startuppgift 
där eleverna har boken stängd. Du som 
lärare har en coachande roll, och ställer 
frågor för att utveckla elevernas tänkande 
och refl ektion. 

Vi lär
Efter startuppgiften öppnar ni boken och 
tittar tillsammans på den eller de lösningar 
som presenteras. Gjorde ni likadant eller 
på ett annat sätt?

Vi övar
I nästa moment får eleverna pröva att lösa 
fl er uppgifter på ett liknande sätt. De fort-
sätter att arbeta i par eller grupp för att 
kunna samtala och resonera kring uppgif-
terna.

Jag övar
I den sista delen av lektionen får eleverna 
arbeta på egen hand med att befästa sina 
kunskaper i övningsboken.
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Elevens böcker
Singma matematik omfattar en lärobok och en övningsbok per  termin. Läroboken 
används för gemensamma genomgångar och samtal i klassen. I övningsboken får 
eleven träna självständigt och befästa sina kunskaper.

Författare: Dr Yeap Ban Har, Pia Agardh, Josefi ne Rejler , 
Ingrid Eriksson och Lena Wintzell-Österberg

Singma matematik åk 4

Lärobok 4A 27-45550-4 152 s 100:-

Övningsbok 4A 27-45549-8 152 s 80:-

Lärarhandledning 4A
med lärarwebb 12 mån 27-45551-1 240 s 400:-

Lärarwebb 4A 12 mån  27-45591-7  100:-

Lärobok 4B 27-45547-4 152 s 100:-

Övningsbok 4B 27-45546-7 152 s 80:-

Lärarhandledning 4B
med lärarwebb 12 mån 27-45548-1 240 s 400:-

Lärarwebb 4B 12 mån  27-45593-1     100:-

Singma åk 5 utkommer 2020

Singma åk 6 utkommer 2021

Om författarna
Pia Agardh och Josefi ne Rejler har tillsammans introducerat Singaporemodellen 
i Sverige och arbetar sedan 2014 med att föreläsa, fortbilda lärare och utveckla läro-
medlet Singma matematik. Tillsammans med matematikläraren Ingrid Eriksson och 
specialpedagogen Lena Wintzell-Österberg har de fortsatt att utveckla Singma 
matematik för mellanstadiet. Läs mer på www.singaporematte.se
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LÄROBOK 4A

Egen träning, 
15–20 min

➊

➋
➌

Gemensamt 
utforskande 
och lärande 
15–20 min
  VI ÖVAR

  JAG ÖVAR

  VI UTFORSKAR

  VI LÄR

  VI ÖVAR

  JAG ÖVAR

  VI UTFORSKAR

  VI LÄR

  VI ÖVAR

  JAG ÖVAR

  VI UTFORSKAR

  VI LÄR

  VI ÖVAR

  JAG ÖVAR

  VI UTFORSKAR

  VI LÄR

Gemensam träning och 
aktivitet, 15–20 min

Singma har en tydlig lektionsstruktur 
där två tredjedelar av lektionen ägnas 

åt gemensamt lärande.
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Margareta Forsbäck ISBN 978-91-27-42020-5
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Ingrid Olsson · Margareta Forsbäck

ELDORADO grundlägger en god matematisk förståelse på 
ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka 
matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, 
strukturer och samband.
 I varje kapitel får eleverna utforska ett lärandemål i taget, 
arbeta med grundkursen och sedan välja uppgifter på två 
svårighetsnivåer – blå sidor på samma nivå som grundkursen 
eller röda sidor med mer utmaningar. Kapitlet avslutas med 
utvärdering, fördiagnos inför nästa kapitel, repetition samt 
ett uppslag med klurig problemlösning. 
 I Lärarboken tydliggörs kopplingen till kursplanens 
förmågor och centrala innehåll samt den matematikdidaktik 
varje kapitel bygger på. Här finns handledning med 
kommentarer till varje elevsida och kopieringsunderlag där 
bland annat läxor och prov ingår.

ELDORADO är ett läromedel i matematik med genomtänkt 
progression och samma författare för FK–åk 6. Åk 4 består av:
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ELDORADO grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. I varje kapitel får eleverna utforska ett lärandemål i taget, arbeta med grundkursen och sedan välja uppgifter på två svårighetsnivåer – blå sidor på samma nivå som grundkursen eller röda sidor med mer utmaningar. Kapitlet avslutas med utvärdering, fördiagnos inför nästa kapitel, repetition samt ett uppslag med klurig problemlösning.  I Lärarboken tydliggörs kopplingen till kursplanens förmågor och centrala innehåll samt den matematikdidaktik varje kapitel bygger på. Här finns handledning med kommentarer till varje elevsida och kopieringsunderlag där bland annat läxor och prov ingår.

ELDORADO är ett läromedel i matematik med genomtänkt progression och samma författare för FK–åk 6. Åk 4 består av:

  Grundböcker – finns även som Digitalbok för interaktiv skrivtavla, Interaktiv bok Bas och Skriva, en grundbok som eleverna skriver direkt i.  Lärarböcker  Facit

Mer om ELDORADO och de olika komponenterna hittar du på www.nok.se/eldorado
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  Grundböcker – finns även som Digitalbok för interaktiv skrivtavla, 
Interaktiv bok Bas och Skriva, en grundbok som eleverna skriver direkt i.

  Lärarböcker
  Facit

Mer om ELDORADO och de olika komponenterna 
hittar du på www.nok.se/eldorado
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  Grundböcker – finns även som Grundbok IST, Grundbok Digital 
och Skriva, en grundbok som eleverna skriver direkt i.

  Lärarböcker
  Facit

Mer om ELDORADO och de olika komponenterna 
hittar du på www.nok.se/eldorado
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Ingrid Olsson 
Margareta Forsbäck 

Med Eldorado får eleverna prata matematik, tänka logiskt och kreativt samt 
dra slutsatser. De får upptäcka matematiken genom en undervisning som 
 grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som gör matematiken 
rolig och spännande.

Varje kapitel bygger på matematiska områden 
som inleds med gemensamt utforskande arbete, 
där  eleverna arbetar konkret och pratar matema-
tik. Detta följs upp av en grundkurs där eleverna 
på egen hand får möjlighet att befästa sina kun-

skaper. Varje kapitel avslutas med utvärdering, 
för diagnos och repetition för att hålla kunskapen 
vid liv. På så sätt står lärandet i centrum under alla 
matematiklektionerna.

MATEMATIK  |  BASLÄROMEDELMATEMATIK  |  BASLÄROMEDEL

  Vi har arbetat många år inom hela 
grundskolan både som klasslärare 
och special lärare, och sedan med 
matematikdidaktik i lärarutbildning 
och fortbildning. Vi vet hur viktigt 
det är att eleverna får en bra grund 
i matematik för att lyckas högre 
upp. Därför har vi skrivit Eldorado.

 INGRID OLSSON OCH MARGARETA FORSBÄCK
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Mer Eldorado

Undervisa i matematik
I inledningen av lärarböckerna fi nns ett  
fortbildande avsnitt som handlar om att 
skapa förutsättningar för elevers lärande.

I lärarboken fi nns allt du behöver för din undervisning – stöd för 
 planering och förslag på hur du genomför och följer upp varje lektion. 

Hjälp att planera
Varje kapitel inleds med en beskrivning 
av lärandemålen samt en översikt av inne-
hållet. Sedan följer förslag till arbetet kring 
elevsidorna för att lyfta fram den matema-
tik eleverna ska lära sig. I lärar boken fi nns:
•  koppling till Lgr 11
• beskrivning av matematiken i Eldorado
• förslag på tidsplan för varje kapitel
• handledning till varje sida i elevboken
• hjälp med bedömning
• diagnoser.

Pedagogisk handledning
Till varje sida i grundboken fi nns en hand-
ledning med tydliga lärandemål. Du får 
förslag på hur matematiken kan introdu-
ceras, hur du kan förenkla och utmana för 
dem som behöver och tips på vad du bör 
observera hos eleverna när de jobbar på 
egen hand. 

Fortbildande inledning
I varje lärarbok fi nns en matig inledning 
där du kan läsa om författarnas tankar 
kring undervisning och lärande. I inled-
ningen presenteras också matematiken i 
varje bok med hjälp av exempel på olika 
innehåll och hur det knyter an till tidigare 
kunskaper samt vad det ska leda till.

Kopieringsunderlag
I lärarböckerna fi nns en mängd kopiering-
sunderlag som kompletterar innehållet i 
grundböckerna. Exempel på olika typer av 
kopieringsunderlag:
• repetition, fördiagnoser
• utvärderingar
• spel
• färdighetsträning.

Undervisa med Eldorado
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Kostnadsfritt extramaterial
Eldorado fortsätter på webben!  Här finns 
t ex webbövningar, bedömningsstöd och 
uppdateringar.

Digitalbok
De tryckta grundböckerna för åk 4–6 
finns även som digitalböcker. I dessa kan 
eleverna bl.a. lyssna på texten, lägga 
till bokmärken, söka efter innehåll och 
zooma.

Lärarmaterial Grundbok IST
Visa grundboken på storbild och under-
visa med interaktiva funktioner. På varje
ställe i boken där du kan vara hjälpt av kon-
kret material, finns digitala verktyg som 
klockor, tallinjer, talkort och diagram till 
din hjälp.
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Eldorado för eleven
Med Eldorado blir matematiken rolig och spännande. Eleverna får utforska tillsammans 
och lära av  varandra innan det är dags för egen färdighetsträning i grundboken.

Grundböckerna har fyra kapitel och varje 
kapitel innehåller 2–4 matematiska om rå-
den, där eleverna får utforska ett lärande-
mål i taget. Alla kapitel har samma tydliga 
upplägg. Varje kapitel inleds med ett 
introuppslag, som ska fånga elevernas 
intresse med hjälp av bilder, uppgifter 
och frågor.

Utforska
Varje område startar med sidan Utforska, 
som är konkret och laborativ för att skapa 
förförståelse. Eleverna arbetar i par eller 
små grupper med aktiviteter och frågeställ-
ningar kring det nya området, kopplat till 
tidigare kunskaper och erfarenheter.

Grundkurs 
Efter sidan Utforska arbetar alla eleverna 
med grundkursen. Inforutorna i grundkur-
sen är både en signal för att det kan vara 
bra med en gemensam genomgång och 
även ett stöd för elevens arbete med 
uppgifterna som följer. I slutet av boken 
fi nns ett uppslag med extrauppgifter till 
varje kapitel. 

Avsnitten Blå och Röd
Efter grundkursen fi nns uppgifter på två 
svårighetsnivåer; blå sidor med uppgifter 
på samma nivå som grundkursen och röda 
sidor för elever som behöver extra utma-
ningar.

Utvärdering, repetition och 
Kul med matte
Kapitlet avslutats med utvärdering, för-
diagnos inför nästa kapitel, repetition samt 
ett uppslag med klurig problemlösning.

MATTE

  4AIngrid Olsson 
Margareta Forsbäck ISBN 978-91-27-42020-5

9 7 8 9 1 2 7 4 2 0 2 0 5
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Ingrid Olsson · Margareta Forsbäck

ELDORADO grundlägger en god matematisk förståelse på 
ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka 
matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, 
strukturer och samband.
 I varje kapitel får eleverna utforska ett lärandemål i taget, 
arbeta med grundkursen och sedan välja uppgifter på två 
svårighetsnivåer – blå sidor på samma nivå som grundkursen 
eller röda sidor med mer utmaningar. Kapitlet avslutas med 
utvärdering, fördiagnos inför nästa kapitel, repetition samt 
ett uppslag med klurig problemlösning. 
 I Lärarboken tydliggörs kopplingen till kursplanens 
förmågor och centrala innehåll samt den matematikdidaktik 
varje kapitel bygger på. Här finns handledning med 
kommentarer till varje elevsida och kopieringsunderlag där 
bland annat läxor och prov ingår.

ELDORADO är ett läromedel i matematik med genomtänkt 
progression och samma författare för FK–åk 6. Åk 4 består av:
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ELDORADO grundlägger en god matematisk förståelse på 
ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka 
matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, 
strukturer och samband.
 I varje kapitel får eleverna utforska ett lärandemål i taget, 
arbeta med grundkursen och sedan välja uppgifter på två 
svårighetsnivåer – blå sidor på samma nivå som grundkursen 
eller röda sidor med mer utmaningar. Kapitlet avslutas med 
utvärdering, fördiagnos inför nästa kapitel, repetition samt 
ett uppslag med klurig problemlösning. 
 I Lärarboken tydliggörs kopplingen till kursplanens 
förmågor och centrala innehåll samt den matematikdidaktik 
varje kapitel bygger på. Här finns handledning med 
kommentarer till varje elevsida och kopieringsunderlag där 
bland annat läxor och prov ingår.

ELDORADO är ett läromedel i matematik med genomtänkt 
progression och samma författare för FK–åk 6. Åk 4 består av:
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ELDORADO grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. I varje kapitel får eleverna utforska ett lärandemål i taget, arbeta med grundkursen och sedan välja uppgifter på två svårighetsnivåer – blå sidor på samma nivå som grundkursen eller röda sidor med mer utmaningar. Kapitlet avslutas med utvärdering, fördiagnos inför nästa kapitel, repetition samt ett uppslag med klurig problemlösning.  I Lärarboken tydliggörs kopplingen till kursplanens förmågor och centrala innehåll samt den matematikdidaktik varje kapitel bygger på. Här finns handledning med kommentarer till varje elevsida och kopieringsunderlag där bland annat läxor och prov ingår.

ELDORADO är ett läromedel i matematik med genomtänkt progression och samma författare för FK–åk 6. Åk 4 består av:

  Grundböcker – finns även som Digitalbok för interaktiv skrivtavla, Interaktiv bok Bas och Skriva, en grundbok som eleverna skriver direkt i.  Lärarböcker  Facit

Mer om ELDORADO och de olika komponenterna hittar du på www.nok.se/eldorado
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  Grundböcker – finns även som Digitalbok för interaktiv skrivtavla, 
Interaktiv bok Bas och Skriva, en grundbok som eleverna skriver direkt i.
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ELDORADO grundlägger en god matematisk förståelse på 
ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka 
matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, 
strukturer och samband.
 I varje kapitel får eleverna utforska ett lärandemål i taget, 
arbeta med grundkursen och sedan välja uppgifter på två 
svårighetsnivåer – blå sidor på samma nivå som grundkursen 
eller röda sidor med mer utmaningar. Kapitlet avslutas med 
utvärdering, fördiagnos inför nästa kapitel, repetition samt 
ett uppslag med klurig problemlösning. 
 I Lärarboken tydliggörs kopplingen till kursplanens 
förmågor och centrala innehåll samt den matematikdidaktik 
varje kapitel bygger på. Här finns handledning med 
kommentarer till varje elevsida och kopieringsunderlag där 
bland annat läxor och prov ingår.

ELDORADO är ett läromedel i matematik med genomtänkt 
progression och samma författare för FK–åk 6. Åk 4 består av:

  Grundböcker – finns även som Digitalbok för interaktiv skrivtavla, 
Interaktiv bok Bas och Skriva, en grundbok som eleverna skriver direkt i.

  Lärarböcker
  Facit
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ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka 
matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, 
strukturer och samband.
 I varje kapitel får eleverna utforska ett lärandemål i taget, 
arbeta med grundkursen och sedan välja uppgifter på två 
svårighetsnivåer – blå sidor på samma nivå som grundkursen 
eller röda sidor med mer utmaningar. Kapitlet avslutas med 
utvärdering, fördiagnos inför nästa kapitel, repetition samt 
ett uppslag med klurig problemlösning. 
 I Lärarboken tydliggörs kopplingen till kursplanens 
förmågor och centrala innehåll samt den matematikdidaktik 
varje kapitel bygger på. Här finns handledning med 
kommentarer till varje elevsida och kopieringsunderlag där 
bland annat läxor och prov ingår.

ELDORADO är ett läromedel i matematik med genomtänkt 
progression och samma författare för FK–åk 6. Åk 4 består av:

Olsson · Forsbäck              Grundbok 4  A

MATTE

  4BIngrid Olsson Margareta Forsbäck 9 7 8 9 1 2 7 4 2 0 2 2 9

MATTE MATTEIngrid Olsson · Margareta ForsbäckELDORADO grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. I varje kapitel får eleverna utforska ett lärandemål i taget, arbeta med grundkursen och sedan välja uppgifter på två svårighetsnivåer – blå sidor på samma nivå som grundkursen eller röda sidor med mer utmaningar. Kapitlet avslutas med utvärdering, fördiagnos inför nästa kapitel, repetition samt ett uppslag med klurig problemlösning.  I Lärarboken tydliggörs kopplingen till kursplanens förmågor och centrala innehåll samt den matematikdidaktik varje kapitel bygger på. Här finns handledning med kommentarer till varje elevsida och kopieringsunderlag där bland annat läxor och prov ingår.ELDORADO är ett läromedel i matematik med genomtänkt progression och samma författare för FK–åk 6. Åk 4 består av:

  Grundböcker – finns även som Digitalbok med ljud och Skriva, en grundbok som eleverna skriver direkt i.  Lärarböcker  FacitMer om ELDORADO och de olika komponenterna hittar du på www.nok.se/eldorado

Olsson · Forsbäck              Grundbok 4 B  4A

  Grundböcker – finns även som Digitalbok med ljud 
och Skriva, en grundbok som eleverna skriver direkt i.
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  Facit
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ELDORADO grundlägger en god matematisk förståelse på 
ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka 
matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, 
strukturer och samband.
 I varje kapitel får eleverna utforska ett lärandemål i taget, 
arbeta med grundkursen och sedan välja uppgifter på två 
svårighetsnivåer – blå sidor på samma nivå som grundkursen 
eller röda sidor med mer utmaningar. Kapitlet avslutas med 
utvärdering, fördiagnos inför nästa kapitel, repetition samt 
ett uppslag med klurig problemlösning. 
 I Lärarboken tydliggörs kopplingen till kursplanens 
förmågor och centrala innehåll samt den matematikdidaktik 
varje kapitel bygger på. Här finns handledning med 
kommentarer till varje elevsida och kopieringsunderlag där 
bland annat läxor och prov ingår.

ELDORADO är ett läromedel i matematik med genomtänkt 
progression och samma författare för FK–åk 6. Åk 4 består av:

  Grundböcker – finns även som Digitalbok för interaktiv skrivtavla, 
Interaktiv bok Bas och Skriva, en grundbok som eleverna skriver direkt i.

  Lärarböcker
  Facit

Mer om ELDORADO och de olika komponenterna 
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  Grundböcker – finns även som Grundbok IST, Grundbok Digital 
och Skriva, en grundbok som eleverna skriver direkt i.

  Lärarböcker
  Facit

Mer om ELDORADO och de olika komponenterna 
hittar du på www.nok.se/eldorado
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Grundbok 6B
Grundbok 6B skiljer sig lite från övriga grundböcker. Efter bokens två första kapitel följer 
en repetitionsdel, med uppgifter som är strukturerade efter kursplanens områden. 
 Uppgifterna behöver inte göras i någon speciell ordning, du bestämmer vilka områden 
dina elever behöver arbeta med. 

Varje område är indelat i delområden som börjar med en utforskarsida och sedan följer 
uppgifter att arbeta med på egen hand. Till varje delområde fi nns en diagnos.

88 KAPITEL 3  Tvådimensionella figurer

B Turas om att beskriva en av 
figurerna och att visa vilken 
det är.

C Turas om att bygga en figur 
av flera bitar och att beskriva 
den för kamraten. Kamraten 
ska bygga likadant genom 
att bara lyssna på 
beskrivningen.

Tvådimensionella figurer

Utforska

A Vilken av figurerna är det?

a) det är en fyrhörning. ingen vinkel är rät. Bara två sidor är parallella.

b) det är en fyrhörning. Alla vinklar är räta. Alla sidor är lika långa.

1 32 4

75 6

 Turas om att beskriva en av 
figurerna och att visa vilken 

 Turas om att bygga en figur 
av flera bitar och att beskriva 
den för kamraten. Kamraten 
ska bygga likadant genom 
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KAPITEL 3  Tvådimensionella figurer 89

3	 Vilken bokstav står bara i

a) rektangeln? b) triangeln?

c) kvadraten?

4	 Vilken bokstav står i

a) både kvadraten och triangeln? b) både triangeln och rektangeln?

c) både kvadraten och rektangeln? d) alla tre formerna?

1	 Vilken bokstav står bara i

a) parallellogrammen? b) kvadraten?

c) rektangeln?

2	 Vilken bokstav står i

a) alla tre formerna? b) både rektangeln och kvadraten?

c) både parallellogrammen och rektangeln?

A

g

B C

d

E

F

AB

C

d E

F

g

5	 Den här stora kvadraten består av fyra små kvadrater.

a) Ta bort 2 stickor så att du får 3 små kvadrater. Rita.

b)  Ta bort 2 andra stickor så att du får en stor och en 
liten kvadrat. Rita.

6	 Den här parallelltrapetsen är gjord av fem stickor.

a)  Lägg till 2 stickor så att det blir en stor och liten 
triangel. Rita.

b) Lägg till 2 stickor så att det blir 3 små trianglar. Rita.
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Facit 
Till grundboken fi nns 
ett separat facit att 
köpa i 5-pack. 

MATTE

  FACIT 4A

Ingrid	Olsson	 ·	 Margareta	Forsbäck	
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Skrivaboken följer grundbokens sidnum-
rering, men behöver av utrymmesskäl 
ibland fl er sidor med samma sidnummer, 
vilket markeras med en bokstav, t. ex. blir 
sidan 27 i Grundbok 5A sidan 27 och 
27b i Grundbok Skriva 5A. På så sätt blir 
det enkelt att jobba gemensamt i klassen.

Grundbok 5A

Grundbok Skriva
För en del elever blir en vanlig grundbok för mycket att ta till sig matematiskt och många 
har svårigheter att hantera ett separat räknehäfte. I Grundbok Skriva skriver eleverna 
direkt i boken, och boken innehåller grundkursen som de behöver för att klara godkänt 
betyg i matematik åk 6. Eldorado Skriva är så lik grundboken som möjligt och har samma 
upplägg och innehåll, men saknar uppgifter på röd nivå. 

Grundkurs och blå sidor är förenklade på olika sätt:
• konkretiseringar för att underlätta  förståelse
• förtydligad struktur
• mer av samma uppgiftstyp i stället för variation
• enklare talområde.

Extramaterial
Lärarinfo till Eldorado Skriva och facit fi nns på Eldorados extramaterialsidor. 

Författare: Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck

Eldorado  Åk 4–6

4A Grundbok 27-42020-5 160 s  120:-

4A Grundbok Skriva 27-42854-6 160 s 120:-

4A Grundbok Digital 12 mån 27-43690-9  69:-

4A Lärarbok 27-42021-2 224 s  390:-

4A Grundbok IST 
Lärarmaterial 12 mån 27-45303-6  100:-

4A Facit (5-pack) 27-42224-7 32 s  105:-

4B Grundbok 27-42022-9 160 s  120:-

4B Grundbok Skriva 27-42855-3 160 s 120:-

4B Grundbok Digital 12 mån 27-43691-6  69:-

4B Lärarbok 27-42023-6 207 s   390:-

4B Grundbok IST 
Lärarmaterial 12 mån 27-45305-0  100:-

4B Facit (5-pack) 27-42225-4 32 s   105:-

5A Grundbok 27-42321-3 160 s 120:-

5A Grundbok Skriva 27-42856-0 160 s 120:-

5A Grundbok Digital 12 mån 27-43692-3  69:-

5A Lärarbok 27-42323-7 238 s 390:-

5A Grundbok IST 
Lärarmaterial 12 mån 27-45307-4  100:-

5A Facit (5-pack) 27-42325-1 32 s 105:-

5B Grundbok 27-42322-0 160 s 120:-

5B Grundbok Skriva 27-42857-7 160 s 120:-

5B Grundbok Digital 12 mån 27-43693-0  69:-

5B Lärarbok 27-42324-4 213 s 390:-

5B Grundbok IST 
Lärarmaterial 12 mån 27-45309-8  100:-

5B Facit (5-pack) 27-42326-8 32 s 105:-

6A Grundbok 27-42555-2 168 s 120:-

6A Grundbok Skriva 27-42938-3 168 s 120:-

6A Grundbok Digital 12 mån 27-43694-7  69:-

6A Lärarbok 27-42557-6 248 s 390:-

6A Grundbok IST 
Lärarmaterial 12 mån 27-45311-1  100:-

6A Facit (5-pack) 27-42559-0 32 s 105:-

6B Grundbok 27-42556-9 168 s 120:-

6B Grundbok Skriva 27-42939-0 168 s 120:-

6B Grundbok Digital 12 mån 27-43695-4  69:-

6B Lärarbok 27-42558-3 205 s 390:-

6B Grundbok IST 
Lärarmaterial 12 mån 27-45313-5  100:-

6B Facit (5-pack) 27-42560-6 32 s 105:-

nok.se/eldorado

Grundbok Skriva 5 A
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Med Pixel blir du en aktiv, undervisande lärare. Läromedlet hjälper dig att utmana 
dina elever, samtidigt som du ger dem verktyg för att utveckla sitt tänkande. Med 
Pixel för årskurs 4–6 får eleverna en trygg fortsättning i matematik. 

Pixel introducerar varje matematiskt område från 
det konkreta till det abstrakta. Eleverna blir både 
utmanade och får chans att befästa kunskaper 
med aktiviteter och halv konkreta bilder innan de 
går till mattespråket. Eleverna får fl era chanser att 
förstå eftersom varje moment återkommer fl era 
gånger. 

När eleverna förstår vad de håller på med ökar 
deras motivation för matematik. Genom att de 
förstår hur uppgifter kan lösas på olika sätt, ökar 
deras självkänsla och de inspireras till att lära 
sig mer mate matik och att använda matematik i 
 vardagen. 
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PIXEL

Enkelt för läraren 
Hjälp att planera lektion 

för lektion, följa upp 
och bedöma

Forsknings-
anknytning

Baseras på vetenskap 
och beprövad 

erfarenhetRefl ekterande
Lyfter samtal 

och resonemang

Tydligt för eleven
Informativa 

instruktioner och 
ren layout

Metodiskt
Från konkret 
till abstrakt

Varierat
Blanda mellan praktiska 

aktiviteter, uppgifter 
i boken och digitala 

 övningar
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Lärarbok

Med hjälp av Pixel lärarbok blir du en aktiv, undervisande lärare. 
Du får hjälp att planera lektionerna och kartlägga och bedöma 
 elevernas kunskaper.

I inledningen av lärarboken fi nns författar-
nas tolkning och beskrivning av det cen-
trala innehållet för årskursen och exempel 
på hur eleverna får möta förmågorna när 
de arbetar med innehållet. Här beskrivs 
vilka matematiska färdigheter eleverna ska 
utveckla. 

Handledning för varje lektion 
Lärarbokens största del är handledningen 
som följer elevernas grundbok sida för 
sida. Här fi nns allt som behövs för den 
dagliga planeringen och genomförandet 
av lektionerna. Det matematiska innehållet 
för varje lektion presenteras tillsammans 
med en förklaring till var och en av upp-
gifterna i grundboken. 

Matematiska samtal 
I handledningen fi nns exempel på frå-
gor att ställa till eleverna för att stimulera 
matematiska resonemang och tanke-
gångar. Frågorna är tydligt markerade och 
syftet med dem är att illustrera olika fråge-
typer och ge idéer till liknade frågor.

Förenkla, utmana och fl er aktiviteter
Till varje uppslag i grundboken fi nns för-
slag på hur man med små knep kan göra 
innehållet enklare för de elever som behö-
ver det. Dessutom fi nns tips på hur inne-
hållet kan anpassas för de elever som 
behöver fl er eller större utmaningar. 

Det fi nns även aktiviteter som kan 
användas för att variera undervisningen.
Aktiviteterna är alltid kopplade till arbetet i 
grundboken, och gör det enkelt att lyfta in 
och motivera dem i undervisningen. 

Bedömning
I slutet av varje kapitel fi nns uppslaget 
Kan du detta?. Till varje uppgift fi nns en 
kort beskrivning  om vilka kunskaper elev-
erna har möjlighet att visa och vad som 
kan bedömas. Som hjälp i den formativa 
bedömningen fi nns förslag på sidor ur 
grundboken samt övningboken där ett 
innehåll kan repeteras.

Kopieringsunderlag 
Längst bak i lärarboken fi nns kopiering-
sunderlag med sidor från grundboken, 
begreppslistor och prov.

Ämnesfokuserad 
och engage-

rande matematik-
undervisning

Kostnadsfritt extramaterial
Pixel fortsätter på webben!  Här finns t ex 
webbövningar, bedömningsstöd och upp-
dateringar.

Digitalbok
De tryckta grundböckerna för åk 4–6 
finns även som digitalböcker. I dessa kan 
eleverna bl.a. lyssna på texten.

Lärarmaterial Grundbok IST
Visa grundboken på storbild och under-
visa med interaktiva funktioner. Till din 
hjälp finns digitala verktyg som klockor, 
tallinjer, talkort och diagram.

Mer Pixel

MATEMATIK  |  BASLÄROMEDELMATEMATIK  |  BASLÄROMEDEL

  Förnya din undervisning med 
Pixel och lyft  matematiken!
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Parallellbok
Parallellboken är en bok som eleverna 
 skriver i. Den  följer grundboken uppslag 
för uppslag och är tänkt för elever som 
har svårigheter att hantera ett separat 
skrivhäfte, som behöver färre uppgifter 
eller större läsbarhet. Du som lärare får 
möjlig het att anpassa undervisningen och 
eleverna kan lära av varandra, trots att de 
 arbetar med olika böcker.
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Pixel för eleven
Med Pixel får eleverna lära sig att tänka strategiskt, utforska, se mönster, 
resonera, argumentera och inte minst att tänka logiskt.

Övningsbok
Övningsboken har samma kapitel och 
matematiska områden som grundboken. 
Uppgifterna till varje område fi nns på tre 
nivåer som är färgmarkerade för att det 
ska vara enkelt för eleverna att välja nivå. 
Sist i varje kapitel fi nns uppgifter av pro-
blemkaraktär.

Facit
Till varje terminspaket fi nns ett  nedladd-
ningsbart kombinerat facit för grundbok, 
parallellbok och övningsbok. Ladda ner 
på nok.se/extramaterial

Grundbok
I Pixel har varje kapitel ett tydligt matema-
tiskt innehåll. Alla kapitel inleds med en 
samtalsbild baserad på en vardaglig situa-
tion för att introduktionen ska kunna utgå 
från ett konkret samtal. 

För att skilja på uppgifter och annan 
information fi nns det tydliga rutor för 
exempel, fakta och spel. Rutorna är ett till-
fälle att samla undervisningen kring. Med 
stöd av läraraboken går ni tillsammans ige-
nom nya moment och begrepp.  Spel är 

ett viktigt inslag i Pixel metodiken som fär-
dighetsträning, för att befästa kun skaper. 
Det fi nns också dialogrutor i  böckerna där 
eleverna ska diskutera påståenden och 
frågeställningar och träna sig på att argu-
mentera. 

Sist i varje kapitel fi nns fyra återkommande 
uppslag: 
• Kan du detta? är en utvärdering av 

innehållet i kapitlet med koppling till 
matematiskt innehåll och  förmågorna.
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Faktarutorna innehåller begrepps-
förklaringar. Exempelrutorna 
innehåller räknade  exempel för att 
visa en metod.

• Träna mer erbjuder fler uppgifter för att 
befästa innehållet i kapitlet.

• Träna tanken erbjuder uppgifter av pro-
blemlösande karaktär.

• Lite av varje är repetition av tidigare 
stoff för att hålla kunskaperna vid liv och 
befästa dem ytterligare.

3 • Decimaltal
86

Avrundning och överslagsräkning
En cykel väger ungefär 12,6 kg.
Vi vill avrunda 12,6 till närmaste heltal.

12 13

12,6

Om vi tittar på tallinjen ser vi att 12,6 ligger närmare 13 än 12.
Därför avrundas 12,6 till 13 när vi avrundar till närmaste heltal.
Vi skriver:  

1 2, 6 ≈ 1 3

Jan Železný innehar världsrekordet 
i spjut på 98,48 m.
Avrunda 98,48 till närmaste heltal.

När vi avrundar till närmaste heltal måste vi
titta på tiondelssiffran. I talet 98,48 är den 4.
Det gör att 98,48 ligger närmare 98 än 99.

9 8, 4 8 ≈ 9 8

EXEMPEL

När vi avrundar till närmaste heltal tittar vi på tiondelssiffran. 

När vi avrundar till närmaste tiondel tittar vi på hundradelssiffran.

Siffrorna 1, 2, 3 och 4 avrundas nedåt.   Siffrorna 5, 6, 7, 8 och 9 avrundas uppåt.

             2,3 ≈ 2              13,5 ≈ 14             7,37 ≈ 7,4

FAKTA

≈ betyder 
“ungefär lika med”.

FAKTA

PIXEL 4A GBCC2Anita.indd   86 2016-06-15   14:13

4 • Geometri
112

Egenskaper hos trianglar

 15 Vem har rätt? Förklara hur du tänker.

DA B C
En triangel kan 
ha tre spetsiga 

vinklar. 

En triangel kan 
inte ha mer än en 

trubbig vinkel. 

En triangel 
kan ha två 

räta vinklar.

Det finns trianglar 
där två sidor är 

parallella. 

A B C

 16 Rita fem olika trianglar. Jämför med varandra i klassen.
Gör en utställning genom att hänga upp alla trianglar ni har gjort.

 17 Jämför trianglarna A, B och C.

a Har de tre trianglarna någon gemensam egenskap? 

b Finns det något som skiljer sig åt hos de olika trianglarna?

Tips! Titta på sidornas längd och på vinklarna.

PIXEL 4A GBCC2Anita.indd   112 2016-06-15   14:15Kopieringsunderlag © 2016 Författarna och Natur & Kultur · Pixel 4B Lärarbok · ISBN 978-91-27-44530-7
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MATTEBEGREPP  •  8 Mönster

Mönster

Geometriska mönster

1 2 3

Talmönster
6,  9,  12,  15, …

Mönster är en regelbunden upprepning av bilder eller siffror.

I ett geometriskt mönster flyttar man en figur efter bestämda regler, t.ex. 
genom spegling, rotation eller parallellförskjutning.

Ett talmönster kan vara en talföljd där talen ändrar sig efter ett bestämt 
mönster.

Spegling
Förflyttning av en figur där den nya figuren blir en spegelbild av (symme-
trisk med) ursprungsfiguren.
Symmetrilinjen delar en figur mitt itu så att de två delarna blir varandras 
spegelbilder. 

Parallellförskjutning
Förflyttning av en figur i en bestämd riktning och en bestämd sträcka.

Rotation
Förflyttning av en figur runt en medelpunkt.

Grader 
Vi delar in en cirkel i 360° (grader). 
Grader används också som måttenhet för temperatur. Då skriver vi till 
exempel 25 °C (grader Celsius) när det är 25 grader varmt.

Figurtal 

1 2 3

Tal som beskriver figurer med samma form men olika storlek. Figurtalet 
ökar efter ett bestämt mönster från en figur till en annan.

Tabell 
En tabell består av rader och kolumner. Vi kan sortera data i tabellen och 
få en bra översikt.

Magisk kvadrat
 = 21

8 3 10 = 21

9 7 5 = 21

4 11 6 = 21

= 
21

= 
21

= 
21  = 21

Summan av talen i alla rutor blir densamma när vi adderat vågrätt, lodrätt 
och diagonalt.

 Symmetrilinje

 medelpunkt

Pixel lhl korrad ES 24 okt.indd   155 2016-11-07   16:27

I dialogrutor uppmuntrar Pixel 
till  samtal och refl ektion.

Samtalsbilden kan användas 
för att introducera ett kapitel.
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Kopieringsunderlag 4–6
Kopieringspärmen innehåller färdighets-
träning, spel, aktiviteter, problemlösning 
och andra typer av arbetsblad.

Problemlösning 4–6
Problemlösning är ett kopieringsunderlag 
som stimulerar och utvecklar alla delar av 
de matematiska kompetenserna. Till varje 
elevproblem fi nns en lärarsida med under-
visningsstöd.

Mer Pixel

PROBLEMLÖSNING

BEGREPP

METOD

RESONEMANG

KOMMUNIKATION

Färgsnurran visar förmågorna
Uppgifterna på uppslaget Kan du detta? i varje kapitel är markerade 
med färgsnurror och tydliggör vilka förmågor som används när eleven 
löser  uppgiften.

I de uppgifter som är markerade med resonemang är tanken  att 
eleverna ska få förståelse för att uppgifter kan lösas på olika sätt, med 
olika metoder, och att redovisningen av dem kan se olika ut. Att titta 
på och diskutera olika lösningar ger eleverna möjlighet att träna på sin 
förmåga att identifi era, redogöra för, samtala om och argumentera för 
matematikens olika uttrycks former, alltså sin förmåga att kommunicera.

Författare: Bjørnar Alseth, Mona Røsseland, Gunnar 
Nordberg 

Pixel åk 4, andra upplagan

4A Grundbok 27-44516-1  110:-

4A Parallellbok 27-44523-9 144 s 110:-

4A Övningsbok 27-44571-0 80 s 80:-

4A Lärarbok 27-44529-1 178 s 355:-

4A Grundbok Digital 12 mån 27-44709-7  69:-

4A Grundbok IST 12 mån 27-44708-0  100:-

4A Övningsbok Digital 12 mån  27-45096-7  69:-

4B Grundbok 27-44517-8 144 s 110:-

4B Parallellbok 27-44524-6 144 s 110:-

4B Övningsbok 27-44572-7 80 s 80:-

4B Lärarbok 27-44530-7 186 s 355:-

4B Grundbok Digital 12 mån 27-44824-7  69:-

4B Grundbok IST 12 mån 27-44823-0  100:-

4B Övningsbok Digital 12 mån  27-45098-1  69:-

Pixel åk 5, andra upplagan  

5A Grundbok 27-44518-5 144 s 110:-

5A Parallellbok 27-44525-3 144 s 110:-

5A Övningsbok 27-44573-4 80 s 80:-

5A Lärarbok 27-44531-4 180 s 355:-

5A Grundbok Digital 12 mån 27-44932-9  69:-

5A Grundbok IST 12 mån 27-44936-7  100:-

5A Övningsbok Digital 12 mån  27-45130-8   69:-

5B Grundbok 27-44519-2 144 s 110:-

5B Parallellbok 27-44526-0 144 s 110:-

5B Övningsbok 27-44574-1 80 s 80:-

5B Lärarbok 27-44532-1 180 s 355:-

5B Grundbok Digital 12 mån 27-44933-6  69:-

5B Grundbok IST 12 mån 27-44937-4  100:-

5B Övningsbok Digital 12 mån  27-45134-6   69:-

Pixel åk 6, andra upplagan utkommer aug/dec -18

6A Grundbok 27-44520-8  144 s  110:-

6A Parallellbok 27-44527-7 144 s  110:-

6A Övningsbok  27-44575-8  80 s  80:-

6A Lärarbok 27-44533-8  180 s  355:-

6A Grundbok Digital 12 mån  27-44934-3   69:-

6A Grundbok IST, 
Lärarmaterial 12 mån 27-44938-1   100:-

6A Övningsbok Digital 12 mån 27-45136-0  69:-

6B Grundbok 27-44521-5  144 s  110:-

6B Parallellbok 27-44528-4  144 s  110:-

6B Övningsbok 27-44576-5 80 s  80:-

6B Lärarbok 27-44534-5  180 s  355:-

6B Grundbok Digital 12 mån  27-44935-0   69:-

6B Grundbok IST, 
Lärarmaterial 12 mån  27-44931-2  100:-

6B Övningsbok Digital 12 mån 27-45138-4  69:-

Pixel åk 4–6, andra upplagan

Kopieringsunderlag 4–6  27-44522-2 636 s   565:-

Kopieringsunderlag 4–6, facit 27-44953-4 64 s  95:-

Problemlösning 4–6 27-44833-9 128 s 425:-

Tidigare upplaga se nok.se/pixel

nok.se/pixel
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Intensivträning 
i matematik
Har du elever i åk 4–6 som har missat grundläggande matematiska 
begrepp? Med intensivträning kan du ge dem en chans att vara 
med på banan igen!

Intensivträning i matematik innebär att 
en elev får kompletterande undervisning 
under en begränsad tid, utöver under-
visningen i klassen. Arbetsgången ger 
eleven möjlighet att använda språket, 
generalisera och utveckla inre bilder som 
stöd för det abstrakta tänkandet.

Till varje elevhäfte fi nns en handledning 
med tydlig arbetsgång där man steg för 
steg genom undervisning hjälper eleven 
framåt vid varje träningstillfälle. 

Under 2019 kommer häften som 
 intensivtränar:
• Tal i bråkform
• Tal i decimalform
• Tal i procentform
• Algebra
• Tabellkunskaper
• Räknemetoder 
• Textuppgifter

Författare: Ingrid Olsson, Görel Sterner

Intensivträning i matematik

Algebra, elevhäfte 27-45321-0  40 s 70:-

Algebra, lärarhandledning  27-45322-7  48 s 175:-

Räknemetoder, elevhäfte  27-45323-4  40 s 70:-

Räknemetoder, 
lärarhandledning 27-45324-1 48 s 175:-

Tabellkunskaper, elevhäfte 27-45325-8 40 s 70:-

Tabellkunskaper, 
lärarhandledning 27-45326-5 48 s 175:-

Tal i decimalform, elevhäfte 27-45327-2 40 s 70:-

Tal i decimalform, 
lärarhandledning 27-45328-9 48 s 175:-

Textuppgifter, elevhäfte 27-45329-6 48 s 70:-           

Textuppgifter, 
lärarhandledning 27-45330-2 48 s 175:-

Tal i procentform, elevhäfte 27-43831-6 40 s 70:-

Tal i procentform, 
lärarhandledning 27-43835-4 48 s 175:-

Tal i bråkform, elevhäfte 27-43833-0 40 s 70:-

Tal i bråkform, 
lärarhandledning 27-43837-8 48 s 175:-

I N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI K

Algebra

Namn

Ingrid Olsson & Görel Sterner

m
a tte

HANDLEDNING

Tal 
i bråkform

I N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI K

Ingrid Olsson & Görel Sterner

Kunskapskrav åk 6 m
a tte

Till varje häfte fi nns en handled-
ning med tydlig arbetsgång för 
varje träningstillfälle.
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m
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I N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI KI N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI KI N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI KI N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI KI N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI KI N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI KI N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI KI N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI KI N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI K

i decimalformi decimalformi decimalformi decimalformi decimalformi decimalform

Ingrid Olsson & Görel SternerIngrid Olsson & Görel SternerIngrid Olsson & Görel SternerIngrid Olsson & Görel Sterner

I N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI K

Tal 
i bråkform

Namn 

m
a tteIngrid Olsson & Görel Sterner

Textuppgifter

I N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI K

Namn

Ingrid Olsson & Görel Sterner

m
a tte

I N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI KI N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI KI N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI KI N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI KI N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI K

Räknemetoder

I N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI K

Namn

Ingrid Olsson & Görel Sterner

m
a tte

RäknemetoderRäknemetoderRäknemetoderRäknemetoderRäknemetoderRäknemetoderRäknemetoderRäknemetoderRäknemetoderRäknemetoderRäknemetoder

I N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI KI N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI KI N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI KI N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI KI N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI KI N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI KI N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI KI N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI K

Tabellkunskaper

I N T E N S I VTRÄN I N G  I  MATEMATI K

Namn 

Ingrid Olsson & Görel Sterner

m
a tte

Intensivträning 
– nu även för elever som 
behöver nå kunskaps-

kraven i åk 6.

Nyhet
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MATEMATIKMATEMATIK 

MatteUtmaning
MatteUtmaning ger elever möjlighet att lära sig mer matematik, men framför allt öka deras intresse 
och ge dem upplevelsen av att matematik är spännande och roligt! 

MatteUtmaning är en bok för alla elever 
som behöver nya utmaningar i matema-
tik, i stället för att räkna fl er uppgifter av 
samma sort. Här fi nns varierande uppgif-
ter med problemlösning, logiskt  tänkande 

och taluppfattning men även historik kring 
hur man räknade förr, aktiviteter med 
undersökningar samt smart huvudräkning.

Eleverna kan arbeta självständigt med 
hjälp av ledtrådar och facit med  förklar- 

ingar som fi nns i boken. Boken kan även 
användas i helklass eller i grupper om du 
som lärare väljer ut någon speciell uppgift 
eller sida att arbeta tillsammans med.

Författare: Ingrid Olsson, Cecilia Johansson

MatteUtmaning

MatteUtmaning 4 27-43387-8 96 s 129:-

MatteUtmaning 5  27-43388-5 96 s 129:-

MatteUtmaning 6  27-43389-2 96 s 129:-

MatteUtmaning 4–6 är en fristående del i serien 
 Eldorado och fungerar för alla, oavsett vilket övrigt 
material som används i klassrummet.

6

MATTE

Ingrid Olsson 
Cecilia Johansson 

RÖD 
BLÅ 

BLÅ 

BLÅ 

RÖD 
RÖD 

RÖD 
BLÅ 

BLÅ 

BLÅ 

RÖD 
RÖD 

RÖD 
BLÅ 

BLÅ 

BLÅ 

RÖD 
RÖD 

RÖD 
BLÅ 

BLÅ 

BLÅ 

RÖD 
RÖD 

RÖD 
BLÅ 

BLÅ 

BLÅ 

RÖD 
RÖD 

RÖD 
BLÅ 

BLÅ 

BLÅ 

RÖD 
RÖD 

RÖD 
BLÅ 

BLÅ 

BLÅ 

RÖD 
RÖD 

Ledtrådar
Till många uppgifter fi nns det ledtrådar. 
Om symbolen  L står framför uppgiften 
så fi nns det i slutet av boken hjälp med hur 
man kan komma igång.

Tänk smart
Tänk smart-sidan ger 
eleverna tips på användbara 
strategier för att lösa upp-
gifter med huvudräkning.

Undersök
Genom att göra och pröva får eleverna 
upptäcka t ex samband och mönster och 
utifrån det dra slutsatser.
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MATEMATIKMATEMATIK 

Författare: Maria Danielsson, Ida Rudin

Träna på matte

Algoritmer addition, 5-pack  27-44546-8  16 s 115:-

Algoritmer subtraktion, 
5-pack  27-44547-5  16 s 115:-

Algoritmer division, 5-pack  27-44549-9 16 s 115:- 

Algoritmer multiplikation, 
5-pack  27-44548-2 16 s 115:-

Textuppgifter 
de fyra räknesätten, 5-pack  27-44550-5 16 s 115:-

Författare: Marie Andersson

Träna på kod

Stegvisa instruktioner,
 5-pack  27-45463-7 16 s  115:- 

Loopar och felsökning,
5-pack  27-45462-0 16 s 115:-

Variabler och buggar, 
5-pack 27-45464-4 16 s 115:-

Villkorssatser och maskinkod, 
5-pack  27-45465-1 16 s 115:-

Författare: Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg 

Pixel åk 4-6, andra upplagan

Problemlösning 4-6 27-44833-9 128 s 425:-

Träna på matte
Häften med genomtänkt innehåll och varierade uppgifter 
som får  eleverna att längta efter träning i matematik!

Träna på matte är en serie fristående häf-
ten i matematik med färdighetsträning av 
bas kunskaper i matematik.  Häftena kan 
användas dels när en elev behöver nöta 

något matematiskt område, dels som 
meningsfulla  extrauppgifter till elever som 
blir snabbt klara.

Träna på kod är fyra nya häften där eleverna får möta uppgifter 
som ger förståelse för grunderna i programmering.

Eleverna får
•   tolka, följa och skriva instruktioner med ord och symboler samt förkorta kod.
•   skriva upprepade mönster som kod, använda loopar samt hitta fel i en kod.
•  använda variabler i vardagliga situationer och i kod samt göra systematiska 

felsökningar.
•  använda villkorssatser samt möta hur man läser och skriver maskinkod.

Maria Danielsson
Ida Rudin

Maria Lindström
Ida Rudin

Träna på
algoritmer
multiplikation

Maria Lindström
Ida Rudin

Träna på
algoritmer

subtraktion

Maria Lindström
Ida Rudin

Träna på
algoritmeralgoritmeralgoritmer

addition

Maria Lindström
Ida Rudin

Maria Lindström
Ida Rudin

Träna på
algoritmeralgoritmeralgoritmeralgoritmer

divisiondivisiondivisiondivisiondivisiondivisiondivisiondivisiondivision

Maria Danielsson
Ida Rudin

Maria Lindström
Ida Rudin

Träna på
textuppgifter
de fyra räknesätten

Du hittar fl er 
häften på 

 nok.se/tranapamatte

Problemlösning

Författare: Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg 

Pixel åk 4-6, andra upplagan

Problemlösning 4-6 27-44833-9 128 s 425:-

Pixel problemlösning är ett kopieringsunderlag med 
uppgifter som stimulerar och utvecklar elevernas 
 matematiska kompetens.

För att lösa uppgifterna får eleverna fundera, utforska, gene-
ralisera, använda räknestrategier och uttrycka sig matema-
tiskt på olika sätt. Till varje problemuppgift fi nns en lärarsida 
med handledning, koppling till det centrala innehållet samt 
lösningsförslag.

Nyhet
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MATEMATIKMATEMATIK 

Författare: Eva Marand

Viktiga ord i matematik

Viktiga ord i matematik 27-60558-9 80 s 219:-

Öva Viktiga ord i matematik

Siffror tal och räkning  27-41166-1   32 s 45:-

Mått och mätning   27-41167-8   32 s 45:-

Geometri   27-41168-5   32 s 45:-

Statistik, sannolikhet 
och algebra   27-41169-2   24 s 45:-

Viktiga ord i matematik
Viktiga ord i matematik innehåller ord som eleverna behöver vara förtrogna med för 
att bygga upp matematisk förståelse. I början av boken fi nns en ordlista med alla upp-
slagsord.

Det fi nns fyra arbetshäften där eleverna får öva, befästa och fördjupa sin förståelse för 
de  matematiska begreppen. 

Se även 
Viktiga ord 

i svenska s. 32 
och Viktiga ord 

i NO och SO 
s. 56.

Diagnostisera dina 
elever på ett enkelt och 

överskådligt sätt.

Författare: Catherine Bergman, Thérées Eklund, 
Maria Österlund

Mattecirkeln Lgr 11

Diagnoser lärarpärm åk 4–6 27-42643-6 160 s 1035:-

Mattecirkeln Lgr 11
Mattecirkelns diagnoser är uppdelade på två olika 
sätt. I den ena delen är matematiken för delad på 
två  diagnoser per skolår och i den andra är det en 
diagnos per matematiskt område som till  exempel 
taluppfattning, addition eller volym. Du väljer  vilket 
sätt som passar dig och dina elever bäst.

Till diagnoserna fi nns handledning med mål, kom-
mentarer och förslag till åtgärder.

Digilär Matematik bygger på Natur 
& Kulturs tryckta läromedel Pixel. 

Några höjdpunkter i läromedlet:
• Hjälper dig att utmana dina elever, sam-

tidigt som du ger dem verktyg för att 
utveckla sitt matematiska tänkande.

• Ett mycket överskådligt arbetsflöde för 
varje moment, som gör att eleverna har 
lätt att orientera sig.

• Bra förutsättningar att anpassa lärome-
dlet till dina elevers skilda behov.

Digilär Matematik   
Arbeta heldigitalt med läromedel från Digilär

Läs mer på digilär.se 
och på s 9. 

Ny
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PROGRAMMERING

Programmering 
med CodeMonkey
Med CodeMonkey lär sig eleverna i åk 3–9, på ett enkelt och lustfyllt 
sätt de viktigaste grunderna i programmering. Samtidigt utvecklas 
kunskaper i problemlösning, planering och matematiskt tänkande.
 Alla kan lära ut programmering med CodeMonkey. Lärarhand-
ledning med detaljerade lektionsplaneringar ingår i licensen. Inga 
förkun skaper behövs!

CodeMonkey är ett lärverktyg där eleverna lär 
sig grunderna i programmering. Eleverna tar sig 
igenom uppgifter och utmaningar i en pedago-
gisk spelmiljö med animationer och roliga karak-
tärer. Programmeringsspråket i CodeMonkey 
heter CoffeeScript och används framför allt för att 
utveckla appar och webb sidor. 

Eleverna utvecklar kunskaper i problemlösning, 
planering och matematiskt tänkande. Med 
CodeMonkey kommer de att lära sig begrepp 
som argument, objekt, loopar, variabler, arrayer, 
funktioner och relationer.

I CodeMonkey ska eleverna ta sig igenom en 
bana med över 200 uppgifter och utmaningar. 

Uppgifterna går ut på att hjälpa CodeMonkey-
apan att fånga bananer, genom att med program-
mering styra den rätt. Till sin hjälp får de person-
liga instruktioner och ledtrådar, anpassade efter 
nivå och inlärningsstil. Eleverna får sedan appli-
cera sina kunskaper genom att själva skapa upp-
gifter och dela med andra. 

De första uppgifterna är på nybörjarnivå och de 
sista uppgifterna är på en så avancerad nivå att 
eleverna kan utveckla egna spel. Inga förkunska-
per behövs men eleverna bör ha knäckt läskoden.

Alla 
kan lära ut 

programmering 
med 

CodeMonkey!

74

Passar Åk 3–9

PROGRAMMERING
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PROGRAMMERING

Stöd för läraren
Alla kan undervisa i programmering med CodeMonkey. En 
gedigen lärarhandledning med detaljerade lektionsplane-
ringar ingår i licensen. Inga förkunskaper i programmering 
behövs. 

Som lärare har du även tillgång till en elevöversikt. Här ser 
du, förutom de korrekta lösningarna till alla uppgifter, även  
elevernas resultat och utveckling.

Tekniska krav
Fungerar på dator eller surfplatta med internetuppkoppling

Testa gratis!
Testa de första 

uppgifterna gratis på 
nok.se/codemonkey.

nok.se/codemonkey

Författare: CodeMonkey studios och Natur & Kultur
Översättning: Marie Andersson

CodeMonkey

CodeMonkey licens (1 st)   27-44704-2  125:-

Elevöversikten ger 
läraren överblick över 
elevernas utveckling. 

Lärarhandledningen 
som ingår i licensen 
går också att skriva ut.

LÄRARHANDLEDNING
skriv kod  ê  fånga bananer  ê  rädda världen

goto  bananas[1]goto  bananas[1]

step  3step  3

turtleturtle
# Good  luck!# Good  luck!

say ”Yum!
”

say ”Yum!
”
turn  rightturn  rightturn  rightturn  rightturn  rightturn  rightturn  rightturn  right

grab()grab()

Code Monkey omslag NY2.indd   1 2016-07-07   15:51

PROGRAMMERING

75

Hela kursen, bara att köra
Med CodeMonkey lärar-

handledning kan alla lära ut 
grunderna i programmering 

– helt utan förkunskaper.

Riktigt programmeringsspråk
Eleverna lär sig CoffeeScript 

och grundläggande principer för 
programmering.

Utveckla egna spel
Eleverna kan applicera 

sina kunskaper och 
utveckla egna spel.
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Matilda Åhall  arbetar som bildl-
ärare  på en grundskola i Mölndal. 
Hon har varit med i arbetet med 
att ta fram Skolverkets bedöm-
ningsstöd i bild för åk 6.

Författare: Matilda Åhall

Lärarens guide till Bild 27-44770-7  100 s 439:-

Lärarens guide till 

Bild
Lärarens guide till Bild innehåller ett antal model-
lektioner som utgår från ämnets kunskapskrav. 
Eleven får träna på att utveckla sin förmåga att:
• Ge omdömen
• Presentera
• Resonera
• Formulera handlingsalternativ

Därefter följer ett antal arbetsområden i ämnet 
som är tematiska 
och ämnesövergripande. 

Inom varje område kombineras syfte, kun-
skapskrav och centralt innehåll för åk 4 –6 på ett 
sätt som gör att eleven får goda möjligheter att 
nå målen för åk 6. Via inloggning når du alla bok-
ens kopieringsunderlag i digital version.

Handledningar i de 
praktisk-estetiska ämnena

PREST-serien är en serie med böcker där du som är lärare i något av 
de praktisk estetiska ämnena får en omfattande genomgång av de 
teoretiska momenten i  undervisningen.

Pr
es

t-
se

ri
en

PRAKTISK-ESTETISKA ÄMNENPRAKTISK-ESTETISKA ÄMNEN

Kostnadsfritt extramaterial
Lärarens guide till bild fortsätter på webben!
Här fi nns kostnadsfritt extramaterial med elev-
övningar. För läraren fi nns bokens kopierings-
underlag i digital version.

76

I handledningen 
 tydliggörs kurs-

planens syfte och 
 kunskapskrav.
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Mer Prest-serien

PRAKTISK-ESTETISKA ÄMNENPRAKTISK-ESTETISKA ÄMNEN

Författare: Författare Elin Holm och Ludvig Widén

Lärarens guide till Slöjd 27-44917-6  132 s 439:-

Lärarens guide till 

Slöjd

Lärarens guide till Slöjd innehåller ett rik-
ligt bedömningsstöd med tydliga exem-
pel och konkretiserade kunskapskrav. 
Boken tar även upp hur man kan arbeta 
formativt i undervisningen och hur man 
kan fl ippa sin slöjdundervisning. 

Därefter följer förslag till tre längre 
slöjdprojekt där man kan arbeta mate-

rial- och teknikövergripande i både tex-
tilslöjd och träslöjd. Projekten går även 
att rikta in mot enbart textil- eller träslöjd 
om man så vill. 

Varje projekt innehåller 10 lektioner 
och är 80 minuter långa.

Via inloggning når du alla bokens 
kopierings underlag i digital version.

Elin Holm
Elin jobbar på Kunskapsskolan i Norrköping och 
undervisar i slöjd och bild för åk 6–9. Elin är arete-
meriterad förstelärare och arbetar för att driva ut-
vecklingen av slöjd- och bildämnena inom Kun-
skapsskolan. 

Ludvig Widén
Ludvig jobbar på Kunskapsskolan i Norrköping och 
undervisar i slöjd och bild för åk 6–9. Ludvig är en 
erfaren fl ippare av sina slöjdfi lmer. Han driver 
Youtubekanalen Magister Slöjd och spelade in sina 
första fi lmer under 2011. 

Kostnadsfritt extramaterial
Lärarens guide till slöjd fortsätter på web-
ben! Här fi nns kostnadsfritt extramaterial 
med elevövningar. För läraren fi nns bok-
ens kopieringsunderlag i digital version.

78 tre slöjdprojekt 79tre slöjdprojekt

Bedömningsstöd

Bedömningen för Tittskåpet har tre delar som fokuserar på tre olika förmågor. 
I planeringen motiverar eleverna sina val, i utvärderingen reflekterar de kring 
sin arbetsprocess och tolkar slöjdföremåls uttryck. Förmågan att formge och fram-
ställa föremål bedöms under arbetets gång, i vad som framkommer i elevernas ut-
värdering och i själva slöjdföremålet. Då inredningen innehåller färre hantverkstek-
niker passar det bäst att bedöma i förmågorna ”välja och motivera tillvägagångssätt 
i slöjdarbetet” samt ”tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck”. I slöjdan-
det av själva tittskåpet fokuseras förmågan att ”framställa föremål i olika material 
med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker”. 

De olika frågorna i planeringen och utvärderingen är tänkta att underlätta 
bedömningen av förmågor och kunskapskrav. Att använda lärandematriserna 
framtagna för de ovan nämnda hjälper också bedömningen. 

När det gäller bedömning av själva slöjdföremålen är det viktigt att också här 
ge eleverna förklaringar till och förtydliganden om hur tittskåp kan se ut på olika
nivåer. Här är det också viktigt att förklara och peka på vad med slöjdföremålet 
som har genererat ett visst betyg så att eleverna kan översätta skillnaden mellan 
nivåerna till sitt eget slöjdföremål. När t.ex. uppgiften presenteras eller när ni 
i planeringen har tänkt jobba med elevexempel är det bra att visa bilder/produkter 
och prata kring dessa.

I bedömningen av hantverkskvaliteten i själva utförandet av tittskåpet används 
samma riktlinjer som eleverna använder i självskattningen och kamratbedöm-
ningen vid sågningen och sammanfogningen av hörnen. 

Exempel på frågor: 
• Sitter spikarna jämnt fördelade? 
• Är hörnen på skåpet vinkelräta? 
• Är lådan slipad och filad?
• Ligger stålskalan kant i kant med änden på brädan så att måttet stämmer?
• Ligger anslaget mot brädan när strecket dras för att bli vinkelrätt?
• Ritar eleven lodräta streck på kortsidan av brädan för att snittet 

ska bli lodrätt?
• Hur står eleven vid sågningen?
• Lutar sågen åt något håll?
• Ställer eleven in strykmåttet på halva tjockleken?
• Är spikarna 20 mm från kanten?

jAg

berättar

beskriver

förklarar

berättar hur mitt rum ska se ut och 
hur färger och möbler passar ihop 
med min huvudperson.

berättar om vilket material jag 
ska återanvända.

beskriver vad mina möbler ska vara 
gjorda av och hur de ska tillverkas. 

berättar hur mitt rum ska se ut och ger 
några olika exempel på hur färger och 
möbler passar ihop med min huvudperson.

berättar om vilket material jag ska 
återanvända och varför. 

beskriver några olika alternativ till 
vad mina möbler ska vara gjorda av 
och hur de ska tillverkas. 

förklarar varför ett alternativ är 
bättre än ett annat. 

berättar hur mitt rum ska se ut och ger 
några olika exempel på hur färger och 
möbler passar ihop med min huvudperson.

berättar hur inredningen är anpassad till 
vad min huvudperson arbetar med eller gör.

berättar om vilket material jag ska åter-
använda och varför.

beskriver några olika alternativ till vad 
mina möbler ska vara gjorda av och hur 
de ska tillverkas.

förklarar varför de materialen passar 
bäst till vad jag vill att det ska likna. 

Utifrån syftet med slöjd-
arbetet och kvalitets- och 
miljöaspekter väljer eleven 
tillvägagångssätt och ger 
motiveringar till sina val Enkla motiveringar. Utvecklade motiveringar. Välutvecklade motiveringar.

berättar

förklarar

berättar om hur jag har jobbat och 
hur mitt tittskåp blev. 

berättar om hur jag har jobbat och 
hur mitt tittskåp blev. 

berättar om hur tittskåpet skulle 
kunna bli bättre och 

förklarar varför.

berättar om hur jag har jobbat och 
hur mitt tittskåp blev. 

berättar om hur tittskåpet skulle 
kunna bli bättre och 

förklarar vad jag skulle förändra om 
jag skulle göra tittskåpet en gång till. 

Ger omdömen om sin 
arbetsinsats och hur 
den har påverkat slöjd-
föremålets kvalitet. Enkla omdömen. Utvecklade omdömen. Välutvecklade omdömen.

berättar berättar om inredningens symboler, 
färg, form och material. 

berättar om vem jag tror ska bo i 
rummet och varför jag tror det.

berättar om inredningens symboler, 
färg, form och material. 

berättar om vem jag tror ska bo i rum-
met och ger förslag på olika detaljer 
som gör att jag tror det. 

berättar om inredningens symboler, 
färg, form och material. 

berättar om vem jag tror ska bo i rum-
met och ger förslag på olika detaljer 
som gör att jag tror det.

ger också förslag på andra symboler, 
färger, former och möbler som skulle 
passa rummets huvudperson.

Dessutom tolkar eleven 
slöjdföremåls uttryck och 
för då resonemang om 
symboler, färg, form och 
material. Enkla resonemang. Utvecklade resonemang. Välutvecklade resonemang.

har gjort ett tittskåp med ett innehåll. 

som passar den som bor där. 

Sidorna är spikade så att de sitter 
ihop.

Jag har gjort ett tittskåp med ett innehåll.

Det mesta av innehållet i tittskåpet 
är välgjort och material och färg visar 
vem som bor där. 

Sidorna har små glipor. De flesta spi-
karna sitter lika långt från kanten.

Jag har gjort ett tittskåp med ett innehåll.

Hela innehållet i tittskåpet är välgjort 
och material och färg visar vem som 
bor där. 

Sidorna har inga eller mycket små gli-
por. Alla spikarna sitter lika långt från 
kanten.

Eleven kan formge och 
framställa slöjdföremål 
i olika material utifrån 
instruktioner.

I arbetet med några hant-
verkstekniker kan eleven 
använda handverktyg, 
redskap och maskiner.

På ett enkelt och delvis 
genomarbetat sätt.

På ett utvecklat och relativt väl 
genomarbetat sätt.

På ett välutvecklat och väl 
genomarbetat sätt.

Lärandematris Tittskåp

I handledningen 
 tydliggörs kurs-

planens syfte och 
 kunskapskrav.
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Linda Persson  arbetar som förstelärare på en 
grundskola i Sollentuna kommun. Hon  undervisar i 
ämnena idrott och hälsa, svenska och  matematik

Åsa Rindstål arbetar som lärare på en grundskola i 
Sigtuna kommun och undervisar i ämnena idrott 
och hälsa, hem- och konsumentkunskap, svenska 
och  matematik.

Författare: Linda Persson och Åsa Rindstål

Lärarens guide till 
Idrott och hälsa 27-44676-2 100 s 439:-42 del 2

Bedömningsstöd
Titta på i vilken utsträckning eleven kan samtala och resonera kring sin upp-
levelse av en aktivitet. Deltar eleven aktivt i diskussionerna? Vilka begrepp 
använder eleven när hen resonerar? Ger eleven enstaka eller fl ertalet exempel?

För att dokumentera elevernas förmågor och kunskaper, kan du använda 
bedömningsmatrisen, bilaga H7, eller den förenklade matrisen med klassöver-
sikt, bilaga H8. Eftersom övningen med att resonera genom träningsdagboken 
genomförs fortlöpande, kan du välja i vilken omfattning du behöver observera 
eleverna. 

64

H7

Bedömningsmatris

E C A

Lgr 11 Eleven kan samtala om
egna upplevelser av
fysiska aktiviteter och för 
då enkla och till viss del
underbyggda resonemang
kring hur aktiviteterna
kan påverka hälsan och
den fysiska förmågan.

Eleven kan samtala om
egna upplevelser av
fysiska aktiviteter och
för då utvecklade och
relativt väl underbyggda 
resonemang kring hur
aktiviteterna kan påverka
hälsan och den fysiska
förmågan.

Eleven kan samtala om
egna upplevelser av
fysiska aktiviteter och
för då välutvecklade och
väl underbyggda resone-
mang kring hur aktivite-
terna kan påverka hälsan
och den fysiska förmå-
gan.

Beskriva 
vad man
varit
med om

Eleven kan återberätta
aktiviteten med något
relevant ord och begrepp.

Eleven kan återberätta
aktiviteten med några
relevanta ord och be-
grepp.

Eleven kan återberätta
aktiviteten med fl era
relevanta ord och be-
grepp.

Identi-
fiera vad 
som
tränas

Eleven beskriver någon
förmåga som tränades
i aktiviteten.

Eleven beskriver några
förmågor som tränades
i aktiviteten.

Eleven identifi erar fl era
förmågor som tränades
i aktiviteten.

Resonera
kring hur
aktivite-
terna kan
påverka
hälsan

Eleven ger ett exempel
på hur aktiviteten har
påverkat hälsan

Eleven ger två exempel
på hur aktiviteten har
påverkat hälsan

Eleven ger tre eller fl era
exempel på hur aktivite-
ten har påverkat hälsan

hälsa och livsstil | kopieringsunderlag © 2017 Linda Persson, Åsa Rindstål och Natur & Kultur
Lärarens guide till idrott och hälsa, Lärarhandledning  ISBN 978-91-27-44676-2
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H8

Klassöversikt

hälsa och livsstil resonemang kring upplevelse vad fysisk aktivitet

Beskriva vad man varit med om Identifi era vad som tränas
Resonera kring hur
aktiviteterna kan 
påverka hälsan

elev viss 
säker-
het

relativt
god 
säker-
het

god 
säker-
het

viss 
säker-
het

relativt
god 
säker-
het

god 
säker-
het

viss 
säker-
het

relativt
god 
säker-
het

god 
säker-
het

 | hälsa och livsstilkopieringsunderlag © 2017 Linda Persson, Åsa Rindstål och Natur & Kultur
Lärarens guide till idrott och hälsa, Lärarhandledning  ISBN 978-91-27-44676-2
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Bedömningsstöd
Titta på i vilken utsträckning eleven kan samtala och resonera kring sin upp-
levelse av en aktivitet. Deltar eleven aktivt i diskussionerna? Vilka begrepp 
använder eleven när hen resonerar? Ger eleven enstaka eller fl ertalet exempel?

För att dokumentera elevernas förmågor och kunskaper, kan du använda 
bedömningsmatrisen, bilaga H7, eller den förenklade matrisen med klassöver-
sikt, bilaga H8. Eftersom övningen med att resonera genom träningsdagboken 
genomförs fortlöpande, kan du välja i vilken omfattning du behöver observera 
eleverna. 
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H7

Bedömningsmatris

E C A

Lgr 11 Eleven kan samtala om
egna upplevelser av
fysiska aktiviteter och för 
då enkla och till viss del
underbyggda resonemang
kring hur aktiviteterna
kan påverka hälsan och
den fysiska förmågan.

Eleven kan samtala om
egna upplevelser av
fysiska aktiviteter och
för då utvecklade och
relativt väl underbyggda 
resonemang kring hur
aktiviteterna kan påverka
hälsan och den fysiska
förmågan.

Eleven kan samtala om
egna upplevelser av
fysiska aktiviteter och
för då välutvecklade och
väl underbyggda resone-
mang kring hur aktivite-
terna kan påverka hälsan
och den fysiska förmå-
gan.

Beskriva 
vad man
varit
med om

Eleven kan återberätta
aktiviteten med något
relevant ord och begrepp.

Eleven kan återberätta
aktiviteten med några
relevanta ord och be-
grepp.

Eleven kan återberätta
aktiviteten med fl era
relevanta ord och be-
grepp.

Identi-
fiera vad 
som
tränas

Eleven beskriver någon
förmåga som tränades
i aktiviteten.

Eleven beskriver några
förmågor som tränades
i aktiviteten.

Eleven identifi erar fl era
förmågor som tränades
i aktiviteten.

Resonera
kring hur
aktivite-
terna kan
påverka
hälsan

Eleven ger ett exempel
på hur aktiviteten har
påverkat hälsan

Eleven ger två exempel
på hur aktiviteten har
påverkat hälsan

Eleven ger tre eller fl era
exempel på hur aktivite-
ten har påverkat hälsan
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hälsa och livsstil resonemang kring upplevelse vad fysisk aktivitet

Beskriva vad man varit med om Identifi era vad som tränas
Resonera kring hur
aktiviteterna kan 
påverka hälsan

elev viss 
säker-
het

relativt
god 
säker-
het

god 
säker-
het

viss 
säker-
het

relativt
god 
säker-
het

god 
säker-
het

viss 
säker-
het

relativt
god 
säker-
het

god 
säker-
het
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Lärarens guide till

Idrott och hälsa

Lärarens guide till Idrott och hälsa 
innehåller ett antal lektionsupplägg 
med fokus på de teoretiska momenten 
som ingår i centrala innehållet för åk. 
4 – 6:
• Friluftsliv och utevistelse
• Hälsa och livsstil
• Säkerhet och hänsynstagande

Det teoretiska innehållet förstärks 
med hjälp av praktiska övningar under 
lektionerna och  eleven får goda möjlig-
heter att utveckla sina förmågor i ämnet 
och att nå målen för åk 6.

Via inloggning når du alla bokens 
kopieringsunderlag i digital version.

Kostnadsfritt extramaterial
Lärarens guide till idrott och hälsa fort-
sätter på webben! Här fi nns kostnadsfritt 
extramaterial med elevövningar. För 
läraren fi nns bokens kopieringsunderlag 
i digital version.

I handledningen 
 tydliggörs kurs-

planens syfte och 
 kunskapskrav.
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Författare: Maria Hagblad

Lärarens guide till Hem- 
och konsumentkunskap 27-44675-5 150 s 439:-

Maria Hagblad arbetar som hem- och konsument-
kunskapslärare i Sala kommun. 

Lärarens guide till 

Hem- och konsumentkunskap

Lärarens guide till Hem- och konsument-
kunskap innehåller 16 lektioner som 
utgår från det centrala innehållet för åk 
1 – 6:
• Mat, måltider och hälsa
• Konsumtion och ekonomi
• Miljö och livsstil

Det teoretiska innehållet förstärks 
med hjälp av praktiska övningar  vilket 
leder till att eleven får goda möjligheter 
att utveckla sina för mågor i ämnet. Allt 
för att nå målen för åk 6.

Via inloggning når du alla bokens 
kopieringsunderlag i digital version.

| om hem- och konsumentkunskap34 om hem- och konsumentkunskap

Terminsöversikt

lEKtioN iNNEhåll tEorEtiSK Uppgift praKtiSK Uppgift i KöKEt

1.

Grunder i köket

Redskap och metoder Ord och begrepp Stekpannebröd

2. Hygien och förvaring 
av livsmedel

Livsmedelshygien Fruktsallad

3. Mat med bra näring
Matcirkeln och 
tallriksmodellen

Omelett

4.

Mat, måltider 
och hälsa

Fullkorn Fullkorn Marias goda bröd

5. Frukt och grönt Frukt och grönt Rotsaksgratäng

6. Kött Kött Kycklingwok

7. Mejeriprodukter Mejeriprodukter Pastasås

8. Fisk Fisk Ångkokt lax

9.

Konsumtion 
och ekonomi

Jämförpriser Jämförpriser Vaniljsås

10. Jämställdhet
Jämställdhet och eko-
nomi

11. Reklam
Reklam och konsu-
mentinformation

12.

Miljö och 
livsstil

Laga mat på rester Ta till vara på rester Bananmuffins

13. Vara klimatsmart Vara klimatsmart Svensk falafel

14. Energisnåla 
tillagningsmetoder

Energisnåla 
tillagningsmetoder

Ljummen couscous- 
sallad

15. Återvinna, återanvända 
och minimera avfall

Återvinning Plantera ärtskott

16.

Vardag och fest

Frukost Frukost

17. Årets högtider Årets högtider
Laga våfflor 
eller pepparkakor

2744675.5_Hemkunskap_INLAGA_tt.indd   34 2017-08-17   10:46

T1

35| om hem- och konsumentkunskapKopieringsunderlag © 2017 Maria Hagblad och Natur & Kultur 
Lärarens guide till hem- och konsumentkunskap, Lärarhandledning  ISBN 978-91-27-44675-5om hem- och konsumentkunskap

Vad SKa ElEVErNa KUNNa? Vad oCh hUr SKa 
ElEVErNa göra? Vad SKa bEdömaS?

Mall för planering

Planering för område:

2744675.5_Hemkunskap_INLAGA_tt.indd   35 2017-08-17   10:46

Kostnadsfritt extramaterial
Lärarens guide till hem- och konsument-
kunskap fortsätter på webben! Här fi nns 
kostnadsfritt extramaterial med elev-
övningar. För läraren fi nns bokens kopie-
ringsunderlag i digital version.

I handledningen 
 tydliggörs kurs-

planens syfte och 
 kunskapskrav.
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Bygg din grupp trygg
– praktiska värdegrundsövningar för åk 4 – 6

Författare: Ulla Magnusson, Nina Rahm

Handledning vid 
kris i grundskolan 27-43600-8  56 s 319:-

Handledning vid kris 
i grundskolan
Här fi nns handlingsplanerna som behövs 
när det som inte får hända ändå händer. 
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 media hör av sig.

En trygg elevgrupp är en förut-
sättning för ett lärande klimat i 
 klassrummet!

Den här boken ger dig tips och idéer om 
hur du, genom enkla och praktiska värde-
grundsövningar skapar trygghet och ett 
lärande klimat under skoldagen, tillsam-
mans med dina elever.

Boken inleds med en kort genomgång 
av skolans och den enskilde lärarens upp-

drag, vad det gäller värdegrundsarbete. 
Därefter följer en del som behandlar för-
utsättningar och förhållningssätt som 
underlättar detta värdegrundsarbete. Den 
tredje delen av boken innehåller en upp-
sättning enkla och praktiska övningar och 
lektionsupplägg som syftar till att elev-
gruppen stärks. 

Till boken fi nns även en studiehandled-
ning som ger underlag till fortbildnings-
träffar för dig och dina kollegor.

Författare: Johanna Strindberg

Bygg din grupp trygg 27-44677-9 100 s 395:-

Studiehandledning 27-44678-6 16 s 75:-

Johanna Strindberg har arbetat inom grundsko-
lan i tjugofem år och hon är utbildad dramapeda-
gog. De senaste fjorton åren har hon främst foku-
serat sin undervisning på att genom praktiska 
värdegrundsövningar, tillsammans med eleverna, 
bygga trygga, lärande grupper. 

BYGG DIN GRUPP TRYGG
Praktiska värdegrundsövningar för åk 4–6

Studiehandledning till

Fortbildning 
i grupp 

Johanna Strindberg

Nyhet
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Reading Power
Undervisa så att eleverna tänker när de läser

Undervisa så att eleverna
tänker när de läser

Adrienne Gear

Reading Power

Reading Power är Adrienne Gears fram-
gångsrika tillvägagångssätt för att få 
elever att nå en djupare läsförståelse när 
de läser berättande texter.  
 I boken Reading Power får du hjälp med 
hur du kan lägga upp din undervisning i 
läsförståelse så att dina elever blir aktiva 
och tänkande läsare. Författaren har utar-
betat en rad av lektioner som tillsammans 

skapar en gedigen och konkret undervis-
ningsgång i läsförståelse av berättande 
texter.  

Eleverna arbetar med att utveckla läs-
strategierna koppla, fråga, visualisera, 
inferera och transformera. Varje lässtrategi 
har ett eget kapitel med färdiga lektions-
upplägg, arbetsblad och förslag på skön-
litterära texter att arbeta utifrån. Författare: Adrienne Gear

Reading Power 27-45604-4 192 s  325:-

Adrienne Gear är verksam lärare, lärarutbildare 
och skolutvecklare i British Columbia i Kanada. Hon 
är föreläsare och författare bl a till böckerna Att läsa 
faktatexter och Att skriva faktatexter, se sid 90. 

Nyhet
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t Lärpocket
Lärpocket är lättlästa och greppbara handböcker för både skolpersonal och 
föräldrar. Böckerna ger en bra introduktion till angelägna ämnen som rör skolan.

LÄRARLITTERATUR | LÄRPOCKET

Förstå och arbeta med  språkstörning
I varje klass fi nns det ofta en eller två elever som har någon form av 
språkstörning. Sådant som de fl esta gör helt automatiskt, kan ta stor 
kraft och energi från en person med språkstörning: att hitta orden, 
formulera meningen, lyssna och förstå och sätta ihop strömmen av 
ord till en helhet. 

Den här boken ger fakta och praktiska råd till personal, föräldrar 
och andra vuxna som befi nner sig runt ett barn med språkstörning.

Elever med hög frånvaro – vad kan skolan göra?
Den här boken beskriver hur man i skolan kan arbeta förebyggande 
med kartläggning och analys av frånvaro. Här presenteras även olika 
modeller för att få elever med hög frånvaro att komma tillbaka till 
 skolan. 

Boken riktar sig till pedagoger, mentorer och klasslärare med 
 särskilt ansvar för elever samt till skolledare. 

Författare: Eva Pettersson

Lärpocket

Elever med särskild 
begåvning 27-44900-8   64 s    79:-

Elever med särskild begåvning
Här  kan du läsa om vad det innebär att vara särskilt begåvad och hur 
man kan identifi era, bemöta och stötta elever med särskild begåv-
ning. Boken tar även upp elevers egna ord om hur det är att vara 
 särskilt begåvad. 

Nyhet

Nyhet
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Utan rätt redskap klarar ingen att utföra sina uppgif-
ter. Snickaren behöver sin hammare, frisören sin sax 
och tennisspelaren sin racket. Men vad behöver mitt 
barn eller min tonåring för att klara skolan? Hur kan 
jag som vuxen, förälder eller lärare, bidra till det?

Klara skolan beskriver hur skolan fungerar. Den 
visar också hur skolsvårigheter kan uppstå och ger för-
slag på vägar igenom dem – alltid med respekt för att 
de vuxnas uppdrag många gånger är svårt.

Fredrik Wastesson är socionom med erfarenhet 
som skolkurator, socialsekreterare och familjerätts-
sekreterare. Han förklarar på ett enkelt sätt vilket 
ansvar föräldrar och skola har för att ge eleverna för-
utsättningar att lyckas i skolan.

För mer information om Lärpocket se www.nok.se

FÖRSTÅ OCH 
ARBETA MED 
SPRÅKSTÖRNING
Anna Eva Hallin

FÖRSTÅ OCH 
ARBETA MED 
SPRÅKSTÖRNING
Anna Eva Hallin
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ELEVER MED  

SÄRSKILD  
BEGÅVNING 
Eva Pettersson
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Utan rätt redskap klarar ingen att utföra sina uppgif-
ter. Snickaren behöver sin hammare, frisören sin sax 
och tennisspelaren sin racket. Men vad behöver mitt 
barn eller min tonåring för att klara skolan? Hur kan 
jag som vuxen, förälder eller lärare, bidra till det?

Klara skolan beskriver hur skolan fungerar. Den 
visar också hur skolsvårigheter kan uppstå och ger för-
slag på vägar igenom dem – alltid med respekt för att 
de vuxnas uppdrag många gånger är svårt.

Fredrik Wastesson är socionom med erfarenhet 
som skolkurator, socialsekreterare och familjerätts-
sekreterare. Han förklarar på ett enkelt sätt vilket 
ansvar föräldrar och skola har för att ge eleverna för-
utsättningar att lyckas i skolan.

För mer information om Lärpocket se www.nok.se

ELEVER MED HÖG

FRÅNVARO  
–VAD KAN SKOLAN GÖRA?
Heléne Wallerstedt

ÖKA  
NÄRVRON  
I SKOLAN
Heléne Wallerstedt

Författare: Anna Eva Hallin

Lärpocket

Förstå och  arbeta
med språkstörning  27-45518-4  72 s 79:-

Författare: Heléne Wallerstedt

Lärpocket

Elever med hög frånvaro
– vad kan skolan göra? 27- 45382-1  64 s 79:-
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Författare: Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck

Lärpocket

Alla kan lära sig matematik 27-41558-4 80 s 79:-

Författare: Ingvar Lundberg

Lärpocket

Konsten att läsa faktatexter 27-72304-7  48 s 79:-

Författare: Bodil Andersson, Louise Belfrage, Eva Sjölund

Lärpocket

Smart start vid lässvårigheter
och dyslexi 27-72305-4  80 s 79:-

Författare: Ingvar Lundberg

Lärpocket

Alla kan lära sig läsa 
och skriva 27-72303-0 48 s 79:-

Smart start vid läs-
svårigheter och dyslexi

Konsten att läsa 
faktatexter

Alla kan lära sig läsa 
och skriva

Alla kan lära sig  matematik

Författare: Anne-Marie Körling

Lärpocket

Den meningsfulla 
högläsningen 27-42960-4 64 s 79:-

Författare: Gunilla Carlsson Kendall

Lärpocket

Förstå och arbeta 
med ADHD 27-42959-8 80 s 79:-

Den meningsfulla 
 högläsningen

Förstå och arbeta 
med ADHD

Författare: Marcus Björnström

Lärpocket

Värt att veta om dyskalkyli 27-42852-2 48 s 79:-

Värt att veta om  dyskalkyli

Författare: Gunilla Carlsson Kendall

Lärpocket

Elever med svag teoretisk 
begåvning 27-44213-9  68 s 79:-

Författare: Heléne Wallerstedt

Lärpocket

Att arbeta som elevassistent 27-43963-4 64 s 79:-

Att arbeta som 
 elevassistent

Författare Heléne Wallerstedt

Lärpocket

Utveckla samarbetet 
mellan hem och skola  27-44939-8   80s   79:-

Elever med svag teoretisk 
begåvning

Utveckla samarbetet mellan 
hem och skola
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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 för-
slag på olika aktiviteter och diskussionsfrågor.

Boken tar även upp juridisk  information och etiska 
diskussioner kring vad det innebär att vara en ansvars-
full och digitalt medveten medborgare. I bokens sista 
del ges förslag på ett större ämnesöver gripande pro-
jekt för digital kompetens.

Digital
kompetens

Frida Monsén

– i skolan och i klassrummet

Författare: Frida Monsén

Digital kompetens 27-45000-4 120  s  259:-

Digital kompetens 
– i skolan och i klassrummet

Koden till digital 
 kompetens
Koden till digital kompetens är en grundbok i 
digital kompetens höjning som riktar sig till dig 
som är lärare eller skolledare i grundskolan. 

Boken består av två delar. Den första handlar om vad 
digital kompetens är och sätter in kod och program-
mering i ett sammanhang. Den andra delen går ige-
nom viktiga begrepp och reder ut olika synsätt kring 
vad programmering i skolan är och hjälper dig att 
komma igång med programmering tillsammans med 
dina elever. 

På ett lättsamt och personligt sätt berättar Karin 
Nygårds om sin egen resa in i den digitala världen och 
ger dig också en grundkurs i programmering.

För de arbetslag som vill läsa och diskutera boken 
gemensamt fi nns en gratis  studiehandledning att 
ladda ned – logga in på Mina sidor, nok.se.

Författare: Karin Nygårds

Koden till digital 
kompetens 27-44407-2 100 s 259:-

LÄRARLITTERATUR | INPUT

Behöver du input till din undervisning?
Input-böckerna ger dig handfasta undervisningstips, är skrivna utifrån 
författarnas personliga erfarenheter och har en vetenskaplig förankring. 
nok.se/input
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Idag fi nns det mängder av alternativa 
digitala lärverktyg, exempelvis program, 
appar och inbyggda funktioner i våra 
datorer, lärplattor och mobiltelefoner. 
Dessa används med fördel  i språk-, läs och 
skrivutvecklande sammanhang. Elever 
som behöver kompensera för  begränsad 
läshastighet och begränsad avkodnings-
förmåga har ofta stor nytta av de här 
 verktygen.

I boken beskrivs hur kan du som lärare 
kan arbeta med alternativa lärverktyg till-

sammans med alla dina elever, oavsett var 
eleverna befi nner sig i sin språk-, läs- och 
skrivutveckling.

Boken innehåller QR-koder som leder 
dig vidare till korta instruktionsfi lmer med 
ett urval av de alternativa lärverkygen som 
beskrivs. Målet är att dessa verktyg ska bli 
ett lika naturligt inslag i under visningen 
som boken och pennan är. 

Författare: Erica Eklöf, Johanna Kristensson

Alternativa lärverktyg 27-44679-3 120 s  259:-

Alternativa lärverktyg 
– digitalt stöd för elevens språk-, läs- och 
 skrivutveckling

Alternativa  
lärverktyg

Erica Eklöf   Johanna Kristensson  

Digitalt stöd för elevens språk-, läs- och skrivutveckling

A
ltern

a
tiv

a
 lä

rv
erk

ty
g

Surfplatta i undervisningen
I den här boken fi nns inspirerande exempel och konkreta arbets områden, 
främst för åk 4–9, för hur surfplattor kan användas i undervisningen.

Boken behandlar lärande och vilka driv-
krafter som skapar en bra lärmiljö för 
elever. Här ges exempel på metoder och 
arbetssätt i det digitala klassrummet. För-
fattarna tar upp sju kärnkompetenser som 
de anser är viktiga att känna till och som är 
kopplade till digitalt arbete på olika sätt.  
Du får också konkreta tips på hur du kom-

mer igång med att arbeta med  surfplattan 
i klassrummet. Här fi nns kunskapskrav 
kopplade till olika ämnen och arbets-
områden. 

Författare: Camilla Askebäck Diaz, Lena Gällhagen

Surfplatta i 
undervisningen 27-44265-8  152 s   259:-

Datorspelande är en stor del av många elevers vardag. Därför fi nns det en kraft 
i att använda sig av spel i pedagogiken. Eleverna känner sig bekräftade i sitt 
intresse och det blir enklare för eleverna att ta till sig kunskap. 

Minecraft kan fungera som ett verktyg för 
eleverna att skapa och berätta om vad de 
kan och har lärt sig. Det blir ett sätt att för-
valta och förmedla den kunskap de tagit 
till sig och ett slags levande kollage där de 
kan uttrycka sig och bygga skapelser som 
aldrig tidigare varit möjligt.

Boken tar upp alla delar av Minecraft 
som du som lärare behöver känna till, och 

beskriver på ett begripligt sätt hur du går 
tillväga för att starta ett arbete i klassen 
och vad du behöver tänka på. 

Författare: Felix Gyllenstig Serrao

Minecraft som 
pedagogiskt verktyg  27-44682-3 100s 259:-

Minecraft – som pedagogiskt verktyg

Felix Gyllenstig Serrao

Minecraft
som pedagogiskt verktyg

LÄRARLITTERATUR | INPUT
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90°

r =

= 50%

Entreprenöriellt 

lärande i matematik
–Vad, hur, varför?

Lena Karlsson   Maria Johansson   Hanna Palmér (red)

Entreprenöriellt lärande 
i matematik 
– vad, hur, varför? 

Kan man stärka elevers möjlighet att lära sig matematik med entreprenöriell 
matematikundervisning? Och kan entreprenöriell matematikundervisning stärka 
elevers möjlighet att utveckla ett förhållningssätt som utvecklar entreprenörskap? 

För att svara på dessa frågor har en grupp 
forskare tillsammans med verksamma 
lärare planerat, genomfört och utvärderat 
entreprenöriell matematikundervisning i 
ett projekt som kallas ELMA. 

Boken beskriver vad entreprenöriellt 
lärande är, olika perspektiv på entrepre-

nörskap och hur det kan appliceras på 
matematikundervisningen. Du får också 
läsa inspirerande exempel på entrepre-
nöriell matematikundervisning. Detta för 
att du ska få motivation till att själv komma 
igång.

Författare: Lena Karlsson, Maria Johansson, Hanna Palmér 

Entreprenöriellt lärande 
i matematik 27-44684-7  204 s 259:-

Matematik med
fem förmågor

Jenny Lindblom   Anna Wigestam

Begrepp

Kommunikation

Re
so
ne
ma
ng

Prob
lemlö

sning

Me
tod

– planera, undervisa och bedöm

Matematik med fem förmågor 
– planera, undervisa och bedöm
Det är ett omfattande arbete att planera 
sin undervisning utifrån förmågor, centralt 
innehåll och kunskapskrav. Att utgå från 
styrdokumenten är förstås en självklarhet 
men hur gör vi det effektivt och inspire-
rande?

För att underlätta arbetet krävs ett bra 
och genomtänkt sätt att planera. 

Synliggöra förmågor i olika uppgifter
För att kunna bedöma elevernas förmågor 
behöver vi först synliggöra dem. I boken 
fi nns förslag på uppgiftstyper som kan 

användas för att lyfta fram de olika förmå-
gorna, samt exempel på frågeformule-
ringar som kan ställas för att förmågorna 
ska utvecklas.

Undervisningstips
Författarna delar med sig av idéer och 
aktiviteter som de själva använder för att 
lyfta fram och utveckla elevernas förmå-
gor. Tipsen är hämtade från författarnas 
egna erfarenheter och är alla utvecklings-
bara. 

Författare: Jenny Lindblom, Anna Wigestam

Matematik med 
fem förmågor 27-44468-3 84 s 259:-
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Trans, kön och identitet 
– att arbeta inkluderande i fk – åk 6

Allt fl er barn och unga refl ekterar 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. 

Denna bok 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.

Aktuell kunskap och konkreta metoder 
varvas med intervjuer, fördjupningsförslag 
och diskussionsfrågor att arbeta vidare 
med.

Författare: Edward Summanen, Tom Summanen

Trans, kön och identitet   27-44960-2 120 s 259: -

Sara Persson

Nyanlända 
 elever

– undervisning, mottagande och flerspråkighet

Författare: Sara Persson

Nyanlända elever 27-44613-7 184 s 259:-

Nyanlända elever
– undervisning, mottagande och fl erspråkighet

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 vär-
defulla för att nyanlända elever snabbt ska 

utveckla både ett funktionellt vardags-
språk och ett skolspråk.

LÄRARLITTERATUR | INPUTLÄRARLITTERATUR | INPUT

Formativ bedömning
– konkreta exempel och metodiska tips

Bedömning är en utmanande del av en lärares vardag. Den ska enligt Lgr 11 vara 
likvärdig, all sidig, målstyrd, summativ,  formativ och tillräckligt tydlig för att elever 
och föräldrar ska förstå och kunna påverka kunskaps utvecklingen. 

För att ha möjlighet att uppfylla alla 
bedömnings krav i en tidspressad arbets-
situation krävs det verktyg och hjälpme-
del.

Boken ger praktiska exempel och kon-
kreta verktyg för arbete med formativ 
bedömning. Här presenteras forsknings-
bakgrunden och kopplingen till läropla-
nen samt en arbetsgång, en väg för hur du 

som lärare kan komma i gång med forma-
tiv bedömning i praktiken. 

Utifrån exempel i svenska och matema-
tik på mellanstadiet presenteras verktyg 
som omvandlar teori till praktik.

Författare: Carolin Heyer, Ingeborg Hull

Formativ bedömning 27-43587-2 104 s 259:-

4-6_2019_C_Prog-Larar.indd   87 2018-12-17   10:01



88

LÄRARLITTERATUR LÄRARLITTERATUR

Författare:Sofi a Malmberg

Skolbibliotek – En handbok 
för skolbiblioteksansvariga 27- 45030-1  104 s 254:-

Sofi a Malmberg är fackutbildad bibliotekarie och 
arbetar som samordnare för skolbiblioteken i Jär-
fälla, norr om Stockholm. Hon har skrivit ett fl ertal 
böcker om skolbibliotek. Sofi a är en fl itigt anlitad 
föreläsare och har fått såväl Greta Linder- som 
Christer Holmqvist-stipendiet för sitt engagemang 
i att lyfta skolbiblioteket som pedagogisk funktion i 
den politiska debatten.

Skolbibliotek 
En handbok för skolbiblioteksansvariga

SKOL-
BIBLIOTEK

Sofia Malmberg

En handbok för
skolbiblioteksansvariga

Äntligen en handbok till dig som är skolbiblioteksansvarig! Här fi nns 
allt du behöver veta för att kunna genomföra uppdraget på ett sätt 
som gynnar verksamheten och elevernas lärande.    

Boken förklarar på ett tydligt sätt vad skol-
biblioteksuppdraget innebär och den ger 
grundläggande kunskaper om dess bas-
funktioner. Boken innehåller dessutom 
tips t.ex. hur man organiserar lokalen, vil-
ket lånekortsystem som är bäst, möble-
ring, katalogisering och att hantera och 
strukturera olika medier på bästa sätt.

Författaren ger också exempel på olika 
läsfrämjande arbeten att inspireras av. 

Några av dessa är läsbingo, högläsning 
och det populära evenemanget Hela sko-
lan läser. Även hur man kan jobba med 
läsande förebilder i läsfrämjande syfte 
behandlas. Det fi nns dessutom olika 
checklistor för att skapa hållbara rutiner 
samt en förteckning över företag, myn-
digheter och resurser som är relevanta för 
skolbiblioteksbranschen.

Skolbiblioteksfunktionen står 
inför stora framtida utvecklings-
möjligheter som kommer gynna 
elevernas lärande och verka 
 läsfrämjande. 

SOFIA MALMBERG

ViktorDjur med päls och utan Fjädrar
Författare: Katarina von Bredow

Djur med päls och utan 27-15878-8 98:-

Författare: Jacqueline Woodson

Fjädrar 27-16110-8 105:-

Författare: Katarina von Bredow

Viktor 27-15335-6 95:-
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Aktiv läskraft, mellan-
stadiet
– att undervisa i lässtrategier för 
läsförståelse, 

I boken förklaras begreppet aktiv läs-
kraft, ALK. Teori varvas med praktiska 
undervisningsmodeller som lärare kan 
utforska tillsammans i arbetslaget och 
använda med eleverna. Boken innehåller 
forsknings baserade modeller utvalda för 
att passa åldersgruppen. Barbro Westlund 
beskriver vad man som lärare kan göra för 
att få syn på, stödja och utveckla de stra-
tegier eleverna behöver för att förstå olika 
skoltexter. 

Författare: Barbro Westlund 

Aktiv läskraft 
Mellanstadiet  27-13598-7 262 s 260:-

Att bedöma elevers 
läsförståelse 27-13758-5 339 s 250:-

Att undervisa i 
läsförståelse 27-42839-3 355 s 304:-

Att undervisa i läsförståelse, 
Studiehandledning 27-41940-7  35 s 71:-

Att läsa faktatexter 
– undervisning i kritisk och refl ekterande läsning

Adrienne Gear presenterar fem strategier som ger en tydlig 
och forskningsanknuten vägledning i hur eleverna blir själv-
ständiga och metodiska läsare av faktatexter.

Författare: Adrienne Grear

Att skriva faktatexter 27-14036-3 200 s 285:-

Att läsa faktatexter 27-14035-6 208 s 285:-

Att skriva faktatexter
– medveten och explicit skrivundervisning

I Att skriva faktatexter beskriver den kanadensiska skolutveck-
laren och lärarutbildaren Adrienne Gear hur hon planerar och 
genomför lektioner där elever arbetar med skrivande av olika 
sorters faktatexter. De texter som tas upp är: beskrivande, 
instruerande, jämförande, argumenterande, förklarande och 
rapporterande texter.  

Författare: Per Kornhall

Lärare – en handbok 27-82319-8 350 s 250:-

Lärare
– en handbok

Att bedriva undervisning som verkligen 
gör skillnad är något de fl esta lärare strävar 
mot. Med Lärare – en handbok av skolde-
battören och författaren Per Kornhall blir 
vägen dit lättare. Det är en stöttande och 
på fl era sätt utmanande bok om undervis-
ning, lärarrollen och meningen med sko-
lan.  Med avstamp i forskning och egna 
erfarenheter går Kornhall igenom några av 
de vanligaste problemen lärare står inför 
i dag, och vill därigenom stärka lärarens 
undervisande roll och yrkeskunnande. 

Per Kornhall är ett välkänt namn i skoldebatten 
och har en rik erfarenhet av det svenska skolsyste-
met både som lärare, undervisningsråd vid Skol-
verket och som kommunal skolstrateg. 

Nyhet
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Författare: Gravity Goldberg

Att utveckla 
självständiga läsare 27-81858-3 250 s 290:-

Att utveckla självständiga läsare

Författare: Emma Arneback, Jan Jämte 

Att motverka rasism
 i förskolan och skolan 27-81989-4 255 s  270:-

Att motverka rasism
i förskolan och skolan

Författare: Jim Cummins

Flerspråkiga elever 27-81875-0 150 s  220:-

Flerspråkiga elever

Att undervisa nyanlända 

Författare: John Hattie, Douglas Fisher, Nancy Frey

Framgångsrik undervisning
i matematik 27-81978-8 284 s  320:-

Framgångsrik undervisning 
i matematik 

Författare: Carol S. Dweck

Mindset, 2:a utgåvan 27-82213-9 312 s  180:-

Mindset, 2:a utgåvan 

Författare: Anna Kaya

Att undervisa nyanlända 27-14664-8 200 s 270:-

Transspråkande i praktik och teori 

Författare:  Gudrun Svensson

Transspråkande i
 praktik och teori 27-81820-0 200 s 270:-

Beteendeproblem i skolan 

Författare: Bo Hejlskov Elvén

Beteendeproblem i skolan  27-13947-3 160 s 173:-  

Författare: Marcus Samuelsson

Lärandets ordning 
och reda 27-81832-3 220 s 200:-

Varför gillar elever inte skolan? 

Författare: Daniel T. Willingham

Varför gillar elever 
inte skolan? 27-82316-7 230 s 230:-  

Författare: Jo Boaler

Matematik med 
dynamiskt mindset 27-81790-6 290 s 320:- 

Matematik med dynamiskt 
mindset

Framgångsrik undervisning 
i literacy

Författare: John Hattie, Douglas Fisher, Nancy Frey

Framgångsrik undervisning
i literacy 27-81857-6 210 s 320:-  

Lärandets ordning och reda

Ny

Ny
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Vad gör man med elever som
vill programmera på sommaren?

Natur & Kultur stöder dem som bidrar till en starkare demokrati. Utbildare som kastar ljus över 
inlärningens mysterier, forskare som gör vetenskapen tillgänglig för fler, skribenter och debattörer 
som utvecklar åsikter och debatt. Vi arbetar med priser, stipendier och stöd till organisationer och 
individer. Läs mer om vårt arbete för bildning, kultur och demokrati på nok.se/enoberoendekraft.

Natur & Kultur ger fler elever chans att utforska mysterierna med kodskrivning och samtidigt vässa färdigheterna i simning och solbad.  
Platsen är sommarlägret Hello World! där hundratals barn och ungdomar varje sommar gör expeditioner i både kodningsdjungel och skärgård.

EN OBEROENDE KRAFT

Ser till att de badar ordentligt.

Vi skräddarsyr 
lösningar efter 
dina behov

Anne Öhlander
Kundansvarig region Skåne, 
Blekinge, Kronoberg, Kalmar
Tel: 070-271 60 75
anne.ohlander@nok.se

Karl Karlsson
Kundansvarig region Uppsala, 
Västmanland, Gävleborg, Dalarna
Tel: 076-546 86 71
karl.karlsson@nok.se

Jan Wilhelmsson
Kundansvarig region Jönköping, 
Halland, Västra Götaland
Tel: 070-574 33 66
jan.wilhelmsson@nok.se

Catharina Frischenfeldt-Bååth
Försäljningschef och tf som kund- 
ansvarig för region Västernorrland, 
Jämtland, Västerbotten, Norrbotten
catharina.baath@nok.se

Magnus Pettersson
Kundansvarig region Gotland, 
Stockholm stad & Stockholm södra
Tel: 076-546 87 07
magnus.pettersson@nok.se

Christin Eriksson
Kundansvarig region Värmland, 
 Örebro län, Sörmland och Östergötland
Tel: 072-538 81 91
christin.eriksson@nok.se

Carl Månsson 
Kundansvarig Digilär 
Tel: 073-328 00 96 
carl.mansson@digilar.se

Beställ!
Skola/kommun/utbildningsföretag:   
Beställ på nok.se.
Avtalskund: Har din skola/kommun  
återförsäljaravtal? Beställ via din  
läromedelsdistributör.
Privatkund: Beställ på nok.se.

Priser
Priserna gäller till och med 31/12 2019 och 
är förlagsnettopriser (f-priser) exklusive 
moms. Vi reserverar oss för eventuella  
justeringar. Fullständiga försäljnings- 
villkor finns på nok.se/villkor.

Kundservice
Fråga oss om innehåll och få  kundsupport.
Epost: kundservice@nok.se
Telefon: 08-453 87 00

Teknisk support
Behöver du hjälp att skapa konton, 
administrera digitala läromedel eller 
dela ut elevlicenser?
E-post: teknisksupport@nok.se
Telefon: 08-453 87 00

Anders Brick
Digital strateg och kundansvarig
region Åland, Utland & Stockholm norra
Tel: 076-546 86 32
anders.brick@nok.se

Rådgivning, demo eller workshop? Vi kommer 
gärna till din skola. Det här kan du förvänta dig 
av ett skolbesök.
• Presentation och rådgivning om aktuella och relevanta läromedel  
   – tryckt, blended och heldigitalt.
• Möjlighet att beställa utvärderingsexemplar på plats
• Testa direkt, få demo och testkonto till digitala läromedel
• En guidning i våra digitala kostnadsfria extramaterial 
   Kontakta oss för bokning eller mer information!
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